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RINGKASAN 

Devyana Kharisma Eka Praja “PENGARUH UMUR TERHADAP 

EFISIENSI REPRODUKSI DAN STATUS FERTILITAS SAPI PERAH DI 

KUD SUKA MULYA KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI”. 

Penelitian ini dilaksanakan dibawah bimbingan Retno Bijanti, Drh., MS.  sebagai 

dosen pembimbing I dan Prof.Dr.Wurlina Meles, MS., Drh sebagai dosen 

pembimbing II, serta Dr.Abdul Samik, M.Si., Drh sebagai Dosen proyek. 

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. 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). Penelitian dilakukan di KUD Suka Mulya yang 

terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. 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.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umur terhadap 

efisiensi reproduksi dan Fertility Status (FS) pada sapi perah di KUD Suka Mulya 

Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri melalui penetapan angka 

:CR, S/C, DO, CI, Cr, dan FS. Dengan manfaat penelitian salah satunya adalah 
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Sebagai sumber informasi bagi KUD Suka Mulya untuk bahan evaluasi dalam 

usaha selanjutnya. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi sebanyak 100 ekor 

di KUD Suka Mulya Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. 

Variabel yang diamati adalah variabel bebas yaitu umur, dan variabel bergantung 

adalah efisiensi reproduksi yang terdiri atas Cr, S/C, CR, DO, CI, FS. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.data yang diambil 

adalah data sekunder.dan data primer. Data sekunder diperoleh dari catatan 

reproduksi inseminator. Data kemudian dianalisis secara deskriptif. Sedangkan 

data primer adalah data yang diambil secara langsung dari peternak kemudian 

dicatat dan diolah. 

Hasil penelitian menunjukkan Efisiensi reproduksi sapi perah di KUD 

Suka Mulya Kec.Wates, Kab. Kediri relatif baik dengan hasil sebagai berikut. 

Conception Rate (Cr) 63%, Service per Conception (S/C) 1,3, Calving Rate (CR) 

57%, Days Open (DO) 63,8 hari, Calving Interval (CI) 365,5 hari, dan Fertility 

Status (FS) adalah 61,7. Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh nilai Cr tertinggi yaitu 

81,3% terjadi pada umur sapi perah 3 tahun, sedangkan nilai terendah terjadi pada 

umur 7 tahun dengan nilai 33,3%. Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh nilai CR 

tertinggi yaitu 78% terjadi pada sapi perah dengan umur 3 tahun, sedangkan nilai 

terendah CR dengan nilai 23% terjadi pada sapi perah umur 7 tahun. Berdasarkan  

Tabel 4.2 nilai FS tertinggi dengan nilai 72,31 terjadi pada sapi perah umur 3 

tahun, sedangkan  nilai terendah  terjadi pada umur 7 tahun dengan nilai 38,72. 

Berdasarkan Tabel 4.3 korelasi antara umur dan DO sebesar 0,836 dengan tingkat 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH UMUR TERHADAP EFISIENSI ... DEVYANA KHARISMA EKA PRAJA



62 
 

 
 

signifikan 0,00 yang berarti korelasi antara umur dan DO sangat kuat, sedangkan 

persamaan regresi berdasarkan Tabel 4.4 adalah DO = 40,750 + 6,356 umur. Ini 

berarti semakin tinggi umur sapi perah juga semakin tinggi nilai DO. Berdasarkan 

Tabel 4.3 korelasi antara umur dan CI sebesar 0,659 dengan tingkat signifikan 

0,00 yang berarti korelasi antara umur dan CI sangat kuat, sedangkan persamaan 

regresi berdasarkan Tabel 4.4 adalah CI = 344,850 +4,987 umur. Berdasarkan 

Tabel 4.3 korelasi antara umur dan S/C sebesar 0,444 dengan tingkat signifikan 

0,00 yang berarti korelasi antara umur dan S/C sangat kuat, sedangkan persamaan 

regresi berdasarkan Tabel 4.4 adalah S/C = 1,030 + 0,160 umur. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan ada pengaruh umur terhadap 

efisiensi reproduksi,  dengan semakin tua umur sapi perah semakin rendah pula 

efisiensi reproduksinya. Umur produktif sapi perah dicapai sekitar umur 3,5 

sampai 5 tahun, dan semakin tidak produktif untuk sapi perah umur diatas 7 

tahun. Saran untuk KUD Suka Mulya Kec.Wates, Kab. Kediri dapat lebih 

memperhatikan kesehatan ternak dengan melakukan penyuluhan kepada peternak. 

Serta perlunya kerjasama yang baik antara peternak dengan inseminator agar 

tingkat efisiensi reproduksi dapat meningkat. Selain itu untuk sapi perah yang 

usianya tidak produktif  lagi (telah rampas) dapat dijual untuk dijadikan sapi 

potong dan diganti dengan sapi yang masih produktif agar peternak tidak merugi 

secara ekonomi, sedangkan untuk sapi dengan umur produktif namun efisiensi 

reproduksinya tidak optimal perlu perawatan yang lebih baik agar efisiensi 

reproduksi menjadi optimal. 
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