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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Daging sapi merupakan salah satu bahan makanan strategis yang sangat 

diperlukan untuk mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Kebutuhan 

daging sapi potong untuk memenuhi konsumsi daging sapi di Indonesia setiap 

tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta semakin 

tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani. Namun 

kebutuhan tersebut tidak di sertai dengan ketersediaan daging sapi yang cukup 

buat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga produksi daging sapi dalam 

negeri mengalami penurunan yang menyebabkan pasar dalam negeri harus dibuka 

bagi produk impor termasuk daging sapi. Impor daging dan sapi bakalan di 

Indonesia sangat besar yaitu berkisar antara 30% dari kebutuhan nasional, bahkan 

ada kecenderungan impor daging sapi meningkat dari tahun ke tahun (Effendi, 

2010). 

Kondisi yang demikian mengisyaratkan peluang untuk pengembangan 

usaha budidaya ternak sapi potong. Dalam upaya menghadapi kebutuhan daging 

lokal yang terus meningkat, juga dituntut untuk senantiasa mampu menjaga 

kontinyuitas pasokan ternak ke konsumen (Winarso, 2005). Permintaan daging 

sapi saat ini 6,5 kg/kapita/tahun, dan akan terus meningkat seiring dengan 
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bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2009).  

Keberhasilan reproduksi akan sangat mendukung peningkatan populasi 

sapi potong. Namun kondisi sapi potong di usaha peternak rakyat, hingga saat ini 

memprihatinkan mulai dari efisiensi reproduksi yang rendah sampai sering 

dijumpai adanya kasus gangguan reproduksi yang di tandai dengan rendahnya 

fertilitas induk, akibatnya berupa penurunan angka kebuntingan dan jumlah 

kelahiran pedet, sehingga mempengaruhi penurunan populasi sapi yang 

berpengaruh pada pasokan penyediaan daging sapi secara nasional. (Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2012)  

Pemerintah mempunyai program dalam menyikapi ketersediaan daging 

khususnya daging sapi dalam negeri yaitu Program Swasembada Daging Sapi dan 

Kerbau (PSDSK) tahun 2014 merupakan salah satu dari 21 program utama 

Kementrian Pertanian yang terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan 

hewani asal ternak berbasis sumber daya daerah (Direktorat Pangan dan Pertanian, 

2011) namun, sampai sekarang program tersebut belum tercapai secara maksimal. 

Pulau Madura dikenal sebagai daerah produksi ternak potong khususnya 

Kabupaten Sampang. Populasi hewan ternak sapi di Kabupaten Sampang pada 

tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini disebabkan karena 

maraknya pengeluaran sapi ternak ilegal dan kinerja kemampuan sapi yang 

menurun. Berdasarkan hasil sensus pertanian dan peternakan, jumlah populasi 

sapi pada tahun 2012 mencapai 196.807 ekor sapi sedangkan pada tahun 2013 
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menurun menjadi 180.830 ribu ekor (Dinas Peternakan Kabupaten Sampang, 

2013). 

Kecamatan Tambelangan merupakan salah satu wilayah tempat usaha 

pengembangan ternak sapi potong di wilayah Kabupaten Sampang. kebanyakan 

peternak daerah ini mengawinkan sapinya dengan cara Inseminasi Buatan (IB). 

Inseminasi Buatan merupakan salah satu bentuk program yang dilakukan oleh 

Dinas Peternakan Sampang dalam rangka peningkatan produksi sapi potong di 

kecamatan Tambelangan. Sebagian besar peternak di Kabupaten Sampang 

memilih sapi hasil persilangan antara sapi betina Madura dengan pejantan 

Limousin, dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan sapi yang lebih besar dan 

meningkatkan pendapatan. Sampai saat ini belum ada evaluasi sapi potong hasil 

Inseminasi Buatan di wilayah tersebut.  

Pelaksanaan inseminasi buatan di Kabupaten Sampang sudah hampir 

memasuki dekade pertama, namun pelaksanaannya dinilai belum optimal karena 

faktor yang menjadi penghambat antara lain :  (1). Petani peternak harus 

melakukan deteksi birahi dan melapor ke inseminator (2). Pemiliharaan sapi yang 

semi-intensif (di kandangkan dan digembalakan) dengan pola pengembangan 

SIPT (Sistem Integrasi Padi Ternak), (3). Fasilitas transportasi yang terbatas dan 

pemukimam yang sulit dijangkau, (4). Sistem pencatatan ( recording ) yang tidak 

tertera dengan rapi (Santoso, 2000). Salah satu tolok ukur keberhasilan 

pelaksanaan program IB adalah pengukuran terhadap besarnya nilai efisiensi 

reproduksi yang dicapai (Hardijanto dkk., 2010) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EFISIENSI REPRODUKSI SAPI... ACH. KHOIRUL UMAM



4 
 

 

Rendahnya produktivitas sapi potong di pengaruhi oleh rendahnya mutu 

genetik, efisiensi reproduksi, pemberian pakan dan mewabahnya penyakit 

menular pada ternak (Toelihere, 1997) Efisiensi reproduksi merupakan cermin 

keberhasilan suatu peternakan sebab dengan adanya manajemen reproduksi yang 

baik seekor ternak akan mampu menjaga kontinuitas produksinya berupa pedet. 

Efisiensi reproduksi dapat ditentukan melalui parameter reproduksi yang terdiri 

dari service per conception (S/C), conception rate (CR), calving rate (CvR), days 

open (DO) dan calving Interval (CI) (Hariadi dkk, 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas, salah satu upaya yang perlu dilakukan 

untuk mendukung program pemerintah tentang swasembada daging 2014 adalah 

perlu adanya upaya peningkatan angka efisiensi reproduksi melalui perbaikan 

sistem recording yang mencakup parameter efisiensi reproduksi yang terdiri dari 

service per conception (S/C), conception rate (CR), day open (DO), calving rate 

(CvR), service period (SP) dan calving interval (CI) pada sapi potong setelah 

Inseminasi Buatan di wilayah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : apakah terdapat perbedaan efisiensi reproduksi 

yang meliputi service per conception, conception rate, calving rate, day open dan 

calving interval pada sapi peranakan Limousin dan sapi Madura hasil inseminasi 

buatan di Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.  
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1.3 Landasan Teori 

Inseminasi buatan adalah salah satu teknologi mutakhir yang diciptakan 

manusia guna meningkatkan  produktivitas dan reproduktivitas ternak untuk 

mengatasi tuntutan masyarakat dunia (Hardijanto dkk, 2010). Kegiatan IB di 

laksanakan menurut efisiensi, yaitu dengan usaha yang minimal diharapkan dapat 

dicapai  hasil yang maksimal. Penilaian keberhasilan pelaksanaan Inseminasi 

Buatan dapat diukur menggunakan parameter efisiensi reproduksi yang meliputi : 

service per conception, conception rate, calving rate, service period dan calving 

interval (Toelihere, 1993). Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi ternak dipengaruhi 

oleh lima hal yaitu angka kebuntingan (conception rate); jarak antar kelahiran 

(calving interval); jarak waktu antara melahirkan sampai bunting kembali (service 

periode); angka kawin per kebuntingan (service per conception); angka kelahiran 

(calving rate) (Hardjopranjoto, 1995). 

Service per conception merupakan jumlah perkawinan untuk menghasilkan 

kebuntingan dengan kisaran normal 1,6-2,0 (Hafez., 2000) adapun yang 

mempengaruhi nilai S/C  adalah 1) peternak terlambat mendeteksi saat estrus atau 

terlambat melaporkan estrus sapinya kepada petugas inseminator, 2) adanya 

kelainan pada alat reproduksi induk sapi, 3) inseminator yang kurang terampil, 4) 

fasilitas pelayanan inseminasi yang terbatas, dan 5) kurang lancarnya transportasi 

(Hadi dan Ilham, 2002). S/C juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya 

diantaranya adalah fertilitas betina, fertilitas pejantan, dan faktor lingkungan. 

  Menurut Hafez (2000) conception rate merupakan angka kebuntingan hewan 

betina yang di inseminasi buatan dikali 100%, faktor yang mempengaruhi conception 

rate adalah kualitas dan penanganan semen, kesuburan betina, waktu perkawinan, 
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deteksi estrus, dan teknik inseminasi (Whittier and steevens, 1993). Waktu 

perkawinan dan deteksi estrus, pengelolaan reproduksi yang nantinya akan 

berpengaruh pada fertilitas dan nilai konsepsi ternak, interval pasca melahirkan yang 

cukup lama juga akan mempengaruhi tingkat konsepsi pada ternak dan nutrisi pakan 

yang diterima sapi sebelum dan sesudah beranak berpengaruh terhadap nilai 

conception rate. 

 Calving rate merupakan jumlah presentase pedet yang lahir dari hasil 

inseminasi buatan dan nilai normalnya mencapai 70-75, faktor yang mempengaruhi 

nilai calving rate adalah ketersediaan pakan sewaktu bunting, kesehatan sapi betina 

selama bunting, keseimbangan horman yang diperlukan selama kebuntingan, 

kesanggupan induk memelihara anak dalam kandungan dan penyakit infeksius 

maupun non infeksius juga dapat mempengaruhi nilai calving rate. 

Days Open  adalah jarak waktu antara saat melahirkan sampai sapi di 

inseminasi yang pertama (Hariadi dkk, 2011) yang mempengaruhi days open 

adalah karena kesulitan untuk mendapatkan kebuntingan setelah beberapa kali 

sapi tersebut dikawinkan (repeat breeder), nilai DO yang tinggi juga dapat 

disebabkan kurang pengetahuan peternak tentang tanda – tanda birahi dan 

peternak memang sengaja memperpanjang masa kosong agar ternak terus 

berproduksi susu pada periode satu laktasi dan infeksi pascapartus juga menjadi 

salah satu penyebab yang mempengaruhi nilai DO.  

Calving interval atau jarak beranak adalah jangka waktu antara satu kelahiran 

dengan kelahiran berikutnya menurut Morison et al. (2008). Salma et al. (1976) 

menyatakan bahwa 12 bulan calving interval memungkinkan secara fisiologis dan 

ekonomis dengan peningkatan keuntungan biaya pakan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi nilai CI adalah panjangnya waktu DO, keterlambatan estrus pertama 

Post Partum,  kebuntingan kembali pascapartus lama, anestrus pascapartus lama dan 

repeat breeding juga termasuk faktor yang mempengaruhi nilai CI. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan membedakan efisiensi 

reproduksi sapi peranakan Limousin dan Madura hasil IB di Kecamatan 

Tambelangan Kabupaten sampang tahun 2013-2014 melalui penetapan angka : 

conception rate (CR), service per conception (S/C), calving rate (CvR), days open 

(DO) dan calving interval (CI). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menjadikan dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan institusi 

terkaitnya untuk menyusun strategi pelaksanaan program peningkatan efisiensi 

reproduksi sapi peranakan Limousin dan sapi Madura di sentra-sentra lainnya.  

2. Menjadikan dasar evaluasi pelaksanaan PSDSK di Kabupaten Sampang di 

masa yang akan datang.   
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