
1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan susu di Indonesia baik susu olahan maupun susu segar masih 

cukup rendah karena produksi susu di dalam negeri hanya mampu memenuhi 30% 

dari kebutuhan nasional, sedangkan 70% masih harus diimport kesenjangan antara 

kebutuhan dengan produksi tersebut menyebabkan jumlah import susu di 

Indonesia terus meningkat (Direktorat Jendral Peternakan 2010). Jika kenaikan 

konsumsi susu tidak diimbangi oleh peningkatan produksi susu di dalam negeri, 

maka import susu akan terus meningkat setiap tahun. 

Bangsa sapi perah FH adalah bangsa sapi perah yang diminati di Indonesia 

karena produksi susu yang dihasilkan lebih banyak dengan kadar lemak yang 

rendah sehingga sangat cocok dengan permintaan pasar (Sudrajad dan Adiarto, 

2011). Bangsa sapi perah FH memiliki produksi susu tertinggi dibandingkan 

bangsa-bangsa sapi perah lainnya (Atabany, 2011). Sapi perah FH ini 

menunjukkan penampilan produksi terbaik pada suhu 18ºC dengan kelembaban 

55% (Berman, 2005). Sapi perah akan mengalami penurunan produksi susu jika 

dipelihara pada suhu lingkungan kritis yaitu sebesar 27
0
C.  

Produksi susu sapi FH dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Faktor genetik antara lain bangsa sapi, individu, keturunan,  

hormonal, lama bunting, umur dan ukuran badan (Mukhtar, 2006). Faktor 

lingkungan dapat dibagi menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal.  
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Lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh dari luar tubuh 

ternak seperti iklim, pemberian pakan dan manajemen pemeliharaan. Lingkungan 

internal merupakan aspek biologis dari sapi laktasi seperti lama laktasi, lama 

kering kandang periode kosong dan selang beranak. Kondisi fisologi sapi perah 

meliputi suhu rektal, frekuensi denyut nadi, dan frekuensi pernafasan juga dapat 

mempengaruhi produksi susu sapi perah (Yani dan Purwanto, 2006). Sapi perah 

harus dipelihara pada kondisi lingkungan yang nyaman agar dapat menghasilkan 

produksi susu yang tinggi.  

Pemerintah Jawa Barat memiliki BPT - SP dan HPT Cikole Jawa Barat 

yang berada di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang rendah, 

oleh karena itu Praktek Kerja Lapangan yang bertujuan untuk mengetahui 

keadaan lingkungan di BPT - SP dan HPT Cikole Jawa Barat yang akan 

berdampak pada produktivitas sapi perah FH. Manfaat PKL ini adalah mahasiswa 

memperoleh pengalaman, wawasan, keterampilan dan melatih mahasiswa kerja 

secara langsung di lapangan.  


