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INSEMINASI BUATAN PADA SAPI DENGAN PROGRAM SIWAB 

KABUPATEN DEMAK 

SUPRAMONO,SP 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Dalam pencapaian kecukupan daging sapi 

masih dirasa rendah, rendahnya 

produktivitas sapi akibat jarak beranak 21 

bulan dan kelahiran 21 %; dan belum 

berkembangnya usaha/industri perbibitan 

sapi (Ditjen Peternakan, 2009). Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dapat 

dilakukan melalui penerapan teknologi 

Inseminasi Buatan/Kawin suntik. 

Teknologi ini digunakan untuk 

peningkatan produksi dan perbaikan mutu 

genetik ternak. 

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

perkembangan dibidangpeternakan cukup 

maju. Untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi perlu adanya 

inovasi baru. Bidang iptek yang 

berkembang saat ini adalah teknologi 

reproduksi. Teknologi reproduksi 

merupakan ilmu reproduksi atau ilmu 

tentang perkembangbiakan yang 

menggunakan peralatan serta prosedur 

tertentu untuk menghasilkan suatu produk 

(keturunan). Salah satu teknologi 

reproduksi yang telah banyak 

dikembangkan adalah inseminasi buatan. 

Inseminasi buatan yang berarti 

memasukkan cairan semen (plasma semen) 

yang mengandung sel-sel kelamin jantan 

(spermatozoa) yang diejakulasikan melalui 

penis pada saat terjadi kopulasi atau 

penampungan semen. Dengan  pengertian 

di atas, maka definisi inseminasi buatan 

adalah memasukkan atau penyampaian 

semen ke dalam saluran kelamin betina 

dengan menggunakan alat-alat buatan dan 

bukan secara alami. Namun perkembangan 

lebih lanjut dari inseminasi buatan tidak 

hanya mencangkup memasukkan semen ke 

dalam saluran reproduksi betina, tetapi 

juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan 

sperma, penampungan, penilaian, 

pengenceran, penyimpanan atau 

pengawetan (pendinginan pembekuan) dan 

pengangkutan semen, inseminasi, 

pencatatan, dan penentuan hasil inseminasi 

pada ternakatau bibit. Adapun tujuan dari 

inseminasi buatan adalah sebagai suatu 

cara untuk mendapatkan keturunan yang 

lebih baik. Makalah ini akan membahas 

tentang Inseminasi Buatan pada ternak 

Sapi dalam rangka mengsukseskan 

program swasembada daging dengan 

program SIWAB (Sapi induk wajib 

bunting). Inseminasi Buatan merupakan 

salah satu sarana untuk meningkatan 

populasi ternak sapi di Kabupaten Demak. 

Jadi Inseminasi buatan/Kawin suntik 

adalah suatu cara atau teknik untuk 

memasukkan mani (sperma atau semen 

yang telah dicairkan dan diproses terlebih 

dahulu) yang berasal dari ternak jantan ke 

dalam saluran alat kelamin betina dengan 

menggunakan insemination gun sebagai 

alat suntiknya. 

Rumusan Masalah 
1. Sejarah Inseminasi Buatan 

2. Tujuan Inseminasi Buatan 

3. Keuntungan dan kerugian Inseminasi 

Buatan 

4. Teknik dan Penerapan Inseminasi Buatan 

5. Beberapa faktor yang menyebabkan 

rendahnya prosentase kebuntingan pada 

Sapi 

6. Dampak Inseminasi buatan 

7. Hasil inseminasi buatan pada sapi di Kab. 

Demak. 

TUJUAN 

Untuk mengetahui dan memahami sejarah, 

tujuan,Teknik dan penerapan sekaligus 

untung ruginya dan keberhasilanInseminasi 

buatan pada sapi diKab. Demak. 

PEMBAHASAN 

Sejarah Inseminasi Buatan 
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Inseminasi Buatan atau Kawin suntik pada 

hewan peliharaan sudah lama dilakukan pada 

abadyang lampau. Seorang pangeran arab yang 

sedang berperang pada abad ke-14 dan dalam 

keadaan tersebut kuda tunggangannya sedang 

mengalami birahi. Kemudian dengan akar 

cerdinya, sang pangeran dengan menggunakan 

suatu tampon kapas, sang pangeran mencuri 

semen dalam vagina seekor kuda musuhnya 

yang baru saja dikawinkan dengan pejantan 

yang dikenal cepat larinya.Tampon tersebut 

kemudian dimasukan ke dalam vagina kuda 

betinanya sendiri yang sedang birahi.hasilnya 

ternyata kuda betina tersebut menjadi bunting 

dan lahirlah kuda baru dan cepat larinya. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat didirikanlah beberapa stasiun IBdi 

beberapa daerah di Jawa Tenggah (Ungaran 

dan Mirit/Kedu Selatan), Jawa Timur 

(Pakongdan Grati), Jawa Barat 

(Cikole/Sukabumi) dan Bali (Baturati). Juga 

FKH dan LPP Bogor,difungsikan sebagai 

stasiun IB untuk melayani daerah Bogor dan 

sekitarnya, Aktivitas danpelayanan IB waktu 

itu bersifat naik turun, sehingga dapat 

mengurangi kepercayaanmasyarakat.Pada 

tahun 1959 dan tahun-tahun berikutnya, 

perkembangan dan aplikasi IB untuk 

daerahBogor dan sekitranya dilakukan FKH 

IPB, dengan penggunaansemen cair umtuk 

memperbaiki mutu genetik ternak sapi perah. 

Pada waktu itu belum terfikirkan untuk sapi 

potong. Menjelang tahun 1965, keuangan 

negara sangat memburuk,karena situasi 

ekonomi dan politik yang tidak 

menguntungkan, sehingga kegiatan IBhampir- 

hampir tidak ada. Stasiun IB yang telah 

didirikan di enam tempat , hanyaUngaran yang 

masih bertahan.Di Jawa Tenggah kedua Balai 

Pembenihan Ternak yang ditunjuk, 

melaksanakan kegiatan IBsejak tahun1953, 

dengan tujuan intensifikasi onggolisasi untuk 

semen SumbaOngole (SO) dan kegiatan di 

Ungaran bertujuan menciptakan ternak serba 

guna, terutamaproduksi susu dengan pejantan 

Frisien Holstein (FH). Ternyata nasib Balai 

PembibitanTernak  kurang berhasil 

melaksanakan tugasnya dengan baik, kecuali 

Balai Pembibitan Ternak Ungaran, dan 

tahun1970 balai ini diubah namanya menjadi 

Balai Inseminasi BuatanUngaran( BIB Ung). 

 
 

Gambar 1. Persiapan alat-alat inseminasi 

buatan 

 

Tujuan Inseminasi Buatan 

1. Memperbaiki mutu genetik ternak. 
2. Tidak harus pejantan unggul untuk dibawa 

ketempat aseptor sehingga mengurangi 

biaya. 

3. Mengoptimalkan penggunaan bibit 

pejantan unggul secaraluas dalam jangka 

waktu yang lama. 

4. Meningkatkan angka kelahiran lebih cepat 

5. Mencegah penularan / penyebaran penyakit 

kelamin. 

 
Gambar 2. Pelaksanaan Inseminasi 

buatan/kawin suntik 

Keuntungan dan Kerugian dari Inseminasi 

Buatan 

Keuntungan Inseminasi Buatan 

a. Menghemat biaya pemeliharaan ternak 

jantan 

b. Mengatur jarak kelahiran ternak dengan 

baik 

c. Mencegah terjadinya kawin keluarga pada 

sapi betina (inbreeding); 

d. Dengan peralatan dan teknologi yang baik 

spermatozoa dapat simpan dalam 

jangkawaktu yang cukup lama 

e. Semen beku masih dapat dipakai untuk 

beberapa tahun kemudian walaupun 

pejantantelah mati 

f. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi 

pada saat perkawinan karena fisik(pejantan 

terlalu besar) 
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g. Menghindari ternak dari penularan penyakit 

terutama penyakit yang ditularkan 

denganhubungan kelamin. 

Kerugian Inseminasi Buatan 
a. Dalam identifikasi birahi (estrus) dan waktu 

pelaksanaan IB tidak tepat maka 
 

 
kebuntingan akan gagal 

b. Kesulitan kelahiran (distokia), apabila 

semen beku yang digunakanberasal dari 

pejantan dengan breed / turunan yang besar 

dan diinseminasikan pada sapibetina 

keturunan kecil 

c. Bisa terjadi kawin keluarga (inbreeding) 

apabila menggunakan semen beku 

daripejantan yang sama dalam jangka 

waktu yanglama 

d. Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat 

genetik yang kurang baik apabila pejantan 

donortidak dipantau sifat genetiknya 

dengan baik 

 
Gambar 3. Kasus distokia 

Teknik dan Penerapan Inseminasi Buatan 

1. Sebelum melaksanakan Inseminasi 

Buatan/Kawin suntik, semen harus 

dicairkan(thawing) terlebih dahulu dengan 

mengeluarkan semen beku dari nitrogen 

cair danmemasukkannya dalam air hangat 

atau meletakkannya dibawah air yang 

mengalir. Suhuuntuk thawing yang baik 

adalah 37oC selama7-18 detik.Setelah 

dithawing, straw dikeluarkan dari air 

kemudian dikeringkan dengan 

tissue.Kemudian straw dimasukkan dalam 

gun, dan ujung yang mencuat dipotong 

denganmenggunakan gunting bersih.Setelah 

itu Plastic sheath dimasukkan pada gun 

yang sudah berisi semenbeku/straw. 

2. Sapi dipersiapkandalam kandang jepit, ekor 

diikat.Petugas Inseminator memakai sarung 

tangan (glove) pada tangan kiri yangakan 

dimasukkan ke dalam rektum.Tangan 

petugas Inseminator dimasukkan ke rektum, 

hingga dapatmenjangkau dan memegang 

leher rahim (servix) dengan posisi 1 sampai 

4, apabila dalam rektum banyak 

kotoranharus dikeluarkan dahulu. 

3. Semen disuntikkan/disemprotkan pada 

tanduk rahim yaitu pada daerah yang 

disebutdengan 'posisi ke empat'.Setelah 

semua prosedur tersebut dilaksanakan maka 

keluarkanlah gun dari uterusdan servix 

dengan pelan pelan. 

Faktor yang Menyebabkan Rendahnya 

Prosentase Kebuntingan pada Sapi 
1. Fertilitas dan kualitas mani beku yang jelek 

2. Inseminator kurang terampil 

3. Peternak kurang terampil mendeteksi birahi 
4. Pelaporan yang terlambat dan / atau 

pelayanan Inseminator yanglamban 

5. Kemungkinan adanya gangguan reproduksi 

/ kesehatan sapi betina. 

Dampak dari Inseminasi Buatan pada 

Sapi 
1. Dampak Positif Inseminasi Buatan 

Dengan inseminasi buatan akan dihasilkan 

mutu ternak yang lebih baik. Hal ini 

akanmenguntungkan peternak sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian 

2. Dampak Negatif Inseminasi Buatan 

Inseminasi buatan tidak lepas dari kerugian 

atau dampak negatif yang 

dapatditimbulkannya. Misalnya, jika waktu 

inseminasi buatan tidak tepat maka tidak 

akan terjadikebuntingan pada hewan ternak. 

Selain itu, dapat menyebabkan menurunnya 

sifat-sifatgenetik yang tidak diinginkan 

apabila ternak jantan donor tidak dipantau 

sifat genetiknyadengan baik. 
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Keberhasilan program inseminasi buatan 

Keberhasilan inseminasi buatan pada ternak 

besar khususnya sapi dan kerbau harus 

melibatkan beberapa aspek terutama dari aspek 

peternak,ternaknya,  inseminatornya,penyuluh 

ini semua akan  menentukan  tingkat 

keberhasilan inseminasi buatan. Dari hasil 

laporan program Siwab  tahun 2017 di 

Kabupaten Demak bahwa populasi ternak sapi 

betina produktif 1.259 ekor ,target aseptor 702 

ekor, capaian upsus siwab dengan target 

indentifikasi  ternak  sejumlah  880 

ekor,terealisasi 1.001 ekor. Untuk pengukuran 

kinerja inseminasi buatan pada sapi target 

aseptor 702 ekor terealisasi 635 ekor atau 90,46 

% sedangkan target kebuntingan 444 ekor 

terealisasi 350 ekor yaitu 78,83 %. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dalam pelaksanaanInseminasi buatan atau 

kawin suntiktidak luput dari nilai –nilai 

perilaku seseorang, oleh karena itu 

bagaimanapun perkembangan dalam dunia 

inovasi dan bioteknologi tidak luput dari 

tanggung jawab kita bersama, Etika diperlukan 

untuk menentukan arah 

perkembanganbioteknologi serta 

perkembangannya secara teknis, sehingga 

tujuan yang menyimpang danmerugikan dapat 

dihindari sekecil mungkin. Untuk itu 

dalammelaksanakan Program pemerintah agar 

apa yang dilakukan dapatmencapai 

kesukseskan yaitu swasembada daging sapi dan 

kerbau dengan program siwab ( sapi induk 

wajib bunting ) diKabupaten Demak yang 

dimulai tahun 2017 sampai saat ini ada 

kemajuan yang cukup menggembirakan 

terbukti adanya capaian identifikasi ternak sapi 

meningkat yang cukup sinifikan,dengan 

hasiljumlah aseptor dan prosentase  

kebuntingan sapi cukup tinggi. 
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