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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan peternakan saat ini berkembang pesat khususnya pada 

komoditi ternak sapi perah. Usaha mulai banyak dikembangkan mulai dari hulu 

sampai hilir. Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang merupakan salah 

sentra pengembangan sapi perah, karena mayoritas penduduknya merupakan 

peternak sapi perah, selain itu merupakan desa penghasil susu terbesar di 

Kecamatan Jabung. Secara geografis Desa Kemiri berada ketinggian 800 sampai 

1500 km diatas permukaan laut, sehingga sangat cocok untuk perkembangan 

peternakan sapi perah.  

Kelompok Usaha Bersama Peternak Sapi Perah Maju Mapan (KUBE PSP  

Mapan) merupakan salah satu UKM yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang. KUBE PSP Maju Mapan mulai didirikan sejak 21 April 2008, 

dengan hadirnya KUBE PSP Maju Mapan memberikan suasana berbeda dalam 

pengembangan sapi perah bagi masyarakat di Desa Kemiri. KUBE PSP Maju 

Mapan merupakan wadah yang digunakan oleh para peternak untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dan distribusinya, dimana perusahaan bertugas memberikan 

pelayanan berupa memberikan fasilitas penyaluran kredit, serta menampung susu 

dari peternak untuk dijual ke Industri Pengolahan Susu (IPS). Selain itu juga 

memberikan pelayanan pembuatan konsentrat, pelayanan kesehatan hewan dan 

pelayanan Inseminasi Buatan (IB) bagi anggota peternaknya. 
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Pelayanan Inseminasi Buatan merupakan salah satu pelayanan yang 

terpenting dalam pengembangan suatu usaha peternakan sapi perah, karena untuk 

meningkatkan produktifitas ternak sapi perah sehingga tercapainya produksi susu. 

Menurut Radji (2012) Inseminasi Buatan adalah salah satu bentuk bioteknologi 

dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan 

ternak betina tanpa perlu seekor pejantan. Inseminasi Buatan sebagai teknologi 

merupakan suatu rangkaian proses yang terencana dan terprogam karena akan 

menyangkut kualitas genetik ternak dimasa yang akan datang. Keuntungan yang 

dapat diperoleh dengan penerapan Inseminasi Buatan yaitu menghemat biaya 

pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran ternak, mencegah 

terjadinya perkawinan sedarah pada sapi betina, menghindari kecelakaan yang 

sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar, dan 

menghindari ternak dari penularan penyakit reproduksi. 

Peternak dalam mengelola usaha peternakan sapi perah biasanya 

mengandalkan pelayanan koperasi atau UKM sebagai pelaksana masalah 

pemeliharaan kesehatan ternaknya (pemeriksaan dan pengobatan) dan reproduksi 

(Inseminasi Buatan dan pemeriksaan kebuntingan). Menurut Dwiyanto (2012) 

menyatakan bahwa sistem  pelayanan  Inseminasi Buatan  yang  dilakukan oleh  

inseminator  bermacam-macam yaitu active services (pelayanan secara aktif) dan 

pasive  services (pelayanan secara pasif). Pelayanan secara aktif dicirikan dengan 

inseminator mendatangi peternak sambil memberikan pelayanan teknis peternakan 

dan kesehatan hewan. Sedangkan pelayanan secara pasif dicirikan dengan 

inseminator berada di kantor (pos IB) menunggu panggilan dari peternak. 
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Komunikasi antara peternak  dengan  inseminator  dapat  dilakukan  dengan cara 

berjenjang melalui getok tular atau dengan sarana komunikasi modern. Pada 

umumnya, inseminator saat ini menggunakan campuran dua sistem pelayanan 

tersebut, pelayanan aktif dan pasif.  

Keberhasilan dalam pelayanan Inseminasi Buatan sangat penting terutama 

bagi peternak sapi perah karena akan berpengaruh pada masa laktasi, apabila masa 

laktasi terlambat produksi susu akan menurun, yang akan berakibat menurunnya 

pendapatan peternak, karena salah satu biaya dalam usaha ternak khususnya usaha 

peternakan sapi perah adalah untuk mengawinkan ternak. Biaya Inseminasi 

Buatan dihitung per satu kali suntik dan biasanya tidak ada jaminan ternak 

berhasil bunting atau tidak. Biaya Inseminasi Buatan pada usaha peternakan sapi 

perah biasanya diambil dari setoran susu pada KUD atau UKM. Oleh karena itu 

dengan adanya kualitas pelayanan Inseminasi Buatan yang baik diharapkan 

mampu memberikan suatu dorongan kepada peternak untuk tetap menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Sehingga dapat terbentuk loyalitas dalam 

diri peternak.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang 

disusun dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara kualitas 

pelayanan Inseminasi Buatan dengan loyalitas anggota peternak KUBE PSP Maju 

Mapan. 
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1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas 

pelayanan Inseminasi Buatan dengan loyalitas anggota peternak KUBE PSP Maju 

Mapan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk

mengevaluasi kualitas pelayanan Inseminasi Buatan yang diberikan kepada

peternak.

2. Bagi peneliti dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di

bangku kuliah dan untuk mempertajam pengetahuan serta wawasan.

3. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diharapkan hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan, referensi atau pembanding.


