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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sapi menghasilkan sekitar 45-55% kebutuhan daging di dunia. Ternak

sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil bahan

makanan berupa daging. Di Indonesia, permintaan daging sapi saat ini

mencapai 6,5 kg/kapita/tahun, serta akan terus meningkat seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan ekonomi dan semakin tingginya

tingkat kesadaran masyarakat terhadap protein hewani (Ditjenak Keswan,

2009). Di sisi lain, produksi daging sapi di Indonesia belum mampu

memenuhi kebutuhan pasar hal ini yang menyebabkan dibukanya produk

impor termasuk daging sapi. Impor daging sapi di Indonesia mencapai 12.800

ton (Ditjenak Keswan, 2013). Untuk mengurangi kesenjangan ini diperlukan

berbagai upaya yang mampu meningkatkan produktivitas, terlebih pada

peternakan sapi potong rakyat (Nuryadi dan Wahjuningsih, 2011).

Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) tahun 2014 merupakan salah

satu program utama dari Kementerian Pertanian yang terkait dengan upaya

mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya

domestik khususnya ternak sapi potong. Keberhasilan program swasembada

daging sapi 2014 akan sangat tergantung pada partisipasi penuh dari

masyarakat peternak sapi potong, sehingga sebaik apapun program yang

disusun tidak akan berhasil sempurna tanpa partisipasi masyarakat peternak

sapi potong (Permentan, 2010).
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Alasan pentingnya peningkatan populasi sapi potong dalam upaya

mencapai swasembada daging antara lain adalah 1) subsektor peternakan

berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru pada sektor pertanian, 2) rumah

tangga yang terlibat langsung dalam usaha peternakan terus bertambah, 3)

tersebarnya sentra produksi sapi potong di berbagai daerah, sedangkan sentra

konsumsi terpusat di perkotaan sehingga mampu menggerakkan

perekonomian regional dan 4) mendukung upaya ketahanan pangan, baik

sebagai penyedia bahan pangan maupun sebagai sumber pendapatan yang

keduanya berperan meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan

(Ciccioli and Watteman, 2000). Namun, produksi daging sapi dalam negeri

belum mampu memenuhi kebutuhan karena populasi dan tingkat produktivitas

ternak rendah. Rendahnya populasi sapi potong antara lain disebabkan

sebagian besar ternak dipelihara oleh peternak berskala kecil dengan lahan dan

modal terbatas (Kariyasa, 2005).

Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dipilih sebagai lokasi penelitian

karena Kecamatan Kedamean merupakan salah satu Kecamatan di Jawa Timur

yang memiliki keadaan topografi wilayah yang mendukung untuk sektor

peternakan. Kecamatan Kedamean memiliki jumlah populasi ternak sapi

potong sebanyak 4.151 ekor. Daya dukung wilayah masih cukup besar dengan

ketersediaan pakan hijauan serta limbah pertanian yang berasal dari lahan

pertanian yang masih cukup luas (BPS Gresik, 2013). Sebagian besar peternak

daerah ini mengawinkan sapinya dengan cara Inseminasi Buatan (IB).

Inseminasi Buatan merupakan salah satu bentuk program yang dilakukan oleh
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Dinas Peternakan Gresik dalam rangka peningkatan produksi sapi potong di

Kecamatan Kedamean. Sebagian besar peternak Gresik memilih semen sapi

dari pejantan Simmental atau Limousin, dengan tujuan untuk mendapatkan

keturunan sapi yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan. Sampai saat

ini belum ada evaluasi sapi potong hasil Inseminasi Buatan di wilayah tersebut

(Dinas Peternakan Kabupaten Gresik, 2013). Pengambilan data pada

penelitian ini adalah mengambil data dalam kurun waktu selama 3 tahun

terakhir yaitu pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Diharapkan data yang

diperoleh dapat menjadikan acuan dasar untuk Dinas Peternakan kabupaten

Gresik sebagai evaluasi program IB dan efisiensi reproduksi sapi potong.

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan IB diantaranya adalah

pengetahuan dan pelaporan peternak tentang birahi, keterampilan inseminator,

kualitas semen beku, ketepatan waktu pelaksanaan IB, serta kesehatan alat

reproduksi hewan betina (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2002). Salah satu

tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program IB adalah pengukuran terhadap

besarnya nilai efisiensi reproduksi yang dicapai (Hardijanto dkk., 2010) sebab

produktivitas ternak betina dapat dinilai dari jumlah anak yang dilahirkan per

tahun atau per satuan waktu.

Efisiensi reproduksi merupakan cermin keberhasilan suatu peternakan

sebab dengan adanya manajemen reproduksi yang baik seekor ternak akan

mampu menjaga kontinuitas produksinya berupa pedet. Penilaian efisiensi

reproduksi dapat ditentukan melalui parameter reproduksi yang terdiri dari
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Conception Rate (CR), Service per Conception (S/C), Days Open (DO),

Calving Interval (CI), dan Calving Rate (CvR) (Hariadi dkk, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian angka

efisiensi reproduksi melalui perbaikan sistem recording yang mencakup

parameter efisiensi reproduksi yang terdiri dari Service per Conception (S/C),

Conception Rate (CR), Days Open (DO), Calving Rate (CvR) dan Calving

Interval (CI) pada sapi potong setelah Inseminasi Buatan di wilayah teknis

kerja kesehatan hewan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Berapa efisiensi reproduksi sapi potong di wilayah teknis kerja kesehatan

hewan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik berdasarkan nilai dari Service

per Conception (S/C), Conception Rate (CR), Days Open (DO), Calving Rate

(CvR) dan Calving Interval (CI)?

1.3 Landasan Teori

Faktor keberhasilan sapi potong salah satunya tergantung pada penampilan

reproduksi yang berhubungan dengan efisiensi reproduksi. Penampilan

reproduksi yang baik akan menunjukkan nilai efisiensi reproduksi yang tinggi,

sedangkan produktifitas ternak yang masih rendah dapat diakibatkan oleh

berbagai faktor terutama yang berkaitan dengan efisiensi reproduksi. Faktor

yang berpengaruh seperti kekurangan pakan akan menyebabkan penurunan

kondisi tubuh yang berdampak pada sulitnya birahi terdeteksi, atau birahi tapi
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tidak nyata (silent heat), atau ada birahi tetapi tidak terjadi ovulasi. Dalam hal

ini sapi mampu bunting, tetapi kemudian kekurangan pakan maka

kemungkinan besar akan terjadi abortus (Putro, 2009).

Lamanya birahi bervariasi pada tiap-tiap hewan dan antar individu dalam

satu spesies. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh variasi sewaktu birahi,

terutama pada sapi dengan periode birahi yang pendek diantara semua ternak

mamalia. Berhentinya birahi sesudah perkawinan merupakan indikasi yang

baik bahwa kebuntingan telah terjadi (Achyadi, 2009).

Menurut Ball and Peters (2004) jarak antar melahirkan atau Calving

Interval (CI) yang baik adalah tidak melebihi 12 bulan atau 365 hari. Service

per Conception (S/C) merupakan jumlah perkawinan untuk menghasilkan

kebuntingan dengan kisaran normal 1,6-2,0 (Hafez, 2000) adapun yang

mempengaruhi nilai S/C adalah peternak terlambat mendeteksi sapi saat birahi

atau terlambat melaporkan kepada inseminator, adanya kelainan pada alat

reproduksi induk sapi, inseminator yang kurang terampil, fasilitas pelayanan

inseminasi yang terbatas, dan kurang lancarnya transportasi (Hadi dan Ilham,

2002).

Days Open (DO) jarak waktu saat melahirkan sampai sapi di inseminasi

yang pertama dengan kisaran nilai normal 90 hari (Hariadi dkk, 2011), yang

mempengaruhi Days Open adalah karena kesulitan untuk mendapatkan

kebuntingan setelah sapi dikawinkan (repeat breeder), nilai DO yang tinggi

juga dapat disebabkan kurang pengetahuan peternak tentang tanda-tanda

birahi dan infeksi pascapartus.
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Calving Rate adalah jumlah persentase pedet yang lahir dari hasil

inseminasi buatan dan nilai normalnya mencapai 70-75%. Menurut Hafez

(2000) Conception Rate (CR) merupakan angka kebuntingan sapi betina yang

di IB dikali 100%. Faktor yang mempengaruhi Conception Rate adalah

kualitas dari penanganan semen, kesuburan betina, waktu perkawinan, deteksi

birahi dan teknik inseminasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi reproduksi sapi potong

melalui parameter efisiensi reproduksi berdasarkan nilai dari : CR, S/C, DO,

CI dan CvR di wilayah teknis kerja kesehatan hewan Kecamatan Kedamean

Kabupaten Gresik.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Menjadikan dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan

institusi terkaitnya untuk menyusun strategi pelaksanaan program

peningkatan efisiensi reproduksi sapi potong di sentra-sentra lain.

2. Menjadikan dasar pelaksanaan evaluasi program swasembada daging sapi

di Kabupaten Gresik pada masa yang akan datang.

3. Sebagai dasar peternak dan dinas peternakan untuk mengetahui status

fertilitas sapi potong di Kabupaten Gresik.
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