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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat 

keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) berdasarkan Service Per Conception, Non-

Return Rate dan jenis semen beku yang digunakan di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat pada bulan Maret s/d Juli 2016. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survey, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

dan observasi. Populasi akseptor dalam penelitian ini berjumlah 840 peternak 

responden diambil sebanyak 90 peternak sebagai responden. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) berdasarkan 

Service Per Conception yaitu 1.2 merupakan nilai pelayanan IB yang sangat baik, 

sebagaimana ukuran S/C yang baik adalah 1,6-2,0, Non-Return Rate yaitu 81.1% 

nilai tersebut menunjukan bahwa nilai non-return rate di Kecamatan Narmada 

tinggi dan jenis semen beku yang digunakan didapat hasil NRR jenis semen Bali 

89.8%, Simental 66.7%, Angus 66.7%, Limusin 63.6% dan paling tinggi Brahman 

100%. Tetapi resipien yang menggunakan semen beku jenis Brahman paling 

sedikit yaitu hanya 6 orang dibandingkan dengan jenis semen beku Bali 49 orang. 

 

Kata Kunci: Inseminasi Buatan, Non-Return Rate, Service Per Conception dan 

Semen 
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EVALUATION OF SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION IN COW 
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WEST LOMBOK 

 

By 
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ABSTRACT 

 This research was conducted to find out how successful the Artificial 

Insemination (AI) based on Service Per Conception, Non-Return Rate and type of 

frozen semen used in Narmada District, West Lombok Regency. This research 

was conducted in Narmada Subdistrict, West Lombok Regency in March to July 

2016. The research method used was survey method, data collection was carried 

out by interviews and observation. The AI acceptor population in this study were 

840 farmers and 90 aceptors were taken as responden . The results show that the 

success rate of Artificial Insemination (AI) based on Service Per Conception is 1.2 

is a very good value of AI services, as good S  /C size is 1.6-2.0, Non-Return Rate 

is 81.1% of that value showed that the value of non-return rate in Narmada 

District was high and the type of frozen semen used was obtained by NRR Bali 

semen type 89.8%, Simental 66.7%, Angus 66.7%, Limousine 63.6% and the 

highest Brahman 100%. But the recipients who use Brahman type of frozen semen 

are at least 6 people compared with Bali frozen semen type 49 people. 

 

Keywords: Artificial Insemination, Service Per Conception, Non-Return Rate and 

semen
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PENDAHULUAN 

 

 Tingkat kebutuhan daging di Indonesia terus mengalami peningkatan 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Akan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah populasi sapi. 

Peternakan sapi merupakan sumber mata pencarian sebagian masyarakat NTB 

yang terbukti memberikan sumbangan besar terhadap kesejahteraan masyarakat 

pedesaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi sapi 

menempati urutan pertama dibandingkan ternak ruminansia lainnya seperti kerbau 

dan kambing. Dengan demikian, peternakan sapi memiliki peran signifikan dan 

strategis dalam membangun perekonomian masyarakat pedesaan di NTB. 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan)  NTB, 

menargetkan 139.995 ekor sapi dari program Upaya Khusus (Upsus) Sapi 

Indukan Wajib Bunting (Siwab) di tahun 2017. Keberhasilan sapi bunting 

ditargetkan mencapai 70 persen menggunakan teknologi inseminasi buatan 

dengan cara IB (Anonim, 2017). 

Inseminasi Buatan (IB) adalah pemasukan atau penyimpanan semen ke 

dalam saluran kelamin betina dengan bantuan alat manusia, bukan secara alam 

(Syaifullah dan Bakar, 2013).  

Kecamatan Narmada merupakan daerah dengan curah hujan relatif tinggi 

dengan rata-rata 158,08 mm/bulan. Luas wilayah Kecamatan Narmada yaitu 

112,77 km2, terdiri dari 21 desa, 126 dusun, serta jumlah penduduk 92.512 jiwa 

yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. 

Jumlah ternak sapi di Kecamatan Narmada  9.113 ekor (BPS NTB, 2017). 

Menurut Dinas Pertanian (2017) target IB di Kecamatan Narmada pada tahun 

2017 sebanyak 600 ekor tetapi yang terealisasi melebihi target yaitu 627 ekor sapi 

dengan tingkat keberhasilan IB berdasarkan CR yaitu 62,5%. Penerapan teknologi 

inseminasi buatan ini diharapkan di tahun yang akan datang dapat memberikan 

perkembangan di sektor peternakan agar didapatkan produktivitas sapi yang tinggi 

dari segi kualitas dan kuantitas.  

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan IB melalui pengamatan non-

return rate (NRR) dan service per conception (S/C). Non-return rate merupakan 

persentase betina yang tidak minta kawin kembali atau tidak mengalami birahi 
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lagi dalam interval waktu 30-60 hari setelah inseminasi buatan (Susilawati, 2011). 

Services per conception adalah jumlah pelayanan inseminasi buatan dibagi jumlah 

sapi yang bunting, yang menunjukkan berapa kali inseminasi dilakukan sampai 

terjadi kebuntingan (Susilawati, 2005).  

Meski inseminasi buatan telah lama berjalan tetapi informasi tentang 

tingkat keberhasilan inseminasi buatan berdasarkan non- return rate, service per 

conception dan jenis semen beku yang digunakan  di Kecamatan Narmada masih 

kurang. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui persentase 

keberhasilan inseminasi buatan melalui non-return rate dan service per 

conception dan jenis semen beku apa saja yang digunakan oleh peternak di 

Kecamatan Narmada. 

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tingkat keberhasilan IB 

berdasarkan S/C dan NRR dan  jenis semen beku yang digunakan, mengetahui 

minat peternak terhadap jenis semen sapi, mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan IB di Kecamatan Narmada.  

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan informasi tambahan, 

sumber data tentang tingkat keberhasilan IB ditinjau dari perameter S/C dan NRR 

dan jenis semen beku yang digunakan di Kecamatan Narmada bagi peternak dan 

peneliti selanjutnya, sebagai acuan bagi Dinas Pertanian dan Peternakan untuk 

lebih mengoptimalkan teknologi inseminasi buatan. 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

yang  menggunakan metode survey. Penelitian ini dilaksanakan pada mulan 

Maret-Juli 2018 berlokasi di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

diperoleh dari data hasil recording pelaksanaan IB pada peternak responden. Data 

sekunder diperoleh dari data pelaksanaan IB di inseminator atau Dinas Peternakan 

terkait. Cara pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung 

kepada para peternak sapi yang menerapkan teknologi IB yang menjadi responden 

penelitian. Observasi yaitu pengamatan langsung pada ternak yang sudah di IB 



3 
 

sesuai lokasi responden/informal untuk mengetahui apakah sapi-sapi akseptor 

birahi kembali atau tidak pada siklus pertama dan siklis kedua IB. 

Pengambilan sampel responden menggunakan teknik probability 

sampeling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Responden dari penelitian ini adalah para peternak sapi yang terdaftar sebagai 

akseptor di Kecamatan Narmada. Data jumlah peternak yang terdaftar sebagai 

akseptor IB sebanyak 840 orang. Penentuan jumlah sampel yang digunakan yaitu 

menggunakan rumus Solvin (Sevilla et. al., 1960), maka didapatkan jumlah 

sampel 89,3617 (90 peternak responden). 

Pada penelitian ini ada beberapa variabel yang akan diteliti yaitu Variabel 

utama terdiri dari Service Per Conception (S/C), Non-Return Rate (NRR). 

Variabel pendukung yaitu Keberhasilan IB dari jenis semen beku yang digunakan, 

Minat peternak terhadap jenis semen beku, Cara pemberian pakan, jenis pakan, 

cara deteksi dan pelaporan birahi sapi kepada inseminator, Jumlah kepemilikan 

ternak pada peternak yang melakukan IB.  

Analisis data dilakukan dengan data yang dikumpulkan ditabulasi dan 

dianalisis secara statistik menggunakan analisis deskriptif meliputi: 

Services per conception  

Menurut Feradis (2014), services per conception dapat dihitung dengan 

rumus: 

  𝑆/𝐶 = 
Σ jumlah  ternak  yang  di  IB

Σ ternak  yang  bunting
 

Non–return rate 

Menurut Susilawati (2011), non-return rate dapat dihitung dengan rumus: 

NRR = 
Jumlah  ternak  yang  tidak  kembali  minta  kawin

jumlah  ternak  yang  di  IB
 x 100% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Daerah yang menjadi lokasi penelitian Kecamatan Narmada merupakan 

salah satu dari 10 Kecamatan yang termasuk di dalam wilayah Kabupaten 
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Lombok Barat. Kecamatan Narmada merupakan daerah pengunungan dengan 

curah hujan relatif tinggi dengan rata-rata 158,08 mm/bulan, dan di wilayah timur 

dan utara merupakan wilayah pegunungan dan berbukit-bukit. Luas wilayah 

Kecamatan Narmada yaitu 112,77 km
2
, terdiri dari

 
21 desa, dengan 126 dusun. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Narmada sebanyak 99.272 Jiwa (Profil SKPD 

Kec.Narmada, 2017). Iklim di Kecamatan Narmada cocok untuk budidaya ternak, 

seperti sapi, kuda, kambing, babi dan unggas. Populasi ternak sapi di Kecamatan 

Narmada yaitu sapi 9.113 ekor (BPS NTB, 2017). Populasi ternak sapi di 

Kecamatan Narmada tetap mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah ternak  sapi di Kecamatan 

Narmada 9.113 ekor, meningkat 1.053 ekor dari tahun 2014 yang jumlah ternak 

sapi 8.060 ekor (BPS KAB. LOBAR, 2014). 

Gambaran Umum Responden 

Tabel 1. Informasi Responden Penelitian 

Dari 90 orang responden dalam penelitian ini sebagian peternak di 

Kecamatan Narmada tidak pernah sekolah yaitu 35 orang (38,9%) kemudian 

peternak yang mengenyam pendidikan minimal SD 33 orang (36,7%), SMP 17 

orang (18,9%) dan sisanya pendidikan tertinggi responden adalah SMA 5 orang 

(5,5%). Tingkat pendidikan responden yang tergolong rendah sebagian besar 

peternak tidak pernah bersekolah berpengaruh terhadap manajemen pemeliharaan 

dan manajemen reproduksi.  

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pengetahuan peternak 

terhadap dunia peternakan semakin luas, dibandingkan dengan peternak yang 

berpendidikan rendah ataupun tidak pernah sekolah. Rendahnya tingkat 

pengetahuan peternak disebabkan kurangnya penyuluhan oleh pemerintah atau 

Keterangan Jumlah (Orang) Persentase 

(%) 

Pendidikan 

Tidak pernah sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

 

35 

33 

17 

5 

 

38,9 

36,7 

18,9 

5,5 

Jumlah 90 100 

Rata-rata umur peternah (Thn) 46,9 
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lembaga-lembaga terkait. Ditambahkan oleh Mosher (1987), melalui pendidikan 

petani mempunyai pengetahuan, keterampilan dan cara baru dalam melakukan 

kegiatan usaha sehingga dengan pendidikan yang lebih tinggi hasil usaha jadi 

lebih baik.  

Peternak yang berumur rata-rata 46,9 tahun menunjukan bahwa peternak 

di Kecamatan Narmada sebagian besar masih produktif untuk merawat dan 

mengurus ternak agar produktifitas reproduksi ternak tetap terjaga. Diterangkan 

kembali oleh Swastha dan Sukartjo (1997) yang menyatakan, bahwa tingkat 

produktifitas kerja seorang akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya 

umur dan akan kembali menurun pada saat menjelang tua. Menurut hasil 

penelitian Yusuf (2016) menyatakan, bahwa peternak yang memiliki tingkat 

keberhasilan rendah pada ternaknya yaitu kalangan peternak yang berumur 60 

tahun keatas. 

Gambaran Umum Tatalaksana Pemeliharaan Ternak di Kecamatan 

Narmada 

Pemeliharaan ternak di Kecamatan hampir keseluruhannya dipelihara 

secara intensif yaitu ternak dipelihara dengan cara tetap dikandangkan. Adapun 

informasi mengenai tatalaksana pemeliharaan ternak seperti cara pemberian 

pakan, jenis pakan, cara birahi dan pelaporan deteksi dan jenis kandang ini 

terdapat pada Tabel 8. 

Table 2. Tatalaksana Pemeliharaan Ternak di Kecamatan Narmada 

Cara pemberian pakan 2 sampai 3 kali sehari 

Jenis pakan Rumput lapangan 

Legum  

Rumput gajah 

Jerami padi segar 

Batang pisang 

Bungkil pisang 

Cara deteksi dan pelaporan birahi Cara deteksi birahi diketahui oleh 

peternak dan pelaporan dilakukan 

oleh peternak kepada inseminator 

dengan melalui telpon 

Jenis Kandang Kelompok = 20 peternak 

Individu = 70 peternak 

  

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 2 jenis pakan yang diberikan 

peternak di Kecamatan Narmada antara lain rumput lapangan, rumput gajah, 
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legum, jerami padi segar, batang pisang dan bungkil pisang. Peternak 

mendapatkan pakan dari lahan-lahan pertanian dan perkebunan terdekat. Sebagian 

besar peternak memberikan rumput dan legum sebagai pakan bagi ternaknya dan 

diberikan pada ternaknya 2 sampai 3 kali sehari guna memenuhi kebutuhan pakan 

ternak yang standarnya 10% dari bobot badan ternak. Legum merupakan jenis 

bahan pakan berkualitas yang memiliki kandungan protein yang tinggi dan sangat 

begus diberikan pada ternak. Pakan berpengaruh terhadap semua aktifitas hidup 

ternak dari metabolisme tubuh, pertumbuhan dan juga terhadap aktifitas 

reproduksi (Susilawati, 2013). Ditambahkan Lasley (1981) menyatakan, bahwa 

kualitas dan kuantitas pakan yang baik menyumbangkan 95% peranannya 

terhadap pencapaian berat, kondisi dan ukuran tubuh ternak. Memungkinkan 

untuk mulai terjadinya perkembangan anatomis dan fisiologis organ-organ 

reproduksi sehingga dapat dicapai performance reproduksi yang baik.  

Cara deteksi dan pelaporan birahi yang dilakukan peternak di Kecamatan 

Narmada yaitu semua peternak responden sudah mengetahui cara deteksi birahi 

pada ternaknya dan pelaporan dilakukan oleh peternak kepada inseminator dengan 

melalui telpon. Tetapi pelaporan sering terlambat dilakukan peternak karena 

terlambat mengetahui ternaknya birahi, disebabkan karena sebagian besar 

peternak bekerja bertani, berkebun dan menjadikan berternak sebagai sampingan. 

Sesuai dengan pendapat Sabrani (1989), bahwa untuk menghadapi resiko usaha 

seperti kegagalan produksi, petani melakukan usaha sambilan sebagai salah satu 

sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 

Ditegaskan kembali seperti dengan hasil penelitian Hamdika (2016) 

menyatakan, bahwa sebagian besar peternak di Kabupaten Lombok Tengah, 

khususnya peternak sapi Bali belum melakukan pengontrolan birahi yang intensif 

sehingga peternak tidak mengetahui kapan ternaknya birahi dan akan berpengaruh 

pada waktu pelaksanaan IB. Perilaku  peternak di Kecamatan Narmada yang 

seperti ini akan berdampak kerugian peternak karena pelaksanaan IB yang tidak 

tepat waktunya.  

Dijelaskan oleh Toelihere (1993), dalam meningkatkan keberhasilan 

pelaksanaan IB diperlukan deteksi dan pelaporan berahi yang tepat sehingga 

inseminasi dapat dilakukan pada waktu yang tepat. Demikian juga teknik 
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inseminasi yang dilakukan secara cermat oleh tenaga Inseminator dan juga hewan 

betina yang sehat dalam kondisi reproduksi yang optimal. Bearden dan Fuguay 

(1997) menambahkan bahwa puncak keberhasilan inseminasi buatan (IB) 

tergantung dari penempatan dari semen berkualitas tinggi yang tepat di dalam alat 

reproduksi betina. 

Struktur Populasi Sapi Milik Peternak 

Jumlah kepemilikan ternak di Kecamatan Narmada yaitu berjumlah 297 

ekor dengan rata-rata 3,3 atau 3 sampai 4 ekor. Jumlah kepemilikan berpengaruh 

terhadap manajemen pemeliharaan yang dilakukan yaitu berkaitan dengan 

kemampuan mengurus ternak dan mencari pakan. Jumlah ternak berdasarkan 

kriterian di Kecamatan Narmada dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Populasi Sapi Milik Peternak 

Kriteria Jumlah Persentase 

Dewasa > 3 Tahun 

Betina 145 48.8 

Jantan 24 8.1 

Anak ± 1 Tahun 

Betina 46 15.5 

Jantan 56 18.8 

Muda ≥ 2 Tahun  

Betina 10 3.4 

Jantan 16 5.4 

Jumlah 297 100 

Rata-rata kepemilikan 

ternak 
3.3 (3 – 4 ekor) 

Jika ternak terurus dan nutrisinya terpenuhi akan meningkatkan 

peroduktifitas ternak guna menopang performance reproduksi ternak. 

Kepemilikan ternak sebagian besar ternak induk betina dengan jumlah 149 ekor 

dengan rata-rata 1.6 atau 1 sampai 2 ekor, hal ini menunjukan bahwa peternak di 

Kecamatan Narmada kurang mengarah pada produksi daging melainkan lebih 

mengarah pada perbibitan yang masih bersifat sederhana dan tradisional dengan 

bermacam-macam tujuan dan kegunaan. 
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Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan Berdasarkan Service Per 

Conception dan Non-Return Rate  

1. Service Per Conception (S/C) 

Services per conception adalah jumlah pelayanan inseminasi buatan 

dibagi jumlah sapi yang bunting, yang menunjukkan berapa kali inseminasi 

dilakukan sampai terjadi kebuntingan (Susilawati, 2005). Hal ini juga 

dinyatakan oleh Johnson et al. (2006), bahwa S/C merupakan perbandingan 

berapa kali pelaksanaan perkawinan sampai terjadi kebuntingan. 

Tabel 4. Nilai Rata-Rata Service Per Conception di Kecamatan Narmada 

Service Per Conception 

Nilai Rata-Rata 1.2 

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat nilai S/C di Kecamatan 

Narmada yaitu rata-rata 1,2 (Lampiran 1) nilai tersebut termasuk nilai yang 

sangat baik dibandingkan hasil penelitian Yusuf (2016), menyatakan di 

Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan hasil nilai S/C yaitu 1,5. Toelihere 

(1993) menyatakan, bahwa S/C merupakan bilangan yang menunjukkan 

service atau inseminasi per kebuntingan. Kisaran S/C yang normal adalah 1,6 

sampai 2,0. Nilai S/C rata-rata 1,2 menandakan bahwa nilai S/C di Kecamatan 

Narmada sudah sangat baik karena dibawah angka pembandin. Bagusnya nilai 

S/C ini karena dipengaruhi oleh faktor kesuburan ternak, petugas IB, waktu IB, 

kualitas semen dan pelaksanaan IB Semakin rendah kisaran nilai S/C, makin 

tinggi kesuburan ternak betina dalam kelompok tersebut. Sebaliknya semakin 

tinggi nilai S/C, maka semakin rendah kesuburan ternak betina dalam 

kelompok tersebut (Toelihere, 1993).  

2. Non-Return Rate (NRR) 

Non-return rate adalah persentase hewan yang tidak kembali minta 

kawin atau hewan yang tidak kembali estrus setelah pelaksanaan inseminasi 

pertama (San dkk, 2015). Secara keseluruhan tingkat keberhasilan Inseminasi 

Buatan di Kecamatan Narmada berdasarkan non-return rate dapat dilihat pada 

tabel 5, berikut : 
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Tabel 5. Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan Berdasarkan Non-Return 

Rate di Kecamatan Narmada 

  Jumlah Ternak Bunting NRR 

Bunting  73 81.1% 

Tidak Bunting  17 18.9% 

Hasil non-return rate ke 1 di Kecamatan Narmada berdasarkan Tabel 5, 

menunjukkan bahwa dari 90 ekor induk sapi yang di IB mendapatkan hasil 73 

ekor (81.1%) ekor sapi positif bunting. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai 

non-return rate di Kecamatan Narmada tinggi, jika dibandingkan dengan 

pendapat Robert (1971), bahwa di Amerika Serikat kebanyakan nilai NRR 

mencapai rata-rata 65% sampai 75%. Induk sapi yang birahi kembali pada 

siklus pertama ada 17 ekor (18.9%) dilakukan IB kembali.  

Nilai non-return rate yang tinggi menandakan bahwa akseptor yang 

minta kawin kembali di Kecamatan Narmada jumlahnya sedikit. Semakin 

banyak akseptor yang kembali berahi maka NRR semakin menurun (Nuryadi 

dan Wahyuningsih, 2011). 

3. Conception Rate (CR) 

Conception rate (CR) yaitu persentase sapi betina yang bunting pada 

inseminasi pertama yang disebut juga sebagai angka konsepsi. Conception rate 

ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan kebuntingan yang dilakukan oleh 

Dokter Hewan atau Petugas PKB (Toelihere, 1993). 

Tabel 6. Data Pemeriksaan Kebuntingan 

Lokasi Pemeriksaan 

Kebuntingan 

Jumlah Ternak Hasil 

+ - 

Golong  13 +  

Tanak beak 1 +  

Keru 3 +  

Sedau 2 +  

Selat 2 +  

Nyurlembang 1 +  

Presak 1 +  

Jumlah 23 23  

Ket : PKB dilakukan pada usia kebuntingan 3 bulan 

Angka kebuntingan atau conception rate ternak sapi yang dicapai di 

Kecamatan Narmada dari 90 ekor ternak yang di IB yaitu 25.5%. Angka 

tersebut didapatkan dari perhitungan menggunakan data 23 ekor ternak yang 
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sudah di PKB. Angka kebuntingan atau conception rate  ternak sapi yang 

dicapai di Kecamatan Narmada yaitu 25.5% sangat jauh berbeda dari pendapat 

Widodo (2000), bahwa untuk kondisi normal di Indonesia sebenarnya CR 

sebesar 50% sudah cukup dan angka CR 60-70% merupakan angka CR standar 

negara maju. Kurangnya nilai CR ini dikarenakan tidak semua ternak dapat di 

PKB, karena hanya untuk menjadi sampel yang dipilih secara random dari 90 

ekor ternak yang di inseminasi hanya 23 ekor yang sudah di PKB dengan 

palpasi rectal dengan hasil umur kebuntingan 3 bulan. Pemeriksaan 

kebuntingan di Kecamatan Narmada oleh Dokter Hewan atau petugas PKB 

sesuai dengan pendapat Toelihere (1993) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan 

kebuntingan yang dilakukan oleh Dokter Hewan atau Petugas PKB. Adapun 

data pemeriksaan kebuntingan dapat dilihat pada. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB 

Keberhasilan IB pada ternak ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 

kualitas semen beku (straw), deteksi birahi dan pelaporan, keterampilan 

inseminator, teknik IB, kualitas dan kuantitas pakan dan BCS. 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. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai NRR 

berhubungan dengan tingkat kesuburan, termasuk umur pejantan dan betina, 

musim, kualitas semen, penyakit, teknik perlakuan terhadap semen dan pengaruh-

pengaruh lingkungan lainnya (Toelihere, 1997). 

Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan Berdasarkan Jenis Semen Beku 

yang Digunakan 

Sebagian besar peternak di Kecamatan Narmada menggunakan IB untuk 

mengawinkan ternaknya dengan berbagai jenis semen beku/straw. Tingkat 

keberhasilan IB dipengaruhi juga oleh kuatitas semen beku yang digunakan. 

Adapun tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan berdasarkan jenis semen beku 

yang digunakan sebagai berikut :  
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Tabel 7. Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan Berdasarkan Jenis Semen Beku 

yang Digunakan 

Jenis Semen Jumlah Resipien Jumlah 

Ternak 

Bunting 

NRR 

Bali  49 44 89.8% 

Simental 18 12 66.7% 

Limusin 11 7 66.7% 

Angus 6 4 63.7% 

Brahman 6 6 100% 

Jumlah  90 73  

Dari Tabel 7, diketahui jenis semen beku/straw yang digunakan di 

Kecamatan Narmada yaitu Bali, Simental, Angus, Limusin dan Brahman sesuai 

dengan data Dinas Pertanian (2017), bahwa jenis semen beku atau straw sapi yang 

ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu Bali, Limousin, Simental, Brahman dan 

Angus. 

Keberhasilan IB berdasarkan jenis semen beku/straw yang digunakan di 

Kecamatan Narmada didapat hasil NRR jenis semen Bali 89.8%, Simental 66.7%, 

Angus 66.7%, Limusin 63.6% dan paling tinggi Brahman 100%. Tetapi resipien 

yang menggunakan semen beku jenis Brahman paling sedikit yaitu hanya 6 orang. 

dibandingkan dengan jenis semen beku Bali 49 orang. Sedangkan persentase 

paling rendah terdapat pada jenis semen beku Limusin yaitu 63.6% tidak terlalu 

berbeda jauh dengan pendapat Robert (1971), bahwa di Amerika Serikat 

kebanyakan nilai NRR mencapai rata-rata 65% sampai 75%. 

Tingkat keberhasilan yang rendah pada jenis semen beku Simental, Angus 

dan Limusin diduga rendah hasilnya menurut NRR IB pertama ini karana faktor 

deteksi birahi dan pelaporan, keterampilan inseminator, teknik IB, kualitas dan 

kuantitas pakan dan BCS. Sesuai dengan pernyataan Toelihere (1997) 

menyatakan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai NR berhubungan 

dengan tingkat kesuburan, termasuk umur pejantan dan betina, musim, kualitas 

semen, penyakit, teknik perlakuan terhadap semen dan pengaruh-pengaruh 

lingkungan lainnya. 

Minat Peternak Terhadap Jenis Semen Sapi 

Ada 5 jenis semen beku yang digunakan di Kecamatan Narmada yaitu 

Bali, Simental, Limusin, Angus, dan Brahman sesuai dengan data Dinas Pertanian 
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(2017), bahwa jenis semen beku atau straw sapi yang ada di Kabupaten Lombok 

Barat yaitu Bali, Limousin, Simental, Brahman dan Angus. Minat tertinggi 

peternak terhadap jenis semen terdapat pada senis semen Bali (54,4%), Simental 

(20%) dan Limousine (12.2%). Dosis minat jenis semen beku yang digunakan 

peternak lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 8. Dosis Minat Jenis Semen Beku yang Digunakan Peternak 

Jenis Semen 

Beku 

Minat Jenis Semen Beku yang Digunakan Peternak 

Dosis Persentase Bunting/NRR 

Bali 49 54.4 89.8% 

Simental 18 20 66.7% 

Limusin 11 12.2 66.7% 

Angus 6 6.7 63.7% 

Brahman  6 6.7 100% 

Jumlah 90 100  

Dari Tabel 8, didapatkan data Minat peternak terhadap jenis semen sapi di 

Kecamatan Narmada tertinggi terdapat pada senis semen Bali 49 dosis dengan 

persentase 54,4%, Simental 18 dosis dengan persentase 20%, Limousine 11 dosis 

dengan persentase 12.2% dan terendah pada jenis semen Angus dan Brahman 

yaitu 6 dosis dengan persentase yaitu 6.7%. Hasil tersebut menunjukan minat 

peternak terhadap straw Bali, Simental dan Limousine di Kecamatan Narmada 

lebih banyak karena sapi jenis Bali, Simental dan Limousine memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi dan menguntungkan. Winarso (2009) menyatakan, bahwa 

banyaknya permintaan terhadap straw tersebut menunjukkan bahwa sapi dari jenis 

straw tersebut mampu memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi peternak 

dibanding jenis straw yang lain .  

Dalam penelitian ini jenis semen beku/straw tidak terlalu berpengaruh. Hal 

ini dikarenakan semen beku/straw yang digunakan di Kecamatan Narmada seperti 

Bali berasal hanya dari BBIB Banyumulek, sedangkan untuk Simental, Angus, 

Limusin, Brahman sama-sama berasal dari BIB Lembang.  

KESIMPULAN 

 

Tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan di Kecamatan Narmada 

berdasarkan non-return rate yaitu 81.1% dan service per conception nilai S/C 

rata-rata yaitu 1,2. Tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan di Kecamatan 

Narmada berdasarkan jenis semen Bali 89.9%, Simental 66.7%, Limusin 66.7%, 



13 
 

Angus 63.7% dan Brahman 100%. Minat peternak terhadap jenis semen sapi di 

Kecamatan Narmada tertinggi terdapat pada senis semen Bali (54,4%), Simental 

(20%) dan Limousine (12.2%). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan Inseminasi Buatan berdasrkan non-return rate, service per 

conception dan jenis semen beku di Kecamatan Narmada yaitu kualitas semen, 

ketermapilan inseminator, deteksi birahi dan pelaporan birahi, teknik IB, kualitas 

dan kuantitas pakan, BCS. 
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