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ABSTRACT 

 

The purpose of this study were to evaluate the 

result of artificial insemination by Service per 

Conception (S/C), Days Open (DO), and Calving Interval 

(CI), and to find out the difference of the reproduction 

performance of female dairy cows at different parity in 

UPT PT and HMT, District Batu. This research method 

was a case study. The materials used were 41 dairy cows 

who have experienced parturition. Descriptive analysis 

was used to determine the average and standard deviation 

of the DO, S/C, and CI. The results showed that the value 

of S/C in the first parity, second, third, fourth, fifth 

respectively were 1.61±0.92 times, 1.80±1.01 times, 

1.78±0.94 times, 1.91±1.38 times, and 1.75±1.49 times. 

Those better efficiency than sixth parity, while DO on 

fourth parity has a better efficiency than other parities 

namely 125,00±61,48  days and CI on a fourth or more 

parity can be better reproductive efficiency than other 
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parities were 339,63±63,99 days. It can be concluded that 

the average of DO was long, equal with S/C and CI. In 

addition, the results indicated low success of Artificial 

Insemination (AI).   

 

Keywords : Artifical Insemination, Days Open, Service 

per Conception, Calving Interval. 
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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 Mei – 30 

Juni 2015 di UPT PT dan HMT Batu, Jawa Timur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi 

terhadap keberhasilan inseminasi buatan berdasarkan 

Service per Conception (S/C), Days Open (DO) dan 

Calving Interval (CI) serta mengetahui perbedaan 

tampilan reproduksi sapi perah pada berbagai paritas. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

(rekomendasi) bagi UPT PT dan HMT Batu. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 41 ekor sapi perah betina dengan kriteria minimal 

telah mengalami partus 2 kali. Variabel yang diamati 

dalam penelitian ini adalah S/C, DO dan CI. Sampel 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk 

mengetahui rataan dan standar deviasi DO, S/C dan CI. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus, data yang diambil berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer meliputi penilaian keterampilan 

inseminator dan pengetahuan peternak serta penilaian 
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kualitas dan kuantitas pakan sedangkan data sekunder 

meliputi pengambilan sampel yang diambil dari 

rekording IB lengkap meliputi tanggal IB, tanggal 

pemeriksaan kebuntingan dan tanggal partus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan S/C 

pada paritas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 berturut-turut adalah 

1,61±0,92 kali; 1,80±1,01 kali; 1,78±0,94 kali; 1,91±1,38 

kali; 1,75±1,48 dan 1,20±0,45. Rataan DO pada paritas 1, 

2, 3, 4, 5 dan 6 berturut-turut adalah 217,49±112,31 hari; 

194,00±134,37 hari; 135,73±72,45 hari; 125,00±61,48 

hari; 125,00±61,48 dan 86,00±49,96 sedang rataan CI 

pada paritas 2, 3, 4 dan 5 berturut-turut adalah 

469,79±136,03 hari; 409,91±75,04 hari; 339,63±63,99 

hari; 360,33±50,77. Hasil rataan S/C menunjukkan 

paritas dua memiliki efisiensi lebih baik daripada paritas 

yang lain, rataan DO pada paritas empat memiliki 

efisiensi lebih baik daripada paritas yang lain, sedangkan 

pada rataan CI paritas tiga memiliki efisiensi yang lebih 

baik dari paritas lainnya, hal ini dikarenakan pada paritas 

ketiga sudah lebih matang dalam hal reproduksi. Rata-

rata nilai S/C yang diperoleh yaitu 1,775 kali, angka ini 

sudah cukup baik dikarenakan nilai S/C yang baik 

menurut beberapa peneliti yaitu 1,6-2. Rataan DO yang 

diperoleh yaitu 201,58 hari, angka ini masih terlalu tinggi 

jika dibandingkan dengan standar yang digunakan di 

UPT PT dan HMT Batu yaitu 70-90 hari. Sedangkan 

untuk rataan CI yaitu 406,44 hari, angka ini sudah cukup 

baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan di 

UPT PT dan HMT Batu yaitu 360-420 hari. Disarankan 

kepada UPT PT dan HMT Batu yaitu Perlunya 

memperbaiki jumlah pemberian pakan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan agar dapat meningkatkan tingkat 
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keberhasilan insenminasi buatan, serta perlu adanya 

persiapan persediaan pakan untuk musim kemarau 

dikarenakan berpengaruh terhadap produksi susu dan 

agar S/C, CI dan DO bisa lebih baik lagi dari 

sebelumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produktivitas ternak merupakan tolak ukur 

keberhasilan dari suatu perusahaan peternakan sapi perah 

dan keuntungan ekonomis dari sektor peternakan 

khususnya pada peternakan ternak sapi perah tergantung 

pada keberhasilan reproduksi ternak. Adapun keuntungan 

yang diperoleh adalah berdasarkan dari produksi susu 

rata-rata per ekor per hari, yang dimaksimumkan oleh 

suatu interval kelahiran 12 bulan, masa kering 60 hari, 

masa kosong 100-110 hari serta interval antara partus dan 

konsepsi berikutnya 60-85 hari. Angka keberulangan 

(repeatability) dari sifat-sifat reproduksi ideal yang tinggi 

dan berkontituinitas dari hewan ternak pada setiap 

tahunnya dapat memberikan dampak yang baik bagi 

jalannya usaha. Dalam beberapa kasus pengafkiran 

ternak, kebanyakan adalah karena alasan produksi yang 

rendah dari seekor sapi, sebagian besar dari hal ini 

disebabkan karena adanya kegagalan reproduksi sapi 

yang bersangkutan (Anggraeni, 2011). 

Kebutuhan susu nasional dari tahun ke tahun terus 

meningkat, hal ini disebabkan banyaknya angka 

kelahiran sehingga konsumsi susu semakin meningkat. 

Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya 

faktor kesadaran dari masyarakat akan pentingnya 

kebutuhan susu (Setiawan, 2008). Menurut pendapat 
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Anonimous (2009), kebutuhan susu olahan di Indonesia 

sebesar 5 kg/kapita/tahun, tetapi baru terpenuhi dari 

dalam negeri sekitar 32 %, sehingga sisanya sebesar 68 

% harus diimpor dari luar negeri. Dibandingkan dengan 

negara-negara ASEAN lainnya yang konsumsi susunya 

sudah mencapai lebih dari 20 kg/ kapita /tahun, kebiasaan 

masyarakat Indonesia untuk minum susu masih jauh 

tertinggal dan perlu ditingkatkan. 

Efisiensi reproduksi dalam populasi ternak tidak 

dapat diukur semata-mata oleh proporsi ternak yang tidak 

mampu menghasilkan anak. Sebagian induk dalam suatu 

populasi mampu menghasilkan anak dalam jangka waktu 

hidupnya, akan tetapi seberapa besarkah persentase induk 

yang mampu memberikan pencapaian performans sifat-

sifat reproduksi yang optimum dan konsisten selama 

jangka waktu pemeliharaannya, karena sifat-sifat 

reproduksi seperti selang beranak, masa kosong dan 

jumlah kawin perkebuntingan (S/C) memiliki kriteria 

ideal dalam hal jumlah ataupun waktu pencapaiannya 

guna mencapai efisiensi reproduksi. Oleh karena itu, 

evaluasi reproduksi per ekor induk setiap tahunnya 

adalah sangat penting untuk dilakukan (Anggraeni, 

2003). 

Salah satu tempat pembibitan ternak di Jawa 

Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak 

dan Hijauan Makanan Ternak (UPT PT dan HMT) Batu 

yang berada di Jl. Raya Tlekung Desa Beji kec. Junrejo 
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kota Batu. Populasi ternak sapi perah terdapat 5 periode, 

yaitu sapi perah laktasi, sapi perah kering, sapi perah 

dara, pedet pra sapih, pedet post sapih. Untuk sapi perah 

laktasi terdapat 62 ekor, sapi perah kering sebanyak 28 

ekor, sapi perah dara sebanyak 20 ekor, pedet pra sapih 

sebanyak 20 ekor dan pedet post sapih sebanyak 10 ekor 

ternak. Inseminasi Buatan merupakan salah satu cara 

yang digunakan untuk meningkatkan populasi sapi perah 

di lokasi penelitian. Berdasarkan dari hasil penjelasan 

tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai 

tampilan reproduksi ternak pada berbagai paritas, sebab 

dalam proses siklus reproduksi ternak dipengaruhi oleh 

indikasi jumlah kelahiran dari induk sapi yang diukur 

dengan seberapa lama masa kosong (Days Open), Service 

per Conception (S/C), Calving interval (CI)  pada sapi 

Peranakan Friesian Holstein (PFH) di UPT PT dan HMT 

Batu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Produksi susu sapi di UPT PT dan HMT Batu 

akan meningkat apabila populasi sapi perah juga 

meningkat, sedangkan upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan angka kelahiran sapi perah menggunakan 

metode Inseminasi Buatan, dan permasalahan yang 

muncul dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tampilan reproduksi sapi perah di 

UPT PT dan HMT Batu dilihat dari), Service per 

Conception (S/C), lama masa kosong (Days Open 
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/ DO) dan Calving interval (CI) yang merupakan 

parameter evaluasi keberhasilan Inseminasi 

Buatan. 

2. Adakah perbedaan tampilan reproduksi sapi perah 

pada berbagai paritas di UPT PT dan HMT Batu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tampilan reproduksi sapi perah 

di UPT PT dan HMT Batu dilihat dari Service per 

Conception (S/C), lama masa kosong (Days 

Open/DO),  dan Calving interval (CI) yang 

merupakan parameter evaluasi keberhasilan 

Inseminasi Buatan. 

2. Untuk mengetahui adakah perbedaan tampilan 

reproduksi sapi perah pada berbagai paritas di 

UPT PT dan HMT Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Sebagai bahan masukan dan informasi bagi UPT 

PT dan HMT Batu dalam mengevaluasi pelaksanaan IB 

terhadap tampilan reproduksi sapi perah ditinjau dari 

Service per Conception (S/C), lama masa kosong (Days 

Open/DO),  dan Calving interval (CI) serta dapat 

mengetahui perbedaan tampilan reproduksi sapi perah 

pada berbagai paritas. 

 



5 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 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, 2011).  

Parameter IB yang dapat dijadikan tolak ukur guna 

mengevaluasi efisiensi reproduksi sapi betina yaitu 

Service per Conception (S/C), Days open (DO) dan 

Calving Interval (CI). Semua parameter tersebut 

merupakan evaluasi dari peranan teknologi IB yang 

diketahui dapat berpengaruh terhadap peningkatan 

populasi sapi perah yang nantinya mampu untuk 

meningkatkan produksi khususnya produk susu. Terdapat 

beberapa hal yang dapat dijadikan variabel untuk 

dievaluasi keberhasilan Inseminasi Buatan, diantaranya : 

1. Nilai efisiensi berapa kali betina di IB atau yang 

disebut dengan Service per Conception (S/C). 

2. Lama masa kosong, sapi tersebut tidak bunting 

lagi setelah partus atau yang disebut Days Open 

(DO). 

3. Selang waktu beranak mulai dari partus hingga 

partus kembali atau yang disebut dengan Calving 

Interval (CI) (Anggraeni, Fitriyani, Atabani, 

Sumantri dan Komala, 2010). 
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1.6 Diagram Alir Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah 

 Sapi perah di Indonesia berasal dari ras sapi Fries 

Holland/Friesian Holstein (FH). Sapi ini berasal dari 

Belanda yang dimasukkan ke Indonesia pada zaman 

penjajahan Belanda dulu. Warna sapi ini pada umumnya 

belang hitam putih. Setelah tahun 1945, keturunan sapi 

ini menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Pada pembangunan 

jangka panjang tahap pertama yang lalu, sapi-sapi FH 

tersebut dimasukkan kembali ke Indonesia dari sapi-sapi 

yang telah dikembangbiakan di Australia, Selandia baru 

dan Amerika (Susilorini, Sawitri, dan Muharlien, 2008). 

Bangsa-bangsa sapi perah di dunia dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu sapi perah di daerah tropis dan sub tropis, 

untuk sapi perah yang berada di daerah sub tropis antara 

lain Friesian Holstein, Jersey, Ayrshire dan Brown Swiss. 

Sapi perah yang berada di daerah tropis antara lain Red 

Sindhi, Sahiwal, peranakan Fries Holland (PFH) (Budi, 

2007). 

 Susu sapi perah merupakan salah satu bahan 

pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan 

gizi masyarakat, karena susu bernilai gizi tinggi dan 

mempunyai komposisi zat gizi lengkap dengan 

perbandingan gizi yang sempurna, sehingga mempunyai 
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nilai yang sangat startegis. Susu sebagai salah satu 

sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh generasi 

muda terutama usia sekolah. Penduduk Indonesia pada 

usia wajib sekolah cukup besar yaitu 38% dan laju 

pertumbuhan 1,49% per tahun, sehingga diperkirakan 

tahun 2010 penduduk Indonesia akan mencapai 240 juta 

orang. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 91,2 

juta merupakan generasi muda usia wajib sekolah. 

Diperkirakan kebutuhan susu untuk memenuhi konsumsi 

generasi usia wajib sekolah tersebut sebanyak 4,6 juta ton 

per tahun, sedangkan penyediaan susu baru dapat 

mencapai 2,1 juta ton. Hal ini merupakan indikasi bahwa 

peluang untuk mengembangkan industri persusuan di 

masa mendatang cukup baik (Utomo dan Miranti, 2010) 

 

2.2 Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

 Sapi perah di Indonesia yang banyak dipelihara 

adalah jenis peranakan Friesian Holstein (PFH). Sapi 

PFH merupakan bangsa sapi hasil persilangan dari sapi 

Ongole (sapi local) dengan sapi Friesian Holstein (sapi 

asal Belanda). Penyebaran sapi PFH terbatas di daerah 

tertentu, seperti Jawa Barat terdapat di Bandung 

(Lembang dan Pangalengan), di Jawa Tengah terdapat di 

daerah Temanggung, Ungaran, dan Boyolali, di Jawa 

Timur di daerah Pasuruan dan Malang. Hal ini 

dikarenakan produktifitas sapi perah sangat dipengaruhi 

temperatur lingkungan (Kurniawan, 2009). 
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 Populasi sapi perah di Jawa Timur mengalami 

fluktuasi yaitu peningkatan dan penurunan pada setiap 

tahunnya mulai dari tahun 2011. Pada tahun 2011 

populasi sapi perah di Jawa Timur 296.350 ekor, pada 

tahun 2012 meningkat menjadi 308.811 ekor, akan tetap 

pada tahun 2013 menurun menjadi 237.673 ekor, setelah 

itu meningkat kembali pada tahun 2014 245.246 ekor dan 

pada tahun 2015 menjadi 255.947 ekor. Untuk produksi 

susunya pada tahun 2012 yaitu 554.311.690 kg, pada 

tahun 2013 mengalami penurunan produksi susu di Jawa 

Timur yaitu 416.418.654 kg, pada tahun 2014 meningkat 

menjadi 426.253.895 kg dan pada tahun 2015 menjadi 

472.212.765 kg. Lebih fokus lagi pada produksi susu dari 

Kota Malang, yaitu pada tahun 2012 347.053 kg, pada 

tahun 2013 yaitu 354.971, pada tahun 2014 yaitu 

344.414, akan tetapi pada tahun 2015 menurun menjadi 

309.416 kg (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2015). 

 Menurut Suyatno (2015), target konsumsi secara 

nasional sebesar 11,84 kg/kapita/tahun. Secara nasional, 

konsumsi susu masyarakat Indonesia masih rendah jika 

dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti 

Singapura yang konsumsi susunya mencapai 44,5 

liter/kapita/tahun, India sebesar 42,1 liter/kapita/tahun, 

Thailand 33,7 liter/kapita/tahun, Filipina 22,1 

liter/kapita/tahun, Malaysia 22,1 liter/kapita/tahun, dan 

Vietnam sebesar 12,1 liter/kapita/tahun. 
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 Masa depan suatu peternakan sapi perah 

tergantung pada program pembesaran pedet maupun sapi 

dara sebagai replacement stock untuk dapat 

meningkatkan produksi susu. Pemeliharaan pedet yang 

baru lahir, pemberian pakan dan minum, perkandangan 

serta penanganan kesehatan perlu diperhatikan dengan 

baik, mengingat angka kematian pedet yang cukup tinggi 

pada empat bulan pertama setelah pedet lahir (Stevenson, 

2011). 

 Kemampuan berproduksi susu sapi perah PFH di 

Indonesia rata-rata 8,92 liter/ekor/hari. Produksi susu 

tersebut masih termasuk rendah bila dibandingkan 

dengan produksi susu rata-rata sapi perah bangsa 

Friesian Holstein di Negara-negara maju. Di Negara 

Amerika Serikat bagian selatan, produksi susu rata-rata 

sapi perah Friesian Holstein mampu mencapai 4.471 kg 

per laktasi. Masih rendahnya produksi susu rat-rata yang 

dicapai di Indonesia terutama dikarenakan pemberian 

pakan dan tata laksana yang belum memadai serta suhu 

lingkungan juga mempengaruhi (Santoso, 2001). 

 

2.3 Efisiensi Reproduksi Sapi Perah 

 Efisiensi reproduksi dalam populasi ternak tidak 

dapat diukur semata-mata oleh produksi ternak yang 

tidak mampu menghasilkan anak. Sebagian induk dalam 

suatu populasi mungkin mampu menghasilkan anak 
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dalam jangka waktu hidupnya, akan tetapi seberapa 

besarkah persentase induk yang mampu memberikan 

pencapaian performans sifat-sifat reproduksi yang 

optimum dan konsisten selama jangka waktu 

pemeliharaannya, karena sifat-sifat reproduksi seperti 

selang beranak, masa kosong dan jumlah kawin 

perkebuntingan (S/C) memiliki kriteria ideal yaitu S/C 

yang baik 1,6-2 dalam hal jumlah ataupun waktu 

pencapaiannya guna mencapai efisiensi reproduksi. Oleh 

karena itu evaluasi reproduksi per ekor induk setiap 

tahunnya adalah sangat penting untuk dilakukan (Siregar, 

2001). 

 Periode waktu antara satu kelahiran dan kelahiran 

berikutnya secara praktis dapat dipertimbangkan sebagai 

salah satu parameter untuk mengetahui status dan 

efisiensi reproduksi setiap induk. Tingkat efisiensi 

reproduksi tersebut dievaluasi berdasarkan indeks 

reproduksi meliputi jarak (waktu) dan partus sampai 

kawin pertama, kawin pertama sampai konsepsi, lama 

masa kosong, lama bunting dan selang beranak (Berman, 

2005). 

 

2.3.1 Service per Conception (S/C) 

 Service per Conception adalah sebuah ukuran 

kesuburan induk sapi yang berhasil dikawinkan menjadi 

bunting. Service per Conception dapat dihitung dengan 
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membagi jumlah total perkawinan pada sekelompok 

ternak dengan jumlah induk yang bunting. Rataan 

Service per Conception pada sapi Friesian Holstein 

sekitar 1,66 pada daerah tropis. Nilai S/C optimal 

berkisar antara 1,6-2,0 (Jainudeen and Hafez, 2008).  

 Nilai S/C yang rendah diartikan dengan 

kesuburan hewan betina yang semakin tinggi, sebaliknya 

jika nilai S/C yang tinggi diartikan dengan kesuburan 

hewan betina yang semakin rendah. Pada sapi perah 

induk dalam hubungannya dengan panjang laktasi, S/C 

diharapkan adalah 2. Sebab dengan  S/C sama dengan 2 

dan mulai di IB sekitar 60 hari setelah beranak, maka 

akan mencapai masa kosong sekitar 81-85 hari. Masa 

kosong dengan kisaran tersebut akan mencapai panjang 

laktasi yang optimal yakni sekitar 305 hari. Walaupun 

demikian, karena pertimbangan berbagai faktor 

diantaranya kondisi alam dan manajemen peternakan di 

Indonesia, maka nilai S/C sudah dapat dikatakan baik 

bila mencapai 2,5 (Rudiah, 2008).  

 Purwanto dan Agung (2005) menyatakan bahwa 

angka konsepsi dicari dengan menghitung persentase 

inseminasi buatan yang berhasil menyebabkan 

kebuntingan, S/C berdasarkan inseminasi buatan yang 

dilakukan terhadap sapi perah hingga menyebabkan 

kebuntingan terjaadi. Apabila S/C rendah, maka nilai 

kesuburan sapi betina semakin tinggi dan apabila S/C 

tinggi maka semakin rendah kesuburan sapi betina 
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tersebut. Menurut Susilawati (2005) S/C dirumuskan 

dengan persamaan berikut: 

        

 

 

 Hartatik, Mahardika, Widi dan Baliarti (2009) 

menjelaskan bahwa S/C dapat dihitung dengan 

membandingkan kelahiran pada laktasi pertama dan 

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

1,72. 

 

2.3.2 Days Open (DO) 

   Masa kosong adalah jarak antara induk beranak 

sampai dengan bunting kembali. Masa kosong 

merupakan faktor yang penting dalam tata laksana sapi 

perah dalam hal waktu kebuntingan yang diinginkan. 

Panjang masa kosong akan berbeda tiap ternak (Bahari, 

2007). Menurut Stevenson (2011), masa kosong atau 

days open adalah jarak waktu antara sapi beranak atau 

partus sampai dengan perkawinan yang menghasilkan 

kebuntingan yaitu sekitar 85 hari. 
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 Beberapa penelitian menunjukan bahwa masa 

kosong 85 hari umumnya diperoleh pada induk sapi 

perah yang mengalami standing estrus dan seharusnya 

kajian ilmiah masa kosong harus memberikan gambaran 

variable performan pasca partus seperti lamanya 

pengeluaran plasenta estrus pertama pasca partus, 

involusi uteri sehingga faktor penentu dalam formulasi 

masa kosong dapat diketahui dengan jelas. Masa kosong 

akan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan 

program reproduksi sapi secara baik terutama dalam 

penentuan waktu inseminasi pertama pasca partus 

melalui wadah organisasi koperasi peternak yang 

membinanya (Winugroho, 2002). 

 Cara menghitung days open sapi perah yaitu 

dihitung dari tanggal beranak hingga tanggal perkawinan 

terakhir hingga bunting (Setiawan, 2008). Lama kosong 

atau sering diistilahkan days open (DO) untuk sapi perah 

betina normalnya adalah 40-60 hari, namun apabila sapi 

mengalami distoksia, retensi plasenta dan sebagainya 

sebaiknya perkawinan ditunda 90-120 hari setelah 

beranak (Stevenson, 2011). 

 

2.3.3 Calving Interval (CI) 

Selang beranak atau calving interval adalah 

selang waktu beranak sampai beranak berikutnya. Jarak 

beranak yang ideal berkisar antara 12-14 bulan (Suharto, 
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2003). Sudono, dkk., (2003) mengatakan selang beranak 

yang optimal adalah 12 dan 13 bulan, jika selang beranak 

diperpendek akan menurunkan produksi susu 3,7-9% 

pada laktasi yang sedang berjalan atau yang akan datang. 

Jika selang beranak diperpanjang sampai 450 hari akan 

meningkatkan produksi susu yang dihasilkan sebesar 

3,5%. Meskipun demikian, jika ditinjau dari segi 

ekonomi akan merugikan karena susu yang dihasilkan 

tidak sepadan jika dibandingkan dengan pakan yang 

diberikan. Frekuensi melahirkan sangat penting bagi 

peternak dan pembangunan peternakan, karena tiap 

penundaan kebuntingan ternak mempunyai dampak 

ekonomis yang penting. Pada peternakan sapi perah yang 

ideal, kelahiran harus diusahakan 12 bulan sekali. 

Efisiensi reproduksi dan keuntungan peternakan sapi 

perah dapat maksimal ketika rata-rata calving interval 

untuk sekelompok ternak sekitar 13 bulan (Iskandar dan 

Farizal, 2011). 

Calving Interval 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). Penyapihan pedet umur 2 minggu pada 

peternakan lahan kering menunjukan tingkat anoestrus 

post partus dan calving interval lebih pendek 

dibandingkan dengan penyapihan pedet pada umur 16 

minggu. Disarankan untuk melakukan penyapihan pedet 
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pada umur 12 minggu (Affandhy, Ratnawati dan 

Mariyono, 2009). 

 

2.4 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB 

 Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu 

teknik untuk perbaikan mutu genetik. Keuntungan IB 

yaitu meningkatkan seleksi diferensial yang akhirnya 

dapat menyebabkan peningkatan genetika yang lebih 

cepat, menghemat biaya pemeliharaan pejantan, dapat 

mencegah penularan penyakit kelamin dari ternak. IB 

merupakan salah satu teknologi yang terpenting untuk 

meningkatkan produktifitaas ternak (Oktaviani, 2010). 

Tujuan inseminasi buatan antara lain memperbaiki mutu 

genetika ternak, tidak mengharuskan pejantan unggul 

untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga 

mengurangi biaya, mengoptimalkan penggunaan bibit 

pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu 

yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran dengan 

cepat dan teratur, mencegah penularan atau penyebaran 

penyakit kelamin (Siregar, 2001). 

 Menurut Susilawati (2011) bahwa keberhasilan 

IB dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : (1)  Kualitas 

semen; (2) Manusianya (inseminator dan peternak); (3) 

Fisiologi betinanya. Pakan juga merupakan salah satu 

faktor keberhasilan dari reproduksi sapi perah, jika pakan 

(hijauan dan konsentrat) tidak dapat mencukupi 



17 

 

kebutuhan nutrisi tubuh sapi perah, maka pertumbuhan 

dan reproduksi dari sapi tidak akan optimal. Pakan yang 

dikonsumsi oleh sapi perah laktasi berfungsi untuk 

mempertahankan tubuh mereka (pemeliharaan), 

pertumbuhan, pertambahan bobot badan, pertumbuhan 

fetus, juga produksi susu dan komponennya. 10% dari 

bobot badan adalah konsumsi hijauan sapi dewasa 

sedangkan konsentratnya sendiri adalah 50% dari jumlah 

produksi susu yang dihasilkan dikarenakan konsentrat 

lebih berpengaruh terhadap kadar berat jenis susu dan 

produksi, sehingga makin tinggi nilai gizi konsentrat 

maka berat jenis susu akan tinggi (Sudono dkk., 2003). 

 

2.4.1 Keterampilan Inseminator 

 Faktor inseminator dalam pelaksanaan IB 

merupakan salah satu dari lima faktor penentu 

keberhasilan IB yaitu (1) Kualitas semen beku ditingkat 

peternak; (2) Pengetahuan dan kepedulian peternak 

dalam melakukan deteksi birahi; (3) Body condition 

score sapi; (4) Kesehatan ternak terutama yang terkait 

dengan alat-alat reproduksi, serta (5) Keterampilan dan 

sikap inseminator, dan waktu IB yang tepat (Dwiyanto, 

2009). Inseminator juga harus dapat memastikan bahwa 

spermatozoa yang sudah dicairkan kembali sesegera 

mungkin digunakan untuk IB. Waktu optimum untuk 

melakukan inseminasi juga harus diperhitungkan dengan 
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waktu kapasitasi, yaitu suatu proses fisiologik yang 

dialami oleh spermatozoa di dalam saluran kelamin 

betina untuk memperoleh kapasitas atau kesanggupan 

membuahi ovum. Pengetahuan ini semua harus betul-

betul dikuasai inseminator untuk keberhasilan IB. 

Inseminator juga harus dapat memastikan bahwa 

spermatozoa yang sudah dicairkan kembali sesegera 

mungkin digunakan untuk IB (Berman, 2005). 

 Keberhasilan IB juga ditentukan dari 

keterampilan inseminator dalam melakukan thawing, 

deposisi semen dan ketepatan waktu 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 ovulasi yaitu apabila sapi menunjukan tanda 

birahi di pagi hari, maka IB dilakukan pada sore hari 

(Susilawati, 2011). 

 

2.4.2 Kualitas semen beku 

 Parameter kualitas semen yang terpenting adalah 

konsentrasi dan mortalitas progresif atau total 

spermatozoa yang bergerak kedepan karena spermatozoa 

yang progresif saja yang mampu untuk melakukan 

fertilisasi. Kualitas semen juga harus terjaga, oleh sebab 

itu semen beku harus terndam didalam nitrogen cair, 
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sekali saja tidak terendam maka spermatozoa beku tidak 

dapat hidup setelah di thawing (Susilawati, 2011). 

 Semen beku adalah semen yang telah diencerkan 

menurut prosedur dengan tujuan selain untuk 

menyediakan makanan bagi spermatozoa juga untuk 

meningkatkan volume dengan menurunkan konsentrasi 

semen sehingga dapat 25 juta sel spermatozoa dalam satu 

straw yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan saat 

semen segar. Kemudian dibekukan jauh dari titik 0
0
C 

tergantung pada zat yang dipakai untuk membekukan 

semen tersebut. Pembekuan bisa menggunakan air es, 

cairan udara, O2 cair dan N2 cair. N2 cair yang paling 

popular digunakan sebab dapat membekukan pada suhu 

yang paling rendah dan dapat menyimpan semen dalam 

waktu yang lama. Kombinasi es kering dan Kristal CO2 

dapat mencapai titik -70
0
C, cairan N2 suhunya -190

0
C, 

sedangkan CO2 cair dan udara cair suhunya -190
0
C 

(Kurniawan, 2009). 

 

2.4.3 Keadaan fisiologi reproduksi 

 Selain faktor diatas, keadaan fisiologi ternak juga 

sangat berpengaruh terhadap produktifitas ternak. Selain 

itu juga sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

inseminasi buatan karena beberapa sapi betina terkadang 

mengalami silent heat (birahi tenang). Silent heat yaitu 

ovulasi yang tidak diikuti dengan timbulnya gejala estrus, 
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akan tetapi biasanya estrus pertama post partum secara 

normal tanpa perilaku estrus, hal ini dikarenakan tidak 

ada reseptor estrogen akibat rendahnya progesterone post 

partum (Rao, Niranjan, Panjaj, Shailendra and Navin, 

2012). 

 Kondisi induk sangat berpengaruh terhadap 

tingkat produktivitas ternak, karena induk yang sehat 

diharapkan dapat menghasilkan keturunan sehingga pada 

akhirnya akan meningkatkan populasi ternak, akan tetapi 

tidak akan tercapai apabila induk mengalami kondisi 

yang tidak sehat atau mengalami permasalahan 

reproduksi yang disebabkan oleh gangguan hormonal, 

abnormalitas sel telur dan kelainan anatomi saluran 

reproduksi (Oktaviani, 2010). 

2.4.4 Efisiensi dan indeks reproduksi sapi perah 

 Efisiensi reproduksi adalah ukuran kemampuan 

seekor sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan 

yang layak (Niazi, 2003). Menurut Anggraeni (2011) 

salah satu parameter untuk mengetahui status dan 

efisiensi reproduksi setiap induk adalah periode waktu 

antara satu kelahiran dan kelahiran berikutnya. Tingkat 

efisiensi reproduksi tersebut dievaluasi berdasarkan nilai 

indeks reproduksi meliputi jarak dan partus sampai kawin 

pertama, kawin pertama sampai konsepsi, lama kosong, 

lama bunting dan selang beranak. 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi 

reproduksi antara lain adalah pakan nutrisi yang 

terkandung didalam ransum karena berpengaruh pada 

organ-organ reproduksi dan fungsi kelenjar-kelenjar yang 

memproduksi hormone. Banyak hal yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan efisiensi reproduksi terutama 

melalui penerapan bioteknologi atau mengembangkan 

teknologi praktis dan praktek manajemen yang dapat 

meningkatkan efisiensi reproduksi (Bahari, 2007). 

 

2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi 

sapi perah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi 

sapi perah antara lain dari segi pakan, iklim dan 

kegagalan reproduksi. Dari ketiga faktor tersebut harus 

terpenuhi dikarenakan dapat mempengaruhi reproduksi 

sapi perah. Berikut merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi reproduksi sapi perah. 

2.5.1 Pakan 

 Pakan merupakan faktor yang sangat menentukan 

jumlah susu yang dihasilkan oleh sapi perah laktasi. 

Pemberian pakan dan minum untuk ternak juga 

dimaksudkan untuk dapat mendukung proses 

metabolisme dalam tubuh secara normal. Cara pemberian 

pakan merupakan salah satu faktor yang menunjang bagi 
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keberhasilan usaha peternakan sapi perah (Firman, 2010). 

Usaha peternakan sapi perah memerlukan anggaran 

kebutuhan pakan mencapai 70% dari seluruh biaya 

produksi. Oleh karena itu strategi pemberian pakan yang 

meliputi penyediaan bahan pkan, penyusunan ransum, 

dan penyajian pakan yang harus dilakukan dengan baik 

untuk meningkatkan efisiensi manajemen pemberian 

pakan dalam suatu usaha peternakan (Nurhayati, Saptati, 

dan Martindah, 2011) 

Pakan konsentrat diberikan sebanyak 4,5 

kg/ekor/hari. Pemberian konsentrat dilakukan tiga kali 

sehari, dua kali bersamaan dengan pemberian hijauan 

pada pagi dan sore hari, selain itu juga diberikan siang 

hari pukul 12.00. Sapi yang sedang berproduksi susu 

diberi pakan hijauan, konsentrat dan ampas bir. Hijauan 

diberikan dua kali sehari pukul 07.00 dan 16.00 WIB 

sebanyak 60 kg. Konsentrat diberikan tiga kali sehari 

sebanyak 6 kg yaitu pada pagi dan sore setelah 

pemberian hijauan, selain itu diberikan pula pada siang 

hari pukul 12.00. Pemberian ampas bir dilakukan satu 

kali sehari sebanyak 3 – 5 kg pada pukul 10.00. Pada 

induk yang sedang menjalani kering kandang, maka 

pemberian hijauan dan konsentrat lebih rendah dari sapi 

laktasi, masing-masing 40 dan 4 kg/ekor/hari. Air minum 

diberikan secara ad libitum agar kebutuhan selalu 

terpenuhi (Anggraeni1, Fitriyani, Atabany dan Komala, 

2008). Berikut rincian kandungan bahan pakan hasil 
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penelitian dari berbagai sumber berdasarkan analisa 

proksimat seperti disajikan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan bahan pakan berdasarkan analisis 

proksimat dari beberapa peneliti 

No Nama Bahan 

Pakan 

Kandungan Bahan Pakan Sumber 

BK (%) PK(%) TDN(%) 

1 

2 

3 

4 

Rumput Gajah 

Pucuk tebu 

Legum (Kaliandra) 

Konsentrat 

17,21 

22,23 

22,92 

84 

8,86 

4,94 

23,7 

20 

46 

66 

65 

60 

Andianton (2010) 

Wahyuni (2010) 

Widodo dkk 

(2012) 

CV Sari Makmur 

(2011) 

 

Menurut Basya (1983) misalnya seekor sapi perah 

laktasi yang mempunyai bobot badan 350 kg dengan 

produksi susu rata-rata 15 kg/hari . Menurut standarl 

pemberian pakan, sapi perah tersebut membutuhkan 1 

.578 g protein kasar, yang terdiri dari 468 g untuk 

kebutuhan hidup pokok den 1 .110 g untuk kebutuhan 

produksi susu dengan kadar lemak 3,5% (1) . Hijauan 

yang akan diberikan adalah rumput gajah, dengan 

kandungan bahan kering 21% clan zat-zat makanan 

lainnya : 10,19% protein kasar, 34,15% serat kasar, 

1,64% lemak, 42,29% beta-N, 11,73% abu clan TDN 

61% dari bahan kering . Pemberian rumput gajah tersebut 

diimbangi oleh konsentrat dengan kandungan protein 

kasar 22% . Susunan konsentrat tersebut terdiri dari 56% 

dedak padi, 20% bungkil kelapa, 8% jegung giling, 8% 

bungkil kacang tanah, 2% urea serta kapur, tepung tulang 
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clan garam dapur masing-masing 2% . Konsentrat 

tersebut mengandung bahan kering 87,53% dengan 

energi 66,26% TDN . Apabila hijauan yang diberikan 

adalah hey, maka imbangan optimal itu adalah 60 : 40 . 

Karena rumput gajah tergolong ke dalam kelompok 

hijauan yang berkualitas rendah, maka perimbangan 

optimal hijauan dengan konsentrat bergeser ke arah 

pemberian hijauan yang lebih sedikit, yakni 55 : 45. Hal 

ini bererti bahwa, 55% dari seluruh kebutuhan protein 

dipenuhi oleh pemberian rumput gajah dan 45% legi 

dipenuhi oleh konsentrat . Jumlah protein kasar yang 

akan dipenuhi oleh pemberian rumput gajah adalah 

55/100 x 1 .578 g = 868 g ; sedangkan jumlah protein 

kasar yang dipenuhi oleh pemberian konsentrat adalah 

45/100 x 1 .578 g = 710 g . Dengan demikian, jumlah 

pemberian rumput gajah dalam ransum adalah 868 x 

100/10,19 x 100/21 x 1 g = 40.563 g = 41 kg; sedangkan 

konsentrat adalah 710 x 100/22 x 100/87,53 x 1 g = 3 

.687 g = 3,7 kg . Ini berarti bahwa, ransum sapi perah 

tadi terdiri dari 41 kg rumput gajah clan 3,7 kg 

konsentrat. Setelah mendapatkan komposisi ransum yang 

akan diberikan, selanjutnya perlu dicek, apakah ransum 

tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan akan energi . 

Seperti diketahui, sapi perah dengan bobot badan 350 kg, 

produksi susu rata-rata 15 kg/hari dengan kadar lemak 

susu 3,5% membutuhkan energi sebesar 7.375 g TDN, 

yang terdiri dari 2 .800 g TDN untuk kebutuhan hidup 

pokok dan 4.575 g TDN untuk kebutuhan produksi susu. 
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2.5.2 Iklim 

 Usaha peternakan sapi FH di Indonesia pada 

umumnya dilakukan pada daerah yang memiliki 

ketinggian lebih dari 800 m diatas permukaan laut, 

dengan tujuan untuk menyesuaikan lingkungan. Sapi 

bangsa Friesian Holstein yang ada di Indonesia sebagian 

besar didatangkan dari negara-negara Eropa yang 

memiliki iklim sedang dengan kisaran susu termonetral 

rendah (13-25
0
C). Terdapat empat unsur iklim mikro 

yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak secara 

langsung yaitu : suhu, kelembapan udara, radiasi dan 

kecepatan angin, sedangkan dua unsur lainnya yaitu 

evaporasi dan curah hujan mempengaruhi produktivitas 

ternak secara tidak langsung (Yani dan Purwanto, 2006). 

 Lingkungan dan iklim sangat mempengaruhi 

produksi susu dan produktivitas sapi perah khususnya 

bangsa Friesian Holstein. Suhu udara dan kelembapan 

harian di Indonesia umumnya tinggi, yaitu berkisar 

antara 24-34
0
C dan kelembapannya 60-90%. Hal tersebut 

akan mempengaruhi tingkat produktivitas sapi FH. 

Secara garis besar membagi lingkungan menjadi dua 

yakni (1) lingkungan internal (fisologis) yang 

memberikan pengaruh pada setiap individu ternak dan (2) 

lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh pada 

keseluruhan ternak dalam suatu kelompok atau populasi 

ternak (Anggraeni, 2003). 
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2.5.3 Kegagalan reproduksi 

Permasalahan reproduksi pada hewan betina 

dapat disebabkan oleh adanya kelainan anatomi saluran 

reproduksi, gangguan hormonal dan infeksi penyakit. 

Kelainan anatomi reproduksi pada ternak betina dapat 

bersifat genetik maupun non genetik, ada yang mudah 

diketahui secara klinis dan ada yang sulit dideteksi, 

sehingga terkadang sulit didiagnose. Kelompok yang 

sulit didiagnose adalah tersumbatnya tuba falopi. 

Penyumbatan ini menyebabkan sel telur yang diovulasi 

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). 

 Kegagalan reproduksi ternak tidak hanya 

disebabkan oleh ternaknya tapi juga dari manusianya. 

Rudiah (2008) menyatakan bahwa umur ovum itu 

pendek, apabila sebuah ovum telah diovulasikan dan 

tidak terbuahi, maka ovum akan mengalami kematian 

hingga menyebabkan kegagalan fertilitas.      
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei – 

30 Juni 2015 di Unit Pelaksana Teknis Pembibitan 

Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (UPT PT dan 

HMT) Batu. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitin ini adalah 

41 ekor sapi betina. Sampel (ternak) dipilih secara 

purposive random sampling dengan kriteria sapi yang 

ada di UPT PT dan HMT Batu, sehat reproduksinya, 

minimal sudah beranak 2 kali dan tidak mengalami 

distokia.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah studi kasus. Data yang diambil adalah data primer 

meliputi penilaian keterampilan inseminator dan data 

sekunder berupa data rekording dari inseminator. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara 



28 

 

pengamatan secara langsung (observasi), sedangkan 

untuk data sekunder diperoleh dengan mencatat data 

rekording dari inseminator. 

 

3.3.1 Data Primer 

 Data primer meliputi penilaian keterampilan 

inseminator IB. Penilaian keterampilan inseminator 

dilakukan dengan metode wawancara kepada petugas 

inseminator dengan menggunakan kuisioner (Lampiran 

6). Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk 

memperoleh data berupa nama inseminator, program 

sertifikasi (kompetensi inseminator) dan lama 

pengalaman menjadi inseminator.  

 

3.3.2 Data Sekunder 

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

random sampling dengan ketentuan /kriteria sebagai 

berikut : 

1. Sapi betina indukan minimal partus dua kali dan 

memiliki kartu IB. 

2. Memiliki rekording IB yang lengkap, meliputi 

tanggal IB, tanggal PKB dan tanggal partus. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variable yang diamati untuk mengetahui keberhasilan IB 

dalam penelitian ini antara lain : 

 

1. Service per conception (S/C) 

Service per conception adalah angka yang 

menunjukan jumlah inseminasi yang digunakan 

untuk menghasilkan suatu kebuntingan dari 

sejumlah pelayanan (service) inseminasi yang 

dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai 

terjadi kebuntingan (Jainudeen dan Hfez, 2008). 

 

2. Days Open (DO) 

Days open atau masa kosong yaitu periode 

atau selang waktu sejak sapi beranak sampai 

dikawinkan kembali dan terjadi kebuntingan 

(Jainudeen dan Hafez, 2008). 

3. Calving Interval (CI) 

Calving interval adalah selang beranak 

dari saat induk beranak hingga saat beranak 

berikutnya (Iskandar dan Farizal, 2011). 
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3.5 Analisis Deskriptif 

Rumus yang digunakan adalah rumus dasar sebagai 

berikut : 

 Rumus menentukan Rata-rata : 

  

 

 

Keterangan : 

 ∑    = Jumlah dari semua x 

 n = Banyaknya data sampel 

   = 0,1,2,.....,n 

 

Rumus menentukan Standar Deviasi : 

  

 

 

 

 

 Rumus uji t berpasangan : 

   

 

 

 

 

 

 

 

𝑥 =
∑𝑥 

n
 

𝑠 =
 ∑𝑦2 −

(∑𝑦)²
n

𝑛 − 1
 

 

Thitung = 
∣D∣

𝑆/√𝑛
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

UPT PT dan HMT Batu merupakan suatu 

lembaga dibawah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

yang memiliki tugas dan fungsi pokok dalam bidang 

pembibitan ternak dan perkembangan Hijauan Makanan 

Ternak (HMT), dirintis sejak tahun 1951 dengan 

nama  Balai Peternakan Ayam yang berlokasi di Desa 

Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang. Pada 

tahun 1986 dengan Surat Keputusan Gubernur No. 3 

tahun 1986 sebagai kelengkapan dasar kelembagaan 

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, maka nama Balai 

diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Ternak dan 

Hijauan Makanan Ternak. Pada tahun 1992 direlokasi ke 

Desa Beji Kecamatan Batu dengan komoditas aneka 

ternak. 

Peraturan Daerah No. 19 tahun 2000, UPT 

mengalami perubahan struktur dalam rangka penataan 

dan rekapitulasi unit-unit pelaksana teknis lingkup Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan nama Balai 

Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu. 

Dengan pemberlakuan privatisasi BPT dan HMT Batu 

pada tahun 2001, mengubah jenis komoditas usaha 

menjadi lebih spesifik, yaitu pembibitan sapi perah dan 

hijauan makanan ternak. Untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Gubernur 
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Jawa Timur No. 130 tahun 2008 unit ini ditetapkan  UPT 

PT dan HMT Batu, dengan spesifikasi kegiatan 

pembibitan dan pemuliaan ternak dan hijauan makanan 

ternak. 

Lembaga ini secara umum melaksanakan 

sebagian tugas Dinas peternakan Provinsi Jawa Timur 

untuk memenuhi kebutuhan Protein Hewani Masyarakat. 

Dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang berasal 

dari daging, telur dan susu diperlukan perbaikan kualitas 

ternak melalui Inseminasi Buatan (IB), perbaikan 

manajemen reproduksi, kualitas pakan dan system 

pemeliharaan yang tujuannya untuk memperoleh 

teknologi tepat guna bagi masyarakat. 

UPT PT dan HMT Batu berfungsi untuk 

memberikan informasi dan pelayanan teknologi 

peternakan dan kesehatan hewan bagi masyarakat 

peternak seperti ternak Ayam Pedaging, Itik, Sapi Perah 

dan pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) 

seperti rumput gajah (Pennisetum purpureum), gamal 

(Gliricidia sepium), lamtoro (Leucaena leucochepala), 

dan turi (Sesbania sesban). Teknologi yang diterapkan 

dalam pembibitan adalah Inseminasi Buatan (IB) pada 

Sapi Perah. 

UPT PT Dan HMT Batu ini berada di Jl. Raya 

Tlekung, Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu. Sumber 
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Daya Alam yang ada Di UPT PT dan HMT Batu sebagai 

berikut : 

1. Luas lahan  : 13,0 Ha 

2. Lahan terpakai : 9,5 Ha 

3. Lahan bangunan : 2,0 Ha 

4. Lahan HMT : 7,5 Ha 

5. Kemiringan tanah : 5-30 % 

6. Sumber air  : Sumur bor dan tadah 

hujan. 

Jarak antara peternakan dengan pemukiman 

penduduk berjarak sekitar 200 meter. Lokasi dengan 

jarak 200 meter tidak akan menggganggu pemukiman 

penduduk dikarenakan lokasi UPT dan HMT Batu dalam 

satu lingkup dan tidak langsung bersinggungan langsung 

dengan pemukiman penduduk disana. Lokasi peternakan 

relatif jauh dari pemikiman penduduk. Lokasi peternakan 

tergolong cukup strategis, karena terletak ditepi jalan, 

sehingga akses transportasi dan komunikasi lancar dan 

sarana listrik dan air tersedia. 

Tingkat kesuburan tanah cukup baik dikarenakan 

tanah berpasir dengan tingkat kesuburan cukup baik. 

Dengan struktur tanah tersebut maka dapat ditanami 

hijauan makanan ternak yang dibutuhkan oleh ternak dan 

drainase yang baik. Sumber air yang diperoleh berasal 

dari mata air alami yang dimanfaatkan dengan jalan 

membuat sumur yang dipomppa menggunakan pompa air 

dan dialirkan dengan menggunakan selang dan pipa. 
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Sedangkan pada hijuan pakan ternak akan berlimpah saat 

musim penghujan, sehingga tidak memerlukan banyak 

hijauan untuk membeli dari luar, pada saat musim 

kemarau sebagian besar pakan hijauaan didapat dari luar 

untuk memenuhi kebutuhan hijauan pakan ternak, karena 

hijauan yang ada di lahan tidak mencukupi. 

 

4.2 Evaluasi Keberhasilan Inseminasi Buatan 

Berdasarkan DO, S/C, CI 

Inseminasi Buatan (IB) dapat dievaluasi 

berdasarkan beberapa variable yakni DO, S/C dan CI. 

Terdapat ketetapan yang dijadikan acuan untuk beberapa 

variable tersebut, untuk DO yang baik berkisar antara 40-

60 hari (Stevenson, 2011); S/C yang baik adalah 1,6-2,0 

(Jainudeen dan 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 adanya 

perbaikan. 

 

 

4.2.1 Service per Conception (S/C) 

 Service per Conception adalah jumlah 

perkawinan atau inseminasi pada ternak sapi yang 

dilakukan sampai terjadi kebuntingan. Jumlah servis per 
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kebuntingan bergantung pada tingkat fertilitas semen dan 

kesuburan ternak betina.  

 
Gambar 2. Diagram batang rataan S/C 

Gambar 2 menunjukan nilai S/C dari beberapa 

paritas diperoleh nilai secara berturut-turut sebagai 

berikut, yaitu paritas 1 = 1,61±0,92 kali; paritas 2 = 

1,80±1,01 kali; paritas 3 = 1,78±0,94 kali; paritas 4 atau 

lebih = 1.91±1,38 kali dengan jumlah rata-rata 

keseluruhan paritas adalah 1,775±0,59 kali. S/C paling 

baik terdapat pada paritas 1 yaitu 1,61±0,92 kali 

dikarenakan pada paritas pertama memiliki nilai S/C 

paling rendah dan semakin rendah nilai S/C maka 

semakin baik pula kesuburan sapi perah, hal ini didukung 

oleh pernyataan dari Jainudeen dan Hafez (2008) bahwa 

rataan Service per Conception pada sapi Friesian 
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Holstein sekitar 1,66 pada daerah tropis. Nilai S/C 

optimal berkisar antara 1,6-2,0. 

Pada data penelitian juga diketahui bahwa nilai 

S/C pada ternak ,masih kurang baik dikarenakan S/C 

terlalu tinggi yaitu mencapai 6 kali, padahal idealnya 

nilai S/C adalah antara 1,6-2,0. Hal ini dikarenakan 

kurangnya persediaan pakan pada saat musim kemarau. 

UPT PT dan HMT Batu tidak mempunyai standar 

atau tolak ukur untuk S/C. Akan tetapi menurut Jainuddin 

dan Hafez (2008) yang menyatakan bahwa nilai S/C 

optimal berkisar antara 1,6-2,0. Menurut Rudiah (2008) 

menyatakan bahwa S/C diharapkan adalah 2. Sebab 

dengan  S/C sama dengan 2 dan mulai di IB sekitar 60 

hari setelah beranak. Dan menurut Hartatik, dkk., (2009) 

menjelaskan bahwa nilai S/C pada laktasi pertama yang 

baik adalah 1,72. Untuk nilai S/C yang diperoleh pada 

hasil penelitian sudah cukup baik yaitu pada paritas 1 dan 

2 masing-masing 1,61 dan 1,80.  

Rataan nilai S/C pada laktasi pertama atau partus 

pertama sebesar 1,61±0,92 kali sedikit lebih rendah 

dibandingkan hasil penelitian Hartatik, dkk., (2009) yang 

menyatakan bahwa nilai S/C dapat dihitung dengan 

membandingkan kelahiran pada laktasi pertama dan 

kedua, dimana nilai S/C pada laktasi pertama yang baik 

adalah 1,72. 

Service per Conception (S/C) adalah sebuah 

ukuran kesuburan induk sapi yang dikawinkan dan 

berhasil menjadi bunting. S/C dapat dihitung dengan 
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membagi jumlah total perkawinan pada sekelompok 

ternak dengan jumlah induk yang bunting. Semakin 

rendah nilai tersebut maka semakin tinggi kesuburan 

hewan-hewan betina. Sebaliknya, semakin tinggi nilai 

S/C maka semakin rendahlah nilai kesuburan kelompok 

betina tersebut. Keberhasilan S/C oleh kualitas semen 

yang secara langsung dipengaruhi oleh proses 

penanganan dan penyimpanannya. Semen sebaiknya 

disimpan dalam liquid nitrogen dengan temperature -

196
0
C dengan container yang terbuat dari stailess steel 

maupun alumunium (Bearden, Fuquay dan Willard, 

2004). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai S/C 

adalah keterampilan inseminator dalam melakukan 

kegiatan inseminasi, yaitu mengenai teknik inseminasi 

(Oktaviani, 2010). Soeharsono, Saptati dan Dwiyanto 

(2010) menambahkan bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai S/C adalah pengetahuan dan keterampilan 

peternak dalam deteksi birahi. Deteksi birahi yang tepat 

dan pengetahuan peternak tentang waktu optimum untuk 

inseminasi disertai pelaporan pada waktu yang tepat akan 

sangat membantu dalam keberhasilan IB. menurut 

Pramono, Kustono dan Hartadi (2008), S/C dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu ketepatan mendeteksi birahi, 

kondisi ternak sendiri serta keterampilan dan ketepatan 

mendeteksi birahi, kondisi ternak sendiri serta 

keterampilan inseminator dalam menginseminasi sapi 

perah. Tingginya nilai S/C dapat disebabkan oleh 
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pendeteksian waktu birahi yang kurang tepat oleh 

peternak dan inseminator IB, kualitas semen yang kurang 

baik, pemberian pakan, jarak antara inseminator ke 

peternakan, waktu dalam melakukan inseminasi buatan 

kepada ternak serta kondisi tubuh dari sapi itu sendiri. 

Lebih lanjut, hasil penelitian Kurnadi (2009), 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

S/C adalah birahi pertama setelah melahirkan, lama masa 

kering, produksi susu, lama masa kosong, perkawinan 

kembali setelah melahirkan, selang beranak, lama waktu 

sapih dan gangguan reproduksi. 

 Hal lain yang diduga mempengaruhi tingginya 

S/C adalah 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 

membrane spermatozoa. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian Pratiwi dkk., (2006); Foote and Kaproth 

(2002) melaporkan bahwa thawing menggunakan air 

hangat akan memberikan hasil presentase spermatozoa 

hidup lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan air 

sumur. Lebih lanjut, Samsudewa dan Suryawijaya (2008) 

juga melaporkan hasil penelitiannya bahwa thawing yang 

paling baik adalah menggunakan air hangat yang 

suhunya 37
0
C selama 15-30 detik. 
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4.2.2 Days Open (DO) 

 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, Betancurt and 

Liera,2008). Menurut Pszczola, Aguilar and Misztal 

(2009) masa kosong yang baik adalah 100 hari, dan 

dibutuhkan perbaikan apabila masa kosong lebih dari 120 

hari. Masa kosong dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya: patologis, hereditas, penanganan, dan jenis 

kelamin keturunan, dalam hal ini anak jantan mempunyai 

masa kosong lebih singkat (Izquierdo et al., 2008). 

Menurut Izquierdo et al., (2008), periode masa kosong 

adalah 85-115 hari setelah beranak yang merupakan masa 

untuk deteksi awal kelainan reproduksi dan indikator 

efisiensi reproduksi. 

 
Gambar 3. Diagram batang rataan DO 
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Gambar 3 merupakan diagram lama masa kosong atau 

Days Open (DO) dimana diperoleh hasil pada paritas 1 = 

217,49±112,31 hari, paritas 2 = 194,00±134,37 hari, 

paritas 3 =135,73±72,45 hari dan paritas 4 atau lebih = 

125,00±61,48 hari dengan jumlah rata-rata 201,58±99,60 

hari. Berdasarkan gambar 3, diketahui bahwa paritas 4 

atau lebih mempunyai efisiensi reproduksi paling baik 

dari paritas lainnya yaitu DO 125,00±61,48 hari, nilai 

tersebut masih terlalu tinggi untuk standar pada DO yaitu 

60 hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Stevenson 

(2001) yang mnyatakan bahwa lama kosong atau days 

open (DO) untuk sapi perah betina normalnya adalah 40-

60 hari, namun apabila sapi mengalami distoksia, retensi 

plasenta dan sebagainya sebaiknya perkawinan ditunda 

90-120 hari setelah beranak. 

Sedangkan pada paritas 3 yaitu 135,73±72,45 

hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggraeni, 

Fitriyani, Attabany, Sumantri dan Komala (2010), yang 

menyatakan bahwa sapi pada paritas ketiga dan keempat 

memiliki kematangan sel-sel dan system hormonal, 

sehingga lebih siap untuk bereproduksi, sehingga hal ini 

mempengaruhi tingginya DO paritas ke 1 yaitu  

217,49±112,31 hari. Dari hasil penelitian juga diketahui 

nilai DO masih kurang baik karena terlalu tinggi 

(Lampiran 2). Hal ini dikarenakan persediaan pakan 

kurang pada saat musim kemarau sehingga berdampak 

pada lama masa kosong. Tingginya DO juga dipengaruhi 

oleh S/C dan birahi, semakin cepat ternak menunjukan 



41 

 

tanda-tanda birahi maka semakin pendek DO, sebaliknya 

apabila ternak terhitung lama dalam menunjukan birahi 

maka semakin panjang pula nilai DO.  

Siklus birahi terbagi dalam 4 tahap yaitu : 

proestrus (tahap persiapan birahi) berupa berkembangnya 

folikel ovarium yang dipengaruhi oleh FSH; estrus 

merupakan tahap yang secara fisik ditandai dengan 

kegelisahan, sapi agresif, menaiki sejenisnya sampai 

keluar cairan lendir transparan; metestrus (post estrus) 

yang ditandai dengan terhentinya birahi secara mendadak 

dan diikuti peristiwa ovulasi, rongga folikel yang 

berangsur-angsur mengecil dan terhentinya pengeluaran 

lendir; diestrus (tahap akhir estrus) yang ditandai dengan 

perkembangan corpus luteum, pengaruh hormon 

progesteron yang dihasilkan tampak pada dinding uterus, 

hal ini terjadi bila sapi bunting (Effendi, Kusmayadi, 

Prawigit dan Sugiwaka, 2002). 

UPT PT dan HMT Batu memiliki standar atau 

tolak ukur untuk DO, yaitu 70-90 hari. Akan tetapi untuk 

nilai DO yang diperoleh masih jauh diatas standar yang 

ditentukan oleh UPT PT dan HMT Batu sendiri yaitu 

pada paritas pertama 217,49 hari, paritas kedua 194 hari, 

paritas ketiga 135,73 hari, paritas keempat 125 hari dan 

paritas kelima 86 hari.  

 Tinggi rendahnya nilai DO juga dapat disebabkan 

kurang pengetahuan peternak tentang tanda-tanda birahi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin, dkk.,(2012) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan peternak untuk 
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mendeteksi birahi sangat diperlukan dalam keberhasilan 

IB. Hal ini yang perlu diketahui sebelum melaksanakan 

inseminasi buatan diantaranya adalah waktu birahi sapi 

betina dengan tepat. Waktu birahi ditunjukkan oleh 

perubahan vulva menjadi kemerahan, bengkak dan suhu, 

keluarnya lender serviks, dan perubahan tingkah laku. 

Panjangnya DO disebabkan oleh banyak hal. Beberapa 

faktor yang paling mendasar adalah terjadi kesalahan 

dalam mendeteksi birahi karena pada umumnya, birahi 

yang terjadi post partussusah dideteksi bahkan terjadi 

silent heat. Pirlo, Milfliorand Speroni(2000) menyatakan 

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 sapi perah dengan produksi 

susu tinggi membutuhkan energi yang sangat banyak 

dalam proses pembentukan susu didalam tubuhnya serta 

adanya hormone prolactin yang menekan produksi 

hormon gonadotropin. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Atabany, Purwanto,Toharmatdan Anggreni(2011) yang 

menjelaskan bahwa sapi FH yang mempunyai produksi 

susu lebih tinggi pada awal laktasi memiliki masa kosong 

yang lebih panjang dan berpotensi untuk mengalami 

keterlambatan birahi. 
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4.2.3 Calving Interval (CI) 

 Calving Interval merupakan selang beranak sapi 

betina antara satu dengan berikutnya. Produktifitas ternak 

sapi dapat ditentukan antara lain oleh jarak beranak, 

semakin pendek jarak beranak, maka semakin produktif 

induk sapi tersebut (Iskandar dan Farizal, 2001). 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. Apabila pakan yang diberikan tercukupi kualitas 

maupun kuaantitasnya maka CI akan semakin pendek. 

Apabila hasil penelitian membuktikan bahwa CI lebih 

dari ketetapan yang dijadikan acuan tersebut, maka 

deskripsi dari CI panjang atau keberhasilan IB rendah. 

Hasil analisa statistic deskriptif evaluasi keberhasilan 

inseminasi buatan berdasarkan Calving Interval (CI) 

dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram batang rataan CI 

 Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui Calving 

Interval dari paritas 2 = 469,79±136,03 hari; paritas 3 = 

409,91±75,04 hari; paritas 4 atau lebih = 339,63±63,99 

hari. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai CI 

lebih tinggi dibanding penelitian dari Iskandar dan 

Fahrizal ( 2011) yang menyatakan bahwa jarak beranak 

(calving interval) induk sapi rata-rata 377 hari. Paritas 4 

atau lebih  memiliki efisiensi reproduksi lebih baik 

dibandingkan dengan paritas yang lain yaitu 

339,63±63,99 hari dikarenakan standar yang digunakan 

oleh lokasi penelitian yaitu 12-14 bulan. Selang beranak 

atau calving interval adalah selang waktu beranak sampai 

beranak berikutnya. Jarak beranak yang ideal berkisar 

antara 12-14 bulan (Suharto, 2003). Pada data penelitian 

juga didapatkan beberapa sapi yang mempunyai 

hubungan kekerabatan atau saudara tiri dikarenakan 
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dihasilkan dari pejantan yang sama namun indukan yang 

berbeda. Berdasarkan hasil pada gambar 4, menunjukan 

bahwa calving interval pada sapi mempunyai hubungan 

kekerabatan beragam. 

UPT PT dan HMT Batu memiliki standar atau 

tolak ukur untuk CI, yaitu 360-420 hari. Untuk nilai CI 

yang diperoleh pada hasil penelitian sudah cukup baik 

yaitu pada paritas kedua 469,79 hari, paritas ketiga 

409,91 hari, paritas keempat 339,63 hari dan paritas 

kelima 360,33 hari. Hanya saja pada paritas kedua masih 

terlalu tinggi. Menurut keterangan dari petugas di tempat 

penelitian dikarenakan faktor persediaan pakan kurang 

pada musim kemarau dan pakan harus dikirim terlebih 

dahulu dari Jombang, dan untuk Hasil perhitungan 

penelitian berdasarkan paritas 1-6 tidak berpengaruh 

nyata terhadap hasil evaluasi IB berupa S/C, CI dan DO. 

Pada hasil penelitian ini diperoleh haasil pada 

nilai terendah S/C pada paritas pertama, akan tetapi nilai 

terendah pada DO dan CI pada paritas kempat, hal ini 

dikarenakan paritas bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi penampilan reproduksi sapi perah, selain 

iu juga panjangnya nilai DO dikarenakan kurangnya 

persediaan pakan pada saat musim kemarau dan 

berdampak pada angka keberhasilan insenminasi buatan. 

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Winugroho (2002) 

bahwa pakan yang diberikan juga berpengaruh terhadap 

tampilan reproduksi. Suharto (2003), menyatakan bahwa 

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

Tubuh yang kurus menandakan bahwa ternak tersebut 

kekurangan pakan yang menyebabkan terlambatnya 

birahi pada ternak akibat kerja fisiologis dalam tubuh 

yang jelek, sehingga diperlukan ransum dengan kualitas 

yang baik agar gejala birahi lebih jelas. Sapi perah yang 

sedang laktasi 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 (Yusuf, 2010). 

Menurut Wahyudi, Susilawati dan Wahyuningsi (2012) 

bahwa rata-rata penampilan reproduksi yang meliputi: 

DO, S/C dan CI berdasarkan analisis statistik tidak 

menunjukkan perbedaan penampilan reproduksi antar 

paritas walaupun secara numerik ternak paritas 4 dan 

paritas 5 memiliki nilai efisiensi reproduksi yang lebih 

baik dibandingkan ternak pada paritas lainnya. 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. Suhu yang 

sesuai untuk sapi perah adalah 13-25ºC, dan suhu pada 

lokasi penelitian yaitu 18-24º. Untuk ketinggian yang 

sesuai untuk peternakan sapi perah yaitu 800 m diatas 
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permukaan laut dan ketinggian pada lokasi penelitian 

yaitu 800-3000 m diatas permukaan laut. Kemudian 

untuk kandang, lantai miring ke arah pembuangan dan 

tidak licin. Dengan demikian, kotoran mudah dibersihkan 

dengan air. Selain itu kemiringan lantai hendaknya 

sebesar 5º atau 0,5% dan 2% masing-masing untuk 

kandang sapi laktasi dan dara. Kandang pada lokasi 

penelitian memiliki kemiringan 5º dan lantai tidak licin 

karena menggunakan karet khusus untuk kandang sapi 

perah, hal ini menunjukan bahwa dari faktor lingkungan, 

baik iklim maupun kandang pada lokasi penelitian sudah 

baik. 

 Calving Interval merupakan jangka waktu yang 

dihitung dari tanggal seekor sapi perah beranak sampai 

beranak berikutnya atau jarak antara dua kelahiran yang 

berurutan (Leksanawati, 2010). Semakin lama post 

partum estrus  dan post partum mating maka jarak 

beranak akan semakin lama pula. Beberapa penelitian 

mengenai rerata pencapaian Calving Interval yaitu 

sebesar 13 bulan (Leksanawati, 2010).  

 Rata-rata konsumsi pakan harian yang diberikan 

berdasarkan BK yaitu rumput gajah 5,16 kg, angka ini 

diperoleh dari kandungan BK rumput gajah (17,21) 

dikalikan dengan jumlah rumput gajah yang diberikan 

(30 kg) dibagi 100 %. dan konsentrat 5,04 kg diperoleh 

dari kandungan BK konsentrat (84) dikalikan dengan 

jumlah konsentrat yang diberikan (6 kg) yang diberikan 

dibagi 100 %, dan jika dijumlahkan dari total pakan yang 
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diberikan diperoleh hasil 10,20 kg. Apabila 

membandingkan dengan standar pada tabel National 

Research Council (NRC) tahun 2001 yaitu 12,4 jadi 

konsumsi pakan harian berdasarkan Bahan Kering (BK) 

masih mempunyai kekurangan sebesar 2,2 kg. Rata-rata 

konsumsi pakan harian berdasarkan Protein Kasar (PK) 

yaitu rumput gajah 0,46, angka ini diperoleh dari 

kandungan BK rumput gajah (5,16) dikalikan dengan 

kandungan PK rumput gajah (8,86) dibagi 100 % dan 

konsentrat 1,008, diperoleh dari kandungan PK 

konsentrat (20) dikalikan dengan jumlah BK konsentrat 

(5,04) yang diberikan dibagi 100 % dan jika dijumlahkan 

Protein Kasar (PK) sebesar 1,47 kg. Apabila 

membandingkan dengan standar pada tabel NRC yaitu 

1,48 kg maka Protein Kasar ( PK) pada masih mengalami 

kekurangan sebesar 0,01 kg. Rata-rata konsumsi pakan 

harian berdasarkan Total digestible Nutrient (TDN) yaitu 

rumput gajah 2,37 kg, angka ini diperoleh dari 

kandungan TDN rumput gajah (46) dikalikan dengan 

kandungan BK rumput gajah (5,16) dibagi 100 %  dan 

konsentrat 3,02 kg, angka ini diperoleh dari kandungan 

TDN konsentrat (60) dikalikan dengan kandungan BK 

konsentrat (5,04) dibagi 100 %  jika dijumlahkan menjadi 

5,40, apabila membandingkan dengan standar pada tabel 

NRC yaitu 7,44 kg. angka ini menunjukan bahwa nilai 

Total Digestible Nutrient (TDN) yang dibutuhkan masih 

mengalami kekurangan sebesar 2,04 kg. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa S/C pada paritas 1 adalah 1,61±0,92 kali, 

pada paritas kedua adalah 1,80±1,01 kali, pada 

paritas ketiga adalah 1,78±0,94 kali dan pada 

paritas 4 atau lebih adalah 1.91±1,38 kali. DO 

pada paritas 2 adalah 227,105±121,059 hari, pada 

paritas 3 adalah 194±134,369 hari dan pada 

paritas 4 atau lebih adalah 125,00±61,48 hari. 

Sedangkan CI pada paritas 2 adalah 

502,526±122,934 hari, pada paritas 3 adalah 

469,789±136,030 hari dan pada paritas 4 atau 

lebih adalah 339,63±63,99 hari. 

 Hasil perhitungan penelitian berdasarkan paritas 

1-6 tidak berpengaruh nyata terhadap hasil 

evaluasi IB berupa S/C, CI dan DO. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini 

adalah : 

 Perlunya memperbaiki jumlah pemberian pakan 

dan disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat 
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meningkatkan tingkat keberhasilan insenminasi 

buatan. 

 Perlu adanya persiapan persediaan pakan untuk 

musim kemarau karena berpengaruh terhadap 

produksi susu dan agar S/C, CI dan DO bisa lebih 

baik lagi dari sebelumnya. 
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Lampiran 1. Data perhitungan Service per Conception 

No No eartag P1 P2 D 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

198 

811 

218 

848 
801 

0385/17 

566 

812 

594 

819 

579 
66 

599 

850 

815 

813 

648 

806 

649 
511 

5264 

808 

481 

849 

488 

804 
582 

40 

77 

583 

835 

833 

245 

289 
803 

283 

243 

177 

302 

377 

1 

3 

4 

3 
2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 
1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

3 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
3 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 
2 

2 

4 

1 

6 

1 

1 
1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

3 
2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 
2 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

2 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

-1 

2 

3 

1 
0 

-1 

-3 

2 

-4 

1 

0 
0 

0 

2 

0 

0 

-1 

-1 

0 
0 

0 

0 

-1 

-1 

-1 

0 
-1 

-2 

-1 

-1 

0 

0 

0 

-1 
1 

0 

-1 

-1 

1 

2 

41 8753 1 2 -1 

 Rataan 1,61 1,80 -0,19 

 SD 0,92 1,01  

 n 41 41  

Ket : p = paritas D = selisih S/C pada paritas 1 dan 2  

SD = Standar Deviasi 
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 Dari table diatas dapat diketahui bahwa rata-rata 

nilai S/C (service per conception) pada paritas pertama 

adalah 1,61 dan pada paritas kedua adalah 1,80, 

sedangkan rata-rata selisih paritas pertama dan kedua 

adalah -0,195. Standar deviasi pada paritas pertama 

adalah 0,92 dan pada paritas kedua adalah 1,01, 

sedangkan standar deviasi selisih paitas pertama dan 

kedua adalah 1,327. 

 Pada paritas selanjutnya, yaitu pada paritas 

ketiga, keempat dan kelima mempunyai penyebaran yang 

tidak merata, rata-rata pada paritas keempat, lima dan 

enam berturut-turut yaitu 1,78; 1,91; 1,75 dan 1,20. 

Sedangkan untuk standar deviasi pada paritas keempat, 

lima dan enam berturut-turut adalah 0,94; 1,38; 1,49; 

0,45. 

Berikut merupakan perhitungan dengan menggunakan uji 

T berpasangan : 

D =(∑   )
  

  
/n =

(  ) 2     (  )

  
 

       = (-8)/41 = -0,195 

S² = {∑   2 − (
  

  
∑   )

  

  

2
/  /( − 1 ) 

    = {(-1)²+2²+3²+.....+(-1)² - ((-1)+2+3+......+(-

1)²/41}/40 

    = {72 - (-8)²/ 41}/40 = {72 - 1,560}/40 = 1,761 
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S  = √1,761 = 1,327 

thitung = 
∣D∣

 /√ 
   = -0,195 / (1,327/√41) = -0,942 

u/a = 0,05 → ttabel = t(a/2),(n-1) = t(0,025),(40) = 2,02 

Aturan keputusan : 

Bandingkan thitung dengan nilai kritis. 

H0 ditolak jika thitung < -2,02 atau thitung > 2,02  

Kesimpulan : 

=H0 tidak ditolak karena Thitung (-0,942) > nilai 

kritis (-2,02) 
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Lampiran 2. Data perhitungan Days Open (DO) 

No No eartag P2 P3 D 

1 0385/17 194 109 85 

2 566 499 136 363 

3 812 210 82 128 

4 594 239 550 -311 

5 819 69 150 -81 

6 579 326 512 -186 

7 66 85 186 -101 

8 599 100 197 -97 

9 850 434 86 348 

10 815 182 281 -99 

11 813 238 104 134 

12 804 241 104 137 

13 582 378 244 134 

14 40 185 269 -84 

15 77 292 220 72 

16 583 231 111 120 

17 835 52 123 -71 

18 833 244 79 165 

19 8753 116 143 -27 

 Rata-rata 

(hari) 

227,105 194 33,105 

 SD 121,059 134,369  

Ket : P = paaritas D = selisih DO P1 dan  P2 

 SD= Standar Deviasi 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata 

nilai DO (days open) pada paritas kedua adalah 227,105 

hari dan pada paritas ketiga adalah 194 hari, sedangkan 

untuk rata-rata selisih antara P2 dan P3 adalah 33,105 
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hari. Standar deviasi pada paritas kedua dan ketiga 

masing masing adalah 121,059 hari dan 134,369 hari, 

sedangkan untuk standar deviasi selisih paritas kedua dan 

ketiga adalah 172,765 hari. 

 Pada paritas selanjutnya, yaitu pada paritas 

keempat, kelima dan keenam mempunyai penyebaran 

yang tidak merata, rata-rata DO pada patitas keempat, 

lima dan enam berturut-turut yaitu 135,73 hari; 125,00 

hari dan 86,00 hari. Sedangkan untuk standar deviasi 

pada paritas keempat, lima dan enam berturut-turut 

adalah 72,45 hari; 61,48 hari dan 49,96 hari 
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Berikut merupakan perhitungan dengan menggunakan uji 

T berpasangan : 

D =(∑   )
  

  
/n =

        2    ( 2 )

  
 

       = 629/19 = 33,105 

S² = {∑   2 − (
  

  
∑   )

  

  

2
/  /( − 1) 

    ={(85²+363²+128²+....+(-27)²-(85+363+128+....+(-27)²/19}/18 

    = {558.087 - 629²/ 19}/18 = {558.087–20.823}/18 =29.848  

S  = √29,848 = 172,765 

Thitung = 
∣D∣

 /√ 
 = 

      

  2    /√  
     

   = 
      

      
 = 0,835 

u/a = 0,05 → ttabel = t(a/2),(n-1) = t(0,025),(18) = 2,10 

Aturan keputusan : 

Bandingkan thitung dengan nilai kritis. 

Tolak H0 jika thitung < -2,10 atau thitung > 2,10 

Kesimpulan : 

H0 tidak ditolak karena Thitung (0,835) < nilai kritis (2,10)  
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Lampiran 3. Data perhitungan Calving interval (CI) 

No No eartag P2 P3 D 

1 0385/17 466 382 84 

2 566 778 411 367 

3 812 482 357 125 

4 594 515 828 -313 

5 819 343 425 -82 

6 579 602 792 -90 

7 66 356 462 -106 

8 599 372 474 -102 

9 850 713 361 352 

10 815 460 561 -101 

11 813 511 377 134 

12 804 519 379 140 

13 582 654 519 135 

14 40 461 548 -87 

15 77 570 495 75 

16 583 510 387 123 

17 835 326 399 -73 

18 833 522 350 172 

19 8753 388 419 -31 

 Rata-rata (hari) 502,5263 469,7895 32,7 

 SD 122,9347 136,0309  

P = paritas D = selisih CI pada P2 dan P3 

 SD = Standar Deviasi 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata 

nilai CI (calving interval) pada paritas kedua adalah 

502,526 hari sedangkan untuk paritas ketiga adalah 

469,789 hari, dan rata-rata selisih antara paritas kedua 

dan ketiga adalah 32,736 hari. Pada standar deviasi 
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paritas kedua adalah 122,934 hari dan pada paritas ketiga 

adalah 136,030 hari sedangkan untuk standar deviasi 

selisih antara paritas kedua dan ketiga adalah 175,360 

hari. 

 Pada paritas selanjutnya, yaitu pada paritas 

keempat, kelima dan keenam mempunyai penyebaran 

yang tidak merata, rata-rata CI pada paritas keempat, 

lima dan enam berturut-turut yaitu 409,91 hari; 399,63 

hari dan 360,33 hari. Sedangkan untuk standar deviasi 

pada paritas keempat, lima dan enam berturut-turut 

adalah 75,04 hari; 63,99 hari dan 50,77 hari. 
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Berikut merupakan perhitungan dengan menggunakan uji 

T berpasangan : 

D =(∑   )
  

  
/n =

        2    (   )

  
 

    = 622 /19 = 32.736  

S² = {∑   2 − (
  

  
∑   )

  

  

2
/  /( − 1) 

    ={(84²+367²+125²+...+(-31)²-(84+367+125+....+(-31)²/19}/18 

    = {573.886 - 622²/ 19}/18 = {573.886 – 20.362}/18 = 30.751  

S  = √30.751 = 175.359 

Thitung = 
∣D∣

 /√ 
 = 

 2    

       /√  
     

   = 
 2    

   2  
 = 0,814 

u/a = 0,05 → ttabel = t(a/2),(n-1) = t(0,025),(18) = 2,10 

Aturan keputusan : 

Bandingkan thitung dengan nilai kritis. 

Tolak H0 jika thitung < -2,10 atau thitung > 2,10 

Kesimpulan : 

H0 tidak ditolak karena Thitung (0,814) < nilai kritis (2,10) 
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Lampiran 4. Hasil rata-rata S/C, DO dan CI pada masing-

masing paritas 

No Paritas S/C (n) DO (n) CI (n) 

1 1 1,61 (41) 217,49 

(41) 

493,46 

(41) 

2 2 1,80 (41) 194,00 

(19) 

469,79 

(19) 

3 3 1,78 (18) 135,73 

(11) 

409,91 

(11) 

4 4 1,91 (11) 125 (8) 399,63 (8) 

5 5 1,75 (8) 86   (3) 360,33 (3) 

6 6 1,20 (5)   

Ket : n = jumlh ternak 
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Lampiran 5. Standar yang dipakai di UPT PT dan HMT 

Batu 

No S/C DO CI 

1 - 70-90 hari 360-420 hari 

 

Standar S/C dari berbagai sumber 

No Standar S/C Sumber 

1 1.6-2.0 Jainudeen dan Hafez (2008) 

2 2 Rudiah (2008) 

3 1.75 Hartatik, Mahardika, Widi dan 

Baliarti (2009) 

 

 Pada lampiran 4 merupakan hasil rata-rata Service 

per Conception (S/C), Days Open (DO) dan Calving 

Interval (CI). Untuk S/C pada paritaas 1-6, pada paritas 

pertama adalah 1,61 dari 41 ternak, pada paritas kedua 

adalah 1,80 dari 41 ternak, pada pritas ketiga adalah 1,78 

dari 18 ternak, pada paritas keempat adalah 1,91 dari 11 

ternak, pada paritas kelima adalah 1,75 dari 8 ternak dan 

pada paritas keenam adalah 1,20 dari 5 ekor ternak. 

 Pada kolom Days Open (DO) dapat diketahui 

bahwa nilai DO pada paritas kedua adalah 217,49 hari 

dari 41 ekor ternak, pada paritas ketiga adalah 194,00 

hari dari 19 ekor ternak, pada paritas keempat adalah 

135,73 hari dari 11 ekor ternak, pada paritas kelima 
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adalah 125 hari dari 8 ekor ternak dan pada paritas 

keenam adalah 86 hari dari 3 ekor ternak. 

 Pada kolom Calving Interval (CI) dapat diketahui 

bahwa nilai CI pada paritas kedua adalah 493,46 hari dari 

41 ekor ternak, pada paritas ketiga adalah 469,79 hari 

dari 19 ekor ternak, pada paritas keempat adalah 409,91 

hari dari 11 ekor ternak, pada paritas kelima adalah 

399,63 hari dari 8 ekor ternak dan pada paritas keenam 

adalah 360,33 hari dari 3 ekor ternak. 
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LAMPIRAN 6. Quisioner Penilaian Petugas Inseminator 

1. Nama Inseminator ? 

2. Program Sertifikasi yang pernah diikuti ? 

3. Pengalaman menjadi petugas inseminator (berapa 

tahun) ? 

4. Berapa banyak sapi betina yang diinseminasi ? 

5. Keterampilan lain yang dimilki selain 

menginseminasi ? 

6. Frekuensi / berapa kali melakukan Inseminasi 

Buatan (IB)? 

Hasil Wawancara 

Tabel 4. Riwayat Inseminator di lokasi penelitian 

N

o. 

Nama 

Insemina

tor 

Progra

m 

Sertifik

asi 

Lama 

Menjadi 

Insemina

tor 

Asums

i 

Aksept

or 

Keahli

an 

Lain 

1. Luqman 

Eko 

Susanto 

Berjala

n dari 

tahun 

2011 

8 tahun ± 

27.800 

kali 

PKB, 

ATR 

 

Ket : 

PKB = Pemeriksaan Kebuntingan 

ATR = Asisten Teknik Reproduksi 
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