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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sapi Perah Fries Holland di Indonesia 

Budidaya sapi perah di Indonesia diawali dari  kedatangan bangsa-bangsa 

Eropa pada tahun 1891, karena tuntutan kebutuhan bagi mereka. Usaha ternak 

yang dikelola oleh pendatang (Belanda), tersebut dengan menempatkan sapi pada 

daerah pulau Jawa yang mempunyai kecenderungan sejuk dan memiliki kemiripan 

di negeri asal sapi perah, seperti Pasuruan, Semarang, Ungaran, Yogyakarta, 

Bandung, dan Bogor. Jenis sapi yang dibawa adalah jenis Friesian Holstein 

dengan warna kulit belang hitam putih (Firman, 20110).  

Selain jenis Fries Holland, didatangkan pula sapi jenis Southern dari 

Scotlandia dan Hereford dari Australia dipelihara di daerah Tengger, Grati, dan 

terus berkembang sampai ke Salatiga (Melleng, 2008). Sampai dengan saat ini 

sapi perah telah berkembang, mencapai 483.000 ekor pada tahun 2014  (BPS, 

2015).  

Sapi FH merupakan sapi yang mampu menghasilkan susu sebagai produk 

utama setelah mangalami laktasi. Produktifitas sapi perah tergantung pada faktor 

reproduksi, genetik dan lingkungan. Penanganan reproduksi yang tepat mulai 

deteksi birahi, penanganan pre dan post partus, akan meningatkan kinerja 

reproduksi sehigga akan mendorong kelahiran dan produksi susu. Indukan dan 

pejantan yang unggul akan meningkatkan produktifitas susu. Lingkungan ternak 
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mencakup perkandangan, pakan dan pemeliharaan menjadi pendukung 

produktifitas reproduksi dan produktifitas susu yang dihasikan (Firman, 2010.) 

2.2 Teknologi Inseminasi Buatan 

Reproduksi dalam budidaya ternak perah menjadi faktor penting atau 

kunci dalam mendapatkan keuntungan baik ditinjau dari perkembangan populasi 

ternak maupun produksi susu. Salah satu teknologi yang sudah berkembang dan 

populer di masyarakat adalah teknologi Inseminasi Buatan (IB) (Toelihere, 1993). 

Inseminasi Buatan adalah teknik atau cara memasukan semen yang telah 

di thowing ke dalam saluran kelamin alat kelamin betina dengan menggunakan 

metode tertentu dan alat buatan manusia berupa Insemination Gun (Federis, 

2010). Menurut Rizal & Herdis (2008), Metode Inseminasi Buatan terdiri dari 

dua, yaitu  metode inseminasi vaginoskop dan rectovaginal. Metode  vaginoskop 

biasa digunakan pada ternak kecil, sedang rektovaginal sudah sangat lazim 

digunakan pada ternak besar, seperti sapi, sapi perah dan kuda. Semen beku 

berasal dari sperma ternak jantan yang ditampung dengan vagina buatan, dan 

mendapatkan perlakuan proses pemeriksaan kualitas sperma, pengenceran, filling, 

sealing, printing, pendinginan, freezing dan penyimpanan.  

Menurut Rizal & Herdis (2008), inseminasi buatan mempuyai keuntungan 

dan kekurangan. Keuntungan dari Inseminasi Buatan: 

a. Meningkatkan kemungkinan pemanfaatan pejantan unggul, yang mempunyai 

kualitas genetik unggul, baik dari jumlah akseptor, kecepatan dan  jangkauan 

penyebaran  indukan. 
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b. Meningkatkan nilai ekonomi, karena peternak tidak perlu memelihara 

pejantan, yang mempunyai biaya tinggi. 

c. Menghindari cidera pada ternak betina, saat proses perkawinan, sperti yang 

sering terjadi pada proses kawin alam. 

d. Memungkinkan percepatan seleksi untuk meningkatkan mutu genetik ternak 

dari hasil inseminasi buatan. 

e. Mencegah penularan penyakit reproduksi dari pejantan yang terinfeksi 

penyakit veneris karena tidak ada kontak kelamin dari pejantan secara 

langsung. 

f. Meningkatkan fertilitas dan memperpendek Calving Interval, karena 

ketersedian semen pejantan yang tepat waktu. 

g. Semen bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan masih bisa dipakai 

pada masa yang akan datang walaupun pejantan telah mati. 

Menurut Feradis (2010) kekurangan IB antara lain: 

a. Membutuhkan pelaksana yang terampil semenjak produksi semen sampai 

pelaksanaan IB. 

b. Inseminasi intra uterine pada sapi yang telah bunting dapat menyebabkan  

abortus.  

c. Terjadi distokia apabila semen yang digunakan dari breed  atau turunan  yang 

besar dan diinseminasikan pada betina breed kecil. 

d. Selain itu menurut Nicholas  (2009), keterbatasan pejantan dalam IB dapat 

menyebabkan inbreeding yang merugikan, sehingga terjadi penurunan 

genetik. 



 
 

8 
 

2.3 Cara Melakukan Inseminasi Buatan 

Inseminator  sebagai petugas harus mampu melakukan inseminasi sesuai 

dengan Standart Operasional Pelaksanaan (SOP) IB mulai dari menyiapkan  alat 

dan bahan inseminasi, handling ternak, handling semen beku, thawing, palpasi 

rektal, mendisposisikan semen yang paling tepat  di depan cervix ke  empat. 

Teknis pelaksanaan inseminasi harus dikuasai oleh inseminator, sesuai dengan  

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam buku pintar 

peternakan BBP Batu (2015) adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan ternak, alat dan bahan IB.  

b. Membuka container, mengangkat canister dari container, dengan posisi 

canister tidak melebihi dari leher dan bibir container, kemudian mengambil 

straw dari canister, memakai pinset panjang. 

c. Melakukan Thawing dengan air pada suhu 33 - 37
0
C selama 15 detik, 

kemudian mengambil straw dengan pinset serolgis, dan membersihkan straw 

dengan tissue. 

d. Memasang straw pada ujung gun IB dengan posisi sumbat 

laboratorium/sumbat pabrik di bawah, menggunakan pinset atau tissue untuk 

memegang straw. 

e. Menutup gun IB dengan plastik sheat melalui ujung gun, kemudian gigit gun 

dengan bibir/gigi. 

f. Menyarungkan  glove ke  tangan kiri dilanjutkan membasahi tangan berglove 

dengan air, dan menggosok tangan dengan sabun. 



 
 

9 
 

g. Memasukan tangan ber-glove ke rektum, melakukan palpasi rektal, 

dilanjutkan memfiksasi cervix 

h. Membersihkan vulva dengan kapas 

i. Mengambil gun dengan tangan kanan, memasukan gun  melalui vulva, vagina 

menuju cervic sampai pada posisi ke-IV. 

j. Menposisikan semen pada posisi Cervix ke-IV, dapat diamati pada gambar 

2.1. tentang cara melakukan palpasi rectal, memfiksasi  Cervix dan 

mendisposisikan semen pada cervix  ke - IV.  

k. Seluruh proses melaksanakan IB tidak lebih dari 5 menit dan tidak terjadi 

trauma maupun perdarahan. 

               

(Gambar 2.1.  Cara melakukan palpasi rectal, memfiksasi Cervix dan 

mendisposisikan semen pada cervix  posisi ke – IV (Buku Pintar Peternakan 

BBPP Batu, 2015). 

 

2.4 Evaluasi Inseminasi Buatan 

Evaluasi keberhasilan IB adalah upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan 

IB melalui beberapa parameter, sehingga dapat diketahui efisiensi dan efektifitas 

reproduksi. Sasongko et al., (2013) menyatakan bahwa tinggi rendahnya efisiensi 

reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh 5 hal, yaitu angka kebuntingan 
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(conception rate), jarak antar melahirkan (calving interval), jarak waktu antar 

melahirkan sampai bunting kembali (days open), angka perkawinan per 

kebuntingan (service per conception), angka kelahiran (calving rate). Parameter 

reproduksi tersebut menjadi ukuran keberhasilan terutama menejemen reproduksi, 

pemeliharaan, pakan, karena performans dari seluruh aktifit peternakan dapat  

dimonitor dari reproduksi. Kecukupan energi dari pakan, exercise, pemeliharaan 

yang baik akan diikuti performans reproduksi yang baik pula. 

a. Non Return Rate (NRR) 

Menurut Feradis (2010), diantara penilaian efisiensi reproduksi adalah Non 

Return Rate yaitu persentase hewan yang tidak minta kawin lagi setelah 

perkawinan.  

      
∑            ∑                   

∑           
        

Menurut Feredis, (2010), Sapi sapi yang tidak minta kawin lagi berstatus 

bunting. Parameter NRR mempunyai kelemahan karena yang dilaporkan untuk 

IB kembali mungkin telah dijual oleh peternak, mati, silent heat, kematian 

embrional, mengalami Corpus Luteum Persistens (CLP), mumifikasi, dan 

macerasi. Pada kasus CLP, mumifikasi, dan macerasi, progesterone cenderung 

dipertahankan sehingga Folikel Stimulating Hormone (FSH) tidak diproduksi 

dan follicle tidak berkembang, estrogen tidak diproduksi dan tidak ada gejala 

tanda birahi. 

Sebaliknya sapi yang kembali minta dilakukan Inseminasi kembali (repeat 

breeder) belum tentu tidak bunting  karena 3,5% sapi yang telah bunting masih 

menunjukan tanda-tanda birahi, sehingga sering terjadi abortus akibat IB pada 
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sapi yang telah mengalami kebuntingan muda. (Feradis, 2010). Abortus pada 

sapi perah menyebabkan mundurnya masa bunting karena harus kembali pada 

tahap proses involusi, samapai menunjukan gejala birahi kembali. 

b. Conception Rate (cr) 

Conception Rate (cr) atau angka konsepsi merupakan persentasi ternak 

betina yang bunting pada inseminasi atau kawin alam pertama. Menurut 

Federis (2010),  cr dirumuskan sebagai berikut: 

   ( )   
∑                                  

∑                     
        

Angka konsepsi ditentukan berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan 

dengan palpasi abdominal. Angka konsepsi ditentukan berdasarkan hasil 

diagnose kebuntingan dalam waktu 40-60 hari sesudah inseminasi oleh petugas 

Pemeriksa Kebuntingan (PKB), sehingga mempunyai validitas lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan nilai Non Return Rate.  

Angka konsepsi ditentukan oleh tiga faktor yaitu kesuburan pejantan, 

kesuburan betina dan teknik inseminasi. cr yang tinggi, diperoleh pada 

pertengahan waktu birahi, dimana waktu tersebut merupakan excellent time 9 

sampai 18 jam sejak muncul birahi (Ihsan, 2010). Sedang menurut Partodiharjo 

(1990), Enam jam sebelum estrus berakhir menunjukkan angka rata-rata 

konsepsi lebih baik daripada angka konsepsi pada 6 jam setelah estrus dimulai. 

Sehigga waktu yang sangat ideal untuk melakukan IB adalah 12-18 Jam setelah 

menunjukan gejala birahi, dengan tingkat kebuntingan mencapai 44 % - 75 % 

(Ihsan, 2013). Menurut Hariadi (2010), cr  pada sapi secara normal adalah 

60%. 
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c. Sevice Per Conception (S/C) 

Service per Conception (S/C) merupakan perhitungan jumlah pelayanan 

inseminasi (service) yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadi 

kebuntingan atau konsepsi  (Susilowati, 2015), dan dirumuskan sebagai 

berikut:        
∑                                  

∑                   
 

Service per Conception  S/C merupakan angka yang menunjukkan berapa 

kali perkawinan atau inseminasi yang dibutuhkan oleh ternak sampai 

menghasilkan kebuntingan. Nilai S/C yang normal berkisar antara 1,6 sampai 2,0 

makin rendah nilai tersebut makin tinggi nilai kesuburan ternak betina 

(Toelihere,1993).  

S/C yang rendah merupakan faktor ekonomis yang sangat menguntungkan 

dalam perkawinan, sebab tingkat fertilitas pada ternak tinggi yang memungkinkan 

tingkat kebuntingan pada ternak dapat terjadi cepat. S/C dapat menggambarkan 

tingkat kesuburan ternak-ternak di suatu peternakan. Nilai S/C yang rendah 

merupakan faktor ekonomis yang sangat baik dalam perkawinan alam maupun IB.  

Federis (2010), menyatakan bahwa nilai angka kawin/IB  per kebuntingan 

yang baik adalah 1,5 sampai 1,7. Bila angka kebuntingan yang optimal tidak 

tercapai maka diduga terdapat suatu kelainan. Kelainan tersebut dapat berasal dari 

bermacam-macam kemungkinan, misalnya tingkat fertilitas betina yang rendah 

atau peternak kurang terampil alam mengawinkan ternak.  

d. Days Open  (DO) 
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DO atau  lama kosong adalah jarak waktu antara melahirkan sampai bunting 

kembali. Beberapa hal yang mempengaruhi panjang pendeknya lama waktu 

kosong adalah fertilitas jantan dan betina, S/C, ada tidaknya deteksi birahi dan 

kelainan hormonal. Apabila terdapat jarak beranak yang panjang sebagian besar 

karena DO yang panjang (Atabany, dkk.,  2010). 

Days Open (DO) dapat digunakan sebagai identifikasi fertilitas ternak. DO 

merupakan jarak waktu antara saat setelah beranak sampai dengan saat bunting 

kembali. Standart days open (DO) berkisar antara 70 - 90 hari. DO yang panjang 

akan menyebabkan jarak beranak yang panjang. Hal ini dapat disebabkan karena 

pedet lama tidak disapih sehingga muncul birahi pertama post partum menjadi 

lama. Akibatnya biasanya peternak mengawinkan induknya setelah beranak dalam 

waktu yang lama sehingga DO menjadi panjang (Affandhy,  dkk. 2006). 

Hal ini disebabkan: (1). Anaknya tidak disapih sehingga munculnya birahi 

pertama post partum menjadi lama. (2). Peternak mengawinkan induknya setelah 

beranak dalam jangka waktu yang lama sehingga lama kosongnya menjadi 

panjang. (3). Tingginya kegagalan inseminasi buatan sehingga S/C-nya menjadi 

tinggi. (4). Umur pertama kali dikawinkan lambat. Oleh karena pertambahan berat 

badannya yang lambat, maka rata-rata pertama kali dikawinkan berumur di atas 

dua tahun, dan peternak denggan mengawinkan sapinya lebih awal walaupun 

diketahui sudah ada tanda-tanda birahi (Affandhy, 2006). 

DO dapat diperpendek dengan meningkatkan efisiensi deteksi estrus. 

Sejumlah sapi harus dikawinkan antara 55- 85 hari setelah melahirkan. Sejumlah 

sapi yang estrus dapat dideteksi dengan melakukan pengamatan selama dua kali 
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seminggu dan dengan menggunakan alat bantu deteksi (Hafez, dan Jainudeen, 

2008).  

  

e. Calving Interval (CI) 

Calving interval (CI) adalah jangka waktu antara satu kelahiran dan 

kelahiran berikutnya. CI ditentukan oleh lama kebuntingan dan lama waktu 

kosong. Lama kosong menunjukkan selang waktu antara saat beranak sampai 

dengan terjadi konsepsi kembali setelah beranak (Atabany  dkk., 2010). CI adalah 

karakter yang penting untuk menilai produktivitas sapi perah dan merupakan 

indeks terbaik untuk mengevaluasi efisiensi reproduksi pada sekelompok ternak di 

lapangan. Untuk mempertahankan CI mencapai 12 bulan pada sekelompok ternak, 

kurang lebih 90% sapi harus menunjukkan estrus postpartum dalam 60 hari 

sampai 85 hari setelah melahirkan (Hafez, ESE dan Jainudeen, 2008).  

Panjangnya jarak beranak disebabkan panjangnya masa birahi setelah 

melahirkan, pemakaian kerja yang terlalu sibuk untuk mengolah lahan dan 

kurangnya perhatian petani terhadap ternak yang sedang birahi dan minta kawin 

menyebabkan perkawinan sapi tersebut terhambat (Fadillah, 2014). Faktor yang 

lain karena panjangnya jarak kelahiran (interval) munculnya birahi pertama 

dengan kebuntingan, yang di sebabkan oleh kondisi body scoring condition  

(BCS) di bawah 2,5, kegagalan perkawinan, kematian embrio, mumifikasi, 

maserasi (Suharto, 2015). Calving Interval / CI yang rendah akan menunurunkan 

performa reproduksi, dan akan diikuti penurunan laju pertumbuhan populasi, dan 

penurunan produktifitas susu. 



 
 

15 
 

 

 

f. Calving Rate (CR) 

Menurut Kustiyah et al., (2003), Calving Rate (CR) adalah persentase 

jumlah anak yang lahir dari hasil IB baik pada IB I, II, III, IV  dan dirumuskan 

sebagai berikut: 

   ( )   
∑                                 

∑                      
        

Indikator ini biasa digunakan karena banyaknya faktor kesulitan dalam 

menentukan kebuntingan muda, kematian embrional, kematian fetus (abortus), 

distokia. Calving rate merupakan parameter final dan mutlak untuk mengukur 

efisiensi reproduksi, karena analisis dilakukan setelah indukan yang diinseminasi 

telah melahirkan, menghasilkan pedet (Feradis, 2010) . 

Keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan ditentukan oleh faktor status 

kesehatan dan reproduksi ternak, pemahaman/pengetahuan peternak tentang 

reproduksi, skills inseminator, alat dan bahan IB, serta kualitas straw. Menurut 

Ditjen  PKH  (2012), tolak ukur keberhasilan IB di lapangan tercantum pada  

Tabel 2.1. sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Parameter keberhasilan IB di lapangan. 

Pelaku/Paramater Kategori Lokasi IB 

Introdukdif Pengembangan Swadaya 

Inseminator 

- S/C 

- CR (%) 

- Penilai  

 

3 

50 

PKB 

 

2 

70 

PKB 

 

1,5 

80 

PKB 
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- Pelaksanaan  4 Bulan 4 Bulan 3 Bulan 

 

Tabel 2.1. Parameter keberhasilan IB di lapangan (lanjutan) 

Pelaku/Paramater Kategori Lokasi IB 

 Introdukdif Pengembangan Swadaya 

Petugas PKB 

- Akurasi diagnose 

kebuntingan 

- Penilai  

- Pelaksanaan /Th 

 

90% 

 

ATR 

4 Bulan 

 

90% 

 

ATR 

4 Bulan 

 

90% 

 

ATR 

4 Bulan 

Petugas ATR 

- Akurasi diagnose 

Gang Rep 

- Keberhasilan treatmen 

- Penilai 

- Pelaksanaan 

 

70% 

 

>50 ekor 

Supervisor  

Per 3 Bulan 

 

70% 

 

>50 ekor 

Supervisor  

Per 3 Bulan 

 

70% 

 

>50 ekor 

Supervisor  

Per 3 Bulan 

      (Sumber; Pedoman IB Ditjen PKH, 2012) 

2.5.  Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Inseminasi Buatan 

Keberhasilan inseminasi buatan ditentukan oleh  status kesehatan 

reproduksi indukan,  kualitas straw pejantan yang di gunakan, ketepatan waktu 

inseminasi, dan ketepatan disposisi semen. Menurut (Feradis, 2010) gangguan 

reproduksi dapat menurunkan kesuburan, kemajiran sampai terjadi sterilitas.  

Menurut  Suharto, (2015),  gangguan dan penyakit reproduksi pada sapi 

perah antara lain: birahi tenang (Silent Heat), Kawin berulang (Reapet Breeder,) 

Tidak birahi sama sekali (anestrus), Patologi uterus. 

a. Birahi tenang (Silent Heat).  
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Birahi tenang atau birahi tidak teramati banyak dilaporkan pada sapi 

potong. Sapi dengan birahi tenang mempunyai siklus reproduksi normal, namun 

gejala birahinya tidak terlihat. Birahi tenang pada sapi  karena beberapa 

kemungkinan yaitu : faktor genetis, manajemen peternakan yang kurang baik, 

defisiensi komponen-komponen pakan atau defisiensi nutrisi, kondisi fisik jelek, 

kebanyakan karena parasit interna (cacing), (Panduan Diklat ATR BBPP Batu, 

2015) 

b. Tidak birahi sama sekali (anestrus).  

Tidak birahi sama sekali atau anestrus adalah keadaan dimana memang 

tidak terjadi siklus reproduksi, tidak ada ovulasi, sehingga tidak terjadi gejala 

birahi sama sekali.  Kasus anestrus pada sapi perah cukup banyak ditemui, 

umumnya terjadi setelah beranak. Anestrus pada sapi perah akibat defisiensi 

nutrisi umumnya berupa penurunan ovaria (hipofungsi ovarium) bisa mencapai 

90% dan akibat adanya peradangan saluran reproduksi 10% (Jackson, 2007) 

c. Kawin berulang (Repeat Breeder).  

Kawin berulang terjadi pada  indukan sapi  yang mempunyai gejala birahi 

yang  jelas tetapi bila dikawinkan atau di inseminasi buatan  tidak terjadi bunting, 

sehingga harus di lakukan inseminasi kembali. Penyebab kawin berulang adalah 

Faktor kegagalan pembuahan (fertilization failure), dan faktor kematian embrio 

dini (early embrionic death) (Jainudeen and Hafez, 2000). 

d. Patologi uterus.  

Adanya patologi uterus akan mengakibatkan gangguan terhadap 

pertumbuhan fetus. Penyebab patologi uterus dapat bersifat infeksi disebabkan 
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oleh mikroorganisme atau dapat pula bersifat non infeksi seperti faktor mekanis, 

fisik, kimia, hormonal  dan genetis. Contoh patologi uterus : endometritis (radang 

pada endometruim), piometra (peradangan yang kronis dari mukosa uterus yang 

ditandai dengan adanya penimbunan nanah dalam uterus), hidrometra atau 

mukometra (suatu keadaan dimana dalam rongga uterus terdapat penimbunan 

cairan  (Jackson, 2007) 

Sedangkan kasus  penyakit reproduksi terjadi karena infeksi saluran 

reproduksi oleh bakteri, virus maupun jamur. Gangguan reproduksi pada ternak 

terjadi karena, baktei  antara lain  1) Brucellosis menyebabkan  keluron menular,  

2) Leptospirosis menyebabkan Leptospira Icterohemorhagica diikuti Retensio 

Plasenta dan Endometritis, 3) Salmonellosis meyebabkan  Abortus (umur 

kebuntingan 6-8 bulan), 4) Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Menyebabkan 

pengeluaran air liur berlebihan (Hypersalivasi) sulit bernafas (Dyspnoea), dan 

abortus  (Suharto, 2015) 

Straw yang berkualitas mempunyai konsentrasi sperma 25 juta/straw,  

prosentase sperma Post Thawing Motility (PTM) lebih dari 40%, persentase 

sperma yang abnormal kurang dari 10%, dengan gerakan sperma progresif antara 

50% - 80%  (Susilowati, 2011). Jika dievaluasi dibawah mikroskop, motilitas 

diatas 60%  sampai dengan 80% menghasilkan gerakan masa sampai timbul 

gelombang, dengan motilitas yang progresif maju kedepan. Waktu tepat 

melakukan inseminasi adalah pada saat sapi estrus dan menunjukan  gejala atau 

tanda tanda birahi (Melleng, 2010).  
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Menurut Feradis  (2010) tanda sapi yang sedang birahi adalah vulva 

bengkak, memerah, hangat, mengeluarkan lendir bening, dan suhu tubuh 

meningkat. Menurut Melleng, (2010), siklus estrus dibagi menjadi 4 fase, yaitu, 

estrus, metestrus, diestrus dan proestrus dengan ciri dan karakter sebagai berikut:  

Estrus adalah fase yang terpenting dalam siklus berahi, karena dalam fase 

ini ternak betina memperlihatkan gejala birahi atau standing heat.  Pada fase 

estrus folikel primer telah berkembang menjadi follicle de graft  seiring dengan 

peran hormone Follicle Stymulating Hormone dan Luteunizning Hormone (LH) 

untuk mengovulasi/melepaskan follicle de Graff menuju ke Oviduct, menunggu 

mobilitas sperma. Lama estrus pada sapi adalah 12-24 jam. Puncak estrus disertai 

dengan ovulasi, bila sperma telah masuk dalam uterus bermigasi ke oviduct maka  

secara normal akan terjadi fertilisasi di oviduct dan sapi akan mengalami proses 

kebuntingan selama Sembilan bulan sepuluh hari, namun jika tidak terjadi 

fertilisasi, maka siklus biraha akan berjalan, menuju metestrus (Federis,  2010), 

Metestrus  terjadi setelah estrus  selama 3-4 hari. Gejala yang dapat 

terlihat dari luar  tidak terlihat nyata, secara fisik indikator birahi masih muncul, 

namun menolak untuk aktifitas kopulasi. Pada pertengahan atau akhir fase 

metestrus hormone estrogen turun, cervix menutup, biasanya di ikuti dengan 

keluarnya darah, karena adanya pembuluh darah yang pecah saat organ reproduksi 

kembali ke normal (Malleng, 2010) 

Diestrus. Pada fase ini ditandai tidak dengan adanya perubahan anatomi 

organ reproduksi dan hewan relatif tenang, berlangsung selama 10-14 hari. Pada 

fase ini jika terjadi kebuntingan maka akan terbentuk Corpus luteum, yang akan 
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menghasilkan progesteron, untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi uterus. 

Namun jika tidak terjadi kebuntingan maka uterus akan menghasilkan PGF2α 

untuk merupturkan corpus luteum (Federis, 2010) 

Proestrus adalah fase persiapan, berlangsung 3-4 hari, sudah menunjukan  

perubahan alat kelamin dan tingkah laku. Tingkah laku betina menjadi sedikit 

gelisah, namun ternak masih menolak pejantan. Pada fase ini di ovarium telah 

terbentuk follicle sekunder yang akan berkembang menjadi follicle de graft, untuk 

di ovulasikan saat estrus (Malleng, 2010) 

2.6  Performa produksi  susu  Sapi Perah 

Produktifitas susu sapi perah dapat diketahui melalui data recording yang 

terjadi dari individu ternak yang mencakup identitas sapi, produksi susu, 

reproduksi, dan kesehatan ternak. Catatan produksi susu yang terjadi pada tingkat 

peternak masih secara kolektif dalam satu kandang pada pemerahan pagi dan sore 

hari (Karnaen & Arifin, 2006).   

Menurut Yustini (2013) program pencatatan produksi yang dilakukan pada 

koperasi di Amerika Serikat yang tergabung dalam Dairy Herd Improvemment 

Association (DHIA) antara lain Official-Dairy Herd Improvement, Dairy Herd 

Improvement Registry (DHIR), Owner Sample (OS), AM-PM Recording, Weight 

A  Day Mohth (WADAM), Milk Only Record (MOR). Dari beberapa pencatatan di 

atas yang mudah dan efisien dilaksanakan adalah dengan metode Owner sample 

(OS), karena peternak melakukan pencatan dan pengambilan susu sendiri oleh 

para peternak kemudian melaporkan ke Dairy Record Processing Centres 

(DRPC),  menurut Hardjosubroto (1994), catatan yang telah dilakukan setiap 
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bulan selanjutnya dilakukan pendugaan produksi atas dasar catatan tersebut 

dengan perumusan sebagai berikut: 

    ∑       

Keterangan: 

Y = taksiran produksi 

i = 1, 2, 3, ….n 

h = Jumlah hari pada bulan pencatatan  

p  = produksi susu dalam satu hari pencatatan 

Menurut  Melleng,  (2008) data produksi bulanan tersebut harus di 

standarisasi (weighing factor);  dengan standart 305 hari laktasi 2 kali pemerahan, 

umur induk dewasa (Mature Equivalent), sehingga diperoleh data atau gambaran 

secara langsung produksi selama satu laktasi (disesuaikan pada 305 hari). 

2.7  Performa Pemuliakan Sapi Perah 

Performance atau penampilan individu ditentukan oleh faktor genetik, 

faktor lingkunganan, dan interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan 

(Anggraeni, 2000). Faktor genetik ditentukan oleh susunan gen dan kromosom 

sejak terjadinya  meiosis pada saat fertilisasi, dilanjutkan dengan pembelahan sel 

secara mitosis. Gen penyusun kromosom sangat banyak dan mempunyai susunan 

yang berbeda-beda antar individu dalam suatu populasi ternak sehingga 

menimbulkan variansi gen (Johson, 2007). Ciri ciri fenotipe sapi perah dapat 

teramati dari sifat kualitatif dan kuantitatif. Sifat kualitatif tidak dapat terukur, 

namun dapat di bedakan secara jelas, sedangkan sifat kuantitatif adalah sifat yang 

dapat terukur dari hasil produksi susu (Hardjosubroto, 1994).  
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Produktifitas  sapi perah ditingkatkan melalui perbaikan pakan, 

menejemen pemeliharaan, dan peningktan mutu genetik dengan pejantan unggul. 

Upaya peningkatan genetik yang sering dilakukan adalah melalui IB dengan 

pejantan unggul terseleksi. Menurut Karnaen dan Arifin, (2006), produksi susu 

pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, 

sehingga untuk mengoptimalkan produksi susu dapat dilakukan dengan 

memperbaiki mutu genetic populasi generasi keturunan berikutnya.  

Indonesia adalah negara tropis, hanya mempunyai dua musim, kemarau 

dan penghujan, dengan suhu harian berkisar 28
0
C. Sehingga mempengaruhi 

kualitas pakan, dan performa genetis. Sapi jenis FH dari negara asalnya hidup di 

daerah sub tropis yang mempunyai empat musim dan cenderung relatif dingin.  

Menurut  Kamayanti, dkk.,. (2006), perbaikan genetik sapi perah dapat 

dilakukan pada ternak jantan dan betina. Ternak jantan mempunyai peluang yang 

lebih besar dibandingkan dengan ternak betina.  Ternak jantan tidak menghasilkan 

susu, maka evaluasi potensi genetik melalui  informasi produktivitas  dan nilai 

genetik dari kerabatnya baik ke atas, ke bawah maupun ke samping. Pada ternak 

betina selain dapat diperoleh informasi langsung melalui produksi susu, nlai 

genetiknya dapat diperhitungkan juga melaui semua kerabat yang memiliki  

hubungan kekerabatan dengan ternak tersebut. 

Menurut Thalib dkk.,  (2012),  penilaian genetik pada sapi perah dapat 

dilakukan dengan identifikasi ternak dan recording, tabulasi hasil recording, 

analisa genetik, ranking semua ternak berdasarkan nilai genetiknya dan uji 
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performa. Perbaikan genetik pada produksi susu sapi perah akan meningkatkan 

potensi dan kemampuan produksi susu secara bertahap yang bersifat permanen.  

 Menurut Hardjosubroto (1994),  nilai pemuliaan dapat diperoleh dengan  

menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

   
    

  (   )   
 ( ̅      ̿ )    ̿      

Dimana: 

NP : Nilai Pemulian 

n : Banyaknya cacatan produksi dari anak betinanya 

 ̅  = Rerata produksi anak betinanya 

 ̿  = Rerata produksi populasi 

    = Angka pewarisan (heritability) produksi susu 

Ditambahkan oleh Hardjosubroto (1994),    atau angka pewarisan 

(heritability) produksi susu merupakan proporsi dari ragam genetik terhadap 

ragam fenotif, yang dapat dihitung melalui model analisis sidik ragam sebagai 

berikut: 

Sumber Keragaman Db JK KT KTH 

Pejantan (S) s – 1 JKs KTs   
     

 
 

Keturunan dalam 

Pejantan (W) 
n – s JKw KTw    

Total n – 1 JKT   

 

Dimana S adalah jumlah pejantan dan n = jumlah individu.  Selanjutnya untuk 

menghitung nilai h
2 

dapat dengan menggunankan rumus: 
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Keterangan: 

    = angka pewarisan (heritability). 

  
         

  
    

         

 
  dimana k   

 

   
 (   

∑  
 

 
 ) 

Heritability (h
2
)  mempunyai nilai 0 sampai dengan 1. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa jika seekor ternak  menunjukkan  keunggulan pada sifat yang 

mempunyai pewarisan (Heritability (h
2
)) tinggi, maka diharapkan bahwa 

keturunannya kelak mempunyai keunggulan sifat tersebut. Menurut 

Hardjosubroto, 1994, nilai pewarisan sifat sapi perah tercantum pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Nilai pewarisan sifat pada sapi perah. 

No Sifat h
2 

(%) 

1. Jarak beranak 0-5 

2. Produksi susu 20-40 

3. Produksi lemak susu 25-40 

4. Besar ambing 20-40 

5. Kadar lemak susu 30-60 

 

Angka pewarisan diklasifikasikan menjadi tiga: diklasifikasikan rendah jika nilai 

h
2
  berkisar 0 – 0,1, diklasifikasikan sedang jika nilai h

2
 antara 0,1 – 0,3 dan 

diklasifikasikan tinggi jika nilai h
2
 di atas 0,3. 
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