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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan susu Nasional dari tahun ke tahun terus 
meningkat, hal ini disebabkan meningkatnya konsumsi susu per 
kapita serta terus bertambahnya jumlah penduduk. Produksi 
susu dalam negeri yang masih sangat kurang memaksa 
Indonesia untuk import yang cenderung terus meningkat dari 
tahun ke tahun (Riadi, 2004). Data Badan Pusat Statistik (BPS) 
menunjukkan ketergantungan Indonesia akan susu impor sangat 
tinggi. Kebutuhan susu nasional yang 1,5 miliar liter per tahun 
tersebut, sebanyak 67% masih harus diimpor. Tahun 2005, 
konsumsi susu per kapita per tahun mencapai 6,8 liter dan untuk 
2006 naik menjadi 7,7 liter (Setiawan, 2008) 

Tahun 2011 tercatat populasi sapi perah di Indonesia 
597.200 ekor dengan produksi susu 842.000. Populasi terbanyak 
adalah di Provinsi Jawa Timur yaitu 296.400 ekor, sedangkan 
ditingkat kabupaten di Jawa Timur populasi terbanyak terletak 
di Kabupaten Malang. Dinas peternakan tahun 2011 mencatat 
populasi sapi perah di kabupaten malang 89.000 ekor 
(Anonimous, 2011). 

Produksi susu di Indonesia sebagian besar diproduksi 
oleh sapi perah dan sebagian lain diproduksi oleh ternak seperti 
kambing dan kerbau perah, namun belum terlihat kontribusinya 
(Siregar dan Kusnadi, 2004). Upaya meningkatkan produksi 
susu yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu 
genetik sapi perah yakni dengan program Inseminasi Buatan 
(IB). Inseminasi Buatan merupakan program yang telah dikenal 
oleh peternak sebagai teknologi reproduksi ternak yang efektif 
(Susilawati, 2011). 
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Masalah tidak berhenti di sini, karena di program IB 
banyak terdapat masalah yang perlu medapatkan perhatian. IB 
diimplementasikan secara luas di Indonesia sejak tahun 1970-an 
(Diwyanto dan Inounu, 2009), namun hasil yang diharapkan 
sampai saat ini masih belum maksimal, sehingga perlu 
dilakukan penelitian agar dapat mengetahui dan memecahkan 
masalah tersebut. Penelitian yang dapat dilakukan adalah 
tentang evaluasi keberhasilan IB melalui tampilan reproduksi 
sapi perah. 

Faktor yang mempengaruhi tampilan reprduksi 
diantaranya adalah pakan, genetik, manajemen dan umur ternak 
atau paritas ternak. Paritas merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan IB yang nantinya akan berpengaruh 
terhadap tampilan reproduksi sapi FH. Paritas adalah induk sapi 
perah bunting dan akan segera partus serta laktasi. Evaluasi 
tampilan reproduksi dapat dilakukan menggunakan beberapa 
parameter. Atabany (2011) berpendapat bahwa parameter yang 
dapat dijadikan tolak ukur guna mengevaluasi efisiensi 
reproduksi sapi perah betina yaitu Days Open (DO), service per 
conception (S/C) dan parameter pelengkap seperti data 
kelahiran berupa jenis kelamin pedet yang dilahirkan. 
Anggraeni (2011) menambahkan parameter untuk mengevaluasi 
tampilan reprosuksi ternak yang paling utama adalah Calving 
Interval (CL).  

Teknologi IB tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
mutu genetik sapi perah nasional sehingga nantinya mampu 
meningkatkan produksi khususnya produk susu. Salah satu 
koperasi yang bergerak di bidang sapi perah adalah Koperasi 
Agro Niaga Jabung (KAN Jabung), Kabupaten Malang, dengan 
total populasi sapi perah mencapai 7500 ekor. Produksi susu di 
KAN Jabung pertahunnya meningkat, tetapi belum begitu 
signifikan. IB yang dilakukan berulang-ulang tanpa 
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menghasilkan kebuntingan pada sapi perah, merupakan salah 
satu fator penghambat peningkatan produksi. 

Secara khusus belum diketahui tentang tampilan 
reproduksi yang ada di KAN Jabung, oleh sebab itu perlu 
dilakukan penelitian tentang Evaluasi Keberhasialn Inseminasi 
Buatan Terhadap Tampilan Reproduksi Sapi Perah pada 
Berbagai Paritas di KAN Jabung. Penelitian ini diharapkan 
mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha 
peningkatan populasi sapi perah guna menyongsong produksi 
susu di KAN Jabung khususnya dan seluruh peternak sapi perah 
di Indonesia pada umumnya. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Produksi susu sapi di KAN Jabung akan meningkat 
apabila populasi sapi perah juga meningkat, sedangkan upaya 
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan populasi sapi perah 
adalah meningkatkan kelahiran sapi menggunakan metode IB. 
Teknologi IB ini telah lama diterapkan di KAN Jabung, namun 
belum bisa mencapai hasil yang maksimal, oleh karena itu 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tampilan 
reproduksi pada sapi perah di Desa Gading Kembar Kawasan 
Koperasi Agro Niaga Jabung dilihat dari days open (DO), 
service per conception (S/C), dan calving interval (CI) yang 
merupakan parameter evalusi keberhasilan IB, serta bagaimana 
pengaruh paritas terhadap tampilan reproduksi sapi FH. 

 
1.3 Tujuan 

1. Mengetahui tampilan reproduksi pada sapi FH di 
Koperasi Agroniaga desa Gading Kembar Kecamatan 
Jabung dilihat dari DO, S/C dan CI? 

2. Mengetahui pengaruhnya paritas terhadap tampilan 
reproduksi sapi Friesian Holstein?  
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1.4 Kegunaan 

Penelitian dilakukan dengan harapan nantinya dapat 
memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah : 

1. Sebagai bahan kebijakan pengelola  Koperasi 
Agroniaga Jabung khususnya di desa Gading Kembar. 

2. Sebagai pedoman  di dalam  menajemen  pemeliharaan 
untuk mendapatkan  tampilan reproduksi  sapi perah 
yang baik. 

 
1.5 Kerangka Konsep 

Adapun berikut ini merupakan flow chart kerangka 
konsep penelitian: 
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 Tujuan dari program IB diantaranya adalah untuk 
meningkatkan mutu genetik ternak yang nantinya diharapkan 
akan meningkatkan  produksi susu dalam negeri. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan IB harus diperhatikan agar 
program IB dapat maksimal, diantaranya adalah : 

a) Kualitas semen beku. 
Semen yang bagus memiliki 50% sel sperma yang 
hidup setelah thawing atau pengenceran semen beku 
(El-Harairy, Laila, Eid, Zeidan, El-Salaam dan El-Kishk 
2011). Guna menjaga kualitas semen beku harus 
dilakukan handling straw dengan baik, seperti menjaga 
straw tetap terendam nitrogen cair.  

b) Sumber Daya Manusia 
Peternak mempunyai peran penting dalam hal ini, yaitu 
mendeteksi birahi kemudian melaporkan ke 
inseminator. Keterlambatan IB bisa terjadi jika peternak 
lemah dalam deteksi birahi. Petugas inseminator juga 
turut menentukan keberhasilan IB, semakin terampil 
inseminator dalam deposisi semen, semakin tinggi 
tingkat keberhasilan IB. 

c) Pakan 
Kebetuhan nutrisi harus terpenuhi agar sistem 
reproduksi ternak tidak terganggu, sehingga mengurangi 
tingkat keberhasilan IB. Kebutuhan pakan sapi perah 
adalah 3% berat badan. Sapi perah yang sedang laktasi 
akan memerlukan protein yang lebih tinggi, hal ini 
dikarenakan sapi terus-menerus mensekresikan protein 
dalam bentuk susu (Yusuf, 2010). 

d) Ternak Betina yang di Inseminasi 
Kesehatan ternak yang diinseminasi juga akan 
menentukan keberhasilan. Permasalahan reproduksi 
pada hewan betina dapat disebabkan oleh adanya (1) 
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kelainan anatomi saluran reproduksi, (2) gangguan 
hormonal dan (3) abnormalitas sel telur (Nurhayati, 
Saptati dan Martindah, 2006). Selain kesehatan ternak, 
umur ternak juga perlu mendapat perhatian. Umur 
ternak dalam penelitian ini dibagi atas paritas 1 sampai 
enam, dimana paritas ditentukan berdasarkan berapa 
kali induk melahirkan. 

 
 Tingkat keberhasilan program IB di suatu wilayah dapat 
digambarkan dengan melihat data rata-rata service per 
conception, days open dan calving inteval. Service per 
Conception (S/C) adalah suatu nilai efisiensi yang dihitung 
berapa kali betian tersebut dikawinkan sampai bunting. Ada 
nilai S/C untuk individu maupun untuk kelompok sapi yang 
dikawinkan. Nilai S/C bergantung pada tingkat fertilitas semen 
dan kesuburan betina.  

Lama kosong atau sering diistilahkan Days Open (DO) 
untuk sapi perah betina normalnya adalah 40-60 hari, namun 
apabila sapi mengalami distokia, retensi plasenta, dan 
sebagainya, sebaiknya perkawinan ditunda 90-120 hari setelah 
beranak (Stevenson,  2001) dan Calving interval adalah selang 
waktu antar kelahiran/beranak. CI yang baik berkisar 12–14 
bulan. CI dapat mempengaruhi produksi susu, semakin tinggi 
nilai CI, produksi susu per laktasi akan semakin tinggi, tetapi 
rata-rata produksi susu perhari rendah. Parameter tersebut akan 
menggambarkan keberhasilan IB disuatu wilayah, semakin 
tinggi tingkat keberhasilan IB, maka tampilan reproduksi sapi di 
wilayah tersebut juga semakin efisien. 
 


