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I 

PENDAHULUAN 
  
Salah satu bagian dari lingkungan adalah tatalaksana pemeliharaan. Peternak 
sebaiknya memperhatikan cara pemeliharaan agar memperoleh hasil yang 
diinginkan. Pengeringan terhadap sapi yang bunting tua pada waktu-waktu 
tertentu merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan. 

Tujuan pengeringan kandang: 

- memberikan kesempatan kelenjar alveoli untuk beristirahat. Masa istirahat ini 
berguna untuk persiapan produksi susu yang akan dating. Pengeringan 
mengakibatkan alveoli mengecil dan hanya beberapa system saluran yang 
terlihat. Jaringan sekresi ini tumbuh cepat membentuk struktur kelenjar pada 
dua minggu sebelum beranak. Kelenjar mengunggu rangsangan kelahiran 
untuk memulai sekresi susu lagi. 

- Memberi kesempatan pada induk untuk menimbun cadangan zat gizi yang 
diperlukan untuk laktasi berikutnya sehingga induk dapat mempertahankan 
produksi susu yang akan dating. 

- Memberikan kesempatan pada tubuh untuk mensekresikan hormone estrogen 
dan progesterone terutama pada saat dua bulan sebelum beranak. 
Bertambahnya kedua hormone ini mengakibatkan berkurangnya produksi 
susu. Itulah alasannya mengapa pengeringan sebaiknya dimulai pada dua 
bulan terakhir kebuntingan. 

- Timbunan zat gizi berguna pula sebagai sumber energi saat beranak dan 
pembentukan kolostrum yang berkualitas baik. 

 

II 

PEMELIHARAAN INDUK DAN PEDET SAAT BERANAK 

 

2.1. Pengeringan Sapi Perah  

2.1.1. Metoda Pengeringan 

• Pemerahan berselang 

Metode ini banyak diterapkan pada sapi yang produksi susunya 10 liter 
per hari. Sapi dikeringkan dengan cara diperah sehari sekali selama bebrapa 
waktu, kemudian sekali untuk hari-hari berikutnya, dan akhirnya pemerahan 
dihentikan. Susu yang tertinggal di dalam ambing menekan alveoli sehingga 
tidak mensekresikan susu lagi.  
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Cara ini kurang memuaskan karena ambing masih menghasilkan susu 
namun sangat baik bagi sapi yang menderita mastitis pada akhir periode 
laktasinya. 

• Pemerahan tak Lengkap 

Metode ini diterapkan pada sapi perah yang produksinya lebih dari 10 liter 
per hari. Susu diperah dari ambing tidak seluruhnya selama beberapa hari 
pertama saat periode pengeringan dimulai. Kemudian ambing diperah secara 
berselang tetapi tidak pernah lengkap. Sesudah produksi susu menurun 
hingga beberapa liter per hari, pemerahan dihentikan. 

• Pengeringan Lengkap 

Sapi segera tidak diperah pada waktu pengeringan. Pengamatan di 
lapangan memperlihatkan bahwa cara ini ternyata baik untuk sapi yang 
menghasilkan susu 10 liter per hari. Pengeringan sapi berproduksi tinggi 
sering diikuti perlakuan lain. 

• Pengurangan Pemberian pakan 

Metode ini merupakan cara cepat untuk mengeringkan sapi yang 
berproduksi tinggi. Tiga hari sebelum pengeringan, pakan penguat tidak 
diberikan, sedangkan rumput diberikan dua pertiga dari biasanya. Hal ini 
mengakibatkan turunnya produksi susu. Tekanan susu terhadap alveoli dalam 
ambing meningkat sehingga ekskresi ekskresi susu terhenti. Kemudian secara 
beraturan susu diserap kembali hingga benar-benar kering. Sapi sebiknya 
tidak diperah selama periode penyerqapan kembali karena akan mengurangi 
tekanan dalam kelenjar dan sekresi akan mulai lagi. Akibatnya periode 
pengeringan menjadi lebih panjang. 

2.1.2. Pencegahan Mastitis dengan obat 

Neo Mastitar dan Stapenor adalah obat pencegahan mastitis produksi 
pabrik farmasi. Bahan ini disuntikan secara intramamae sesudah pemerahan. 
Penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik yang tertera pada label. 

 

2.2. Pemeliharaan induk saat bunting tua hingga beranak 

Lebih dari setengan perkembangan foetus  terjadi setelah beberapa 
minggu kebuntingan. Pemberian pakan seimbang kepada induk merupakan hal 
penting agar pedet mendapat zat gizi lengkap, kolostrum bergizi tinggi, dan kuat 
saat beranak. Untuk itu pemberian hijauan kuantitas ransom perlu diperhatikan. 
Hijauan berkualitas tinggi dapat menjadi sumber vitamin A dan D kolostrum. 

Tanda-tanda kelahiran perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan 
perlengkapan saat induk akan beranak. Lantai kandang dibersihkan dengan air 
hangat bercampur khlor., alas kandang yang basah diganti. Bantu induk apabila 
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kesulitan dalam beranak dengan menarik pedet dari luar saat induknya merejan. 
Setelah beranak, cegah induknya jangan sampai memakan plasenta. 

2.2.1. Pemisahan Induk Bunting Tua/kering kandang 

Sapi bunting tua sebaiknya dipisahkan dari sapi lainnya agar tidak 
sampai terluka karena tergelincir, berdesakkan di pintu kandang, atau dinaiki 
betina yang berahi. Hindari pecahan kaca atau benda tajam lainnya. 

2.2.2. Pencatatan Dugaan Tanggal Beranak 

Berdasarkan catatan reproduksi mengenai tanggal kawin dan lama 
kebuntingan dapat diduga kapan sapi itu beranak. Pengamatan menunjukkan 
bahwa sapi bunting selama 273 hari dengan simpangan 5 hari. Penelitian lain 
membuktikan bahwa sapi bunting selama 282 hari dengan simpangan 9 hari. 
Jadi, dapat dikatakan bahwa sapi bunting selama 270 – 290 hari setelah 
konsepsi. Oleh karena itu catatan amatlah penting. Tanggal beranak 
memberikan informasi pada peternak  bagaimana pemeliharaan yang harus 
diberikan terhadap sapi bunting. 

2.2.3. Penanganan Saat Beranak/melahirkan 

Sapi yang akan beranak memperlihatkan tanda-tanda seperti 
pembengkakan ambing, vulva, dan pengenduran ligament sekitar pangkal 
ekor. Setelah melihat tanda-tanda tersebut dapat diperkirakan sapi akan 
beranak 1 – 2 jam kemudian. Induk yang sehat dan kuat biasanya beranak 
dengan mudah. Walaupun demikian peternak harus siaga apabila ternaknya 
butuh bantuan saat akan melahirkan. Paling tidak peternak dapat memanggil 
tenaga medis. Kesulitan beranak hingga 4 jam memungkinkan pedet yang 
dilahirkan menjadi abnormal. 

Setelah beranak, bersihkan bagian luar genitalia, legok lapar, dan ekor 
induk sapi perah. Pembersihan sebaiknya menggunakan air hangat 
berdesinfektan. Pembersihan dapat juga menggunakan antiseptic kalium 
permanganate dsb. Cegah induk memakan plasenta. 

Potong kuku induk bila panjang, jangan sampai melukai ambing. Setelah 
beranak biasanya ambing sapi membengkak. 

Setelah 2 – 4 jam plasenta keluar secara normal. Bila tidak keluar 8 – 12 
jam belum keluar, gunakan obat untuk mengeluarkannya. Apabila lebih dari 
12 jam belum keluar juga mintalah bantuan tenaga medis.  

 

2.3. Penanganan pedet yang baru lahir 

Setelah melahirkan, induk biasanya menjilati anaknya /pedet. Tindakan  ini 
membuat pedet menjadi kering dan merangsang sirkulasi darah serta 
pernapasan. Apabila induk tidak melakukan hal tersebut maka segera bersihkan 
cairan mucus di hidung dan mulut dengan menggunakan lap kering. 
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2.4. Pemberian Pakan 

Kering kandang dibagi dalam dua fase yaitu fase awal kering dan fase akhir 
kering. 

2.4.1. Fase Awal Kering 

Fase ini dimulai saat sapi dikeringkan hingga 2 – 3 minggu sebelum 
beranak. Pada fase ini, sapi perah dengan kondisi baik hanya membutuhkan 
hijauan yang berkualitas baik. Induk sapi yang kondisinya kurang baik 
membutuhkan makanan penguat untuk memperbaiki kondisi akibat laktasi 
sebelumnya. 

2.4.2. Fase Akhir kering 

Fase ini dimulai 2 – 3 minggu sebelum beranak. Sapi kering sebaiknya 
diberi konsentrat yang setara dengan konsentrat puncak produksi. Tujuannya 
untuk pertumbuhan bakal pedet, produksi kolostrum, dan pedet yang kuat 
waktu lahir. Pemebrian berlangsung hingga sapi mencapai produksi puncak 2 
– 3 bulan setelah beranak.maksudnya untuk mempersiapkan tubuh sapi 
dalam kondisi puncak sewaktu mulai berpoduksi. Jika nutrisi dalam pakan 
tidak mencukupi maka cadangan zat gizi dalam tubuh dikuras sehingga sapi 
menjadi kurus, lemah, dan bahkan lumpuh. 

 

2.5. Pengawasan Penyakit 

Sapi perah yang baru beranak sering menderita mastitis, demam susu. 
Ataupun paralysis. Peternak seharusnya mengetahui tanda-tanda tersebut. 


