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Pendahuluan 

 

Standarisasi Breeding Software Sapi Perah merupakan software yang 

dipergunakan untuk mengelola data sapi perah sedemikian rupa sehingga data berkaitan 

dengan produktivitas ternak dapat dikelola dengan baik, dikelompokkan berdasar 

kriteria tertentu yang ditetapkan, dan dilakukan perhitungan tertentu. Software 

dimaksud mampu diakses dengan menggunakan jaringan internet baik melalui PC, 

Laptop, maupun Smartphone.  

Software Breeding Sapi Perah menghasilkan informasi performance dari sapi, 

laporan-laporan produksi, reproduksi dan analisa dari Sapi Perah. Analisa yang bisa 

dilakukan dengan Aplikasi Breeding ini diantaranya seperti Calving Interval (CI), 

Service Per Conception (SC), Days Open (DO), IB Post Partus.  

Untuk pengembangan pada tahun 2019 yaitu dengan membuat format tampilan 

produksi susu secara horizontal dalam 1 bulan dan dapat dilakukan import dengan file 

excel menggunakan format data horizontal dalam 1 bulan. Selain itu, pengembangan 

yang dilakukan adalah penambahan fasilitas untuk mengurutkan data serta beberapa 

perbaikan pada beberapa bagian.  

Halaman Login 

Pertama kali kita mengakses Sistem Aplikasi Breeding Sapi Perah ini, kita akan 

masuk pada halaman login. Sebelum masuk ke menu sistem, kita diminta untuk 

melakukan authentikasi pengguna untuk menentukan hak akses user. 

 

Gambar 1. Halaman Login 
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Pada sistem ini terdapat beberapa level pengguna, yaitu  

1. Struktural 

User ini hanya dapat melihat informasi berupa laporan dan Hasil Analisa 

dari Sistem. 

2. Verifikator 

User ini dapat melakukan proses input baik tambah, edit, maupun hapus dan 

melihat semua laporan yang ada di sistem. 

3. Administrator 

User ini hanya dapat mengelola data pengguna dari sistem. 

4. Operator Farm 

User ini hanya dapat melakukan proses input yaitu tambah dan edit data dari 

sistem, tanpa bisa menghapusnya. 

5. Guest/Tamu.  

User tamu hanya bisa melihat beberapa laporan tertentu dari sistem. 

 

Halaman Utama 

Halaman Utama akan ditampilkan pertama kali pada saat berhasil login ke 

sistem. Pada halaman admin ini terdapat beberapa bagian, yaitu : 

1. Header 

Bagian header terletak paling atas dan berisi judul dari sistem,  

2. Bagian menu 

Bagian ini berisi menu-menu utama yang berada di sebelah kiri dari halaman. 

Masing-masing menu utama terdiri dari beberapa sub menu yang digunakan untuk 

mengakses fungsionalitas dari sistem. 

3. Bagian Konten/Isi 

Bagian konten merupakan bagian utama dari halaman ini yang digunakan untuk 

menampilkan formulir input dan informasi yang dihasilkan oleh sistem. 
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Gambar 2. Halaman Utama Pengguna 

Menu-menu yang ada di dalam sistem ini yaitu: 

1. Home 

2. Identifikasi 

3. Produksi 

4. Reproduksi 

5. Kesehatan 

6. Laporan Produktifitas 

7. Laporan Populasi 

8. Laporan Reproduksi 

9. Laporan Kesehatan  

10. Analisa 

Masing-masing menu akan dibahas pada bagian berikutnya. 

 

Menu HOME  

Menu Home digunakan untuk kembali dan menampilkan halaman utama dari 

sistem 

 

Menu IDENTIFIKASI 

Menu Identifikasi digunakan untuk mengakses beberapa sub menu untuk 

mengidentifikasi objek-objek utama yang ada di dalam peternakan seperti koperasi, 

peternakan/peternak, kandang, sapi, dan semen. 
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Sub menu yang ada di menu Identifikasi, yaitu: 

A. Pengguna 

B. Peternakan/Peternak 

C. Kandang 

D. Sapi 

E. Semen 

F. Petugas 

 

Submenu Pengguna 

Menu Pengguna digunakan untuk mengelola data pengguna dari sistem. 

 

Penambahan data pengguna dengan melakukan klik tombol Tambah. 

 

Submenu Peternakan 

Submenu Peternakan digunakan untuk mengelola data Peternakan dan Peternak 

yang ada di wilayah-wilayah.   
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Gambar 15. Halaman Data Peternakan 

 

Pada bagian konten dari halaman submenu peternakan, dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu bagian panel dan bagian data. Bagian panel berisi tombol-tombol dan opsi-opsi 

yangd apat dipilih untuk mengelola dan menampilkan data. 

Bagian panel dari halaman Data Peternakan seperti terlihat pada gambar 16, 

terdapat beberapa pilihan untuk memilih wilayah dari peternakan, baik Propinsi, 

Kabupaten, Kecamatan, maupun koperasi yang mengkoordini peternak/peternakan. 

 

Gambar 16. Tombol dan Opsi yang ada di Panel Beberapa Halaman 

 

Pada bagian panel, juga terdapat beberapa tombol, yaitu: 

Tombol Tampil, berfungsi untuk menampilkan kembali data setelah memilih opsi-

opsi yang ada. 

Tombol Tambah, berfungsi untuk menampilkan formulir yang digunakan untuk 

menambah data. 

Tombol Import Excel, berfungsi untuk menampilkan panel Import yang digunakan 

untuk mengimport data dalam format excel(xls) ke dalam sistem. 

Tombol Export Excel, berfungsi untuk mengeksport / menampilkan data ke dalam 

format excel (xls). 

Pilihan Propinsi, untuk menampilkan data yang ada di propinsi terpilih 
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Pilihan Kabupaten, untuk menampilkan data yang ada di kabupaten terpilih. Pilihan 

Kabupaten akan terdapat beberapa item pilihan, setelah memilih item yang ada di 

pilihan Propinsi. 

Pilihan Kecamatan, untuk menampilkan data yang ada di kecamatan terpilih. Pilihan 

ini akan terdapat beberapa item pilihan, setelah memilih item yang ada di pilihan 

Kabupaten. 

Pilihan Koperasi, untuk menampilkan data peternakan yang ada di koperasi terpilih. 

Pilihan ini akan terdapat beberapa item pilihan, setelah memilih item yang ada di pilihan 

Kecamatan. 

 

Gambar 17. Tabel Data Peternakan 

 

Di bawah panel terdapat tabel yang menampilkan data sesuai menu dan pilihan 

yang dipilih pada bagian panel. Gambar 17 menampilkan tabel data koperasi pada sub 

menu Koperasi. Pada tabel data Koperasi ini terdapat beberapa kolom yang ditampilkan, 

yaitu: 

 Nama Peternakan 

 Nama Peternak 

 Nama Koperasi 

 Alamat 

 Kecamatan 

 Kabupaten 

 Propinsi 
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Tambah dan Edit Data Peternakan 

Halaman formulir Tambah Data Peternakan akan ditampilkan setelah klik tombol 

tambah di bagian panel. 

 

Gambar 18. Halaman Tambah Data Peternakan 

 

Pada data peternakan, item yang diinputkan seperti tampak pada gambar 18    

dan 19. 

 

Gambar 19. Halaman Formulir Edit Data Peternakan 

 

Halaman formulir edit data peternakan digunakan untuk memperbaiki data 

peternakan. Halaman ini ditampilkan setelah klik link ikon Edit  di bagian 

sebelah kanan dari tabel data peternakan.  

Untuk menghapus data, klik link ikon delete/hapus  di bagian sebelah kanan 

dari tabel data peternakan. Konfirmasi akan ditampilkan setelah link hapus diklik. 
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Import Data Peternakan 

Import data peternakan adalah memasukan data peternakan kedalam sistem dari 

data yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang 

menghasilkan file berekstensi xls. File spreadsheet yang berisi data peternakan harus 

disusun dengan format baris pertama sebagai judul data/kolom, baris kedua dan 

seterusnya berisi data yang akan diimport. Susunan kolom dari file data peternakan, 

yaitu :Nama Peternakan, Nama Peternak, Alamat. 

 

Gambar 20. Struktur Data Peternakan Untuk Import Data dari Excel 

 

Setelah file yang akan diimport siap, pilih menu Identifikasi, Koperasi. Pilih 

Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Koperasi dimana peternak/peternakan berada. 

Kemudian klik Import dari Excel. Jika Wilayah belum dipilih, maka akan muncul 

informasi kesalahan seperti terlihat pada gambar 10. 

Panel import data koperasi akan ditampilkan jika opsi wilayah sudah dipilih dan 

klik tombol Import Excel.  

 

Gambar 21. Panel Import Data Peternakan 
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Klik tombol Browse 

 

Gambar 22. Kotak Dialog Upload File Excel 

 

Bawa ke lokasi dimana File Excel yang akan diimport disimpan 

Klik Open, Klik tombol Unggah 

 

Export Data Peternakan 

Data Peternakan yang tersimpan di database, dapat kita eksport ke dalam format excel 

untuk kita olah lebih lanjut atau kita cetak dengan menggunakan program pengolah 

spreadsheet yang mendukung format xls, seperti Microsoft Excel. Untuk 

melakukannya, klik tombol Export Excel 

 

Gambar 23. Kotak Dialog Opening Data Peternakan 
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Submenu Kandang 

Submenu Kandang digunakan untuk mengelola data Kandang dan Peternak yang 

ada di wilayah-wilayah. 

 

Gambar 24. Halaman Data Kandang 

 

Pada bagian konten dari setiap halaman yang ada di sistem ini secara umum, dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu bagian panel dan bagian data. Bagian panel berisi tombol-

tombol dan opsi-opsi yangd apat dipilih untuk mengelola dan menampilkan data. 

Bagian panel dari setiap halaman, secara umum memiliki beberapa tombol dan opsi 

utama, seperti ditampilkan pada Gambar 25. 

 

Gambar 25. Tombol dan Opsi yang ada di Panel Data Kandang 

 

Tombol Tampil, berfungsi untuk menampilkan kembali data setelah memilih opsi-

opsi yang ada. 

Tombol Tambah, berfungsi untuk menampilkan formulir yang digunakan untuk 

menambah data. 

Tombol Import Excel, berfungsi untuk menampilkan panel Import yang digunakan 

untuk mengimport data dalam format excel(xls) ke dalam sistem. 

Tombol Export Excel, berfungsi untuk mengeksport / menampilkan data ke dalam 

format excel (xls). 

Pilihan Propinsi, untuk menampilkan data yang ada di propinsi terpilih 

Pilihan Kabupaten, untuk menampilkan data yang ada di kabupaten terpilih. Pilihan 

Kabupaten akan terdapat beberapa item pilihan, setelah memilih item yang ada di 

pilihan Propinsi. 

Pilihan Kecamatan, untuk menampilkan data yang ada di kecamatan terpilih. Pilihan 
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ini akan terdapat beberapa item pilihan, setelah memilih item yang ada di pilihan 

Kabupaten. 

Pilihan Koperasi, untuk menampilkan data kandang yang ada di koperasi terpilih. 

Pilihan ini akan terdapat beberapa item pilihan, setelah memilih item yang ada di pilihan 

Kecamatan. 

Di bawah panel terdapat tabel yang menampilkan data sesuai menu dan pilihan 

yang dipilih pada bagian panel. Pada tabel data Kandang ini terdapat beberapa kolom 

yang ditampilkan, yaitu: 

 Nama Kandang 

 Lokasi 

 Kapasitas 

 Peternakan 

 Kecamatan 

 Kabupaten 

 Propinsi 

 

Tambah dan Edit Data Kandang 

Halaman formulir Tambah Data Kandang akan ditampilkan setelah klik tombol 

tambah di bagian panel. 

 

Gambar 26. Halaman Tambah Data Kandang 

 

Pada data kandang, item yang diinputkan seperti tampak pada gambar 26 dan 27. 
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Gambar 27. Halaman Formulir Edit Data Kandang 

 

Halaman formulir edit data kandang digunakan untuk memperbaiki data kandang. 

Halaman ini ditampilkan setelah klik link ikon Edit  di bagian sebelah kanan dari 

tabel data kandang.  

Untuk menghapus data, klik link ikon delete/hapus  di bagian sebelah kanan 

dari tabel data kandang. Konfirmasi akan ditampilkan setelah link hapus diklik. 

 

Import Data Kandang 

Import data kandang adalah memasukan data kandang kedalam sistem dari data 

yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang 

menghasilkan file berekstensi xls. File spreadsheet yang berisi data kandang harus 

disusun dengan format baris pertama sebagai judul data/kolom, baris kedua dan 

seterusnya berisi data yang akan diimport. Susunan kolom dari file data kandang, 

yaitu :Nama Kandang, Nama Peternak, Alamat. 

 

Gambar 28. Struktur Data Kandang Untuk Import Data dari Excel 

 

Setelah file yang akan diimport siap, pilih menu Identifikasi, Koperasi. Pilih 

Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Koperasi dimana peternak/kandang berada. 

Kemudian klik Import dari Excel. Jika Wilayah belum dipilih, maka akan muncul 

informasi kesalahan seperti terlihat pada gambar 10. 

Panel import data koperasi akan ditampilkan jika opsi wilayah sudah dipilih dan 

klik tombol Import Excel.  
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Gambar 29. Panel Import Data Kandang 

Klik tombol Browse 

 

Gambar 30. Kotak Dialog Upload File Excel 

 

Bawa ke lokasi dimana File Excel yang akan diimport disimpan 

Klik Open, Klik tombol Unggah 

 

Export Data Kandang 

Data Kandang yang tersimpan di database, dapat kita eksport ke dalam format excel 

untuk kita olah lebih lanjut atau kita cetak dengan menggunakan program pengolah 

spreadsheet yang mendukung format xls, seperti Microsoft Excel. Untuk melakukannya, 

klik tombol Export Excel 
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Gambar 31. Kotak Dialog Opening Data Kandang 

 

Submenu Sapi 

Submenu Sapi digunakan untuk mengelola data sapi baik sapi Uzur, KSO, maupun 

VBC yang ada di berbagai wilayah. 

Pada bagian panel dari halaman ini terdapat beberapa obyek : 

Seleksi Propinsi : memilih propinsi dimana sapi berada 

Seleksi Kabupaten : memilih kabupaten dimana sapi berada 

Seleksi Kecamatan : memilih kecamatan dimana sapi berada 

Seleksi Peternakan : memilih peternak/peternakan dimana sapi berada 

Kotak Teks Tag Sapi : memasukan tag sapi yang akan ditampilkan 

J.Kel (Jantan/Betina) : memilih kelamin dari sapi yang akan ditampilkan 

Status (Hidup/Mati/Afkir) : memilih status sapi yang akan ditampilkan 

Kategori (Uzur/KSO/VBC) : memilih kategori sapi yang akan ditampilkan 

 

Gambar 32. Tombol dan Opsi yang ada di Panel Data Kandang 

 

Tombol Tampil  : menampilkan kembali data setelah memilih opsi-opsi yang 

ada. 

Tombol Tambah : menampilkan formulir yang digunakan untuk menambah 

data. 
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Tombol Import Excel : menampilkan panel Import yang digunakan untuk 

mengimport data dalam format excel(xls) ke dalam sistem. 

Tombol Export Excel : mengeksport / menampilkan data ke dalam format excel 

(xls). 

 

Gambar 33. Tabel Data Sapi 

Di bawah panel terdapat tabel yang menampilkan data sapi sesuai opsi yang dipilih 

pada bagian panel. Pada tabel data Sapi ini terdapat beberapa kolom yang ditampilkan, 

yaitu: 

 Nomor Register : Nomor Registrasi/Kodefikasi sapi, contoh GID010101011. 

Terdiri dari : 

 Kode Propinsi, misal G : Jawa Tengah 

 Kode Kabupaten, misal I : Banyumas 

 Kode Kecamatan, misal D: Baturraden 

 Nomor Urut sapi dengan tanggal lahir sama, misal 01 

 Tanggal Lahir (ddmmyy), misal 010101: 01 Januari 2001 

 IB/ET, jika IB maka 1 dan ET 2  

 Tag Sapi : Nomor Ear Tag 

 J. Kel : Jenis Kelamin Sapi (Jantan/Betina) 

 Tgl. Lahir : Tanggal Lahir Sapi 

 Bobot Lahir : Bobot Lahir Sapi 

 PC/DC : Status Sapi PC (Participate Cow)/DC(Daughter Cow) 

 Uzur : Kategori Sapi Uzur (Uji Zuriat) 

 VBC : Kategori Sapi VBC (Village Breeding Center) 

 KSO : Kategori Sapi KSO (Kerjasama Operasi) 
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 Peternakan : Peternakan/Peternak dari Sapi 

 

Tambah dan Edit Data Sapi 

Halaman formulir Tambah Data Sapi akan ditampilkan setelah klik tombol tambah 

di bagian panel. 

 

Gambar 34. Halaman Tambah Data Sapi 

Pada data sapi, item yang diinputkan seperti tampak pada gambar 34 dan 35. 

 

Gambar 35. Halaman Formulir Edit Data Sapi 

 

Halaman formulir edit data sapi digunakan untuk memperbaiki data sapi. Halaman 

ini ditampilkan setelah klik link ikon Edit  di bagian sebelah kanan dari tabel 

data sapi.  

Untuk menghapus data, klik link ikon delete/hapus  di bagian sebelah kanan 

dari tabel data sapi. Konfirmasi akan ditampilkan setelah link hapus diklik. 
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Import Data Sapi 

Import data sapi adalah memasukan data sapi kedalam sistem dari data yang dibuat 

dengan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang menghasilkan file 

berekstensi xls. File spreadsheet yang berisi data sapi harus disusun dengan format baris 

pertama sebagai judul data/kolom, baris kedua dan seterusnya berisi data yang akan 

diimport. Susunan kolom dari file data sapi, yaitu : 

 No. Tag,  

 Jenis Kelamin (Jantan/Betina),  

 Tipe Sapi (IB/ET)  

 Nama Sapi  

 Tgl. Lahir (mm/dd/YYYY)  

 Bobot Lahir  

 Status (Hidup/Mati)  

 PC/DC/-  

 UZUR, 1 -> Jika Uzur, 0 ->Jika Bukan Uzur  

 

Setelah file yang akan diimport siap, pilih menu Identifikasi, Sapi. Pilih Propinsi, 

Kabupaten, Kecamatan, dan Koperasi dimana peternak/kandang berada. Kemudian klik 

Import dari Excel. Jika Wilayah belum dipilih, maka akan muncul informasi kesalahan 

seperti terlihat pada gambar 10. 

Panel import data koperasi akan ditampilkan jika opsi wilayah sudah dipilih dan 

klik tombol Import Excel.  

 

Gambar 36. Panel Import Data Sapi 

Klik tombol Browse 
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Gambar 37. Kotak Dialog Upload File Excel 

 

Bawa ke lokasi dimana File Excel yang akan diimport disimpan 

Klik Open, Klik tombol Unggah 

 

Export Data Sapi 

Data Sapi yang tersimpan di database, dapat kita eksport ke dalam format excel 

untuk kita olah lebih lanjut atau kita cetak dengan menggunakan program pengolah 

spreadsheet yang mendukung format xls, seperti Microsoft Excel. Untuk melakukannya, 

klik tombol Export Excel 

 

Gambar 38. Kotak Dialog Opening Data Sapi 
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Detail Data dan Performance Sapi 

Detail Data dan Performance Sapi digunakan untuk mengetahui informasi detail 

dari sapi yang dipilih, dan data produksi, reproduksi, dan riwayat kesehatan dari sapi. 

Untuk menampilkannya, klik tombol Detail & Performa yang ada di sebelah 

kanan data sapi yang akan ditampilkan data detail dan performa. 

Setelah tombol kita klik, akan ditampilkan halaman Detail Data dan Performance 

Sapi seperti terlihat pada gambar 39. 
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Gambar 39. Halaman Detail Data dan Performance Sapi 

 

 

Submenu Semen 

Submenu semen digunakan untuk mengelola (menambah, edit, hapus) data 

semen/straw yang digunakan untuk Inseminasi Buatan. Data semen yang disimpan 

adalah Kode Semen / Kode Straw dan Nama Semen / Nama Straw. Gambar 40 

menampilkan halaman Pengelolaan Data Semen. 

 

Gambar 40. Halaman Pengelolaan Data Semen 

Tombol Tambah : Untuk menambah data Semen 

Tombol Import Excel : Menambahkan data semen dari file Excel (xls) 

Tombol Export Excel : Menampilkan data semen dalam format Excel (xls) 

 

 

Gambar 41. Halaman Tambah Data Semen 

 

 



22 

 

Menu PRODUKSI 

Menu Produksi digunakan untuk mengakses beberapa sub menu untuk mencatat 

produksi susu sapi, kualitas susu, dan pertumbuhan berat badan sapi. 

 

Sub menu yang ada di menu Produksi, yaitu: 

A. Susu (Milk) 

B. Kualitas Susu 

C. Pertumbuhan 

 

Submenu Produksi Susu (Milk) 

Submenu produksi susu digunakan untuk mengelola data susu sapi perah. Pemerahan 

susu sapi perah setiap pagi dan sore dicatat (record) pada submenu ini.  

 

Tombol Tambah : Untuk menambah data Semen 

Tombol Import Excel : Menambahkan data semen dari file Excel (xls) 

Tombol Export Excel : Menampilkan data semen dalam format Excel (xls) 

Header table dapat digunakan untuk mengurutkan data. 
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Data susu yang disimpan yaitu tanggal pemerahan, tag sapi dari sapi yang diperah, 

jumlah pemerahan pagi, dan jumlah pemerahan sore. Nomor Register akan muncul 

otomatis setelah tag sapi diisi. 

 

Import Data Susu 

Import data susu adalah memasukan data susu kedalam sistem dari data yang dibuat 

dengan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang menghasilkan file 

berekstensi xls. File spreadsheet yang berisi data susu harus disusun dengan format 

baris pertama sebagai judul data/kolom, baris kedua dan seterusnya berisi data yang 

akan diimport. Susunan kolom dari file data susu, yaitu : 

 Tag Sapi,  

 Jumlah Produksi Pagi,  

 Jumlah Produksi Sore 
 

 

Setelah file yang akan diimport siap, pilih menu Identifikasi, Sapi. Pilih Propinsi, 

Kabupaten, Kecamatan, dan Koperasi dimana peternak/kandang berada. Kemudian klik 

Import dari Excel. Jika Wilayah belum dipilih, maka akan muncul informasi kesalahan 

seperti terlihat pada gambar 10. 

 

Panel import data koperasi akan ditampilkan jika opsi wilayah sudah dipilih dan 

klik tombol Import Excel.  
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Klik tombol Browse 

 

Gambar 37. Kotak Dialog Upload File Excel 

 

Bawa ke lokasi dimana File Excel yang akan diimport disimpan 

Klik Open, Klik tombol Unggah 

 

Export Data Susu 

Data Susu yang tersimpan di database, dapat kita eksport ke dalam format excel 

untuk kita olah lebih lanjut atau kita cetak dengan menggunakan program pengolah 

spreadsheet yang mendukung format xls, seperti Microsoft Excel. Untuk melakukannya, 

klik tombol Export Excel. 

 

Submenu Susu (Horizontal) 

Sub menu ini digunakan untuk menampilkan data produksi susu dan melakukan import 

data produksi susu dengan format horizontal dalam satu bulan. 
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 Submenu Kualitas Susu 

Submenu kualitas susu digunakan untuk mencatat data kualitas susu dari sapi yaitu 

Kadar Lemak, Kadar Air, Kadar BK, Protein, BKTL (Bahan Kering Tanpa Lemak), BJ 

(Berat jenis), dan Laktosa. 

 

Tombol Tambah : Untuk menambah data Semen 

Tombol Import Excel : Menambahkan data semen dari file Excel (xls) 

Tombol Export Excel : Menampilkan data semen dalam format Excel (xls) 
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Submenu Pertumbuhan 

Submenu pertumbuhan digunakan untuk mencatat data pertumbuhan sapi perah. 

Penimbangan dan pengukuran pertumbuhan sapi perah yang disimpan yaitu: Berat 

Badan (dalam kg), Lingkar Dada (dalam cm), Panjang Badan, Tinggi Gumba, dan 

Lingkar Skrotum. 

 

Setelah disimpan akan ditampilkan juga pada tabel Prediksi Berat Badan (dalam kg).  

Prediksi Berat badan dihitung dengan rumus BB (kg) = (lingkar dada(cm) + 18 )^2/100. 
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Menu REPRODUKSI 

Menu Reproduksi digunakan untuk mengakses beberapa sub menu untuk mencatat 

kejadian inseminasi buatan, embrio transfer, pemeriksaan kebuntingan, kelahiran, dan 

pengeringan. 

 

Sub menu yang ada di menu Produksi, yaitu: 

A. IB (Inseminasi Buatan) 

B. ET (Embrio Transfer) 

C. PKB (Pemeriksaan Kebuntingan) 

D. Kelahiran 

E. Pengeringan 

 

Submenu Inseminasi Buatan 

Submenu ini digunakan untuk mencatat kejadian inseminasi buatan.  
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Data yang disimpan pada submenu ini yaitu : 

Tanggal  : Tanggal IB 

Tag Sapi : Tag Sapi yang diIB 

Nomor Register (Otomatis) 

Kode Semen : Kode Straw yang digunakan untuk IB 

Petugas  : Nama Petugas 

Keterangan : Keterangan Tambahan tentang proses IB 

 

 

Submenu Embrio Transfer 

Submenu ini digunakan untuk mencatat kejadian transfer embrio dari sapi donor ke sapi 

recipient.  

 

Data yang dicatat dan disimpan pada submenu ini yaitu: 

Tanggal : tanggal kejadian ET 

Tag Sapi Recipient 

Tag Sapi Donor 

Petugas 

Keterangan 
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Submenu Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) 

Submenu ini digunakan untuk mencatat proses kejadian pemeriksaan kebuntingan pada 

sapi setelah dilakukan IB. 

 

Data yang dicatat pada menu ini yaitu Tanggal PKB, Tag Sapi, Hasil dari IB (Apakah 

Positif/ Negatif/Dubius) 
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Submenu Kelahiran 

Submenu ini digunakan untuk mencatat data kelahiran sapi.  

 

Data yang dicatat adalah: Tanggal Melahirkan, Tag Sapi, Status Lahir 

(Single/Kembar/Abortus), Keterangan Lahir, Tag Pedet, Jenis Kelamin Pedet, Bobot 

Badan Pedet, Status Lahir Pedet (Hidup/Mati), Petugas. 
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Submenu Pengeringan 

Submenu ini digunakan untuk mencatat kejadian pengeringan sapi. 

 

Data yang dicatat adalah : Tag Sapi, Tanggal Awal Pengeringan, Tanggal Akhir 

Pengeringan, Keterangan 

 

 

Menu KESEHATAN 

Menu Kesehatan digunakan untuk mengakses beberapa sub menu untuk mencatat 

data yang berhubungan dengan kesehatan hewan. 

 

Sub menu yang ada di menu Kesehatan, yaitu: 

A. Penyakit 

B. Satuan Obat 

C. Obat 

D. Pemasukan Obat 

E. Pemeriksaan Kesehatan 
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Submenu Penyakit 

Submenu ini digunakan untuk mencatat data macam-macam penyakit dari sapi.  

 

Data yang dicatat pada submenu penyakit yaitu: 

Kode  : Kode Penyakit (Jika ada) 

Nama : Nama Penyakit 

Subsistem  : Subsistem dari penyakit 

Kategori : Kategori Penyakit (Reproduksi/Keswan) 

Keterangan : Keterangan Tambahan 

 

 

Submenu Obat 

Digunakan untuk mencatat data macam-macam obat untuk sapi. 
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Data yang dicatat adalah: 

Kode : Kode dari Obat (Jika ada) 

Nama : Nama Obat 

Kategori : Kategori Obat  

Fungsi : Fungsi Obat 

Penggunaan : Cara Penggunaan 

Stok : Stok Awal Obat 

Satuan : Satuan dari Obat 

 

 

Pemeriksaan Kesehatan 

Submenu ini digunakan untuk mencatat data pemeriksaan kesehatan sapi. 
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Data yang dicatat adalah: 

Tanggal  : Tanggal Pemeriksaan 

Tag Sapi : Tag Sapi yang diperiksa 

Diagnosa : Diagnosa dari pemeriksaan 

Penyakit : Nama Penyakit yang di derita sapi 

Keterangan  : Keterangan hasil pemeriksaan 

Petugas  : Nama Petugas pemeriksa 

 

 

Menu LAPORAN PRODUKTIFITAS 

Submenu Produksi Susu 
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Submenu Produksi Susu 305 Terkoreksi 

 

Submenu Produksi dan Tetua 

 

Menu LAPORAN POPULASI 

Submenu Laporan Populasi Peternakan 
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Submenu Laporan Populasi Sapi 
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Menu LAPORAN REPRODUKSI 

Submenu Laporan Penggunaan Straw 

 

 

Submenu Laporan Prediksi Kelahiran Sapi 

 

 

Menu LAPORAN KESEHATAN 

Submenu Laporan Kasus Kesehatan Hewan 

 

Submenu Laporan Rekap Penyakit Per Wilayah 
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Submenu Laporan Penyakit Berulang 

 

Menu ANALISA 

Submenu Analisa Service Per Concection S/C 

 

Submenu Analisa Calving Interval (CI) 

 



40 

 

Submenu Analisa Days Open (DO) 

 

 

Submenu Analisa Inseminasi Buatan Pertama Setelah Melahirkan 

 

 

Aplikasi ini juga dapat menampilkan performance dari masing-masing individu 

ternaknya termasuk penambahan fitur cetak sertifikat. 

Dengan cara memasukkan no ear tag sapi pada kolom ID sapi maka akan muncul data 

sapid an data tetuanya. 
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Kemudian klik di kolom cetak sertifikat akan bisa langsung diprint sertifikat ternak 

sesuai dengan identifikasi ternak tersebut. 

 

 


