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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan peternakan 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 Kota Batu pada tahun 2010 s/d 2011 

adalah 10.350 dan 12.763 ekor dengan jumlah produksi susu 

rata – rata 22 ton/hari (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2012).  

Peningkatan jumlah populasi sapi perah yang terjadi 

belum sebanding dengan jumlah produksi susu yang ada. 

Menurut Setyawan, Santoso dan Mukson (2005), industri 

persusuan nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan susu 

nasional sebesar 39,8% dari permintaan yang ada, sisa 

kebutuhan susu 60,2% masih dipenuhi dengan susu impor. 

Kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa peternakan sapi 

perah di Indonesia belum maksimal, sehingga perlu adanya 

peningkatan populasi sapi perah di Indonesia. Peningkatan 

populasi sapi perah di Indonesia dapat tercapai, jika 

manajemen pemeliharaan khusunya dalam manajemen 

reproduksinya dapat dilaksanakan dengan baik.  

Permasalahan reproduksi juga dianggap sebagai salah 

satu aspek untuk meningkatkan produksi dan populasi ternak, 

seperti pada peternakan sapi perah, tidak akan ada produksi 

susu tanpa reproduksi. Produksi susu seekor sapi perah 

berhubungan dengan lahirnya anakan dari ternak perah 

tersebut. Berbagai cara telah dilaksanakan pemerintah dalam 
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rangka meningkatakan populasi sapi perah untuk 

meningkatkan produksi susu dalam negeri. Salah satu cara 

yang digunakan adalah peningkatan efisiensi reproduksi sapi 

perah melalui Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi buatan 

dirasa cara yang efektif dan efisien dalam meningkatkan 

produksi dan perbaikan mutu genetik sapi perah, sebab waktu 

yang ditempuh untuk mencapai hasil kelahiran dapat lebih 

singkat (Suherman, 2008). Ditambahkan juga oleh Madyawati 

dan Srianto (2007), bahwa inseminasi buatan bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi reproduksi dan memperbaiki mutu 

genetik ternak sehingga semen yang digunakan harus berasal 

dari pejantan unggul.  

Pentingnya reproduksi dalam peningkatan jumlah 

populasi ternak sapi perah juga berpengaruh terhadap usaha 

peternakan sapi perah, sebab usaha peternakan sapi perah hasil 

utama yang diharapakan adalah produksi susunya. Jika 

penampilan reproduksinya baik, maka produktivitasnya juga 

akan baik pula. Oleh sebab itu, efisiensi reproduksi pada usaha 

peternakan sapi perah harus dilakukan dengan baik agar 

mendapatkan keuntungan dalam usahanya. Efisiensi 

reproduksi yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengawinkan 

ternak tepat pada waktunya. Dengan waktu yang tepat dalam 

perkawinan, maka calving interval akan pendek. Sehingga 

produksi susu yang dihasilkan akan lebih optimal dan terus 

berlanjut. Dengan demikian pengetahuan peternak dan 

inseminator dalam mendeteksi tanda – tanda birahi sangat 

diperlukan dalam mengawinkan ternak melalui inseminasi 

buatan (Anggreini, 2011). 

Keberhasilan IB dalam peningkatan produksi dan 

populasi sapi perah akan membantu  peternak sapi perah 

dalam usahanya. Faktor yang mempengaruhi dalam 
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keberhasilan inseminasi buatan adalah keterampilan 

inseminator dalam IB, kualitas semen beku, kemampuan 

peternak dan inseminator dalam deteksi birahi dan fisiologi 

ternaknya. Keberhasilan IB sendiri dapat dievaluasi dari 

beberapa parameter. Parameter yang digunakan untuk menilai 

tampilan reproduksi sapi perah tersebut adalah, service per 

conception (S/C), days open (DO) dan calving interval (CI). 

Sehingga penampilan reproduksi ternak dapat diketahui dari 

parameter – parameter tersebut (Atabany, Purwanto, Toharmat 

dan Anggraeni, 2011). 

Pada saat ini masih belum terdapat Gambaran 

mengenai tampilan reproduksi dari hasil  IB di wilayah KUD 

Batu. Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki 

peternakan sapi perah cukup banyak. Hal ini dikarenakan 

keadaan alam yang mendukung dengan kondisi dataran tinggi 

dan ketersediaan pakan yang cukup melimpah. Namun 

produksi susu yang dihasilkan belum maksimal, hal ini dapat 

dikarenakan produktifitas sapi yang kurang dan peningkatan 

jumlah populasi sapi perah kurang maksimal. 

Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian mengenai 

tampilan reproduksi sapi perah pada berbagai paritas di 

wilayah KUD Batu. Penelitian ini diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi dalam usaha 

peningkatan produksi dan perbaikan mutu genetik sapi perah  

di wilayah KUD Batu dan peternakan sapi perah di Indonesia. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Peningkatan jumlah populasi sapi perah di wilayah 

KUD Batu bertujuan untuk meningkatkan produksi susu 

harian di Kota Batu. Usaha yang dilakukan dalam efisiensi 

reproduksi untuk meningkatkan produktifitas sapi perah di 
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wilayah KUD Batu adalah dengan pelaksanaan IB. Namun, 

belum terdapat evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan 

IB yang dilakukan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, 

permasalahan pada penelitian ini adalah  bagaimana tampilan 

reproduksi sapi perah pada berbagai paritas di wilayah KUD 

Batu dilihat dari S/C, DO, dan CI. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tampilan reproduksi pada sapi perah di wilayah 

KUD Batu, yang dilihat dari S/C, DO dan CI pada berbagai 

paritas. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

informasi terhadap tampilan reproduksi sapi perah hasil IB dan 

sebagai pedoman kebijakan didalam pembibitan dan 

replacement sapi perah di wilayah KUD Batu dengan melihat 

tampilan reproduksinya. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

Inseminasi Buatan merupakan cara yang sangat efisien 

dalam peningkatan efisiensi reproduksi sapi perah, sebab 

waktu yang ditempuh untuk mencapai hasil kelahiran dapat 

lebih singkat. Dalam pelaksananaa IB terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, diantaranya 

adalah kualitas semen, deteksi birahi oleh inseminator dan 

peternak, keterampilan insemintor dan keadaan fisiologis dari 

betina. 

Herdis, Kusuma dan Maman (2000), menyatakan 

bahwa keberhasilan IB ditentukan oleh empat faktor utama, 
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yaitu kualitas semen pejantan, kesuburan ternak betina, 

keterampilan teknisi dan pengetahuan ternak mengenai deteksi 

birahi. Ditambhakan juga oleh Susilawati (2011), bahwa 

keberhasilan IB dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : kualitas 

semen, manusia (inseminator dan peternakanya) dalam hal 

ketepatan waktu IB dan penempatan semen (deposisi semen) 

dan fisiologi betinanya. 

Evaluasi keberhasilan IB dapat diketahui dari 

beberapa parameter, diantaranya adalah S/C adalah angka 

yang menunjukkan jumlah inseminasi untuk menghasilkan 

kebuntingan dari sejumlah pelayanan (service) inseminasi 

yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadi 

kebuntingan, DO atau masa kosong adalah jarak antara waktu 

induk beranak sampai dengan bunting kembali dan CI adalah 

jangka waktu dari saat induk beranak hingga saat beranak 

berikutnya. 

Atabany, dkk. (2011), menyatakan bahwa peubah 

yang diamati dalam penilaian efisiensi reproduksi pada sapi 

perah meliputi, S/C, DO dan CI. Ditambahkan juga oleh 

Jainudeen dan Hafez (2008), yang menyatakan bahwa 

pengukuran efisiensi reproduksi pada sapi betina dapat dilihat 

dari beberapa parameter, yaitu  S/C, DO dan CI. 

Semua parameter yang ada diatas dapat dijadikan 

sebagai evaluasi terhadap tampilan reproduksi sapi perah pada 

berbagai paritas di wilayah KUD Batu. Sehingga dapat 

diketahui tampilan reproduksinya apakah baik atau tidak.  

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan tampilan reproduksi sapi perah pada berbagai 

paritas di wilayah KUD Batu. 
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1.7. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor – Faktor Keberhasilan Inseminasi 

Buatan (Ib) 

INSEMINASI BUATAN 

(IB) 

Salah Satu Cara Dalam Efisiensi Reproduksi dan 

Perbaikan Mutu genetik Ternak 

Kualitas Semen Ternak yang di 

IB 
Deteksi Birahi Teknik IB 

- Pejantan 

- Umur Semen 

- Pengencer 

- Pembekuan 

- Thawing 

- Breed 

- Umur  

- Fisiologi 

 reproduksi 

Pengetahuan 

peternak dan 

inseminator 

dalam 

mendeteksi 

tanda – tanda 

birahi 

 

Keterampilan 

Inseminator 

- waktu IB 

- Deposisi 

Semen 

 

Parameter yang dapat dihitung untuk mengetahui tampilan 

reproduksi sapi perah : S/C, DO dan CI  

Akan diketahui bagaiman tampilan reproduksi sapi perah 

pada berbagai paritas 

Ternak  pada paritas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Fries Holland 

Sapi perah jenis FH (Fries Holland) merupakan jenis 

sapi perah yang memiliki potensi dalam penghasil susu. Sapi 

jenis ini memiliki karakteristik, yaitu warna bulu putih dengan 

bercak hitam, pembawaan betina tenang dan jinak sedangkan 

jantan agak ganas, daya merumput (Grazing ability) hanya  

baik pada pasture yang baik saja dan produksi susu relatif 

lebih tinggi dibandingkan sapi perah jenis lainya. Menurut 

Dematewewa, Pearson dan Vanraden  (2007), sapi FH 

mempunyai masa laktasi panjang dan produksi susu yang 

tinggi dengan puncak produksi susu dan persis-tensi produksi 

susu yang baik. Namun demikian produksi susu per ekor per 

hari pada sapi perah FH di Indonesia relatif rendah jika 

dibandingkan dengan produksi susu di negara asalnya. 

 Sapi perah di Indonesia pada umumnya bangsa FH 

dan keturunannya, dengan tujuan pemeliharaan untuk 

mendapatkan produksi susu (Karnaen dan  Arifin, 2009). 

Ditambahkan juga oleh Gayatri, dkk. (2005), sapi perah yang 

biasa dipelihara di Indonesia pada umumnya adalah FH atau 

dikenal dengan FH dengan ciri: warna hitam belang  putih, 

kepala berbentuk panjang, lebar dan lurus, ekor warna putih, 

tanduk mengarah ke depan dan membengkok ke dalam, 

temperamen untuk sapi betina jinak dan tenang, untuk sapi 

jantan agak galak dan panas, serta mempunyai kemampuan 

berproduksi susu lebih banyak. 

Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan 

sapi perah hasil keturunan dari induk FH baik yang 

dikawinkan secara alamiah maupun IB dengan sapi lokal. 
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Keunggulan dari sapi PFH diantaranya lebih tahan panas dari 

pada sapi FH dan mudah menyesuaikan pada iklim tropis 

dengan tidak mengurangi produksi susu maksimal. Oleh 

karena itu, sapi PFH merupakan sapi yang paling cocok untuk 

dibudidayakan di Indonesia (Ratnawati, 2010). 

 

2.2. Faktor yang Mempengaruhi IB 

 Inseminasi buatan adalah proses memasukkan 

spermatozoa ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan 

untuk membuat betina jadi bunting tanpa perlu terjadi 

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. Potensi terpendam yang 

dimiliki seekor pejantan sebagai sumber informasi genetik, 

apalagi yang unggul dapat dimanfaatkan secara efisien untuk 

membuahi banyak betina (Dally, et al., 2008). 

 Pelaksanaan kegiatan  IB  merupakan salah satu upaya 

penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama 

untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Melalui 

kegiatan  IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat 

dilakukan dengan murah, mudah dan cepat, serta diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Keberhasilan 

IB dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : kualitas semen, 

manusia (inseminator dan peternakanya) dalam hal ketepatan 

waktu IB dan penempatan semen (deposisi semen) dan 

fisiologi betinanya (Susilawati, 2011). 
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2.2.1. Kualitas Semen 

Kualitas semen beku merupakan salah satu faktor 

pembatas terhadap keberhasilan program IB pada ternak 

(Tambing, dkk., 200). Semakin baik hasil kualitas 

spermatozoa (motil progresif dan keutuhan membran), maka 

semakin besar keberhasilan IB (Jalius, 2011). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Jainudeen dan Hafez (2008), bahwa kualitas 

spermatozoa berhubungan erat dengan kemampuan 

spermatozoa dalam membuahi sel telur, diantaranya adalah 

motil progresif dan keutuhan membran. Semen yang bagus 

memiliki 50% sel spermatozoa yang hidup setelah thawing 

atau pengenceran semen beku (El-Harairy dkk., 2011). 

 Parameter kualitas semen yang terpenting adalah 

kosentrasi dan motilitas progresifnya atau total spermatozoa 

yang bergerak ke depan karena hanya spermatozoa yang 

progressif saja yang mampu untuk melakukan fertilisasi 

(Susilawati, 2011). Hasil penelitian Jalius (2011), bahwa motil 

progresif spermatozoa mempunyai pengaruh yang lebih besar 

terhadap NR dan CR dibandingkan dengan keutuhan 

membran. Motil progresif spermatozoa dan keutuhan 

membran dalam semen beku sapi mempunyai hubungan yang 

erat dengan keberhasilan IB. 

 

2.2.3. Keadaan Sapi Betina 

 Keberhasilan dari IB salah satunya yang terpenting 

adalah kondisi fisiologi sapi tersebut. Kondisi fisiologi ini 

dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan 

(Susliawati, 2011). Kondisi tubuh setiap individu ternak 

berpengaruh terhadap lamanya waktu birahi. Pada sapi dengan 

pakan yang kurang baik kualitas dan kuantitasnya, waktu 

birahinya akan menjadi lebih pendek. Untuk sapi dara 
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mempunyai waktu birahi lebih singkat dibanding sapi induk 

(Jainudeen dan Hafez, 2008). 

Permasalahan reproduksi pada hewan betina dapat 

disebabkan oleh adanya kelainan anatomi saluran reproduksi,  

gangguan hormonal dan infeksi penyakit. Kelainan anatomi 

reproduksi pada hewan betina dapat bersifat genetik maupun 

non genetik, ada yang mudah diketahui secara klinis dan ada 

yang sulit untuk dideteksi, sehingga terkadang sulit 

didiagnosa. Kelompok yang sulit didiagnosa diantaranya 

adalah tersumbatnya tuba falopii. Penyumbatan ini 

menyebabkan sel telur yang diovulasikan dari ovarium gagal 

mencapai tempat pembuahan, yaitu di ampula dan 

spermatozoa juga terhalang untuk mencapai tempat 

pembuahan, sehingga proses pembuahan gagal (Nurhayati, 

Saptati dan Martindah, 2009). 

 Body Condition Score (BCS) dapat digunakan untuk 

mengukur kondisi suatu ternak, yaitu termasuk dalam kategori 

kurus, sedang dan gemuk. Nilai BCS ternak yang baik adalah 

2 – 4, ternak yang kondisi tubuhnya terlalu kurus (nilai BCS < 

2) atau terlalu gemuk (nilai BCS >5) akan mengalami 

kesulitan dalam bereproduksi (Susilawati, 2011). 

 

2.2.3. Keterampilan  Inseminator  

 Pelaksanaan teknis IB dilapangan memerlukan 

petugas yang memiliki keterampilan khusus yang tidak mudah 

dilakukan oleh setiap orang. Apabila pelaksanaan IB di 

lapangan diserahkan kepada petugas yang belum atau tidak 

cukup mengikuti pelatihan teknis IB maka hal tesebut tidak 

diperbolehkan (Kementan, 2012). 

 Keterampilan inseminator dalam pelaksanaan IB juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan IB. Inseminator 
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menentukan keberhasilan IB terutama dalam hal teknik 

thawing semen beku, deposisi semen dan ketepatan waktu IB. 

Efek dari thawing sama dengan saat proses pembekuan 

terhadap kualitas semen, apabila salah dalam prosesnya 

(thawing) maka membran spermatozoa akan rusak. Tempat 

deposisi semen yang paling baik adalah posisi empat yaitu di 

pangkal corpus uteri. Pada posisi ini angka konsepsi lebih 

tinggi dibandingkan posisi dibawahnya. Semakin dalam 

penempatan semen didalam organ reproduksi, maka peluang 

untuk terjadi kebuntingan semakin tinggi (Susilawati, 2011). 

Ditambahkan juga oleh Susilawati (2005), bahwa deposisi 

semen pada posisi 4+ akan meningkatkan keberhasilan 

kebuntingan. 

  

2.2.4. Pengetahuan Peternak dalam Deteksi Birahi 

 Pengetahuan peternak untuk mendeteksi birahi sangat 

diperlukan dalam keberhasilan IB. Hal-hal yang perlu 

diketahui sebelum melaksanakan IB diantaranya adalah waktu 

berahi sapi betina dengan tepat. Waktu berahi ditunjukkan 

oleh perubahan vulva menjadi kemerahan,  bengkak, dan  

suhu,  keluarnya lendir  servik,  dan  perubahan tingkah laku 

(Abidin, Ondho dan Sutiyono, 2012). Waktu birahi sendiri 

juga dipengaruhi oleh umur dari ternak  tersebut. Ternak yang 

sudah pernah melahirkan lebih dari satu kali memperlihatkan 

gejala estrus lebih awal dan penampakan estrus yang sangat 

jelas diikuti oleh ternak yang sudah pernah melahirkan satu 

kali. Ternak yang belum pernah melahirkan memperlihatkan 

onset estrus lambat dan intensitas estrus yang kurang jelas 

(Ismail, 2009). 

 Faktor terpenting dalam pelaksanaan IB adalah 

ketepatan waktu pemasukan semen pada puncak kesuburan 
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ternak betina. Puncak kesuburan ternak betina adalah pada 

waktu menjelang ovulasi. Waktu terjadinya ovulasi selalu 

terkait dengan periode berahi. Pada umumnya ovulasi 

berlangsung sesudah akhir periode berahi. Ovulasi pada ternak 

sapi terjadi 15-18 jam sesudah akhir berahi atau 35-45 jam 

sesudah munculnya gejala berahi (Jainudeen dan Hafez, 2008). 

Oleh sebab itu, peternak harus mutlak mengetahui dan 

memahami kapan gejala birahi ternak terjadi sehingga tidak 

ada keterlambatan IB. Kegagalan IB menjadi penyebab 

membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan peternak. 

Jordan, Schouten, Quast, Belschner dan Tomaszewski 

(2002), menyatakan bahwa deteksi estrus harus dilakukan 

dengan waktu yang tepat agar IB yang dilakukan dapat 

berhasil. Selain itu, gizi, lingkungan dan manajemen 

pemeliharaan yang baik akan mengurangi gangguan post 

partum dan untuk meminimalkan waktu anestrus post partum.  

 

2.3. Efisiensi Reproduksi pada Sapi Perah 

Efisiensi  reproduksi adalah ukuran kemampuan 

seekor sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan yang 

layak  (Niazi,  2003). Reproduksi merupakan sifat yang sangat 

menentukan keuntungan usaha peternakan sapi perah. Daya 

fertilitas setiap ekor induk memberi pengaruh secara langsung 

terhadap efisiensi reproduksi peternakan. Hal ini dapat 

dipengaruhi dari faktor genetik, fisiologi ternak, nutrisi, 

manajemen, lingkungan pemeliharaan dan iklim. Periode 

waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya 

secara praktis banyak 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) dari 
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partus sampai kawin pertama, kawin pertama sampai konsepsi, 

lama kosong, lama bunting dan selang beranak (Anggraeni, 

2011). 

Jainudeen dan Hafez (2008), berpendapat bahwa 

efisiensi reproduksi adalah penggunaan secara maksimum 

kapasitas reproduksi. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi reproduksi terutama melalui penerapan 

bioteknologi atau mengembangkan teknologi praktis dan 

praktek-praktek manajemen yang dapat meningkatkan 

efisiensi reproduksi. Ditambahkan juga oleh Feradis (2009), 

yang menyatakan bahwa efisiensi reproduksi merupakan 

Gambaran ukuran kemampuan ternak untuk memiliki anak 

atau keturunan yang banyak. Reproduksi merupakan faktor 

vital dalam menentukan efisiensi produksi ternak. Oleh sebab 

itu, ternak sapi sebaiknya diupayakan untuk melahirkan sekali 

dalam setahun agar mendapatkan produksi yang maksimal.  

 

2.4. Penilaian Reproduksi Sapi perah 

 Atabany, dkk. (2011), menyatakan bahwa peubah 

yang diamati dalam penilaian efisiensi reproduksi pada sapi 

perah meliputi umur beranak, masa laktasi, produksi susu, 

S/C,  DO, dan CI. Ditambahkan juga oleh Jainudeen dan 

Hafez (2008), yang menyatakan bahwa pengukuran efisiensi 

reproduksi pada sapi betina dapat dilihat dari beberapa 

parameter, yaitu  S/C,  DO, dan CI. 

 

2.4.1. Service per conception (S/C) 

  Service per conception adalah angka yang 

menunjukkan jumlah inseminasi yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu kebuntingan. Nilai S/C yang normal 

bekisar antara 1,6 sampai 2,0. Makin rendah nilai S/C, maka 
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makin tinggi kesuburan ternak betina tersebut (Jainudeen dan 

Hafez, 2008). Ditambahkan juga oleh Gebeyehu, Asmare dan 

Asseged (2000), yang menyatakan bahwa S/C  merupakan 

jumlah inseminasi yang dibutuhkan oleh betina sampai 

terjadinya kebuntingan.  

Hasil penelitian Sugiarto (2010), bahwa nilai S/C 

dapat dihitung dengan membandingkan kelahiran pada laktasi 

pertama dan kedua. Nilai S/C pada laktasi pertama adalah rata 

– rata 2. Ditambahkan juga oleh Iskandar dan Farizal (2011), 

bahwa hasil penelitian tentang ternak sapi yang dipelihara di 

daerah dataran tinggi dan rendah dari hasil IB cukup baik. Hal 

ini terlihar dari S/C untuk dataran tinggi 1,47 kali sedangkan 

rendah 1,70 kali dengan rata- rata 1,58 dan hasil ini 

merupakan nilai S/C yang baik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan S/C 

diantaranya adalah kualitas  semen yang digunakan, deteksi 

berahi, tingkat kemampuan  inseminator dan bobot hidup 

(Kutsiyah, Kusmartono dan Susilawati, 2003). Ditambahkan 

juga oleh Diwiyanto dan Inounu (2009), bahwa penyebab 

tingginya angka konsepsi, yaitu: kualitas semen di tingkat 

peternak menurun, kondisi resepien yang tidak baik karena 

faktor genetik, atau faktor fisiologis karena kurang pakan,  

deteksi  berahi  yang tidak tepat karena kelalaian peternak, 

serta keterampilan  inseminator  yang masih perlu ditingkatkan  

Hadi dan ilham (2002), menyatakan bahwa penyebab 

tingginya angka S/C umunya dikarenakan : 

1. Peternak terlambat mendeteksi saat birahi atau terlambat 

melaporkan birahi sapinya kepada inseminator, 

2.  Adanya kelainan pada alat reproduksi induk sapi, 

3.  Inseminator kurang terampil, 



15 

 

4. Fasilitas pelayanan inseminasi yang terbatas dan kurang 

lancarnya transportasi. Ditambahkan juga oleh Moran (2005), 

bahwa penyebab dari tingginya nilai S/C adalah ketepatan 

deteksi estrus oleh peternak, tingkat keahlian inseminator, 

kesehatan reproduksi ternak sendiri yang disebabkan 

kurangnya nutrisi dari pakan sehingga nutrisi yang ada hanya 

mampu digunakan untuk produksi susu. 

 

2.4.2. Days Open (DO)  

Days open yaitu periode atau selang waktu sejak sapi  

beranak sampai dikawinkan kembali dan terjadi kebuntingan. 

Apabila kawin  pertama setelah beranak terjadi kebuntingan, 

maka periode kosong sama dengan selang waktu kawin 

pertama setelah beranak (Atabany, dkk., 2011). Ditambahkan 

juga oleh Oseni, et al. (2003), yang menyatakan bahwa DO 

merupakan salah satu indikator kesuburan pada ternak sapi 

perah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah musim beranak dan umur sapi. 

 Izquierdo, et al.  (2008), menyatakan bahwa DO 

dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu, patologis, hereditas, 

penanganan, dan jenis kelamin keturunan. Menurut Izquierdo, 

et al. (2008), periode DO adalah 85-115 hari setelah beranak 

yang merupakan masa untuk deteksi awal kelainan reproduksi 

dan indikator efisiensi reproduksi. Ali, et al. (2000), 

menambahkan bahwa tidak ada DO yang kurang dari 30 hari. 

Days open dapat diperkecil dengan meningkatkan 

efisiensi deteksi estrus. Sejumlah sapi harus dikawinkan antara 

55 – 85 hari setelah lahir. Sejumlah sapi estrus dapat dideteksi 

dengan melakukan pengamatan selama dua kali seminggu dan 

menggunakan alat bantu deteksi dan tabel prediksi (Jainudeen 

dan Hafez, 2008). 
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 Days open yang baik adalah 100 hari, dan dibutuhkan 

perbaikan apabila DO lebih dari 120 hari (Murray, 2009). 

Menurut Ali, et al. (2000), DO akan mempengaruhi produksi 

susu. Jika DO kurang dari 60 atau lebih dari 150 hari, maka 

akan terjadi perbedaan produksi susu sebesar 1.021 liter. 

LeBlanc (2005), menyatakan bahwa DO selain mempengaruhi 

produksi susu pada laktasi yang berjalan, juga akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan breeding dan CI. 

  

2.4.3. Calving Interval (CI)  

Calving Interval merupakan salah satu cara yang juga 

dapat digunakan dalam penilaian penampilan reproduksi sapi 

perah. CI adalah selang waktu antara beranak sampai beranak 

berikutnya. Calving interval yang ideal berkisar 12-13 bulan 

(Jainudeen dan Hafez, 2008). Produktifitas ternak sapi 

ditentukan antara lain oleh CI. Semakin pendek CI , maka 

makin produktif induk sapi tersebut. Dari hasil penelitian 

Iskandar dan Farizal (2011), diperoleh CI induk sapi rata-rata 

377 hari. 

Optimalisasi CI dapat dilakukan melalui dua cara 

yakni: (1). Mengawinkan sapi perah induk sekitar 60 hari 

setelah melahirkan dan sekitar 85 hari setelah melahirkan, sapi 

perah induk itu sudah harus bunting kembali. (2). S/C tidak 

lebih dari dua kali. Dari hasil penelitian Osterman (2003), 

bahwa dari 72 sapi yang dipelihara secara konvensional 

memiliki CI 12 bulan sampai 18 bulan. Nilai CI yang normal 

adalah 12 bulan. Ditambahkan oleh Drennan and Berry 

(2006), bahwa CI yang normal adalah 367 hari. Tetapi Ajili 

dkk., (2007) menyatakan bahwa CI sapi masih menunjukkan 

angka yang cukup panjang yaitu, antara 300 hari samapi 900 

hari. 
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2.5. Faktor yang Mempengaruhi Reproduksi 

2.5.1. Pakan 

 Calving interval yang lama merupakan kendala 

inefisiensi produktivitas sapi. Penyebab utamanya adalah 

keterlambatan estrus pertama “post partum”. Tubuh induk 

yang kurus tidak hanya mengurangi produksi susu tetapi juga 

mempengaruhi lambatnya gejala birahi. Tubuh yang kurus 

menandakan bahwa ternak tersebut kekurangan pakan dan 

menyebabkan terlambatnya birahi pada ternak akibat kerja 

fisologis dalam tubuh yang jelek. Namun, dengan penambahan 

“ feed supplement “ pada pakan ternak perah  yang diberikan 

pada dua bulan setelah dan sebelum partus, dapat berpengaruh 

terhadap datangnya estrus pertama setelah beranak 

(Winugroho, 2002).  

Pemberian hijauan sekitar 10 % dari bobot badan sapi 

hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok serta 

produksi susu sebanyak 3 – 4 liter/ hari. Oleh sebab itu, perlu 

ditambahkan pakan tambahan seperti kosentrat untuk 

mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh sehingga produksi 

susu maksimal. Idealnya sapi perah memerlukan ransum 

dengan kandungan serat kasar antara 18 – 22 %, sedangkan 

konsentrat diperlukan sesuai dengan kualitas pakan yang 

tersedia di peternak (Soetarno dan Adiarto, 2002). Menurut 

Yusuf (2010), sapi perah yang sedang laktasi akan 

memerlukan protein yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan sapi 

terus menerus mensekresikan protein dalam bentuk susu. 

Sehingga perlu pakan dengan kandungan nutrisi yang baik 

untuk memenuhi kebutuhan pokok ternak itu sendiri dan 

produksi. 

Pakan utama sapi perah adalah hijauan dan konsentrat. 

Umumnya hijauan yang diberikan terdiri atas rumput 
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lapangan, rumput gajah, daun jagung, dan daun ubi jalar. 

Pemberian pakan yang ideal untuk sapi laktasi berkisar antara 

30-40 kg/ekor/hari  dan konsentrat 5-9 kg/ekor/hari. 

Pemberian hijauan bervariasi antara 2-3 kali sehari, yaitu 

sebelum pemerahan (60%) dan setelah pemerahan (40%), 

dengan cara dipotong sembarang atau tanpa dipotong untuk 

hijauan pendek dan kecil (Suherman, 2008). Menurut Suharto  

(2003), pemberian ransum dengan kualitas yang baik dapat 

meningkatkan  kejelasan penampilan  estrus (Ferning, 

kebengkakan labia vulva, suhu vagina, pH lendir servik, warna 

mucosa vagina dan kelimpahan  lendir). Hasil penelitian 

Lestari, dkk.  (2009), menunjukkan bahwa sapi Jawa yang 

digembalakan mempunyai status nutrisi yang buruk, karena 

BK, PK maupun  TDN yang dikonsumsi hanya cukup untuk 

pokok hidup sapi itu sendiri. 

 

2.5.2. Nilai Kondisi Tubuh 

 Nilai kondisi tubuh merupakan penilaian secara 

penglihatan terhadap keadaan perototan (muscle) dan lemak 

(fat) yang menutupi kerangka tubuh sapi. Nilai kondisi tubuh 

akan mempengaruhi produksi susu dan penampilan reproduksi 

dari sapi perah betina. Sapi yang terlalu kurus akan mengalami 

gangguan dalam respon hormonal sehingga tidak mampu 

berovulasi dan anestrus, sedangkan sapi yang terlalu gemuk 

akan banyak mengalami gangguan dalam proses fertilisasi dan 

konsepsi (Jainudeen dan Hafez, 2008). Menurut  Sukandar, 

dkk. (2008), skor pada penilaian BCS adalah 1-5 (skor 

1=sangat kurus, skor 3= sedang, dan skor 5= sangat gemuk). 

 Body Condition Score (BCS) dapat digunakan untuk 

mengukur kondisi suatu ternak, yaitu termasuk dalam kategori 

kurus, sedang dan gemuk. Nilai BCS ternak yang baik adalah 
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2 – 4, ternak yang kondisi tubuhnya terlalu kurus (nilai BCS < 

2) atau terlalu gemuk (nilai BCS >5) akan mengalami 

kesulitan dalam bereproduksi (Susilawati, 2011). 

 

2.5.3. Lingkungan 

 Potensi produktivitas ternak pada dasarnya 

dipengaruhi faktor genetik, lingkungan serta interaksi antara 

genetik dan lingkungan. Faktor genetik yang berpengaruh 

adalah bangsa ternak, sedangkan faktor lingkungan antara lain: 

pakan, iklim, ketinggian tempat,  bobot badan, penyakit, 

kebuntingan dan jarak beranak, bulan laktasi serta paritas 

(Karnaen dan  Arifin, 2009). 

 Tjatur dan Ihsan (2011), beperdapat bahwa ketinggian 

tempat memberikan penampilan reproduksi sapi perah FH 

yang berbeda. Efisiensi reproduksi ternak di dataran tinggi 

berdasarkan nilai S/C, DO dan CI menunjukkan penampilan  

yang lebih baik daripada di dataran rendah. Hasil penelitian 

Calderon, et al. (2005), yang menyatakan bahwa ketinggian 

tempat dapat mempengaruhi penampilan ternak sapi perah. 

Penampilan reproduksi ternak pada daerah panas terdapat 

perbedaan dengan ternak yang berada di daerah dingin. Hal ini 

dikarenakan adanya hubungan antara faktor suhu dan 

kelembapan. 

 Pengaruh lingkungan seperti, ketinggian tempat akan 

mempengaruhi stres panas pada ternak. Stres panas tersebut 

akan berpengaruh terhadap penampilan reproduksi ternak. Hal 

ini disebabkan peningkatan kebutuhan maintenance pada 

ternak untuk mengurangi panas dalam tubuh, laju metabolisme 

dan konsumsi pakan, sehingga akan berdampak pada 

penurunan kemampuan berproduksi dan sekresi hormon 
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reproduksi yang berhubungan dengan fertilitas  ternak tersebut 

(Berman, 2005). 

 Penelitian Tjatur dan Ihsan (2011), yang menghasilkan 

bahwa rata-rata penampilan DO, S/C dan CI di daerah dataran 

rendah yaitu: 129,91±32,05 hari; 2,82±0,77 kali dan 

401,47±32,84 hari sedangkan di daerah dataran tinggi 

memiliki rata-rata DO, S/C dan CI lebih rendah, yaitu 

110,84±46,45 hari; 1,58±0,78 kali dan 382,58±45,76 hari. 

Perbedaan ini dipengaruhi oleh ketinggian tempat terhadap 

suhu dan kelembaban udara. Interaksi suhu dan kelembaban 

udara dapat mempengaruhi produktivitas  sapi perah, karena 

dapat menyebabkan stres pada tubuh ternak dan berakibat 

perubahan serangkaian proses metabolisme tubuh. 

Dudi, Dedi dan Tidi (2006), menyatakan bahwa S/C, 

DO dan CI sapi  FH  di  wilayah  penelitian  berturut-turut  

nilainya  adalah S/C = 2, DO = 60  hari,  CI =15-16. Faktor  

reproduksi  umumnya  mempunyai  nilai  heritabilitas yang 

rendah.  Oleh  sebab  itu,  faktor lingkungan  sangat  berperan  

terhadap  kondisi  reproduksi  ternak.  Faktor  lingkungan  

dimaksud  adalah  pakan  (kualitas  dan  kuantitas),  penyakit,  

dan  manajemen  reproduksi (deteksi  birahi,  penentuan  masa  

kawin  yang  optimum  serta  perhitungan  waktu  pada 

tahapan  periode  reproduksi). Nilai  reproduksi  sapi  FH  ini  

masih  relatif wajar  sesuai  dengan  kondisi  peternakan  

rakyat  Indonesia  umumnya. 

Sapi FH yang ditempatkan pada lokasi dengan suhu 

yang cukup tinggi dan kelembaban udara yang tidak 

mendukung, maka sapi akan mengalamai cekaman panas yang 

berakibat pada menurunnya produktifitas sehingga potensi 

genetiknya tidak dapat tampil secara optimal. Unsur-unsur 

iklim seperti temperatur, cahaya, kelembaban, curah hujan dan 
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angin adalah faktor-faktor pembatas bagi kelangsungan 

aktifitas reproduksi secara umum (Jordan, 2003). 

 

2.6. Kegagalan Dalam Reproduksi  

2.6.1. Faktor Internal Pada Ternak  

Permasalahan reproduksi pada hewan betina dapat 

disebabkan oleh adanya kelainan anatomi saluran reproduksi,  

gangguan hormonal dan infeksi penyakit. Kelainan anatomi 

reproduksi pada hewan betina dapat bersifat genetik maupun 

non genetik, ada yang mudah diketahui secara klinis dan ada 

yang sulit untuk dideteksi, sehingga terkadang sulit 

didiagnosa. Kelompok yang sulit didiagnosa diantaranya 

adalah tersumbatnya tuba falopii. Penyumbatan ini 

menyebabkan sel telur yang diovulasikan dari ovarium gagal 

mencapai tempat pembuahan, yaitu di ampula dan 

spermatozoa juga terhalang untuk mencapai tempat 

pembuahan, sehingga proses pembuahan gagal (Nurhayati, 

dkk., 2009). 

 Jainudeen dan Hafez (2008), menyatakan bahwa 

ganguan hormonal dapat berpengaruh terhadap reproduksi 

ternak. Hormon yang berhubungan dengan reproduksi 

diantaranya adalah hormon estrogen dan gonadotropin (FSH 

dan LH). Adanya gangguan pada sekresi hormon-hormon 

tersebut, akan mengakibatkan terjadinya kegagalan fertilisasi. 

Kasus-kasus seperti birahi tenang dan birahi pendek 

disebabkan oleh rendahnya kadar hormon estrogen, sedangkan 

untuk kasus ovulasi tertunda, anovulasi (kegagalan ovulasi)  

dan kista folikuler disebabkan oleh rendahnya kadar hormon 

gonadotropin (FSH dan LH).  
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Kondisi kurang menguntungkan akan menurunkan 

fertilitas yang berakibat induk gagal mempertahankan 

kebuntingan. Kegagalan menghasilkan kebuntingan  

merefleksikan sejumlah abnormalitas seperti kegagalan ternak 

mengekspresikan estrus dan ovulasi serta abnormalitas siklus 

estrus itu sendiri. Kegagalan konsepsi dapat merefleksikan 

pula disfungsi hypothalamus, kelenjar pituitary, ovarium, 

uterus ataupun konsepsi tidak berkembang dengan baik 

(Anggraeni, 2011). 

 

2.6.2. Faktor Manusia 

 Kegagalan reproduksi karena faktor manusia, dapat 

terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan ketrampilan tentang 

kebutuhan hidup ternak yang dipeliharanya secara normal. 

Dapat juga terjadi akibat kurangnya pengawasan terutama 

dalam deteksi berahi. Menurut Dejarnette (2004), banyak 

penelitian mencatat bahwa terdapat kaitan erat antara kesulitan 

deteksi estrus dan rendahnya efisiensi reproduksi pada 

kelompok sapi perah yang menggunakan inseminasi buatan 

(IB).  Kesulitan deteksi estrus pada sapi perah umumnya 

sebagai akibat gejala estrus yang lemah atau kurang jelas, 

berupa berahi tenang, akibatnya pelaksanaan inseminasi tidak 

dilakukan tepat waktu dan menyebabkan kegagalan 

reproduksi. 

 Deteksi birahi merupakan faktor utama yang 

berpengaruh terhadap reproduksi sapi betina. Kegagalan 

kebuntingan dapat dikarenakan oleh tidak tepatnya waktu 

inseminasi yang diakibatkan kurang pengetahuannya peternak 

dalam mendeteksi birahi pada ternak (Feradis, 2010). Selain 

itu, manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan 

reproduksi ternak. Hal ini tergantung dari manajemen 
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pemeliharaan, perkandangan, kualitas dan kuantitas pakan 

yang diberikan, pengendalian penyakit dan sistem perkawinan 

yang dilakukan oleh peternak (Susilawati, 2011).  

 

2.7. Pengaruh Paritas Terhadap Tampilan Reproduksi 

 Paritas merupakan periode kelahiran pada ternak, 

ternak yang sudah pernah melahirkan lebih dari satu kali 

memperlihatkan gejala estrus lebih awal dan penampakan 

estrus yang sangat jelas diikuti oleh ternak yang sudah pernah 

melahirkan satu kali. Ternak yang belum pernah melahirkan 

memperlihatkan onset estrus lambat dan intensitas estrus yang 

kurang jelas (Ismail, 2009). 

Tjatur dan Ihsan (2011), berpendapat bahwa paritas  

tidak  mempengaruhi penampilan reproduksi  sapi perah FH.  

Efisiensi reproduksi ternak berdasarkan nilai  S/C, DO dan CI 

pada paritas 2, 3 dan 4 tidak menunjukkan penampilan yang 

berbeda. Ditambahkan juga oleh Sattar, et al. (2005), yang 

menyatakan bahwa ternak  pada paritas 2, 3 dan 4 tidak 

menunjukkan variasi penampilan reproduksinya.  

Drennan and Berry (2006), berpendapat bahwa CI tidak 

dipengaruhi oleh paritas dari sapi tersebut. Menurut Ihsan dan 

Wahyuningsih (2011),  paritas tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap penampilan reproduksi sapi. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah peternakan sapi 

perah KUD Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 

November 2012. 

 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah  data 

atau recording pelaksanaan IB pada 100 ekor sapi perah betina 

yang minimal telah partus dua kali agar dapat diketahui CI. 

Sampel dipilih secara purposive sampling dari beberapa 

wilayah yang ada di Kota Batu yaitu, Desa Toyomerto, Dresel, 

Srebet, Gangsiran dan Tlekung. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang dipakai pada penelitiaan ini adalah studi 

kasus. Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung (observasi) beberapa data bukan variabel yang 

meliputi: identitas peternak, jumlah sapi, perkandangan serta 

pemberian pakan dan minum. Sedangkan untuk data sekunder 

diperoleh dengan mencatat kartu IB yang dimiliki peternak.  

 

3.3.1. Data Primer 

3.3.1.1. Penilaian Keterampilan Inseminator dan Tingkat    

Pengetahuan Peternak 

Penilaian Keterampilan Inseminator dan Tingkat 

Pengetahuan Peternak dilakukan dengan wawancara kepada 
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petugas inseminator. Wawancara yang dilakukan adalah 

dengan memperoleh data berupa nama inseminator, program 

sertifikasi dan lama pengalaman menjadi inseminator, 

sedangkan informasi tingkat pengetahuan peternak dalam 

mendetekasi birahi sapi adalah berdasarkan keterangan dari 

inseminator.  

Jumlah inseminator di KUD Batu adalah 4 orang 

dengan pengalaman IB selama 16 sampai 32 tahun, banyak 

menginseminasi adalah 46.080 kali  dan memiliki keahlian 

PKB, ATR serta handling semen. 

 

3.4.1.2.  Penilaian Kuantitas dan Kualitas Pakan 

 Metode yang digunakan untuk memperoleh data 

kuantitas pakan adalah purposive sampling dengan 

menimbang pakan yang diberikan di beberapa peternak yang 

memiliki minimal 2 ekor ternak. Peternak dipilih dalam 

beberapa desa dengan jarak yang berjauhan dengan tujuan data 

dapat mewakili kuantitas pemberian pakan di desa tersebut. 

Penimbangan pakan menggunakan timbangan berkapasitas 

100 kg dan dilakukan sebanyak 10 kali pada 10 peternak sapi. 

 Penilain pakan secara kualitas tidak dilakukan uji 

proksimat. Kandungan nutrisi pakan diketahui berdasarkan 

literatur dari jurnal, selanjutnya dilakukan perhitungan 

kandungan nutrisi total pakan yang diberikan pada ternak dan 

dibandingkan dengan tabel National Research Council (NRC) 

berdasarkan produksi susu 10 liter dan kandungan lemak 4%. 

Cara perhitungan nutrisi pakan sebagai berikut; 

1. Perhitungan kandungan Bahan Kering (BK) 
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2. Perhitungan kandungan Protein Kasar (PK) 

  
                                        

   
 

 

3. Perhitungan TDN (Total Digestible Nutrient) 

 
                                  

   
 

 

3.3.1. Data Skunder 

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling dengan ketentuan :  

1. Sapi betina indukan minimal partus dua kali dan memiliki 

kartu IB. 

2.  Memiliki recording IB yang lengkap, meliputi, tanggal IB, 

tanggal PKB dan tanggal partus. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati untuk mengetahui keberhasilan 

IB dalam penelitian ini antara lain :  

1. Service per Conception (S/C)  

Service per conception adalah angka yang 

menunjukkan jumlah inseminasi untuk menghasilkan 

kebuntingan dari sejumlah pelayanan (service) inseminasi 

yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadi 

kebuntingan (Jainudeen dan Hafez, 2008). Rumus S/C adalah 

sebagai berikut: 
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Ket :  n sapi bunting P1 = 100 ekor, n sapi bunting P2 = 100 

ekor, n sapi bunting P3= 63 ekor, n sapi bunting P4 = 

39 ekor, n sapi bunting P5 = 14 ekor, n sapi bunting 

P6= 7 ekor, 

 

2. Days Open (DO) 

Days open atau masa kosong adalah jarak antara 

waktu induk beranak sampai dengan bunting kembali 

(Jainudeen dan Hafez, 2008). DO dalam penelitian ini dihitung 

pada setiap paritas dihitung dengan rumus : 

 

   
          (    )               

                     
 

Ket :  n P1 = 100 ekor, n p2 = 56 ekor, n P3 = 32 ekor, n P4 

= 12 ekor, n P5 = 6 ekor. 

 

3. Calving Interval (CI) 

Calving interval adalah jangka waktu dari saat induk 

beranak hingga saat beranak berikutnya (Jainudeen dan Hafez, 

2008). CI dalam penelitian ini dihitung pada setiap paritas 

dihitung dengan rumus : 

 

   
          (    )               

                     
 

Ket :  n P1 = 100 ekor, n p2 = 56 ekor, n P3 = 32 ekor, n P4 

= 12 ekor, n P5 = 6 ekor. 

 

3.5. Analisa Data  

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan diolah 
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secara statistik deskriptif (penjumlahan, rataan dan persentase) 

dan untuk mengetahui rata – rata yang membedakan antar 

paritas menggunakan Uji Kruskal-Wallis. 

1. Statistik deskriptif rataan : 

 

 

       

(Furqon, 2004) 

2. Statistik  pengujian  uji Kruskal-Wallis: 

       

 

(Furqon, 2004) 

Keterangan : 

Rij = Rank untuk semua observasi Xij 

K = Banyaknya populasi 

ni = Obervasi ke i 

N = Jumlah total sampel 

Daerah kritis,  H0 ditolak jika T > χ α : K-1  

 

Ho : tidak terdapat perbedaan rata-rata days open pada 

berbagai paritas 

H1 : minimal terdapat sepasang rata-rata days open yang 

berbeda pada berbagai paritas 
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 Metode Uji Kruskall Wallis dihitung dengan 

menggunakan sebaran uji Chi square di mana prosedur ujinya 

adalah membuat perangkingan data pada setiap perlakuan 

paritas. Jika peluang signifikan dari statistik uji chi square 

lebih  dari alpha 0.05 maka Ho diterima. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Parameter Tampilan Reproduksi 

 Keberhasilan pelaksanaan IB akan memberikan 

sebuah penilaian terhadap penampilan reproduksi ternak sapi 

perah, sehingga efisiensi reproduksi pada suatu peternakan 

dapat diketahui. Sistem pencatatan yang baik dari seluruh 

kegiatan inseminasi pada suatu peternakan sangat menentukan 

tingkat keberhasilan pelaksanaan IB di wilayah tersebut. Hasil 

pencatatan tersebut dapat dijadikan cara untuk menentukan 

penampilan reproduksi dari ternak tersebut. Beberapa 

parameter yang dapat ditentukan dari hasil pencatatan tersebut 

diantaranya adalah S/C, D/O dan CI. 

 

4.1.1. Service per conception (S/C) 

 Service per conception (S/C) merupakan angka yang 

menunjukkan jumlah perkawinan untuk menghasilkan suatu 

kebuntingan. Hasil penelitian untuk memperoleh S/C 

didapatkan dari pencatatan recording pelaksanaan IB pada 

peternak yang terdapat pada kartu IB. Dari hasil penelitian, 

rata – rata total nilai S/C yang dihitung secara satistik 

deskriptif dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut : 
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Gambar 1. Diagram nilai S/C pada beberapa paritas 

Nilai rataan total S/C pada P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 

adalah 1,93 ± 1,18 kali. Hasil ini masih belum sesuai dengan 

nilai harapan untuk nilai S/C, bahwa nilai yang ideal adalah 

1,5. Menurut Iskandar dan Farizal (2011), bahwa hasil 

penelitian tentang ternak sapi yang dipelihara di daerah 

dataran tinggi dan rendah dari hasil IB cukup baik. Rata- rata 

nilai S/C adalah 1,58 dan hasil ini merupakan nilai S/C yang 

baik. Sehingga nilai S/C dari hasil penelitian masih 

menunjukkan angka yang kurang ideal. Rata- rata nilai S/C 

pada paritas 1, 2, 3, dan 4 adalah 2,0 dan untuk paritas 5 dan 6 

nilai S/C lebih rendah, yaitu 1,7. Sesuai penelitian Sugiarto 

(2010), bahwa nilai S/C pada laktasi pertama adalah rata – rata 

2. Menurut Jainudeen dan Hafez (2008), Nilai S/C yang 

normal bekisar antara 1,6 sampai 2,0. Makin rendah nilai S/C, 

maka makin tinggi kesuburan ternak betina tersebut.  

Pelaksanaan IB di KUD Batu dilakukan oleh 

inseminator yang telah memiliki pengalaman menginseminasi 

cukup lama. IB dilakukan dengan menunggu adanya laporan 
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dari peternak sapi perah ke pihak KUD dan selanjutnya 

inseminator akan menuju rumah peternak untuk melakukan 

IB. Riwayat inseminator terlampir pada (lampiran 10). 

Riwayat inseminator di KUD Batu memiliki 

pengalaman yang cukup baik. Pengalaman menginseminasi 

yang dilakukan cukup lama dan semua telah memiliki 

sertifikat inseminasi. Selain itu, semua inseminator memiliki 

keahlian untuk ATR, PKB dan handling semen. Hal ini sesuai 

dengan Kementan (2012), yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan teknis IB dilapangan memerlukan petugas yang 

memiliki keterampilan khusus yang tidak mudah dilakukan 

oleh setiap orang. Apabila pelaksana IB di lapangan 

diserahkan kepada petugas yang belum atau tidak cukup 

mengikuti pelatihan teknis IB maka hal tesebut tidak 

diperbolehkan. Sehingga dengan melihat pengalaman yang 

dimiliki oleh inseminator di KUD Batu, baik atau buruknya  

pelaksanaan IB di peternakan sapi perah kota Batu 

kemungkinan besar bukan dikarenakan inseminator, tetapi 

lebih ke faktor yang lain, deteksi birahi dan pakan. 

 Keterampilan inseminator dalam penanganan semen 

IB juga berpengaruh terhadap keberhasilan IB. Menurut  Jalius 

(2011), semakin baik hasil kualitas spermatozoa (motil 

progresif dan keutuhan membran), maka semakin besar 

keberhasilan inseminsi buatan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Jainudeen dan Hafez (2008), bahwa kualitas spermatozoa yang 

berhubungan erat dengan kemampuan spermatozoa dalam 

membuahi sel telur diantaranya adalah motil progresif dan 

keutuhan membran. Ditambahkan juga oleh Susilawati (2011), 

yang menyatakan bahwa parameter kualitas semen yang 

terpenting adalah konsentarsi dan motilitas progresifnya atau 

total spermatozoa yang bergerak kedepan karena hanya 
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spermatozoa yang progressif saja yang mampu untuk 

melakukan fertilisasi (Susilawati, 2011).  

 Pelaksanaan IB yang dilakukan oleh inseminator KUD 

Batu adalah dengan deposisi semen pada posisi 4. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Susilawati (2011), yang menyatakan 

bahwa tempat deposisi semen yang paling baik adalah posisi 

empat yaitu di pangkal corpus uteri. Pada posisi ini angka 

konsepsi lebih tinggi dibandingkan posisi dibawahnya. 

Semakin dalam penempatan semen didalam organ reproduksi, 

maka peluang untuk terjadi kebuntingan semakin tinggi. 

Ditambahkan juga oleh Susilawati (2005), bahwa deposisi 

semen pada posisi 4+ akan meningkatkan keberhasilan 

kebuntingan.  

Ketepatan waktu IB yang baik, fasilitas pelaksanaan 

IB yang memadai, kualitas semen yang digunakan, serta 

tingkat kemampuan inseminator yang tinggi  merupakan faktor 

yang menyebabkan nilai S/C cukup baik di peternakan sapi 

perah. Hal ini sesuai dengan pendapat Kutsiyah, dkk, (2003), 

yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan S/C diantaranya adalah kualitas  semen yang 

digunakan, deteksi berahi, tingkat kemampuan  inseminator 

dan bobot hidup.  

  Penilaian S/C pada paritas yang berbeda 

menggunakan uji statistik dengan  prosedur ujinya adalah 

membuat perengkingan data pada setiap perlakuan paritas. 

Adapun hasil dari uji statistik pada S/C adalah sebagai berikut 

: 
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Tabel 1. Rata-rata S/C dari setiap paritas. 

Paritas Rataan ± Standar Deviasi Notasi 

P1 1,93 ± 1,10 a 

P2 2,21 ± 1,21 a 

P3 2,02 ± 1,30 a 

P4 2,00 ± 1,10 a 

P5 1,71 ± 0,91 a 

P6 1,71 ± 0,76 a 

 

Notasi dengan huruf yang sama di atas menunjukkan 

bahwa nilai S/C pada berbagai paritas tidak berbeda tidak 

berbeda nyata (P>0,05). Sehingga nilai S/C pada paritas 1 

hingga 6 tidak terdapat perbedaan. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Tjatur dan Ihsan (2011), bahwa paritas tidak 

mempengaruhi penampilan reproduksi  sapi perah FH. 

Efisiensi reproduksi ternak berdasarkan nilai  S/C pada paritas 

2, 3 dan 4 tidak menunjukkan penampilan yang berbeda. 

Ditambahkan juga oleh Sattar, et al. (2005), yang menyatakan 

bahwa ternak  pada paritas 2, 3 dan 4 tidak menunjukkan 

variasi penampilan reproduksinya. 

Nilai S/C pada P1, P2, P3 dan P4 menunjukkan angka 

yang cukup tinggi, sedangkan S/C untuk P5 dan P6 lebih 

efisien. Dari tabel 1, menunjukkan bahwa faktor paritas tidak 

berpengaruh besar terhadap nilai S/C, sehingga tingginya S/C 

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti, kualitas 

semen, deteksi birahi, pakan, keadaan ternak dan lamanya DO. 

Sesuai dengan pendapat Diwiyanto dan Inounu (2009),  bahwa 

penyebab tingginya angka konsepsi adalah kualitas semen di 

tingkat peternak menurun, kondisi resepien yang tidak baik 

karena faktor genetik, atau faktor fisiologis karena kurang 

pakan,  deteksi  berahi  yang tidak tepat karena kelalaian 
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peternak, serta keterampilan  inseminator  yang masih perlu 

ditingkatkan. Secara fisiologis seharusnya semakin bertambah 

umur ternak maka produktifitasnya akan semakin baik dan 

selanjutnya akan mengalami penurunan produktifitas sejalan 

umur ternak semakin bertambah. Tetapi, kenyataanya dari 

hasil penelitian S/C pada P1 sampai P4 masih belum ideal.  

 

4.1.2. Days Open (DO)  

 Days Open yaitu periode atau selang waktu sejak sapi  

beranak sampai dikawinkan kembali dan terjadi kebuntingan. 

Apabila kawin  pertama setelah beranak terjadi kebuntingan, 

maka periode kosong sama dengan selang waktu kawin 

pertama setelah beranak (Atabany, dkk., 2011). Hasil 

penelitian untuk nilai DO dari pelaksanaan IB disajikan pada 

Gambar 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram nilai DO pada beberapa paritas (hari) 

 

Nilai DO pada jumlah rataan  P1, P2, P3, P4 dan P5 

adalah 171,70 ± 132,20 hari. Hasil ini masih belum sesuai 

dengan nilai harapan untuk nilai DO, bahwa nilai yang ideal 
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adalah 60-80 hari. Sehingga nilai DO dari hasil pelaksanaan 

IB sapi perah di wilayah KUD Batu menunjukkan angka yang 

kurang baik. Hasil ini sesuai dengan Murray (2009), bahwa 

days open yang baik adalah 100 hari, dan dibutuhkan 

perbaikan apabila DO lebih dari 120 hari. Menurut Izquierdo, 

et al. (2008), periode DO adalah 85-115 hari setelah beranak 

yang merupakan masa untuk deteksi awal kelainan reproduksi 

dan indikator efisiensi reproduksi. 

 Oseni, et al. (2003), menyatakan bahwa DO 

merupakan salah satu indikator kesuburan pada ternak sapi 

perah. Dari hasil nilai menunjukkan kesuburan sapi perah 

kurang baik. Tingginya nilai DO dapat disebabkan oleh 

beberapa hal yaitu patologis, hereditas, penanganan, dan jenis 

kelamin keturunan (Izquierdo, et al., 2008). 

 Tingginya nilai total DO sebesar 171,70 ± 132,20 hari, 

menunujukkan bahwa kesuburan sapi perah di wilayah KUD 

Batu perlu untuk ditingkatkan, sebab DO akan mempengaruhi 

CI. LeBlanc (2005), menyatakan bahwa masa kosong selain 

mempengaruhi produksi susu pada laktasi yang berjalan, juga 

akan berpengaruh terhadap keberhasilan breeding dan selang 

beranak. Faktor – faktor  yang menyebabkan  tingginya nilai 

DO di peternakan sapi perah KUD Batu dapat dikarenakan 

oleh beberapa hal, yaitu pakan yang nutrisinya kurang, sesuai 

dengan pendapat Suharto  (2003), pemberian ransum dengan 

kualitas yang baik dapat meningkatkan  kejelasan penampilan  

estrus (Ferning, kebengkakan labia vulva, suhu vagina, pH 

lendir servik, warna mucosa vagina dan kelimpahan  lendir).   

Penilaian DO pada paritas yang berbeda menggunakan 

uji statistik dengan  prosedur ujinya adalah membuat 

perengkingan data pada setiap perlakuan paritas.  Adapun hasil 

dari uji statistik pada DO adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Rata-rata DO dari setiap paritas (hari). 

Paritas Rataan ± Standar Deviasi Notasi 

P1 180,57 ± 119,59 a 

P2 178,82 ± 166,18 a 

P3 195,56 ± 122,18 a 

P4 154,58 ± 115,06 a 

P5 149,00 ± 138,02 a 

 

 Notasi dengan huruf yang sama di atas menunjukkan 

bahwa DO pada berbagai paritas tidak berbeda nyata (P>0,05). 

Sehingga perbedaan paritas tidak menyebabkan perbedaan 

nilai DO pada paritas 1 hingga 5. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Tjatur dan Ihsan (2011), bahwa paritas  tidak  

mempengaruhi penampilan reproduksi  sapi perah FH.  

Efisiensi reproduksi ternak berdasarkan nilai  DO pada paritas 

2, 3 dan 4 tidak menunjukkan penampilan yang berbeda. 

Ditambahkan juga oleh Sattar, et al. (2005), yang menyatakan 

bahwa ternak  pada paritas 2, 3 dan 4 tidak menunjukkan 

variasi penampilan reproduksinya.  

Nilai DO pada P1, P2 dan P3 menunjukkan angka 

yang cukup tinggi, sedangkan DO untuk P5 dan P6 lebih 

efisien. Menurut Ismail (2009), ternak yang sudah pernah 

melahirkan lebih dari satu kali memperlihatkan gejala estrus 

lebih awal dan penampakan estrus yang sangat jelas diikuti 

oleh ternak yang sudah pernah melahirkan satu kali. Ternak 

yang belum pernah melahirkan memperlihatkan onset estrus 

lambat dan intensitas estrus yang kurang jelas. Dari tabel 2, 

menunjukkan bahwa faktor paritas tidak berpengaruh besar 

terhadap nilai DO. Nilai DO yang tinggi dapat dikarenakan 

kurang pengetahuan peternak tentang tanda – tanda birahi dan 
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peternak memang sengaja memperjang DO agar ternak terus 

berproduksi susu.  

Kurang pahamnya peternak akan tanda – tanda birahi 

akan menyebakan pelaporan ke pihak inseminator juga 

terlambat dan menyebakan ternak yang seharusnya di IB 

menjadi tertunda, sehingga DO akan lebih panjang. Sesuai 

dengan pendapat Abidin, dkk., (2012), bahwa pengetahuan 

peternak untuk mendeteksi birahi sangat diperlukan dalam 

keberhasilan IB. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum 

melaksanakan IB diantaranya adalah waktu berahi sapi betina 

dengan tepat. Waktu berahi ditunjukkan oleh perubahan vulva 

menjadi kemerahan,  bengkak, dan  suhu,  keluarnya lendir  

serviks,  dan  perubahan tingkah laku. Selain itu, tingginya 

nilai DO pada P1 sampai P3 dapat disebabkan karena gagalnya 

IB, ternak mengalami kematian embrio dan abortus. 

Tingginya DO juga dapat disebabkan oleh faktor 

pakan. Winugroho (2002), berpendapat bahwa tubuh induk 

yang kurus tidak hanya mengurangi produksi susu, tetapi juga 

mempengaruhi lambatnya gejala birahi. Kondisi tubuh setiap 

individu ternak berpengaruh terhadap lamanya waktu birahi. 

Pada sapi dengan pakan yang kurang baik kualitasnya dan 

kauntitasnya, waktu birahinya akan menjadi lebih pendek 

(Jainudeen dan Hafez, 2008). Selain itu, manusia memegang 

peranan penting dalam keberhasilan reproduksi ternak. Hal ini 

tergantung dari manajemen pemeliharaan, perkandangan, 

kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan, pengendalian 

penyakit dan sistem perkawinan yang dilakukan oleh peternak 

(Susilawati, 2011). Tingginya nilai DO akan berdampak pada 

panjangnya nilai CI, sehingga secara ekonomi dapat 

menyebabkan kerugian yang cukup tinggi pada biaya 

pemeliharaan seperti pakan. 
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4.1.3. Calving Interval (CI)  

Calving Interval merupakan salah satu cara yang juga 

dapat digunakan dalam penilaian penampilan reproduksi sapi 

perah (Jainudeen dan Hafez, 2008). Dari hasil penelitian untuk 

mengetahui calving Interval (CI) dari hasil IB disajikan pada 

Gambar 3 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram nilai CI pada beberapa paritas (hari) 

 

Nilai rataan total CI pada jumlah rataan P1, P2, P3, P4 

dan P5 yang dihitung dengan analisa statistik deskriptif adalah 

450,92 ± 132,83 hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai CI dari 

hasil pelaksanaan IB menunjukan jarak  yang panjang. Jarak 

beranak yang ideal berkisar 12-13 bulan (Jainudeen dan Hafez, 

2008). Menurut  Iskandar dan Farizal (2011), dari hasil 

penelitian diperoleh bahwa jarak beranak induk sapi rata-rata 

adalah 377 hari. Ditambahkan Osterman (2003), bahwa hasil 

penelitiannya dari 72 sapi yang dipelihara secara konvensional 

memiliki lama calving interval 12 bulan sampai 18 bulan. 

Nilai CI yang normal adalah 12 bulan. 
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 Tingginya nilai CI dapat disebabkan pengaruh dari 

tingginya masa kosong dari ternak atau days open. LeBlanc 

(2005), menyatakan bahwa masa kosong selain mempengaruhi 

produksi susu pada laktasi yang berjalan, juga akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan breeding dan selang 

beranak. Produktifitas ternak sapi ditentukan antara lain oleh 

jarak beranak. Semakin pendek jarak beranak, maka makin 

produktif induk sapi tersebut (Iskandar dan Farizal, 2011). 

Optimalisasi jarak beranak dapat dilakukan melalui dua cara 

yakni: (1). Mengawinkan sapi perah induk sekitar 60 hari 

setelah melahirkan dan sekitar 85 hari setelah melahirkan, sapi 

perah induk itu sudah harus bunting kembali. (2) S/C tidak 

lebih dari dua kali. Melihat kondisi tersebut perbaikan 

manajemen reproduksi peternakan sapi perah harus lebih 

ditingkatkan agar produktifitas sapi perah lebih maksimal. 

Pakan yang digunakan peternak sapi perah di Kota 

Batu adalah hijauan (rumput gajah dan tebon jagung), 

kosentrat dan polard. Rataan pemberian pakan yang digunakan 

oleh peternak disajikan pada Gambar 4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rataan Pemberian Pakan (Kg) 
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Buruknya produktifitas ternak juga dipengaruhi oleh 

pakan yang diberikan. Pakan utama sapi perah adalah hijauan 

dan konsentrat. Pemberian pakan yang ideal untuk sapi laktasi 

berkisar antara 30-40 kg/ekor/hari  dan konsentrat 5-9 

kg/ekor/hari. (Suherman, 2008). Hal ini sesuai dengan 

pemberian pakan yang dilakukan peternak di Batu. Pada 

Gambar 4 rataan pemberian pakan untuk hijauan dan kosentrat 

adalah rumput gajah 41,15 kg, rumput lapang 8,16 kg, 

kosentrat 7,06 kg dan polard 1,90 kg. Sedangkan total rataan 

pemberian pakan adalah 49,76 Kg untuk hijauan dan 

konsentrat sebesar 7,06 Kg. Pemberian pakan dilakukan 

sebanyak  dua kali, yaitu sebelum pemerahan dan sesudah 

pemerahan dengan memberikan konsentrat terlebih dahulu dan 

selanjutnya diberikan hijauan.  

 Pemberian pakan yang cukup belum dapat 

menentukan produktifitas dari ternak itu baik. Jika kandungan 

nutrisi dalam pakan itu jelek atau kurang memenuhi kebutuhan 

nutrisi dalam ternak, maka produktifitas ternak juga akan 

jelek. Dari total rataan pemebrian pakan yang dilakukan 

peternak, nutrisi yang terkandung didalam pakan masih 

kurang. Total kandungan nutrisi terlampir pada (lampiran 11). 

Total konsumsi BK, PK dan TDN dari hasil pemeberian pakan 

baik hijauan dan konsentrat yang diberikan adalah 13,9%, 

10,3% dan TDN 48,30%. Total konsumsi untuk BK adalah 

cukup, sedangkan untuk PK dan TDN masih kurang. Sehingga 

kandungan nutrisi pakan yang diberikan hanya cukup untuk 

kebutuhan pokok hidup sapi itu sendiri. Menurut Winugroho 

(2002), calving interval yang lama merupakan kendala 

inefisiensi produktivitas sapi. Penyebab utamanya adalah 

keterlambatan estrus pertama “pos  partum”. Tubuh induk 

yang kurus tidak hanya mengurangi produksi susu tetapi juga 
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mempengaruhi lambatnya gejala birahi. Tubuh yang kurus 

menandakan bahwa ternak tersebut kekurangan pakan dan 

menyebabkan terlambatnya birahi pada ternak akibat kerja 

fisologis dalam tubuh yang jelek.  

Penilaian CI pada paritas yang berbeda menggunakan 

uji statistik dengan  prosedur ujinya adalah membuat 

perengkingan data pada setiap perlakuan paritas. Adapun hasil 

dari uji statistik pada CI adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Rata-rata CI dari setiap paritas (hari). 

Paritas Rataan ± Standar Deviasi  Notasi 

P1 459,29 ± 120,79 a 

P2 459,41 ± 169,07 a 

P3 475,13 ± 122,18 a 

P4 433,42 ± 113,97 a 

P5 427,33 ± 138,12 a 

 

Notasi dengan huruf yang sama di atas menunjukkan 

CI pada berbagai paritas tidak berbeda nyata (P>0,05). 

Sehingga perbedaan paritas tidak menyebabkan perbedaan 

nilai CI pada paritas 1 hingga 5. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Tjatur dan Ihsan (2011), bahwa paritas  tidak  

mempengaruhi penampilan reproduksi  sapi perah FH. 

Efisiensi reproduksi ternak berdasarkan nilai CI pada paritas 2, 

3 dan 4 tidak menunjukkan penampilan yang berbeda. Sattar, 

et al. (2005), juga menyatakan bahwa ternak  pada paritas 2, 3 

dan 4 tidak menunjukkan variasi penampilan reproduksinya. 

Ditambahkan juga oleh Drennan and Berry (2006), bahwa CI 

yang normal adalah 367 hari dan CI sendiri tidak dipengaruhi 

oleh paritas dari sapi tersebut.  
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 Nilai CI pada P1, P2 dan P3 menunjukkan angka yang 

cukup tinggi, sedangkan CI untuk P5 dan P6 lebih efisien. 

Tingginya niali CI disebabkan oleh DO yang cukup panjang. 

Dari tabel 4, menunjukkan bahwa faktor paritas tidak 

berpengaruh besar terhadap nilai CI. Tingginya nilai CI 

kemungkinan dapat disebabkan oleh DO yang panjang dan 

DO sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor deteksi birahi oleh 

peternak, keadaan fisiologis ternak dan lain-lain. Dari tabel 4, 

tidak ada CI yang ideal dan idealnya CI adalah sekitar 367 

hari. Jika nilai CI rata – rata 450 hari, maka selisihnya adalah 

100 hari. Sehingga dapat diketahui bahwa peternak telah rugi 

selama 100 hari dalam biaya pakan sebab ternak yang 

seharusnya dalam satu tahun melahirkan, waktu kelahirannya 

menjadi lebih panjang dan hal ini akan menyebabkan biaya 

pakan menjadi membengkak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Tampilan reproduksi hasil IB pada sapi perah menunjukkan 

hasil yang kurang baik. Sebab rata – rata S/C, DO dan CI 

masih belum sesuai dengan nilai harapan yaitu, 1,93 ± 1,18, 

171,70 ± 132,20 hari dan 450,92 ± 132,83 hari.  

2.  Perbedaan antara paritas tidak berpengaruh terhadap nilai  

S/C, DO, dan CI.  

 

5.2. Saran 

Saran yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan terdapat perbaikan dalam pembibitan dan 

replacement di wilayah peternakan sapi perah KUD Batu 

untuk meningkatkan efisiensi reproduksi sapi lebih 

maksimal. Sehingga nilai S/C, DO dan CI bisa lebih 

ideal.  

2. Diperlukan penelitian lanjutan tentang faktor-faktor 

penyebab rendahnya tampilan reproduksi di KUD Batu. 
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