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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah merupakan salah satu komoditi ternak yang 

dapat menghasilkan susu. Produksi susu secara nasional belum 

dapat mencukupi kebutuhan susu dalam negeri. 

Ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan susu tersebut 

dikarenakan produktivitas sapi perah di Indonesia rata-rata 

masih rendah baik secara kuantitas maupun kualitasnya 

(Yusuf, 2010). 

Populasi sapi perah di Indonesia mencapai 597.213  

ekor dengan total produksi susu segar sebanyak 842.000 

ton/tahun. Populasi sapi perah terbanyak adalah Jawa Timur 

yang mencapai 296.300 ekor, namun produksi sebesar itu 

hanya memenuhi 26,5 persen dari kebutuhan. Sisa kebutuhan 

nasional sebesar 73,5 persen diperoleh dengan cara impor 

(BPS, 2011). 

Program yang dicanangkan untuk memacu 

peningkatan produksi susu nasional adalah melalui 

peningkatan populasi sapi perah dengan proses IB dan 

diharapkan adanya efisiensi reproduksi guna meningkatkan 

populasi sapi perah di Indonesia,  (Hastono dan Umi, 2011). 

Teknologi Inseminasi Buatan (IB) adalah salah satu 

teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk 

meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak, sehingga dalam 

waktu pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik 

dalam jumlah yang besar  dengan memanfaatkan  pejantan 

unggul (Susilawati
a
, 2011). Agustina (2001) menyatakan 

bahwa keberhasilan program IB dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah pendeteksian birahi, fertilisasi 
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betina, efisiensi Inseminator dan kesuburan semen serta faktor 

paritas.    

Salah satu koperasi yang bergerak dibidang sapi perah 

adalah Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Malang, dengan 

total populasi sapi perah mencapai 7500 ekor. Dugaan awal, 

lambannya peningkatan produksi susu sapi perah di KAN 

Jabung diduga karena lemahnya peningkatan populasi sapi 

perah akibat lama kosong dan IB yang dilakukan berulang-

ulang tanpa menghasilkan kebuntingan pada sapi perah, serta 

adanya variasi penampilan reproduksi sapi perah pada 

beberapa paritas, namun belum ada data otentik yang bisa 

membenarkan dugaan tersebut. Berlandaskan fakta-fakta 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian guna mengevaluasi 

keberhasilan IB terhadap tampilan reproduksi sapi perah 

hingga nantinya mampu menjawab masalah-masalah yang 

dihadapi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Produksi susu sapi di Koperasi Agroniaga 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 inseminasi buatan. Setelah sekian lama 

metode inseminasi ini diterapkan di Koperasi Agroniaga 

Jabung, namun belum bisa mencapai hasil yang maksimal. 

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana tampilan reproduksi pada sapi perah di Desa 

Kemiri Kawasan Koperasi Agro Niaga Jabung dilihat dari 

days open (DO), service per conception (S/C), dan calving 

interval (CI) yang merupakan parameter evaluasi keberhasilan 

IB dan adakah perbedaan tampilan reproduksi sapi perah pada 
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berbagai paritas di Desa Kemiri, Kecamatan  Jabung, 

Kabupaten Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tampilan 

reproduksi pada sapi perah di Desa Kemiri Kawasan Koperasi 

Agro Niaga Jabung dilihat dari DO, S/C, dan CI yang 

merupakan parameter evaluasi keberhasilan IB serta 

mengetahui perbedaan tampilan reproduksi sapi perah pada 

berbagai paritas. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi KAN 

Jabung dalam mengevaluasi pelaksanaan inseminasi 

buatan terhadap tampilan reproduksi sapi perah dilihat 

dari DO, S/C, dan CI  serta  dapat mengetahui 

perbedaan tampilan reproduksi sapi perah pada 

berbagai paritas. 

2. Memberikan informasi bagi masyarakat pada 

umumnya dan pihak yang akan melakukan penelitian 

lanjut khususnya tentang keadaan peternakan sapi 

perah dilihat dari tampilan reproduksi berdasarkan 

evaluasi keberhasilan inseminasi buatan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Evaluasi keberhasilan inseminasi buatan dapat 

dilakukan dengan melihat status reproduksi sapi perah. Ada 

beberapa hal yang dapat dijadikan parameter untuk 

mengevaluasi keberhasilan inseminasi buatan tersebut, 

diantaranya yaitu :  
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1. Lama kosong, sapi tersebut tidak bunting lagi setelah 

partus atau yang disebut Days Open (DO). 

2.  Nilai efisiensi berapa kali betina tersebut di IB atau 

yang disebut Service per Conception (S/C). 

3. Selang waktu beranak mulai dari partus hingga partus 

kembali atau yang disebut Calving Interval (CI) 

(Anggraeni, Fitriyani, Atabany, Sumantri, dan 

Komala, 2010). 

 Yusran dan Mariyono (1994) menyatakan bahwa 

ukuran reproduksi yang utama pada sapi perah adalah selang 

beranak. Selang beranak ditentukan oleh penampilan days 

open (selang waktu antara saat beranak sampai dengan 

terjadinya konsepsi setelah beranak) dan lama kebuntingan. 

Days open terbentuk dari Anestrus Post Partus (APP) dengan 

S/C. Berdasarkan ketiga parameter reproduksi di atas diketahui 

bahwa lama periode APP, DO dan CI pada sapi perah lebih 

besar dari batasan optimal namun masih dalam batas fisiologis 

yang layak bagi seekor sapi perah induk. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor genetik 

dan lingkungan. Nilai heritabilitas sifat reproduksi angka 

berkisar 5%. Hal ini berarti bahwa faktor non genetik, seperti 

lingkungan klimat, tata laksana pemeliharaan, ketersediaan 

pakan dan kondisi fisiologis ternak lebih berperan. 

Pryce, Royal, Garnsworthy, and Mao (2004) 

menyatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi reproduksi 

ternak, perlu diperhatikan proses kompleks terkait dengan sifat 

reproduksi yang melibatkan aspek genetik, fisiologi, nutrisi, 

manajemen dan lingkungan. Salah satunya adalah fertilitas 

yang merupakan rangkaian proses biologis yang kompleks, 

maka cukup sulit untuk mendefinisikan daya fertilitas induk 

yang mencakup semua aspek reproduksi. Meskipun demikian 
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dalam pemeriksaan kemampuan fertilitas, metoda 

konvensional dapat diterapkan dengan cara menghitung 

sejumlah indeks reproduksi sebagai indikator tingkat efisiensi 

reproduksi sapi perah. Indeks reproduksi sebagai ukuran 

tingkat fertilitas dihitung berdasarkan informasi data 

reproduksi seperti penggunaan pejantan dalam inseminasi 

(IB), tanggal servis dan tanggal melahirkan sapi betina, 

sedangkan fertilitas dalam bentuk interval waktu, antara lain 

periode dari partus sampai kawin (birahi) pertama, lama 

kosong dan selang beranak. 

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). 

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. Semen dengan 

tingkat fertilitas 70% dapat menghasilkan nilai S/C = 1,4 dan 

pada tingkat fertilitas 90% menghasilkan nilai S/C = 1,1. 

Betina dengan nilai S/C tinggi (repeat breeders) sangat 

merugikan, begitu pula dengan selang beranak atau yang 

sering diistilahkan dengan Calving interval (CI). 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. 

CI dipengaruhi oleh kawin pertama setelah beranak dan 
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service period (Royal, Darwash, Flint, Webb, Woolliams, and 

Lamming, 2000). 

Semua parameter tersebut dapat dijadikan evaluasi 

keberhasilan inseminasi buatan.  Beberapa parameter tersebut  

mampu mendeskripsikan hasil evaluasi inseminasi buatan, 

apakah inseminasi buatan yang dilakukan tersebut sudah baik 

ataukah perlu ada perbaikan. 

 

Flowchart Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Sapi Fries Holland 

Sebagian besar sapi-sapi perah yang ada di Indonesia 

adalah sapi bangsa Fries Holland (FH) yang didatangkan dari 

negara-negara Eropa yang memiliki iklim sedang (temperate) 

dengan kisaran suhu termonetral rendah yaitu 13 – 25
o
C (Yani 

dan Purwanto, 2006). Ciri sapi ini diantaranya warna hitam 

belang putih dengan batas yang jelas, kepala berbentuk 

panjang, lebar dan lurus, ekor warna putih, tanduk mengarah 

ke depan dan membengkok ke dalam, temperamen untuk sapi 

betina jinak dan tenang, serta mempunyai produksi susu lebih 

banyak dibanding bangsa sapi lainnya yakni mencapai 5.982 

kg/laktasi dengan kadar lemak susu 3,7% (Gayatri, Setiadi, 

Isbandi, dan Budiraharjo, 2005). 

Sapi Friesian Holstein (FH) yang berada di Indonesia 

merupakan sapi perah yang berasal dari Eropa. Sapi FH 

memerlukan kondisi lingkungan yang mampu mendukung 

penampilan produktivitas sesuai dengan kemampuan 

produktivitasnya. Kondisi iklim Eropa yang sebagian besar 

beriklim sub tropis dan sedang sangat berbeda dengan kondisi 

Indonesia yang beriklim tropis. (Adinata, 2009).   

 

2.2 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. 

 Agustina (2001) menyatakan bahwa keberhasilan 

program IB dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menurut 

urutan kepentingannya adalah sebagai berikut: efisiensi 

pendeteksian birahi, fertilisasi betina, efisiensi Inseminator 

dan kesuburan semen. Susilawati
a
 (2011) menambahkan 

bahwa keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh 
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beberapa hal yaitu : (1) Kualitas semen; (2) Manusianya 

(Inseminator dan peternaknya) dalam hal ketepatan waktu IB 

dan penempatan semen (deposisi semen); (3) Fisiologi 

betinanya. Ahmad, Khan, Manan, and Abdullah (2007) 

menyatakan bahwa keberhasilan pelayanan IB tergantung dari 

banyak faktor, seperti kualitas semen, keterampilan 

Inseminator, ketepatan waktu inseminasi, dan keadaan sapi 

atau induk yang akan diinseminasi, manajemen nutrisi dan 

kondisi iklim juga berdampak pada pelayanan IB. 

 

2.2.1 Keterampilan Inseminator 

 Pelaksanaan Teknis Inseminasi Buatan dilapangan 

memerlukan petugas yang memiliki keterampilan khusus yang 

tidak mudah dilakukan oleh orang yang tidak dilatih secara 

khusus untuk keperluan tersebut. Tidak dibenarkan apabila 

pelaksana IB di lapangan diserahkan kepada petugas yang 

belum atau tidak cukup mengikuti pelatihan Teknis lnseminasi 

Buatan. Keterampilan teknis dasar yang wajib dimiliki oleh 

seorang petugas teknis IB adalah mampu menginseminasi dan 

selanjutnya secara berjenjang petugas tersebut dapat 

meningkatkan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan tugas 

di lapangan (Kementan, 2012). 

Keterampilan Inseminator dalam teknis IB seperti 

thawing, deposisi semen dan ketepatan waktu IB turut 

menentukan keberhasilan IB. Proses thawing dilakukan 

dengan air dan disarankan suhu air tersebut meningkat secara 

perlahan, hal ini dimaksudkan mengurangi tingkat kematian 

dari sel sperma karena efek pada proses thawing sama dengan 

pada saat pembekuan (Susilawati
a
, 2011). 

Nalley, Handarini, Arifiantini, Yusuf, Purwantara, dan 

Semiadi (2011) menyatakan bahwa semakin dekat deposisi 
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semen dengan tempat fertilisasi, semakin tinggi daya fertilitas 

dan angka kelahirannya, sehingga jika deposisi semen 

dilakukan lebih dekat dengan tempat fertilisasi akan semakin 

baik. Penempatan deposisi semen yang ideal tersebut tentu 

memerlukan keterampilan petugas Inseminator. Susilawati
a
 

(2011) menambahkan, bahwa ketepatan waktu IB adalah saat 

menjelang ovulasi yaitu apa bila sapi menunjukkan tanda 

birahi pagi hari, maka IB dilakukan sore hari. 

  

2.2.2 Kualitas Semen Beku 

Siregar (2003) menyatakan bahwa teknologi 

Inseminasi Buatan dengan menggunakan semen unggul pada 

sapi perah, bukan saja ditujukan untuk meningkatkan potensi 

genetik dari turunannya, tetapi juga untuk mengoptimalkan 

produksi susu dari sapi perah induk. 

Kualitas semen beku merupakan salah satu faktor 

pembatas terhadap keberhasilan program IB pada ternak 

(Tambing, Toelihere, Tuty, Yusuf, dan Sutama, 2000). 

Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

reproduksi dan memperbaiki mutu genetik ternak sehingga 

semen yang digunakan harus berasal dari pejantan unggul 

(Madyawati dan Srianto, 2007). Semen yang bagus memiliki 

50% sel sperma yang hidup setelah thawing atau pengenceran 

semen beku (El-Harairy, Laila, Eid, Zeidan, El-Salaam, and 

El-Kishk, 2011).  

Parameter kualitas semen yang terpenting adalah 

konsentrasi dan motilitas progresifnya atau total spermatozoa 

yang bergerak kedepan karena hanya spermatozoa yang 

progresif saja yang mampu untuk melakukan fertilisasi. 

Kualitas semen harus tetap terjaga, oleh sebab itu semen beku 

harus selalu terendam didalam nitrogen cair, sekali saja tidak 
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terendam maka spermatozoa beku tidak dapat hidup setelah di 

thawing (Susilawati
a
, 2011). 

 

2.2.3 Peran  Peternak 

Peran peternak merupakan salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi keberhasilan Inseminasi Buatan. Peternak 

diharapkan bisa mendeteksi  ternak betina yang birahi. 

Pelaksanaan IB membutuhkan deteksi estrus yang tepat 

Tanda-tanda sapi betina birahi adalah gelisah dan terlihat 

sangat tidak tenang, keluarnya lendir dari vulva serta adanya 

perubahan vulva seperti bengkak dan vulva berwarna merah 

(Yendraliza, Zespin, Udin, dan Jaswandi, 2012). 

 Deteksi birahi yang tepat adalah kunci utama 

keberhasilan Inseminasi Buatan, selanjutnya adalah kecepatan 

dan ketepatan pelayanan Inseminasi Buatan itu sendiri 

dilaksanakan. Keterlambatan pelayanan Inseminasi Buatan 

akan berakibat pada kerugian waktu yang cukup lama. Jarak 

antara satu birahi ke birahi selanjutnya adalah kira-kira 21 hari 

sehingga bila satu birahi terlewati maka kita masih harus 

menunggu 21 hari lagi untuk melaksanakan Inseminasi Buatan 

selanjutnya. Kegagalan kebuntingan setelah pelaksanaan 

Inseminasi Buatan juga akan berakibat pada terbuangnya 

waktu percuma, selain kerugian materiil dan immateriil karena 

terbuangnya semen cair dan alat pelaksanaan Inseminasi 

Buatan serta terbuangnya biaya transportasi baik untuk 

melaporkan dan memberikan pelayanan dari pos Inseminasi 

Buatan ke tempat sapi birahi berada (Kementan, 2012). 

Pennington (2007) menerangkan bahwa siklus birahi 

pada sapi yang normal 18–24 hari, dengan rataan 21 hari. Sapi 

perah yang sedang birahi akan mengangkat ekornya dan 

temperatur bagian bawah ekor tersebut hangat. 
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Susilawati (2000) menyatakan bahwa ketepatan waktu 

IB adalah saat menjelang ovulasi, yaitu kalau pada sapi 

apabila menunjukkan tanda-tanda birahi sore maka 

pelaksanaan IB pagi hari berikutnya. Pelaksanaan IB 

seyogyanya tidak dilakukan pada siang hari, karena lendir 

servik mengental pada siang hari, sedangkan pada pagi, sore 

maupun malam lendir cervik menjadi encer, hal tersebut juga 

berdampak pada keberhasilan IB saat siang yang lebih rendah 

dari pada saat pagi, sore atau malam. 

 

2.2.4 Keadaan Fisiologi Reprodukasi Betina. 

Kondisi induk sangat berpengaruh terhadap tingkat 

produktivitas ternak, karena induk yang sehat diharapkan 

dapat menghasilkan keturunan (anak), sehingga pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan populasi.  Keadaan tersebut dapat 

tercapai apabila kondisi ternak induk sehat dan tidak ada 

gangguan reproduksi. Permasalahan reproduksi pada hewan 

betina dapat disebabkan oleh adanya (1) kelainan anatomi 

saluran reproduksi, (2) gangguan hormonal dan (3) 

abnormalitas sel telur. Gangguan reproduksi juga dapat 

diakibatkan oleh infeksi penyakit seperti endometritis, 

brucellosis dan leptospirosis. 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, adanya adhesio antara ovarium 

dengan bursa ovarium, lingkungan dalam uterus yang kurang 

sesuai serta penurunan fungsí saluran reproduksi. Hormon 

yang berhubungan dengan reproduksi diantaranya adalah 

hormon estrogen dan gonadotropin yaitu LH dan FSH 
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(Nurhayati, Saptati dan Martindah, 2011). Pemayun, 

Trilaksana dan Mahaputra (2011) menambahkan, bawah 

hormon lain yang berperan dalam reproduksi sapi adalah 

PGF2α, di mana ada 3 hormon yang mengatur sekresi hormon 

PGF2α yaitu oksitosin, progesteron dan esrogen.  

Hormon yang berhubungan dengan reproduksi 

diantaranya adalah Gonadotrophin Releasing Hormone 

(GnRH). GnRH tidak secara langsung mempengaruhi 

ovarium, namun hormon yang dihasilkan hipotalamus ini 

bekerja menstimulasi sintesis dan pelepasan hormon 

gonadotrophin yaitu Leutinising Hormone (LH) dan Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) serta mengontrol proses 

gametogenesis dan steroidogenesis (Jadav, Patel, Kavani, and 

Dhami, 2010). Hormon LH berperan membantu pelepasan sel 

telur dari folikel (ovulasi). Kekurangan hormon LH akan 

menyebabkan Folicel Cystic yaitu folikel yang gagal ovulasi 

dan ukuran folikel lebih besar dari normal (William, Silvia, 

Angela, McGinnis, and Hatler, 2005).  Pemayun dkk. (2011) 

menambahkan, bawah hormon lain yang berperan dalam 

reproduksi sapi adalah PGF2α, dimana ada 3 hormon yang 

mengatur sekresi hormon PGF2α yaitu oksitosin, progesteron 

dan estrogen.  

Serviks mengalami perubahan fisiologi dibawah 

pengaruh hormon estrogen maupun hormon progesteron, 

perubahan tersebut terlihat pada saat birahi (estrus), adanya 

sekresi lendir dari serviks akibat pengaruh konsentrasi hormon 

estrogen (Setiatin dan Sutopo 2012). 

 

2.3 Efisiensi dan Indeks Reproduksi  Sapi Perah 

Efisiensi  reproduksi adalah ukuran kemampuan 

seekor sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan yang 
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layak. Reproduksi merupakan sifat yang sangat menentukan 

keuntungan usaha peternakan sapi perah. Inefisiensi 

reproduksi dapat menimbulkan berbagai kerugian pada usaha 

peternakan sapi perah seperti: menurunkan produksi susu dan 

kelahiran anak per induk, meningkatkan angka pengafkiran 

ternak, memperlambat perbaikan genetik, meningkatkan biaya 

replacement dan biaya IB (Niazi, 2003). 

Daya fertilitas setiap ekor induk, yang memberi 

pengaruh secara langsung terhadap efisiensi reproduksi 

peternakan, diketahui merupakan suatu proses kompleks yang 

melibatkan banyak faktor seperti aspek 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 partus sampai kawin pertama, kawin pertama 

sampai konsepsi, lama kosong, lama bunting dan selang 

beranak (Anggraeni, 2011). 

Bila ditinjau dari sudut ekonomi sebetulnya semakin 

tinggi efisiensi reproduksi, maka akan semakin kecil biaya 

yang diperlukan untuk proses produksi. Sebagai gambaran, 

bila jumlah perkawinan sedikit untuk memperoleh 

kebuntingan, maka biaya yang dikeluarkanpun akan lebih 

kecil bila dibandingkan dengan berkali–kali kawin untuk 

memperoleh satu kebuntingan, karena diketahui untuk satu 

kali mengawinkan ternak maka akan di keluarkan sejumlah 

biaya seperti biaya inseminasi bila perkawinan dilakukan 

dengan IB. Kendalanya adalah masih rendahnya tingkat 

efisiensi reproduksi yang ditandai dengan panjangnya jarak 
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beranak akibat dari beberapa hal diantaranya adalah masih 

tingginya jumlah perkawinan untuk memperoleh satu 

kebuntingan (S/C) belum sesuai dengan apa yang diharapkan, 

untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi 

reproduksi, salah satu diantaranya melalui kawin tepat waktu. 

Tujuan utama pemeliharaan sapi perah adalah produksi susu 

yang tidak terlepas dari faktor reproduksi ternak, karena 

produksi susu dihasilkan setelah ternak bunting dan 

melahirkan anak (Siregar, 2003). 

 

2.3.1 Days Open 

 Salah satu perbaikan manajemen yang dapat 

dilakukan, yaitu perbaikan masa kosong. Masa kosong atau 

days open adalah jarak waktu beranak sampai terjadi 

kebuntingan atau hari-hari dari setelah beranak sampai 

bunting. Periode masa kosong adalah 85-115 hari setelah 

beranak (Izquierdo, Campos, Lang, Oaxaca, Suares, Jimenez, 

Jimenez, Betancurt, and Liera, 2008). Ali, Al-Haidary, 

Alshaikh, Gamil, and Hayes (2000) menambahkan bahwa 

tidak ada masa kosong yang kurang dari 30 hari. 

 Pszczola, Aguilar and Misztal (2009) menyatakan 

bahwa sapi FH di Amerika Serikat mempunyai masa kosong 

terpanjang pada musim semi dan terpendek pada musim 

gugur. Variasi suhu yang tinggi dengan kombinasi 

kelembaban mempengaruhi masa kosong karena menimbulkan 

kelainan fisiologis, sistem pencernaan, dan hormon di dalam 

darah. Setelah beranak sapi perah induk memerlukan waktu 

untuk mempersiapkan kebuntingan berikutnya. Masa kosong 

merupakan salah satu pengukuran indikator kesuburan pada 

ternak perah dan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya 

musim beranak dan umur sapi (Oseni, Misztal, Tsuruta, and 
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Rekaya, 2003). Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan 

umur kawin pertama adalah birahi yang terlambat, kesalahan 

dalam deteksi birahi, kurangnya bobot badan, dan faktor 

lingkungan (Pirlo, Milflior and Speroni, 2000). 

 Selain itu dalam penelitiannya, bahwa sapi-sapi FH 

yang mempunyai produksi susu lebih tinggi pada awal laktasi 

memiliki masa kosong yang lebih panjang (Atabany,  

Purwanto, Toharmat, dan Anggraeni, 2011). 

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). 

 

2.3.2 Service per Conception 

Service per Conception (S/C) adalah banyaknya 

perkawinan atau inseminasi buatan yang dilakukan hingga 

ternak menjadi bunting. Hal ini harus diperhatikan karena 

apabila S/C tinggi akan menyebabkan jarak beranak yang 

terlalu panjang. 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 (Moran, 

2005). 

  Service per conception adalah penilaian atau 

perhitungan jumlah pelayanan (service) Inseminasi Buatan 

(IB) atau kawin alam yang dibutuhkan oleh seekor betina 

sampai terjadinya kebuntingan. Nilai S/C bergantung pada 

tingkat fertilitas semen dan kesuburan betina. Semen dengan 

tingkat fertilitas 70% dapat menghasilkan nilai S/C = 1,4 dan 
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pada tingkat fertilitas 90% menghasilkan nilai S/C = 1,1 

Betina dengan nilai S/C tinggi (repeat breeders) sangat 

merugikan (Royal et al., 2000). Nilai S/C yang normal adalah 

1,6-2,0, semakin rendah nilai S/C, maka semakin bagus 

tampilan reproduksi ternak betina dalam kelompok tersebut 

(Toelihere, 1981). 

Nilai S/C yang normal bekisar antara 1,6 sampai 2,0. 

Makin rendah nilai S/C, maka makin tinggi kesuburan ternak 

betina tersebut. Hasil penelitian Hartatik, Mahardika, Widi, 

dan Baliarti (2009) menjelaskan bahwa nilai S/C dapat 

dihitung dengan membandingkan kelahiran pada laktasi 

pertama dan kedua. Nilai S/C pada laktasi pertama yang baik 

adalah 1,72. 

 

2.3.3 Calving Interval 

Siregar (2003) menerangkan bahwa untuk 

memperpendek jarak beranak pada sapi perah dapat dilakukan 

melalui dua cara yakni sapi perah induk harus dikawinkan 60 

hari setelah beranak dan jumlah perkawinan (S/C) tidak lebih 

dari dua kali. Tetapi kenyataanya dilapang jarak beranak sapi 

perah yang dipelihara sebagian besar peternak masing relatif 

panjang yakni 418–453 hari. 

Calving Interval merupakan selang beranak sapi 

betina antara satu dengan yang ke dua. Produktifitas ternak 

sapi ditentukan antara lain oleh jarak beranak, semakin pendek 

jarak beranak , maka makin produktif induk sapi tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi lamanya calving interval adalah 

kondisi lingkungan dan manajemen pemeliharaan ternak 

(Iskandar dan Farizal, 2011). Hasil penelitian Iskandar dan 

Farizal ( 2011) melaporkan jarak beranak (calving interval) 

induk sapi rata-rata 377 hari, sedangkan Ajili, Rekik, Gara, 
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and Bouraoui (2007) melaporkan bahwa jarak beranak sapi 

antara 300 hari samapi 900 hari. 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Reproduksi Sapi  Perah 

 

2.4.1 Pemberian Pakan 

 Tatalaksana pemberian pakan mempunyai peran 

penting dalam meningkatkan kemampuan berproduksi susu 

sapi perah induk yang dipelihara oleh peternak. Perbaikan 

tatalaksana yang paling memungkinkan adalah tata laksana 

pemberian pakan berupa frekuensi pemberiannya. Pada 

umumnya peternak sapi perah di Indonesia memberikan pakan 

kepada sapi perahnya hanya dua kali dalam sehari, padahal 

beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

frekuensi pemberian pakan dapat meningkatkan kemampuan 

berproduksi susu sapi perah (Siregar, 2001). 

Moran (2005) menyatakan bahwa dalam hal yang 

sama sapi perah harus mengkonsumsi pakan dalam bahan 

kering lebih dari 4% bobot badannya setiap harinya. Tingginya 

konsumsi BK akan meningkatkan konsumsi nutrien sehingga 

akan memperbaiki kinerja ternak secara umum. 

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). 

Penambahan pakan berupa konsentrat dan hijauan akan 

meningkatkan konsumsi zat-zat gizi yang berdampak terhadap 

peningkatan kemampuan berproduksi susu (Sori, 2001). 

Pemberian pakan berkualitas akan meningkatkan bobot badan 

hidup sapi secara signifikan, meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan berkualitas rendah, meningkatkan angka 
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kebuntingan, dan memperpendek jarak beranak (Winugroho 

dan Widiawati, 2004). Memiliki kandungan nutrisi yang 

berbeda-beda. Kandungan bahan pakan berdasarkan analisis 

proksimat yang dilakukan oleh beberapa peneliti dipaparkan 

pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kandungan bahan pakan 

No 

Nama 

Bahan 

Pakan 

Kandungan Bahan Pakan 

Sumber BK 

(%) 

PK  

(%) 

TDN 

(%) 

1 Rumpu 

Gajah 
17,21 8,86 46 

Andrianton, 

2010 

2 Pucuk 

Tebu 
22,23 4,94 66 

Wahyuni, 

2010 

3 Legum 

 
22,92 23,7 65 

Widodo, 

2010 

4 
Konsentrat 84 20 60 

KAN Jabung 

 

5 Tepung 

Roti 
89,8 10,7 50,13 

Widodo, 

2010 

6 Ampas 

Tahu 
74 19,45 76 

Widodo, 

2010 

 

Kebutuhan nutrisi sapi perah laktasi dapat dihitung 

berdasarkan produksi susu harian dan kadar lemak susu serta 

dibandingkan dengan table NRC. NRC merupakan singkatan 

dari National Research Council. Tabel NRC kebutuhan nutrisi 

pakan sapi laktasi dengan rata-rat produksi susu harian 10-30 

kg dan mengandung lemak susu sebesar 4-5% dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. NRC kapasitas produksi susu 10-30 kg dengan  

kandungan lemak  susu antara 4-5%.  

 
Sumber : (NRC, 2001). 

 

2.4.2 Nilai Kondisi Tubuh 

Penilaian kondisi tubuh dilakukan dengan cara 

pengamatan dan perabaan terhadap deposit lemak pada bagian 

tubuh ternak, yaitu pada bagian punggung dan seperempat 

bagian belakang, seperti pada bagian processus spinosus, 

processus spinosus ke processus transversus, processus 

transversus, legok lapar, tuber coxae (hooks), antara tuber 

coxae dan tuber ischiadicus (pins), antara tuber coxae kanan 

dan kiri, dan pangkal ekor ke tuber ischiadicus dengan skor 1-
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5 (skor 1=sangat kurus, skor 3= sedang, dan skor 5= sangat 

gemuk) skala 0,25 (Sukandar, Purwanto dan Anggraeni, 

2008). 

 

 
Gambar 1. Cara menilai body condition score pada bagian-

bagian tubuh ternak 

Sumber : (Sukandar dkk., 2008). 

 

Sepanjang periode laktasi dan periode kering, sapi 

dewasa akan mengalami perubahan kondisi tubuh. Kondisi 

tubuh menggambarkan cadangan lemak tubuh ternak. 

Cadangan lemak tubuh akan digunakan sapi periode laktasi 

pada saat tidak cukup mendapat energi untuk produksi susu, 

sehingga pemulihan kondisi tubuh saat periode kering penting 

untuk dijaga.  

Taylor and Field (2004) menyatakan bahwa setelah 

beranak, sapi perah akan mengalami kesulitan menyediakan 

nutrisi untuk produksi susu karena konsumsi pakan terbatas, 

sehingga cadangan lemak tubuh digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan. Rataan Body Condition Score saat periode kering 

sedikit menurun menunjukkan bahwa manajemen 
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pemeliharaan sapi perah dalam pemulihan kondisi tubuh saat 

periode kering kurang diperhatikan peternak. Koefisien 

keragaman Body Condition Score sapi dewasa sepanjang 

periode laktasi dan periode kering relatif tetap yang 

menunjukkan bahwa Body Condition Score relatif seragam 

dikarenakan data merupakan sampel dari populasi dengan 

kondisi pemeliharaan ternak di Cilumber relative seragam. 

Body Condition Score sepanjang laktasi minimum dan 

maksimum masing-masing adalah 2,00 dan 3,75 sedangkan 

BCS periode kering minimum dan maksimum masing-masing 

adalah 2,25 dan 3,75. 

 

2.4.3 Periode Laktasi 

Days open yang disarankan adalah 90 hari, hal ini 

bertujuan untuk menjaga agar masa laktasi berjalan 305 hari. 

Anggraeni, Fitriyani, Atabany, Sumantri, dan Komala (2010) 

berpendapat, bahwa meskipun dihasilkan tambahan produksi 

susu dengan memanjangnya masa laktasi, akan tetapi total 

produksi susu selama hidup produktif sapi induk akan 

berkurang, dikarenakan penambahan produksi susu relatif 

rendah selama akhir laktasi. Periode laktasi sedikit 

pengaruhnya terhadap masa kosong dari sapi. 

 

2.4.4 Iklim 

Hadi dan Ilham (2002) berpendapat bahwa lingkungan 

seperti suhu udara dan kelembaban berpengaruh pada aktivitas 

reproduksi. Suhu lingkungan yang tinggi terutama pada musim 

kemarau mengurangi lama periode birahi. Aktivitas birahi 

tidak memberikan sumbangan yang nyata terhadap fertilitas 

siklus birahi atau periode birahi terganggu apabila sapi tidak 



22 
 

mendapatkan energi yang cukup, sehingga kondisinya menjadi 

buruk. 

 Salah satu faktor lingkungan yang cukup dominan 

dalam mempengaruhi produktivitas ternak adalah iklim mikro. 

Iklim mikro di suatu tempat yang tidak mendukung bagi 

kehidupan ternak membuat potensi genetik seekor ternak tidak 

dapat ditampilkan secara optimal. Ada empat unsur iklim 

mikro yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak secara 

langsung yaitu: suhu, kelembaban udara, radiasi dan kecepatan 

angin, sedangkan dua unsur lainnya yaitu evaporasi dan curah 

hujan mempengaruhi produktivitas ternak secara tidak 

langsung. Interaksi keempat unsur iklim mikro tersebut dapat 

menghasilkan suatu indeks dengan pengaruh yang berbeda 

terhadap ternak (Yani dan Purwanto, 2006). 

Berdasarkan hasil pendataan, sebagian besar sapi-sapi 

perah yang ada di Indonesia adalah sapi bangsa Fries Holland 

(FH) yang didatangkan dari negara-negara Eropa yang 

memiliki iklim sedang (temperate) dengan kisaran suhu 

termonetral rendah (13 – 25
o
C). Berdasarkan kondisi iklim 

asal tersebut, sapi perah FH sangat peka terhadap perubahan 

suhu tinggi. Apabila sapi FH ditempatkan pada lokasi yang 

memiliki suhu tinggi, maka sapi-sapi tersebut akan mengalami 

cekaman panas terus menerus yang berakibat pada 

menurunnya produktivitas sapi FH (Yani, 2007). 

Unsur iklim mikro yang dapat mempengaruhi 

produksi panas dan pelepasan panas pada sapi FH adalah suhu 

dan kelembaban udara, radiasi matahari dan kecepatan angin. 

Sapi FH menunjukkan penampilan produksi terbaik apabila 

ditempatkan pada suhu lingkungan 18,3
o
C dengan kelembaban 

55%. Bila melebihi suhu tersebut, ternak akan melakukan 

penyesuaian secara fisiologis dan secara tingkah laku 
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(behaviour). Usaha peternakan sapi FH di Indonesia, pada 

umumnya dilakukan pada daerah yang memiliki ketinggian 

lebih dari 800 m di atas permukaan laut, dengan tujuan untuk 

penyesuaian lingkungan. Pengaruh yang timbul pada sapi FH 

akibat cekaman panas adalah : 1) Penurunan nafsu makan; 2) 

Peningkatan konsumsi minum; 3) Penurunan metabolisme dan 

peningkatan katabolisme; 4) Peningkatan pelepasan panas 

melalui penguapan; 5) Penurunan konsentrasi hormon dalam 

darah; 6) Peningkatan temperatur tubuh, respirasi dan denyut 

jantung. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan suhu 

lingkungan mikro (sekitar kandang) sebesar 5
o
C dapat 

meningkatkan produksi susu sapi FH sebesar 10 kg/hari yaitu 

dari 35 kg/hari menjadi 45 kg/hari (Berman, 2005). 

 

2.4.5 Kegagalan Reproduksi  

Berbagai 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). 

Kegagalan dalam reproduksi ternak tidak hanya 

disebabkan oleh ternaknya, tetapi juga dari manusia. Rudiah 

(2008) berpendapat, bahwa umur ovum itu pendek atau tidak 

dapat hidup lama, oleh karena apabila sebuah ovum telah 

diovulasikan dan tidak terbuahi, maka ovum tersebut 

mengalami kematian hingga menyebabkan kegagalan 
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fertilisasi. Kegagalan reproduksi pada hewan betina dapat 

digolongkan dalam tiga kelompok besar. Yaitu : 

 Kelainan anatomik-fisiologik, karena faktor-faktor 

genetic dan lingkungan, misalnya kelainan bentuk 

saluran betina yang kogenital, ketidakseimbangan atau 

ketidaklancaran produksi dan pelepasan hormone- 

hormone gonadotropin dan gonadal kerana 

kekurangan makanan atau zat-zat tertentu, pengaruh 

suhu dan musim, cahaya, stress, dan penyakit pada 

umumnya. 

 Kelainan- kelainan patologik dalam bentuk 

pendarahan (terutama endometritis), penimbunan 

nanah (terutama pyometra), dan kelainan- kelainan 

patologik lainnya karena serangan mikroorganisme. 

 Kegagalan reproduksi karena penyakit- penyakit 

kelamin menular khusus terutama brucellosis, 

trichomoniasis, vibrosis dan leptospirosis yang 

menyebabkan kematian foetus dan abortus (Tolihere, 

1981) 

Tolihere (1981) menyatakan bahwa, sesudah partus, 

hewan betina harus menghasilkan susu untuk anaknya dan 

menyiapkan uterus, ovarium dan organ- organ kelamin lainnya 

dan sistem endokrin untuk memulai lagi suatu siklus normal 

untuk kebuntingan baru. Uterus harus kembali kepada ukuran 

dan posisi semula (dikenal sebagai involusi) dan 

mempersiapkan untuk kebuntingan berikutnya. Waktu yang 

diperlukan untuk involusi pada sapi berkisar antara 30-50 hari. 

Nvolusi uterus biasanya terdapat menjelang periode birahi 

pertama sesudah partus. Interval antara partus ke birahi 

pertama pada sapi berkisar antara 50-60 hari. Interval dari 

partus hingga konsepsi dipengaruhi oleh kegagalan reproduksi, 
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penyakit, aktivitas ovarium yang menurun serta fertilitas per 

inseminasi. Fertilitas sapi perah yang tinggi dapat 

mempercepat timbulnya estrus awal pasca beranak 
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BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 01 

Oktober sampai 01 November 2012 di Desa Kemiri, 

Kecamatan Jabung, Kawasan Koperasi Agro Niaga Jabung, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur.  

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data 100 ekor sapi perah betina yang minimal telah partus dua 

kali agar dapat diketahui calving intervalnya. Sampel dipilih 

secara purpusif random sampling  dalam satu Desa Kemiri di 

Kawasan Koperasi Agro Niaga Jabung. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah 

studi kasus. Data yang diambil adalah data primer dan 

sekunder. 

 

3.3.1 Data Primer 

 

3.3.1.1 Penilaian Keterampilan Inseminator dan  

Pengetahuan peternak. 

Penilaian keterampilan inseminator dilakukan dengan 

metode wawancara kepada petugas inseminator di lokasi 

penelitian dan di asumsikan bahwa masing-masing 

inseminator memiliki keterampilan menginseminasi yang 

sama. Wawancara yang dilakukan berdasarkan quisioner yang 

dapat dilihat pada (Lampiran 9) apabila petugas inseminator 
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memiliki sertifikasi dari BBIB serta memiliki pengalaman 

menginseminasi minimal 2 tahun atau setara dengan 4000 

akseptor maka inseminator tersebut dianggap terampil dalam 

melakukan inseminasi pada sapi sedangkan untuk informasi 

tingkat pengetahuan peternak berdasarkan keterangan dari 

petugas inseminator. 

 

3.3.1.2 Penilaian Kualitas dan handling Semen serta 

pengamatan Proses Thawing 

Penilaian kualitas semen beku dilihat berdasarkan 

persentase PTM (Post Thawing Motility). PTM semen beku 

yang baik berdasarkan SNI (2005) adalah sebesar ≥ 40%. 

Penilaian PTM pada penelitian ini tidak dilakukan uji dengan 

mikroskop melaikan berdasarkan informasi dari instansi 

terkait, sedangkan pengamatan handling semen beku dilokasi 

penelitian dimulai dari pengisian nitrogen cair kedalam 

thermos berkapasitas 500 ml yang dilakukan di Koperasi Agro 

Niaga Jabung hingga dibawa ke lapang sebelum straw di IB-

kan. Penilaian proses thawing dilakukan dengan pengamatan 

dan pengukuran suhu air yang digunakan untuk thawing. 

 

3.3.1.3 Penilaian Kuantitas dan kualitas pemberian pakan. 

Data mengenai pakan diperoleh dari 67 peternak 

dilokasi penelitian dipilih 20 peternak secara purpusif 

sampling dengan kriteria memiliki sapi ≥ 2 ekor, pada tiap 

peternak dipilih 1 sapi secara random untuk ditimbang 

pakannya. Setiap penimbangan, jenis pakan dicatat serta  

dikelompokkan berdasarkan pakan hijauan, konsentart dan 

pakan tambahan. Pakan yang dikelompokkan didalam pakan 

hijaun adalah rumput gajah, pucuk tebu, dan leguminosa, 

sedangkan pakan yang kelompokkan didalam pakan tambahan 
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adalah ampas tahu dan tepung roti, kemudian masing-masing 

bahan pakan ditimbang beratnya. 

Konsentrasi nutrisi (BK, PK dan TDN) masing-

masing jenis bahan pakan tidak diukur melalui analisis 

proksimat tetapi menggunakan data pakan berdasarkan tabel 

pakan yang bersumber dari (Wahyuni, 2010; Andrianton, 

2010;  dan Widodo, 2012) yang ada pada (Tabel 1). 

Terkait dengan pakan, hanya diamati jumlah nutrisi 

pakan yang diberikan dengan perhitungan pemberian BK, PK 

dan TDN adalah sebagai berikut : 

 

1. Penghitungan Bahan Kering (BK) yang diberikan  
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑥 𝐾𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐵𝐾 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛

100
 

 

2. Penghitungan Protein Kasar (PK) yang diberikan  
𝐵𝐾 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑥 𝐾𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑘 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛

100
 

 

3. Penghitungan TDN yang diberikan  
𝐵𝐾 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑥 𝑇𝐷𝑁 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛

100
 

 

 Selanjutnya, data jumlah pemberian  BK, PK dan 

TDN, dibandingkan dengan Tabel kebutuhan nutrisi sapi perah 

dari NRC (2001) untuk sapi dengan  kapasitas produksi susu 

10 liter/ekor/hari dan kandungan lemak 4%. 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan melihat data IB yang 

ada di Koperasi Agroniaga Jabung, juga berdasarkan hasil 

wawancara langsung dengan peternak dan nantinya 
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dicocokkan antara data dari Koperasi Agroniaga Jabung 

dengan data hasi wawancara dari peternak. 

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

random sampling dengan ketentuan :  

1. Sapi betina indukan minimal partus dua kali dan 

memiliki ID ternak. 

2. Memiliki recording IB yang lengkap, meliputi, 

tanggal IB, tanggal Pemerikasaan Kebuntingan dan 

tanggal partus.  

Setelah data lapang diperoleh, diinputkan ke MS.Exel dan 

SPSS versi 16.0 untuk diolah, lalu dilakukan analisa data 

dengan cara statistik deskriptif analitik dan Metode Kruskall 

Wallis menggunakan sebaran statistik uji Chi square. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel pengamatan dalam penelitian ini terdiri dari 

variable dependent dan variable independent :  

 

3.4.1 Variabel dependent 

1. Days Open (DO) 

Days open atau masa kosong adalah jarak antara 

waktu induk beranak sampai dengan bunting kembali 

(Izquierdo et al., 2008). 

 

2. Service per Conception (S/C)  

Hartatik dkk. (2009) menyatakan bahwa Service per 

Conception (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. Rumus S/C adalah 

sebagai berikut :  
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𝑆/𝐶 =
Jumlah inseminasi sampai terjadi kebuntingan 

Jumlah sapi betina yang di IB
 

 

3. Calving interval (CI) 

Selang beranak adalah jangka waktu dari saat induk 

beranak hingga saat beranak berikutnya (Iskandar dan Farizal, 

2011). 

 

3.4.2 Variabel Independent 

Variabel independent pada penelitian ini adalah 

paritas; keterampilan inseminator dan kemampuan peternak 

dalam mendeteksi birahi;  kualitas dan handling semen; serta 

kuantitas dan kualitas pemberian pakan. 

 

3.5 Analisa Data  

1. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan diolah 

secara statistik deskriptif menggunakan MS. Exel. 

Rumus yang digunakan adalah rumus dasar, sebagai 

berikut: 

Rumus menentukan Rata-rata dalam MS. Exel :  

 

 

Rumus menentukan Standar Deviasi dalam MS. Exel : 

 

 

Rumus menentukan Nilai Minimum dalam MS. Exel : 

 

 

Rumus menentukan Nilai Maskimum dalam MS.Exel: 

 

 

= AVERAGE(number1,[number2],…) 

= STDEV(number1,[number2],…) 

= MIN(number1,[number2],…) 

= MAX(number1,[number2],…) 
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Rumus menentukan Nilai (n) dalam MS. Exel : 

 

 

 

2. Data di olah menggunaka SPSS versi 16.0  

Pengujian One Way Anova, data diperiksa 

apakah ragam residual homogeny (homogenitas) dan 

apakah residual menyebar normal (normalitas) dengan 

Uji Homogenitas menggunakan Lavene dan Uji 

Normalitas menggunakan Komogorov smirnov. 

Apabila hasil tidak memenuhi (Ho ditolak, dengan 

alpha 0,05) maka dilanjutkan dengan pengujian 

menggunakan prosedur non parametric dari One Way 

Anova yaitu uji Kruskall Wallis. 

Uji Kruskall Wallis dimulai dengan  

mengurutan (rank) dari kecil ke besar dari 

pengamatan-pengamatan Yij, ganti pengamatan-

pengamatan Yij, dengan ranknya, yaitu Rij. 

Menghitung jumlah rank untuk masing-masing 

treatment, yaitu Ri. untuk i = 1, 2, ... , a  

Rumus  statistik uji Kruskall Wallis sebagai berikut : 

 
Jika ada pengamatan yang sama maka rank Rij diambil 

rata-ratanya. Jika tidak ada pengamatan yang sama 

(kembar) maka : 

= COUNT(value1,[value2],…) 
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Jika ni  ≥ 5, H didekati dengan variabel random χ ² 

dengan derajat bebas df = a - 1. 

Hipotesis awal dari Metode Kruskall Wallis 

menggunakan sebaran statistik uji Chi square adalah : 

 Ho : tidak terdapat perbedaan rata-rata DO, 

S/C dan CI pada berbagai paritas;  

 H1: minimal terdapat sepasang rata-rata DO, 

S/C dan CI yang berbeda pada berbagai 

paritas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Evaluasi Keberhasilan Inseminasi Buatan Berdasarkan 

DO, S/C dan CI 

Inseminasi Buatan dapat dievaluasi berdasarkan 

beberapa parameter yakni Days Open, Service per Conception 

dan Calving Interval. Ada ketetapan yang dijadikan acuan 

untuk beberapa parameter tersebut, untuk DO yang baik 

berada pada kisaran 40-60 hari (Stevenson, 2001); S/C yang 

baik adalah 1,6 – 2,0 (Jainudeen and Hafez, 2008); sedangkan 

CI yang baik adalah ± 365 hari (Ball and Peters, 2004). 

Beberapa parameter tersebut mampu mendeskripsikan hasil 

evaluasi IB yang nantinya mampu menyimpulkan apakah IB 

yang dilakukan sudah baik ataukah perlu perbaikan.  

 

4.1.1  Days Open  

Days Open atau masa kosong adalah jarak antara 

waktu beranak sampai waktu terjadi kebuntingan atau hari-hari 

dari setelah beranak sampai bunting. Indukan sapi perah pasca 

partus membutuhkan waktu untuk mengembalikan fungsi 

kerja ovari yang diistilahkan dengan involusi utery. Waktu 

yang dibutuhkan untuk involusi uteri adalah 2 kali periode 

estrus. Apabila 1 periode estrus membutuhkan 18-21 hari 

maka involusi uteri membutuhkan waktu 36-42 hari sedangkan 

kejadian dilapang, estrus kedua pasca partus terjadi pada hari 

ke-40. Sangat tidak disarankan untuk melakukan IB pada sapi 

yang terdeteksi birahi pertama pasca partus. Efisiensi 

reproduksi yang diharapkan dari DO ini adalah adanya 

konsepsi hasil IB pada birahi kedua yakni dalam kisaran 40 

hari. Stevenson (2001) menyatakan bahwa lama kosong atau 
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sering diistilahkan days open (DO) untuk sapi perah betina 

normalnya adalah 40-60 hari. Periode masa kosong adalah 85-

115 hari setelah beranak (Izquierdo et al., 2008). Ali et al. 

(2000) menambahkan bahwa tidak ada masa kosong yang 

kurang dari 30 hari. Apabila hasil penelitian membuktikan 

bahwa DO lebih dari ketetapan yang dijadikan acuan tersebut, 

maka deskripsi dari DO panjang/keberhasilan IB rendah. Hasil 

analisa statistik deskriptif evaluasi keberhasilan inseminasi 

buatan berdasarkan days open (DO) dapat dilihat pada    

Gambar 2.   

 
Gambar 2. Diagram batang rataan days open (hari) 

 

Gambar 2. menunjukkan rata-rata days open selama 

202,45±165,84 hari, lebih tinggi dibandingkan pendapat 

Izquierdo et al., (2008) yang menyatakan  masa kosong adalah 

85-115 hari setelah beranak sedangkan De Vries (2006) 

menyatakan bahwa rata-rata days open hanya dalam kisaran 

112-166 hari. Rata-rata days open  pada  (Gambar 2) juga 

lebih tinggi dibandingkan pendapat Stevenson (2001) yang 
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menyatakan lama kosong atau sering diistilahkan days open 

(DO) untuk sapi perah betina normalnya adalah 40-60 hari, 

apabila sapi mengalami distokia, retensi plasenta, dan 

sebagainya, sebaiknya perkawinan ditunda 90-120 hari setelah 

beranak. Hasil penelitian Dudi, Rahmat dan Dhalika (2006) 

menyatakan bahwa di Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Tandangsari, Kabupaten Sumedang memiliki rata-rata lama 

kosong hanya 60 hari. Sama halnya dengan hasil penelitian 

Asimwe and Kifaro (2007) yang menyatakan bahwa rata-rata 

days open 205,2±2,6 hari, rata-rata tersebut hampir sama 

dengan rata-rata days open yang ada pada (Gambar 2). 

Mundurnya umur kawin tersebut disebabkan oleh 

banyak hal. Hal yang paling mendasar adalah terjadi kesalahan 

dalam mendeteksi birahi  karena pada umumnya, birahi yang 

terjadi pasca partus susah dideteksi bahkan terjadi silent heat. 

Pirlo et al., (2000) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan penundaan umur kawin pertama adalah birahi 

yang terlambat, kesalahan dalam deteksi birahi, kurangnya 

bobot badan, dan faktor lingkungan. 

Sapi perah laktasi yang memiliki produksi susu  tinggi 

berpotensi untuk mengalami keterlambatan birahi karena 

energi yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon esterogen 

pasca kelahiran masih kurang akibat perombakan cadangan 

energi dalam memproduksi susu. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Atabany dkk. (2011) yang menyatakan bahwa sapi-

sapi FH yang mempunyai produksi susu lebih tinggi pada awal 

laktasi memiliki masa kosong yang lebih panjang.  

Faktor yang turut mempengaruhi DO adalah musim 

dan breed sapi perah tersebut. Angka konsepsi akan semakin  

tinggi pada musim hujan dan dingin serta angka konsepsi 

berangsur menurun pada musim panas, begitu pula dengan 
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breed. Semakin murni breed sapi FH maka semakin tinggi 

peluang kebuntingannya. Hal  ini sesuai dengan hasil 

penelitian Taufik and Suriyasataphorn (2008) yang 

menyatakan bahwa sapi perah yang beranak dimusim hujan 

dan musim dingin memiliki peluang masing-masing 1,28 dan 

1,76 kali lebih besar untuk bunting dibandingkan dengan sapi 

perah yang beranak dimusim panas, walaupun perbedaannya 

tidak signifikan. Adapun sapi perah dengan persentase darah 

Holstein Friesian >75% memiliki peluang yang nyata 1,17 

kali lebih besar untuk bunting dibandingkan dengan sapi perah 

yang memiliki persentase darah Holstein Friesian ≤ 75%. 

Artinya pada musim hujan dan musim dingin DO akan 

pendek, namun pada musim panas DO pada sapi perah akan 

panjang. 

 

4.1.2 Service per Conception 

Service per Conception adalah penilaian atau 

perhitungan jumlah pelayanan (service) Inseminasi Buatan 

atau kawin alam yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina 

sampai terjadinya kebuntingan. Banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap S/C, diantaranya adalah keterampilan 

inseminator, proses thawing, kualitas semen beku yang 

digunakan serta ketepatan dalam deteksi birahi. Apabila semua 

faktor tersebut mendukung maka, S/C akan semakin rendah. 

Nilai S/C yang normal berkisar antara 1,6-2,0. Semakin rendah 

nilai S/C maka semakin tinggi kesuburan ternak tersebut 

(Hartatik dkk., 2009). Nilai S/C bergantung pada tingkat 

fertilitas semen dan kesuburan betina. Semen dengan tingkat 

fertilitas 70% dapat menghasilkan nilai S/C = 1,4 dan pada 

tingkat fertilitas 90% menghasilkan nilai S/C = 1,1 Betina 

dengan nilai S/C tinggi (repeat breeders) sangat merugikan 



37 
 

(Royal et al., 2000). S/C yang baik adalah 1,6 – 2,0 (Jainudeen 

dan Hafez, 2008). Nilai S/C yang normal adalah 1,6-2,0, 

semakin rendah nilai S/C, maka semakin bagus tampilan 

reproduksi ternak betina dalam kelompok tersebut (Toelihere 

1981). Apabila hasil penelitian membuktikan bahwa S/C lebih 

dari ketetapan yang dijadikan acuan tersebut, maka deskripsi 

dari S/C bernilai tinggi/keberhasilan IB rendah. Hasil analisa 

statistik deskriptif evaluasi keberhasilan inseminasi buatan 

berdasarkan Service per Conception (S/C) dapat dilihat pada 

Gambar 3.   

 
Gambar 3. Diagram batang rataan Service per Conception 

 

Gambar 3. menunjukkan rata-rata S/C sebesar 

2,93±1,73 kali, lebih tinggi dibandingkan pendapat Tolihere 

(1981) yang menyatakan bahwa nilai S/C yang normal adalah 

1,6-2,0, semakin rendah nilai S/C, maka semakin bagus 

tampilan reproduksi ternak betina dalam kelompok tersebut. 

Hasil penelitian ini juga lebih tinggi dibandingkan hasil 

penelitian Affandhy (2011) yang mengungkapkan bahwa S/C 

pada sapi perah yang ada di KUTT Suka Makmur, Grati, 

Pasuruan pada periode kelahiran ke-1, ke-2 dan ke-3 masing-
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masing adalah 1,0 ± 0,0; 2,9 ± 1,4 dan 3,0 ± 1,7, apabila 

dirata-rata sebesar 2,3 ±  1,55 kali. Hasil penelitian Dudi dkk. 

(2006) menyatakan bahwa di Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Tandangsari, Kabupaten Sumedang memiliki rata-rata S/C = 2. 

Rataan nilai S/C pada laktasi pertama atau partus 

pertama sebesar 2,51 ± 1,60 kali, S/C hasil penelitian ini juga 

lebih tinggi dibandingakan  hasil penelitian Hartatik dkk. 

(2009) yang menyatakan bahwa nilai S/C dapat dihitung 

dengan membandingkan kelahiran pada laktasi pertama dan 

kedua dan nilai S/C pada laktasi pertama yang baik adalah 

1,72. 

Faktor yang mempengaruhi tingginya nilai S/C 

diantaranya adalah petugas inseminator (Johnson, Weitze and 

Maxwell, 2006). Berdasarkan hasil quisioner hasil wawancara 

dengan petugas inseminator yang terlampir pada (Lampiran 9) 

bahwa inseminator di lokasi penelitian memiliki sertifikasi 

dari BBIB serta memiliki pengalaman menginseminasi 

minimal 2 tahun atau setara dengan 4000 akseptor maka 

inseminator dilokasi penelitian dianggap terampil dalam 

melakukan inseminasi pada sapi, jadi kecil kemungkinannya 

tingginya S/C akibat kurang terampilnya petugas inseminator. 

Tingginya nilai S/C disinyalir karena waktu 

pelaksanaan IB yang dilakukan pada siang hari. Sangat tidak 

dianjurkan melakukan inseminasi pada siang hari pada kondisi 

terik matahari dimana kondisi lendir akan mengental dan 

menghambat perjalanan spermatozoa yang di inseminasikan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Susilawati (2000) yang 

menyatakan bahwa ketepatan waktu IB adalah saat menjelang 

ovulasi, yaitu kalau pada sapi apabila menunjukkan tanda-

tanda birahi sore maka pelaksanaan IB pagi hari berikutnya. 

Pelaksanaan IB seyogyanya tidak dilakukan pada siang hari, 
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karena lendir servik mengental pada siang hari, sedangkan 

pada pagi, sore maupun malam lendir cervik menjadi encer, 

hal tersebut juga berdampak pada keberhasilan IB saat siang 

yang lebih rendah dari pada saat pagi, sore atau malam hari. 

Faktor lain penyebab tingginya nilai S/C adalah 

kualitas semen beku. Berdasarkan hasil wawancara dapat 

diketahui bahwa semen beku yang digunakan dilokasi 

penelitian memiliki PTM (Post Thawing Motility) sebesar 48-

50%, persentase yang cukup bagus diatas SNI (2005) yang 

menyebutkan bahwa PTM semen beku minimal 40%. Semen 

beku yang digunakan dilokasi penelitian ternyata lebih tinggi 

diatas SNI, artinya semen beku bukan merupakan faktor 

penyebab tingginya S/C dilokasi penelitian bahkan pernyataan 

ini diperkuat oleh hasil penelitian Susilawati
b
 (2011) yang 

menyatakan bahwa PTM semen beku yang mempunyai 

kualaitas PTM dibawah standar SNI 20-40% masih dapat 

menghasilkan kebuntingan pada ternak aseptor IB yaitu 

berhasil bunting 85%-95%. Informasi mengenai handling 

semen dilokasi penelitian adalah timbulnya masalah 

penggunaan thermos 500ml yang tidak mampu menjaga 

penguapan N2 cair sehingga straw yang ada tidak terendam 

seutuhnya dan di duga mengakibatkan penurunan kualitas 

semen beku.  

Hal lain yang diduga mempengaruhi tingginya S/C 

adalah terjadinya penurunan kualitas spermatozoa akibat 

proses thawing yang menggunakan air sumur dengan suhu 18-

23
0
C. Seharusnya proses thawing menggunakan air hangat 

dengan suhu 36-38
0
C selama 15-30 detik untuk menghindari 

terbentuknya kristal es yang akan merusak membran 

spermatozoa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Pratiwi 

dkk. (2006); Foote and Kaproth (2002); Sayoko et al. (2007) 
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yang melaporkan bahwa thawing menggunakan air hangat 

akan memberikan hasil persentase spermatozoa hidup lebih 

tinggi dibandingkan dengan menggunakan air sumur. 

Samsudewa dan Suryawijaya (2008) juga melaporkan hasil 

penelitiannnya bahwa thawing yang paling baik adalah 

menggunakan air hangat yang suhunya 37°C selama 15-30 

detik. 

 

4.1.3 Calving Interval 

Calving Interval merupakan selang beranak sapi 

betina antara satu dengan yang ke dua. Produktifitas ternak 

sapi ditentukan antara lain oleh jarak beranak, semakin pendek 

jarak beranak, maka makin produktif induk sapi tersebut 

(Iskandar dan Farizal, 2011). Jarak waktu beranak (CI) yang 

ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting dan 3 bulan 

menyusui. Efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila seekor 

induk sapi dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun 

(Ball and Peters, 2004). 

 Faktor yang mempengaruhi lamanya calving interval 

adalah DO dan S/C. Semakin panjang DO dan semakin tinggi 

nilai S/C maka akan semakin panjang pula CI. Faktor 

manajemen pemeliharaan ternak terutama manajemen 

pemberian pakan juga berpengaruh terhadap CI. Apabila 

pakan yang diberikan kualitas maupun kuantitasnya tercukupi 

maka CI akan semakin pendek. Apabila hasil penelitian 

membuktikan bahwa CI lebih dari ketetapan yang dijadikan 

acuan tersebut, maka deskripsi dari CI panjang/keberhasilan 

IB rendah. Hasil analisa statistik deskriptif evaluasi 

keberhasilan inseminasi buatan berdasarkan Calving Interval 

(CI) dapat dilihat pada Gambar 4.   
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Gambar 4. Diagram batang rataan Calving Interval (hari) 

 

Gambar 4. menunjukkan rata-rata calving interval (CI) 

sebesar 472,19 ± 156,45 hari, lebih tinggi dibandingkan hasil 

penelitian Iskandar dan Farizal ( 2011) yang melaporkan jarak 

beranak (calving interval) induk sapi rata-rata 377 hari. Lain 

halnya dengan penelitian Affandhy (2011) yang 

mengungkapkan bahwa calving interval pada sapi perah yang 

ada di KUTT Suka Makmur, Grati, Pasuruan pada periode 

jarak kelahiran ke-1 sampai ke-2, ke-2 samapai ke-3, dan ke-3 

sampai ke-4,  masing-masing adalah 501,8 ± 136,9; 469,6 ± 

129,8; 479,8 ± 193,5, jika dirata- rata sebesar 483,73 ± 153,4 

hari, artinya rata –rata CI yang pada (Gambar 4) masih lebih 

bagus dibandingkan CI sapi perah hasil penelitian yang ada di 

KUTT Suka Makmur tersebut. Dudi dkk., (2006) menyatakan 

bahwa di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari, 

Kabupaten Sumedang memiliki rata-rata calving interval 15-

16 bulan. Siregar (2003) menerangkan bahwa untuk 

memperpendek jarak beranak pada sapi perah dapat dilakukan 
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melalui dua cara yakni sapi perah induk harus dikawinkan 60 

hari setelah beranak dan jumlah perkawinan (S/C) tidak lebih 

dari dua kali, tetapi realita dilapang, jarak beranak sapi perah 

yang dipelihara sebagian besar peternak masing relatif panjang 

yakni 418–453 hari, sedangkan Ajili dkk. (2007) melaporkan 

bahwa jarak beranak sapi antara 300 hari samapi 900 hari. 

Fakor yang mengakibatkan panjangnya calving 

interval dilokasi penelitian adalah rata-rata nilai S/C yang 

tinggi mencapai 2,93 kali. Semakin tinggi nilai S/C maka 

semakin lama rentan selang beranak antara satu dengan yang 

kedua. Hastono dan Umi (2011) menyatakan bahwa 

banyaknya perkawinan pada sapi akan berdampak kepada 

lamanya selang beranak dan panjangnya masa laktasi. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan Moran (2005) yang menyatakan 

bahwa nilai S/C yang tinggi akan menyebabkan jarak 

beranak/calving interval yang terlalu panjang. Faktor lain yang 

turut berpengaruh terhadap calving interval adalah manajemen 

pemeliharaan, semakin bagus manajemen pemeliharaan maka 

semakin pendek calving interval sapi perah tersebut. Iskandar 

dan Farizal (2011) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi lamanya calving interval adalah kondisi 

lingkungan dan manajemen pemeliharaan ternak dimana 

calving interval bisa dijadikan parameter yang penting dalam 

menentukan produktivitas sapi perah betina antara lain oleh 

jarak beranak, semakin pendek jarak beranak, maka semakin 

produktif induk sapi tersebut. 

Faktor lain yang mempengaruhi calving interval 

adalah pakan. Berdasarkan penimbangan pakan yang diberikan 

dilokasi penelitian dapat diketahui bahwa kuantitas hijauan 

yang diberikan rata-rata sebesar 43±6,16 kg/ekor/hari 

sedangkan konsentratnya sebesar 4,80±1,58 kg/ekor/hari, 
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untuk pemberian pakan tambahan berupa ampas tahu hanya 

dilakukan oleh 1 peternak dengan level pemberian sebesar 1 

kg/ekor/hari, sedangkan peternak lainnya tidak menggunakan 

pakan tambahan apapun. Rata-rata pemberian pakan berupa 

hijauan dilokasi penelitian lebih tinggi sedangkan rata-rata 

pemberian konsentratnya lebih rendah dibandingkan hasil 

penelitian Siregar (2001) yang menyatakan bahwa pemberian 

pakan berupa hijauan yang terbaik adalah sebanyak 17,8 

kg/ekor/hari dan konsentrat sebanyak 9,5 kg/ekor/hari. Astuti, 

Agus dan Budhi (2009) menyatakan bahwa pemberian hijauan 

yang baik pada sapi perah sebanyak 18 kg/ekor/hari sedangkan 

pemberian konsentratnya sebanyak 5 kg/ekor/hari. 

 Kualitas pakan yang diberikan dihitung berdasarkan 

konsentrasi BK, PK serta TDN dan dapat diketahui 

berdasarkan hasil perhitungan pakan yang dilampirkan pada 

(Lampiran 6,7,8) dan disimpulkan pada (Lampiran 15), bahwa 

BK yang diberikan lebih 0,18 Kg, kekurangan PK sebesar 0,09 

kg berdasarkan bahan kering, dan kekurangan TDN sebesar 

0,14 kg berdasarkan bahan kering. Hasil perhitungan pakan 

yang diberikan membuktikan adanya defisiensi nutrisi pakan, 

walau demikian data produksi susu dapat mencapai 10 ± 1,25 

liter/ekor/hari. Lazimnya, apabila terjadi defisiensi nutrisi 

pakan pada ternak, maka secara otomatis, ternak tersebut akan 

mengalami gangguan pada produksi maupun reproduksinya. 

Peneliti terdahulu menyatakan bahwa kesuburan reproduksi 

ternak dipengaruhi oleh nutrisi yang diperoleh ternak dan 

berperan penting dalam siklus reproduksi. Kekurangan asupan 

nutrisi berakibat buruk pada ternak, baik dari produksi maupun 

reproduksinya tergantung nutrisi apa yang kurang (Pradhan, 

2008). Namun, perlu ditekankan bahwa level kekurangan 

nutrisi pakan yang relatif sangat sedikit dilokasi penelitian, 
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kecil kemungkinannya mempengaruhi panjangnya calving 

interval, oleh karena itu, perlu kiranya ada penelitian lanjut 

yang fokus dalam mengkaji permasalahan pakan diloksai 

penelitian, apakah level defisiensi nutrisi pakan tersebut benar-

benar tidak mempengaruhi panjangnya calving interval, 

ataukah sebaliknya.  

 

4.2 Tampilan Reproduksi Sapi Perah pada Berbagai 

Paritas Berdasarkan DO, S/C dan CI   
 

Hasil uji statistik tampilan reproduksi sapi perah pada 

berbagai paritas berdasarkan DO, S/C dan CI di paparkan pada 

Tabel 3. 

 

Tabel. 3 Notasi rata-rata tampilan reproduksi sapi perah pada 

berbagai paritas berdasarkan DO, S/C dan CI hasil 

uji statistik.   

Paritas 

Rataan ± SD 

Days Open                 

(hari) 

Service per 

Conception (kali) 

Calving Interval                      

(hari) 

P1 282,12 ± 348,17 
a
 2,51 ± 1,60

 a
 559,68 ± 347,77

 a
 

P2 215,29 ± 192,01
 a
 2,72 ± 2,23

 a
 493,86 ± 193,69

 a
 

P3 200,13 ± 161,04
 a
 3,01 ± 2,27

 a
 472,69 ± 123,39

 a
 

P4 155,70 ± 127,78
 a
 2,51 ± 1,68

 a
 424,93 ± 123,39

 a
 

P5 153,44 ± 77,55
 a
 2,32 ± 1,39

 a
 413,27 ± 60,20

 a
 

P6 208,00 ± 88,51
 a
 3,00 ± 2,24

 a
 468,75 ± 90,30

 a
 

P7 - 4,50 ± 0,71
 a
 - 

Keterangan : Notasi (a) tidak berbeda nyata (P>0,05). 

 

Tabel 3. menunjukkan bahwa rata-rata penampilan 

reproduksi yang meliputi: DO, S/C dan CI berdasarkan 

analisis statistik tidak menunjukkan perbedaan penampilan 
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reproduksi antar paritas walaupun secara numerik ternak 

paritas 4 dan paritas 5 memiliki nilai efisiensi reproduksi yang 

lebih baik dibandingkan ternak pada paritas lainnya. Peluang 

signifikan dari sebaran statistik uji chi square dari data DO, 

S/C, dan CI berturut-turut 0,089; 0,506; 0,110. Nilai-nilai 

tersebut lebih besar dari alpha 0.05 yang berarti bahwa Ho 

diterima. Notasi dengan huruf yang sama di atas menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) antar 

days open pada berbagai paritas; antar service per conception 

pada berbagai paritas dan antar calving interval pada berbagai 

paritas. 

Tidak adanya perbedaan antar paritas tersebut 

dikarenakan, paritas bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi penampilan reproduksi sapi perah betina 

melainkan ada faktor-faktor tertentu yang secara signifikan 

mempengaruhi penampilan reproduksi sapi perah betina, salah 

satunya adalah faktor lingkungan berupa iklim maupun lokasi 

dan tata letak perkandangan. Hal tersebut serupa dengan hasil 

penelitian Tjatur dan Ihsan (2011) yang menunjukkan bahwa 

rata-rata penampilan reproduksi yang meliputi: DO, S/C dan 

CI berdasarkan analisis statistik tidak menunjukkan perbedaan 

penampilan reproduksi antar paritas. Hal ini dapat disebabkan 

penampilan reproduksi ternak tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor paritas saja, tetapi faktor lingkungan juga memberikan 

kontribusi yang sangat besar terhadap penampilan reproduksi 

yang didasarkan pada DO, S/C dan CI, seperti: ketinggian 

tempat, manajemen pemeliharaan, kesalahan dalam deteksi 

berahi serta waktu inseminasi yang kurang tepat. Taufik dan 

Suriyasataphorn (2008) menyatakan bahwa periode laktasi 

berpengaruh pada masa kosong sapi.  
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Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa DO pada paritas 

4, memiliki evisiensi reproduksi yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan paritas lainya. Anggraeni dkk. (2010) 

menyatakan bahwa sapi pada paritas ketiga dan keempat 

memiliki kematangan sel-sel dan sistem hormonal sehingga 

lebih siap dalam bereproduksi. Sapi paritas 1 memiliki DO 

yang lebih panjang dibandingkan dengan sapi pada paritas 

lainnnya, hal ini dikarenakan tanda-tanda birahi sapi pada 

paritas 1 biasanya kurang jelas. Ismail (2009) berpendapat 

bahwa estrus ternak yang baru melahirkan satu kali lebih sulit 

dideteksi dari pada ternak yang sudah melahirkan lebih dari 

satu kali.   

Penampilan reproduksi sapi perah pada berbagai 

paritas berdasarkan S/C pada (Tabel 3) menunjukkan adanya 

perbedaan secara numerik, walapun berdasarkan hasil uji 

statistik tidak terdapat perbedaan yang nyata. Service per 

Conception pada paritas 4 dan paritas 5 memiliki nilai efisiensi 

reproduksi yang terbaik dibandingkan paritas lainnya. Kasus 

penyakit reproduksi yang sering terjadi di lokasi penelitian 

merupakan faktor yang menyebabkan adanya variasi nilai S/C 

pada masing-masing paritas. Kasus penyakit reproduksi yang 

sering terjadi dilokasi penelitian adalah cystic folikel, yaitu 

folikel yang tidak mampu berovulasi karena hormon LH tidak 

mencapai puncak namun mampu menimbulkan tanda-tanda 

birahi sehingga tetap dilakukan inseminasi pada sapi tersebut. 

William et al. (2005) menerangkan bahwa hormon LH 

berperan membantu pelepasan sel telur dari folikel (ovulasi). 

Kekurangan hormon LH akan menyebabkan Folicel Cystic 

yaitu folikel yang gagal ovulasi dan ukuran folikel lebih besar 

dari normal. 
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Tabel 3. juga menunjukkan adanya perbedaan CI 

secara numeric pada berbagai paritas. Calving Interval pada 

paritas 4 dan paritas 5 memiliki nilai efisiensi reproduksi yang 

terbaik dibandingkan paritas lainnya. Hal ini dikarenakan DO 

dan S/C pada pritas yang sama juga memiliki nilai efisiensi 

reproduksi yang baik. Logikanya, semakin pendek DO maka 

semakin pendek CI begitupula dengan S/C, semakin rendah 

nilai S/C maka semakin pendek CI. Nuryadi dan Wahjuningsih 

(2011) berpendapat bahwa CI ditentukan oleh lama bunting 

dan lama kosong, sehingga semakin panjang lama kosong 

menyebabkan angka CI semakin tinggi. Sapi paritas 1 

memiliki CI yang lebih panjang dibandingkan dengan sapi 

pada paritas lain, hal ini dikarenakan DO pada sapi paritas 1 

yang panjang. Panjangnya DO pada sapi paritas 1 diarenakan 

sulitnya deteksi estus post partus tanda-tanda birahi sapi pada 

paritas 1 biasanya kurang jelas. Ismail (2009) berpendapat 

bahwa ternak yang baru melahirkan satu kali akan sulit 

dideteksi birahinya, dikarenakan kadar hormon estrogen masih 

rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Rata-rata Days Open panjang, Service per Conception 

tinggi dan Calving IntervaI juga masih panjang, 

membuktikan bahwa keberhasilan Inseminasi Buatan 

masih rendah. 

 Tidak terdapat perbedaan tampilan reproduksi sapi 

perah pada berbagai paritas berdasarkan Days Open, 

Service per Conception dan Calving IntervaI. 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini 

adalah : 

1. Diharapkan adanya pemeriksaan kulaitas semen beku 

untuk memastikan Post Thawing Motility semen beku 

yang digunakan. 

2. Diharapkan adanya perbaikan didalam manajemen 

pelaksanaan IB terutama dalam handling semen dan 

proses thawing.  

3. Perlu kiranya ada penelitian lanjut yang fokus dalam 

mengkaji permasalahan pakan diloksai penelitian. 

4. Dilakukan atau diteliti secara periodik untuk 

mengevaluasi keberhasilan inseminasi buatan agar 

peningkatan populasi sapi perah guna meningkatkan 

produksi susu dalam negeri bisa diwujudkan. 
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