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ABSTRACT 

 

       In this research aims to measure the efficiency of reproduction of Holstein Fresian dairy of 

AI result in ngantang sub-district in Malang 2014 through the determination of the Conception 

Rate (CR), Service per Conception (S/C), Calving Rate (CvR), Days Open (DO), Calving 

Intervals (CI) , Fertility Status (FS) . A period of 2014 in Ngantang Malang . The results 

obtained CR , S/C , CvR , CL , DO , and FS Holstein Friesian dairy cows were respectively 

67% , 2.01 , 49,16 % , 12,05 month , 82,4 days , 75,93 and still normal rate. Data from DO, S/C, 

and CI was analyzed using Regretions Test to knows corelation between three components and 

age. This research showed significant different of correlation between DO, S/C, and CI and age 

(p<0,05). The conclusion of this research for CR, CvR, DO, CI, and FS were good because the 

result were normal. 
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Pendahuluan 

       Sektor peternakan merupakan salah sa-

tu yang dapat diunggulkan dalam pemuli-

han perekonomian nasional, mengingat sek-

tor peternakan terbukti masih dapat membe-

rikan kontribusi pada perekonomian nasio-

nal walau krisis multi dimensi menerpa. Hal 

ini disebabkan terbukanya penyerapan tena-

ga kerja di sektor peternakan dan tingginya 

sumbangan devisa yang dihasilkan. Selain 

itu produk peternakan sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan status gizi dalam upa-

ya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa 

(Iswoyo dkk., 2008).  

       Upaya untuk mendorong pertumbuhan 

populasi sekaligus untuk perbaikan mutu 

genetik sapi perah, pemerintah telah lama 

memperkenalkan teknologi Inseminasi Bua-

tan (IB), namun dalam pelaksanaannya ba-

nyak mengalami berbagai kendala. Jangka-

uan pemanfaatan Inseminasi Buatan (IB) 

masih terbatas mengingat pola pemelihara-

an sapi yang ada di masyarakat masih bersi-

fat tradisional dengan jumlah kepemilikan 

yang rendah. Saragih (2000) mengungkap-

kan bahwa hampir setiap tahun Balai Besar 

Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari terjadi 

kelebihan kapasitas produksi straw,  karena 

berbagai kendala pemanfaatannya yang sa-

ngat kompleks di lapangan. Kendala terse-

but antara lain terkait kondisi peternakan 

sapi perah rakyat sebagai akseptor, yang 

umumnya skala kecil, hanya sebagai usaha 

sambilan dan tersebar mengikuti penyeba-

ran penduduk, sehingga terkendala teknis 

pendistribusiannya. Selain itu berbagai fak-

tor seperti keterlambatan diagnosis birahi, 

gangguan organ reproduksi, kualitas pakan 

yang rendah dan kesalahan teknis para in-

seminator juga menjadikan efisiensi repro-

duksi masih rendah. 

       Lokasi yang dipilih pada penelitian 

adalah KUD Sumber Makmur Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang merupakan 

salah satu daerah yang memiliki komoditas 

susu dari hasil perahan sapi perah. Tercatat 

pada tahun 2012 populasi sapi perah di Ka-

bupaten Malang berjumlah 93.992 ekor, 

akan tetapi pada tahun 2013 mengalami pe-

nurunan populasi menjadi 72.217 ekor 

(Dinas Peternakan Kabupaten Malang, 20-

14), hal ini terjadi karena tidak adanya data 
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akurat yang menunjukkan seberapa besar 

efisiensi reproduksi sapi perah yang ada di 

daerah tersebut. Faktor iklim yang dimiliki 

sangat mendukung bagi peternak sapi perah 

dan daya dukung wilayah masih cukup be-

sar dengan ketersediaan pakan hijauan dan 

limbah pertanian serta lahan pertanian. Se-

lain itu wilayahnya yang masih sangat ter-

jangkau dalam mendistribusikan hasil susu 

dari para peternak. 

       Pendugaan umur melalui gigi seri 

(poel) pada ternak sangatlah penting untuk 

melihat awal di Inseminasi Buatan, selain 

itu untuk melihat status fertilitas ternak. 

Pendugaan umur dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu dengan melihat lingkar tan-

duk dan keadaan atau susunan giginya 

(Abidin, 2002). Pendugaan umur (poel) 

pada sapi dibedakan menjadi 4 bagian yaitu 

Poel 1 antara umur 1,5 – 2 tahun, Poel 2 

anatar umur 2,5 tahun, Poel 3 antara umur 3 

– 3,5 tahun, Poel 4 berumur diatas 4 tahun 

(Guntoro, 2002). Peternak harus mengeta-

hui pendugaan umur tersebut, sebab sema-

kin tinggi poel ternak maka akan semakin 

rendah efisiensi reproduksinya karena fung-

si fisiologis dari organ menurun. 

 

Metode Penelitian 

       Materi yang digunakan pada penelitian 

ini adalah pengambilan data catatan repro-

duksi yang berasal dari 100 ekor Sapi Frie-

sian Holstein betina hasil Inseminasi Bua-

tan. Peralatan yang disediakan adalah lem-

baran yang berisi tentang pencatatan sistem 

reproduksi. Metode dalam penelitian ini 

adalah metode survei. Data primer dipero-

leh dari wawancara pada peternak yang 

digunakan sebagai pelengkap data sekun-

der, data sekunder diperoleh dari catatan re-

produksi atau kartu IB yang dimiliki oleh 

setiap ternak. 

 

Hasil dan Pembahasan 

       Conception Rate (CR) adalah angka 

persentase ternak yang bunting hasil inse-

minasi pertama pada seluruh ternak yang 

diinseminasi. Analisis membuktikan nilai 

CR sapi perah FH adalah 49,16%. Menurut 

Hariadi dkk. (2011) Dikatakan normal 

apabila nilai CR adalah 65-75%, sehingga 

nilai CR penelitian ini masih dibawah nilai 

ideal. Penelitian lain mendapatkan nilai CR 

33% (Fanani, dkk. 2013). Nilai CR yang 

didapat di KUD Sumber Makmur lebih 

tinggi dari pada nilai penelitian di daerah  

lain dikarenakan lokasi peternakan lebih 

mendukung dan menejemen yang lebih 

baik. Nilai CR ditentukan oleh kesuburan 

pejantan, kesuburan betina, dan teknik in-

seminasi (Susilawati, 2005). Kesuburan pe-

jantan salah satunya merupakan tanggung 

jawab Balai Inseminasi Buatan (BIB) yang 

memproduksi semen beku disamping mana-

jemen penyimpanan di tingkat inseminator. 

Kesuburan betina merupakan tanggung ja-

wab peternak dibantu oleh dokter hewan 

yang bertugas memonitor kesehatan sapi 

induk. Sementara itu, pelaksanaan IB meru-

pakan tanggung  jawab inseminator (Kur-

nadi, 2002). 

       Service per Conception adalah jumlah 

inseminasi  sampai terjadi kebuntingan atau 

service yang dilakukan sampai terjadi ke-

buntingan (Hafez, 2000). Analisis data 

membuktikan nilai S/C Sapi Perah FH 

adalah 2,01. Service pe Conception dika-

takan ideal apabila nilainya   adalah 1,6-2,0 

(Hafez, 2000), sehingga nilai S/C penelitian 

ini masih dibawah nilai ideal. Pada pene-

litian (Saptono, 2011) menyebutkan bahwa 

nilai S/C di sapi perah rakyat Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Te-

ngah tahun 2011 yang didapat yaitu 2,75 

angka tersebut juga masih dibawah angka 

normal tetapi masih lebih tinggi dibanding 

dengan hasil penelitian ini. Kondisi ini 

disebabkan karena beberapa faktor yang 

bisa mempengaruhi nilai S/C sapi perah 

FH. Menurut Hadi dan Ilham (2002), 

penyebab tingginya angka S/C antara lain 

adalah (a) peternak terlambat mendeteksi 

tanda birahi atau terlambat melaporkan ke-

pada petugas IB yang menyebabkan ter-

lambatnya penanganan inseminasi, (b) in-

seminator kurang terampil, (c) fasilitas 

inseminasi yang terbatas, dan (d) kurang 

lancarnya transportasi. 

       Calving rate (CvR) adalah persentase 

anak yang lahir dari hasil satu kali in-

seminasi baik pada inseminasi pertama atau 

kedua, dan seterusnya.Analisis statistik 

membuktikan nilai CvR sapi perah FH 

adalah 67%. Menurut Hariadi dkk. (2011) 

Efisiensi reproduksi pada sapi dianggap 

baik bila angka kelahiran mencapai 55-

65%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

nilai calving rate di tempat penelitian baik. 

Pada penelitian (Fatkhulil, 2014) menun-

jukkan nilai CvR di KUD Tani Makmur 
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tahun 2014 menunjukkan angka 42,15%. 

angka dalam penelitian lebih tinggi dari 

nilai penelitian yang lain. Nilai CvR di 

daerah KUD Sumber Makmur dipengaruhi 

oleh kondisi geografis lokasi penelitian di 

wilayah Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malang merupakan daerah pegunungan  

yang memliki tanah yang subur sehingga 

kualitas pakan hijauan sangat bagus untuk 

sapi perah. Dijelaskan oleh Santoso dan 

Tuberikh (2003), terdapat hubungan positif 

antara kandungan unsur hara dalam tanah 

dengan kuantitas dan kualitas pakan hijauan 

yang dihasilkan. Kondisi ini terjadi karena 

dampak letusan gunung kelud yang me-

nyebabkan ternak banyak yang mati dan 

abortus sehingga angka kelahiran tidak 

tinggi. 

       Days Open adalah jarak waktu antara 

saat melahirkan sampai sapi di inseminasi 

yang pertama.Menurut Smith (2002) nilai 

DO normal adalah 90 hari. Days Open yang 

panjang menggambarkan reproduksi sapi 

kurang efisien dan akan merugikan peter-

nak. Days Open merupakan salah satu in-

dikator untuk efisiensi reproduksi seekor 

ternak. Analisis data membuktikan DO sapi 

perah FH adalah 82,4 hari. Pada penelitian 

(Fatkhulil, 2014) menunjukkan nilai DO di 

KUD Tani Makmur tahun 2014 menun-

jukkan angka 133,94 hari. Angka dalam 

penelitian di KUD Sumber Makmur lebih 

pendek daripada di KUD Tani Makmur 

yang disebabkan perbedaan letak geografis 

yang lebih tinggi di KUD Sumber Makmur 

cocok untuk sapi perah. Nilai DO sebesar 

82,4 hari, menunjukkan bahwa kesuburan 

sapi perah di wilayah KUD Sumber Mak-

mur masih dikatakan normal, sebab DO 

akan mempengaruhi selang bernak. Le-

Blanc (2005), menyatakan bahwa masa ko-

song selain mempengaruhi produksi susu 

pada laktasi yang berjalan, juga akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan bree-

ding dan selang beranak. Faktor – faktor 

yang menyebabkan tingginya nilai DO di 

peternakan sapi perah KUD Sumber Mak-

mur dapat dikarenakan oleh beberapa hal, 

yaitu pakan yang nutrisinya kurang, sesuai 

dengan pendapat Suharto (2003) ; Winu-

groho (2002), bahwa pemberian ransum 

dengan kualitas yang baik dapat mening-

katkan kejelasan penampilan estrus. Keku-

rangan pakan akan meyebabkan kondisi 

tubuh induk kurus dan produksi susu 

menjadi berkurang. Sapi dengan pakan 

yang kualitasnya dan kauntitasnya kurang, 

waktu birahinya akan menjadi lebih pen-

dek. Sehingga peternak memegang peranan 

penting dalam keberhasilan reproduksi ter-

nak dalam manajemen pemeliharaan, per-

kandangan, kualitas dan kuantitas pakan 

yang diberikan, pengendalian penyakit dan 

sistem perkawinan yang dilakukan (Jainu-

deen dan Hafez, 2008 ; Susilawati, 2011). 

       Calving interval (CI) adalah jangka 

waktu antara satu kelahiran dengan kelahi-

ran berikutnya.Analisis data membuktikan 

nilai CI sapi perah FH adalah 12,05 bulan. 

Nilai ideal CI adalah 12 bulan, sehingga 

nilai CI penelitian ini hampir mendekati 

nilai ideal. Hasil penelitian Iskandar dan 

Farizal (2011) yang melaporkan CI induk 

sapi rata-rata 377 hari. Dudi dkk., (2006) 

menyatakan bahwa di Koperasi Serba U-

saha Tandangsari, Kabupaten Sumedang 

memiliki rata-rata CI 15-16 bulan. Siregar 

(2003) menyatakan bahwa realita dilapang, 

CI sapi perah yang dipelihara sebagian 

besar peternak masing relatif panjang yakni 

418–453 hari, sedangkan Ajili dkk. (2007) 

melaporkan bahwa CI sapi antara 300 hari 

sampai 900 hari. Bila dibandingkan dengan 

hasil CI peneliti sebelumnya hasil CI sapi 

perah di KUD Sumber Makmur Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang masih men-

dekati angka  normal. Kondisi ini disebab-

kan karena beberapa faktor yang bisa mem-

pengaruhi nilai CI sapi perah Friesian 

Holstein. Jarak waktu beranak (CI) yang 

ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting 

dan 3 bulan menyusui (Hadi dan Ilham, 

2004). Efisiensi reproduksi sapi dikatakan 

baik apabila seekor induk sapi dapat meng-

hasilkan satu pedet dalam satu tahun (Ball 

and Peters, 2004).  

       Semakin tinggi angka FS maka sema-

kin tinggi juga performa reproduksi sapi 

tersebut. Angka FS pada setiap jenis sapi 

bervariasi mengingat angka CR, S/C, dan 

DO setiap jenis sapi juga berbeda-be-

da.Analisis data membuktikan nilai FS sapi 

perah Friesian Holstein adalah 75,93. Me-

nurut Hariadi dkk. (2011) Nilai ideal FS  

untuk sapi perah adalah 60. Nilai FS pada 

di KUD Sumber Makmur dipengaruhi oleh 

perbedaan nilai CR, S/C, dan DO setiap 

sapi. Nilai CR yang tinggi akan membuat 

nilai FS semakin tinggi pula. Sementara itu 

semakin rendah nilai S/C maka semakin 
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tinggi nilai FS. Nilai DO juga akan mem-

pengaruhi nilai FS. Semakin panjang DO 

akan membuat nilai FS menjadi rendah. 

Mengingat CI akan mempengaruhi DO 

yang nantinya juga akan berpengaruh ke-

pada nilai FS. Jarak CI yang panjang akan 

membuat DO menjadi panjang yang me-

ngakibatkan FS menjadi rendah. Menurut 

Smith (2002) DO merupakan indikator re-

produksi yang efisien. Apabila DO dibawah 

90 hari, maka CI dapat mencapai dibawah 

nilai standarnya yaitu dibawah 365 hari.  

 

Kesimpulan 

       Perhitungan komponen efisiensi repro-

duksi nilai CR yang dihasilkan adalah 

49,16%, nilai tersebut masih dibawah 

normal bila dibandingkan dengan nilai nor-

mal yaitu 60%. Nilai S/C menunjukkan ni-

lai 2,01 hasil tersebut dibawah rata-rata ka-

rena  nilai normal diantara S/C yaitu 1,6 – 

2. Nilai CvR didapat yaitu 67%, nillai ter-

sebut sangat bagus bila dibandingkan nilai 

normal yaitu 55 – 65%. Nilai DO yang 

dihasilkan yaitu 133,94 hari, nilai tersebut 

lebih panjang dari nilai normal yaitu 90 

hari. Nilai CI didapat 12,05 bulan yang le-

bih panjang dari nilai normal yaitu 12 bu-

lan. Sedangkan nilai FS didapat 75,93 nilai 

tersebut lebih tinggi dari nilai normal 60. 

Sehingga tingkat fertilitas di KUD Sumber 

Makmur masih tergolong tinggi. Selain itu 

dengan menunggunakan Regretion Test da-

pat menunjukkan bahwa umur mempenga-

ruhi angka S/C, DO, CI, semakin tua umur 

sapi makan semakin tinggi pula angka S/C, 

DO,CI 
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