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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Pada saat ini terdapat dua metode perkawinan yaitu perkawinan alami dan 

perkawinan buatan atau inseminasi buatan (IB). IB telah diterima dan diterapkan 

pada ternak sapi terutama di negara-negara maju. Demikian pula di Indonesia 

sudah menjadi program nasional yang strategis dengan menggunakan semen yang 

telah dibekukan. 

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik 

untuk  memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan 

telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam  saluran 

reproduksi betina dengan menggunakan alat khusus yang disebut insemination 

gun. Dalam pelaksanaan inseminasi buatan terdapat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan IB, yaitu : 

1. Peternak 

Peternak harus mengetahui bagaimana mengamati dan mengenal tanda – 

tanda berahi pada ternak betina dan melaporkannya pada inseminator. 

2. Betina 

Kondisi reproduksi sapi betina yang sehat dalam kondisi yang optimal 

sangat penting dalam pelaksanaan IB. 

3. Kualitas semen beku 

Untuk menjamin fertilitas yang tinggi maka semen yang sudah dicairkan 

kembali harus dipakai untuk inseminasi segera sesudah thawing. 
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4. Inseminator 

Keterampilan petugas/inseminator dalam melakukan IB sangat penting 

karena semen harus di inseminasikan ke dalam saluran kelamin betina 

pada tempat dan waktu yang terbaik untuk memungkinkan pertemuan 

antara spermatozoa dan ovum dan belangsungnya proses pembuahan. 

Semen beku diperoleh dari proses pembuatan semen yang bisa dilakukan di 

Balai Inseminasi Buatan. Salah satu dari dua Balai Inseminasi Buatan Nasional 

adalah Balai Inseminasi Buatan Lembang. Balai Inseminasi Buatan Lembang 

adalah suatu UPT Pusat  yang berada di bawah Kementerian Pertanian Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memproduksi semen beku. 

Proses produksi semen beku di mulai dari penampungan semen, pemeriksaan 

semen, pengenceran semen, sampai proses pembekuan semen. Produksi semen 

beku yang dihasilkan diharapkan berkualitas baik karena kualitas semen yang baik 

sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan inseminasi 

buatan. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mempelajari 

serangkaian proses produksi semen beku sapi FH dari mulai penampungan semen 

segar, pemeriksaan semen, pengenceran semen, printing straw, filling & sealing, 

dan pembekuan semen beku di Balai Inseminasi Buatan Lembang, Bandung. 

Manfaat dari pelaksanaan PKL adalah untuk mendapat pengalaman, pengetahuan 

tentang proses produksi semen beku sapi Friesien Holstein di Balai Inseminasi 

Buatan Lembang, Bandung. 

 


