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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakan  secara khusus karena 

kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Susu memiliki 

banyak fungsi dan manfaat bagi kesehatan manusia. Susu secara alami 

mengandung nutrisi penting, seperti  bermacam-macam vitamin, protein, kalsium, 

magnesium, fosfor, dan zinc. Pendapat lain menambahkan bahwa susu 

mengandung mineral dan lemak. Namun sayangnya peningkatan konsumsi susu 

tidak diikuti dengan tersedianya stok susu di Indonesia. Menurut Setyawan, dkk. 

(2005) dalam penelitiannya menyebutkan 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.  

Faktor keberhasilan suatu peternakan sapi perah salah satunya dapat dilihat 

dari efisiensi reproduksi. Efisiensi reproduksi adalah ukuran kemampuan seekor 

sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan yang layak (Niazi, 2003). 

Sedangkan menurut Hafez (1993) efisiensi reproduksi adalah penggunaan secara 

maksimum kapasitas reproduksi. Hariadi dkk, (2011) mengatakan untuk 

mengevaluasi efisiensi reproduksi pada sapi  betina dapat dilihat dari Days Open 

(DO), Service per Conception (S/C), Calving Internal (CI), Conception Rate (Cr), 

Calving Rate (CR), dan Fertility Status (FS). 
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Salah satu cara yang digunakan dalam peningkatan populasi dan produksi 

susu dengan meningkatkan efisiensi reproduksi sapi perah melalui Inseminasi 

Buatan (IB). 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 

digunakan untuk menilai tampilan reproduksi sapi perah adalah service per-

conception (S/C), days open (DO), Conception Rate (Cr), Calving Rate (CR), 

Fertility Status (FS) dan calving interval (CI) (Jainudeen dan Hafez, 2008 ; 

Atabany, dkk., 2011). 

Conception Rate (Cr) adalah jumlah induk sapi yang bunting dibagi jumlah 

inseminasi (Hafez, 2000). Sedangkan Service per Conception (S/C) adalah angka 

yang menunjukkan jumlah inseminasi untuk menghasilkan kebuntingan (Hafez, 

2000). Menurut Hariadi dkk., (2011) Calving Rate (CR) adalah persentase anak 

yang lahir dibagi jumlah inseminasi. Jarak waktu antara saat melahirkan sampai 

bunting kembali disebut dengan Days Open (DO) (Winugroho, 2002).Wijanarko, 

(2010) mengatakan bahwan Calving Interval (CI) adalah suatu periode antara 

kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya yang diukur dalam bulan, 

sedangkan  Fertlity Status (FS) merupakan suatu rumus yang berguna untuk 

menentukan tingkat kesuburan suatu populasi yang dinyatakan dalam angka. 

Fertilitasi tidak dapat diukur dalam satuan seperti meter dan liter namun diukur 

dalam berbagai parameter yang saling berhubungan (Matteijet al., 1982). 
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Penelitian akan dilakukan di KUD Suka Mulya yang terletak di Desa 

Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. KUD Suka Mulya memiliki 

berbagai macam usaha, salah satunya adalah koperasi susu. Koperasi ini memiliki 

peternak sebanyak 57 anggota dengan jumlah keseluruhan ternak 462 ekor, 

dengan hasil produksi susu 950 liter per hari. Namun yang menjadi masalah di 

koperasi ini adalah semakin menurunnya hasil produksi susu yang berkaitan 

dengan umur sapi perah dan belum adanya data efisiensi reproduksi serta FS. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

pengaruh umur terhadap efisiensi reproduksi sapi perah dan Fertility Status (FS) 

pada sapi perah di KUD Suka Mulya Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, 

Kabupaten Kediri. Obyek yang diamati adalah pendugaan umur sapi, Days Open 

(DO), Service per Conception (S/C), Calving Internal (CI), Conception Rate (Cr), 

Calving Rate (CR), dan Fertility Status (FS). 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh umur terhadap efisiensi reproduksi dan Fertility 

Status (FS) sapi perah di KUD Suka Mulya Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, 

Kabupaten.Kediri ? 

1.3. Landasan Teori 

Reproduksi pada hakikatnya sangat berpengaruh terhadap produktivitas 

seekor sapi perah betina. Proses reproduksi yang berjalan normal akan 

menghasilkan produksi yang baik. Kemampuan reproduksi yang tinggi disertai 

dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan performan dan efisiensi 

reproduksi yang tinggi. 
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Lamanya birahi bervariasi pada tiap hewan dan antara individu dalam satu 

spesies.Kemungkinan hal ini disebabkan oleh variasi sewaktu estrus, terutama 

pada sapi dengan periode birahinya yang terpendek diantara semua ternak 

mamalia.Berhentinya estrus sesudah perkawinan merupakan indikasi yang baik 

bahwa kebuntingan telah terjadi (Achyadi, 2009). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah adalah  umur. Pada 

induk yang sudah tua, kondisi alat reproduksinya sudah menurun diakibatkan 

kelenjar hipofisa anterior yang bertanggung jawab terhadap fungsi alat kelamin 

menurun. Sedangkan alat 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). 

Fertilitas adalah derajat kemampuan bereproduksi baik pada ternak jantan 

maupun betina (Srigandono, 1995). Fertilitas dapat dilihat berdasarkan efisiensi 

reproduksi.Efisiensi reproduksi adalah ukuran kemampuan seekor sapi untuk 

bunting dan menghasilkan keturunan yang layak (Niazi, 2003). Parameter yang 

dapat dijadikan tolak ukur guna mengevaluasi efisiensi reproduksi sapi perah 

betina yaitu Days Open (DO), service per conception (S/C), Calving interval (CI), 

Conception Rate (Cr), Calving Rate (CR) dan Fertility Status (FS). Semua 

parameter tersebut merupakan evaluasi dari peranan teknologi IB yang diketahui 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan populasi sapi perah yang nantinya 

mampu untuk meningkatkan produksi khususnya produk susu (Atabany dkk., 

2011). 
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Faktor- faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi sapi perah menurut 

Suyasa, (1999)  diantaranya adalah pakan. Apabila ada kekurangan salah satu 

nutrisi maka keseimbangan nutrisi di dalam ransum turun, sehingga 

mengakibatkan mundurnya fungsi organ-organ reproduksi dan fungsi kelenjar 

yang memproduksi hormon. Selain pakan, faktor selanjutnya adalah suhu udara 

dan musim. suhu udara sangat berpengaruh terhadap sifat reproduksi misalnya 

pada sapi yang dikandangkan dengan suhu udara 24-350C, lama birahi kurang 

lebih 11 jam, sedangkan pada suhu udara 17-180C lama birahi rata-rata 20jam. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa sapi perah yang mempunyai siklus birahi 

kurang dari 18 hari sebanyak 5%, 18-24 hari sebanyak 85% dan yang lebih dari 24 

hari sebanyak 10%. Faktor selanjutnya adalah manajemen, secara keseluruhan 

manajemen atau tatalaksana sangat berpengaruh, karena sapi perah sangat sensitif 

terhadap perubahan-perubahan manajemen terutama yang berhubungan langsung 

dengan ternaknya. tatalaksana reproduksi yang penting adalah adanya catatan 

yang menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan reproduksi. Catatan 

ini harus lengkap dan jelas. Faktor yang terakhir adalah penyakit. Apabila ternak 

terserang penyakit, maka biaya yang dikeluarkan cukup besar. Oleh karena itu 

sebaiknya dilakukan pencegahan baik melalui seleksi maupun vaksinasi secara 

rutin. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umur terhadap 

efisiensi reproduksi dan Fertility Status (FS) pada sapi perah di KUD Suka Mulya 
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Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri melalui penetapan angka 

:CR, S/C, DO, CI, Cr, dan FS. 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai wawasan bagi mahasiswa khususnya yang mempelajari ilmu 

reproduksi pada sapi perah. 

b. Sebagai sumber informasi bagi KUD Suka Mulya untuk bahan evaluasi 

dalam usaha selanjutnya. 

c. Sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama 

bidang sapi perah di Jawa Timur. 

1.6 Hipotesis 

 Umur berpengaruh terhadap efisiensi reproduksi dan Fertility Status (FS) 

sapi perah di KUD Suka Mulya Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, 

Kabupaten.Kediri. 
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