
1 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah memiliki peran penting dalam bidang peternakan di Indonesia. 

Pada umumnya sapi perah yang dipelihara di Indonesia ialah FH (Friesian 

Holstein) dan PFH (Peranakan Friesian Holstein). Selain menghasilkan susu 

sebagai produk utama, sapi perah juga menghasilkan daging, pupuk dan kulit 

yang bermanfaat, namun produksi susu Indonesia belum optimal dalam memenuhi 

kebutuhan nasional. Populasi nasional yang rendah menyebabkan produksi susu 

lokal hanya dapat mencapai sekitar 30% konsumsi susu nasional pada tahun 2010 

(Farid dan Sukesi, 2011). 

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap ST2013 (Sensus Pertanian, 2013), 

diperoleh populasi sapi dan kerbau di Indonesia per tanggal 1 Mei 2013 sebanyak 

14,2 juta ekor. Selama periode 1 Juni 2011 sampai dengan 1 Mei 2013, populasi 

sapi dan kerbau mengalami penurunan sebanyak 2,5 juta ekor dari 16,7 juta ekor 

hasil PSPK (Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau) 2011. Sapi perah 

sebagian besar tersentralisasi di Pulau Jawa yaitu sebanyak 98% dan sisanya 

tersebar di beberapa wilayah luar Jawa. Produksi susu sapi dalam negeri sampai 

saat ini baru mencapai sekitar 679.000 ton per tahun dan hanya mampu memenuhi 

26% kebutuhan konsumsi susu nasional. Pemerintah mencanangkan swasembada 

daging sapi pada tahun 2014, sementara itu swasembada susu diperkirakan akan 

tercapai pada tahun 2019 (Balitbang Pertanian, 2012). Sapi perah berpengaruh 

terhadap swasembada susu, untuk itu sebagai salah satu usaha yang dapat 

dilakukan untuk menanggulangi persoalan yang menghambat peningkatan 
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populasi ternak yaitu dengan dilakukannya teknik sinkronisasi birahi dan 

Inseminasi Buatan (IB) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi 

(Hafez, 2004). 

Generasi pertama bioteknologi reproduksi peternakan di Indonesia adalah 

Inseminasi Buatan (IB). Teknologi ini masih menjadi teknologi andalan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak, pengendalian penyakit 

kelamin menular dan optimalisasi penampilan reproduksi. Salah satu parameter 

keberhasilan inseminasi buatan adalah Conception rate (CR). Conception rate 

menjadi tinggi apabila memenuhi faktor – faktor yang berpengaruh dalam 

keberhasilan IB yaitu, pemilihan sapi akseptor, pengujian kualitas semen, akurasi 

deteksi birahi oleh para peternak dan ketrampilan inseminator (Seguin, 1986). 

Salah satu ukuran yang sering dipakai dalam penentuan angka kebuntingan ternak 

menggunakan Non Return Rate (NRR) pada ternak yang tidak kembali birahi. 

Metode pengukuran dipengaruhi oleh jumlah ternak yang diinseminasi, waktu 

perkawinannya, perhitungan betina yang tidak menunjukkan gejala birahi ulang 

(Toelihere, 1993). 

Dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa rata – rata 

persentase Conception Rate pada induk muda adalah 46,0% dan 57,6% pada 

induk dewasa (Yusril dan Muhammad, 2013), sedangkan persentase Non Return 

Rate pada sapi perah dengan birahi alam dan pemberian PGF2α adalah 83% dan 

67% pada pemberian gonadotropin (Karisma, 2014). Bila dibandingkan dengan 

pendapat Toelihere (1985) bahwa angka CR pada sapi yang dipelihara secara 

intensif antara 65 – 70%. Rendahnya angka rata – rata persentase CR ini diduga 
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disebabkan oleh sistim pemeliharaan ternak. Sebagaimana yang dilaporkan oleh 

Toelihere (1993) pola pemeliharaan diduga sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan IB secara umum. Pengamatan yang baik oleh peternak akan 

memberikan peluang terhadap tingkat ketelitian dalam mendeteksi birahi pada 

sapi. 

Regulasi suhu tubuh sudah sering diteliti pada manusia dan hewan 

laboratorium, tetapi masih jarang diteliti pada hewan ternak. Manfaat dari 

penelitian tentang regulasi suhu tubuh pada hewan ternak tidak hanya 

berpengaruh dari sektor perbandingan antar hewan, tetapi juga berpengaruh dari 

sektor ekonomi karena mampu menyebabkan perbaikan dalam hal reproduksi 

ternak (Piccione, 2003). 

Mengingat pentingnya gambaran reproduksi sebagai penentu produktivitas 

sapi perah maka perlu adanya evaluasi reproduksi hasil IB yang dipelihara di 

daerah berbeda seperti dataran tinggi dan dataran rendah karena terdapat 

perbedaan karakteristik dari masing – masing dataran seperti tingkat kelembaban, 

suhu lingkungan, perilaku peternak terhadap hewan ternak, dan juga tipe kandang 

yang digunakan dalam pemeliharaan ternaknya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan suhu rektum optimal yang sesuai untuk Inseminasi Buatan pada sapi 

perah di dataran tinggi dan dataran rendah yang akan diukur dengan Non Return 

Rate (NRR) sehingga didapatkan data efisisensi reproduksi sapi perah dari masing 

– masing daerah tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Berapakah suhu rektum optimal saat inseminasi buatan pada sapi perah 

di dataran tinggi dan dataran rendah? 

2. Berapakan persentase birahi ulang (Non Return Rate) pada sapi perah di 

dataran tinggi dan dataran rendah? 

 
1.3.   Landasan Teori 

Untuk meningkatkan kapasitas produksi susu segar , perlu dilakukan 

peningkatan jumlah populasi dan produktivitas sapi perah dalam negeri maka 

perlu dilakukan Inseminasi Buatan sehingga dapat menambah populasi sapi perah 

dan mendapatkan fase laktasi setelah pedet dari sapi perah tersebut dilahirkan. 

Menurut Susilo (2005) evaluasi efisiensi reproduksi setelah inseminasi 

buatan yang sering dilakukan adalah conception rate, service per conception dan 

calving interval. Menurut Hafez (1993) manfaat penerapan IB pada ternak antara 

lain, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran 

ternak dengan baik, mencegah terjadinya inbreeding, menghindari kecelakaan 

yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar dan 

menghindari penularan penyakit terutama yang ditularkan melalui hubungan 

kelamin. 

Siklus birahi dibagi menjadi empat periode menurut perubahan – perubahan 

yang tampak maupun yang tidak tampak dari luar selama siklus birahi yaitu 
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proestrus, estrus, metestrus dan diestrus. Dari keempat periode tersebut yang 

dapat diamati oleh peternak adalah periode estrus karena terdapat gejala fisik yang 

jelas tampak dari luar dan dikenal dengan 3A (Abang, Abuh, Anget), yang dapat 

disimpulkan dari kata ”anget” atau hangat tersebut adalah meningkatnya suhu 

rektum dari sapi perah yang mengalami birahi. Menurut Piccione (2003) 

temperatur rektum meningkat pada saat estrus sekitar 1,3oC. 

Pemeriksaan rektum selama birahi dan selama satu sampai dua hari sebelum 

atau sesudah birahi, uterus biasanya menegang, kaku dan agak oedematous karena 

rangsangan estrogenik terhadap urat daging dan tenunan uterus. Hal ini sangat 

jelas pada sapi dara. Biasanya satu sampai lima folikel kecil mulai berkembang 

tetapi mengalami atresia selama estrus dan sesudah ovulasi. Pada palpasi rektum 

sewaktu permulaan estrus, folikel mempunyai diameter kurang lebih 1,25 cm, 

licin, konveks, tegang dan agak berfluktuasi karena adanya cairan folikel 

(Ismudiono dkk, 2010).  

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Mengetahui suhu rektum optimal saat inseminasi buatan pada sapi perah 

di dataran tinggi dan dataran rendah. 

2. Mengetahui persentase birahi ulang (Non Return Rate) pada sapi perah di 

dataran tinggi dan dataran rendah. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan 

informasi kepada masyarakat khususnya inseminator dan peternak mengenai suhu 

rektum optimal Inseminasi Buatan (IB) pada sapi perah di dataran tinggi dan 

dataran rendah dengan menggunakan parameter Non Return Rate (NRR). 
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