
1 

 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sapi potong merupakan salah satu hewan ternak yang berperan penting 

bagi kebutuhan manusia, baik kebutuhan akan protein hewani maupun manfaat di 

berbagai bidang kehidupan seperti industri dan pertanian sehingga tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupan manusia karena sudah menjadi kebutuhan mendasar 

rumah tangga. Sapi potong merupakan komoditas sumber pangan hewani 

terutama daging yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia, memenuhi 

kebutuhan selera konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan 

mencerdaskan masyarakat. Konsumsi daging di Indonesia terus mengalami 

peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan produksi 

daging yang memadai sehingga impor daging selalu dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan daging nasional. Dalam memenuhi kebutuhan daging pemerintah 

berupaya meningkatkan populasi sapi potong salah satunya dengan jalan 

mengatasi kasus gangguan reproduksi (Direktorat Jendral Peternakan, 2016). 

Keberhasilan reproduksi sangat mendukung peningkatan populasi sapi 

potong. Namun usaha peternakan rakyat, sering dijumpai adanya kasus gangguan 

reproduksi yang ditandai dengan rendahnya fertilitas induk, akibatnya berupa 

penurunan angka kebuntingan dan jumlah kelahiran pedet, sehingga 

mempengaruhi penurunan populasi sapi dan pasokan penyediaan daging secara 

nasional. Diperkirakan pada tahun 2020 Indonesia tidak punya ternak sapi lagi 

untuk dipotong, artinya kebutuhan daging sapi sepenuhnya tergantung pada impor 

(Wurlina, 2009). 
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Salah satu kendala usaha peternakan saat ini masih banyaknya gangguan 

reproduksi menuju kemajiran pada ternak betina. Akibatnya, efisiensi reproduksi 

akan menjadi rendah serta lambannya perkembangan populasi ternak dan 

tingginya infertilitas pada sapi potong. Diperlukan adanya pengelolaan ternak 

yang baik agar daya tahan reproduksi meningkat sehingga menghasilkan efisiensi 

reproduksi tinggi yang diikuti dengan produktivitas ternak yang tinggi pula 

(Hayati dan Choliq, 2009).  

Menjaga kesehatan reproduksi ternak sapi potong erat hubungannya 

dengan faktor manajemen pemeliharaan, apabila manajemen pemeliharaan baik 

maka reproduksi sapi potong juga berjalan dengan baik. Faktor manajemen sangat 

erat hubungannya dengan faktor pakan atau nutrisi. Jika tubuh kekurangan nutrisi 

terutama untuk jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi fungsi 

reproduksi, efisiensi reproduksi menjadi rendah dan akhirnya produktifitasnya 

rendah. Kekurangan nutrisi akan mempengaruhi fungsi hypofisis anterior 

sehingga produksi dan sekresi hormon FSH dan LH turun, akibatnya ovarium 

tidak berkembang dan terjadi gangguan reproduksi. Umur dan paritas sapi potong 

dapat berkaitan langsung dengan adanya gangguan reproduksi, apabila umur sapi 

potong semakin tua maka kualitas produksi dan reproduksi sapi potong akan 

semakin turun dan ternak mudah terkena gangguan reproduksi. (Jelantik dkk. 

2007). 

Perlu kiranya dibuat suatu program kesehatan reproduksi pada ternak yang 

efektif agar dapat menghasilkan efesiensi reproduksi yang lebih baik sehingga 

lebih meningkatkan pendapatan peternak yang berlipat daripada sebelumnya. 

Dalam menanggulangi suatu kasus gangguan reproduksi pada ternak, usaha yang 
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perlu digalakkan adalah melaksanakan program kesehatan reproduksi, yang 

disiapkan dengan data ternak mengenai gangguan reproduksi. Di bidang 

peternakan, Kabupaten Lamongan memiliki kontribusi besar dengan populasi sapi 

potong sebesar 101.790 (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa 

Timur, 2016). Kecamatan Modo sendiri memiliki populasi sapi sebesar 8.884 ekor 

pada desember 2015. (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Lamongan, 2015).  

Berdasarkan hasil pemerikaan kasus gangguan reproduksi sapi potong di 

Kecamatan Modo oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Lamongan, dilaporkan kejadian gangguan reproduksi cukup tinggi yakni 

mencapai 600 ekor dari jumlah total 3.331 ekor sapi potong betina dewasa, (Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 2015). 

Melihat banyaknya gangguan reproduksi sapi potong di Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

penyebab utama gangguan reproduksi diantara beberapa faktor antara lain pakan, 

umur dan paritas yang terjadi di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kejadian gangguan reproduksi yang disebabkan faktor pakan, 

umur, paritas pada sapi potong di Kecamatan Modo Kabupaten lamongan tahun 

2015? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana kejadian gangguan reproduksi yang 

disebabkan fakor pakan, umur, paritas pada sapi potong di Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan tahun 2015. 

 

1.4.  Landasan Teori 

 Reproduksi sangat berpengaruh terhadap produktivitas seekor sapi potong. 

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. Namun kondisi sapi 

potong di usaha peternakan rakyat, hingga saat ini sering dijumpai adanya kasus 

gangguan reproduksi yang ditandai dengan rendahnya fertilitas induk, akibatnya 

berupa penurunan populasi sapi dan pasokan penyediaan daging secara nasional. 

Gangguan reproduksi pada ternak dapat menghambat keberhasilan IB sehingga 

dapat menimbulkan kerugian bagi peternak (Prihatno, 2012). 

Tinggi rendahnya produksi ternak tergantung bagaimana reproduksinya. 

Secara keseluruhan penurunan daya reproduksi dan kematian merupakan masalah 

reproduksi yang belum ditangani secara baik. Umur melahirkan pertama kali 

dapat dipengaruhi oleh pakan, sehingga membuat siklus berahi selanjutnya tidak 

normal. Beberapa gangguan reproduksi secara umum dipengaruhi oleh 

lingkungan, hormonal, genetik  dan penyakit infeksi, khususnya dalam hal 

pemberian pakan, harus diupayakan dengan baik dan seimbang terutama pada 

umur muda (Herwiyanti, 2006). 
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Pakan yang kualitas nutrisinya kurang baik otomatis akan membuat 

perkembangan alat reproduksi juga terhambat dan sekresi hormon terganggu. 

Begitu juga saat pakan yang berlebih menyebabkan obesitas, pada sapi dara akan 

mengganggu perkembangannya sedangkan pada sapi dewasa mengganggu 

ovulasi. Defisiensi vitamin A menyebabkan abortus, defisiensi vitamin AD3E 

menyebabkan anestrus. Saat defisiensi mineral Phosfor (P) akan terjadi hipofungsi 

ovarium, dan lambat untuk pubertas. Mineral Cuprum (Cu), Ferum (Fe), Cobalt 

(Co) dapat menyebabkan kegagalan berahi, begitu juga dengan induk yang 

kekurangan iodium maka pedet akan prematur dan kondisi lemah saat kelahiran. 

Saat sapi masuk dalam tahap menyusui akan menghambat hormon GnRH. Iklim 

juga menjadi salah satu faktor, panas yang berlebih dalam jangka waktu yang 

lama membuat sapi tidak menunjukkan tanda-tanda berahi. Lingkungan juga 

berhubungan dengan senilitas/ketuaan, gigi yang aus sehingga sapi tidak nafsu 

makan akibatnya defisiensi (Purba, 2008). 

Ovarium dapat dikatakan terkena gangguan reproduksi kista ovarium yakni 

mengandung satu atau lebih struktur berisi cairan dan lebih besar dibanding 

dengan folikel masak. Penyebab terjadinya kista ovarium adalah gangguan ovulasi 

dan endokrin yaitu rendahnya hormone LH. Adanya kista tersebut menjadikan 

volikel de graf tidak berovulasi tetapi mengalami regresi atau mengalami 

luteinisasi sehingga ukuran volikel meningkat, adanya degenerasi lapisan sel 

granulose dan menetap paling sedikit 10 hari. Akibat sapi-sapi menjadi anestrus 

atau malah menjadi nymphomania. Ukuran 25 mm (Kumar and Purohit, 2009). 

Kista folikular ini terjadi karena rendahnya hormon LH, akibatnya terjadi 

kegagalan ovulasi dan luteinasi pada folikel yang matang. 
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 Silent estrus bisa disebabkan kekurangan hormon estrogen, sapi yang sudah 

tua, atau berahi setelah melahirkan. Birahi tenang atau birahi tidak teramati 

banyak dilaporkan pada sapi potong, sapi dengan birahi tenang mempunyai gejala 

birahinya tidak terlihat tetapi siklus reproduksi and ovulasi normal, defisiensi 

komponen-komponen pakan atau defisiensi nutrisi, perkandangan tradisional, 

sempit, kurang gerak, kandang individual, kondisi fisik jelek, kebanyakan karena 

parasit interna berupa cacing. Kasus ini juga rentan terjadi pada hewan yang 

mengalami defisiensi mineral terutama fosfor dan selenium (Anonim, 2004
c
). 

 Korpus luteum yang menetap dan tidak lisis disebut korpus luteum persisten 

umumnya menetap selama ada gangguan patologi di uterus sampai waktu yang 

cukup lama. Selama itu pula hewan tidak menunjukkan tanda-tanda berahi. Untuk 

mendiagnosa adanya corpus luteum persisten, yakni dengan melihat gejala klinis 

dan eksplorasi rektal. Pada palpasi rektal, corpus luteum persisten dapat dirasakan 

berupa benjolan pada permukaan ovarium yang konsistensinya kenyal dan dapat 

dibedakan dengan konsistensi folikel matang yang berfluktuasi. Apabila corpus 

luteum berlangsung beberapa bulan, maka corpus luteum tersebut akan terletak di 

dalam ovarium dan makin sulit didiagnosa (Bonett et al, 2006) 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

Memberikan infomasi ilmiah yang memadai bagi penelitian lebih lanjut 

terkait gangguan reproduksi. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Mengetahui gangguan reproduksi sapi potong di Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan sehingga dapat digunakan sebagai data untuk 

penanggulangan gangguan reproduksi sapi. Data hasil penelitian diharapkan 

mampu menjadi pedoman dalam penanganan gangguan reproduksi dalam rangka 

perbaikan mutu reproduksi sapi potong di Kecamatan Modo Kabupaten 

Lamongan. 
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