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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan daging sapi di Indonesia terus mengalami 

peningkatan yang diimbangi dengan meningkatnya produksi 

daging sapi, namun kebutuhan daging sapi di Indonesia belum 

terpenuhi yang mengharuskan pemerintah melakukan impor 

sapi bakalan maupun daging beku. Berdasarkan Badan Pusat 

Statistika (2016) menyebutkan bahwa produksi daging sapi 

tahun 2014 sebanyak 497.669 ton dan tahun 2015 sebanyak 

506.661 ton, namun kebutuhan daging sapi Indonesia masih 

belum terpenuhi. Kondisi ini mengharuskan pemerintah 

melakukan impor daging dan bakalan sapi potong dari Australia 

untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia. Salah satu 

cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

meningkatkan penyediaan bibit sapi. Peningkatan penyediaan 

bibit sapi dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi 

reproduksi ternak, sehingga setiap ternak betina produktif dapat 

melahirkan satu ekor anak dalam setahun.  

Sapi potong memiliki banyak manfaat sehingga banyak 

dijadikan hewan ternak. Sapi potong merupakan ternak 

ruminansia besar yang berperan penting sebagai penghasil 

daging peringkat tertinggi (Kusuma, Ngadiyono dan Sumadi, 

2017). Sapi PO adalah salah satu sapi potong terbanyak yang 

diternakkan dan dikonsumsi di Indonesia. Saat ini kebutuhan 

sapi potong lebih tinggi daripada ternak yang dihasilkan, oleh 

karena itu diperlukan adanya pengembangan peternakan sapi 

potong. Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Tuban 

merupakan salah satu daerah sentra peternakan sapi potong 

yang berpotensi sebagai penyedia bibit sapi bakalan. 
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Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan populasi ternak 

sapi potong dengan cara meningkatkan efisiensi reproduksinya. 

Inseminasi Buatan (IB) sebagai salah satu teknologi yang 

diperkenalkan kepada peternak, merupakan suatu program yang 

ditujukan untuk memperbaiki mutu genetik ternak, sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan produksi ternak lokal 

terutama dalam penyediaan daging sapi (Wahyudi, Susilawati 

dan Isnaini, 2014). Melalui Inseminasi Buatan penyediaan bibit 

sapi bakalan dapat dimaksimalkan sehingga populasi sapi 

potong sebagai penyedia kebutuhan daging di Indonesia dapat 

terpenuhi. 

Pemanfaatan sexing atau pemisahan spermatozoa X 

dan Y merupakan pilihan tepat untuk mendukung peran IB 

dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha peternakan. 

Berbagai macam metode sexing yang telah dilakukan antara 

lain metode sedimentasi, albumin column, sentrifugasi gradien 

densitas Percoll, elektroforesis, H-Y antigen, flow cytometri dan 

filtrasi dengan sephadex column (Hafez and Hafez, 2008). 

Diungkapkan oleh Wahyudi, Susilawati dan Isnaini (2014) 

perlakuan sexing spermatozoa mengakibatkan penurunan 

kualitas spermatozoa. Hal inilah yang menjadikan dasar 

inseminasi buatan menggunakan semen sexing dobel dosis atau 

dua straw untuk satu kali IB.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mempunyai 

keinginan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

Evaluasi Keberhasilan Inseminasi Buatan Menggunakan 

Semen Sexing Dobel Dosis Pada Sapi Persilangan Ongole.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah berapa besar tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan 

menggunakan semen sexing dobel dosis pada sapi Persilangan 

Ongole.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

keberhasilan Inseminasi Buatan menggunakan semen sexing 

dobel dosis pada sapi Persilangan Ongole.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

pelaksanaan Inseminasi Buatan menggunakan semen sexing 

dobel dosis pada sapi Persilangan Ongole. Selain itu diharapkan 

juga dapat menjadi sumber informasi peternak sapi potong, 

inseminator, mahasiswa peternakan dan masyarakat maupun 

pemerintah yang berwenang dibidang peternakan dan pertanian 

guna meningkatkan populasi bibit sapi bakalan.  

 

1.5 Kerangka Pikir  

Sapi potong merupakan penyedia utama kebutuhan 

daging di Indonesia, namun populasi sapi potong untuk 

mencukupi kebutuhan daging masih belum terpenuhi. 

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan 

populasi sapi potong di Indonesia dengan cara meningkatkan 

efisiensi reproduksinya dan diharapkan setiap ternak betina 

produktif dapat melahirkan satu ekor anak dalam setahun. 

Inseminasi Buatan merupakan salah satu teknologi 

tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produktifitas sapi dengan memanfaatkan potensi pejantan 
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unggul agar dapat mengawini lebih dari satu induk dan dapat 

meningkatkan mutu genetik dari ternak tersebut (Susilawati, 

2013). Keberhasilan Inseminasi Buatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain peternak, inseminator, kondisi 

fisiologis ternak betina dan kulitas semen yang digunakan.  

Kualitas semen yang digunakan merupakan faktor 

utama untuk menentukan keberhasilan IB. Pelaksanaan IB 

menggunakan semen sexing memiliki banyak keuntungan 

karena dapat menghasilkan anak sesuai harapan sehingga dapat 

menunjang program breeding dalam pemilihan bibit unggul. 

Serangkaian proses sexing spermatozoa mengakibatkan 

penurunan kualitas spermatozoa yang mengharuskan IB 

menggunakan semen dobel dosis.  

Evaluasi keberhasilan IB dapat dilihat dari Non Return 

Rate (NRR), Service per Conception (S/C) dan Conception Rate 

(CR) (Rosita, Susilawati, dan Wahyuningsih., 2014). NRR 

yaitu persentase dari jumlah ternak yang tidak kembali birahi 

antara hari ke 60-90 setelah perkawinan atau inseminasi (Ihsan, 

2010). Service Per Conception S/C adalah jumlah berapa kali 

sapi betina dikawinkan sampai terjadi kebuntingan (Susilawati, 

2011) Conception Rate (CR) merupakan persentase sapi betina 

yang bunting pada inseminasi pertama (Feradis, 2010). Konsep 

penelitian secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut:  
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Faktor Keberhasilan IB  

Peternak  Inseminator Kondisi Fisiologis 

Ternak Betina 

Manajemen 

Pemeliharaan 

dan Deteksi 

Birahi 

Teknik thawing, 

ketepatan waktu 

IB dan ketepatan 

deposisi semen  

Pakan dan 

BCS  

Kemampuan 

peternak dalam 

mendeteksi birahi 

dan ketepatan 

waktu dalam 

melaksanakan IB 

merupakan faktor 

utama yang 

menentukan 

keberhasilan 

program IB (Jemal 

and Lema, 2015). 

Perlakuan 

sexing 

spermatozoa 

mengakibatkan 

penurunan 

kualitas 

spermatozoa 

(Wahyudi, 

Susilawati dan 

Isnaini, 2014) 

Keterampilan inseminator 

dalam akurasi pengenalan 

birahi, penanganan 

(handling) semen beku, 

pencairan kembali 

(thawing) yang benar, 

serta kemampuan 

melakukan IB 

menentukan keberhasilan 

(Herawati, Anggraeni, 

Praharani, Utami dan 

Argiris., 2012). 

Semen 

Sexing 

Penurunan 

kualitas 

semen sexing   

IB menggunakan semen sexing dobel dosis  

Evaluasi Keberhasilan IB: Non Return 

Rate (NRR), Service per Conception 

(S/C), Conception Rate (CR) 

Gambar 1. Kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H0: Inseminasi Buatan menggunakan semen sexing dobel 

dosis pada sapi Persilangan Ongole memiliki tingkat 

keberhasilan yang lebih baik dibandingkan 

menggunakan semen non sexing.  

H1: Inseminasi Buatan menggunakan semen sexing dobel 

dosis pada sapi Persilangan Ongole tidak memberikan 

hasil yang lebih baik dibandingkan menggunakan 

semen non sexing.  

 


