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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Usaha Peternakan Sapi Potong 

Prospek beternak sapi potong di Indonesia masih tetap terbuka lebar dalam 

waktu yang lama. Hal ini disebabkan kebutuhan daging sapi dari tahun ke tahun 

terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini memang sejalan dengan 

peningkatan taraf ekonomi dan kesadaran akan gizi dari masyarakat. Selain itu, 

dengan semakin bertambahnya penduduk berarti akan semakin bertambah pula 

konsumsi daging sapi. Peningkatan permintaan daging sapi ini tidak diikuti oleh 

jumlah populasi ternak sapi potong (Yusuf & Nulik, 2008).  

Menurut Sugeng (2006), sistem pemeliharaan sapi potong di Indonesia 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: intensif, ekstensif, dan usaha campuran (mixed 

farming). Pada pemeliharaan secara intensif, sapi dikandangkan secara terus 

menerus atau hanya dikandangkan pada malam hari dan pada siang hari ternak 

digembalakan. Pola pemeliharaan sapi secara intensif banyak dilakukan petani 

peternak di Jawa, Madura, dan Bali. Pada pemeliharaan ekstensif, ternak 

dipelihara di padang penggembalaan dengan pola pertanian menetap atau di hutan. 

Pola tersebut banyak dilakukan peternak di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, 

dan Sulawesi. Dari kedua cara pemeliharaan tersebut, sebagian besar merupakan 

usaha rakyat dengan ciri skala usaha rumah tangga dan kepemilikan ternak 

sedikit, menggunakan teknologi sederhana, bersifat padat karya, dan berbasis azas 

organisasi kekeluargaan (Yusdja dan Ilham 2004). 

Indonesia memiliki tiga pola pengembangan sapi potong. Pola pertama 

adalah pengembangan sapi potong yang tidak dapat dipisahkan dari 
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perkembangan usaha pertanian, terutama sawah dan ladang. Pola kedua adalah 

pengembangan sapi tidak terkait dengan pengembangan usaha pertanian. Pola 

ketiga adalah pengembangan usaha penggemukan (fattening) sebagai usaha padat 

modal dan berskala besar, meskipun kegiatan masih terbatas pada pembesaran 

sapi bakalan menjadi sapi siap potong (Yusdja dan Ilham 2004). 

Provinsi Jawa Timur yang selama ini dijadikan andalan pemasok 

kebutuhan daging dalam negri berada dalam memprihatinkan. Dalam upaya 

menghadapi kebutuhan daging lokal yang terus meningkat, juga dituntut untuk 

senantiasa mampu menjaga kontiunitas pasokan ternak ke wilayah konsumen 

Dinas Peternakan Jatim (2016). Populasi sapi potong yang berada di Provinsi 

Jawa Timur, dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Populasi Sapi Potong Provinsi Jawa Timur 

Tahun Presentase (Ekor) 

a. 2014 

b. 2015 

c. 2016 

4.125.333 

4.267.325 

4.407.807 

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 2016 

Pola usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas sapi 

potong adalah menerapkan pemuliaan ternak melalui perkawinan, baik secara 

kawin alami maupun IB (Suryana, 2009). 

2.2 Inseminasi Buatan 

Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu teknologi yang diaplikasikan 

secara luas untuk mendorong swasembada daging sapi. Teknologi IB yang 

digunakan untuk program peningkatan mutu genetik terutama pada ruminansia 

besar (sapi dan kerbau) merupakan teknologi unggulan yang masih akan 

digunakan dalam upaya peningkatan produktivitasnya (Sayuti dkk., 2011). 
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Faktor-faktor pembatas yang mempengaruhi rendahnya kinerja IB 

diantaranya: kualitas semen pejantan, kesuburan betina, keterampilan inseminator, 

pengetahuan peternak, serta ketepatan waktu inseminasi. Keberhasilan 

menjalankan tugas sebagai inseminator dipengaruhi beberapa faktor, antara lain 

keterampilan dan pengalaman petugas, keterampilan peternak dalam mendeteksi 

birahi ternaknya, dan komunikasi yang harmonis antara inseminator dengan 

peternak sapi potong (Sutrisno dkk., 2010). 

Tingkat keberhasilan IB dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, 

iklim, cuaca, dan manajemen pemeliharaan khususnya perkandangan. Ternak sub 

tropis sering mengalami gangguan reproduksi karena tidak bisa beradaptasi pada 

lingkungan tropis. Hal ini terjadi karena hormon gonadotropin dan steroid tidak 

dapat dihasilkan secara sempurna sehingga mengakibatkan silent heat (Susilawati, 

2011). Keterampilan inseminator dalam teknis IB diantaranya adalah thawing, 

deposisi semen dan ketepatan waktu IB. Proses thawing dilakukan dengan air dan 

disarankan suhu air tersebut ditingkatkan secara perlahan untuk mengurangi 

tingkat kematian sel sperma karena efek pada proses thawing sama dengan pada 

saat pembekuan (Susilawati, 2011). 

Ketepatan waktu IB adalah saat menjelang ovulasi, yaitu jika sapi 

menunjukkan tanda-tanda birahi sore maka pelaksanaan IB pagi hari berikutnya. 

Pelaksanaan IB sebaiknya tidak dilakukan pada siang hari karena lendir servik 

mengental pada siang hari, sedangkan pada pagi, sore maupun malam lender 

servik menjadi encer. Hal tersebut juga berdampak pada keberhasilan IB saat 

siang yang lebih rendah daripada saat pagi, sore dan malam. Spermatozoa juga 

sangat rentan terhadap panas sinar matahari sehingga pelaksanaan IB pada siang 
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hari kurang menguntungkan (Susilawati, 2011). Debir dkk (2016) menyatakan  

bahwa waktu yang tepat untuk pelaksanaan IB dilakukan antara 9 sampai 14 jam, 

di waktu ini nilai konsepsi mencapai (71,6%) setelah onset estrus, namun tingkat 

konsepsi yang lebih rendah saat IB dilakukan antara 19 sampai 24 jam yang 

mencapai (12,5%) setelah estrus. 

Pengamatan birahi merupakan salah satu faktor penting dalam tata laksana 

reproduksi sapi betina. Kegagalan dalam deteksi birahi dapat menyebabkan 

kegagalan kebuntingan. Akibatnya efisiensi reproduksi menurun sehingga 

mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam pemeliharaan ternak (Siregar, 2011). 

2.3 Service per Conception  

Jumlah inseminasi per kebuntingan atau service per conception (S/C) 

adalah untuk membandingkan efisiensi relatif dari proses reproduksi diantara 

individu – individu sapi betina yang subur, sering dipakai penilaian atau 

penghitungan jumlah pelayanan inseminasi (service) yang dibutuhkan oleh seekor 

betina sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi. Nilai ini barulah berarti 

apabila dipergunakan semen dari pejantan yang berbeda-beda dan apabila betina-

betina yang steril turut diperhitungkan dalam membandingkan kesuburan populasi 

ternak (Feradis 2010). Jainudeen dan Hafez (2008) menyatakan bahwa nilai S/C 

yang normal berkisar antara 1,6 sampai 2,0 kali. 

Semua usaha mensukseskan IB dengan jalan penampungan, penanganan, 

dan pengolahan semen yang baik akan gagal bila cara inseminasi tidak dilakukan 

dengan tepat. Semen harus disemperotkan kedalam saluran kelamin sapi betina 

ditempat yang benar ketetapan waktu inseminasi mempunyai arti yang penting 

begitu juga dengan pengamatan berahi perlu dilakukan secara intensif. Kurang 
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lebih dari 60 % dari seluruh sapi memiliki panjang siklus berahi antara 17-25 hari. 

Meskipun panjang siklus berahi tidak masuk dalam angka rata-rata, angka S/C 

tidak menurun asalkan pengamatan terhadap birahi dilakukan dengan cermat dan 

inseminasi dilakukan dengan tepat (Salisbury, 1985). 

Waktu optimal untuk inseminasi adalah 6 jam setelah puncak birahi. 

Angka S/C akan menjadi lebih baik bila dilakukan dua kali inseminasi selama 

birahi. Biasanya inseminasi pada waktu pagi hari dan setelah pukul 12.00 WIB 

lalu di ulangi pada pagi hari berikutnya. Angka S/C akan naik dengan dua kali 

inseminasi. Keberhasilan suatu kegiatan IB dapat ditentukan oleh angka S/C. Bila 

angka S/C dalam sebuah kegiatan IB tinggi itu bukti bahwa pelaksanaan IB yang 

dilakukan belum sempurna, sebaliknya bila angka S/C dalam sebuah kegiatan IB 

itu rendah membuktikan bahwa pelaksanaan IB yang dilakukan sudah sempurna. 

Keberhasilan dan kegagalan inseminasi dapat dilihat dari seekor sapi yang 

diinseminasi lagi pada periode perkawinan tertentu (Salisbury, 1985). 

2.4 Conception Rate 

Conception Rate (CR) adalah persentase sapi betina yang bunting pada 

inseminasi pertama. Angka konsepsi ini ditentukan dengan pemeriksaan 

kebuntingan. Angka ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kesuburan betina, 

kesuburan pejantan dan teknik IB (Feradis, 2010).  Kebuntingan adalah suatu 

periode fisiologis pasca perkawinan yang menghasilkan konsepsi yang diikuti 

proses perkembangan embrio kemudian fetus hingga hingga terjadinya proses 

partus yang berlangsung 278 hari (Hafez, 2000). 

PKB (pemeriksaan kebuntingan) dengan palpasi rektal terhadap uterus dan 

ovarium adalah cara diagnosa kebuntingan yang paling efektif dan akurat pada 
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sapi  dan mampu menentukan umur kebuntingan, mengetahui posisi fetus dan 

mempredisikan kelahiran (Wirdahayati, 2010). 

Suatu pemeriksaan kebuntingan secara tepat dan dini sangat penting bagi 

program pemulia biakan ternak. Kesanggupan untuk menentukan kebuntingan 

secara tepat dan dini perlu dimiliki oleh setiap dokter hewan lapangan atau 

petugas pemeriksaan kebuntingan (BBPTU, 2009). 

2.5 Calving Rate 

Angka kelahiran adalah suatu ukuran terbaik dalam penilaian hasil 

perkawinan dengan melihat persentase jumlah ternak yang dilahirkan pada setiap 

inseminasi disebut dengan calving rate (CR) atau angka konsepsi. Angka konsepsi 

ditentukan berdasarkan persentase kebuntingan setelah inseminasi (Toelihere, 

1993). 

Angka kelahiran anak sapi merupakan ukuran yang paling sesuai untuk 

mengetahui kesuburan ternak. Anak sapi yang dihasilkan dapat digunakan baik 

sebagai pengganti induk maupun sebagai produk utama yakni penghasil daging. 

Kondisi yang paling baik akan memungkinkan induk menghasilkan satu anak sapi 

per tahun (Ball dan Peters, 2004). Calving rate dapat mencapai 62% untuk satu 

kali inseminasi, bertambah kira-kira 20% dengan dua kali inseminasi dan 

seterusnya. Besarnya nilai calving rate tergantung pada efisiensi kerja 

inseminator, kesuburan jantan, kesuburan betina sewaktu inseminasi dan 

kesanggupan menerima anak di dalam kandungan sampai waktu lahir (Toelihere, 

1993). 

 

 

 


