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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

Kambing Peranakan Etawa (PE) adalah salah 

satu jenis ternak penghasil daging dan susu yang 

sudah lama dikenal para petani dan mempunyai 

potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, 

terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan 

kambing mempunyai sifat yang menguntungan antara 

lain: cepat berkembang baik, jarak antara kelahiran 

pendek yaitu 7 bulan, dan jumlah kelahiran anaknya 

lebih dari satu ekor (Sutiono, Suryaningsih, Setiatin 

dan Lestari, 2003). Populasi kambing di Indonesia 

mencapai 18.879.596  ekor, Jawa Tengah merupakan 

daerah dengan jumlah penyumbang terbanyak 

3.997.917 ekor, dan untuk laju pertumbuhan kambing 

di Indonesia tahun 2014-2015 hanya 1,29% (Dirjen 

Peternakan, 2015) 

Produktivitas peternakan sangat tergantung 

pada 3 aspek yaitu pakan, manejemen, dan reproduksi. 

Upaya dalam bidang reproduksi ternak antara lain 

dengan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB). Pada saat 

ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan 

program swasembada daging sapi maupun kambing 

pada tahun 2020 karena Indonesia mempunyai 

sumberdaya yang mendukung. Kambing Boer 

merupakan salah satu bangsa kambing tipe pedaging 

yang memiliki pertumbuhan relatif cepat 

dibandingkan dengan beberapa kambing lainnya. 
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Dibandingkan dengan kambing lokal Indonesia, 

kambing Boer merupakan tipe pedaging dan memiliki 

tingkat pertumbuhan yang lebih cepat (Suyadi, 

Susilawati, dan Isnaini, 2004). Untuk mencapai 

program tersebut pemerintah berusaha meningkatkan 

populasi dan produksi ternak yang dapat ditempuh 

melalui penyediaan bibit ternak yang cukup dengan 

mutu baik, meningkatkan kelahiran, menekan 

kematian dan meningkatkan produktivitas ternak 

dengan salah satu kegiatan pendukung adalah 

inseminasi buatan (IB). 

Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh 

terhadap kualitas semen adalah bangsa dari penjantan 

yang ditampung semennya. Setiap bangsa mempunyai 

perbedaan dalam segi bobot badan saat pubertas dan 

umur pubertas, sehingga sistem hormonal yang 

mempengaruhi perkembangan organ reproduksi juga 

berbeda. Uraian diatas menjadi dasar diadakannya 

penelitian mengenai perbedaan kualitas semen segar 

berbagai bangsa kambing meliputi kambing Peranakan 

Etawa (PE) dan kambing Boer dengan umur yang 

sama. 

 

1.2.       Rumusan Masalah 

Perbedaan kualitas semen segar pada bangsa 

kambing Peranakan Etawa (PE) dengan kambing 

Boer. 

 

 



3 

1.3.      Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan 

mengkaji perbedaan kualitas yaitu meliputi kualitas 

dan kuantitas semen segar pada bangsa kambing 

Peranakan Etawa (PE) dengan kambing Boer. 

1.4.       Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang kualitas semen segar yang baik pada 

kambing Peranakan Etawa (PE) dengan kambing Boer 

sehingga dapat mendukung keberhasilan IB dalam 

pembibitan untuk swasembada daging. Produksi 

Daging Kambing baru mencapai 64.948 ekor pada 

tahun 2015, 66.753 ekor pada tahun 2016. 

 

1.5.       Kerangka Pikir 

Berbagai upaya dilakukan untuk 

meningkatkan mutu genetik bangsa ternak kambing 

guna menunjang swasembada daging 2015. Salah 

satunya dengan teknik IB. Kualitas semen yang 

digunakan untuk IB harus baik. IB yang baik 

menggunakan semen beku. Semen beku diperoleh 

dengan cara penampungan kemudian diproses sampai 

ejakulasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

internal dan eksternal (Feradis, 2010) 

 Produksi dan kualitas semen dipengaruhi 

beberapa faktor, salah satunya adalah bangsa. Feradis 

(2010) menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai 

ukuran organ reproduksi yang berbeda-beda dan 

berkorelasi positif terhadap produksi dan kualitas 

spermatozoa. Keberhasilan IB ditentukan oleh 
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beberapa faktor, salah satunya adalah kualitas semen 

yang digunakan. Kualitas semen meliputi: pH, warna, 

volume, motilitas dan konsentrasi. Skema kerangka 

pikir dapat dilihat pada Gambar 1 

 

1.6       Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

1.7. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan kualitas semen segar kambing PE dan Boer 
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