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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Evaluasi Keberhasilan IB dengan Non Return Rate 

(NRR) 

Hasil Persentase NRR1 bangsa sapi Persilangan 

Ongole dan Persilangan Limousin menunjukkan bahwa nilai 

NRR1 tertinggi diperoleh pada sapi Persilangan Limousin 

dengan IB semen non sexing beku yang mencapai 93,54% 

seperti yang ditunjukkan di Gambar 4. 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 4.    Nilai  Non Return Rate1 (NRR1) pada Sapi 

Persilangan Ongole dan Persilangan Limousin 

 

Nilai NRR1 pada sapi Persilangan Ongole dengan IB 

semen sexing beku dan semen non sexing beku berturut-turut 

adalah 73,91%; 93,54%, sedangkan nilai NRR1 pada sapi 

Persilangan Limousin dengan IB semen sexing beku dan 

semen non sexing beku berturut-turut adalah 85,71%; 84,33%. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil NRR1 memiliki  range nilai 

73,91 

93,54 
85,71 84,33 
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antara 70%-90% dan dapat dinyatakan sudah optimal. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Wahyudi, Susilawati dan 

Wahjuningsih (2014) dengan NRR yang mencapai 74,07% 

dan penelitian Iswoyo dan Widyaningrum (2006) yang 

menyatakan bahwa nilai NRR pada sapi yang dipelihara oleh 

kelompok tani ternak mencapai 87,72%.  

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai NRR1 pada 

sapi Persilangan Ongole dengan IB semen sexing beku lebih 

rendah dibandingkan dengan IB semen non sexing beku. Hal 

sebaliknya terjadi pada sapi Persilangan Limousin yakni nilai 

NRR1 IB semen sexing beku lebih tinggi dibandingkan dengan 

IB semen non sexing beku. Berdasarkan pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan semen sexing beku terhadap 

nilai NRR1 menunjukkan hasil yang lebih tinggi pada sapi 

Persilangan Limousin dan menunjukkan nilai yang lebih 

rendah pada sapi Persilangan Ongole. Hal ini disebabkan oleh 

faktor BCS pada akseptor sapi Persilangan Ongole dominan 

tergolong masih rendah yaitu BCS skor 1-3 terutama pada sapi 

Peranakan Ongole IB semen non sexing beku. Rendahnya 

BCS ini diindikasikan akseptor ternak masih mengalami 

kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi pada ternak dapat 

mempengaruhi tampilan kualitas birahi atau bahkan dapat 

menyebabkan “silent heat”. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Yekti, Susilawati, Ihsan dan Wahjuningsih (2017) yang 

menyatakan bahwa kandungan nutrisi yang tidak terpenuhi 

dapat menyebabkan gangguan reproduksi ternak. Nilai NRR1 

pada sapi Persilangan Limousin IB menggunakan semen 

sexing beku lebih tinggi dibandingkan dengan IB semen non 

sexing beku. Persentase NRR1 pada sapi Persilangan Limousin 

untuk IB semen sexing beku lebih tinggi dibandingkan dengan 
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IB semen non sexing beku. Hal ini diduga disebabkan oleh 

kualitas semen sexing yang dapat meningkatkan nilai 

reproduktivitas. Penggunaan semen sexing kromosom Y 

mempengaruhi kemampuan spermatozoa dalam terjadinya 

fertilisasi sehingga mempengaruhi keberhasilan IB untuk 

menghasilkan kebuntingan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Susilawati (2014) yang menyatakan bahwa spermatozoa Y 

memiliki pergerakan yang lebih cepat sehingga 

memungkinkan terjadinya  peristiwa fertilisasi yang lebih 

tinggi. 

Perbandingan nilai NRR1 pada sapi Persilangan 

Ongole dengan Persilangan Limousin menunjukkan nilai 

NRR1 yang lebih optimal pada sapi Persilangan Limousin. 

Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh keadaan BCS sapi 

Persilangan Limousin yang didominasi oleh BCS yang 

tergolong sedang atau skor lebih dari 4 yang dilatarbelakangi 

oleh penerapan manajemen yang lebih baik dibandingkan 

dengan sapi Persilangan Ongole. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Susilawati (2011) yang menyatakan bahwa ternak 

yang memiliki BCS terlalu kurus akan mengalami kesulitan 

dalam bereproduksi. 

Hasil Persentase NRR2 bangsa sapi Persilangan 

Ongole dan Persilangan Limousin menunjukkan nilai tertinggi 

diperoleh pada sapi Persilangan Ongole IB semen non sexing 

beku yang mencapai 83,87% seperti yang ditunjukkan di 

Gambar 5. Pengamatan NRR2 dilakukan pada hari ke-40, 41 

dan 42 setelah IB dilaksanakan. 

Nilai NRR2 pada sapi Persilangan Ongole dengan IB 

semen sexing beku dan semen non sexing beku berturut-turut 
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adalah 69,56%; 83,87%, sedangkan nilai NRR2 pada sapi 

Persilangan Limousin dengan IB semen sexing beku dan IB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.   Nilai  Non Return Rate2 (NRR2) pada Sapi  

Persilangan Ongole dan Persilangan    

Limousin 

 

semen non sexing beku berturut-turut adalah 80,95%; 75,00%. 

Nilai NRR2 pada penelitian ini menunjukkan range nilai 

antara 60%-90% dan dinyatakan sudah optimal. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Inas., et al (2017) menyatakan bahwa NRR 

pada sapi yang diIB mencapai 88,33%, sedangkan penelitian 

Kurniawan, dkk (2014) yang menyatakan bahwa NRR pada 

sapi Persilangan Limousin dengan meletakkan semen pada 

bagian corpus uteri sapi betina mencapai angka sebesar 

74,29%. Hal ini diperkuat oleh pendapat Tas, et al (2007) yang 

menyatakan bahwa NRR pada sapi yang diteliti memiliki 

range antara 66,7%-79,9%. 

Nilai NRR2 pada penelitian ini menunjukkan 

terdapat perbedaan tinggi rendahnya persentase pada masing-

masing hasil pelaksanaan IB. Nilai NRR2 pada sapi 

83,87 

69,56 

80,95 
75 
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Persilangan Ongole dengan IB semen sexing beku lebih 

rendah dibandingkan dengan semen non sexing beku. Hal 

sebaliknya terjadi pada sapi Persilangan Limousin yakni nilai 

NRR1 IB semen sexing beku lebih tinggi dibandingkan dengan 

IB semen non sexing beku. Hal ini sama halnya yang terjadi 

pada nilai NRR1. Perbedaan nilai NRR2 pada masing-masing 

pelaksanaan IB ini disebabkan oleh faktor akseptor ternak 

yaitu skor BCS masing-masing ternak. BCS yang rendah akan 

mempengaruhi penampakan birahi ternak. Anisa, dkk (2017) 

yang menyatakan bahwa BCS yang berbeda pada ternak akan 

mempengaruhi kualitas tampilan birahi yang disampaikan. 

Nilai NRR2 pada sapi Persilangan Limousin lebih baik 

dibandingkan dengan sapi Persilangan Ongole yang 

dilatarbelakangi oleh BCS yang lebih baik dan dipacu pula 

dengan pelaksanaaan IB menggunakan semen sexing beku 

yang diyakini dapat meningkatkan nilai reproduksi ternak. 

Nilai NRR pada masing-masing hasil IB memiliki persentase 

yang tinggi. Hal ini menunjukkan nilai NRR baik pada NRR1 

maupun NRR2 yang dihasilkan sudah optimal. Mardiansyah, 

Yuliani dan Prasetyo (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan 

penentuan BCS, deteksi birahi, penyimpanan dan penanganan 

semen serta inseminasi yang telah memenuhi prosedural akan 

menghasilkan nilai NRR yang tinggi. Hasil NRR1 dan NRR2 

penelitian ini dapat dikategorikan baik atau normal. 

Hasil pengamatan NRR baik menggunakan semen 

sexing beku maupun semen non sexing beku pada kedua 

bangsa sapi tersebut terdapat peristiwa penurunan nilai NRR1 

menuju NRR2. Penurunan nilai NRR di lokasi penelitian 

diduga disebabkan oleh peristiwa kematian embrio di dalam 

tubuh ternak sehingga terjadi peningkatan jumlah ternak yang 
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mengalami birahi kembali. Salah satu penyebab terjadinya 

peristiwa kematian embrio ini adalah adanya gangguan dari 

ektoparasit maupun endoparasit yang mengakibatkan stres 

pada akseptor IB, sebagaimana yang telah diketahui bahwa 

letak penelitian ini adalah peternakan rakyat di Kecamatan 

Palang yang notabennya memiliki riwayat peternakan dari 

perawatan kandang dan manajemen yang masih minimalis. 

Susilawati (2011)
a
 yang menyatakan bahwa kematian embrio 

dapat terjadi akibat ternak tersebut mengalami gangguan 

reproduksi yang disebabkan oleh stres dengan adanya 

ektoparasit maupun endoparasit di sekitar ternak tersebut.  

 
4.2  Evaluasi Keberhasilan IB dengan Conception Rate 

(CR) 

Hasil Persentase CR bangsa sapi Persilangan Ongole 

dan Persilangan Limousin menunjukkan bahwa nilai CR 

tertinggi diperolah pada sapi Persilangan Limousin IB semen 

sexing beku yang mencapai 66,67% seperti yang ditunjukkan 

oleh Gambar 6. 

Conception rate (CR) merupakan persentase 

kebuntingan pada IB pertama (Fernanda dkk., 2015). Nilai 

conception rate sapi Persilangan Ongole IB semen sexing 

beku dan semen non sexing beku berturut-turut adalah 

43,47%; 35,48%. Nilai CR sapi Persilangan Ongole IB semen 

sexing beku maupun IB semen non sexing beku masih 

tergolong rendah atau belum optimal. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Boro, Naha, Madkar and Prakash (2016) menyatakan 

bahwa angka konsepsi dengan menggunakan semen sexing 

mencapai 45%. Susilawati (2005) menyatakan bahwa dengan 

IB menggunakan semen beku sexing memperoleh angka CR  
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Gambar 6. Nilai Conception Rate (CR) pada Sapi Persilangan  

Ongole dan Persilangan Limousin 

 

sebesar 60%. Hal ini menunjukan bahwa nilai conception rate 

hasil IB semen sexing beku dan semen non sexing beku pada 

sapi Persilangan Ongole belum optimal diduga disebabkan 

oleh faktor BCS dari akseptor sapi Persilangan Ongole yang 

didominasi memiliki skor 1-3 atau kurus. BCS yang rendah 

mengindikasikan ternak mengalami defisiensi nutrisi sehingga 

mengakibatkan nilai CR yang jauh dari harapan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Yekti., dkk (2017) yang menyatakan bahwa 

malnutrisi atau kekurangan nutrisi dapat mengakibatkan angka 

kebuntingan yang rendah. Nilai CR sapi Persilangan Ongole 

tergolong rendah, namun IB semen sexing beku menghasilkan 

nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan IB semen non 

sexing beku. Hal ini disebabkan oleh kualitas semen sexing 

beku yang lebih terjamin dan diyakini semen sexing mampu 

meningkatkan nilai CR suatu ternak. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Cooke., et al (2014) yang menyatakan bahwa 

43,47 

35,48 

66,67 

41,67 
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penggunaan semen hasil proses sexing dan kriopreservasi 

dapat meningkatkan angka kebuntingan pada ternak.  

Nilai CR pada sapi Persilangan Limousin dengan IB 

semen sexing beku dan semen non sexing beku berturut-turut 

adalah 66,67%; 41,67%. Fanani, dkk (2013) menyatakan 

bahwa standart conception rate pada sapi adalah 60-70%. 

Astuti (2004) menyatakan bahwa Conception Rate (CR) sapi 

dalam range 54-65%. Hal ini membuktikan bahwa CR yang 

dimiliki sapi Persilangan Limousin dengan IB menggunakan 

semen sexing beku dikategorikan baik sedangkan IB 

menggunakan semen non sexing beku dikategorikan rendah 

atau belum optimal. Nilai CR pada sapi Persilangan Limousin 

IB semen non sexing beku lebih rendah dibandingkan IB 

semen sexing beku, hal ini disebabkan penggunaan semen 

sexing beku memiliki kualitas lebih baik. Susilawati (2014) 

menjelaskan semen sexing meningkatkan efisiensi reproduksi. 

Susilawati, dkk (2016) menyatakan bahwa kualitas semen 

yang telah teruji berdasarkan SNI akan mempengaruhi tingkat 

kebuntingan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai CR 

kedua bangsa antara sapi Persilangan Ongole memiliki nilai 

CR lebih rendah dibandingkan dengan sapi Persilangan 

Limousin baik IB semen sexing beku dan semen non sexing 

beku, hal ini tidak sesuai dengan pendapat Yulianti, dkk 

(2011) yang menyatakan bahwa rata-rata CR sapi PO lebih 

tinggi dibandingkan dengan sapi Peranakan Limousin. 

Menurut Wibowo, dkk (2014) menyatakan bahwa efisiensi 

reproduksi pada sapi Peranakan Ongole lebih baik 

dibandingkan dengan sapi Peranakan Limousin dengan angka 

CR pada sapi Peranakan Ongole mencapai 64% sedangkan 
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sapi Peranakan Limousin mencapai 61%. Hal ini dipengaruhi 

oleh BCS yang dimiliki akseptor sapi Persilangan Ongole 

didominasi skor 1-3 atau kurus sedangkan BCS pada sapi 

Persilangan Limousin didominasi oleh skor lebih dari 4 atau 

sedang. BCS yang rendah diindikasikan ternak tersebut belum 

terpenuhi kebutuhan nutrisinya sehingga berdampak terhadap 

efisiensi reproduksi ternak. Budiawan, dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa BCS akan mempengaruhi angka 

kebuntingan pada ternak. Susilawati (2011)
b
 menyatakan 

bahwa ternak yang memiliki BCS terlalu kurus akan 

mengalami kesulitan dalam bereproduksi.  
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