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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Susu sapi perah merupakan salah satu bahan pangan yang cukup penting 

guna memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat di Indonesia, karena susu 

merupakan salah satu kebutuhan pangan yang bernilai gizi tinggi dan mempunyai 

komposisi zat gizi lengkap. Kebutuhan susu secara nasional mengalami kenaikan 

pada setiap tahunnya dikarenakan pertumbuhan penduduk yang juga meningkat, 

tetapi sampai pada saat ini kebutuhan susu belum terpenuhi secara maksimal 

(Anonimus, 2007). Setyawan (2005) juga menyebutkan dalam penelitiannya 

bahwa industri susu nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan susu nasional 

sebesar 39,8% dari permintaan yang ada, sisa kebutuhan susu 60,2% masih 

dipenuhi oleh susu impor. Pengembangan usaha peternakan sapi perah di 

Indonesia belum dikelola secara maksimal terlihat dengan masih rendahnya 

tingkat reproduksi sapi perah. Semakin rendahnya tingkat reproduksi maka 

semakin rendah pula produktivitas ternak, begitu pula sebaliknya apabila tingkat 

reproduksi ternak tinggi maka produktivitas ternak yang dihasilkan semakin tinggi 

(Hariadi dkk., 2011). 

 Reproduksi sangat menentukan keuntungan yang akan diperoleh usaha 

peternakan sapi perah. Efisiensi reproduksi yang rendah pada sapi perah betina 

dapat menimbulkan berbagai kerugian seperti menurunkan produksi susu harian 

dan laktasi sapi produktif, meningkatkan biaya perkawinan dan laju pengafkiran 

sapi betina serta memperlambat kemajuan genetik dari sifat bernilai ekonomis. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi reproduksi individu sapi yang 
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masih sulit diidentifikasi, bahkan disaat kelenjar reproduksi dalam kondisi sangat 

baik sekalipun, proses reproduksi dapat berlangsung tidak sempurna disebabkan 

berbagai faktor, sehingga berpengaruh selama proses kebuntingan sampai anak 

terlahir dengan selamat (Oktaviani, 2010). 

Potensi produktivitas ternak pada dasarnya dipengaruhi faktor genetik, 

lingkungan serta interaksi antara genetik dan lingkungan (Karnaen dan Arifin, 

2009). Faktor genetik yang berpengaruh adalah bangsa ternak, sedangkan faktor 

lingkungan antara lain pakan, iklim, ketinggian tempat, bobot badan, penyakit, 

kebuntingan dan jarak beranak, bulan laktasi serta paritas (Epaphras et al., 2009). 

Wahyudi (2012), juga menyebutkan perlu dilakukan pengkajian tentang tampilan 

reproduksi sapi perah berdasarkan pada berbagai paritas. 

Upaya yang dapat dilakukan para peternak untuk meningkatkan populasi 

sapi perah dan produksi susu adalah dengan meningkatkan angka efisiensi 

reproduksi dengan program Inseminasi Buatan (IB). Susilawati (2011) juga 

menyatakan bahwa IB merupakan salah satu teknologi yang efektif untuk 

meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas sapi perah, sehingga harus 

menggunakan semen yang berasal dari pejantan yang unggul. Teknologi IB sudah 

banyak digunakan oleh peternak sapi perah yang diharapkan pada setiap tahunnya 

bisa didapatkan satu ekor pedet dari satu induk, bila hal ini terus terjadi pada 

setiap tahunnya maka nilai efisiensi reproduksinya dianggap baik (Ball and 

Peters, 2004).  

Efisiensi reproduksi adalah ukuran kemampuan seekor sapi untuk bunting 

dan menghasilkan keturunan (Niazi, 2003). Hariadi (2011) menyatakan untuk 
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mengevaluasi tinggi rendahnya nilai efisiensi reproduksi pada sapi  betina dapat 

dilihat dari days open (DO), service per conception (S/C), calving internal (CI), 

conception rate (Cr), dan calving rate (CvR). Mengukur nilai efisiensi reproduksi 

juga perlu dilakukannya pengukuran terhadap status fertilitas untuk mengetahui 

tingkat fertilitas suatu populasi peternakan sapi perah. 

 Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Koperasi Unit Desa (KUD) 

Kertajaya kecamatan Kandangan kabupaten Kediri, karena merupakan salah satu 

KUD yang memiliki komoditas susu hasil perahan yang cukup besar. Kecamatan 

Kandangan secara strategis merupakan perbatasan antara kabupaten Kediri 

dengan kabupaten Malang yang sebagian wilayahnya merupakan dataran tinggi 

dan sebagian lainnya merupakan dataran rendah. Kecamatan Kandangan 

merupakan lokasi yang cukup baik untuk usaha ternak dan pertanian mengingat 

masih banyaknya lahan, tanah berstruktur gembur dan subur yang menunjang 

ketersediaan pakan hijauan dan limbah pertanian. KUD Kertajaya memiliki 

sekelompok peternak sapi perah yang berpartisipasi menyumbang hasil susu 

perahan cukup besar, sangat disayangkan apabila kontribusi susu sapi perah 

mengalami penurunan pada setiap tahunnya (Dinas Peternakan Jawa Timur, 

2013). 

 Menghindari kemungkinan KUD Kertajaya mengalami penurunan, maka 

perlu dilakukannya penelitian efisiensi reproduksi dan status fertilitas sapi perah 

akseptor IB di KUD Kertajaya kecamatan Kandangan kabupaten Kediri. Data 

gambaran efisiensi reproduksi dan status fertilitas dapat menunjang peningkatan 

produksi susu KUD Kertajaya dalam setiap periodenya.  
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Berapakah angka efisiensi reproduksi dan status fertilitas sapi perah akseptor 

IB di wilayah KUD Kertajaya kecamatan Kandangan kabupaten Kediri ? 

2. Seberapa besar paritas memiliki hubungan dengan parameter efisiensi 

reproduksi (S/C, DO, dan CI) di KUD Kertajaya kecamatan Kandangan 

kabupaten Kediri dengan uji Kendall’s W ? 

 

1.3 Landasan Teori  

 Inseminasi buatan (IB) merupakan salah satu teknologi yang cukup efektif 

untuk meningkatkan produktivitas dan reproduksivitas sapi perah untuk mengatasi 

kurangnya ketersediaan susu sapi perah. Cara mengetahui besarnya nilai efisiensi 

reproduksi dengan dilakukan perhitungan terhadap beberapa parameter berikut : 

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

(CvR), calving interval (CI), dan status fertilitas (FS).  

 Service per conception merupakan jumlah perkawinan untuk menghasilkan 

kebuntingan dengan kisaran normal 1,6 – 2,0 (Hafez, 2000). Izquierdo et al. 

(2008) menyatakan bahwa DO atau jarak waktu beranak sampai bunting kembali 

adalah 90 hari. Menurut Hafez (2000), CR yang merupakan angka kebuntingan 

hewan betina yang di IB dikali 100% dan CvR merupakan jumlah persentase 

pedet yang lahir dari hasil inseminasi dan nilai normalnya mencapai 70-75%. 

Calving interval adalah jangka waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran 

berikutnya menurut Morison et al. (2008) normalnya adalah 12 bulan dan nilai 
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status fertilitas dihitung berdasarkan tiga variabel yakni S/C, CR, dan DO 

didapatkan nilai normal adalah 60. 

 Efisiensi reproduksi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

bangsa, umur, musim, perkandangan, pakan, keterampilan pengelola, dan 

pengendalian penyakit. Setiap bangsa sapi membutuhkan jumlah perkawinan yang 

berbeda untuk mendapatkan satu kebuntingan. Pane (1993) menyatakan bahwa 

sapi perah FH tergolong sapi perah yang dewasa kelaminnya lambat. Populasi 

bangsa sapi perah FH adalah bangsa sapi yang mendominasi di Indonesia. 

  Induk yang sudah tua, kondisi alat reproduksinya sudah menurun 

diakibatkan kelenjar hipofisa anterior yang bertanggung jawab terhadap fungsi 

kelenjar kelamin sudah menurun. Kelenjar kelamin hewan yang masih muda, 

belum mampu sepenuhnya untuk menerima embrio sehingga proses implantasi 

juga terganggu, sehingga dapat diikuti kematian embrio dan terjadi kawin 

berulang (Nebel, 2002). Paritas induk menggambarkan status reproduksi yang 

akan tercermin dari tingkat kematangan kelenjar reproduksi dan sistem saraf pusat 

karena peranannya dalam menghasilkan dan mengatur sirkulasi hormonal 

terutama hormon gonadotropin (Wathes et al., 2005). 

  Musim sangat berpengaruh terhadap siklus birahi pada sapi perah. Musim 

panas yang dimiliki Indonesia karena terletak di daerah tropis dapat menjadi 

penyebab utama stres yang secara langsung mempengaruhi siklus birahi pada 

sapi. Kondisi tersebut tampaknya sesuai dengan pendapat West (2003) yang 

menyatakan stres panas yang dialami ternak dapat menyebabkan penurunan 

asupan energi yang tersedia untuk fungsi produksi dan reproduksi. Kandang yang 
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berukuran sempit akan menyebabkan induk ternak berdesak-desakan, ventilasi 

udara yang kurang akan menyebabkan pergerakan udara tidak lancar sehingga 

udara didalam kandang menjadi panas apalagi disertai sanitasi yang kurang baik 

dapat menyebabkan timbulnya kasus anestrus (Hariadi dkk., 2011). 

  Pakan merupakan faktor yang penting, tanpa pakan yang baik dengan 

jumlah yang memadai, maka meskipun bibit ternak unggul akan kurang dapat 

memperlihatkan keunggulannya. Proses reproduksi akan berjalan dengan normal 

bila ransum pakan sudah memenuhi kebutuhan baik untuk pertumbuhan maupun 

untuk reproduksi. Ransum pakan disebut berkualitas baik dan lengkap bila 

didalamnya mengandung karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, protein 

sebagai zat pembangun tubuh, mineral dan vitamin sebagai zat pelengkap untuk 

pertumbuhan badan. Kekurangan salah satu zat makanan diatas dapat mendorong 

terjadinya gangguan reproduksi (Hariadi dkk., 2011). 

  Peternak sebagai pengelola memegang peranan yang sangat penting dalam 

pengelolaan reproduksi, sehingga perlu adanya peningkatan ketrampilan dan 

kesadaran bagi para peternak. Kondisi tersebut maka perlu adanya penyuluhan 

atau latihan kepada peternak, sehingga mampu meningkatkan kemampuan seperti 

menyusun ransum pakan, mendeteksi birahi, cara pertolongan kelahiran, praktek 

beternak yang baik, penanganan pedet, pengelolaan sapi dara dan lain-lain 

(Hariadi dkk., 2011). 

  Salah satu penyebab gangguan reproduksi yang menyebabkan rendahnya 

fertilitas adalah adanya gangguan fungsional (kelenjar reproduksi tidak berfungsi 

dengan baik). Infertilitas bentuk fungsional ini disebabkan oleh adanya 
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abnormalitas hormonal. Contoh kasus gangguan fungsional diantaranya : Kista 

ovarium, subestrus, dan ovulasi tertunda (Afandy dkk., 2007). Penyakit yang 

dapat menimbulkan gangguan reproduksi bisa juga disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme antara lain : Bakteri (Brucellosis, Vibriosis, Leptospirosis), virus 

(Bovine Viral Diarrehea atau BVD), infeksi Protozoa (Trichomoniasis), dan 

infeksi Jamur (Aspergillosis) (Hariadi dkk., 2011). 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan bertujuan mengetahui tingkat efisiensi 

reproduksi dan status fertilitas sapi perah di KUD Kertajaya kecamatan 

Kandangan kabupaten Kediri guna meningkatkan produktivitas sapi perah pada 

periode berikutnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat seberapa besar 

hubungan antara paritas dengan parameter efisiensi reproduksi (S/C, DO, CI). 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Memberikan informasi mengenai efisiensi reproduksi dan status fertilitas 

sapi perah akseptor IB di wilayah KUD Kertajaya kecamatan Kandangan 

kabupaten Kediri. 

2. Memberikan masukan kepada pihak Pemerintah kabupaten Kediri dengan 

institusi terkaitnya untuk menyusun strategi pelaksanaan program 

peningkatan efisiensi reproduksi dan status fertilitas sapi perah Friesian 

Holstein (FH) di sentra-sentra lainnya. 
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1.6 Hipotesis 

 Paritas memiliki hubungan korelasi dengan parameter efisiensi reproduksi 

(SC, DO dan CI) di KUD Kertajaya kecamatan Kandangan kabupaten Kediri.  
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