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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan hasil pendataan sapi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan  pada Tahun 2015, secara nasional mencapai 15.186 .000 ekor, 

yang terdiri dari sapi potong 14.703.000 ekor dan sapi perah hanya 483.000 ekor. 

Populasi  sapi perah secara statistik mengalami pasang surut dari tahun 2010 

berjumlah 488.000 ekor,  tahun 2011 berjumlah 612.593 ekor, tahun 2013 

berjumlah 444.000 ekor dan 2014 berjumlah 483.000 ekor,  hal ini terjadi karena 

pemotongan betina betina produktif, dan meningkatnya kasus penyakit maupun 

gangguan reproduksi pada ternak (Ditjend PKH, 2015). 

Protein hewani yang berasal sapi dapat disuplai dari daging dan susu. 

Kebutuhan susu disupplai dari sapi perah, dan produksi susu sangat menentukan 

perkembangan industri persusuan sapi perah nasional. Susu segar yang dihasilkan 

oleh sapi perah pada saat ini baru memenuhi 35% dari kebutuhan masyarakat, 

yang dihasilkan dari 483.000 ekor sapi perah laktasi jenis Fresien Holstein (FH), 

yang terkonsentrasi di propinsi Jawa Timur sebanyak 46,8%, Jawa Barat 25,2% 

dan Jawa Tengah termasuk DI. Yogyakarta 24,9% (BBPP Batu, 2015). 

Permasalahan  reproduksi dan pembibitan ternak masih merupakan 

masalah yang kompleks, dan menjadi kunci peningkatan populasi ternak untuk 

swasembada daging dan susu. Deteksi kebuntingan dini akan memberikan data 

akurat status kebuntingan ternak untuk mengevaluasi keberhasilan IB. 
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Keberhasilan bidang reproduksi dapat dievaluasi melalui performans reproduksi 

(reproduction performance) yang meliputi beberapa aspek, yaitu service 

perconception,conception rate, pregnancy rate, calving rate, estrous post partus 

dan calving interval (Gesang, dkk., 2013). Indikator tersebut tentunya tidak dapat 

lepas dari faktor status kesehatan dan reproduksi ternak, pengetahuan dan 

pengalaman peternak dalam mengidentifikasi status reproduksi ternaknya, faktor 

petugas yang mendampingi peternak, dan instrumen reproduksi lainnya. 

Kasus reproduksi yang sering terjadi di lapangan pada umumnya ditandai 

gejala birahi tidak tampak dan kawin berulang. Kawin berulang merupakan salah 

satu problem utama. Kawin berulang adalah suatu keadaan sapi betina yang 

mengalami kegagalan untuk bunting setelah dikawinkan 3 kali atau lebih, tanpa 

adanya abnormalitas yang teramati. Hal ini disebabkan endometritis sub klinis, 

sista folikuler, delayed ovulation, silentheat, sub estrus dan lameness. (BBPP, 

2015) 

Peternak sebagai komponen yang langsung mengelola peternakan harus 

mengerti betul perubahan fisik/anatomi dan  fisiologis ternak  sapinya, terutama 

pada saat birahi.  Pengertian dan pemahaman terhadap deteksi birahi, menjadi 

kunci utama keberhasilan Inseminasi Buatan pada level peternak. Secara normal, 

sikus birahi hanya terjadi  selama 21 hari, yang terbagi menjadi Metestrus selama 

5 hari, diestrus selama 12 hari, proestrus selama 2 hari, dan  estrus antara 24-36 

jam (Federis, 2010). 

Penanganan pre partus dan post partus yang tidak tuntas sering 

menimbulkan masalah yang kronis, sehingga memperpanjang Calving Interval, 
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karena memunculkan gangguan reproduksi dan penyakit reproduksi, akibat infeksi 

kuman penyakit  maupun  jamur dalam uterus. 

Performans produksi tidak dapat lepas dari sapi pejantan yang digunakan 

dalam IB, karena mampu memberikan peningkatan mutu genetik atau sebaliknya. 

Pejantan aktif  yang digunakan untuk pejantan IB mempunyai kontribusi yang 

besar dalam perbaikan mutu genetik produksi susu. Karena pejantan mempu 

menghasilakan anak dengan jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. 

Pejantan yang digunakan untuk IB harus diseleksi secara ketat, agar potensi 

genetiknya untuk menghasilkan susu terekomendasi kuat. Sapi jantan tidak dapat 

mengekspresikan secara langsung produksi susunya, sehingga untuk 

mengestimasikan potensi genetik  melalui uji progeni dengan membandingkan 

rataan produksi susu anak-anak betinanya dengan anakkan betina pejantan lain 

(Yustini dkk., 2013).  

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimana performa reproduksi sapi perah di peternak anggota Koperasi Margo 

Makmur Mandiri, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur? 

Berapakah nilai  pewarisan sifat  produksi susu pejantan FH pada indukan hasil 

inseminasi buatan di peternak anggota Koperasi Margo Makmur Mandiri, 

Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur? 

1.3 Tujuan 

Mengetahui performans reproduksi  sapi perah hasil  Inseminasi Buatan di 

Koperasi Margo Makmur Mandiri. 
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Mengetahui nilai  pewarisan sifat  produksi susu pejantan FH pada indukan hasil 

inseminasi buatan di peternak anggota Koperasi Margo Makmur Mandiri, 

Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur?. 

1.4 Kegunaan 

Memberikan informasi tingkat performa reproduksi dan pewarisan sifat produksi 

pejantan FH yang digunakan untuk melakukan Inseminasi Buatan di KUD 

Koperasi Margo Makmur Mandiri. 

Sebagai dasar mengambil kebijakan menajemen reproduksi di KUD Koperasi 

Margo Makmur Mandiri agar diperoleh tingkat effisiensi dan effektifitas 

reproduksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




