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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan susu Nasional dari tahun ke tahun 

terus meningkat, hal ini disebabkan banyaknya angka 

kelahiran, sehingga konsumsi susu semakin meningkat. 

Selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya 

faktor kesadaran dari masyarakat akan pentingnya 

kebutuhan susu pada kehidupan sehari-hari. Data Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menunjukkan 

ketergantungan Indonesia akan susu impor sangat tinggi. 

Kebutuhan susu Nasional yang 1,5 miliar liter per tahun 

tersebut, sebanyak 67% masih harus diimpor. Tahun 

2014, konsumsi susu per kapita per tahun mencapai 9,8 

liter dan untuk 2015 naik menjadi 11,5 liter (Setiawan, 

2008). Reproduksi dari sapi perah itu sendiri merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan produksi susu di 

dalam negeri, semakin baik reproduksi dari sapi perah 

dalam negeri maka produksi susu juga akan semakin 

meningkat, hal ini didukung oleh pendapat dari Fanani, 

Subagyo, dan Lutojo (2013) yang menyatakan bahwa 

peningkatan populasi ternak sapi perah dan produksi susu 

ternak sapi perah sangat bergantung kepada keberhasilan 

reproduksinya, apabila reproduksi sapi perah tidak diatur 

dengan baik maka tingkat produksi susu akan rendah.  

Budidaya sapi perah di peternak rakyat memiliki 

peran besar dalam pemeliharaan ternak, karena sebagian 

besar produksi susu dilakukan oleh peternak rakyat yang 
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nantinya akan disetorkan ke KUD atau Tempat 

Penampungan Susu (TPS) setempat. Perkembangan sapi 

perah di suatu daerah dapat dilihat dari jumlah populasi 

ternak yang terdapat di daerah tersebut. Populasi yang 

tinggi juga dapat ditentukan dari keberhasilan reproduksi. 

Apabila penampilan reproduksi dari ternak bagus, maka 

kemampuan ternak dalam bereproduksi juga akan bagus. 

Hal ini dapat dilihat dari populasi sapi perah di 

Kecamatan Ngantang, dengan populasi sapi 9600 ekor 

sapi (Data KUD Sumber Makmur, 2014). Keberhasilan 

Inseminasi Buatan pada suatu daerah, dapat dijadikan 

tolak ukur untuk mengevaluasi efisiensi reproduksi sapi 

perah betina. Parameter yang digunakan juga bervariasi, 

dan semua parameter tersebut merupakan evaluasi dari 

peranan teknologi Inseminasi Buatan yang diketahui 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan populasi sapi 

perah yang nantinya mampu untuk meningkatkan 

produksi susu (Attabany, Purwanto, Toharmat, dan 

Anggraeni, 2011). 

CV Sari Makmur merupakan salah satu Tempat 

Penampungan Susu (TPS) di Kecamatan Ngantang. 

Peternak yang tergabung dalam CV ini tersebar di 

berbagai desa di Kecamatan Ngantang, populasi sapi 

mencapai 4500 ekor, oleh karena itu populasi sapi yang 

dinaungi oleh CV Sari Makmur ini sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan produksi susu di Kecamatan 

Ngantang. Inseminasi Buatan merupakan salah satu cara 
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yang digunakan untuk meningkatkan populasi sapi perah 

di wilayah kerja CV Sari Makmur. 

Meningkatnya produktivitas sapi perah melalui 

program Inseminasi Buatan maka akan meningkatkan 

produksi susu pada sapi perah PFH, oleh karena itu perlu 

dilakukan suatu penelitian mengenai tampilan reproduksi 

ternak pada berbagai paritas, sebab dalam proses siklus 

reproduksi ternak dipengaruhi oleh indikasi jumlah 

kelahiran dari induk sapi, yang diukur dengan seberapa 

lama Service per Conception, Days Open, dan Calving 

Interval pada sapi PFH di CV Sari Makmur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Produksi susu sapi di CV. Sari Makmur Ngantang 

akan meningkat apabila populasi sapi perah juga 

meningkat, sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan populasi sapi perah adalah meningkatkan 

kelahiran sapi menggunakan metode Inseminasi Buatan. 

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana tampilan reproduksi  sapi perah pada CV. Sari 

Makmur Ngantang, dilihat dari Service per Conception 

(S/C), Days Open (DO) dan Calving Interval (CI) yang 

merupakan parameter evaluasi keberhasilan IB dan 

adakah perbedaan tampilan reproduksi sapi perah pada 

berbagai paritas di Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

tampilan reproduksi pada sapi perah PFH berdasarkan 

paritas pada CV. Sari Makmur di Kecamatan Ngantang, 

dilihat dari Service per Conception (S/C), Days Open 

(DO) dan Calving Interval (CI) 

. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk : 

1. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi CV. 

Sari Makmur Ngantang dalam mengevaluasi 

pelaksanaan inseminasi buatan terhadap tampilan 

reproduksi sapi perah dilihat dari S/C, DO, dan CI 

serta dapat mengetahui perbedaan tampilan 

reproduksi sapi perah pada berbagai paritas. 

2. Memberikan informasi bagi masyarakat pada 

umumnya dan pihak yang akan melakukan 

penelitian lanjut, khususnya tentang keadaan 

peternakan sapi perah dilihat dari tampilan 

reproduksi berdasarkan evaluasi keberhasilan 

Inseminasi Buatan. 
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1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Evaluasi keberhasilan Inseminasi Buatan dapat 

dilakukan dengan melihat status reproduksi sapi perah. 

(Agustiana, Mansjoer dan Purwanto, 2001).  

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan variabel untuk 

dievaluasi keberhasilan Inseminasi Buatan, diantaranya : 

1. Nilai Efisiensi berapa kali betina tersebut di IB 

untuk menghasilkan kebuntingan atau yang 

disebut dengan Service per Conception (S/C). 

2. Lama kosong, sapi tersebut tidak bunting lagi 

setelah partus atau yang disebut Days Open (DO). 

3. Selang waktu beranak mulai dari partus hingga 

pasrtus kembali atau yang disebut dengan Calving 

Interval (CI) (Anggraeni, Fitriyani, Atabany, 

Sumantri, dan Komala, 2010). 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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