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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat

banyak. Data sensus menyebutkan jumlah penduduk Indonesia mencapai

237.641.326 jiwa pada tahun 2010, 240.516.786 jiwa pada tahun 2011,

243.427.039 jiwa pada tahun 2012, 246.372.506 jiwa pada tahun 2013,

249.353.613 jiwa pada tahun 2014. Dengan keadaan seperti ini maka semua

kebutuhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan termasuk kebutuhan

daging. Tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia tahun 2010 mencapai

1,69 kg/kapita/tahun, tahun 2011 1,83 kg/kapita/tahun, 2012 1,95 kg/kapita/tahun,

2013 2,09 kg/kapita/tahun dan tahun 2014 2,23 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi

daging sapi masyarakat Indonesia yang terus meningkat tidak sebanding dengan

peningkatan jumlah daging dari sapi potong yang ada di Indonesia, peningkatan

ini tidak seperti yang diharapkan sehingga pemerintah masih perlu mengimpor

sapi dan daging dari luar negeri. Tahun 2010 Indonesia menghasilkan daging dari

sapi potong lokal 301,2 ribu ton dari total kebutuhan daging 401,6 ribu ton. Tahun

2011 316,9 ribu ton dari total kebutuhan 440,1 ribu ton. Tahun 2012 346,5 ribu

ton dari total kebutuhan 474,6 ribu ton. Tahun 2013 381 ribu ton dari total

kebutuhan 514,9 ribu ton. Tahun 2014 417 ribu ton dari total kebutuhan 556 ribu

ton. Produksi daging dari sapi lokal tiap tahun memang mengalami peningkatan

tetapi daging dari sapi potong lokal hanya mampu mencukupi sekitar 70%-75%

dari kebutuhan total masyarakat Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2015).
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Kebutuhan daging yang terus meningkat mendesak pemerintah untuk

mengatasi tingginya permintaan akan daging sapi di Indonesia, untuk itu sejak

tahun 2010 pemerintah mencanangkan program Percepatan Swasembada Daging

Sapi dan  Kerbau (PSDSK). Program ini merupakan salah satu program

Kementerian Pertanian yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat

Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengan upaya mewujudkan

ketahanan pangan hewan asal ternak berbasis sumberdaya domestik khususnya

ternak sapi potong dan kerbau. Swasembada daging yang dimaksud disini ialah

terpenuhinya kebutuhan penyediaan daging sapi dan kerbau yang berasal dari

produksi dalam  negeri (Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, 2011).

Evaluasi Program Percepatan Swasembada Daging Sapi dan  Kerbau

(PSDSK) masih dirasa kurang efektif. Hal ini terbukti dengan masih tidak

mampunya Indonesia menyediakan daging sapi dari dalam negeri. Secara

sederhana swasembada daging dapat tercapai jika populasi sapi dalam negeri

cukup untuk kebutuhan semua rakyat Indonesia. Peningkatan populasi sapi dapat

dilakukan dengan cara inseminasi buatan. Sampai saat ini inseminasi buatan

adalah cara paling efektif dalam peningkatan populasi sapi (Direktorat Penelitian

dan Pengembangan, 2013).

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari inseminasi buatan selain

kemampuan inseminator yang baik dan ketepatan waktu dalam melakukan

inseminasi juga dipengaruhi oleh kualitas bibit sapi dalam semen beku yang

digunakan (Ruhyat, 2001). Untuk memenuhi keperluan program inseminasi

buatan ini kemudian Pemerintah Indonesia mendirikan dua Pusat Inseminasi
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Buatan di Lembang (Bandung) dan Singosari (Malang), sekarang bernama Balai

Besar Inseminasi Buatan Lembang dan Singosari atau disingkat BBIB Lembang

dan BBIB Singosari.

Balai Besar Inseminasi Buatantersebut memiliki sapi-sapi yang berasal

dari dalam dan luar negeri. Selain itu mulai tahun 2000-an setiap provinsi diberi

kesempatan untuk membentuk Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD), tetapi

sampai sekarang yang masih berjalan hanya beberapa provinsi saja karena kendala

sumber daya manusia, biaya maupun kondisi di provinsi tersebut. Salah satu yang

masih beroperasi adalah Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang

ditunjuk oleh Pemprov Jatim untuk memproduksi semen beku. Balai ini dapat

memproduksi semen beku tipe mini straw (0,25). Namun pada kenyataannya

sampai saat ini tidak banyak inseminator yang menggunakan semen beku

produksi Unit Semen Beku Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Salah satu faktor alasan hal ini terjadi adalah belum pernah dilakukannya

pencatatan data mengenai evaluasi reproduksi sapi yang telah diinseminasi buatan

dengan menggunakan semen beku produksi Unit Semen Beku Fakultas

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, sehingga masih banyak inseminator

atau pihak lain yang masih meragukan kualitas semen beku produksi Unit Semen

Beku Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Berdasarkan hal

tersebut di atas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai evaluasi

reproduksi sapi yang telah diinseminasi buatan dengan menggunakan semen beku

sapi Limousin produksi Unit Semen Beku Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga agar dapat diketahui bagaimana kualitas semen beku di
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lapangan dan bisa memberikan bukti bahwa Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga mampu memproduksi semen beku berkualitas baik untuk

keperluan inseminasi buatan di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini akan diamati semen beku dari semen salah satu pejantan yang ada di

Unit Semen Beku Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Parameter

yang akan digunakan dalam menentukan evaluasi reproduksi sapi yang telah

diinseminasi buatan dengan menggunakan semen beku produksi Unit Semen

Beku Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yaitu angka

kebuntingan, parameter ini digunakan karena dalam penelitian ini hanya akan

diketahui efisiensi semen beku produksi Unit Semen Beku Fakultas Kedokteran

Hewan Universitas Airlangga dalam menimbulkan kebuntingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berapa angka kebuntingan dari semen beku sapi Limousin produksi Unit

Semen Beku Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang

diinseminasikan pada sapi potong betina di Kecamatan Modo Kabupaten

Lamongan pada tahun 2014 dan viabilitas serta motilitas post thawing semen beku

sapi Limousin produksi Unit Semen Beku Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga?

1.3 Landasan Teori

Inseminasi buatan merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk

meningkatkan produksi ternak secara kualitatif (Toelihere, 1993). Inseminasi
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buatan adalah cara pemasukan atau deposisi semen ke dalam saluran kelamin

betina menggunakan alat buatan manusia dan bukan secara alamiah (Hardijanto

dkk., 2010). Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program

pengembangan sapi hasil inseminasi buatan adalah pengukuran terhadap besarnya

nilai efisiensi reproduksi yang dicapai (Taurin dkk., 2010).

Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi dapat dinilai dari beberapa

parameter seperti angka kebuntingan, jarak antar melahirkan, jarak waktu antara

melahirkan sampai bunting kembali, jarak waktu antara saat melahirkan dengan

munculnya birahi pertama, angka perkawinan per kebuntingan, dan angka

kelahiran. Efisiensi reproduksi pada sapi dianggap baik bila angka kebuntingan

dapat mencapai 65-75%, jarak antar melahirkan tidak melebihi 12 bulan, jarak

waktu antara melahirkan sampai bunting kembali 60-90 hari, jarak waktu antara

saat melahirkan dengan munculnya birahi pertama 21 hari, angka perkawinan per

kebuntingan 1,65 dan angka kelahiran sebesar 55-65% (Hariadi dkk., 2011).

Pengelolaan reproduksi merupakan bagian yang sangat penting dalam

usaha peternakan. Efisiensi reproduksi yang baik dapat dicapai dengan

pengelolaan reproduksi yang baik. Faktor yang perlu diperhatikan dalam

pengelolaan reproduksi dan berpengaruh terhadap efisiensi reproduksi ternak

antara lain pemberian pakan, lingkungan serta sanitasi kandang (Hariadi dkk.,

2011).
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui angka kebuntingan

pada sapi potong betina yang diinseminasi buatan menggunakan semen beku sapi

limousin produksi Unit Semen Beku Fakultas Kedokteran Hewan Universitas

Airlangga di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Setelah tiga bulan pasca inseminasi buatan dengan menggunakan semen

beku produksi Unit Semen Beku Fakultas Kedokteran Hewan Universitas

Airlangga maka dapat diketahui data mengenai angka kebuntingan di lapangan,

selanjutnya diharapkan:

1. Sebagai bahan evaluasi Unit Semen Beku Universitas Airlangga untuk

meningkatkan kualitas semen beku yang diproduksi.

2. Dapat menambah pengetahuan bagi penelitian dan dapat bermanfaat

bagi mahasiswa atau pihak lain yang membutuhkan data ini untuk

berbagai keperluan.
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