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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pemeliharaan pembesaran sapi dara pada umumnya kurang mendapatkan 

perhatian di kalangan para peternak. Hal tersebut karena dianggap tidak 

memberikan penghasilan dalam produksi. Padahal, sapi dara sebagai bibit 

pengganti induk atau replacement product perlu penanganan selain dari kualitas 

bibit yang baik juga manajemen yang baik untuk peningkatkan kualitas produksi. 

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemeliharaan sapi dara adalah pada 

pencapaian bobot badan yang ideal. Sebab, pencapaian bobot badan perlu 

dilakukan untuk kawin pertama, yang berpengaruh terhadap masa produksi dan 

jumlah produksi susu yang dihasilkan. Oleh karenanya penyiapan sapi-sapi dara 

untuk calon induk hendaknya diarahkan untuk memperoleh bobot hidup ideal 

pada kawin pertama melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik guna untuk 

menghasilkan pencapaian produksi yang optimal.  

Sapi dara (heifer) adalah periode yang paling menentukan terhadap 

produksi dari lepas sapih sampai melahirkan anak pertama kali. Sapi dara 

digunakan sebagai pengganti induk untuk menghasilkan susu pada masa laktasi. 

Proses pemeliharaan pembesaran di sapi dara dilakukan dari setelah sapih sampai 

dengan dikawinkan dan menghasilkan anak pertama dengan pemberian pakan 

konsentrat dan hijauan. Pertumbuhan sapi sebagai pengganti induk perlu 

diperhatikan untuk menunjang produktivitasnya secara optimal. Pertumbuhan sapi 

dara dengan pemeliharaan dan cara pemberian pakan yang kurang baik akan 
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menghambat pencapaian terhadap tubuh maupun dewasa kelamin terutama untuk 

perkembangan ambing. Terhambatnya keadaan tersebut menyebabkan 

pertumbuhan terganggu dan masa dewasa kelamin serta dewasa tubuh terlambat, 

sehingga hal tersebut berakibat pada waktu sapi betina beranak pertamanya akan 

mengalami keterlambatan beranak. Keterlambatan tersebut menyebabkan 

kerugian dan penundaan pada pengembalian modal. Selain dalam hal keuangan, 

penurunan masa laktasi ternak dan jumlah produksi saat laktasi juga akan 

berdampak. 

 Keadaan – keadaan tersebut melatar belakangi dilakukannya kegiatan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul Tatalaksana Pemeliharaan dan 

Pengelolaan Sapi Perah secara umum dari Sapi Dara di CV. Capita Farm Desa 

Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) bertujuan untuk mengetahui dan dapat mempraktikkan Tatalaksana 

Pemeliharaan Sapi Dara di CV. Capita Farm Desa Sumogawe yang mencakup 

pemeliharaan meliputi pemberian pakan, perkandangan, perkawinan, dan 

kesehatan ternak serta pencegahan penyakit. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan materi pemeliharaan sapi dara dapat 

menerapkan secara langsung ilmu dan teori dari paktik kerja, serta pengalaman 

dan ketrampilan bagi mahasiswa dalam kegiatan pemeliharaan.  


