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3. Objek (Khalayak Sasaran) PengabdiankepadaMasyarakat : 

Kegiatan ini akan dilakukan pada khalayak pemuda yang tergabung dalam Kelompok 

Pembibitan Sapi Potong “Berkah” dan Kelompok Studi “IB”. 
4. MasaPelaksanaan 

Mulai : bulan: Februari tahun: 2018 

Berakhir : bulan: Desember tahun: 2018 

 

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang : Rp.41.000.000,- 

6. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat: 

Desa Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur 
7. Mitra yang terlibat (Uraikan apa konstribusinya): 

Program ini didukung sepenuhnya oleh Ketua, Pengurus dan anggota kelompok 

Pembibitan Sapi Potong “Berkah” dan Kelompok Studi “IB”. Bentuk partisipasi 

mereka diwujudkan dalam hal antara lain : 1)seluruh anggota yang berjumlah 18 

orang bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program ini. 2) 

penyediaan tempat rumah dan pekarangan (8 x 21 m) milik pengurus untuk digunakan 

sebagai Sekretariat dan pos pelayanan kader AI. 3) Anggota berseddia melibatkan 10 

ekor ternak sapi mereka untuk dilakukan sinkronisasi estrus dan Artificial 

Insemination. 

4) ketua dan pengurus kelompok mitra menyediakan tempat penyuluhan dan pelatihan 

teknologi AI di Area kandang komunal. 5) Pengurus kelompok juga akan bersedia 

mengelola keberadaan pos pelayanan AI secara mandiri. 6) Organisasi Mitra 

berkomitmen mengelola aktivitas Pelayanan teknologi AI hingga menghasilkan 

kontinuitas output produk yang baik, sehingga dengan pola seperti ini diharapkan 

program ini bisa berlanjut dan berkembang 
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Permasalahan utama yang disepakati dengan Kelompok Mitra antara lain : 1) 

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok mitra tentang 

manajemen pembibitan dan persilangan sapi potong. 2) Kurangnya pengetahuan dan 
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keterampilan anggota kelompok dalam mendeteksi birahi sehingga perkawinan sering 

gagal. 3) Perkawinan ternak sapi dilakukan dengan menunggu ternak birahi secara 

alami sehingga manajemen reproduksi kurang efisien. 4) Hanya menggunakan 

pejantan jenis lokal (PO) sehingga kualitas performance keturunan yang didapat 

secara ekonomi kurang menguntungkan. 5) Keterbatasan peralatan yang dimiliki 

kelompok untuk pengelolaan manajemen reproduksi yang baik pada ternak sapi. 6) 

Kurangnya pola manajemen kelompok dalam menunjang peningkatan pendapatan 

usaha pembibitan sapi potong. 

Berdasarkan kondisi dan prioritas masalah yang ada maka perlu dilakukan 

penyelesaian masalah melalui beberapa metode pendekatan diantaranya: 1) 

Pemetaan kondisi teknis pengelolaan manajemen pembibitan sapi lokal di desa Jetis 

kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan. 2) Penyuluhan tentang teknologi AI jenis 

sapi limousin dengan sinkronisasi estrus Kerja sama dengan Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten lamongan. 3) Pelatihan teknik mendeteksi birahi 

(estrus) ternak sapi lokal kepada anggota Kelompok Mitra. 4) Pelatihan teknik Kawin 

Buatan (Artificial Insemination / AI) sapi pada kader di kelompok mitra. 5) Pelatihan 

teknik sinkronisasi estrus pada kader di kelompok mitra. 6) Penyediaan peralatan 

teknologi AI dan teknologi sinkronisasi di kelompok mitra. 7) Penyediaan tempat 

pelayanan AI sapi potong yang dikelola oleh kelompok mitra. 8) Pendampingan 

(bimbingan teknis) tentang keberlanjutan penerapan teknologi AI dengan sinkronisasi 

estrus pada sapi lokal di tingkat kelompokMitra. 
 

9. Kontribusi mendasar pada Khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada 

manfaat yang diperoleh): 

Manfaat yang diperoleh anggota kelompok mitra antara lain : 1) dapat meningkatkan 

litter size sapi potong 1,5 kali / 3 tahun. 2) perkawinan tidak sering gagal dengan 

target service per conseption (S/C)= 1-2. 3) mendapat pelayanan teknologi Artificial 

Insemination (AI) secara gratis, 4) meningkatkan kualitas genetik sapi lokal dengan 

target kelahiran Peranakan limousin (PBB >0,8 kg/hr). 5) diperolehnya aset sarana 

reproduksi berupa 1 unit Kandang kawin, 1 unit Container lapang, 1 unit Insemination 

gun, 1 unit gunting straw dan pinset, 20 unit spuit, 1 unit Lampu senter, plastik sheet (1 

pcs : 50 bh), plastik glove (1 pcs : 100 lbr) dan tissue. Serta bahan 3 lt Nitrogen (N2) 

semen beku (straw) benih Limousin sebanyak 40 dosis dan Hormon sinkronisasi birahi 

berupa PGF2α sebanyak 20 dosis. 6) Terbentuknya usaha teknis semi komersial 

kelompok mitra dalam bentuk Kader Pelayanan AI sapi potong di Kelompok 

Pembibitan Sapi Potong “Berkah”. 
 

10. Rencana Luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten atau luaran lainnya yangditargetkan 

: Luaran yang direncankan antara lain : 1) Jurnal Ilmiah tentang studi penerapan 

Sinkronisasi Estrus dan Kawin buatan (Artificial Insemination) terhadap S/C dan 

performance keturunan sapi lokal. 2) Teknologi tepat guna tentang Teknik AI pada 

sapi potong dengan metode sinkronisasi birahi pada sapi Lokal. 3) Modul pelatihan 

tentang Penerapan Teknologi sinkronisasi Estrus dan AI pada sapi lokal. 4) 

Seperangkat alat sinkronisasi birahi dan Artificial Inseminasion (AI). 5) Keturunan 

sapi potong jenis peranakan limousin hasil teknologi AI. 
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RINGKASAN 

 
 

PEMBERDAYAAN USAHA PEMBIBITAN SAPI POTONG LOKAL MELALUI 

TEKNOLOGI SINKRONISASI ESTRUS DAN ARTIFICIAL INSEMINATION (PKM di 

Kelompok Pembibitan Sapi Potong “Berkah” Desa Jetis, Kecamatan Lamongan, 

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur) 

 
Faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya Sapi potong lokal di Kabupaten 

Lamongan adalah pelaksanaan manajemen reproduksi yang masih tradisional. Tujuan 

kegiatan PKM ini adalah meningkatkan SDM pengusaha pembibitan melalui penerapan 

teknologi Sinkronisasi estrus dan Artificial Insemination (AI) pada sapi lokal. Khalayak 

sasaran kegiatan ini adalah Kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi mitra 

Kelompok Pembibitan sapi potong “Berkah” dan Kelompok Studi “IB” di desa Jetis, 

kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. 

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah : 1) pemetaan potensi lokasi, 2) 

penyuluhan berkerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Lamongan, 3) penyediaan sarana yang dibutuhkan, 4) pelatihan dan pendampingan 

penerapan teknologi sinkronisasi estrus dan Artificial Insemination (AI) pada sapi lokal. 

Jenis benih unggul adalah strain Limousin berasal Balai Inseminasi Buatan Singosari 

Malang yang merupakan jenis unggul Sapi pedaging. Persilangan sapi limousin dan sapi 

lokal menghasilkan keturunan yang disebut Peranakan Limousin. Hasil keturunan ini dapat 

beradaptasi dengan iklim kering di Indonesia. Sehingga upgrading yang dilakukan dengan 

cara penerapan Teknologi ini di Kabupaten Lamongan akan sangat potensial 

diterapkembangkan. 

Target yang diharapkan pada kegiatan ini meliputi : pembudidaya akan mampu dan 

terampil dalam mengelola pembibitan sapi potong jenis unggul dengan target peningkatan 

litter size 2 kali / 3 tahun, pembudidaya mampu dan terampil mendeteksi birahi sehingga 

perkawinan tidak sering gagal dengan target service per conseption (S/C)= 1-2, 

pembudidaya dapat memperoleh pelayanan perkawinan sapi yang dilakukan dengan sistem 

kawin buatan / Artificial Insemination (AI), pembudidaya dapat meningkatkan kualitas 

genetik sapi lokal mereka dengan target dihasilkannya keturunan Peranakan Limousin 

yang secara performance (PBB > 1 kg/hr) dan harga jual lebih menguntungkan, 

Tersedianya peralatan dan materi bahan di tingkat kelompok mitra untuk pengelolaan 

manajemen reproduksi yang baik pada ternak sapi berupa : 1 unit Kandang kawin / 



viii 
 

 

 

 

restrain, 1 unit Container lapang volume 3 liter, 1 unit Insemination gun, 1 unit gunting 

straw dan pinset, 20 unit spuit / alat suntik hormon, 1 unit Lampu senter , plastik sheet dan 

tissue. Bahan – bahan antara lain : Nitrogen (N2) Cair sebanyak 3 liter, semen beku (straw) 

benih sapi limousin sebanyak 20 dosis, vaselin 1 bh dan Hormon sinkronisasi birahi berupa 

PGF2α sebanyak 20 dosis. Target terakhir adalah terbentuknya usaha teknis semi 

komersial kelompok mitra dalam bentuk Kader pelayanan AI Sapi potong di Kelompok 

Mitra. Luaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah : Jurnal Ilmiah tentang studi 

penerapan sinkronisasi estrus dan AI jenis limousine terhadap S/C dan performance 

keturunan sapi lokal, Teknologi tepat guna tentang Teknik sinkronisasi dan AI pada sapi 

Lokal, Modul pelatihan tentang Penerapan sinkronisasi dan AI pada sapi lokal, 

Seperangkat alat Inseminasi dan sinkronisasi birahi serta Keturunan Sapi peranakan 

limousine hasilinseminasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa teknologi teknologi 

sinkronisasi estrus dan artificial insemination sangat tepat guna dalam mengatasi 

permasalahan peternak sapi potong pada program pembibitan. Kegiatan penyuluhan, 

penyediaan sarana, pelatihan dan manajemen pengelolaan kegiatan di tingkat kelompok 

mitra berjalan cukup baik. Diperlukan program pendampingan lebih lanjut terhadap  

kegiatan kelompok mitra khususnya kegiatan keberlangsungan teknologi pada kelompok 

tani - ternak. Program penelitian juga perlu dilakukan untuk membantu penyelesaian 

masalah yang muncul serta inovasi teknologi yang diperlukan. 

 
Kata Kunci : AI, Sapi Lokal, Estrus, sinkronisasi, Limousine 
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PRAKATA 

 

 

Puji syukur Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan laporan 

kemajuan program kemitraan masyarakat yang berjudul PEMBERDAYAAN USAHA 

PEMBIBITAN SAPI POTONG LOKAL MELALUI TEKNOLOGI SINKRONISASI 

ESTRUS DAN ARTIFICIAL INSEMINATION (PKM di Kelompok Pembibitan Sapi Potong 

“Berkah” Desa Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur) ini dengan lancar.  

Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu unsur dari tri dharma perguruan tinggi yang wajib 

kita implementasikan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas.  

Terselesaikannya laporan ini berarti bahwa penelitian yang direncanakan hampir telah memenuhi tahap 

akhir. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

dalam semua hal agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar terutama DRPM Kemenristek Dikti 

dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Lamongan. 

Laporan ini tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu maka kami 

mengharapkan saran dan kritik agar pada laporan akhir nanti dapat lebih baik lagi dan dapat 

memberikan hasil yang optimal. 

 

   

Lamongan, 12 September 2018 

 

 

 

Tim Pengabdian 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Analisis Situasi 
 

Sapi merupakan salah satu ternak ruminansia yang sangat berperan dalam 

penyediaan kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Produktivitas biologis sapi 

cukup tinggi dengan jumlah anak per kelahiran (litter size) bervariasi 1 sampai dengan 2 

ekor per tiga tahun (Devendra, 1975 ; Wijoseno dkk., 2009). 

Usaha ternak sapi banyak dilakukan oleh peternakan skala rakyat dengan 

kepemilikan 1-3 ekor. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra populasi ternak 

sapi di Indonesia. Data Statistik PKH (2016) menyebutkan bahwa populasi ternak Sapi di 

Jawa Timur terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2016 mencapai lebih dari 1 juta ekor. 

Salah satu daerah pengembangan ternak Sapi adalah di Kabupaten Lamongan dengan 

populasi menurut data Dinas PKH Kabupaten Lamongan adalah sejumlah 46.000 ekor di 

tahun 2016. 

Desa Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa 

yang masyarakatnya banyak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Data 

monografi desa Jetis (2016) menunjukkan bahwa populasi penduduk berjumlah 1.266 

orang. Penduduk yang mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian sebanyak 211 KK. 

Luas lahan pertanian mencapai 148 hektar dimana 60% nya adalah sawah berpengairan 

semi teknis untuk 2 kali tanam padi. Hampir 50% para petani di desa ini juga mempunyai 

usaha pendukung berupa ternak yang disajikan pada tabel 1 berikut : 

Tabe1 1. Data Produksi Ternak Desa Jetis 
 

Sapi potong Kerbau Sapi Domba Ayam Bebek 

(ekor) (ekor) (ekor) (ekor) (ekor) (ekor) 

131 - 70 21 207 20 

Sumber : Data Monografi Desa Jetis (2016) 

 
Sarana pendukung yang ada di desa ini antara lain: toko sarana produksi pertanian- 

peternakan, pasar hewan, penggilingan padi, Bank, KUD, dan pasar umum. 
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Tabel 2. Fasilitas Pendukung yang ada di daerah sekitar desa jetis 
 

Fasilitas Pendukung Jumlah (unit) 

Kios Saprotan 1 

Pasar Hewan 1 

Penggilingan Padi 2 

BRI Unit desa dan Bank Lainnya 3 

KUD 1 

Pasar Umum 1 

Sumber : Data Monografi Desa jetis (2016) dan berbagai sumber 
 

Kepemilikan ternak sapi di desa Jetis rata-rata adalah 1-2 ekor/KK dengan status 

milik sendiri maupun memelihara milik orang lain (paruhan). Jenis sapi yang dipelihara 

terdiri dari sapi lokal “PO” dan peranakannnya. kegiatan utama adalah usaha pembibitan. 

Usaha ini dirasa sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga tani. Pola 

padi-palawija-ternak sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Keuntungan 

saat panen tanaman pangan maupun palawija biasanya dibelikan ternak Sapi. Pada saatnya 

musim tanam tiba ternak tersebut dijual kembali. Kondisi ternak tersebut biasanya sudah 

mendapatkan keuntungan. Sehingga pendapatan petani-peternak selama ini cukup baik. 

 

1.2 Permasalahan Mitra 
 

Kelompok Pembibitan Sapi “Berkah” dan Kelompok Studi “IB” merupakan 

kelembagaan yang dibentuk oleh pemuda dan pelajar di desa Jetis sebagai wadah 

berkumpul, berkomunikasi, berinovasi dalam berwirausaha di bidang pembibitan sapi 

potong. Salah satu tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah sebagai sarana usaha 

dalam mengembangkan dan membudidayakan indukan sapi potong lokal dengan 

memberikan sentuhan teknologi jenis unggul sapi bangsa eropa (Limousin). Sehingga 

didapat peranakan sapi potong hasil persilangan yang mempunyai keunggulan 

produktivitas dan tahan terhadap lingkungan yang panas. 

Secara umum kondisi usaha budidaya ternak Sapi di desa Jetis dikelola secara 

tradisional. Banyak permasalahan yang ada diantaranya : Kompetensi produksi ternak sapi 

milik peternak yang masih kurang, sistem perkandangan yang belum layak standar, belum 

menggunakan bibit unggul, dan manajemen reproduksi yang masih tradisional. 

Permasalahan tersebut menjadikan peternak cenderung merugi karena produktivitas ternak 

yang tidak bisa tinggi. 
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Perkembangan populasi ternak sapi di kelompok pembibitan sapi potong 

“Berkah” sejak tahun 2015 hingga kini tercatat 10 ekor yang dikandangkan dalam kandang 

komunal. Berdasarkan litter size ternak sapi idealnya dalam jangka waktu 3 tahun tersebut 

telah berkembang 1,5 kali lipat (Parwati, 2003). Faktor yang menyebabkan kurang 

berkembangnya ternak sapi di kelompok mitra ini adalah pelaksanaan manajemen 

reproduksi yang masih belumoptimal. 

Sejauh ini sudah dilakukan kawin buatan dengan petugas IB setempat dengan 

jenis sapi Peranakan Ongole (PO). Namun demikian, tingkat keberhasilan masih sangat 

rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya : 1) kesalahan anggota kelompok 

dalam mendeteksi (menentukan) waktu birahi yang tepat dalam kandang komunal,2) 

kondisi hormonal sapi indukan (akseptor) yang akan di kawin tidak memenuhi syarat, 3) 

teknik IB yang dilakukan kurangtepat. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, ada beberapa prioritas masalah yang telah 

disepakati bersama antara kelompok mitra dengan tim pengusul PKM. Permasalahan 

utama tersebutadalah: 

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok mitra tentang 

manajemen pembibitan dan persilangan sapi potong. 

2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok dalam mendeteksi 

birahi sehingga perkawinan seringgagal. 

3. Perkawinan ternak sapi dilakukan dengan menunggu ternak birahi secara alami 

sehingga manajemen reproduksi kurangefisien. 

4. Hanyamenggunakanpejantanjenislokal(PO)sehinggakualitasperformance 

keturunan yang didapat secara ekonomi kurang menguntungkan. 

5. Keterbatasan peralatan yang dimiliki kelompok untuk pengelolaan manajemen 

reproduksi yang baik pada ternaksapi. 

6. Kurangnya pola manajemen kelompok dalam menunjang peningkatan pendapatan 

usaha pembibitan sapipotong. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 
Kegiatan ini akan dilakukan pada khalayak pemuda dan pelajar yang tergabung 

dalam Kelompok pembibitan sapi potong “Berkah” dan Kelompok studi “IB”. Target 

pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

1. Anggota kelompok mitra mampu dan terampil dalam mengelola pembibitan sapi 

potong Jenis Unggul Peranakan Limousin dengan target peningkatan litter size 1,5 

kali / 3tahun. 

2. Anggota kelompok mitra mampu dan terampil mendeteksi birahi sehingga 

perkawinan tidak sering gagal dengan target service per conseption (S/C)=1-2. 

3. Akseptor (sapi betina induk) milik kelompok dapat memperoleh pelayanan 

perkawinan sapi yang dilakukan dengan sistem kawin buatan / Artificial 

Insemination(AI) 

4. Kelompok mitra dapat meningkatkan kualitas genetik sapi lokal mereka dengan 

target dihasilkannya keturunan Peranakan limousin yang secara performance(PBB 

>0,8 kg/hr) dan harga jual lebih menguntungkan. 

5. Tersedianya peralatan dan materi bahan di tingkat kelompok mitra untuk 

pengelolaan manajemen reproduksi yang baik pada ternak sapi berupa: 

a. 1 unit Kandang kawin / restrain dengan spesifikasi : dimensions 1x1 m, wood 

material. 

b. 1 unit Container lapang dengan spesifikasi : liquid N2 capacity 3 lt, static 

holding time 27 days, number of canister 6, number of 0,5 cc straw 750ds. 

c. 1 unit Insemination gun dengan spesifikasi : long type for cow, syring for 0,5 ml, 

Long 500mm. 

d. 1 unit gunting straw danpinset, 

e. 20 unit spuit / alat suntik hormon dengan spesifikasi : plastic, vol. 3cc. 

f. 1 unit Lampu senter , plastik sheet (1 pcs : 50 bh), plastik glove (1 pcs : 100 lbr) 

dantissue. 

g. Bahan – bahan antara lain : Nitrogen (N2) Cair sebanyak 3 liter, semen beku 

(straw) benih Limousin sebanyak 40 dosis (2x dosis yang dibutuhkan), vaselin 1 

bh dan Hormon sinkronisasi birahi berupa PGF2α (merk dagang : capriglandin 

Inj.) sebanyak 20dosis. 

5. Terbentuknya usaha teknis semi komersial kelompok mitra dalam bentuk Kader 

Pelayanan IB sapi di Kelompok Pembibitan Sapi Potong “ Berkah”. 
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Kegiatan ini diharapkan menghasilkan luaran berupa : 

1. Jurnal Ilmiah tentang studi penerapan Sinkronisasi Estrus dan Kawin buatan (Artificial 

Insemination) terhadap S/C dan performance keturunan sapilokal. 

2. Teknologi tepat guna tentang Teknik AI pada sapi potong dengan metode sinkronisasi 

birahi pada sapiLokal 

3. Modul pelatihan tentang Penerapan Teknologi sinkronisasi Estrus dan AI pada sapi 

lokal. 

4. Seperangkat alat sinkronisasi birahi dan Artificial Inseminasion(A. 

5. Keturunan sapi jenis peranakan limousin hasil teknologiAI. 

Secara lengkap Target luaran kegiatan ini disajikan pada tabel 4 berikut ini : 

Tabel 3. Rencana Target Capaian 
No Jenis Luaran Indikator Capaian 

Luaran Wajib 

1 Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional published 

2 Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT) Sudah terbit 

3 Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai 
tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya 

Penerapan 

4 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan 
manajemen) 

Besar peningkatan 

5 Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, 
ketentraman, pendidikan, kesehatan) 

Sudah dilaksanakan 

Luaran Tambahan 

1 Publikasi di jurnal internasional draf 

2 Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang produk 

3 Inovasi baru TTG penerapan 

4 Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek 

dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan 
Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) 

draf 

5 Buku ber ISBN draf 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 
3.1 Persoalan Prioritas 

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kelompok Mitra bahwa persoalan 

muncul sebagaimana kondisi pembibitan ternak sapi di desa Jetis. Faktor yang 

menyebabkan kurang berkembangnya ternak sapi di kelompok ini adalah pelaksanaan 

manajemen reproduksi yang masih belum optimal. Belum ada upaya khusus yang 

dilakukan anggota sehingga pelaksanaan manajemen reproduksi masih seadanya.pernah 

dilakukan kawin buatan oleh petugas lapang namun hasilnya masihgagal. 

Jenis sapi lokal yang secara alami merupakan salah satu jenis sapi yang di 

budidayakan dengan tujuan utama produksi daging selama ini cukup tahan terhadap iklim 

kering namun produktifitasnya kurang bisa optimal di Kabupaten Lamongan. Hal ini 

disebabkan karena produktivitas masih rendah hanya berkisar 0,3-0,6 kg/hr. Perlu adanya 

crossing jenis sapi unggul tipe pedaging untuk menghasilkan sapi potong yang 

produktifitasnya tinggi namun tahan terhadap iklim, salah satunya adalah jenis sapi 

peranakan limousin. 

Sapi Limousin berasal dari benua eropa yang merupakan jenis sapi pedaging 

(Wijoseno, dkk., 2009). Persilangan sapi limousin dan sapi lokal menghasilkan keturunan 

yang disebut peranakan limousin. Hasil keturunan ini dapat beradaptasi dengan iklim 

kering di Indonesia. Sehingga upgrading yang dilakukan dengan cara penerapan Teknologi 

artificial insemination dengan sapi betina lokal di Kabupaten Lamongan akan sangat 

potensialditerapkembangkan. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, ada beberapa prioritas masalah yang telah 

disepakati bersama antara kelompok mitra dengan tim pengusul PKM. Permasalahan 

utama tersebutadalah: 

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok mitra tentang 

manajemen pembibitan dan persilangan sapipotong. 

2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok dalam mendeteksi 

birahi sehingga perkawinan seringgagal. 

3. Perkawinan ternak sapi dilakukan dengan menunggu ternak birahi secara alami 

sehingga manajemen reproduksi kurang efisien. 

4. Hanyamenggunakanpejantanjenislokal(PO)sehingga kualitas performance 
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keturunan yang didapat secara ekonomi kurang menguntungkan. 

5. Keterbatasan peralatan yang dimiliki kelompok untuk pengelolaan manajemen 

reproduksi yang baik pada ternak sapi. 

6. Kurangnya pola manajemen kelompok dalam menunjang peningkatan pendapatan 

usaha pembibitan sapi potong. 

 
3.2 Metode Pendekatan 

 

Salah satu sebab sering gagalnya perbuntingan sapi induk yang dipelihara 

kelompok mitra karena banyaknya kegagalan konsepsi dalam perkawinan antara lain 

disebabkan karena ketidakcermatan dalam deteksi birahi, adanya birahi terselubung 

sehingga pelaksanaan perkawinan kurang tepat waktu (Sandhi et al., 1991 ; Guntoro, dkk., 

1999), disamping adanya birahi yang tanpa ovulasi (Sutama dan Budiarsana, 1997 ; 

Guntoro, dkk., 1999) . 

Untuk memudahkan deteksi birahi dan efisiensi perkawinan dapat dilakukan 

dengan rangsangan birahi (Ditjennak, 2012), disamping itu untuk meningkatkan litter size, 

kini tengah banyak dicoba teknik superovulasi yang didahului dengan gertak birahi (estrus 

synchronization) (Samik dkk, 1995). Estrus synchronization / Rangsangan birahi pada sapi 

betina yang telah lazim dilakukan adalah dengan penggunaan Prostaglandin (PGF-2α), 

baik melalui intramusculer maupun intra uterin (Guntoro, dkk.,1999). 

Pelaksanaan kegiatan Kawin buatan (Artificial Insemination / AI) pada ternak 

merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan  pilihan 

utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik sapi. Melalui kegiatan AI, penyebaran 

bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat, serta diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan para peternak (Ditjennak, 2012). Jenis sapi pedaging yang 

saat ini banyak diminati dan mempunyai nilai jual tinggi adalah sapi jenis Peranakan 

limousin. Jenis sapi ini memiliki produktivitas tinggi dan daya tahan yang lebih baik. Sapi 

dewasa jenis ini memiliki berat karkas bersih mencapai 500 Kg untuk sapi jantan dan 350 

kg untuk sapi betina (Parwati,2003). 

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa manajemen pembibitan sapi 

lokal dengan teknologi AI dan metode sinkronisasi estrus sangat berpotensi menghasilkan 

S/C dan litter size yang lebih baik. sehingga program ini sangat layak untuk diterap 

kembangkan. 

Berdasarkan kondisi dan prioritas masalah yang ada maka perlu dilakukan 
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penyelesaian masalah melalui beberapa metode pendekatan diantaranya: 

1. Pemetaan kondisi teknis pengelolaan manajemen pembibitan sapi lokal di desa Jetis 

kecamatan Lamongan kabupatenLamongan. 

2. Penyuluhan tentang teknologi AI jenis sapi limousin dengan sinkronisasiestrus 

Kerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten lamongan 

3. Pelatihan teknik mendeteksi birahi (estrus) ternak sapi lokal kepada anggota 

KelompokMitra. 

4. Pelatihan teknik Kawin Buatan (Artificial Insemination / AI) sapi pada kader di 

kelompok mitra 

5. Pelatihan teknik sinkronisasi estrus pada kader di kelompok mitra 

6. Penyediaan peralatan teknologi AI dan teknologi sinkronisasi di kelompokmitra. 

7. Penyediaan tempat pelayanan AI sapi potong yang dikelola oleh kelompokmitra. 

8. Pendampingan (bimbingan teknis) tentang keberlanjutan penerapan teknologi AI 

dengan sinkronisasi estrus pada sapi lokal di tingkat kelompokMitra. 

 
3.3 ProsedurKerja 

 

Prosedur Sinkronisasi Estrus dilakukan sesuai prosedur Caprifarmindo Labs. 

(2015) yaitu: 

1. membawa sapi betina di tempat yang datar dan teduh (bila memungkinkan bisa 

dilakukan di dalamkandang). 

2. Salah seorang operator mengempit leher sapi dengan duo bush kaki dan kepala 

menghadap ke ekor (belakang). Bila sapi memberontak tarik keduatelinganya. 

3. Seorang operator yang lain memberikan perlakuan Injeksi Hormon PGF2α (Merk 

dagang : Capriglandin Inj.) dengan cara : 2 kali injeksi PGF2 α (pengulangan hr ke -10 

sampai dengan -12 dari saat injek I,. Injeksi dilakukan secara Intra muscular dengan 

dosis 1,5 ml /ekor. 

4. Perkawinan (AI) dilakukan saat estrus atau 72-96 jam stlh injeksi ke -2. Atau bila 

birahi mulai malam/sore hari, dikawinkan pagi atau siang hari. Bila mulai birahi pagi, 

dikawinkan siang atau sorehari. 

Cara Artifcial Insemination dilakukan sesuai dengan prosedur Kartasudjana (2001) 

yaitu sebagai berikut : 

1. Mengambil straw dari dalam termos atau container dengan hati-hati; 

2. Pegang pada ujung kemasan, baca label yang tertera pada straw secarasingkat; 
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3. Lakukan thawing sekitar 5 detik; 

4. Ambil dan keringkan dengan usapantisu; 

5. Tempatkan straw pada ujung Insemination gun, gunting ujung kemasan straw; Pasang 

plastik sit pada Insemination gun dan fiksasi agar posisi straw baik; Bawa 

Insemination gun yang telah siap dan speculum ke kandang ternakbetina; 

6. Semprotkan semen pada bagian tersebut, lalu tarik Insemination gunperlahan-lahan; 

7. Pijat servix uteri sapipotong; 

8. Lepas sapi sehingga dapat kembali dikandang. 

 
 

3.4 Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada program PKM adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 

Persiapan dilakukan bersama pengurus dan anggota kelompok untuk menyepakati 

jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah mempersiapkan bahan dan alat- 

alat yang diperlukan diantaranya: 

 Pengadaan/pembelian alat dan bahan untuk sinkronisasiestrus 

 Pengadaan/pembelian unit peralatan Artificial Insemination (AI) 

 Pengadaan/sewa tempat (restrain) dan sarana pelayananAI 

b. Pelaksanaan 

 Penyuluhan 

Dalam penyuluhan dilakukan secara tutorial dan diskusi dengan anggota 

kelompok mitra. Penyuluhan dilakukan bertempat di rumah ketua kelompok. 

Frekuensi pertemuan dilakukan dua kali, dengan waktu pertemuan masing-masing 

selama 2 jam. Pada pertemuan hari pertama menyampaikan materi penyuluhan 

tentang Dasar Manajemen Reproduksi Sapi dan pengenalan Jenis Unggul sapi 

potong. Materi pada pertemuan hari kedua adalah memperkenalkan cara-cara teknis 

Teknologi AI dan sinkronisasi estrus pada sapi dan peran organisasi (kelompok) 

dalam program ini. 

 Pelatihan teknik sinkronisasi estrus pada kader di kelompok mitra 

 Simulasi teknik mendeteksi birahi (estrus) ternak sapi lokal kepada anggota 

Kelompok Mitra. 

 Pelatihan teknik Artificial Insemination (AI) sapi pada kader di kelompokmitra 

 Simulasi Teknik mendeteksi kebuntingan sapi 
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 Simulasi Recording manajemen reproduksi sapi 

 Pendampingan (bimbingan teknis) penerapan teknologi AI bersama dengan Petugas 

Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selama 

kegiatanberlangsung. 

 

c. Evaluasi 

Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan sesuai dengan format program PKM, 

antara lain dengan memperhatikan dan mencatat seberapa besar pencapaian. Evaluasi 

dilakukan dengan cara : 

1. Pre-test dan Post-test Peserta : hal ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

dan keterampilan petani-peternak dalam memanfaatkan limbah pertanian 

menjadi pakan silase sebelum dan setelah program PKM. 

2. Mengukur Service per conception (S/C) dan litter size untuk mengetahui apakah 

sudah mencapai targetprogram. 

3. Mencatat Jumlah hasil keturunan Sapi peranakan limousin yang ada di anggota 

kelompok. 

d. Pembuatan Laporan 

Laporan dibuat sesuai format yang ditentukan dalam program PKM. 

 
3.5 Partisipasi Mitra 

 

Program ini didukung sepenuhnya oleh Ketua, Pengurus dan anggota kelompok 

Pembibitan Sapi Potong “Berkah” dan Kelompok Studi “IB”. Bentuk partisipasi mereka 

diwujudkan dalam hal seluruh anggota yang berjumlah 18 orang bersedia untuk mengikuti 

seluruh rangkaian kegiatan program ini. Komitmen juga diberikan nantinya untuk 

melanjutkan program dalam bentuk penerapkembangan teknologi dan sarana yang didapat 

dari program ini. 

Tersedia tempat rumah dan pekarangan (8 x 21 m) milik pengurus untuk digunakan 

sebagai Sekretariat dan pos pelayanan kader AI Anggota juga bersedia untuk melibatkan 

ternak sapi mereka dalam program ini. Sapi sejumlah 10 ekor siap untuk dilakukan 

sinkronisasi estrus dan Artificial Insemination. 

Partisipasi aktif sedianya juga dilakukan oleh ketua dan pengurus kelompok dalam 

hal penyediaan tempat penyuluhan. Tempat kegiatan penyuluhan akan dilakukan di rumah 

ketua kelompok. Sedangkan pelatihan teknologi AI akan dilakukan langsung di Area 
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kandang komunal milik kelompok mitra. Pengurus kelompok juga akan mengelola 

keberadaan pos pelayanan AI secara mandiri. Sehingga program ini diharapkan bisa 

berkonstribusi terhadap anggota sekaligus bisa mengembangkan keorganisasian dan usaha 

kelompok. 

Pola pengelolaan program penerapkembangan teknologi AI di Kelompok Mitra 

sudah direncanakan dengan baik guna keberlanjutan program ini. Program PKM berperan 

sebagai pendukung dalam Pelatihan, pemberian sebagian sarana pembibitan dan koordinasi 

dalam pendampingan keberlanjutan program, baik kepada organisasi maupun langsung 

kepada anggota mitra. Organisasi Mitra bertugas mengelola aktivitas Pelayanan teknologi 

AI hingga menghasilkan kontinuitas output produk yang baik. Peran organisasi mitra ini 

antara lain : penyediaan sarana & prasarana dan pengelolaan SDM yaitu anggota kelompok 

yang dilibatkan dalam aktifitas (termasuk memberikan upah). Selain itu organisasi mitra 

juga mengelola distribusi pelayanan AI kepada anggota (dengan laba 2,5% dari cost 

produksi) maupun Market (dijual diluar anggota, dengan laba 10% dari cost produksi) dan 

berkewajiban memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota. 

Anggota Mitra berperan sebagai pelaku kegiatan AI dan berhak mendapat 

pelayanan tersebut dengan membayar jasa kepada Organisasi Mitra. Namun demikian, 

pembayaran jasa ini harganya lebih rendah dari harga pelayanan yang dipasarkan diluar 

anggota. Selain itu anggota juga masih berhak menerima Upah aktifitas AI dan sisa hasil 

usaha (SHU) dari Organisasi Mitra. Sehingga dengan pola seperti ini diharapkan program 

ini bisa berlanjut dan berkembang. Secara jelas pola keberlanjutan program di tingkat 

mitra. 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 
 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Lamongan 

(Litbang Pemas UNISLA) telah banyak melakukan program di tingkat wilayah maupun 

daerah Lamongan. Kegiatan satu tahun terakhir disajikan dalam tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Kegiatan Litbang Pemas UNISLA tahun 2014-2016 
 

No Kegiatan Biaya 

1. Sosialisasi Teknik Embrio Transfer di Kecamatan 
Sambeng Kabupaten Lamongan 

- APBD II KabupatenLamongan 
- Perguruan TinggiUNISLA 

2. Penyuluhan Budidaya Ikan Lele sistem Terpal di 
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 

- APBD II KabupatenLamongan 
- Perguruan TinggiUNISLA 

3. Pelatihan Manajemen Koperasi Wanita di Dinas 
UMKM Kabupaten Lamongan 

- APBD II KabupatenLamongan 
- Perguruan TinggiUNISLA 

4. IbM di Kelompok  ternak “Telaga Ternak 

Mandiri”  Desa Tlogoagung Kecamatan 
 Kembangbahu KabupatenLamongan. 

- Dikti 

 
Ketua Tim Pengusul mempunyai beberapa pengalaman kemasyarakatan yang 

cukup baik. Ketua tim pengusul merupakan Dosen yang membina 3 ( tiga ) Kelompok  

Tani di desa Jetis Kecamatan Kembangbahu mulai tahun 2013 - sekarang. Ketua tim 

pengusul juga merupakan Pengurus Litbang Pemas di Universitas Islam Lamongan tahun 

2011 - sekarang. Pernah melakukan pelatihan teknologi pakan hijauan kelompok tani 

sekecamatan Lamongan pada tahun 2014. Kemudian pernah melakukan pelatihan 

teknologi pakan konsentrat di desa Sukomulyo pada tahun 2016. Secara rinci kualifikasi 

dan pengalaman Tim Pengusul tercantum dalam Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 

(Lampiran2). 

Program PKM ini akan dilaksanakan oleh 3 orang dari dosen dan Litbang Pemas 

Universitas Islam Lamongan serta melibatkan 5 orang dari mahasiswa Fakultas Peternakan 

Universitas Islam Lamongan. Tim ini mempunyai kualifikasi yang baik didasarkan atas 

latar belakang pendidikan dan pengalaman. Seluruh anggota tim berlatar belakang 

pendidikan bidang peternakan dan agrribisnis peternakan sehingga mengetahui secara jelas 

persoalan dan solusi yang harus diterapkan di lapangan. Tugas pelaksana kegiatan ini 

disajikan dalam tabel 7 berikut. 
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Tabel 7. Tugas Pelaksana Kegiatan PKM 
 

Nama Status Keahlian Tugas 

Ir. Nuril Badriyah, M.M Ketua Manajemen 

Peternakan 

- Mengkoordinasi persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

   - Penyuluhan dan pelatihan 

Manajemen usaha Kelompok 

   - Penyuluhan dan pelatihan 

Teknologi sinkronisasi estrus 

   - Simulasi recording manajemen 

reproduksi sapi 

Drh. Qabillah Cita 

K.N.S., M.Si 

Anggota Kesehatan 

Hewan 

- Penyuluhan Teknologi AI 

 - Penyuluhan dan simulasi teknik 

mendeteksi birahi pada sapi 

M. Fathul Amin, S.Pt Anggota Peternakan - Penyuluhan Dasar Manajemen 

Pembibitan sapi jenis Unggul 

   - Simulasi teknik deteksi 

kebuntingan sapi 

Bayu Mahasiswa Peternakan - Pendamping teknis pelatihan 

sinkronisasi estrus 

Candra Mahasiswa Peternakan - Pendamping teknis pelatihan 

Teknologi AI 

Rozak Mahasiswa Peternakan - Pendamping teknis simulasi deteksi 

kebuntingan sapi 

Atus Mahasiswa Peternakan - Pendamping teknis pelatihan teknik 

mendeteksi birahi 

Fitri Mahasiswa Peternakan - Membantu pengambilan data-data 

kegiatan / recording 
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil Persiapan Kegiatan 

 Hal pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi rencana kegiatan 

kepada kelompok Pembibitan Sapi Potong “Berkah” dan Kelompok Studi “IB”. Kegiatan 

tersebut dilakukan terlihat pada gambar 5.1. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Sosialisasi Kelompok Pembibitan Sapi Potong “Berkah” dan Kelompok 

Studi “IB” 

 Kegiatan sosialisasi ini dihadiri 20 peserta yaitu Kelompok Pembibitan Sapi Potong 

“Berkah” dan Kelompok Studi “IB” yang dilakukan di UPT. Agri Science Technopark 

Universitas Islam Lamongan. Semua yang hadir tersebur mempunyai kriteria yang telah 

ditentukan yaitu kepemilikan ternak dan lama berternak. Kegiatan ini mampu menjelaskan 

secara detail permasalahan, tujuan, bentuk kegiatan dan menyepakati jadwal kegiatan serta 

hal-hal yang harus disiapkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Kegiatan dapat 

berjalan dengan baik dan terkoordinasi, sangat diperlukan adanya perencanaan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan 

untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, 

bagaimana dan siapa yang melakukannya (Nawawi, 2003). 

 Pengabdian yang dilakukan pertama adalah penyuluhan. Penyuluhan dalam arti 

umum yang berarti ilmu sosial yang mempelajari sistem perubahan pada individu serta 

masyarakat agar dapat terwujudnya perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk 

memberdayakan dan memperkuat kemampuan melalui proses belajar bersama yang 

pastisipatip, agar terjadi perubahan pada diri setiap individu dan masyarakat untuk 

mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien demi terwujudnya kehidupan yang 

baik dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. 
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5.2 Hasil Kegiatan Penyuluhan 

 Kegiatan penyuluhan diadakan dua pertemuan. Penyuluhan dilakukan sebelum 

dilakukan kegiatan teknis di lapangan untuk memberikan pengetahuan secara teoritis 

kepada kelompok ternak sebagai bekal untuk diterapkan praktek di lapangan. Hasil 

kegiatan penyuluhan I kepada kelompok ternak seperti terlihat pada gambar 5.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Kegiatan Penyuluhan I 

 Sebelum dilakukan penyuluhan, peserta diajak untuk mengerjakan soal pre-test. 

Hasil pre-test menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang dicapai peserta rata-rata sebesar 

42,5. Nilai tersebut termasuk nilai rendah yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

peserta terhadap deteksi birahi, sinkronisasi birahi, inseminasi buatan dan recording masih 

sangat rendah. 

 Kegiatan penyuluhan I menerangkan materi tentang deteksi birahi dan sinkronisasi 

birahi. Deteksi birahi merupakan langkah awal sebelum dilakukan inseminasi buatan. 

Peternak diberikan penyuluhan ini agar mengetahui tanda-tanda sapi yang sedang birahi 

sehingga diharapkan mampu mendeteksi sapi yang sedang birahi. Deteksi birahi harus 

tepat agar inseminasi buatan dapat dilakukan dengan efesien sehingga sapi menjadi bunting 

dan menghasilkan pedet. 

 Proses  perkawinan  sapi  dapat berlangsung  secara  alami  dengan  cara pejantan  

sapi  mengawini  seekor  sapi  betina yang dalam kondisi estrus atau melalui teknik 

inseminasi  buatan. Proses  perkawinan  ternak sapi  menggunakan  teknik  inseminasi  

buatan juga  mempersyaratkan  kondisi  ternak  sapi betina  yang  estrus.  Pada  program  

inseminasi buatan  dibutuhkan  ketersediaan  ternak  sapi betina  estrus  yang  banyak  agar  

efisiensi pelaksanaan  inseminasi  buatan  dapat tercapai. Namun  pada  sisi  lain,  secara  

alami sangat  sulit  mendapatkan  ternak  sapi  betina dalam jumlah banyak yang 

mempunyai siklus estrus  sama  pada  suatu  lokasi.  Oleh  karena itu,  dibutuhkan  satu  

teknik  untuk  dapat menyerentakan  munculnya  estrus  pada sejumlah ternak sapi betina 

(Saili dkk., 2016). 
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 Kegiatan penyuluhan II menerangkan tentang Inseminasi Buatan (IB) dan recording 

(pencatatan) terlihat pada Gambar 5.3. Kegiatan tersebut menerangkan alat dan bahan apa 

saja yang dibutuhkan untuk melakukan inseminasi buatan dan bagaimana teknik 

melakukan inseminasi buatan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan 

IB. Recording (pencatatan) sangat diperlukan dalam suatu peternakan untuk mencatat 

sejarah sapi tersebut termasuk kapan waktu IB. Materi di dalam penyuluhan tersebut 

diberikan sehingga siap untuk melakukan praktek saat di lapangan nanti. Akhir kegiatan 

penyuluhan diadakan post-test untuk mengetahui seberapa paham terhadap ilmu yang 

sudah diberikan pada waktu penyuluhan. Hasil post-test menunjukkan nilai rata-rata 74,5 

yang termasuk nilai yang cukup. Nilai tersebut lebih baik daripada nilai pre-test 

sebelumnya. Hal ini karena pada post-test, peserta sudah mendapatkan pengetahuan dari 

penyuluhan tersebut sehingga dapat menjawab pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 5.3 Kegiatan Penyuluhan II 

 Kegiatan selanjutnya setelah penyuluhan adalah pelatihan teknik sinkronisasi 

birahi. Sinkronisasi birahi yang dilakukan adalah dengan metode penyuntikan 

prostaglandin PGF 2 alpha. Hal ini sesuai dengan Toelihere  dkk.,  (1990) yang 

menyatakan bahwa efektivitas preparat PGF2α terbukti dapat menimbulkan  respon  estrus  

sebesar  92,3% pada  sapi  Bali . Selanjutnya Said dkk. (2012) juga melaporkan bahwa 

hormon PGF2α dapat digunakan secara efektif  untuk  sinkronisasi  estrus  pada  sapi Bali. 

Penyuntikan PGF 2 alpha yang dilakukan adalah dengan cara penyuntikan dua kali. Secara 

teori keberhasilan cara ini sekitar 75% kerena diperkirakan 25% masih berada pada kondisi 

birahi sampai 5 hari setelah birahi untuk mendapatkan hasil 100% maka 

diperlukan penyuntikan kedua. Pada sapi sering digunakan PGF2 alpha yang berfungsi 

menghancurkan korpus leteum yang sedang berfungsi dan tidak efektif pada korpus luteum 

yang sedang tumbuh. Pada dasarnya korpus luteum tumbuh pada 0-5 hari setelah birahi 
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dan pada hari 6-16 korpus luteum berfungsi. Semua betina yang tidak bunting disuntik 

dengan PGF 2 alpha, kemudian penyuntikan diulangi lagi pada hari kesebelas (11). 

Birahi terjadi secara serentak 1-3 hari kemudian dan 100% birahi. Dosis PGF 2 alpha 

adalah 5 –  35 mg/ekor.  

 

5.3 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Birahi 

Hasil kegiatan pelatihan teknik sinkronisasi birahi dapat dilihat pada Gambar 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Pelatihan Teknik Sinkronisasi Birahi 

 

 Hasil kegiatan sinkronisasi birahi mendapatkan sapi birahi dengan tanda-tanda 

vulva berwarna merah, bengkak, hangat dan mengeluarkan lendir berwarna transparan 

dengan konsistensi kental seperti pada gambar 5.5. Setelah penyuntikan PGF 2 alpha kedua 

pada waktu kegiatan sinkronisasi, tiga hari kemudian pada sapi tersebut dilakukan IB. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Sapi Birahi 

Hal yang dilakukan sebelum melakukan Inseminasi Buatan adalah menyiapkan 

semua alat dan bahan yaitu Insemination gun, straw atau semen beku yang dibawa dalam 

thermos,  plastic sheat,  gunting,  pinset, gelas berisi air bersih, container lengkap dengan 

canister/thermos, N2 cair secukupnya, Sarung tangan plastic, Sabun, Handuk kecil, Apron, 

sepatu Boot seperti pada Gambar 5.6. 
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Gambar 5.6. Alat dan Bahan Inseminasi Buatan 

 

5.4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan 

Hasil kegiatan Pelaksanaan Inseminasi Buatan dapat dilihat pada Gambar 5.7. 

Teknik Inseminasi Buatan yang dilakukan sesuai dengan Dwi dan Leondro (2014): 

a) Sapi birahi disiapkan pada kandang jepit 

b) Semen  dicairkan  (thawing) terlebih dahulu dengan mencelupkan straw pada air suhu 

ruang selama kira-kira 10 detik kemudian straw  dikeluarkan  dari  air  kemudian  

dikeringkan  dengan tissue. 

c) Straw  dimasukkan  dalam  gun,  dan  ujung  yang  mencuat  dipotong dengan 

menggunakan gunting bersih. 

d) Setelah  itu  Plastic  sheath  dimasukkan  pada  gun  yang  sudah  berisi  semen 

beku/straw. 

e) Ambil  sarung  tangan  disposibel  dan  tangan  dimasukkan  ke  dalam  rektum. Sarung 

tangan dapat membungkus sepanjang lengan dan dioleskan sedikit pelicin pada bagian 

belakang tangan. 

f) Vulva dibersihkan dengan tissue kemudian tangan  kiri yang dibungkus plastic sheet 

membentuk  seperti  corong,  kemudian  dengan  sabar  dan  dengan gerakan berputar 

masuk ke dalam rekturn. 

g) Pergelangan  tangan dalam rektum menekan ke bawah agar bibir vulva mudah dimasuki 

ujung gun saat memasuki vagina. 

h) Gun dimasukkan sepanjang  vulva  dan  vagina  dengan  ujung  gun  melekat  pada 

bagian atas menyentuh tangan. Gun  ke  depan  dengan  ujungnya  ada  di  atas  kantung 

kencing. 

i) Gerakkan  gun  ke  depan  hingga  masuknya  gun  tertahan.  Bila  ujung  tertahan 

sebelum  mencapai  cervix,  dorong  cervix  searah  kepala  sapi.  Dengan  cara  ini 

lipatan-lipatan dalam vagina akan merenggang dan  memudahkan gun bergerak ke 

depan. Tekan ke bawah, temukan cervix dengan tangan yang bersarung dari rektum. 

j) Pegang cervix dengan jari. Bila tidak dapat menyentuh cervix berarti bertahan di  pelvis.  
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Kemudian  dengan  pelan  tekan  gun  ke  depan  tempelkan  cervix  di ujung gun. 

k) Gun  bergerak  sepanjang  bagian  cervix  atau  bagian  jari  tangan  hingga  cervix akhir 

atau di badan uterus. Gerakkan  gun  sepanjang  cervix  hingga  teraba  ujung  gun. 

Dengan  terabanya ujung gun dipermukaan uterus maka gun telah mencapai sasaran. 

l)  Dorong penghisap gun hati-hati dan pelan-pelan  serta semprotkan 2/3 bagian semen di 

depan uterus. Sambil menarik gun hingga ujungnya  berjarak 1 cm di belakang uterus 

semprotkan sisa semen  di belakang straw. Kadang-kadang gun tidak bisa mencapai 

ujung cervix tetapi betina dapat bunting.  

m) Gun  ditarik  pelan-pelan  dari  cervix  dan  vagina.  Pengeluaran  gun  dengan tergesa-

gesa dapat menarik kembali semen dari cervix ke vagina. 

n) Mengeluarkan tangan dari rektum dengan pelan-pelan. 

o) Lepaskan  kunci  ring  pada  gun  dan  tarik  plastic  sheat  dengan  tangan  yang 

terbungkus.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Pelaksanaan Inseminasi Buatan 

 

 Hasil Inseminasi Buatan dapat dilihat dengan cara pemeriksaan kebuntingan (PKB) 

yaitu minimal 2 bulan setelah dilakukan IB apakah sapi bunting atau tidak. Hasil PKB 

pada sapi tersebut kemudian  dapat dihitung Service per Conception (S/C) atau kawin 

perkebuntingan yaitu jumlah perkawinan sampai seekor induk menjadi bunting. S/C pada 

pelatihan IB ini menunjukkan nilai S/C yang baik. Hal ini sesuai dengan Toelihere (1981) 

yang menyatakan bahwa S/C yang baik adalah 1,6 sampai 2,0 kali. Nilai S/C menunjukkan 

tingkat kesuburan ternak. Semakin besar nilai S/C semakin rendah tingkat kesuburannya. Selain 

faktor kesuburan atau sapinya sendiri, faktor eksternal juga berpengaruh seperti kualitas pakan, 

kualitas semen dan cara distribusinya, keterampilan petugas IB, dll. 
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5.5 Capaian Luaran Kegiatan 

Beberapa luaran yang dijanjikan telah tercapai sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 8. Realisasi Capaian Luaran Kegiatan 

No 
Jenis Luaran Target Capaian Realisasi Capaian 

Luaran 

Luaran Wajib  

1 Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal 

Nasional 

published Published pada Jurnal 

Ternak Vol.6 No.1 

Tahun 2018 judul : 

Teknologi 

Sinkronisasi estrus 

dan Artifisial 

Insemination di 

Kabupaten 

Lamongan. 

http//www.jurnalpet

ernakan.unisla.ac.id 

2 Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT)  Sudah terbit Terbit pada media 
online Fakultas 

Peternakan UNISLA : 

http//www.jurnalpet

ernakan.unisla.ac.id 

3 Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, 

serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau 

sumber daya lainnya 

Penerapan Keberhasilan 

Kebuntingan (4 ekor 

sapi positif bunting 

dengan S/C hasil 1 
dan 2 ekor sapi 

dengan nilai S/C = 1,)  

 

4 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, 

dan manajemen)  

Besar peningkatan Peningkatan 

Pengetahuan dan 
keterampilan Peternak 

(Hasil pre/post tes) 

hasil pre test 47,5 dan 

hasil post test 72,5 

5 Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, 

keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)  

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah dilaksanakan 

Luaran Tambahan  

1 Publikasi di jurnal internasional - - 

2 Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang produk TTG 

3 Inovasi baru TTG penerapan  

4 Buku ber ISBN draf Draf Modul 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini antara lain : 

1. Melakukan kegiatan pos-test terhadap peserta untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 

pemahaman yang di peroleh dari kegiatan PKM. 

2. Pencatatan data dan pengolahan data penerapan teknologi sinkronisasi estrus dan artifisial 

insemination pada ternak sapi di kelompok ternak „‟Berkah‟‟. 

3. Membuat Laporan Akhir kegiatan PKM,  

4. Rencana Seminar Hasil Kegiatan PKM. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1 Kesimpulan 

 Kegiatan penyuluhan, penyediaan sarana, pelatihan dan manajemen pengelolahan 

kegiatan di Kelompok Pembibitan Sapi Potong “Berkah” dan kelompok studi IB berjalan 

cukup baik. Service per Conception atau S/C hasil pengabdian dengan pelaksanaan 

Inseminasi Buatan pada sapi di Kelompok Pembibitan Sapi Potong Berkah adalah 

 

7.2 Saran 

 Program penelitian juga perlu dilakukan untuk membantu penyelesaian masalah 

yang muncul serta inovasi teknologi yang diperlukan. 
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