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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang peternakan di Indonesia antara 

lain adalah masih rendahnya produktifitas dan mutu genetik ternak (Direktorat 

Jendral Peternakan, 2010). Keadaan ini terjadi karena sebagian besar peternakan 

di Indonesia masih merupakan peternakan konvensional, mutu bibit, penggunaan 

teknologi dan keterampilan peternak relatif masih rendah. IB merupakan 

teknologi alternatif yang sedang dikembangkan dalam usaha meningkatkan mutu 

genetik dan populasi ternak sapi di Indonesia. Salah satu metode untuk 

meningkatkan produktivitas ternak lokal Indonesia adalah  melalui teknologi 

pemuliaan yang hasilnya relatif  cepat dan cukup memuaskan serta telah meluas 

dilaksanakan adalah mengawinkan ternak tersebut dengan ternak unggul impor 

(Mukhtar, 2006). 

Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya 

penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan 

penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Seekor sapi atau kelompok ternak 

sapi bisa menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan 

makanan berupa daging (Rianto & Purbowati, 2009). Pengembangan usaha sapi 

potong seperti peningkatan kelahiran pedet melalui program IB, penekanan 

tingkat kematian, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengobatan dan 

ketrampilan khusus harus dimiliki oleh peternak di pedesaan.  

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah sumber ternak di Jawa 

Timur dan sebagai daerah penyangga pangan tentang daging sapi menyediakan 
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jasa atau layanan antara lain penyediaan pasar hewan, pelayanan kesehatan hewan 

dan pelayanan IB.  Optimalisasi program IB lebih digalakkan karena program ini 

memberikan nilai tambah cukup besar bagi sumber pendapatan asli daerah (PAD) 

dan bagi peternak berupa meningkatnya populasi dan produktivitas ternak, 

mempercepat jarak kelahiran ternak, memperoleh keturunan jenis ternak yang 

unggul sehingga meningkatkan kesejahteraan. Perkawinan dengan cara IB 

merupakan salah satu alat ampuh yang diciptakan manusia untuk meningkatkan 

populasi dan produksi ternak baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

(Toelihere,1981). 

Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang sangat baik untuk dijadikan 

sebagai tempat pengembangan ternak sapi potong. Hal ini dikarenakan daya 

dukung kesesuaian iklim dan akses ke berbagai daerah konsumen lebih mudah. 

Kabupaten Lamongan memiliki keunggulan dalam usaha peternakan sapi potong 

karena ketersediaan lahan yang luas sehingga ketersediaan pakan ternak dapat 

terpenuhi dan kemampuan penduduk dalam menangani ternak ini. Perkembangan 

populasi ternak sapi potong di Kabupaten Lamongan dalam beberapa tahun 

terakhir mengalami peningkatan dari 96.714 ekor tahun 2013 menjadi 99.013 ekor 

ditahun 2014 (Disnak Kabupaten Lamongan, 2014). 

Mantup adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Lamongan. Kecamatan Mantup terletak 20 km sebelah selatan Kota Kabupaten 

Lamongan, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto dan 

Kabupaten Gresik. Pertanian adalah salah satu potensi di kecamatan Mantup 

dengan hasil pertanian padi, jagung, kedelai, kacang hijau, cabe, tebu, kapas yang 

berada di seluruh wilayah Mantup. Sehingga sebagian besar masyarakat Mantup 
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bermata pencaharian sebagai petani. Selain pertanian Kecamatan Mantup 

merupakan sentra peternakan sapi potong (BPS Kab. Lamongan 2016). 

Unit Lokasi Inseminasi Buatan Mantup II (UNLIB Mantup II) sudah 

dibentuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan yang digunakan untuk 

pembagian wilayah inseminator. Wilayah UNLIB Mantup II ini terdiri dari 8 Desa 

yang terbagi 4 Desa di Kecamatan Mantup yaitu Desa Tugu, Desa Sumberbendo, 

Desa Tunggunjagir, Desa Sukobendu dan 4 Desa di Kecamatan Sambeng yaitu 

Desa Kedungbanjar, Desa Wudi, Desa Wonorejo, Desa Sekidang.  

IB adalah usaha manusia memasukkan sperma ke dalam saluran 

reproduksi betina dengan menggunakan peralatan khusus. IB dikatakan berhasil 

bila sapi induk yang dilakukan IB menjadi bunting. Masa bunting/periode 

kebuntingan sapi (gestation period) yaitu jangka waktu sejak terjadi pembuahan 

sperma terhadap sel telur sampai anak dilahirkan. Menurut Toelihere (1981) 

periode kebuntingan sapi berkisar 280 sampai dengan 285 hari. Setelah 

melahirkan disebut masa kosong sampai sapi yang bersangkutan bunting pada 

periode berikutnya. Program IB di Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan 

antara lain untuk meningkatkan mutu genetik ternak yaitu meningkatnya kelahiran 

ternak unggul yang mempunyai mutu genetik tinggi seperti jenis Simmental, 

Limousine, Brangus, Brahman dan Peranakan Ongole (PO), meningkatkan 

produktivitas ternak yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata pertambahan 

bobot badan harian, meningkatnya harga jual pedet dan meningkatnya bobot 

badan akhir setelah dewasa serta meningkatkan pendapatan peternak dari hasil 

penjualan ternak sapi hasil IB. Selama ini belum ada penelitian tentang tingkat 

keberhasilan IB di Kabupaten Lamongan khususnya di Kecamatan Mantup. 
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Tingkat keberhasilan IB sangat dipengaruhi oleh empat faktor yang saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain yaitu pemilihan 

sapi akseptor, pengujian kualitas semen, akurasi deteksi birahi oleh para peternak 

dan ketrampilan inseminator. Dalam hal ini inseminator dan peternak merupakan 

ujung tombak pelaksanaan IB sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab 

terhadap berhasil atau tidaknya program IB di lapangan (Toelihere, 1981) 

Untuk menangani masalah pasokan daging yang berkurang di Indonesia 

dan meningkatkan populasi ternak sapi potong, mempercepat jarak kelahiran 

ternak, memperoleh keturunan jenis ternak yang unggul dapat dilakukan 

menggunakan program kawin suntik atau IB. Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka dibutuhkan suatu penilaian tentang Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan 

Sapi Potong Di Kecamatan Mantup Kabupaten  Lamongan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa jumlah tingkat keberhasilan IB di UNLIB Mantup II ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan IB pada sapi 

potong ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan IB di UNLIB Mantup II. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan 

IB pada sapi potong. 
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1.4 Manfaat 

  Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah Dapat 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB, sehingga 

Inseminator mampu meningkatkan kulialitas pelayanan IB. Peternak mampu 

mendeteksi birahi lebih teliti lagi untuk meningkatkan keberhasilan IB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


