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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kebutuhan daging sapi secara nasional dari waktu ke waktu semakin

meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan meningkatkan kesadaran

masyarakat akan gizi. Konsumsi daging sapi di Indonesia terus mengalami

peningkatan, namun peningkatan tersebut belum diimbangi dengan penambahan

produksi yang memadai. Pada tahun 2006, tingkat konsumsi daging sapi adalah

399.660 ton, atau setara dengan 1,70 −2  juta  ekor  sapi  potong (Tempo, 2008).

Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI)

memperkirakan, impor daging hingga akhir tahun 2014 mancapai 250 ribu ton

atau 45 % dari total kebutuhan daging dalam negeri. Berdasarkan Road Map

pencapaian  Swasembada  daging  sapi  tahun 2014, ditargetkan penyediaan

daging sapi produksi  lokal sebesar 420,3 ribu ton  (90%)  dan  impor  daging

sebesar  46,6  ribu ton  (10%).  Menurut Blue  Print P2SDS (2014) sampai saat

ini Indonesia masih mengimpor sapi bakalan dan daging sapi sekitar 30% dari

kebutuhan. Data ini menunjukkan perlu usaha keras untuk meningkatkan produksi

sapi  dan  daging  dalam  negeri.  Kebutuhan daging di Riau sekitar 156 ekor

sehari atau setara dengan 50 ekor sapi, 70% kebutuhan daging di Riau

didatangkan dari luar daerah, seperti Lampung, Sumatra Barat dan Palembang

(Haluan Riau, 2011).

Salah satu teknologi yang dapat meningkatkan populasi ternak sapi adalah

dengan melakukan inseminasi yang serentak sehingga ternak akan bunting secara

bersamaan dan kelahiran anak juga akan bersamaan. Pelaksanaan inseminasi yang
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serentak dapat dilakukan dengan metoda sinkronisasi. Keberhasilan inseminasi di

pengaruhi oleh ketepatan peternak dalam mendeteksi estrus, kendala dalam

pelaksanaan aplikasi inseminasi pada sapi milik rakyat di Riau yang paling umum

adalah sulitnya pengenalan berahi (estrus) pada sapi. Sulitnya pengenalan atau

deteksi yang kurang tepat, akan mengakibatkan terjadi ketidaktepatan waktu

inseminasi dan akhirnya terjadi kegagalan fertilisasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan sinkronisasi telah dikembangkan sistem

sinkronisasi singkat (Lopez-Gatius, 2000). Sistem sinkronisasi singkat pada sapi

dilakukan dengan penyuntikan PGF2α diikuti dengan human chorionic

onadotrophine (hCG) dimana PGF2α dapat melisiskan korpus luteum, sehingga

dapat mempercepat peroses timbulnya berahi. Hormon hCG efektif pada fase

folikuler, sedangkan pada ternak yang berada pada fase luteal, hCG akan

menurunkan ovulation rate dan estradiol akan bertindak sebagai faktor luteolitik

dan meningkatkan aktivitas folikulogenesis (Lopez-Gatius, 2000).

Sinkronisasi pada sapi bali di Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan

intensitas birahi (Saili et al., 2009) dan pemberian prostaglandin pada sapi dapat

memunculkan 75% estrus pada hari ke-10 setelah injeksi dan 100% estrus pada

hari ke-15 setelah injeksi  prostaglandin kedua (Sudarmaji et al., 2004). Sardi

(2011) menyatakan pemberian PGF2α pada kerbau betina memberikan respon

estrus yang nyata. Pemberian hCG dapat meningkatkan persentase estrus, juga

menyerentakan ovulasi dan memperbaiki kualitas sel terlur yang terovulasi dan

Pemberian 500 IU hCG 24-48 jam setelah penyuntikan estrumate akan

meningkatkan persentase kerbau yang menunjukkan gejala estrus dibandingkan

dengan tanpa hCG (Sitomorang dan Siregar, 1997). Pemberian hCG 42-47 jam
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setelah  pemberian PGF2α mempercepat estrus dan ovulasi, sedangkan pemberian

hCG 57-60 jam setelah PGF2α dapat lebih menyeragamkan waktu estrus dan

ovulasi (Kaneda et al., 1981). Untuk meningkatkan populasi ternak dan  melihat

bagaimana respon estrus hasil sinkronisasi pada sapi bali maka telah dilakukan

penelitian dengan judul “Respon Estrus Induk Sapi Bali Yang Disinkronisasi

Menggunakan Prostaglandin PGF2α dan Human Chorionic Gonadotrophin

hCG”.

1.2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui performan estrus pada induk

sapi bali setelah disinkronisasi.

1.3. Manfaat penelitian

1. Optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan IB. Dengan teknik ini

dimungkinkan pelaksanaan IB secara serentak pada suatu waktu tertentu.

2. Mengatasi masalah kesulitan pengenalan berahi. Subestrus atau berahi

tenang yang umum terjadi pada sapi bali di Riau dapat diatasi dengan

teknik sinkronisasi berahi.

3. Mengatasi masalah reproduksi tertentu, anestrus post partum (anestrus

pasca beranak).

4. Fasilitasi program perkawinan dini pasca beranak (early post partum

breeding) pada sapi potong, teknik ini dapat digunakan untuk

mempercepat berahi kembali pasca beranak.

5. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi perkembangan

pembangunan peternakan yang akan datang.
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1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sinkronisasi dapat meningkatkan

intensitas estrus pada induk sapi bali.


