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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan taraf ekonomi 

serta kesadaran gizi masyarakat, maka kebutuhan protein hewani juga meningkat, 

seperti halnya kebutuhan susu. Tahun 2011 konsumsi susu masyarakat Indonesia 

11,09 liter per kapita pertahun dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 

menjadi 14,6 liter per kapita pertahun. Pasokan susu dalam negeri pada tahun 

2012 hanya mampu memenuhi 20 persen atau sekitar 700.000 ton, sisanya 

industri pengolahan susu nusantara masih sangat bergantung pada impor susu 

(Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012). 

Program Pengembangan Sapi Perah dalam Kesiapan Penyediaan Susu 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun persusuan nasional 

2010-2014. Langkah strategis pembangunan agribisnis sapi perah 2010-2014 

meliputi: peningkatan populasi, peningkatan produksi susu, peningkatan kualitas 

susu, pembinaan efisiensi usaha dan pembinaan kelembagaan peternak (Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012). Sampai akhir tahun 2011 

populasi sapi perah di Jawa Timur mencapai 296.350 ekor (Badan Statistik 

Nasional, 2012).  

Permasalahan yang paling mendasar pada peternakan sapi perah di 

Indonesia adalah masih rendahnya efisiensi reproduksi, karena baik langsung 

maupun tidak langsung produksi susu akan dipengaruhi oleh efisiensi reproduksi. 

Pengaruh tidak langsung rendahnya tingkat kelahiran akibat kegagalan 

1 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI HUBUNGAN PARITAS DENGAN EFISIENSI... EVI LIGARYANI



2 
 

 

perkawinan menyebabkan menurunnya populasi sapi perah, pengaruh tersebut 

berdampak pada rendahnya produksi susu. Sedangkan pengaruh langsung adalah 

banyaknya perkawinan untuk menghasilkan satu kebuntingan akan berdampak 

pada memanjang calving interval dan masa laktasi (Hastono dan Adiati, 2008). 

Efisiensi reproduksi adalah suatu ukuran keberhasilan reproduksi 

sekelompok ternak sapi betina yang optimal pada perkawinan alam atau 

inseminasi buatan (Feradis, 2010). Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi 

ditentukan berdasarkan komponen pendukungnya yaitu: S/C (Service per 

Conception), DO (Days Open), CvR (Calving Rate), CR (Conception Rate) dan CI 

(Calving Interval). Data tentang S/C, DO, CvR, CR dan CI tersebut merupakan 

data sekunder yang dapat diperoleh melalui catatan reproduksi inseminator. 

Efisiensi reproduksi dipengaruhi oleh paritas. Sapi paritas 1 

menunjukkan DO yang lebih panjang daripada sapi  paritas 2. Semakin bertambah 

paritas maka DO akan semakin pendek. Fenomena tersebut terjadi juga pada CI  

(Goshu el al., 2007). 

Koperasi Agroniaga (KAN) Jabung adalah salah satu koperasi yang 

bergerak dibidang sapi perah, berlokasi di Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, 

Kabupaten Malang. Koperasi Agroniaga ini berdiri sejak tanggal 28 Pebruari 

1980. Sapi perah yang dipelihara peternak di KAN Jabung adalah jenis peranakan 

Frisian Holstein (PFH). Jumlah populasi sapi perah yang dimiliki oleh 1889 

peternak KAN Jabung mencapai 7907 ekor, terdiri dari  4527 ekor  induk  betina 

akseptor inseminasi buatan, 1246 ekor  sapi dara dan 2134 ekor pedet (Data 

populasi ternak KAN Jabung, 2014).  
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Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu menghitung performa 

reproduksi sapi perah pada berbagai paritas untuk mengevaluasi keberhasilan 

Inseminasi Buatan (Setiawan dkk., 2012 dan Wahyudi dkk., 2012). Penelitian 

tersebut hanya menggunakan tiga variabel yaitu DO, S/C dan CI. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan paritas dengan efisiensi reproduksi dan 

status fertilitas sapi perah peranakan Frisian Holstein (PFH) di koperasi agroniaga 

(KAN) Jabung Kabupaten Malang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran efisiensi reproduksi sapi perah PFH di KAN Jabung 

kabupaten Malang pada tahun 2013-2014? 

2. Apakah perbedaan paritas mempengaruhi efisiensi reproduksi pada sapi 

perrah PFH di KAN Jabung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengukur efisiensi reproduksi melalui penetapan DO, S/C, CR, CvR dan 

CI pada sapi perah PFH di KAN Jabung kabupaten Malang pada tahun 

2013-2014. 

2. Mengetahui perbedaan paritas dengan angka DO, S/C, CR, CvR dan CI 

pada sapi perah PFH di KAN Jabung.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Membuat sistem rekording yang jelas mengenai Service per Conception 

(S/C), Days Open (DO), Calving Rate(CvR), Conception Rate(CR), dan 

Calving Interval(CI) pada sapi perah di KAN Jabung, kabupaten Malang. 

2. Sumber informasi bagi KAN Jabung kabupaten Malang dalam 

mengevaluasi usaha yang telah dijalankannya, dasar dalam 

mengembangkan usaha dan pembuatan kebijakan selanjutnya serta 

informasi bagi pihak-pihak yang bergerak serta berkepentingan dibidang 

sapi perah di Jawa Timur. 

3. Sebagai bahan evaluasi kinerja inseminator dalam melakukan inseminasi 

buatan pada sapi perah di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah KAN 

Jabung. 
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