
1 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Kebutuhan akan produk peternakan sekarang ini sangat tinggi. Masyarakat 

Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya kebutuhan protein hewani dalam 

mencukupi kebutuhan nutrisinya. Selain daging dan telur, susu juga merupakan 

produk hewani yang sangat digemari semua kalangan untuk di konsumsi. 

Meningkatnya jumlah konsumsi susu tidak sebanding dengan jumlah produksinya. 

Peningkatan konsumsi susu tidak diikuti dengan tersedianya stok susu di 

Indonesia. Industri susu nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan susu 

nasional sekitar 39,8% dari permintaan yang ada, sisa kebutuhan susu 60,2% 

masih dipenuhi oleh susu impor (Setyawan dkk., 2005). 

  Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan produksi susu 

adalah melalui program inseminasi buatan (IB) yaitu pemasukan atau 

penyampaian semen ke dalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-

alat buatan manusia, bukan secara alami. (Hardijanto dkk., 2010). Inseminasi 

buatan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tampilan reproduksi suatu 

ternak, hal ini disebabkan karena faktor keberhasilan suatu ternak salah satunya 

dapat dilihat dari efisiensi reproduksi yang tercermin pada tampilan 

reproduksinya. Pada dasarnya tampilan reproduksi dipengaruhi oleh umur, paritas 

dan body condition score (BCS). Tampilan reproduksi yang baik akan 

menunjukkan nilai efisiensi reproduksi dan produktivitas yang tinggi begitu juga 

sebaliknya (Hadi dan Ilham, 2002).  
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Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian berada di wilayah kemitraan PT. 

Greenfields Indonesia yang terletak di Kabupaten Malang yang memiliki populasi 

sekitar 1.480 ekor sapi perah. Wilayah kemitraan yang digunakan adalah 

kecamatan ngajum, wagir dan wonosari. Iklim yang dimiliki daerah ini sangat 

mendukung bagi peternak sapi perah karena terletak pada ketinggian 1200 mdpl. 

Daya dukung wilayah cukup besar dengan ketersediaan sumber air, pakan hijauan, 

lahan pertanian, serta tempat pengolahan limbah pertanian. Selain itu wilayahnya 

yang masih terjangkau dan cukup mudah untuk mendistribusikan hasil susu dari 

para peternak. Hampir seluruh peternak di wilayah kemitraan PT. Greenfields 

Indonesia menggunakan program IB untuk meningkatkan efisiensi reproduksi 

yang terlihat pada tampilan reproduksi ternaknya. Penilaian keberhasilan 

pelaksanaan program IB dapat dilihat dari pedet yang lahir dan juga tercapainya 

nilai-nilai dari tampilan reproduksi. Variabel yang digunakan untuk menilai 

tampilan reproduksi sapi perah adalah service per conception, conception rate, 

calving rate, days open dan calving interval  (Atabany dkk., 2011). 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh umur, paritas dan BCS terhadap evaluasi tampilan reproduksi sapi perah 

hasil IB di wilayah kemitraan PT. Greenfields Indonesia, Kabupaten Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Apakah terdapat pengaruh antara umur, paritas dan BCS terhadap 
tampilan reproduksi sapi perah hasil IB di wilayah kemitraan PT. Greenfields 
Indonesia, Kabupaten Malang? 
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1.3 Landasan Teori 

  Keberhasilan usaha sapi perah salah satunya tergantung pada efisiensi 

reproduksi yang dapat dilihat dari tampilan reproduksinya. Tampilan reproduksi 

yang baik akan menunjukkan nilai efisiensi reproduksi dan produktivitas yang 

tinggi begitu juga sebaliknya (Hadi dan Ilham, 2002). Faktor keberhasilan sapi 

perah salah satunya tergantung pada penampilan reproduksi yang berhubungan 

dengan efisiensi reproduksi. Salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan 

program IB adalah pengukuran terhadap besarnya nilai efisiensi reproduksi yang 

dicapai (Hardijanto dkk., 2010). Mengingat pentingnya efisiensi reproduksi ternak 

sapi yang di IB, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap beberapa hal berikut : 

Service per conception (S/C), Conception rate (CR), Days open (DO), Calving  

rate (CvR), Calving interval (CI), dan Fertility status (FS). 

  Faktor yang mempengaruhi tampilan reproduksi adalah adalah umur, 

paritas dan BCS. Body condition score atau BCS sangat berpengaruh dalam 

menilai tampilan reproduksi dengan memperhatikan kondisi tubuh ternak yang 

didasarkan pada timbunan lemak tubuh dibawah kulit sekitar pangkal ekor, tulang 

punggung, tulang rusuk dan pinggul. Skor penilaian BCS berada pada kisaran 

angka 1-5 (Hayati dkk., 2002). Paritas pertama adalah sapi yang telah melahirkan 

anak sekali, demikian juga untuk kelahiran-kelahiran yang akan datang disebut 

paritas kedua dan seterusnya (Hafez, 2000) 
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1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umur, paritas dan 

BCS terhadap tampilan reproduksi sapi perah hasil IB di wilayah kemitraan PT. 

Greenfields Indonesia, Kabupaten Malang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a) Sebagai wawasan bagi mahasiswa khususnya dibidang reproduksi pada sapi 

perah mengenai tampilan reproduksi sapi perah hasil IB di wilayah 

kemitraan PT. Greenfields Indonesia, Kabupaten Malang. 

b) Sebagai sumber informasi bagi GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia) 

mengenai tampilan reproduksi sapi perah hasil IB di wilayah kemitraan PT. 

Greenfields Indonesia, Kabupaten Malang. 

c) Informasi untuk PT. Greenfields Indonesia, Kabupaten Malang tentang 

tampilan reproduksi sebagai dasar untuk dan pengembangan sapi perah di 

kemitraan. 

 

1.6 Hipotesis 

  Umur, paritas dan BCS memiliki pengaruh terhadap tampilan reproduksi 

sapi perah hasil IB di wilayah kemitraan PT. Greenfields Indonesia, Kabupaten 

Malang. 
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