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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Perah 

 Sapi perah merupakan salah satu hewan ternak penghasil susu, tingginya 

produksi susu yang dihasilkan mampu mensuplai sebagian besar kebutuhan susu 

di dunia dibanding jenis hewan ternak penghasil susu yang lain seperti kambing. 

Maka dari itu sapi perah memiliki kontribusi besar terhadap terpenuhinya 

kebutuhan susu yang terus meningkat dari tahun ke tahun.  

Sapi Fries Holland atau FH, di Amerika Serikat disebut Holstein Friesian 

atau disingkat Holstein. Sedangkan di Eropa disebut Friesian. Sapi FH adalah 

sapi perah yang produksi susunya tertinggi, dibandingkan bangsa-bangsa sapi 

perah lainya, dengan kadar lemak susu yang rendah rata-rata 3,7%. Sapi Holstein 

berukuran besar dengan totol-totol warna hitam dan putih di sekujur tubuhnya. 

Dalam arti sempit, sapi Holstein memiliki telinga hitam, kaki putih, dan ujung 

ekor yang putih. Di Indonesia sapi jenis FH ini dapat menghasilkan susu 20 

liter/hari, tetapi rata-rata produksi 10 liter per hari atau 3,050 kg susu 1 kali masa 

laktasi. Sapi jantan jenis FH ini dapat mencapai berat badan 1,000 kg, dan berat 

badan ideal betina adalah 635 kg. Di Amerika sapi FH ini dapat memproduksi 

lebih dari 7,000 kg susu dalam 1 kali masa laktasi (Sudono dkk., 2003).  

Sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan salah satu sapi 

perah di Indonesia yang merupakan hasil persilangan dari sapi perah Friesian 

Holstein (FH) dengan sapi lokal. Sapi PFH mewarisi sifat bobot badan cukup 

tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan tropis dengan produksi susu 
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yang relatif tinggi. Namun buruknya manajemen reproduksi sapi perah 

menyebabkan produktifitas susu relatif rendah sehingga tidak dapat mencukupi 

kebutuhan susu dalam negeri (Suyadi dkk., 2014). 

 Sapi FH adalah sapi yang berasal dari iklim sedang, memerlukan suhu 

yang optimum (sekitar 18°C) dan kelembaban 55% untuk mencapai produksi 

maksimalnya. Pada suhu yang lebih tinggi, ternak akan melakukan penyesuaian 

secara fisiologis dan secara tingkah laku (behaviour). Usaha peternakan sapi FH 

di Indonesia yang pada umumnya terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih 

dari 800 m diatas permukaan laut ditujukkan untuk penyesuaian lingkungan yang 

dibutuhkan sapi FH (Yani dan Purwanto, 2006). 

2.2. Inseminasi Buatan 

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 (Radji, 2012). 

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 menghirdari ternak dari penularan penyakit yang 

ditularkan dengan hubungan kelamin (Radji, 2012). 
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Tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan sangat dipengaruhi oleh empat 

faktor yang  saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya 

yaitu  pemilihan sapi akseptor, pengujian kualitas semen, akurasi deteksi birahi 

oleh para  peternak  dan  keterampilan  inseminator.  Inseminator  dan  peternak 

merupakan  ujung  tombak  pelaksanaan  Inseminasi Buatan  sekaligus  sebagai  

pihak yang bertanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya program 

Inseminasi Buatan di lapangan (Hastuti dkk., 2008).  

Menurut Herawati (2012) bahwa keahlian dan keterampilan inseminator 

dapat dilihat dari akurasi pengenalan birahi, sanitasi alat, penanganan (handling) 

semen beku, pencairan kembali (thawing) yang benar, serta kemampuan 

melakukan Inseminasi Buatan akan menentukan keberhasilan dari teknologi 

Inseminasi Buatan itu sendiri. Ditambahkan oleh Thopianong dkk (2014) bahwa 

pengetahuan dan keterampilan inseminator tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan waktu Inseminasi Buatan yang tepat. 

Prayitno dan Khotimah (2011) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi tingginya presentase tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan 

adalah ketepatan waktu petugas dalam melakukan Inseminasi Buatan, tersedianya 

petugas selama 24 jam, straw (bibit) yang utuh dan hidup, pelaporan peternak 

pada saat sapi birahi tidak lebih dari 24 jam, selain itu keterampilan petugas dan 

peternak dalam pedektesian birahi. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan perkawinan sapi perah dengan Inseminasi 

Buatan, tidak hanya tergantung pada petugas, namun juga pada kecermatan dan 

ketepatan peternak dalam mendeteksi awal terjadinya berahi dan melaporkannya 
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kepada petugas, di samping itu juga kondisi sapi perah itu pada saat berahi 

menjadi faktor yang sangat berperan (Fitriani dkk., 2013). 

2.3. Pelayanan Inseminasi Buatan 

Inseminator adalah orang ataupun petugas yang secara langsung 

melakukan inseminasi ternak betina yang telah dilaporkan dalam keadaan birahi. 

Pada usaha pelaksanaan dan keberhasilan Inseminasi Buatan inseminator 

memegang peranan penting. Umur dan pengalaman sebagai inseminator serta 

tingkat pendidikan merupakan unsur yang cukup erat hubungannya dengan tingkat 

ketrampilan dan kemampuan dalam melakukan Inseminasi Buatan (Hastuti dkk., 

2008). 

Peternak dalam mengelola usaha peternakannya biasanya mengandalkan 

pelayanan koperasi atau UKM sebagai pelaksana masalah reproduksi (Inseminasi 

Buatan dan pemeriksaan kebuntingan) dan pemeliharaan kesehatan ternaknya 

(pemeriksaan dan pengobatan), dan untuk masalah ini sebagian besar peternak 

memberikan penilaian yang sangat baik kepada petugas pelaksana dalam 

merespon kebutuhan mereka (Fitriani dkk., 2013). 

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 kesehata hewan. Sedangkan pelayanan  secara  pasif dicirikan dengan 

inseminator berada di kantor (pos IB) menunggu panggilan dari  peternak. 

Komunikasi antara peternak  dengan  inseminator  dapat  dilakukan  dengan cara 
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berjenjang melalui getok tular atau dengan sarana komunikasi modern. Pada 

umumnya, inseminator saat ini menggunakan campuran dua sistem pelayanan 

tersebut, pelayanan aktif dan pasif (Dwiyanto, 2012).  

2.4. Kualitas Pelayanan 

 Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan 

antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 

pelanggan atas pelayanan yang benar-benar mereka terima (Guspul dan Ahmad, 

2014). 

 Kualitas pelayanan adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan yang 

diterima oleh pelangan dari pelayanan yang didapatkan dari pemberi pelayanan. 

Keinginan pelangan kepada pelayanan yang mereka terima merupakan harapan. 

Pelanggan merupakan fokus dari suatu kualitas. Suatu produk dikatakan 

berkualitas apabila produk tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan, kualitas 

mengacu kepada suatu yang dapat memberikan kepuasan kepada pelangan 

(Kotler, 2009).  

Kualitas  pelayanan  menjadi  salah  satu  ukuran  atas  keberhasilan  

dalam memberikan  jaminan  atas  kepuasan  bagi  konsumen,  melalui  kualitas  

pelayanan seorang  konsumen  dapat  memberikan  penilaian  secara  obyektif  

dalam  usaha menciptakan kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa 

dalam hal kemampuannya untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  yang  telah  

ditentukan  atau  bersifat  laten,  dengan menekankan  pada orientasi  pemenuhan 
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harapan  pelanggan  untuk  memperoleh kecocokan untuk pemakaian jasa. 

(Tjiptono, 2005). 

 Studi mengenai kualitas pelayanan oleh Parasuraman (1998) dalam 

Lupiyoadi (2001) menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki lima dimensi 

antara lain (1). bukti fisik (tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunujukan sarana dan prasarana fisik, (2). kehandalan (reliability) yaitu 

kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan dengan akurat 

dan handal, (3). daya Tanggap (responsiveness) yaitu kesediaan untuk membantu 

pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan tanggap menanggapi keluhan 

dan kecepatan pelayanan, (4). jaminan (assurance) yaitu kemampuan untuk 

memberikan kesan dapat dipercaya dan penuh keyakinan dan (5). empati 

(empathy) yaitu kesadaran untuk peduli, memberikan perhatian pribadi kepada 

pelanggan.  

2.5. Loyalitas  

 Loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian produk/jasa terpilih secara 

konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku (Oliver, 

1996 dalam Hurriyati, 2010). 

Pelanggan yang loyal dalam keputusan pembeliannya tidak lagi 

mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan pilihan 

seperti tingkat harga, kualitas, jarak dan atribut lainnya, karena telah tertanam 
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dalam dirinya bahwa produk/jasa yang akan dibeli telah memenuhi kebutuhan dan 

harapannya (Rusdarti, 2004). 

 Menurut Griffin (2005) mengemukakan bahwa loyalitas lebih mengacu 

pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan 

pembelian atau penggunaan secara terus menerus terhadap barang atau jasa suatu 

perusahaan yang dipilih. Pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

a. Melakukan penggunaan produk atau jasa secara teratur 

b. Tidak menggunakan di luar lini produk atau jasa lain 

c. Menolak produk atau jasa dari perusahaan lain 

d. Menarik pelanggan baru untuk perusahaan 

e. Kelemahan atau kekurangan akan diberitahukan kepada perusahaan 

 Pelanggan yang menikmati produk atau jasa mungkin akan 

mengembangkan sikap yang mendukung perusahaan dan jasa tersebut 

(favourable), yaitu dengan berkata positif tentang produk atau jasa, 

merekomendasi perusahaan pada orang lain, setia pada produk atau jasa 

perusahaan, membayar produk atau jasa dengan harga premium. Sebaliknya, 

produk atau jasa yang gagal memenuhi fungsi sebagaimana diharapkan dapat 

dengan mudah menimbulkan sikap negative (unfavourable) yaitu dengan berkata 

negatif tentang produk/jasa, pindah kepada perusahaan lain (Lupiyoadi, 2001). 

2.6. Hipotesis 

 Berdasarkan uraian teoritis, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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Ada hubungan positif antara kualitas pelayanan Inseminasi Buatan 

meliputi bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap  

responsiveness), empati (empathy) dan jaminan (assurance) dengan loyalitas 

peternak.  

2.7. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hipotesis penelitian diatas, maka kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kualitas Pelayanan IB 

Bukti Fisik (tangibles)

Kehandalan (reliability)

Empati (empathy) 

Jaminan (assurance)

Daya Tanggap 

(responsiveness) Loyalitas Peternak 


