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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Sapi Peranakan Friesian Holstein 

Sapi PFH berasal dari keturunan dari Sapi Perah 

Friesien Holstein atau yang disingkat dengan FH yang 

berasal dari Belanda dan juga memiliki nama lain yang 

sering dikenal dengan sebutan Sapi Perah Fries Holland. 

Sapi Peranakan Friesien Holstein merupakan bangsa sapi 

perah yang sangat diminati oleh bangsa Indonesia, karena 

produksi susu yang tinggi dan mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dan iklim yang ada di Indonesia 

(Sudrajad, dan Adiarto, 2011). Ciri-ciri sapi PFH ini 

menyerupai indukannya yaitu berwarna hitam belang 

putih dengan batas perbedaan yang jelas, kepala 

berbentuk panjang, lebar dan lurus, ekor berwarna putih, 

tanduk mengarah ke depan dan membengkok ke dalam, 

tempramen untuk sapi betina yaitu  jinak dan tenang, 

serta mempunyai produksi susu lebih banyak dibanding 

bangsa sapi lainnya yakni mencapai 5.982 kg/laktasi 

dengan kadar lemak susu 3,7 % (Gayatri, Setiadi, 

Isbandi, dan Budiraharjo, 2005). 

Iklim tropis merupakan salah satu tantangan 

terbesar dalam memelihara sapi PFH, karena sapi PFH 

akan dapat berproduksi dengan baik apabila dipelihara 

dengan keadaan yang nyaman dengan suhu yang 

optimum, sesuai dengan pendapat dari Rumetor (2003) 

bahwa produksi sapi PFH akan baik apabila dipelihara 
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pada kondisi lingkungan yang nyaman dengan batas 

maksimum dan minimum temperatur dan kelembaban 

lingkungan berada pada TNZ (Thermo Neutral Zone), 

diluar kondisi tersebut sapi perah akan mudah mengalami 

stres. Stres panas terjadi ketika temperatur dan 

kelembaban berada di atas TNZ. Choubey, and Ajit 

(2012) menjelaskan bahwa stres panas akan terjadi ketika 

panas yang masuk ke dalam tubuh ternak tidak seimbang 

dengan panas yang dapat dikeluarkan oleh tubuh. 

Parameter yang sering digunakan di berbagai negara 

untuk mengetahui potensi stres panas pada ternak adalah 

dengan Temperature Humidity Index (THI). 

  

2.2.Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB 

Inseminasi Buatan adalah proses memasukkan 

sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan 

untuk membuat betina jadi bunting tanpa perlu proses 

perkawinan alami. Konsep dasar dari teknologi ini adalah 

bahwa seekor pejantan secara alamiah memproduksi 

puluhan milyar sel kelamin jantan (spermatozoa) per 

hari, sedangkan untuk membuahi satu sel telur (oosit) 

pada hewan betina diperlukan hanya satu spermatozoa 

(Foote, 2002). Keberhasilan program IB dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : efisiensi pendeteksian berahi, 

fertilisasi betina, efisiensi inseminator, dan kesuburan 

semen (Agustiana dkk, 2001). Susilawati (2011) 

menambahkan bahwa keberhasilan IB dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu : (1) Kualitas semen; (2) Manusianya 



9 
 

(Inseminator dan peternaknya) dalam hal ini ketepatan 

waktu IB dan penempatan semen (deposisi semen); (3) 

Fisiologi betinanya.   

Pakan juga merupakan salah satu faktor 

keberhasilan dari reproduksi sapi perah, jika pakan 

(hijauan dan konsentrat) tidak dapat mencukupi 

kebutuhan nutrisi tubuh sapi perah maka, pertumbuhan 

dan reproduksi dari sapi tidak akan optimal. Pakan yang 

dikonsumsi oleh sapi perah laktasi berfungsi untuk 

mempertahankan tubuh mereka (pemeliharaan), 

pertumbuhan, pertambahan bobot badan, pertumbuhan 

fetus, dan juga produksi susu dan komponennya. 10% 

dari bobot badan adalah konsumsi hijauan sapi dewasa 

sedangkan konsentratnya adalah 50% dari jumlah 

produksi susu yang dihasilkan dikarenakan konsentrat 

lebih berpengaruh terhadap kadar berat jenis susu dan 

produksi, sehingga makin tinggi nilai gizi konsentrat 

maka berat jenis susu akan tinggi (Sudono, Rosdiana, dan 

Setiawan, 2003). 

 

2.2.1. Keterampilan inseminator 

Pelaksanaan teknis IB harus dilakukan oleh 

petugas yang mempunyai keterampilan khusus, sudah 

melakukan pelatihan teknis inseminasi buatan dan 

memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi Buatan 

(SIMI) yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani 

fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi 

setempat. Keterampilan teknis dasar yang wajib dimiliki 
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oleh seorang petugas teknis IB adalah mampu 

meninginseminasi dan selanjutnya secara berjenjang 

petugas tersebut dapat meningkatkan keterampilannya 

sesuai dengan kebutuhan tugas di lapangan (Kementan, 

2012). 

Keberhasilan IB juga ditentukan dari 

keterampilan inseminator dalam melakukan thawing, 

deposisi semen dan ketepatan waktu IB. Proses thawing, 

dilakukan dengan air  dan disarankan suhu air tersebut 

meningkat secara perlahan, hal ini dimaksudkan 

mengurangi tingkat kematian dari sel sperma karena efek 

pada proses thawing sama dengan pada saat pembekuan. 

Ketepatan waktu IB adalah saat menjelang ovulasi yaitu 

apabila sapi menunjukkan tanda berahi di pagi hari, maka 

IB dilakukan pada sore hari (Susilawati, 2011). Deposisi 

semen terhadap saluran reproduksi betina sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan IB, hal ini juga 

disampaikan oleh Kurniawan (2009) bahwa keadaan 

berahi dan deposisi semen pada saluran reproduksi ternak 

betina sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

kebuntingan, selain itu keterampilan inseminator dalam 

melakukan deposisi semen juga sangat menentukan. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak yang 

lebih bermutu. 

    

2.2.2. Kualitas semen beku 

Parameter kualitas semen yang terpenting adalah 

konsentrasi dan motilitas progresifnya atau total 
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spermatozoa yang bergerak kedepan karena spermatozoa 

yang progresif saja yang mampu untuk melakukan 

fertilisasi. Kualitas semen harus terjaga, oleh sebab itu 

semen beku harus terendam didalam nitrogen cair, sekali 

saja tidak terendam maka spermatozoa beku tidak dapat 

hidup setelah di thawing (Susilawati, 2011). 

Pemeriksaan semen beku harus dilakukan 

sesegera mungkin sesudah dicairkan kembali (post 

thawing) pada suhu 37
0
 C selama 30 detik dan harus 

menunjukkan bahwa spermatozoa masih hidup dan 

bergerak maju (motil spermatozoa) minimal 40 % dan 

gerakan individu spermatozoa minimal 2 (dua). Semen 

beku harus disimpan terendam penuh dalam nitrogen cair 

suhu -196
0
 C pada kontainer kriogenik. Penyimpanan 

semen beku dalam kontainer tersebut dapat 

menggunakan canister dan goblet sesuai jenis/tipe 

kontainer (Anonimous, 2005). 

 

2.2.3. Peran peternak 

Inseminasi buatan (IB) pada sapi harus dilakukan 

secara tepat waktu. Susilawati (2000) menjelaskan bahwa 

ketepatan waktu IB adalah saat menjelang ovulasi, yaitu 

apabila sapi menunjukkan tanda-tanda berahi pada sore 

hari maka pelaksanaan IB pagi hari berikutnya. 

Pelaksanaan IB sebaiknya tidak dilakukan pada siang 

hari, karena lendir servik mengental pada siang hari, 

sedangkan pada pagi dan sore ataupun malam lendir 

servik menjadi encer, hal tersebut juga berdampak pada 
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keberhasilan IB saat siang yang lebih rendah daripada 

saat pagi, sore dan malam.  

Kunci utama dari keberhasilan IB adalah deteksi 

berahi yang tepat oleh peternak, selanjutnya yaitu 

pelayanan dan ketepatan inseminator dalam 

menginseminasi ternak. Ketidaktepatan deteksi berahi 

oleh peternak dan keterlambatan pelayanan IB oleh 

inseminator akan merugikan peternak dalam kurun waktu 

yang cukup lama, karena ketika IB tersebut gagal maka 

peternak harus menunggu 21 hari lagi untuk melakukan 

IB lagi, hal ini dikarenakan siklus berahi pada sapi yaitu 

21 hari. Kegagalan kebuntingan setelah pelaksanaan IB 

juga akan berakibat pada terbuangnya waktu percuma, 

selain kerugian materiil dan immaterial karena 

terbuangnya semen cair dan alat pelaksanaan IB serta 

terbuangnya biaya transportasi baik untuk melaporkan 

dan memberikan pelayanan dari pos IB ke tempat sapi 

berahi berada (Kementan, 2012). Selain itu menurut 

Pemayun (2014) deteksi kebuntingan dini setelah IB 

sangat penting untuk dapat mengetahui kinerja 

reproduksi yang baik pada sapi. Berbagai metode telah 

digunakan untuk mendeteksi kebuntingan pada sapi yaitu 

palpasi rektal, transrectal ultrasonografi dan pengukuran 

kadar progesteron. Palpasi rektal sudah secara rutin 

digunakan untuk menentukan status kebuntingan pada 

sapi. 
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Peternak harus memperhatikan beberapa faktor 

agar tingkat keberhasilan IB dapat meningkat, faktor-

faktor tersebut yaitu : (1) Kualitas semen sampai di 

tingkat peternak, (2) Kondisi induk sapi yang akan di 

Inseminasi, (3) Ketepatan deteksi berahi dan kecepatan 

melaporkan kepada petugas, (4) Keterampilan/kreativitas 

pada Inseminator di lapang, serta (5) Faktor kesehatan 

hewan dan manajemen (pakan) untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya interaksi pengaruh genetik dengan 

kondisi lingkungan (Dwiyanto dan Inounu, 2009).   

 

2.2.4. Keadaan fisiologi reproduksi induk 

Keadaan fisiologi dari induk sangat berpengaruh 

terhadap produktivitas ternak selain itu juga sangat 

berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan IB, karena 

beberapa sapi betina terkadang mengalami silent heat 

(berahi tenang). Silent heat yaitu ovulasi yang tidak 

diikuti dengan timbulnya gejala estrus. Biasanya estrus 

pertama post partum secara normal terjadi tanpa perilaku 

estrus, hal ini karena tidak ada reseptor estrogen akibat 

dari rendahnya progesteron post partum (progesteron 

dibutuhkan sebagai penginduksi reseptor estrogen, jika 

resepetor estrogen tidak ada maka estrus terjadi secara 

diam (Rao, Niranjan, Pankaj, Shailendra, and Navin, 

2012). Pemayun (2014)  juga mengemukakan bahwa 

angka kelahiran yang rendah karena tingginya kejadian 

berahi tenang (silent heat) dan kasus tidak berahi 

pascapartus (anestrus postpartum). Secara fisiologi, 
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hormon progesterone berfungsi memelihara kebuntingan 

pada semua spesies dengan memacu pertumbuhan uterus 

dan menekan kontraksi endometrium. 

  Kondisi induk sangat berpengaruh terhadap 

tingkat produktivitas ternak, karena induk yang sehat 

diharapkan dapat menghasilkan keturunan (anak), 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan populasi, 

akan tetapi hal ini tidak akan tercapai jika induk 

mengalami kondisi yang tidak sehat atau mengalami 

permasalahan reproduksi. Permasalahan reproduksi pada 

hewan betina dapat disebabkan oleh adanya : (i) kelainan 

anatomi saluran reproduksi, (ii) gangguan hormonal, (iii) 

abnormalitas sel telur. Gangguan reproduksi juga dapat 

diakibatkan oleh infeksi penyakit seperti endometritis, 

brucellosis, dan leptospirosis (Saptiati dan Matindas, 

2007). 

 

2.3. Efisiensi dan indeks reproduksi sapi perah 

Ukuran kemampuan seekor sapi untuk bunting 

dan menghasilkan keturunan yang layak disebut dengan 

efisiensi reproduksi. Kunci keuntungan dari suatu usaha 

peternakan sapi perah terdapat pada produktivitasnya, 

jika produktivitas dari sapi perah efisien, maka peternak 

tidak akan mengalami kerugian karena biaya pakan dan 

pemeliharaan juga yang lainnya dapat tergantikan dengan 

pemasukan dari produksi susu saat laktasi dan juga 

dikasilkannya pedet. Inefisiensi reproduksi dapat 

menimbulkan berbagai kerugian pada usaha peternakan 
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sapi perah seperti: menurunkan produksi susu dan 

kelahiran anak per induk, meningkatkan angka 

pengafkiran ternak, memperlambat perbaikan genetik, 

meningkatkan biaya replacement dan biaya IB (Niazi, 

2003). 

Periode waktu antara satu kelahiran dan kelahiran 

berikutnya secara praktis dapat dipertimbangkan sebagai 

salah satu parameter untuk mengetahui status dan 

efisiensi reproduksi setiap induk. Tingkat efisiensi 

reproduksi tersebut dievaluasi berdasarkan nilai indeks 

reproduksi meliputi jarak (waktu) partus sampai kawin 

pertama, kawin pertama sampai konsepsi, lama kosong, 

lama bunting dan selang beranak (Anggraeni, 2011). 

 

2.3.1. Service per Conception 

 Servive per conception merupakan angka yang 

menunjukkan jumlah inseminasi yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu kebuntingan. Nilai S/C yang normal 

berkisar antara 1,6 sampai 2,0. Makin rendah S/C, maka 

makin tinggi kesuburan ternak betina tersebut (Jainuddin 

dan Hafez, 2008). Service per conception adalah 

penilaian perhitungan atau jumlah layanan (service) IB 

atau kawin alam yang dibutuhkan oleh seekor betina 

sampai terjadinya kebuntingan. Nilai S/C bergantung 

pada tingkat fertilitas semen dan kesuburan betina. 

Semen dengan tingkat fertilitas 70% dapat menghasilkan 

nilai S/C=1,4 dan pada tingkat 90% menghasilkan nilai 

S/C=1,1. Betina dengan nilai S/C tinggi (repeat breeders) 
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sangat merugikan (Royal, Darwash, Flint, Webb, 

Woolliams and Lamming, 2000). 

 Purwanto dan Agung (2005), menyatakan bahwa 

angka konsepsi dicari dengan menghitung presentase 

inseminasi yang berhasil menyebabkan kebuntingan, S/C 

berdasarkan IB yang dilakukan terhadap sapi perah 

hingga menyebabkan kebuntingan terjadi. Apabila S/C 

rendah, maka nilai kesuburan sapi betina semakin tinggi, 

dan apabila S/C tinggi maka semakin rendah kesuburan 

sapi betina tersebut.  

 Hartatik, Mahardika, Widi, dan Baliarti (2009) 

menjelaskan bahwa, nilai S/C dapat dihitung dengan 

membandingkan kelahiran pada laktasi pertama dan 

kedua, nilai S/C pada laktasi pertama yang baik adalah 

1,72. 

 

2.3.2. Days Open  

 Days open atau masa kosong adalah jarak waktu 

beranak sampai bunting. Masa kosong yang ideal 

berkisar antara 85 –115 hari, semakin panjang periode 

masa kosong semakin sering siklus estrus terjadi 

(Izquierdo, Campos, Lang, Oaxaca, Jimenez, Betancurt 

and Liera, 2008). Masa kosong bervariasi pada setiap 

sapi tergantung pada kondisi biologis sapi itu sendiri dan 

keadaan lingkungan. Menurut Pszczola, Aguilar dan 

Misztal  (2009) masa kosong sapi perah bergantung pada 

musim, dimana masa kosong terpanjang terjadi pada 

musim gugur dan masa kosong terpendek pada musim 
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semi. Variasi masa kosong tersebut mungkin disebabkan 

oleh perbedaan suhu dan kelembaban pada setiap musim 

yang mempengaruhi fisiologis tubuh sapi. Hal tersebut 

mungkin sama terjadi pada daerah tropis walaupun hanya 

mempunyai dua musim, namun perbedaan suhu dan 

kelembaban pada kedua musim tersebut dapat 

mempengaruhi fisiologis tubuh sapi.  

Cara menghitung Days Open sapi perah yaitu 

dihitung dari tanggal beranak hingga tanggal perkawinan 

terakhir hingga bunting (Setiawan, 2008). Lama kosong 

atau sering diistilahkan Days Open (DO) untuk sapi 

perah betina normalnya adalah 40-60 hari, namun apabila 

sapi mengalami distoksia, retensi plasenta, dan 

sebagainya, sebaiknya perkawinan ditunda 90-120 hari 

setelah beranak (Stevenson, 2011). 

 

2.3.3. Calving Interval 

 Calving Interval adalah jangka waktu antara satu 

kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Lama tidaknya 

calving interval dipengaruhi oleh lama Days Open 

(waktu kosong), sedangkan lama kosong menunjukkan 

selang waktu antara saat beranak sampai terjadi konsepsi 

atau bunting kembali (Jainudeen dan Hafez, 2008). 

Siregar (2003) menyatakan bahwa untuk memperpendek 

jarak beranak pada sapi perah dapat dilakukan melaui 

dua cara yakni sapi perah induk harus dikawinkan 60 hari 

setelah beranak dan jumlah perkawinan (S/C) tidak lebih 

dari dua kali. Namun dalam kenyataanya, di lapang jarak 
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beranak sapi perah yang dipelihara sebagian besar 

peternak masih relative panjang yakni 318-453 hari. 

 Tingkat kesuburan ternak dapat dilihat dari lama 

Calving Interval ternak, jika Calving Intervalnya panjang 

maka ternak dapat dikategorikan sebagai ternak yang 

kurang subur, begitu pula sebaliknya jika Calving 

Interval ternak tersebut relative pendek maka ternak 

dapat dikategorikan sebagai ternak yang subur. Panjang 

tidaknya Calving interval juga dipengaruhi oleh 

lingkungan dan manajemen pemeliharaan ternak tersebut, 

hal ini dikuatkan oleh pendapat dari Iskandar dan Farizal 

(2011) bahwa faktor yang mempengaruhi lama tidaknya 

Calving Interval adalah kondisi lingkungan dan 

manajemen pemeliharaan ternak.  

 Calving Interval yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 

9 bulan bunting dan 3 bulan DO. Efisiensi reproduksi 

dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat 

menghasilkan satu pedet dalam satu tahun (Ball and 

Peters, 2004). Penyapihan pedet umur 12 minggu pada 

peternakan lahan kering menunjukkan tingkat anoestrus 

post partus dan calving interval lebih pendek 

dibandingkan dengan penyapihan pedet pada umur 16 

minggu. Disarankan untuk penyapihan pedet di peternak 

pada umur 12 minggu (Affandhy, Ratnawati dan 

Mariyono, 2009).   
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2.4.Faktor yang mempengaruhi reproduksi sapi PFH 

2.4.1. Pemberian pakan 

Sebagian besar pakan ruminansia adalah bahan 

pakan yang berserat tinggi dengan kecernaan rendah, 

oleh karena itu harus diusahakan agar ternak sebanyak 

mungkin mengkonsumsi makanan untuk mencukupi 

kebutuhan. Peningkatan populasi dan produktivitas 

ternak harus didukung oleh upaya peningkatan 

ketersediaan,kualitas pakan, dan sinkronisasi 

ketersediaan pakan dengan siklus reproduksi ternak. 

Kinerja sapi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas 

pakan yang diberikan. Pada peternakan rakyat pakan 

yang diberikan pada sapi tidak menentu tergantung pada 

fluktuasi ketersediaan pakan yang tergantung pada 

musim. Pada umumnya pakan sapi peternakan rakyat 

hanya terdiri dari rumput lapangan (Imran, Budhi, Nono, 

dan Dahlanuddin, 2012). Ketersediaan pakan khususnya 

untuk daerah tropis yang panas termasuk Indonesia, 

merupakan salah satu penyebab penurunan efisiensi 

reproduksi karena selalu diikuti oleh adanya gangguan 

reproduksi yang menyebabkan timbulnya kemajiran pada 

ternak betina, pakan sebagai factor yang menyebabkan 

gangguan reproduksi dan kemajiran sering bersifat 

majemuk, artinya kekurangan suatu zat dalam ransum 

pakan diikuti oleh kekurangan zat pakan yang lain. 

Kesuburan reproduksi ternak dipengaruhi oleh nutrisi 

yang diperoleh ternak dan berperan penting dalam siklus 

reproduksi. Kekurangan asupan nutrisi berakibat buruk 
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pada ternak, baik dari produksi maupun reproduksinya 

(Pradhan, 2008). 

Sapi perah laktasi harus mengkonsumsi bahan 

kering dalam kuantitas yang  besar untuk penyediaan 

kebutuhan nutrisi untuk mempertahankan produksi susu 

pada tingkat yang tinggi. Konsekuensi dari rendahnya 

konsumsi bahan kering adalah rendahnya puncak laktasi, 

rendahnya produksi susu secara keseluruhan, kehilangan 

bobot badan yang berlebihan dan tampilan reproduksi 

yang jelek. Penelitian menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan 0,45 kg konsumsi bahan kering 

mengakibatkan peningkatan 0,9 kg produksi susu. 

Dengan berlangsungnya peningkatan produksi susu, 

pengaturan dari konsumsi bahan kering menjadi lebih 

kritis (Bernard and Montgomery, 2008). 

Berikut adalah tabel analisis proksimat rumput 

gajah, pucuk tebu, legum (kaliandra) dan konsentrat dari 

beberapa peneliti (Tabel 1), yang nantinya dapat 

dijadikan bahan perbandingan dan perhitungan dengan 

pakan yang ada di lokasi penelitian(Lampiran 6,7, dan 8). 
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Tabel 1. Kandungan bahan pakan berdasarkan analisis 

proksimat beberapa peneliti 

 

No 

Nama 

Bahan 

Pakan 

Kandungan Bahan Pakan 

Sumber BK 

(%) 
PK(%) TDN(%) 

1 

Rumput 

Gajah 
17,21 8,86 46 

Andianton, 

2010 

2 
Pucuk tebu 22,23 4,94 66 

Wahyuni, 

2010 

3 Legum 

(Kaliandra) 
22,92 23,7 65 

Widodo, 

2010 

4 
Konsentrat 84 20 60 

CV Sari 

Makmur 

 

Kebutuhan nutrisi sapi perah laktasi dapat 

dihitung berdasarkan produksi susu harian dan kadar 

lemak susu serta dibandingkan dengan tabel NRC 

(National Research Council).  
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Tabel 2. (Tabel kebutuhan nutrisi pakan sapi laktasi 

dengan rata-rata produksi susu harian 10-30 kg dan 

mengandung lemak susu sebesar 4-5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: (NRC, 2001). 
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2.4.2. Iklim 

Lingkungan dan iklim sangat mempengaruhi 

produksi susu dan produktivitas sapi perah khususnya 

bangsa Friesian Holstein. Suhu udara dan kelembaban 

harian di Indonesia umumnya tinggi, yaitu berkisar 

antara 24 – 34
o
C dan kelembaban 60 - 90%. Hal tersebut 

akan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas sapi 

FH. Secara garis besar saja, lingkungan dibagi menjadi 

dua yakni: 1) lingkungan internal (fisiologis), yang 

memberikan pengaruh pada setiap individu ternak dan 2) 

lingkungan eksternal, yang memberikan pengaruh pada 

keseluruhan ternak dalam suatu kelompok atau populasi 

ternak (Anggraeni, 2003). Pengaruh yang timbul pada 

sapi FH akibat cekaman panas adalah : 1) penurunan 

nafsu makan; 2) Peningkatan konsumsi minum; 3) 

Penurunan metabolisme dan peningkatan katabolisme; 4) 

Peningkatan pelepasan panas melalui penguapan; 5) 

penurunan konsentrasi hormon dalam darah; 6) 

Peningkatan temperatur tubuh, respirasi dan denyut 

jantung (Berman, 2005).   

Usaha peternakan sapi FH di Indonesia, pada 

umumnya dilakukan pada daerah yang memiliki 

ketinggian lebih dari 800 m di atas permukaan laut, 

dengan tujuan untuk menyesuaikan lingkungan. Sapi 

bangsa Friesian Holstein yang ada di Indonesia sebagian 

besar didatangkan dari negara-negara Eropa yang 

memiliki iklim sedang (temperate) dengan kisaran suhu 

termonetral rendah (13-25
0
C). Berdasarkan kondisi iklim 
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asal tersebut, sapi perah FH sangat peka terhadap 

perubahan suhu tinggi. Apabila sapi FH ditempatkan 

pada lokasi yang memiliki suhu tinggi, maka sapi-sapi 

tersebut akan mengalami cekaman panas terus menerus 

yang berakibat pada menurunnya produktivitas sapi FH. 

Ada empat unsur iklim mikro yang dapat mempengaruhi 

produktivitas ternak secara langsung yaitu : suhu, 

kelembaban udara, radiasi dan kecepatan angin, 

sedangkan dua unsur lainnya yaitu evaporasi dan curah 

hujan mempengaruhi produktivitas ternak secara tidak 

langsung. Interaksi keempat unsur iklim mikro tersebut 

dapat menghasilkan suatu indeks dengan pengaruh yang 

berbeda terhadap ternak (Yani dan Purwanto, 2006). 

 

2.4.3. Kegagalan reproduksi 

Tingkat fertilitas sapi perah yang rendah masih 

sering menjadi kendala. Rendahnya fertilitas sapi perah 

terlihat dari panjangnya jarak beranak maupun jumlah 

perkawinan (S/C) yang masih tinggi. Faktor-faktor yang 

bersifat manajemen tata laksana pemeliharaan sapi perah, 

gangguan anatomik saluran reproduksi betina dan 

patologi reproduksi seperti sista ovaria, korpus luteum 

persisten, anestrus, estrus tenang dan nimphomania 

merupakan perihal yang perlu diperhatikan untuk 

meningkatkan tingkat fertilitas sapi perah (Hunter, 1981).  

Kegagalan reproduksi bukan hanya terletak pada 

organ reproduksinya, namun juga manajemen 

pemeliharaan dan kesalahan pada waktu melakukan 
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inseminasi. Rudiah (2008) menyatakan bahwa umur 

ovum itu pendek atau tidak dapat hidup lama, oleh 

karena apabila sebuah ovum telah diovulasikan dan tidak 

dibuahi, maka ovum tersebut mengalami kematian 

hingga menyebabkan kegagalan fertilitas. Hal ini 

dikuatkan oleh Purwanta dan Agung (2005) bahwa pada 

kasus imphomania, sapi sering menunjukkan beberapa kali 

gejala berahi pada satu siklus. Tidak adanya folikel yang 

mencapai ovulasi menyebabkan kegagalan inseminasi pada 

sapi yang bersangkutan. Gejala ini juga dialami oleh sapi 

yang menderita sista folikuler, dimana folikel tidak 

mengalami regresi, sehingga kadar estrogen dalam darah 

tetap tinggi. Keadaan ini yang mernyebabkan timbulnya 

gejalah berahi berkali-kali. Kegagalan inseminasi pada 

kasus ini menyebabkan tingginya services per conception 

dan rendahnya angkatan konsepsi. 

 Kegagalan reproduksi pada hewan betina dapat 

digolongkan dalam tiga kelompok besar, yaitu : 

 Kelainan anatomik-fisiologik, karena faktor-faktor 

genetik dan lingkungan, misalnya kelainan bentuk 

saluran betina yang kongenital, ketidakseimbangan 

atau ketidaklancaran produksi dan pelepasan 

hormon-hormon gonadotropin dan gonadal karena 

kekurangan makanan atau zat-zat tertentu, 

pengaruh suhu dan musim, cahaya, stress, dan 

penyakit pada umumnya. 

 Kelainan-kelainan patologik dalam bentuk 

pendarahan (terutama endometritis), penimbunan 
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nanah (terutama pyometra), dan kelainan-kelainan 

patologik lainnya karena serangan mikroorganisme. 

Kegagalan reproduksi karena penyakit-penyakit 

kelamin menular khusus terutama brucellosis, 

trichomoniasis, vibrosis, dan leptospirosis yang 

menyebabkan kematian fetus dan abortus (Toliehere, 

1981).     

 


