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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Sapi perah merupakan golongan hewan ternak ruminansia yang dapat 

mendukung pemenuhan kebutuhan akan bahan pangan bergizi tinggi yaitu susu. 

Pemeliharaan sapi perah beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan 

yang sangat pesat. Perkembangan ini senantiasa di dorong oleh pemerintah agar 

swasembada susu tercapai secepatnya. Untuk memenuhi kebutuhan susu secara 

nasional, perkembangan sapi perah perlu mendapat pembinaan yang lebih 

terencana sehingga hasilnya akan meningkat dari tahun ke tahun. 

 Dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi sapi perah, ada 

beberapa faktor penting yang harus di terapkan secara profesional yaitu perlunya 

penanganan manajemen pemeliharaan sapi perah yang baik. Karena hal tersebut 

mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas produk susu sapi perah. 

Salah satu aspek yang mempunyai pengaruh penting terhadap peningkatan 

produksi susu sapi adalah pemeliharaan atau penanganan sapi perah masa kering 

kandang. Masa kering kering pada sapi perah dilakukan pada waktu kira-kira 

delapan minggu sapi menjelang melahirkan anaknya. Pada masa ini pemerehan di 

hentikan total dengan tujuan memberikan kesempatan kelenjar alveoli untuk 

beristirahat. Masa istirahat ini berguna untuk persiapan produksi susu ke periode 

selanjutnya. 

 Pengeringan mengakibatkan alveoli mengecil dan hanya beberapa system 

saluran yang terlihat. Jaringan sekresi ini tumbuh cepat membentuk struktur 
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kelenjar pada dua minggu sebelum beranak. Kelenjar menunggu 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 ke periode selanjutnya. 

Memberikan kesempatan pada tubuh untuk mensekresikan hormon 

estrogen dan progesterone terutama pada saat dua bulan sebelum beranak. 

Bertambahnya kedua hormon 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. 

 Bertitik tolak dengan hal – hal tersebut diatas maka dilakukan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul Tata Laksana Pemeliharaan Sapi Perah 

Kering Kandang. Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk 

mengetahui dan memperoleh wawasan mengenai Tata laksana kegiatan pada Balai 

Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BBPTU HPT) 

Baturraden. Manfaat yang di peroleh dari Praktek Kerja Lapangan adalah 

mahasiswa memperoleh ketrampilan dalam manjemen pemberian pakan sapi 

perah kering kandang, perkandangan sapi perah kering kandang, mengetahui lama 

masa sapi kering kandang sebelum menjelang kelahiran pedet serta dapat 

menganalisis masalah – masalah yang ada di lapangan di Balai Besar Pembibitan 

Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU HPT) Baturraden berdasarkan 

teori yang diperoleh dari perkuliahan. 

 


