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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang 

memiliki potensi di bidang peternakan, terutama pada perkembangan ternak Sapi 

Bali, Sapi Bali merupakan sapi yang secara umum dipelihara di Kuantan Singingi. 

Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam pengembangan 

perbaikan mutu genetik dan peningkatan  populasi dan produksi ternak di daerah 

tersebut. 

Populasi ternak pada tahun 2009 sebanyak 386.689 ekor yang terdiri dari 

sapi 25.043 ekor, kerbau 15.086 ekor dan unggas 346.560 ekor. Padahal bila di 

lihat dari potensi luas lahan dapat di kembangkan sebanyak 929.972 ekor ternak 

dengan rincian ternak sapi 53.190 ekor, kerbau 20.331 ekor dan unggas 856.451 

ekor. Potensi lahan padang pengembalaan seluas 113.670 hektar dan yang 

termanfaatkan baru seluas 709 hektar (Dinas Peternakan Kabupaten Kuansing, 

2010). 

Sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia dan merupakan salah satu plasma 

nutfah ternak yang ada di Indonesia. Sapi Bali merupakan ternak sapi yang 

mempunyai konstribusi yang cukup besar dalam pemenuhan daging di Indonesia. 

Menurut data statistik peternakan Indonesia Sapi Bali mempunyai konstribusi 

sebanyak 26,92% dibanding bangsa sapi lainnya. Namun demikian kinerja Sapi 

Bali dalam menghasilkan daging belum maksimal sehingga diperlukan berbagai 

upaya untuk untuk mengoptimalkannya. Usaha-usaha yang sudah dan tengah 

dilakukan di daerah antara lain dengan menerapkan berbagai strategi pemberian 
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pakan, dan manajemen pemeliharaan dan peningkatan genetik melalui seleksi 

(Supriyantono, 2006).  

Pembangunan peternakan bertujuan untuk meningkatkan konsumsi protein 

asal ternak, pendapatan petani, devisa negara, lapangan kerja dan pelestarian 

sumberdaya alam. Pembangunan peternakan di Provinsi Riau terutama ditujukan 

untuk meningkatkan jumlah ternak sehingga mampu menyediakan protein asal 

ternak untuk kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain. Populasi yang tinggi 

dibentuk dari keberhasilan reproduksi. Apabila reproduksi seekor ternak itu bagus, 

maka ternak akan mampu berproduksi secara maksimal. Peningkatan produksi 

dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yaitu meningkatkan produktivitas 

atau dengan peningkatan mutu genetik. Peningkatan mutu genetik dapat dilakukan 

dengan persilangan dan peningkatan reproduksi dapat dilakukan melalui program 

Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi buatan merupakan satu alat ampuh yang 

pernah diciptakan manusia untuk peningkatan populasi dan produksi ternak secara 

kuantitatif dan kualitatif (Toelihere, 1981). 

Inseminasi Buatan (IB) adalah suatu teknik untuk memasukkan 

spermatozoa atau semen jantan yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu 

kedalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus 

yang disebut „inseminasion gun‟. IB merupakan salah satu teknik menghasilkan 

sapi unggul serta perbaikan mutu genetik. Semen dari seekor sapi jantan dapat 

dipergunakan untuk menginseminasi sampai beberapa ekor sapi betina 

(Wodzicka, 1991). Aplikasi teknologi IB dengan menggunakan semen pejantan 

yang telah diseleksi untuk produksi bibit sapi unggul, diharapkan dapat 
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meningkatkan produktivitas dan juga perbaikan mutu genetik sapi lokal yang 

berlipat ganda dalam waktu relatif singkat (Toelihere, 1985). 

Keuntungan dari inseminasi buatan mempertinggi penggunaan pejantan-

pejantan unggul, daya guna seekor pejantan yang secara genetik unggul dapat 

dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat menghemat biaya 

pemeliharaan pejantan. Selain itu IB juga dapat mengurangi penularan penyakit 

dari pejantan ke betina. 

Kerugian dari inseminasi buatan kemungkinan besar IB dapat menjadi alat  

penyebar abnormalitas genetik pada ternak,  persediaan pejantan unggul yang 

sangat terbatas, dan IB tidak dapat digunakan dengan baik pada semua jenis 

hewan. 

Dalam inseminasi buatan kualitas semen beku merupakan faktor 

terpenting dalam menentukan tingkat keberhasilan. Umumnya semen beku yang 

digunakan berasal dari pejantan yang terbaik. Selain faktor semen beku, faktor 

lingkungan dan keterampilan inseminator merupakan faktor lain yang sangat 

mendukung keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan. 

Tolak ukur yang dilakukan untuk melihat performans reproduksi Sapi Bali 

yang di IB di UPTD Peternakan Wilayah VII Kab. Kuansing di Kec. Singingi dan 

Singingi Hilir, adalah melalui nilai Calving Interval (CI), Estrus Kembali Setelah 

Melahirkan, Persentase Kebuntingan (CR), Lama Kebuntingan, Calving Rate 

(CvR). Sejauh ini UPTD Peternakan Wilayah VII telah melalukan sistem 

perkawinan dengan cara Inseminasi Buatan, akan tetapi belum ada perbandingan 

untuk melihat performans reproduksi Sapi Bali yang di IB di UPTD tersebut, 

maka telah dilakukan penelitian tentang “ Perbandingan Penampilan Reproduksi 



4 
 

Sapi Bali yang di Inseminasi Buatan pada Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan singingi ” 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan penelitian adalah untuk melihat perbandingan performans 

Reproduksi Sapi Bali yang di IB di UPTD wilayah VII Kab. Kuansing, yaitu pada 

Kec. Singingi dan Singingi Hilir. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini memberikan informasi tentang manfaat dan ke 

unggulan dari sistem Inseminasi Buatan (IB) bagi peternak, dan juga dapat 

menambah pengetahuan peternak tentang inseminasi buatan (IB), dan juga bisa 

sebagai referensi bagi peternak dalam mengembangkan produksi sapi dan 

pengembangan peternakan sapi bagi peternak. 

 


