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TINGKAT KEBERHASILAN INSEMINASI BUATAN PADA SAPI 
PERAH RAKYAT DI KECAMATAN MOJOSONGO  

KABUPATEN BOYOLALI 

 
 

RINGKASAN  
 

Hendro Suryo Saptono 
H 0506054 

 
Peternakan sapi perah di Indonesia rata-rata masih berskala kecil dan 

bersifat tradisional yang menyebabkan produktivitas ternak rendah. Salah satu 

cara untuk meningkatkan produktivitas ternak adalah dengan memperbaiki kinerja 

reproduksi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ternak yaitu 

dengan penggunaan Inseminasi Buatan. 

Penelitian ini dimulai pada bulan 21 April – 30 Juni Tahun 2011. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan Inseminasi Buatan pada sapi perah  rakyat di Kecamatan Mojosongo 

Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dasar 

deskriptif, yaitu memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada 

masa sekarang dan bertolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan 

disimpulkan dalam konteks teori-teori dari hasil penelitian terdahulu. Metode 

penelitian dilaksanakan secara survei dengan unit analisis peternak yang 

memelihara sapi PFH. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah random 

sampling atau sampel acak yang memiliki tujuan tertentu. Setiap sampel diambil 

adalah peternak yang memiliki ternak sapi perah dan sudah pernah beranak. 

Paremeter yang diamati meliputi : Non Return Rate (NRR), Service Per 

Conception (S/C), Conception Rate  (CR), Calving Rate (CvR), Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif melalui persentase, rata-rata dan 

jumlah kebuntingan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternak yang tidak memerlihatkan birahi 

kembali (Non Return Rate) setelah satu kali di IB adalah sebesar 11 %, dua kali IB 

adalah sebesar 27%, tiga kali IB adalah sebesar 67% dan yang di IB empat kali atau 

lebih adalah sebesar 100%. Jumlah pelayanan IB sampai ternak menjadi bunting 
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(Service Per Conception) didapatkan hasil pada satu kali IB sebesar 11 %, dua 

kali IB sebesar 24 %, tiga kali IB sebesar 44% dan empat kali IB atau lebih 

adalah sebesar 21 %,. Persentase kebuntingan  (Conception Rate) untuk satu kali 

IB yaitu 11% , dua kali IB sebesar 24 %, tiga kali IB sebesar 44% dan empat kali 

IB atau lebih adalah sebesar 21 %. Persentase kelahiran pedet (Calving Rate) dari 

hasil dari satu kali inseminasi (apakah pada inseminasi pertama atau kedua dan 

seterusnya) adalah 100%. Hasil yang didapat sangat dipengaruhi 4 faktor yaitu ; 

yaitu semen beku, ternak betina sebagai akseptor IB, keterampilan tenaga 

pelaksana (inseminator) dan pengetahuan zooteknis peternak. Kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan di Kecamatan 

Mojosongo dapat dikategorikan baik  

 

Kata kunci : Sapi PFH, Inseminasi Buatan, Non Return Rate (NRR), Service Per 

Conception (S/C), Conception Rate  (CR), Calving Rate (CvR) 
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SUCCESS RATE INSEMINATION IN DAIRY COWS MADE IN  
THE DISTRICT MOJOSONGO 

BOYOLALI DISTRICT 
 

SUMMARY 
 

Hendro Suryo Saptono 
H0506054 

 
 

The Indonesian dairy farm is small holder and traditional activity which 

causes low productivity of livestock. One of the ways to increase the productivity 

of Cattle improving reproductive performance by using Artificial Insemination. 

This research was conducted at  April 21th -  June 30th in 2011. The 

purpose of this study is to investigate and evaluate the success rate of dairy cows 

artificial insemination in Mojosongo, Boyolali district. The research method used  

descriptive basic that focused on solving problems that exist at the present time 

and basedon data collected. Analyzed and summarized within the context of 

theories from the results of previous research and surveys conducted by the unit of 

analysis that maintains a cows PFH farmer. The sampling method used was 

random sampling. Each sample was taken from farmers who has dairy cows and 

have been Calvied. Parameters were observed include: Non Return Rate (NRR), 

Service per Conception (S/C), Conception Rate (CR) and Calving Rate (CvR), 

Data obtained in the research results were descriptively analyzed by percentages, 

averages and standard deviations. 

The results showed that cows Non Return Rate after one time 

insemination: 11%, two times insemination: 27%, three times insemination: 67% 

and four times insemination or more: 100%. The cows Service Per Conception 

obtained results are one time insemination: 11%, two times insemination: 24%, 

thee times insemination: 44% and four times insemination or more: 21%. The 

cows Conception Rate obtained results are one time insemination: 11%, two times 

Insemination: 24%, three times Insemination: 44% and four times insemination or 

more: 21%. The cows calving rate of the one-time insemination is 100 %. The 

results are strongly influenced be obtained 4 factors, namely: the frozen semen, 
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insemination cows as acceptors, skills of inseminator and knowledge zootechnist 

farmers. The conclusion of this study is the success rate of artificial insemination 

in the Sub Mojosongo can be categorized  good. 

 

Key words : PFH Cows, Artificial Insemination, Non-Return Rate (NRR), Service 

Per Conception (S/C), Conception Rate (CR), Calving Rate (CvR) 
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1 

I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Sapi perah merupakan salah satu komoditas yang masuk dalam dokumen 

revitalisasi pertanian. Alasan sapi perah ditingkatkan perannya salah satunya 

yaitu untuk mendukung  upaya peningkatan ketahanan pangan baik sebagai 

penyedia  bahan   pangan   dan   gizi  maupun  sebagai  sumber  pendapatan  

yang keduanya berperan meningkatkan ketersediaan dan aksebilitas pangan 

(Iham, 2006 cit. Trantono, 2007). Menurut pendapat Hardjopranjoto (1995) 

Untuk mencapai program tersebut diperlukan suatu cara untuk meningkatkan 

produktivitas sapi perah. Proses reproduksi yang berjalan normal akan diikuti 

oleh produksi ternak yang baik pula. Semakin tinggi kemampuan reproduksi, 

maka semakin tinggi kemampuan produktivitas ternak tersebut. 

Usaha untuk merealisasikan peningkatan produksi daging dan susu, 

pemerintah berusaha menjalankan program IB. Inseminasi buatan (IB) 

merupakan salah satu cara untuk memperbaiki mutu genetik,  karena cara 

tersebut sangat efektif untuk meningkatkan  kualitas maupun kuantitas ternak 

sapi perah (Mukhtar, 2006). Untuk meningkatkan populasi sapi perah, maka  

program  IB  harus digalakkan dengan tujuan mempercepat perbaikan mutu 

genetik sapi perah yang telah ada dan meningkatkan kelahiran pedet.  

Pemerintah bersama-sama dengan para peternak peserta IB berupaya 

meningkatkan populasi dan produktivitas ternak khususnya sapi perah yang 

sekaligus juga dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Menurut Toelihere 

(1981), dengan adanya IB sapi yang bunting dapat lebih banyak dari pada dengan 

cara perkawinan alam. Hal ini disebabkan bahwa dengan IB semen dari seekor  

pejantan bisa digunakan  untuk mengawinkan  ratusan  sapi betina. pada 

perkawinan alam seekor  pejantan hanya mampu  mengawini beberapa ekor sapi 

betina saja, selain itu peternak  juga direpotkan dengan  mencari pejantan untuk 

mengawini betina apabila peternak tidak mempunyai pejantan sendiri. Program 
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ini telah dilaksanakan di berbagai daerah dan diharapkan dapat mengambil 

bagian dalam usaha pencegahan penurunan populasi ternak. IB juga bermanfaat 

dalam pencegahan terhadap penyebaran penyakit kelamin yang menular. 

Sementara itu melalui program IB akan terjalin hubungan yang lebih dekat antara 

dinas peternakan dengan para peternak. Hal ini memungkinkan komunikasi dan 

penyebaran info teknologi bagi perkembangan dan peningkatan ternak menjadi 

semakin lancar (Toelihere, 1981). 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah yang potensial dalam 

pengembangan ternak sapi perah. Kabupaten ini tediri dari 19 kecamatan dimana 

Kecamatan Mojosongo merupakan salah satu kecamatan yang memiliki populasi 

ternak sapi perah terbanyak di Boyolali. Populasi ternak sapi perah di Kecamatan 

Mojosongo pada tahun 2009 sebanyak 22.438 ekor. Populasi ini mengalami 

perkembangan yang cukup pesat tahun 2007  berjumlah 6.567 ekor                      

(Tim Penyusun Buku Kecamatan dalam Angka Tahun 2009, 2010).  

Perkembangan ini tidak lepas dari peran serta IB yang telah diterapkan 

dimasyarakat. Untuk mengetahui perkembangan serta untuk evaluasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan IB diperlukan  sistem pemeliharaan dari peternak dan  

juga perlakuan dari petugas inseminator secara tertib dan  baik. Perhitungan 

tingkat keberhasilan IB dapat dilakukan pada nilai Non Return Rate (NRR), 

Service Per Conception (S/C), Conception Rate (CR), dan Calving Rate (CvR). 

 

B. Rumusan Masalah 

Inseminasi buatan merupakan teknologi yang digunakan untuk 

meningkatkan populasi  ternak  sapi perah. Dalam pelaksanaan IB hal-hal yang 

harus diperhatikan antara lain: penanganan dan penyimpanan semen beku, 

pengambilan straw dari kontainer saat akan digunakan, cara thawing, 

keabseptikan sebelum IB dan teknik IB. Faktor lain yang sangat menunjang 

pelaksanaan IB yaitu ternak perah (akseptor) dan petugas inseminator dalam 

memberikan pelayanan terhadap peternak. 
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Keberhasilan IB ditandai dengan panjang pendeknya calving interval. 

Karena tidak adanya suatu cara yang mudah dan objektif dalam menentukan 

kebuntingan segera sesudah IB, maka diperlukan pembatasan penentuan 

keberhasilan IB. hal ini dikarenakan setiap ternak memerlukan pemeriksaan yang 

teliti dan memakan waktu untuk menentukan kebuntingan secara rectal dan 

hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah ahli. 

Pemeliharaan sapi perah di Kecamatan Mojosongo umumnya berupa usaha 

peternakan rakyat yang dilakukan petani kecil yang sifatnya kebanyakan masih 

tradisional dimana kemampuan peternak dalam melakukan manajeman 

reproduksi kurang begitu diperhatikan, sehingga akan menyebabkan 

produktivitas ternak yang rendah pula. Berdasarkan hal tersebut untuk 

mengetahui berhasil tidaknya penerapan IB di Kecamatan Mojosongo Kabupaten 

Boyolali yaitu dengan menggunakan penilain  terhadap Non Return Rate, Sevice 

Per Conception, Conception Rate, Calving Rate. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan Inseminasi Buatan pada sapi perah  rakyat di Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

keberhasilan penerapan IB pada sapi perah peternakan rakyat di Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sehingga hasil evaluasi dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam  

merumuskan kebijakan peternakan, serta bagi masyarakat dan peternak dalam 

upaya peningkatan dan pengembangan populasi ternak sapi perah. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

Sapi perah merupakan jenis ternak yang dimanfaatkan untuk   produksi   

susu   dan   juga   dagingnya,   salah   satunya   adalah   sapi   PFH.   Ciri-ciri    

sapi   PFH  yaitu   memiliki   kepala  agak  panjang,  mulut   lebar,   lubang  

hidung  terbuka luas, ukuran   tubuh   besar,   pinggang   sedang   dan   telinga   

sedang (Sosroamidjojo dan Soeradji, 1984). Sapi PFH terkenal dengan produksi 

susu yang cukup tinggi tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan sapi FH 

(Pane, 1993). Siregar (1992) menyatakan bahwa kemampuan produksi susu sapi 

perah Friesian Holstein dapat mencapai lebih dari 6.000 kg per laktasi dengan 

kadar lemak susu rata-rata 3,6 %. Standar bobot betina dewasa berkisar antara 570 

-730 kg. Sedangkan produksi susu sapi PFH sebelum tahun 1979 sekitar 1.800 - 

2.000 kg/laktasi dengan panjang laktasi rata-rata  kurang dari 10 bulan.            

Peternakan sapi perah di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-19, yaitu 

sejak dilakukan impor sapi-sapi perah Milking Shorthon, Ayrshire, dan Jersey dari 

Australia atas anjuran dokter hewan Bosma, kontrolir Van Andel yang bertugas di 

Kawedanan Tengger Pasuruan (1891-1893), dilakukan impor sapi-sapi pejantan 

Friesian Holstein dari negeri Belanda. Pada tahun 1900 di Lembang (Bandung) 

dan di perkebunan Jonggrangan (Surakarta) juga terdapat pembibitan sapi Friesian 

Holstein murni yang diselenggarakan oleh Beervoets. Pada tahun 1909 tercatat 

impor sapi pejantan dari Australia karena letaknya lebih dekat dan harganya lebih 

murah dari pada yang berasal dari negeri Belanda. Sapi-sapi impor ini kemudian 

ditempatkan di Semarang, Kedu, dan Pasuruan. Karena terjangkitnya penyakit 

paru-paru (Pleuropneumonia Contagiosa Bovum) yang disebabkan oleh virus dan 

penyakit piroplasmosis, maka impor sapi dari Australia selanjutnya dihentikan, 

sebagai gantinya dilakukan impor sapi perah Friesian Holstein  dari negeri 

Belanda (Mukhtar, 2006). 
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Mukhtar (2006) menuliskan bahwa pada periode pemerintahan Republik 

Indonesia mulailah muncul peternakan sapi perah rakyat yang memelihara sapi 

perah antara 2-3 ekor/peternak dan perusahaan susu milik orang Indonesia 

pribumi. Peternak pada umumnya para petani di daerah dataran tinggi, misalnya di 

daerah-daerah Pangalengan dan Lembang (Jawa Barat), Boyolali (Jawa Tengah), 

Pujon, dan Nongkojajar (Jawa Timur)  

 

B.  Inseminasi Buatan 

Inseminasi buatan adalah proses pemasukan atau penyampaian semen ke 

dalam kelamin betina dengan menggunakan alat buatan manusia, jadi bukan secara 

alam (Feradis, 2010). Program IB tidak hanya mencakup pemasukan semen ke 

dalam saluran reproduksi betina, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan 

pejantan, penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan atau pengawetan 

(pendinginan dan pembekuan) dan pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan 

dan penentuan hasil inseminasi pada hewan/ternak betina, bimbingan dan 

penyuluhan pada peternak. Dengan demikian pengertian IB menjadi lebih luas 

yang mencakup aspek reproduksi dan pemuliaan. Tujuan dari IB itu sendiri adalah 

sebagai satu alat yang ampuh yang diciptakan manusia untuk meningkatkan 

populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif (Toelihere, 1981). 

Penerapan bioteknologi IB pada ternak ditentukan oleh empat faktor utama, 

yaitu semen beku, ternak betina sebagai akseptor IB, keterampilan tenaga 

pelaksana (inseminator) dan pengetahuan zooteknis peternak. Keempat faktor ini 

berhubungan satu dengan yang lain dan bila salah satu nilainya rendah akan 

menyebabkan hasil IB juga akan rendah, dalam pengertian efisiensi produksi dan 

reproduksi tidak optimal (Toelihere, 1993). 
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C. Non Return Rate (NRR) 

Non Return Rate (NRR) adalah persentase hewan yang tidak menunjukkan 

birahi kembali atau bila tidak ada permintaan inseminasi lebih lanjut dalam 

waktu 28 sampai 35 hari atau 60 sampai 90 hari (Feradis, 2010). Menurut 

Partodiharjo (1987) hewan yang tidak memperlihatkan birahi kembali yaitu pada 

waktu 30 sampai 60 hari atau 90 sampai 120 hari Dalam keadaan normal sapi 

muda betina akan mencapai dewasa kelamin pada umur 10-20 bulan. Pencapaian 

umur tersebut sangat di pengaruhi oleh  manajeman  peternakan  yaitu  cara  

pemeliharaan, pakan yang diberikan, perawatan pada masa pemeliharaan pedet 

dan sebagainya (BBPTU, 2009). Toelihere (1981) menyatakan penilaian dengan 

NRR tidak terlalu benar karena betina yang tidak memperlihatkan birahi kembali 

kemungkinan mati, dijual, hilang, birahi tenang, Corpus Luteum Persistensi 

(CLP) dan tidak bunting. Sebaliknya sapi yang tidak memperlihatkan birahi 

kembali belum tentu tidak bunting, karena 3,5 % sapi bunting masih 

memperlihatkan tanda estrus. 

Fakor-faktor yang mempengaruhi nilai NRR dan kebenarannya, yang 

pertama adalah faktor-faktor yang langsung berhubungan dengan metode 

pengukuran, termasuk jumlah sapi yang diinseminasi per contoh semen atau per 

pejantan. Waktu antara inseminasi sampai penghitungan sapi betina yang 

kembali memperlihatkan birahi dan pengaruh-pengaruh biologik yang cenderung 

untuk mempertinggi jumlah sapi anestrus pada yang tidak bunting. Berikutnya 

adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesuburan termasuk umur 

pejantan dan betina, musim, umur semen, penyakit-penyakit, teknik perlakuan 

terhadap semen dan pengaruh-pengaruh linkungan lainnya. Berdasarkan alasan-

alasan tersebut persentase Non Return Rate  hanya dapat dinyatakan signifikan 

dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dihitung dari suatu populasi ternak 

yang besar (Feradis, 2010).  
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D.  Service per Conception (S/C) 

Service Per Conception (S/C) adalah jumlah pelayanan inseminasi yang 

dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadi kebuntingan. Dalam perhitungan ini 

betina steril tidak ikut diperhitungkan dan semen tidak berasal dari pejantan yang 

berbeda-beda. Service Per conception atau jumlah perkawinan per kebuntingan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi salah satu efisiensi reproduksi. 

Nilai S/C yang normal antara 1,6-2. Makin rendah nilai tersebut makin tinggi 

kesuburan ternak induk. (Toelihere,1981). Nilai S/C mendekati kebenaran 

apabila  semen  berasal  dari  pejantan  yang  fertilitasnya  tinggi.  Hal  ini  

kurang  berarti  dalam  perbandingan tingkat kesuburan sapi apabila digunakan 

semen yang berasal dari sejumlah pejantan yang beraneka ragam fertilitasnya 

(Salisbury dan Vandemark. 1985). 

Untuk mendapatkan suatu keberhasilan perkawinan sapi                    

(Service Per Conception) yaitu persentase kebuntingan yang tinggi dapat 

digunakan pedoman saat perkawinan yang tepat pada sapi perah sebagai berikut 

Tabel 1. Waktu Perkawinan yang Tepat 

Waktu birahi Dikawinkan yang tepat Terlambat dikawinkan 
Pagi hari Harus hari ini Esok pagi 
Siang hari Malam hari Besok setelah siang 
Sore/malam hari Esok pagi sampai siang 

hari 
Esok malam hari 

 

Lamanya masa birahi untuk sapi dewasa rata-rata 18 jam, sedangkan untuk 

sapi dara rata-rata 15 jam. Masa birahi tersebut akan diulangi lagi setiap 21 hari 

sekali, tetapi ada beberapa sapi yang siklus birahinya bervariasi antara 10-21 hari 

(BBPTU, 2009).  

Djanuar (1985) mengemukakan bahwa keberhasilan S/C tergantung pada 

tingkat kesuburan sapi jantan maupun betina, waktu inseminasi, dan teknik 

inseminasi yang digunakan. Kegagalan inseminasi dapat juga akibat dari 

pembuahan dini dan kematian embrio. Kegagalan pembuahan dini disebabkan 
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oleh kelainan anatomi saluran repropduksi, kelainan ovulasi, sel telur yang 

abnormal, sel mani yang abnormal, dan kesalahan pengelolaan reproduksi. 

Hardjopranjoto (1995) menambahkan faktor yang mempengaruhi kematian 

embrio dini disebabkan oleh kelainan genetik, penyakit, lingkungan dalam 

saluran reproduksi yang tidak serasi, dan adanya gangguan hormonal  

 

E. Conception Rate (CR)  

Conception Rate (CR) adalah persentase sapi betina yang bunting pada 

inseminasi pertama. Angka konsepsi ini ditentukan dengan pemeriksaan 

kebuntingan. Angka ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kesuburan betina, 

kesuburan pejantan dan teknik IB (Feradis, 2010). Menurut pendapat 

Partodiharjo (1982) angka konsepsi dapat ditentukan berdasarkan hasil diagnosa 

dengan palpasi rektal dalam waktu 40 sampai 60 hari sesudah inseminasi. 

Suatu pemeriksaan kebuntingan secara tepat dan dini sangat penting bagi 

program pemulia biakan ternak. Kesanggupan untuk menentukan kebuntingan 

secara tepat dan dini perlu dimiliki oleh setiap dokter hewan lapangan atau 

petugas pemeriksaan kebuntingan (BBPTU, 2009). Menurut Toelihere (1993) 

CR tebaik mencapi 60-70%, sedangkan untuk ukuran Indonesia dengan 

mempertimbangkan kondisi alam, manajeman dan distribusi ternak yang 

menyebar sudah dianggap baik jika nilai CR mencapai 45-50%. Selain itu, 

rendahnya nilai CR dipengaruhi oleh kualitas maupun fertilitas semen beku, 

ketrampilan dan kemampuan inseminator dan kemungkinan adanya gangguan 

reproduksi pada sapi betina.  

 

F. Calving Rate (CvR) 

Calving Rate adalah persentase jumlah anak yang lahir hasil dari satu kali 

inseminasi (apakah pada inseminasi pertama atau kedua dan seterusnya). Dalam 

suatu populasi sapi betina fertil diinseminasi semen fertil. Calving Rate dapat 
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mencapai 62 % untuk satu kali inseminasi, bertambah kira-kira 20% dengan dua 

kali inseminasi dan seterusnya. Besarnya nilai Calving Rate tergantung pada 

efisiensi kerja inseminator, kesuburan pejantan, kesuburan betina waktu di 

inseminasi dan kesanggupan memelihara anak dalam kandungan sampai lahir 

(Toelihere,1981). 
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HIPOTESIS 

Hipotesis dari penelitian ini adalah  tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan 

pada sapi perah rakyat di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali adalah 

termasuk dalam kriteria baik. 
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III. MATERI & METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Sapi Perah Rakyat 

ini dilaksanakan pada tanggal 21 April s/d 30 Juni 2011 dengan menggunakan 

100 responden pada 13 Desa di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah.  

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif, yaitu memusatkan 

perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan bertolak 

dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan dalam konteks teori-

teori dari hasil penelitian terdahulu  (Nawawi dan Martini, 1996 cit. Rahayu, 2002). 

Pelaksanaan penelitian menggunakan metode survai langsung terhadap para 

peternak sapi perah di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995) bahwa penelitian survai merupakan penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai 

alat pengumpulan data yang pokok. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua  tahap yaitu tahap pra survai dan tahap 

survai. Tahap pra survai dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian dan 

menentukan responden. Tahap survai bertujuan untuk mendapatkan data primer 

melalui wawancara langsung dengan responden selain itu juga dilakukan pengamatan 

terhadap kegiatan yang dilakukan para pekerja inseminator di Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali  

 

C. Teknik Penentuan Sampel 

1. Metode Penentuan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua peternak sapi perah (tabel 2) 

yang berada di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 
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Tabel 2. Populasi Sapi Perah di Kecamatan Mojosongo 

No Desa 
Sapi Perah 

Pemilik(orang) Ternak (Ekor) 
1 Singosari 1.111 2.529 
2 Tambak 1.156 2.324 
3 Manggis 1.025 2.109 
4 Jurug 645 1.633 
5 Karangnongko 800 1.612 
6 Madu 476 1.706 
7 Kemiri 468 1.272 
8 Butuh 432 1.411 
9 Mojosongo 567 1.759 

10 Kragilan 431 1.259 
11 Brajan 412 1.226 
12 Metuk 523 1.708 
13 Dlingo 589 1.890 

 Jumlah 8.635 22.438 

Sumber: Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten Boyolali 2009 

2. Metode Pemilihan Responden 

Metode pengambilan sampel peternak (responden) dilakukan secara 

sengaja (purposive sampling) yaitu peternak yang memiliki ternak sapi perah 

yang sudah pernah beranak, dalam  penelitian ini dipilih 100 responden. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling, 

yaitu dilakukan dengan mengambil  secara acak dalam sebuah populasi, 

sehingga semua subjek-subjek dianggap sama (Arikunto,1996). Selain dengan 

peternak wawancara juga dilakukan pada petugas Inseminator/dokter hewan 

setempat, untuk mendapatkan informasi pendukung sumber data. 
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Penarikan jumlah responden bagi masing-masing desa dilaksanakan 

secara proporsional dengan menggunakan rumus: 

100x
N
Nk

Ni =  

Keterangan: 

 Ni : Jumlah sampel peternak sapi perah pada desa ke-i. 

Nk : Jumlah peternak sapi perah dari masing-masing desa. 

N : Jumlah peternak sapi perah dari semua desa. 

Berdasarkan  rumus di atas maka didapat jumlah peternak sampel yang 

diambil pada masing-masing desa yang dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Responden yang Diambil 

No 
 

Desa 
 

Jumlah Peternak 
Sapi Perah 

Jumlah  
Responden 

1 Singosari 1.111 13 
2 Tambak 1.156 14 
3 Manggis 1.025 12 
4 Jurug 645 7 
5 Karangnongko 800 9 
6 Madu 476 6 
7 Kemiri 468 5 
8 Butuh 432 5 
9 Mojosongo 567 6 

10 Kragilan 431 5 
11 Brajan 412 5 
12 Metuk 523 6 
13 Dlingo 589 7 

 Jumlah 8.635 100 

Sumber: Analisis data skunder 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan 

langsung dengan responden dan menggunakan kuisioner, dimana responden 

terdiri dari peternak (akseptor) dan petugas Inseminator 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor, instansi dalam hal ini 

adalah Sub Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan dengan mewawancarai 

peternak/sampel dan juga petugas Inseminator dipandu menggunakan 

kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengumpulkan data primer. 

2. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan mencatat berbagai 

informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data skunder. 

 

F. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan 

persentase dan rata-rata jumlah kebuntingan. Variabel yang diamati adalah Non 

Return Rate (NRR), Service Per Conception (S/C), Conception Rate (CR) dan 

Calving Rate (CvR) 

Non Return Rate (NRR) adalah persentase hewan yang tidak 

menunjukkan birahi kembali atau bila tidak ada permintaan inseminasi lebih 

lanjut dalam waktu 28 sampai 35 hari atau 60 sampai 90 hari (Feradis, 2010). 

 

Service Per Conception (S/C) adalah angka yang menunjukkan jumlah 

inseminasi untuk menghasilkan kebuntingan dari sejumlah pelayanan inseminasi 

yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadi kebuntingan               

(Feradis, 2010).  
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Conception Rate  (CR)  adalah persentase sapi yang bunting hasil satu kali 

inseminasi, dua kali inseminasi dan seterusnya (Feradis, 2010). 

 
Calving Rate (CvR) adalah presentase  jumlah kelahiran pedet dari hasil 

satu kali inseminasi (Feradis, 2010).  
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Keadaan Geografi  

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang memiliki luas 

wilayah 101.510.096,5 Ha atau kurang dari 4,5 % luas Propinsi Jawa Tengah. 

Topografi wilayah Kabupaten Boyolali pada bagian Timur dan Selatan 

merupakan daerah dataran rendah, sedangkan wilayah pada sebelah Utara dan 

Barat merupakan daerah pegunungan. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan 

dengan wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan, sebelah 

Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten 

Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo. Batas wilayah 

sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sedangkan sebelah Barat, berbatasan dengan 

Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang (Tim Penyusun Buku 

Boyolali Dalam Angka Tahun 2009, 2010). 

Kecamatan Mojosongo berada diketinggian ±100-400 meter di atas 

permukaan air laut dan merupakan salah satu kecamatan dari 19 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Boyolali. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 

43.410 km2, dan terdiri dari 13 desa. Kepadatan penduduk adalah 1.182 

jiwa/km2 dari total penduduk 51.330 jiwa, yang terdiri dari 25.172 jiwa 

penduduk laki-laki dan 26.158 jiwa penduduk perempuan, sementara jumlah 

rumah tangganya adalah 14.221 rumah tangga. Wilayah Kecamatan 

Mojosongo disebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Semarang, sebelah timur dengan Kecamatan Teras, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Klaten, dan sebelah barat dengan Kecamatan Boyolali dan Musuk. 

Hampir sebagian besar penduduk di Kecamatan Mojosongo bermata 

pencaharian sebagai petani dan peternak sapi perah, dimana  populasi sapi 

perah tahun 2009 sebanyak 22.438 ekor (Tim Penyusun Buku Kecamatan 

dalam Angka Tahun 2009, 2010).  
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B. Populasi Sapi Perah Di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali 

Populasi sapi perah pada masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel 

4. Data yang diambil untuk sampel berasal dari tiga belas desa. Dari desa 

yang diambil sebagai sampel, diharapkan data yang didapat bisa  lebih 

mewakili.  

Tabel 4. Populasi Sapi Perah dan Persentasenya di Kecamatan Mojosongo, 
Boyolali Bulan Desember 2009. 

No Desa 
Sapi Perah 

Pemilik(orang) Ternak (Ekor) Persentase(%) 
1 Singosari 1.111 2.529 13 
2 Tambak 1.156 2.324 14 
3 Manggis 1.025 2.109 12 
4 Jurug 645 1.633 7 
5 Karangnongko 800 1.612 9 
6 Madu 476 1.706 6 
7 Kemiri 468 1.272 5 
8 Butuh 432 1.411 5 
9 Mojosongo 567 1.759 6 

10 Kragilan 431 1.259 5 
11 Brajan 412 1.226 5 
12 Metuk 523 1.708 6 
13 Dlingo 589 1.890 7 

 Jumlah 8.635 22.438 100 

Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan Boyolali, 2009 

Dari jumlah sapi perah yang dipelihara peternak cukup banyak dengan 

tujuan memelihara ternak untuk menghasilkan susu dan sebagai induk 

pengganti untuk betina dan sapi berfungsi sebagai ternak kerja, dan juga 

digemukkan. 

 

C. Identitas Responden 

Penelitian ini menggunakan 100 responden dari 13 desa di Kecamatan 

Mojosongo. Umur peternak sapi perah rata-rata adalah 41-60 tahun, yang 

artinya  rata-rata usia responden masih produktif. Menurut Saptarini 2007 cit. 

Haryanti (2009), usia produktif berada pada kisaran 30-60 tahun. Pengalaman 

beternak berada pada kisaran 6-10 tahun sebanyak  29% dan 37% peternak 
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beternak selama >15 tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa peternak 

sudah cukup lama dalam mengembangkan usaha sapi perah. Hasil 

pengamatan disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5. Umur dan Lama Beternak 

Variabel Jumlah (orang) Persentase (%) 
Umur Peternak  

a. 20-40 tahun 
b. 41-60 tahun 
c. ≥60 tahun 
Pengalaman Beternak 

a. ≤5 tahun 
b. 6-10 tahun 
c. 11-15 
d. ≥ 15 tahun 

 
17 
60 
23 
 

17 
29 
15 
37 

 
17 
60 
23 
 

17 
29 
15 
37 

Sumber : Analisis Data Primer  

Tabel 6. Pendidikan Peternak Sapi Perah. 

Variabel Jumlah (orang) Persentase (%) 
a. Tidak Sekolah 
b. SD 
c. SLTP 
d. SLTA 
e. PT 

8 
56 
19 
11 
6 

8 
56 
19 
11 
6 

Sumber : Analisis Data Primer  

Ditinjau dari segi pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh 

responden rata-rata sebanyak 56% hanya tamat SD dapat dilihat pada tabel 6. 

Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan responden masih rendah. Tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan informasi dan pengetahuan 

serta cara berfikir peternak. Tingkat pendidikan peternak yang masih rendah 

mengakibatkan kesulitan dalam mengadopsi inovasi. Namun kesulitan 

tersebut dapat diatasi dengan pengalaman yang telah didapat oleh peternak 

dan kecakapan penyuluh saat memberikan penyuluhan. (Mosher 1987 cit. 

Haryanti 2009).   
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Tabel 7.  Pekerjaan Peternak Sapi Perah 

Variabel Jumlah (orang) Persentase (%) 
a. Petani 
b. Swasta 
c. PNS 

83 
9 
8 

83 
9 
8 

Sumber : Analisis Data Primer  

Tingginya persentase jumlah responden yang berprofesi sebagai 

petani untuk pangan tidak dapat dipisahkan dengan profesi peternakan 

dimana kedua sisinya akan bekerja saling terkait. Dasuki 1977 cit. Andarwati 

(1998) melaporkan, bahwa usaha ternak rakyat selalu disertai dengan usaha 

pertanian yang kedua usaha tersebut saling mengisi. Disatu pihak limbah 

ternak yang dihasilkan dapat dijadikan pupuk untuk menyuburkan lahan 

pertanian dan usaha pertanian juga sebagai sumber pakan bagi ternak berupa  

jerami jagung, daun ketela, kulit ketela, batang papaya dsb. 

 

D.  Non Return Rate (NRR) 

Non Return Rate (NRR) adalah ternak yang menunjukkan birahi 

kembali setelah di kawinkan/inseminasi dalam waktu 28-35, 60-90 dan >90 

hari.  

Tabel 8. Non Return Rate  

Service  Persentase (%) 
1  11 
2  27 
3  67,7 
≥4  100 

Sumber : Analisis Data Primer  

Nilai NRR pada 60-90 hari adalah 67,7%, Penilaian NRR berpegang 

pada ansumsi bahwa ternak yang tidak memperlihatkan tanda-tanda birahi 

kembali adalah buting. Hasil  penelitian  tentang NRR yang dilakukan 

dilapangan  pada  sapi  perah  sudah  baik,  karena   dari  hasilnya   tidak   

jauh   berbeda  dengan  hasil  dari penelitian  terdahulu  yaitu  nilai NRR 

pada 60-90 hari mencapai rata-rata 65-72% ( Robert, 1971 cit. Feradis 

2010). Deteksi birahi merupakan kunci dalam keberhasilan IB, para 

peternak sudah dapat mengetahui bagaimana tanda-tanda ternak yang 
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sedang birahi. Sehingga  pada waktu ternak sudah siap untuk kawin bisa 

langsung memanggil inseminator dan akan memperbesar persentase 

keberhasilan IB dan meningkatkan produktifitas dari ternak itu sendiri, 

berikut tabel tanda-tanda birahi. 

Tabel 9. Tanda-tanda Birahi 

Variabel Persentase (%) 
a. 3A (Abang, Abuh, Anget) 
b. Gelisah, bersuara, menaiki 

ternak lain, keluar lendir dari 
vulva 

c. Nafsu makan dan poduksi susu 
turun 

33 
66 
 
 
1 

Sumber : Analisis Data Primer  

Menurut Feradis (2010) ada 6 hal yang paling pokok dalam 

menentukan deteksi birahi. yaitu: ternak gelisah; sering berteriak; suka 

dinaiki dan menaiki sesamanya; vulva menunjukkan tanda-tanda 

kemerahan, bengkak dan hangat ketika diraba (Abang, Abuh, Anget); dari 

vulva keluar lendir bening dan tidak bewarna; nafsu makan berkurang, dapat 

dilihat pada tabel 9.  

Pada penelitian ini hasil pengamatan yang dilakukan kepada peternak 

100% dari 100 peternak telah bisa melakukan pendeteksian birahi yang 

dilakukan 2 kali sehari yaitu pada siang dan pagi hari, dapat dilihat pada 

table 10. 

Tabel 10. Pengamatan Birahi 

Variabel  persentase (%) 
1. Dilakukan 
2. Tidak dilakukan 

 
 

100 
- 

Sumber : Analisis Data Primer  

 

E. Service Per Conception (S/C) 

Jumlah pelayanan inseminasi buatan yang dibutuhkan oleh ternak untuk 

menghasilkan kebuntingan atau service per conception berpengaruh terhadap 

calving interval. Bisa dilihat hasil pengamatan service per conception dari 

ternak  pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Service Per Ponception  

service per conception Persentase (%) Rerata 
1 11  
2 24  
3 44  
≥4 21  

  2,75+0.93 
Sumber : Analisis Data Primer  

Pada tabel 11 terlihat nilai service per conception (S/C) dari penelitian 

yang dilakukan yaitu sebesar 2,75+0.93 kali. Nilai S/C yang baik berkisar 

antara 1,6 sampai 2,0. Makin rendah nilai S/C, semakin tinggi nilai kesuburan 

hewan-hewan betina dalam kelompok tersebut. Sebaliknya makin tinggi nilai 

S/C, makin rendah nilai kesuburan kelompok betina tersebut 

(Toelihere,1981). Menurut Djanuar (1985), keberhasilan S/C tergantung 

tingkat kesuburan ternak jantan maupun betina, waktu inseminasi, dan teknik 

inseminasi yang digunakan. Pengetahuan dan keahlian tentang deteksi birahi 

yang dipunyai para peternak akan meningkatkan keberhasilan pada setiap 

inseminasi dapat dilihat pada tabel 9 dan 10. Para peternak sudah mampu dan 

bisa melakukan pengamatan dan pendeteksian birahi sendiri. Beberapa 

penelitian lain mengenai pencapaian rata-rata angka S/C sapi perah adalah  

sebesar 2,74 kali (Trantono, 2007); 1,98 kali (Pramono, 2008). Hasil S/C  

pada sapi perah yang ada dilapangan sudah cukup baik jika dibandingkan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Trantono (2007) dan Pramono 

(2008). 

Ketrampilan inseminator sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

setiap IB. Hasil dari pengamatan dilapangan dari 3 inseminator, inseminasi 

yang dilakukan oleh para inseminator kurang begitu memperhatikan beberapa 

hal, diantaranya; cara thawing dan peralatan yang digunakan. Dari 3 

inseminator, thawing dilakunan dengan menggunakan air sumur yang 

dilakukan dalam waktu lebih dari 40 detik. 

Sayoko et al. (2007)  melaporkan  bahwa  thawing menggunakan  air  

hangat  akan  memberikan hasil persentase spermatozoa hidup lebih tinggi      

dibandingkan dengan menggunakan air sumur. Toelihere (1993)  menyatakan
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bahwa thawing dilakukan pada air dengan temperatur 34oC  selama 15 detik. 

Menurut  Sayoko et al.  (2007) lama  thawing  30  detik memberikan  hasil  

yang lebih  baik  terhadap  persentase  spermatozoa hidup dari pada  thawing  

selama 15 detik.  

Kegagalan inseminasi dapat juga akibat dari pembuahan dini dan 

kematian embrio. Kegagalan pembuahan dini disebabkan oleh kelainan 

anatomi saluran repropduksi, kelainan ovulasi, sel telur yang abnormal, sel 

mani yang abnormal, dan kesalahan pengelolaan reproduksi. Faktor yang 

mempengaruhi kematian embrio dini disebabkan oleh kelainan genetik, 

penyakit, lingkungan dalam saluran reproduksi yang tidak serasi, dan adanya 

gangguan hormonal (Hardjopranjoto, 1995).  

 

F. Conception Rate (CR) 

Conception Rate/Persentase kebuntingan pada inseminasi yang kesatu 

didiaknosa per rectal. Evaluasi CR dilakukan 40-60 hari setelah inseminasi 

dilakukan 

Tabel 12.  Conception Rate 

Service  Persentase (%) 
1  11 
2  24 
3 
≥4 

 44 
21 

Sumber : Analisis Data Primer  

Dari hasil penelitian didapatkan persentase kebuntingan  pada 

inseminasi satu kali (40-60 hari) sebesar 79 % (Lampran 6). Hasil penelitian 

tentang CR pada sapi perah yang ada dilapangan termasuk kategori baik. 

Menurut Toelihere (1993) CR terbaik mencapai 60-70%, sedangkan untuk 

ukuran Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi alam, manajeman dan 

distribusi ternak yang menyebar sudah dianggap baik jika nilai CR mencapai 

45-50%. 

Nilai kegagalan kebuntingan dari hasil inseminasi tersebut disebabkan 

oleh 3 faktor yaitu kesuburan pejantan, kesuburan betina dan teknik IB. Hasil 
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pengamatan dari 3 inseminator dilapangan, tehnik yang digunakan sudah baik 

tetapi kurang memperhatikan hal-hal kecil, seperti kebersihan vulva serta 

pemakaian peralaan yang kurang lengkap sehingga akan mempengaruhi hasil 

IB.  

Keahlian peternak dalam pendeteksian birahi didapatkan dari 

pengalaman selama beternak yang biasa dilakukan dengan cara visual. 

Berikut dapat dilihat pada tabel 13 dari hasil pengamatan yang dilakukan 

terhadap peternak. 

Tabel 13. Diagnosa Kebuntingan. 

Variabel Persentase (%) 
a. Pemeriksaan kebuntingan  oleh petugas 
b. Dilakukan oleh peternak 

95 
5 

Sumber : Analisis Data Primer  

 

G. Calving Rate (CvR) 

Persentase  kelahiran pedet dihitung dari hasil pedet yang dihasilkan 

dari satu kali inseminasi (apakah pada inseminasi yang pertama atau kedua 

dan seterusnya). Dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14. Calving Rate 

 Service Jumlah ternak Persentase (%) 
 1 11 11 
 2 24 24 
 
 

3 
≥4 

44 
21 

44 
21 

Total  100 100 

Sumber : Analisis Data Primer  

Terlihat dari tabel tersebut di atas bahwa persentase jumlah kelahiran 

pedet dari hasil satu kali inseminasi (apakah inseminasi pertama atau kedua 

dan seterusnya) adalah 100%, Menurut Feradis (2010) dalam suatu populasi 

yang besar dari sapi-sapi betina yang fertile dan diinseminasi dengan semen 

yang fertile pula, maka calving rate dapat mencapai 62% untuk satu kali 

inseminasi, dan bertambah kira-kira 20% dengan 2 kali inseminasi dan 

seterusnya. Besarnya nilai calving rate tergantung pada efisiensi kerja 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



24 
 

 

inseminator, kesuburan jantan dan betina sewaktu diinseminasi dan 

kesanggupan menerima anak di dalam kandungan sampai waktu lahir.  

Dari hasil penelitian terlihat bahwa jumlah dari kelahiran pedet baik 

dari hasil inseminasi yang dilakukan hal ini di karenakan pengalaman para 

peternak dalam melakukan deteksi birahi cukup baik dengan metode 

pengamatan visual yang didapatkan dari penyuluhan petugas inseminator atau 

penyuluh dari dinas peternakan selain itu juga didapat dari lama pengalaman 

beternak dari peternak itu sendiri. Tanda-tanda birahi biasanya terlihat 21 hari 

sekali dan deteksi birahi dilakukan oleh dokter hewan/mantri setelah 60-90 

hari sesudah inseminasi dilakukan.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



25 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN   

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengamatan 

tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan sapi perah rakyat di Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali  dapat dikatakan  baik.  Dilihat dari  4 

variabel yang  yang diamati di peroleh  hasil NRR (67.7%), S/C 

(2,75±0.93),  CR (79%),  CvR (100%)  masuk kategori baik   

B. Saran 

Perlu adanya pengamatan  birahi  yang  lebih teliti dan adanya 

pencatatan  reproduksi yang baik oleh  peternak dan inseminator,  juga 

lebih ditingkatkannya  penyuluhan  manajemen  pemeliharaan dan  

manajemen reproduksi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan. 
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