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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor peternakan merupakan salah satu yang dapat diunggulkan dalam

pemulihan perekonomian nasional, mengingat sektor peternakan terbukti masih

dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional walau krisis multi

dimensi menerpa. Hal ini disebabkan terbukanya penyerapan tenaga kerja di

sektor peternakan dan tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan. Selain itu

produk peternakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan status gizi dalam

upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa (Iswoyo dkk., 2008).

Peningkatan populasi ternak dan produksi susu ternak sangat tergantung pada

keberhasilan reproduksinya, apabila reproduksi tidak diatur dengan baik, maka

tingkat produksi populasi akan rendah pula. Faktor yang menyebabkan turunnya

produksi ternak di Indonesia adalah menejemen pemeliharaan yang kurang

optimal, yang ditandai dengan system pemeliharaan yang masih bersifat

tradisional, belum berorientasi pada agribisnis dan kurang memperhatikan faktor

produksi (Sardjito dkk., 2008). Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas

ternak dengan memperbaiki efisiensi reproduksi. Proses reproduksi yang berjalan

normal akan diikuti oleh produktivitas ternak sapi perah yang semakin baik.

Semakin tinggi kemampuan reproduksi, semakin tinggi pula produktivitas ternak

tersebut (Oktaviani, 2010).
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Upaya untuk mendorong pertumbuhan populasi sekaligus untuk perbaikan

mutu genetik sapi perah, pemerintah telah lama memperkenalkan teknologi

Inseminasi Buatan (IB), namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami

berbagai kendala. Jangkauan pemanfaatan Inseminasi Buatan (IB) masih terbatas

mengingat pola pemeliharaan sapi yang ada di masyarakat masih bersifat

tradisional dengan jumlah kepemilikan yang rendah. Saragih (2000)

mengungkapkan bahwa hampir setiap tahun Balai Besar Inseminasi Buatan

(BBIB) Singosari terjadi kelebihan kapasitas produksi straw, karena berbagai

kendala pemanfaatannya yang sangat kompleks di lapangan. Kendala tersebut

antara lain terkait kondisi peternakan sapi perah rakyat sebagai akseptor, yang

umumnya skala kecil, hanya sebagai usaha sambilan dan tersebar rmengikuti

penyebaran penduduk, sehingga terkendala teknis pendistribusiannya. Selain itu

berbagai faktor seperti keterlambatan diagnosis birahi, gangguan organ

reproduksi, kualitas pakan yang rendah dan kesalahan teknis para inseminator

juga menjadikan efisiensi reproduksi masih rendah.

Madyawati dan Srianto (2007)  juga menyebut bahwa IB merupakan cara

untuk meningkatkan efisiensi reproduksi dan memperbaiki mutu genetik ternak,

sehingga semen yang digunakan harus berasal dari pejantan unggul. Keberhasilan

IB dapat dievaluasi dari beberapa parameter.

Parameter yang dapat dijadikan tolak ukur guna mengevaluasi efisiensi

reproduksi sapi perah betina yaitu Days Open (DO), Calving Rate (CvR), service

per conception (S/C), Calving interval interval (CI),dan Conception rate

(CR).Semua parameter tersebut merupakan evaluasi dari peranan teknologi IB

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EFISIENSI REPRODUKSI AKSEPTOR... RIFQI NAJWAN



3

yang diketahui dapat berpengaruh terhadap peningkatan populasi sapi perah yang

nantinya mampu untuk meningkatkan produksi khususnya susu (Atabanydkk.,

2011).

Lokasi yang dipilih pada penelitian adalah KUD Sumber Makmur

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang

memiliki komoditas susu dari hasil perahan sapi perah. Tercatat pada tahun 2012

populasi sapi perah di Kabupaten Malang berjumlah 93.992 ekor, akan tetapi pada

tahun 2013 mengalami penurunan populasi menjadi 72.217 ekor (Dinas

Peternakan Kabupaten Malang, 2014), hal ini terjadi karena tidak adanya data

akurat yang menunjukkan seberapa besar efisiensi reproduksi sapi perah yang ada

di daerah tersebut. Faktor iklim yang dimiliki sangat mendukung bagi peternak

sapi perah dan daya dukung wilayah masih cukup besar dengan ketersediaan

pakan hijauan dan limbah pertanian serta lahan pertanian. Selain itu wilayahnya

yang masih sangat terjangkau dalam mendistribusikan hasil susu dari para

peternak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian efisiensi

reproduksi sapi perah Friesian Holstein hasil IB yang terdiri dari :Service per

Conception, Days Open, Conception Rate, Calving Rate, Calving Interval, dan

Fertility Status periode 2014 di KUD Sumber Makmur Kecamatan Ngantang

Kabupaten Malang.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EFISIENSI REPRODUKSI AKSEPTOR... RIFQI NAJWAN



4

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Berapakah angka Service per Conception, Days Open, Conception Rate,

Calving Rate, Calving Interval, dan Fertility Status yang diperoleh pada sapi

perah Friesian Holstein hasil akseptor IB di KUD Sumber Makmur

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang periode 2014?.

2. Apakah umur mempengaruhi nilai S/C, DO, CI?.

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. Penilaian keberhasilan pelaksanaan

program IB adalah pengukuran terhadap besarnya nilai efisiensi reproduksi yang

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

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

Service per Conception, Days Open, Conception Rate, Calving Rate, Calving

Interval, dan Fertility Status.

Service per Conception adalah jumlah perkawinan yang dibutuhkan untuk

menghasilkan kebuntingan dengan angka normal berkisar antara 1,6-2,0. Semakin

rendah suatu nilai S/C maka akan semakin tinggi tingkat kesuburan sistem

reproduksi ternak tersebut dan sebaliknya semakin tinggi nilai S/C akan

menunjukan semakin rendah tingkat kesuburan ternak, Kurniadi (2009)
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mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi S/C adalah birahi pertama

setelah melahirkan, lama masa kering, produksi susu, lama masa kosong,

perkawinan kembali setelah melahirkan, selang beranak, lama waktu sapih dan

gangguan reproduksi.

Coception Rate merupakan angka kebuntingan sapi betina yang di

inseminasi buatan pertama dibagi jumlah sapi yang di inseminasi dikalikan 100%,

apabila Conception Rate setelah IB pertama lebih rendah dari 65%-75% maka di

indikasikan induk sapi tersebut mengalami gangguan reproduksi. Calving Rate

adalah jumlah persentase pedet yang lahir dari hasil inseminasi yang nilai

normalnya berkisar antara 55%-65% (Hariadi dkk, 2011), Conception Rate sangat

ditentukan jenis ternak serta musim, pada musim hujan CR akan lebih tinggi dari

pada musim kering (Madibela et al., 2001). Jika sapi dikawinkan selama musim

panas, akan menghasilkan angka konsepsi yang rendah. Sapi perah yang

disuperovulasi, fertilisasinya lebih rendah pada musim panas dari pada musim

hujan (Bearden et al., 2004). Menurut Hafez (2000) untuk sapi waktu estrus

sangat penting, kenaikan temperatur tubuh bisa menyebabkan terganggunya

kapasitasi sperma pada saluran reproduksi betina atau kerusakan embrio tahap

cleavage.

Days Open atau jarak waktu beranak sampai bunting kembali yang

normalnya adalah 90 hari, Days Open yang panjang menunjukkan reproduksi

induk sapi tersebut kurang efisien dan menyebabkan kerugian pada peternak

(Izquerdo et al., 2008). Pirlo, et al., (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang

menyebabkan penundaan umur kawin adalah birahi yang terlambat, kesalahan
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dalam deteksi birahi, kurangnya bobot badan, dan faktor lingkungan. Penyebab

kegagalan sapi bunting antara lain disebabkan karena deteksi birahi yang

dilakukan peternak tidak tepat, umumnya akibat pengetahuan peternak masih

kurang sedangkan faktor kegagalan sapi bunting lainnya antara lain dari umur sapi

awal kawin (sapi dara), kecukupan gizi sapi betina, kemampuan petugas IB atau

inseminator dan kualitas bibit jantan.

Menurut Morison et al. (2008) Calving Interval adalah jarak waktu antara

satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya dengan nilai normal 12 bulan,

Inseminasi Buatan dikatakan berhasil apabila seekor induk sapi menghasilkan 1

pedet dalam satu tahun. Efisiensi Reproduksi dapat dihitung berdasarkan Service

per Conception, Conception Rate, Days Open dan nilainya normalnya adalah 60-

90 (Hariadi dkk., 2011).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi reproduksi

akseptor IB pada sapi perah FH di KUD Sumber Makmur Kecamatan Ngantang

Kabupaten Malang yang didasarkan pada angka-angka Service per Conception,

Days Open, Conception Rate, Calving Rate, Calving Interval, dan Fertility Status.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan data informasi di bidang

reproduksi mengenai efisiensi reproduksi akseptor IB pada sapi perah FH di KUD

Sumber Makmur Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan memberikan dasar
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kepada Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) tentang performa reproduksi

sapi perah Friesian Holstein di KUD Sumber Makmur di Kecamatan Ngantang

Kabupaten Malang.
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