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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 Inseminasi buatan (IB) adalah teknik penempatan 
atau deposisi semen ke dalam saluran reproduksi ternak 
betina. Pencurahan semen ke dalam saluran reproduksi 
ternak betina (mamalia) dilakukan dengan maksud agar 
ovum (sel telur) yang diovulasikan ternak betina tersebut 
dapat dibuahi oleh sperma, sehingga ternak betina 
menjadi bunting dan melahirkan anak (Kartasudjana, 
2001). IB merupakan program yang telah dikenal oleh 
peternak sebagai teknologi reproduksi ternak yang 
efektif. Secara umum teknik IB terdiri dari dua metode 
yakni metode inseminasi vagina atau spekulum dan 
metode rectovaginal. Keberhasilan kebuntingan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang 
dominan adalah posisi deposisi semen dalam saluran 
reproduksi ternak betina (Selk, 2007). 

Angka konsepsi dari pelaksanaan IB pada sapi 
Peranakan Ongole (PO) dalam intra uteri (posisi 4) 
adalah sebesar 69,5%, sedangkan persilangan sapi 
Simmental dan PO memiliki nilai Service per conception 
(S/C) sebesar 2,3; anestrus post partum 131 hari dan 
Calving Interval (CI) selama 445 hari (Ihsan, 1997; 
Aryogi, Rasyid dan Mariono, 2006). 

Kecamatan Karangploso merupakan salah satu 
lokasi peternakan sapi Peranakan Fries Holland (PFH) 
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dengan populasi yang tinggi selain di Kecamatan Pujon. 
Selain itu, Kecamatan Karangploso merupakan wilayah 
kerja inseminator di KUD Karangploso. Petugas 
inseminator dengan status Swadaya memiliki keahlian 
melaksanakan IB sejak tahun 2008. Petugas pelaksana 
Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) memiliki keahlian PKB 
sejak tahun 1992. Dalam rangka pengembangan 
teknologi reproduksi, IB dengan posisi deposisi semen 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada sapi PFH, 
dengan harapan mampu menghasilkan angka 
kebuntingan yang lebih baik pada sapi tersebut. 
1.2. Rumusan Masalah 

Apakah deposisi semen pada posisi Cervix, posisi 
Corpus Uteri dan posisi Cornua Uteri dapat berpengaruh 
terhadap S/C, Non Return Rate (NRR), CR dan 
keberhasilan kebuntingan pada sapi PFH. 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh perbedaan deposisi semen pada 
posisi Cervix Uteri, posisi Corpus Uteri dan posisi 
Cornua Uteri terhadap S/C, NRR, CR dan keberhasilan 
kebuntingan pada sapi PFH. 
1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan sebagai informasi dan pedoman IB dalam 
meningkatkan angka kebuntingan pada sapi PFH.  
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1.5. Kerangka Pikir 
Peningkakan populasi dan mutu ternak di 

Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya 
adalah dengan penggalakan teknologi IB. Inseminasi 
Buatan telah dikenal oleh peternak sebagai teknologi 
reproduksi ternak yang efektif. 

Keberhasilan kebuntingan dengan teknologi 
reproduksi IB dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya: kualitas spermatozoa, deteksi berahi oleh 
peternak, fisiologi induk dan deposisi semen saat di IB 

Sapi PFH merupakan bangsa sapi hasil 
persilangan antara sapi peranakan onggole (sapi lokal) 
dengan sapi Friesh Holland (sapi asal Belanda). 
Penyebaran sapi PFH di Indonesia terbatas di daerah 
tertentu. Hal ini dikarenakan produktivitas sapi perah 
sangat dipengaruhi temperatur lingkungan (Siregar, 
2003). 

Sapi PFH mempunyai penampilan reproduksi 
yang baik yaitu Post partum estrus 68,85 ± 18,96 hari, 
post partum mating 71,52 ± 15,41 hari, S/C 2,27 ± 0,58 
kali, CI 12,63 ± 0,66 bulan. (Octaviani, 2009). 

Deposisi semen pada posisi Cornua Uteri (4+/ 
deep insemination) dan posisi modifikasi (Cornua Uteri 
kanan atau kiri, serta Corpus Uteri) pada sapi PO dapat 
meningkatkan penampilan reproduksi yang lebih baik, 
hal ini ditunjukkan dengan angka CR sebesar 85% pada 
deposisi semen posisi 4+ dan 90% pada posisi Cornua 
Uteri (Prayogo, 2008). 
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Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 
meningkatkan karakteristik reproduksi pada sapi PFH 
melalui teknologi reproduksi IB dengan posisi teknik 
deposisi semen, yaitu deposisi semen pada posisi Cornua 
Utery dan deposisi semen pada Corpus Uteri serta 
deposisi semen pada posisi Cervix Uteri.  
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Gambar 1.Flow chart kerangka pikir. 

 

Keberhasilan kebuntingan melalui IB : 
� Kualitas spermatozoa, 
� Deteksi berahi oleh peternak, 
� Fisiologi induk dan 
� Deposisi semen saat IB. 

Sapi Peranakan Fries Holland 

Karakteristik reproduksi sapi PFH, nilai Post partum 
estrus 68,85 ± 18,96 hari, post partum mating 71,52 ± 
15,41 hari, service per conception 2,27 ± 0,58 kali, 
calving interval 12,63±0,66 bulan 

Penelitian meningkatkan karakteristik reproduksi sapi 
PFH melalui teknologi reproduksi IB : 
� Deposisi semen pada posisi Corpus 
� Deposisi semen pada posisi Cervix 
� Deposisi semen pada posisi Cornua 

Peningkatkan populasi dan mutu ternak di 
Indonesia dilakukan dengan teknologi IB 

Melalui deposisi semen dengan posisi Corpus, posisi 
Cervix, dan posisi Cornua sapi PFH mampu 
menghasilkan angka Conception Rate 80% dan 83%. 
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1.6. Hipotesis 
 Deposisi semen pada posisi yang berbeda akan 
menghasilkan angka kebuntingan yang berbeda pada sapi 
PFH. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Sapi Peranakan Fries Holland (PFH) merupakan 

hasil persilangan antara sapi Fries Holland (FH) dengan 
sapi lokal, dengan ciri - ciri yang hampir menyerupai FH 
tetapi produksi susu relatif lebih rendah dari FH dan 
badannya juga lebih kecil (Siregar, 1995). Hasil dari 
persilangan tersebut mempunyai sifat diantara kedua 
induknya, dimana pertambahan bobot badan cukup tinggi 
serta mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis secara 
baik (Syarief dan Sumoprastowo, 1990). 

Sapi PFH merupakan bangsa sapi hasil 
persilangan antara sapi peranakan Ongole (sapi lokal) 
dengan sapi FH (sapi asal Belanda). Di Indonesia sapi 
PFH penyebarannya terbatas di daerah tertentu. Hal ini 
dikarenakan produktivitas sapi perah sangat di pengaruhi 
temperatur lingkungan (Siregar, 2003). Menurut Prayogo 
(2008), penampilan reproduksi yang baik pada sapi PO 
dapat dicapai melalui modifikasi teknik deposisi semen 
dengan menghasilkan angka S/C sebesar 1,1; Conception 
Rate sebesar 90% dan Non Return Rate (21, 42 dan 63) 
sebesar 90%. 

Sapi FH sangat menonjol karena banyaknya 
jumlah produksi susu namun kadar lemaknya rendah, 
kapasitas perut besar sehingga mampu menampung 
pakan banyak, mempunyai kemampuan yang tinggi 
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dalam mengubah pakan menjadi susu (Blakely dan Bade, 
1998). 
 
 
2.1. Produktivitas dan Reproduksi Sapi Peranakan 
Fries Holland 

Dalam perkembangannya, kebutuhan akan susu 
sapi terus meningkat sesuai dengan jumlah orang Eropa 
yang datang ke Indonesia. Belanda kemudian 
memutuskan untuk mendatangkan sapi jantan jenis Fries 
Holland ke Pasuruan, Jawa Timur, pada tahun 1891. 
 Sapi pejantan ini digunakan untuk meningkatkan 
(grading-up)  sapi-sapi lokal menjadi sapi perah. Pada 
tahun 1900 kembali didatangkan sapi Fresian Holstein ke 
daerah Lembang, Jawa Barat yang kemudian 
berkembang pesat dan menyebar ke daerah-daerah lain di 
sekitar Jawa Barat. Pada tahun 1939, 22 ekor sapi 
pejantan Fresian Holstein didatangkan ke daerah Grati , 
Pasuruan. Sapi ini melengkapi sapi perah jenis lain 
seperti : Milking Shorthorn, Ayrshire dan Jersey, yang 
telah didatangkan sebelumnya dari  Australia. (Wibisono, 
2011) 

Karakteristik umum sapi PFH diantaranya yaitu, 
bentuk badan menyerupai baji, warna putih dengan 
belang hitam atau sebaliknya, kepala panjang, sempit dan 
lurus, tanduk mengarah ke depan dan membengkok ke 
dalam (Syarief dan Sumoprastowo, 1990) 
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Pada sapi PFH, umur pertama kali kawin 19,51 ± 
2,54 bulan, post partum estrus 68,85 ± 18,96 hari, post 
partum mating 71,52 ± 15,41 hari, S/C 2,27 ± 0,58 kali, 
CI 12,63 + 0,66 bulan, dan umur sapih 3,65 ± 0,97 bulan. 
(Octaviani, 2009) 

Rataan angka kawin per kebuntingan sapi FH dan 
Taurindicus masing-masing 2,19 dan 1,46 dan bila diuji 
secara statistik ternyata berbeda sangat nyata (P<0,01). 
Angka kawin per kebuntingan per ekor per tahun sapi FH 
berfluktuasi dan bahkan pada tahun-tahun terakhir 
semakin tinggi, ha1 ini mungkin disebabkan oleh 
penggunaan inseminasi buatan. (Padmadewi, 1993) 
2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan 
IB 

Inseminasi Buatan adalah penyampaian atau 
pemasukan semen beku ke dalam saluran kelamin betina 
dengan menggunakan alat-alat buatan manusia berupa 
insemination gun. Metode pelaksanaan IB terdiri dari 
inseminasi vaginaskop (menggunakan spekulum) dan 
inseminasi rectovaginal. Adapun tahapan IB adalah 
penampungan semen, pemeriksaan kualitas, pengenceran, 
pembuatan semen beku, penyimpanan semen beku, 
pengujian semen beku, distribusi semen beku, 
pelaksanaan inseminasi, rekording dan penilaian hasil 
inseminasi (Anonimus, 2008a; Ihsan,1997; Sudardjat, 
2000; Toelihere, 1993). 

Keberhasilan kebuntingan dengan teknologi 
reproduksi IB dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
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diantaranya: kualitas spermatozoa, deteksi berahi oleh 
peternak, fisiologi induk dan deposisi semen saat di IB 
(Galloway dan Perera, 2003; Riady, 2006; Susilawati, 
2002). 

 
2.2.1. Peran Kualitas Spermatozoa Terhadap 
Keberhasilan IB 
 Motilitas atau daya gerak spermatozoa merupakan 
indikasi yang paling sering digunakan untuk 
mengevaluasi kualitas semen. Pergerakan spermatozoa 
pada semen memegang peranan penting dalam 
kesanggupan membuahi ovum (Riady, 2006; Ihsan, 
1997). 

Motilitas individu pada semen segar yang rendah 
(kurang dari 70%) dapat mempengaruhi motilitas 
individu spermatozoa setelah dilakukan pembekuan. 
Proses pembekuan mengakibatkan penurunan persentase 
motilitas spermatozoa antara 25% sampai dengan 50%. 
Dalam pelaksanaan IB selama ini, konsentrasi atau 
jumlah sel spermatozoa dalam tiap kemasan straw (mini 
straw) adalah 25 juta sel. Dengan kontrol post thawing 
pada suhu ± 37°C selama 15 detik sampai dengan 30 
detik, harus menunjukkan nilai persentase motilitas 
spermatozoa minimal 40% dan nilai derajat gerak 
spermatozoa minimal 2 (dua) (Anonimus, 2008b; Basyir, 
2009; Correa, Rodriquez, Petterson And Zavos, 1996; 
Toliehere, 1993). 
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Penurunan motilitas sangat erat hubungannya 
dengan cara thawing yang dilakukan. Selama thawing 
spermatozoa sangat rentan terhadap kerusakan sebagai 
akibat dari perubahan tekanan osmotic yang terjadi 
secara tiba-tiba yang disebabkan pencairan cepat. 
Pengujian post thawing bertujuan untuk mengetahui 
semen beku masih layak atau tidak digunakan untuk IB, 
yang dinilai adalah persentase hidup dan gerak individu 
spermatozoa. (Toliehere, 1993; Correa et all, 1996; 
Mottershead, 2000). 
 
2.2.2. Peran Deteksi Berahi Oleh Peternak Terhadap 
Keberhasilan IB 

Keberhasilan program IB tidak lepas dari usaha 
peternak dalam hal deteksi berahi untuk menghasilkan 
kebuntingan yang diinginkan (Riady, 2006). Ternak yang 
dikandangkan setiap hari, aktivitasnya dibawah 
pengawasan peternak, termasuk aktivitas reproduksinya. 
Pendeteksian berahi oleh peternak biasanya dilakukan 
pada saat memberi pakan, yaitu pada pagi hari dan sore 
hari. Menurut Ihsan (1997), berahi adalah saat hewan 
betina bersedia menerima kehadiran pejantan untuk 
melakukan kopulasi. Kopulasi hanya mungkin terjadi 
pada saat hewan betina berahi, begitu juga dalam 
pelaksanaan IB . 

Tingkah laku sapi betina yang berahi ditandai 
dengan gelisah, memisahkan dari kelompok, pergerakan 
telinga lebih aktif, menaiki sapi lain, terlihat lendir 
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transparan di vulva, melenguh, vulva bengkak, 
meletakkan kepalanya pada sapi lain saat berbaring, bulu 
punggung menjadi kasar serta nafsu makan menurun 
(Galloway dan Parera, 2003; Toelihere, 1993). 

 
2.2.3. Peran Deposisi Semen Terhadap Keberhasilan 
IB 

Deposisi semen merupakan peletakan semen 
dalam saluran reproduksi ternak betina. Posisi yang 
umum digunakan oleh inseminator adalah di corpus uteri 
dan hanya di depan cervix tepatnya pada cervical uterine 
juction (posisi 4) (Ihsan, 1997; Susilawati, 2002). Pada 
posisi tersebut mengurangi resiko rusaknya dinding 
uterus akibat deposisi semen yang terlalu dalam di uterus 
(Selk, 2007). 

Peralatan yang diperlukan untuk IB adalah 
kontainer yang berisi nitrogen cair, insemination gun, 
sarung tangan plastik, plastik seaths, gunting, penjepit 
dan sabun. Nitrogen cair dalam kontainer harus selalu 
tersedia, minimal 3

2 volume kontainer. Tahapan dalam 

IB dimulai dengan pencairan semen beku menggunakan 
air hangat (35 C) selama 20 detik sampai dengan 30 
detik. Straw dipotong pada salah satu ujung dengan 
posisi straw vertikal (90°) kemudian dimasukkan ke 
dalam insemination gun. Feses dikeluarkan dari rektum 
kemudian kondisi uterus diperiksa dengan merasakan 
ukuran dan konsistensinya. Insemination gun dimasukkan 
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ke dalam cervix dan semen dideposisikan pada ujung 
cervix (Schutte,Perera dan Galloway, 2003). 

Deposisi semen pada posisi 4 diperoleh angka 
konsepsi sebesar 68% sampai dengan 69,5% (Ihsan, 
1997; Hadi dan Ilham, 2002; Selk, 2007). Pada 
perkembangan teknik IB, deposisi semen dilakukan 
sampai pada cornua uteri (Deep Insemination). Hasil 
yang diperoleh dari pelaksanaan teknik tersebut adalah 
angka konsepsi sebesar 80% (Susilawati, 2002). Deposisi 
semen pada cornua uteri membutuhkan dosis semen 
yang lebih sedikit dibandingkan deposisi di posisi 4 ( 
Lucy, 2007). 

 
2.3. Siklus Berahi 

Siklus berahi merupakan jarak antara berahi 
dengan berahi berikutnya yang diatur oleh pituitary dan 
hormon dari ovari (Ismudiono, 1996). Siklus berahi 
diatur oleh mekanisme endokrin-neuroendokrin 
hipotalamus (menghasilkan hormon gonadotropin) dan 
sekresi steroid dari ovarium (Hafez, 2000). Anderson 
(2004), menyatakan bahwa berahi timbul pada saat 
hormon estrogen mencapai konsentrasi tertinggi dan 
hormon progesteron dalam  konsentrasi terendah, seperti 
yang terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Keadaan Hormon Saat Siklus Berahi 
(Anderson, 2004) 

Siklus berahi pada sapi dibagi menjadi 4 fase 
yaitu : proestrus, estrus, metestrus dan diestrus. 
Perkawinan pada ternak tejadi selama batas waktu estrus, 
bersamaan dengan terjadinya ovulasi. Siklus berahi pada 
sapi terjadi antara 20 sampai dengan 21 hari yang terbagi 
menjadi fase estrus atau periode dalam menerima tingkah 
laku seksual (hari ke 0), fase metestrus atau periode 
sebelum ovulasi (hari ke 1 sampai dengan hari ke4), fase 
diestrus atau fase luteal (hari ke 5 sampai dengan hari ke 
18), dan fase proestrus (hari ke 18 sampai dengan hari ke 
20) atau fase menuju estrus (Toelihere, 1993; Peters dan 
Ball, 1995). 

Waktu yang tepat pelaksanaan IB adalah 5 jam 
sampai dengan 14 jam setelah tanda-tanda berahi muncul. 
Pelaksanaan IB pada waktu tersebut akan menghasilkan 
angka konsepsi yang tinggi (Foote, 1999). Anderson 
(2004) menyatakan bahwa berahi merupakan waktu 
ternak betina menerima kehadiran pejantan dan 
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umumnya berlangsung antara 14 jam sampai dengan 18 
jam. Ovulasi umumnya terjadi setelah 30 jam dari tanda-
tanda berahi muncul. 

 
2.4. Pemeriksaan Kebuntingan 

Kebuntingan merupakan suatu proses reproduksi 
yang didahului oleh fertilisasi yaitu bergabungnya 
spermatozoa dan ovum menjadi zigot yang akan 
mengalami pembelahan hingga menjadi embrio yang 
nantinya akan mengalami implantasi pada endometrium 
uterus dan selanjutnya berkembang menjadi fetus. 
(Williamson dan Payne, 1993). Pemeriksaan kebuntingan 
dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu palpasi per 
rectal, radiografi dan gelombang ultrasonik (Hafez, 
2000). 

Deteksi kebuntingan yang biasa dilakukan oleh 
inseminator adalah dengan cara palpasi per rectal setelah 
diketahui tidak munculnya estrus pada siklus berikutnya. 
Palpasi per rectal bisa dilakukan pada minggu ke 4 
sampai minggu ke 12 tergantung kepada kepekaan 
inseminator terhadap kondisi uterus. Metode lain yang 
dapat digunakan adalah dengan mengamati petumbuhan 
kelenjar susu, karena perkembangan kebuntingan diikuti 
oleh pertumbuhan kelenjar susu dan dibuktikan dengan 
keluarnya kolostrum pada saat diperah (Peters dan Ball, 
1995). 

Diagnosa kebuntingan juga dapat diketahui dari 
kadar progesteron dalam serum darah, yaitu kadar 
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progesteron lebih tinggi 2 mg per mili dari keadaan 
progesteron serum darah ternak yang tidak bunting. 
Pengambilan darah diambil pada hari ke 21 sampai 
dengan hari ke 24 setelah pelaksanaan IB 
(Toelihere,1993; Susilawati, 2002; Schutte et all, 2003). 

Sapi bunting dapat mengalami kawin berulang 
(repeat-breeder) yang disebabkan oleh kematian embrio, 
abortus dan fetal mummification. Faktor penyebabnya 
adalah deteksi berahi kurang cermat atau berahi yang 
lemah dan kekurangan zat makanan (Hafez, 2000). 
Anderson (2004) memberikan batasan perkiraan ukuran 
fetus pada saat pemeriksaan kebuntingan secara palpasi 
per rectal, diantaranya : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Tabel 1. Karakteristik fetus selama kebuntingan 

Umur 
Kebuntingan 

(hari) 
Karakteristik 

30 
45 
60 
 

90 
 
 

120 
 

150 
 
 

180 
210 
240 

Ada cairan sebesar kelereng berbentuk 
gelembung 
Cornua utery membesar 
Ukuran fetus sebesar anak tikus, cornua 
utery 
menyerupai pisang dengan diameter 2 
inch 
Ukuran fetus sebesar tikus, cornua 
utery berdiameter 3 inch dan utery 
mengarah pada rongga abdominal 
Ukuran fetus sebesar kucing kecil, 
cornua utery 
berdiameter 5 inch, placenta sudah 
dapatdirasakan 
Ukuran fetus sebesar kucing, cornua 
utery 
berdiameter 7 inch, diameter placenta 2 
inch sampai dengan 2,5 inch 
Ukuran fetus sebesar anjing kecil 
Fetus mudah dipalpasi 
Fetus mudah dipalpasi dan ukurannya 
telah 
membesar, tergantung oleh genetik dan 
lingkungan 

Sumber : Anderson (2004) 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat 
wilayah kerja Inseminator Koperasi Unit Desa 
Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, pada 
tanggal 12 April 2011 sampai 14 Juli 2011. 
 
3.2. Materi Penelitian 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 

1. Induk sapi PFH dengan deposisi semen pada 
pangkal Corpus Uteri, deposisi semen pada 
Cornua Uteri dan deposisi semen pada posisi 
Cervix Uteri masing-masing sebanyak 30 ekor. 
Induk sapi memiliki kriteria dalam keadaan sehat, 
memperlihatkan tanda-tanda berahi, serta 
berumur 1,5 tahun sampai 7 tahun. 

2. Perlengkapan yang digunakan dalam penelitian 
antara lain container, canister, termos lapang, 
straw, insemination gun, plastic sheat, plastic 
gloves, pinset, gunting, tas lapang/ tas kerja dan 
bak air. 
 

3.3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah eksperimen, pre-eksperimental designs (non 
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design), one shot case study. Pengambilan sampel 
dilakukan secara purposive sampling dengan syarat: 
1. Responden merupakan petani peternak akseptor IB.  
2. Responden memiliki induk sapi PFH dan tidak 

mengalami gangguan reproduksi 
Data yang diambil adalah data primer dan 

sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan 
cara pengamatan langsung (observasi) yang meliputi 
beberapa kriteria, yaitu identitas peternak, keadaan 
berahi, persiapan dan pelaksanaan IB dan pendeposisian 
semen. Data sekunder diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan peternak tentang idenititas peternak dan 
keadaan fisiologi ternaknya. 
3.4. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 
 Prosedur yang akan digunakan dalam penelitian 
ini antara lain : 

1. Seleksi induk 
Sebagai sampel penelitian digunakan 90 

ekor sapi PFH dalam keadaan sehat, berumur 1,5 
tahun sampai 7 tahun dan memperlihatkan tanda-
tanda berahi yang jelas pada saat berahi (saat akan 
di IB) serta ada tanda-tanda ereksi pada uterus 
yaitu dengan cara melihat kekengkangan atau 
kekerasan dengan cara palpasi. Adapun tanda-
tanda berahi yang dimaksud seperti: sapi 
melenguh dan gelisah, keluar lendir bening dari 
dari vulva, vulva bengkak dan berwarna merah, 
nafsu makan menurun, berusaha menaiki sapi lain 
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dan tidak melawan saat dinaiki sapi lain serta 
menjilati dan menggosok-gosokkan badannya ke 
sapi lain. Sedangkan tanda-tanda ereksi yang 
dimaksud adalah: tidak berlendir (kode 32),  
berlendir (kode 33) tingkat kekengkangan atau 
kekerasan uterus (kode 1, 2, 3 semakin besar atau 
tinggi semakin keras) 

2. Pelaksanaan IB 
Inseminasi Buatan dilakukan oleh seorang 

inseminator menggunakan ministraw yang berisi 
semen beku bervolume 0,25 ml. Deposisi semen 
dilakukan dengan tiga teknik deposisi yang 
berbeda yaitu deposisi semen pada cervix uteri, 
deposisi semen pada corpus uteri dan deposisi 
semen pada cornua uteri dengan masing-masing 
sampel sebanyak 30 ekor. Penempatan semen 
pada cornua uteri, dilakukan pada salah satu 
cornua yang menunjukkan tanda-tanda ovulasi, 
yaitu adanya pembengkakan atau berfolikel pada 
salah satu bagian cornua uteri (kanan atau kiri). 
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Posisi Cervix Posisi Corpus Posisi Cornua

Gambar 3. Gambaran penempatan 

Pelaksanaan IB dilakukan berdasarkan 
laporan dari peternak. 
mengelompokkan terlebih dahulu laporan
yang sudah diterima berdasarkan waktu 
kemunculan berahi masing-masing ternak dari 
pelapor kemudian menentukan akseptor mana 
yang terlebih dahulu harus dilayani. Selama 
penelitian, waktu berahi dan inseminasi 
dikategorikan menjadi 2 kelompok seperti tertera 
pada Tabel 2:  
Tabel 2. Pengelompokkan jam berahi dan

inseminasi 

No. Jam Berahi Jam Inseminasi
1. 06:00 - 09:00 17:00 - 21:0
2. 17:00 - 21:00 06:00 - 09:00

 

 

 

Posisi Cornua 

enempatan semen 

Pelaksanaan IB dilakukan berdasarkan 
Inseminator 

terlebih dahulu laporan-laporan 
berdasarkan waktu 
masing ternak dari 

pelapor kemudian menentukan akseptor mana 
ani. Selama 

rahi dan inseminasi 
seperti tertera 

rahi dan 

Jam Inseminasi 
21:00 
09:00 
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3. Evaluasi kebuntingan 
Evaluasi dilakukan dengan pengamatan pada 
NRR18-25, dimana merupakan persentase ternak 
yang tidak minta kawin kembali atau tidak berahi 
kembali pada hari ke 18-25 setelah pelaksanaan 
IB. 

4. Pemeriksaan kebuntingan 
Pemeriksaan kebuntingan akan dilakukan dengan 
cara palpasi per rectal setelah umur kebuntingan 
60 hari sampai 63 hari. 

3.5. Variabel Pengamatan 
 Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini 
antara lain : 

1. Service per Conception 
Apabila didapat nilai S/C rendah, maka nilai 
kesuburan sapi-sapi betina tinggi. Semakin tinggi 
nilai S/C, maka semakin rendah tingkat kesuburan 
sapi-sapi betina tersebut. S/C dapat dihitung 
dengan rumus : 

                               Jumlah inseminasi  
S/C  =                       

  Jumlah sapi betina yang bunting 
 

2. Conception Rate 
Dapat dipastikan dan diketahui dengan 
melakukan palpasi rectal pada ternak mulai hari 
ke 60 atau 2 bulan setelah dilaksanakan IB 
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pertama dengan merasakan ada-tidaknya fetus 
pada uterus, juga dapat di hitung dengan cara: 
 Jumlah betina yang bunting pada IB 

pertama  
CR  =            100% 

Jumlah betina yang di IB  
 

3. Non Return Rate 
Diamati pada ternak yang tidak kembali berahi 
pada hari ke 18-25 dan seterusnya setelah 
dikawinkan, serta dapat dihitung dengan rumus: 

Jumlah sapi yang di IB - Jumlah sapi 
yang kembali Berahi 

NRR =                    x100% 
             Jumlah sapi yang di IB 

 Pengamatan dilakukan pada setiap teknik deposisi 
yang berbeda yaitu deposisi semen pada pangkal corpus 
uteri, deposisi semen pada cornua uteri dan deposisi 
semen pada cervix uteri 
 
3.6. Analisa Data 

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan 
diolah secara deskriptif yaitu membandingkan hasil 
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Uji Chi-
Square. 
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3.7. Batasan Istilah 
1. Deposisi semen 

Merupakan cara peletakan semen pada saluran 
reproduksi betina pada perkawinan dengan 
menggunakan pejantan langsung maupun dengan 
menggunakan alat bantu (insemination gun). 

2. Service per Conception 
Service per Conception merupakan bilangan yang 
menunjukkan service atau inseminasi per 
kebuntingan. 

3. Conception Rate 
Conception Rate merupakan persentase 
kebuntingan pada IB pertama dan dapat dipakai 
sebagai alat ukur tingkat kesuburan ternak. 

4. Non Return Rate 
Non Return Rate merupakan persentase jumlah 
ternak yang tidak kembali berahi antara hari ke 
18-25 dan seterusnya setelah dikawinkan dan 
merupakan kriteria umum yang digunakan secara 
luas untuk penentuan kebuntingan. 

5. Posisi standar atau corpus uteri 
Merupakan deposisi semen pada pangkal corpus 
uteri. 

6. Posisi posisi cornua uteri 
Merupakan deposisi semen pada salah satu atau 
dua cornua uteri. 
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7. Posisi cervix uteri 
Merupakan deposisi semen pada daerah cervix 
uteri. 

8. Paritas 
Merupakan suatu periode dalam proses siklus 
reproduksi ternak dengan indikasi jumlah partus 
induk sapi perah dengan istilah primipara (induk 
sapi perah yang mengalami satu kali partus) dan 
pluripara (induk sapi perah yang mengalami lebih 
dari satu kali partus). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Jarak Antara Munculnya Berahi dengan 

Pelaksanaan IB  
Pelaksanaan IB dilakukan sesuai dengan waktu 

berahi sapi PFH, dengan perkiraan 9 sampai 12 jam 
setelah waktu berahi sapi. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Toelihere (1993), yang menyatakan sapi yang 
menunjukkan tanda-tanda berahi pada pagi hari sangat 
tepat bila di IB pada hari yang sama dan terlambat bila di 
IB pada hari berikutnya, sapi yang menunjukkan tanda-
tanda berahi pada sore hari sangat tepat bila di IB pada 
pagi hari sampai siang hari pada hari berikutnya dan 
terlambat bila di IB sore hari pada hari berikutnya. 

Adanya ternak yang tidak bunting setelah 
pelaksanaan IB pada waktu yang tepat (9 jam sampai 
dengan 12 jam) setelah tanda-tanda berahi muncul 
kemungkinan disebabkan ternak tersebut tidak ovulasi, 
sehingga tidak terjadi kebuntingan meski di IB pada 
waktu yang tepat. Gangguan reproduksi ini sangat 
mungkin disebabkan defisiensi zat makanan (protein) 
selama pemeliharaan sampai pelaksanaan IB dilakukan. 

Pemberian pakan oleh peternak cukup 
bervariasi, rata-rata seluruh peternak memberikan pakan 
hijauan yang bervariasi yaitu berupa rumput gajah, 
rumput lapangan, tebon jagung dan jerami padi. Untuk 
ketersediaan pakan yang sangat fluktuatif tergantung 
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pada musim khususnya pada musim kemarau rata-rata 
peternak menyimpan tebon jagung dan jerami padi. 
Kebuntingan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pakan 
akan tetapi banyak faktor lainnya diantaranya, 
kecermatan deteksi berahi, fisiologi induk, deposisi 
semen saat IB dan kualitas spermatozoa (Sugoro,2009). 

 
4.2 Tahapan Pelaksanaan IB 

Pengamatan tanda-tanda berahi oleh peternak 
dilakukan saat memberikan pakan dan saat membersihan 
kandang. Apabila peternak melihat tanda-tanda berahi, 
maka peternak segera menghubungi inseminator untuk 
melakukan IB. Petugas inseminator dengan status 
Swadaya memiliki keahlian melaksanakan IB sejak tahun 
2008. Petugas pelaksana Pemeriksaan Kebuntingan 
(PKB) memiliki keahlian PKB sejak tahun 1992. Sapi 
yang digunakan sebagai materi penelitian adalah sapi 
PFH dengan ciri-ciri bentuk badan menyerupai baji, 
warna putih dengan belang hitam atau sebaliknya, kepala 
panjang, sempit dan lurus, tanduk mengarah ke depan 
dan membengkok ke dalam (Gambar 8) (Syarief dan 
Sumoprastowo, 1990). Sebagai sampel dipilih sapi PFH 
dengan paritas 0 sampai 5 (Tabel 3). 

 
 
 
 



28 

 

Tabel 3. Paritas Sapi yang Digunakan dalam Penelitian 
(lampiran 1) 

Deposisi 
Semen 

Paritas     
Juml
ah 

(Eko
r) 

% 
0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Cervik 4 13,3 8 26,7 8 26,7 6 20,0 3 10,0 1 3,3 30 100 

Corpus 4 13,3 4 13,3 11 36,7 11 36,7 0 0,0 0 0,0 30 100 

Cornua 3 10,0 3 10,0 11 36,7 8 26,7 4 13,3 1 3,3 30 100 

 
Adapun tanda-tanda berahi berdasarkan 

pengetahuan peternak antara lain sapi melenguh dan 
gelisah, keluar lendir bening dari vulva, nafsu makan 
turun, berusaha menaiki sapi lain, menjilati dan 
menggosok-gosokkan badannya ke sapi lain serta vulva 
bengkak dan berwarna merah (Gambar 9). Sesuai 
pendapat Toelihere (1993); Galloway and Parera (2003) 
yang menyatakan bahwa tingkah laku sapi betina yang 
berahi ditandai dengan gelisah, memisahkan dari 
kelompok, pergerakan telinga lebih aktif, menaiki sapi 
lain, terlihat lendir transparan di vulva, melenguh, vulva 
bengkak, meletakkan kepalanya pada sapi lain saat 
berbaring, bulu punggung menjadi kasar serta nafsu 
makan menurun. 

Tahapan pelaksanaan IB di lokasi penelitian dapat 
dimulai dengan mengikat sapi dengan seutas tali yang 
dililitkan sepanjang badan sampai melintasi bagian 
belakang paha belakang untuk mencegah sapi menendang 
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(bila perlu), setelah itu dirapatkan pada palangan, pilar 
kandang ataupun pagar untuk memudahkan inseminator 
dalam melakukan inseminasi. Straw yang ada dalam 
termos lapang diambil untuk dithawing selama 35 detik 
menggunakan air sumur. Inseminator menyiapkan 
insemination gun, plastic sheat dan mengenakan gloves. 
Straw yang telah dithawing dimasukkan ke dalam 
insemination gun dengan ujung factory plug (sumbat 
pabrik) terlebih dulu dan ujung laboratory plug berada di 
atas (posisi vertikal). Ujung factory plug (sumbat pabrik) 
digunting kurang lebih 0,5 cm dari ujung insemination 
gun, kemudian dibungkus dengan plastik sheat. Palpasi 
per Rectal dilakukan sambil membuang kotoran yang ada 
pada rektum agar mempermudah dalam pemeriksaan 
kondisi organ reperoduksi dan penempatan deposisi 
semen di dalam uterus, insemination gun dimasukkan 
melalui vagina untuk mencapai uterus, kemudian 
inseminasi siap dilakukan pada deposisi semen yang 
diinginkan (Gambar 10). Deposisi semen dilakukan 
dengan 3 cara yaitu pada posisi corpus utery, cervix 
utery, serta pada posisi cornua utery. 

Uraian tahapan pelaksanaan IB di atas sesuai 
dengan Schutte, Perera and Galloway (2003) yang 
mengatakan bahwa tahapan dalam IB dimulai dengan 
pencairan semen beku menggunakan air hangat (35°C) 
selama 20 detik sampai dengan 30 detik. Straw dipotong 
pada salah satu ujung dengan posisi straw vertikal (90°), 
kemudian dimasukkan ke dalam insemination gun. Feses 



30 

 

dikeluarkan dari rektum, lalu kondisi uterus diperiksa 
dengan merasakan ukuran dan konsistensinya. 
Insemination gun dimasukkan ke dalam cervix utery dan 
semen dideposisikan pada ujung Cervix. Susilawati 
(2002) dan Lucy (2007), menambahkan bahwa teknik IB 
berkembang melalu cara deposisi semen sampai pada 
cornua utery (deep insemination), sehingga dibutuhkan 
dosis semen yang lebih sedikit dibandingkan deposisi 
semen pada posisi 4. 
 
4.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan IB 

Evaluasi keberhasilan IB dilakukan dengan 
pengamatan dan perhitungan terhadap S/C, CR dan NRR 
berdasarkan jumlah kebuntingan pada ternak setelah 
diinseminasi. Sesuai dengan pendapat Peter and Ball 
(1995), bahwa evaluasi kebuntingan dapat dilakukan 
dengan pengamatan dan perhitungan terhadap NRR dan 
CR yang dibuktikan melalui pemeriksaan kebuntingan. 
Pemeriksaan kebuntingan dengan cara palpasi per rectal 
bisa dilakukan pada minggu ke 4 sampai minggu ke 12 
setelah inseminasi. 

 
4.3.1. Uji Chi Square 
 Uji Chi Square adalah pengujian hipotesis 
mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang 
benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan 
atau ekspektasi.  
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Hasil uji chi square terhadap NRR menyatakan 
penyimpangan sangat nyata (P>0,01) sehingga nilai NRR 
hasil observasi berbeda sangat nyata dengan nilai 
harapan, seperti dijelaskan pada Tabel 4 (Lampiran 3). 
Hal ini selain disebabkan deposisi semen, juga 
disebabkan kondisi fisiologis masing-masing ternak yang 
berbeda (keadaan berahi dan paritas). 
 Hasil uji chi square terhadap S/C menyatakan 
penyimpangan berbeda tidak nyata (P>0,01) sehingga 
nilai S/C hasil observasi berbeda tidak nyata dengan nilai 
harapan. Seperti dijelaskan pada Tabel 5 (Lampiran 3). 
Rata-rata X2 hasil penelitian adalah 0,58. Hasil penelitian 
ini lebih rendah dibandingkan dengan pendapat Octaviani 
(2009) yang menjelaskan, sapi PFH memiliki S/C 2,27 ± 
0,58 kali.  

 Hasil uji chi square terhadap CR menyatakan 
penyimpangan sangat nyata (P>0,01) sehingga nilai CR 
hasil observasi berbeda sangat nyata dengan nilai 
harapan, seperti dijelaskan pada Tabel 6 (Lampiran 3). 
Adanya penyimpangan yang sangat nyata ini disebabkan 
karena angka kawin per kebuntingan per ekor per tahun 
sapi PFH berfluktuasi dan bahkan pada tahun-tahun 
terakhir semakin tinggi, ha1 ini mungkin disebabkan oleh 
penggunaan inseminasi buatan (Padmadewi, 1993). 
Selain itu, disebabkan juga oleh keadaan fisiologi ternak, 
seperti paritas dan keadaan berahi. 
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4.3.2. Non Return Rate (NRR) 
 Non Return Rate merupakan persentase ternak 
yang tidak berahi kembali setelah dikawinkan atau 
diinseminasi (Toelihere,1993). Hasil pengamatan dan 
pemeriksaan NRR sapi PFH (Lampiran 1) menunjukkan 
bahwa dari 30 ekor jumlah sampel pada masing-masing 
deposisi semen ternak yang tidak kembali berahi setelah 
diinseminasi sebanyak 16 ekor pada posisi corpus utery, 
serta pada posisi 24 ekor pada posisi cervix utery dan 25 
ekor pada posisi cornua utery seperti yang tertera pada 
Tabel 4. 
Tabel 4. Hasil pengamatan NRR pada Deposisi Semen 

Posisi Corpus, Posisi Cervix dan Posisi Cornua 
 

Deposisi Semen 
Jumlah 
Sampel 

NRR21 

(Ekor) Ekor % 
Posisi Cervix 30 24 80.00 
Posisi Corpus  30 16 53.33 
Posisi Cornua 30 25 83.33 

 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai NRR 
masing-masing deposisi sebesar 80 % pada posisi Cervix, 
sebesar 53,33 % pada posisi Corpus dan sebesar 83,33 % 
pada posisi Cornua seperti tertera pada Gambar 4. 
 



33 

 

Gambar 4. NRR Hasil Pengamatan dan Pe
Kebuntingan Pada Deposisi Semen Posisi Corpus, 
Posisi Cervix dan Posisi Cornua. 

 
Histogram (Gambar 4) menunjukkan bahwa hasil 

NRR21, tetap pada semua deposisi semen, yaitu 
pada deposisi semen posisi corpus, 80% pada posisi 
cervix dan 83,33 % pada posisi cornua. Hasil ini sangat 
mungkin dipengaruhi oleh pemberian pakan melebi
kebutuhan ternak (Lampiran 1), sehingga ternak
tersebut tidak mengalami gangguan dengan siklu
Sesuai dengan pendapat Peters and Ball (1995) bahwa 
siklus berahi pada sapi terjadi antara 20 hari sampai 
dengan 21 hari lebih. Hardjopranjoto (1995) menyatakan 
bahwa agar proses reproduksi berjalan dengan normal, 
diperlukan ransum pakan yang memenuhi kebutuhan 
pertumbuhan maupun reproduksi. 
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4.3.3. Conception Rate (CR) 
Conception Rate adalah besarnya persentase 

ternak betina yang bunting pada saat pelayanan 
inseminasi pertama dibuktikan melalui pemeriksaan 
kebuntingan (Toelihere, 1993; Anonimus c, 2005). IB 
dengan deposisi semen pada posisi cornua menghasilkan 
angka kebuntingan pada IB pertama CR yang lebih baik 
dibandingkan dengan deposisi semen pada posisi cervix 
maupun corpus. Nilai CR hasil penelitian diperlihatkan 
pada Tabel 5, Gambar 5 dan Lampiran 2. 
Tabel 5. Hasil Perhitungan CR Berdasarkan Pemeriksaan 

Kebuntingan Pada Deposisi Semen Posisi 
Cervix, Posisi Corpus Dan Posisi Cornua 

 
Deposisi Semen Jumlah Sampel 

(Ekor) 
CR 

(Ekor) (%) 
Posisi Cervix 30 24 80 
Posisi Corpus  30 16 53,33 
Posisi Cornua 30 25 83,33 
 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai CR sapi PFH 
pada deposisi semen posisi Corpus sebesar 53,33%, 
posisi Cervix sebesar 80% dan posisi Cornua sebesar 
83,33%. Nilai CR hasil penelitian sapi PFH yang bunting 
pada pelaksanaan IB pertama pada deposisi semen posisi 
Corpus sebanyak 16 ekor (Lampiran 1 dan Lampiran 2), 
posisi Cervix sebanyak 24 ekor (Lampiran 1 dan 
Lampiran 2) dan posisi Cornua sebanyak 25 ekor 
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(Lampiran 1 dan Lampiran 2). Jumlah kebuntingan pada 
pelaksanaan IB pertama ini dibuktikan melalui 
pemeriksaan kebuntingan dengan cara palpasi per rectal 
pada 60 hari sampai 63 hari setelah pelaksanaan IB. 
Sesuai dengan pendapat Peters and Ball (1995), bahwa 
palpasi per rectal bisa dilakukan pada minggu ke 4 
sampai minggu ke 12 setelah IB dan tergantung pada 
kepekaan inseminator dalam memeriksa kondisi uterus. 
Lebih lanjut Anderson (2004) mengatakan bahwa pada 
umur kebuntingan 60 hari fetus sudah terbentuk sebesar 
anak tikus, cornua utery menyerupai bentuk pisang 
dengan diameter 2 inch sehingga dapat dipastikan sapi 
betina mengalami kebuntingan. Pemeriksaan kebuntingan 
pada umur 60 hari sampai dengan 63 hari setelah 
diinseminasi bertujuan untuk mengetahui status 
kebuntingan yang lebih cepat, sehingga dapat 
menguntungkan peternak. 
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Gambar 5. CR Pada Deposisi Semen Posisi Corpus, Posisi 
Cervix dan Posisi  Cornua Yang Diketahui
Pemeriksaan Kebuntingan. 

  

Histogram (Gambar 5) di atas secara berturut
turut menunjukkan nilai CR terendah terdapat pada 
deposisi semen posisi Corpus adalah sebesar 53,33%, 
posisi Cervix sebesar 80% dan nilai angka terbesar 
terdapat pada deposisi semen posisi Cornua sebesar 
83,33%.  

Nilai CR tersebut (Tabel 5 dan Gambar 5
menunjukkan bahwa sapi PFH di lokasi penelitian 
memiliki reproduksi yang baik. Nilai CR yang diperoleh 
pada hampir semua deposisi semen tergolong tinggi, 
bahkan melebihi angka kebuntingan standart.
dengan pendapat Partodiharjo (1992), bahwa angka 
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konsepsi yang baik adalah apabila telah mencapai angka 
60 % atau lebih. Lebih lanjut Touchberry (2003) 
mengatakan bahwa nilai CR sebesar 60 % dapat 
mempertahankan  calving interval tetap 365 hari. Nilai 
CR sebesar 80 % pada deposisi semen posisi Cervix dan 
nilai CR sebesar 83,33 % pada posisi Cornua, sesuai 
dengan pendapat Susilawati (2002) yang mengatakan 
bahwa pelaksanaan IB dengan deposisi semen sampai 
pada cornua utery (Deep Insemination) dapat 
menghasilkan angka kebuntingan sebesar 80 %. 
 
4.3.4. Service per Conception (S/C) 
 Service per Conception adalah jumlah inseminasi 
yang dibutuhkan oleh betina sampai terjadinya 
kebuntingan (Gebeyehu, Asmarew, and Asseged, 2000). 
Data lengkap mengenai S/C terdapat pada Lampiran 2 
yang menunjukkan bahwa untuk mencapai kebuntingan 
pada sampel penelitian dibutuhkan 56 inseminasi pada 
deposisi semen posisi Corpus, 37 inseminasi pada posisi 
Cervix dan 36 inseminasi pada posisi Cornua. Hasil 
perhitungan tentang S/C pada tiap posisi dapat dilihat 
pada Tabel 6, Gambar 6. 
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Tabel 6. S/C Sapi PFH Pada Deposisi Semen Posisi 
Corpus, Posisi Cervix Dan Posisi Cornua

 

Deposisi Semen Nilai S/C 

Posisi Corpus 1,88 

Posisi Cervix 1,25 

Posisi Cornua 1,2 

 

Gambar 6. S/C pada Deposisi Semen Posisi Corpus, 
Cervix dan Cornua 

 

Tabel 6 dan Gambar 6 menunjukkan bahwa nilai 
dari perhitungan S/C sapi PFH pada deposisi semen 
posisi Corpus sebesar 1,88; posisi Cervix sebesar 1,25 
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dan posisi Cornua sebesar 1,2. Nilai S/C sapi PFH pada 
masing-masing deposisi semen berada dalam kisaran 
normal. Toelihere (1993) dan Gebeyehu, Asmarew, and 
Asseged (2000) menyatakan bahwa nilai S/C yang 
normal berkisar antara 1,62 sampai dengan 2,0. 
 Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai 
S/C diperoleh nilai terendah sebesar 1,2 dari hasil 
deposisi semen pada posisi Cornua dan tertinggi sebesar 
1,88 dari hasil deposisi semen pada posisi Corpus. Nilai 
S/C yang rendah pada posisi cornua menunjukkan 
tingginya kesuburan sapi betina, sebaliknya tingginya 
nilai S/C pada posisi corpus menunjukkan rendahnya 
kesuburan sapi betina dalam populasi yang ada. Nilai S/C 
yang tinggi akan sangat merugikan bagi peternak karena 
akan mengakibatkan semakin banyak waktu yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan kebuntingan, banyak 
memerlukan tenaga dan biaya pemeliharaan. Astuti 
(2004) menyatakan bahwa semakin rendah nilai S/C 
maka semakin tinggi tingkat kesuburannya, sebaliknya 
semakin tinggi nilai S/C akan semakin rendah tingkat 
kesuburannya. Nebel (2002) menambahkan bahwa nilai 
S/C dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
kesuburan betina, kesuburan pejantan, manajemen 
pemeliharaan dan inseminator. Kesuburan betina dapat 
dilihat dari terjadinya kebuntingan, kondisi organ 
reproduksi, pakan yang diberikan, umur, dan bangsa. 
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4.4. Jumlah Kejadian Bunting dan Tidak Bunting 
Berdasarkan Paritas dan Deposisi Semen yang 
Digunakan 

 
Pelaksanaan IB di lokasi penelitian adalah 

berdasarkan laporan dari peternak dengan memberikan 
informasi waktu dan tanda-tanda awal munculnya birahi 
kepada Inseminator, lalu Inseminator akan menentukan 
saat yang tepat untuk melakukan Inseminasi. Dalam hal 
ini kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan IB maka 
berikut ini merupakan rekapitulasi berdasarkan paritas 
dan deposisi semen yang digunakan. Untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan dan pengaruh deposisi semen pada 
setiap paritas dapat dilihat pada Tabel 7. 
Tabel 7. Jumlah sampel IB berdasarkan paritas dan 

deposisi semen yang digunakan 

 

 

 

 

Paritas 
Sapi 

Posisi Cervix 
(ekor) 

Posisi Cornua 
(ekor) 

Posisi Corpus 
(ekor) 

0 3 2 1 
1 8 3 1 
2 6 10 8 
3 5 6 6 
4 1 3 0 
5 1 1 0 

Jumlah 24 25 16 
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Gambar 7. Keberhasilan IB berdasarkan paritas dan 
deposisi semen yang digunakan 

Nilai keberhasilan IB berdasarkan paritas dan 
deposisi semen yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 
7, dimana untuk setiap paritas dan deposisi semen yang 
digunakan, didapatkan data yang menunjukkan 
kecenderungan pengaruh deposisi semen terhadap sapi 
dengan paritas tertentu. Data Tabel tersebut, digambarkan 
dalam bentuk grafik (Gambar 7) dimana dari grafik 
tersebut dapat diketahui untuk deposisi semen posisi 
cervix, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih untuk 
paritas awal, dan berangsur turun untuk paritas 
selanjutnya. Hal ini dapat disebabkan karena untuk 
paritas awal masa berahinya lebih panjang daripada 
paritas yang lebih tua, sehingga dengan waktu inseminasi 
yang tepat, memungkinkan perjalanan sperma menuju 
inti masih dalam jarak waktu yang tepat. Untuk deposisi 
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semen posisi Cornua, memiliki tingkat keberhasilan lebih 
untuk paritas tengah dan berangsur turun untuk paritas 
selanjutnya. Hal ini dapat disebabkan karena untuk 
paritas tengah masa berahinya tidak sepanjang seperti 
paritas awal, sehingga membutuhkan deposisi semen 
yang lebih dalam dan dalam posisi Cornua memiliki 
kemungkinan ovulasi lebih besar. Untuk deposisi semen 
Corpus, cenderung baik untuk paritas tengah, namun 
untuk paritas selanjutnya kurang dapat digambarkan 
karena keterbatasan data. Namun bila melihat data dan 
persentase keberhasilan IB di data sebelumnya, deposisi 
semen posisi Corpus juga akan mengalami penurunan 
untuk paritas selanjutnya. Hal ini hampir sama dengan 
deposisi semen posisi Cornua, namun dengan 
penempatan semen tidak sedalam dan setepat posisi 
Cornua, yang menyebabkan nilai keberhasilan IB nya 
tidak setinggi deposisi semen posisi Cornua (Personal 
Comunication, Nuryadi, 2011). 

Deposisi semen juga mempengaruhi angka 
kebuntingan sapi PFH, dimana semakin dalam 
penempatan semen, maka jarak tempuh sperma sampai 
bertemu dengan ovum sampai terjadi fertilisasi semakin 
dekat. Hal ini menjelaskan, posisi cornua mengahsilkan 
angka kebuntingan yang paling tinggi karena jarak yang 
ditempuh sperma untuk mencapai ovum lebih dekat 
dibandingkan dengan deposisi semen yang lain (cervix 
dan corpus). 
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Penerapan teknik deposisi semen di posisi 
cornua dengan menghasilkan angka kebuntingan sebesar 
83 % telah melebihi angka kebuntingan pelaksanaan IB 
seperti yang diungkapkan oleh Schutte et al., (2003) yaitu 
kurang dari 50 %. Berdasarkan hasil tersebut maka 
pelaksanaan IB dengan menggunakan teknik yang tepat 
pada paritas tertentu merupakan alternatif peningkatan 
efisiensi reproduksi ternak dan dapat diterapkan di lapang 
dalam hal ini khususnya pada Sapi PFH. 

 
4.5. Pemeriksaan Kebuntingan 
 Pada Lampiran 2, dapat diketahui bahwa jumlah 
ternak pada deposisi semen posisi Cervix yang bunting 
sebanyak 24 ekor. Pada deposisi semen posisi Corpus, 
jumlah ternak bunting sebanyak 16 ekor. Sedangkan 
posisi Cornua, jumlah ternak yang bunting sebanyak 25 
ekor, yang tertera pada Tabel 8. 
Tabel 11. Rekapitulasi Ternak Bunting  
 

Deposisi Semen Jumlah (Ekor) % 

Posisi cervix  24 80 

Posisi corpus 16 53,33 

Posisi cornua 25 83,33 

 
Pemeriksaan kebuntingan dilakukan dengan 

palpasi per rectal setelah umur kebuntingan 90 hari 
sampai 120 hari setelah inseminasi dilakukan. Melalui 
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palpasi per rectal parubahan ukuran maupun kondisi 
uterus yang buntingan dapat dirasakan. Pada hari ke 60 
sampai hari ke 63 setelah inseminasi terjadi perbedaan 
ukuran antara cornua utery kanan dan cornua utery kiri, 
tergantung pada terjadinya implantasi. Pada umur 
kebuntingan yang lebih lama, keberadaan fetus dapat 
diraba dan dirasakan dengan jelas,  tergantung pada 
kemahiran dan kepekaan pemeriksa kebuntingan. Sesuai 
dengan pendapat Peters dan Ball (1995), bahwa palpasi 
per rectal bisa dilakukan pada minggu ke 4 sampai 
minggu ke 12 setelah IB dan tergantung pada kepekaan 
inseminator dalam memeriksa kondisi uterus. Lebih 
lanjut Anderson (2004) menyatakan bahwa pada umur 
kebuntingan 60 hari fetus berukuran sebesar anak tikus 
dan bentuk cornua utery menyerupai pisang dengan 
diameter 2 inci. Pemeriksaan kebuntingan pada umur 60 
hari sampai dengan 63 hari setelah diinseminasi 
bertujuan untuk mengetahui status kebuntingan yang 
lebih cepat, sehingga dapat menguntungkan peternak. 

Selain itu, pemeriksaan kebuntingan dilakukan 
dengan menghitung NRR yaitu persentase ternak yang 
tidak minta kawin kembali atau tidak berahi kembali 
setelah pelaksanaan IB dan CR yaitu persentase ternak 
betina yang bunting pada inseminasi pertama yang 
dibuktikan melalui pemerikasaan kebuntingan.  

Ternak yang tidak bunting mungkin disebabkan 
karena kurangnya pengetahuan peternak tentang 
munculnya tanda-tanda berahi pada ternak saat siklus 
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berahi terjadi, sehingga tidak akan terjadi kebuntingan 
meski di IB pada waktu yang tepat. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Galloway dan Perera, 2003; Riady, 2006; 
Susilawati, 2002 bahwa keberhasilan kebuntingan dengan 
teknologi reproduksi IB dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, diantaranya: kualitas spermatozoa, deteksi birahi 
oleh peternak, fisiologi induk dan deposisi semen saat di 
IB. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa : 

1. Pada deposisi semen posisi cornua uteri 
menghasilkan angka kebuntingan terbaik daripada 
posisi corpus uteri dan posisi cervix uteri. 

2. Angka kebuntingan teknik IB dengan posisi 
semen cervix uteri lebih baik dari pada corpus 
uteri bisa disebabkan karena berbedanya paritas. 
 

5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar 
pada inseminator  untuk melaksanakan IB pada sapi PFH 
dengan menggunakan teknik IB dengan posisi cornua 
uteri agar dapat meningkatkan angka kebuntingan yang 
tinggi pada sapi PFH. 
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