BAB I
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PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perkembangan globalisasi sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat di indonesia, bukan hanya
menjadi keuntungan dalam hal berbisnis, namun menjadi keuntungan pula bagi para pelajar untuk
menambah wawasan mengenai dunia dan menggali ilmu tanpa ada yang membatasi. Dalam bidang
tekhnologipun pelajar dimudahkan untuk mengungkap tanya yang menjadi rahasia jendela
cakrawala. Para pelajar dapat mengetahui informasi di seluruh penjuru dunia dengan mengakses
situs-situs yang dapat memberikan manfaat bagi mereka. Namun, tidak hanya pembelajaran di
dalam kelas, di perlukan pula suatu metode untuk mengenalkan secara langsung salah satu jendela
cakrawala di dunia luar yang banyak menyimpan beragam informasi yang dapat dimengerti lebih
dalam oleh siswa.
Dengan ini diharapkan siswa memiliki pengetahuan tidak hanya di sekolah saja, namun
dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang sangat pesat
saat

ini. Oleh karena itu SMA Negeri 1 Blega mengadakan Study Observasi di Kebun dan

Pabrik Teh Wonosari dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Kota Malang sebagai
agenda tahunan dengan tujuan untuk membuka wawasan siswa mengenai perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Tehnologi yang berkembang saat ini sekaligus sebagai penunjang materi di dalam
kelas.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :
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-

Menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang biologi

-

Menunjang kegiatan belajar mengajar di bidang mata pelajaran biologi dan mematuhi tugas
biologi

-

Sebagai bekal pengetahuan para siswa untuk di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari

-

Meningkatkan semangat belajar siswa dalam memahami ilmu biologi lebih mendalam

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :
-

Menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi siswa di bidang biologi

-

Menambah pengalaman dalam mempelajarihal-hal baru yang terkait dengan perkembangan
ilmu pengetahuan di bidang biologi dan menambah ketertarikan siswa untuk mempelajari
ilmu biologi

-

Meningkatkan solidaritas antar siswa dengan adanya interaksi di dalam melakukan study
observasi.

BAB II
PEMBAHASAN
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2.1. LATAR BELAKANG BERDIRINYA KEBUN DAN PABRIK TEH WONOSARI

Kebun dan Pabrik Teh Wonosari berada di lereng gunung Arjuno di desa Wonosari
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan ketinggian 950 – 1.250 meter dari permukaan
laut. Hamparan pohon teh berlatar belakang pegunungan yang menghijau, sejuk dipandang mata
dan melegakan pernafasan karena tersedianya oksigen di alam terbuka.
Kebun dan Pabrik Teh Wonosari merupakan agrobisnis dan agrowisata yang sangat
membantu negara dalam Ekspor produk yang dapat menambah devisa negara. Kebun dan pabrik teh
yang berada di bawah lereng Gunung Arjuno memiliki tempat yang sangat cocok untuk
memproduksi teh terbaik yang dapat bersaing dengan teh terbaik dunia.

2.2.

SEJARAH BERDIRINYA KEBUN DAN PABRIK TEH WONOSARI

Kebun teh Wonosari ini berdiri pada tahun 1878 yang di kelola oleh perusahaan asing dari
Belanda NV. Culture Maathappy, kemudian di awal tahun 1910 sampai 1942 kebun ini ditanami teh
dan kina. Tapi pada zaman Jepang sebagian tanaman teh diganti dengan tanaman pangan, seperti
umbi singkong dan sejenisnya. Pada tahun 1945 kebun ini diambil alih oleh negara Indonesia dan
pada tahun 1950 tanaman kina diganti dengan teh.

PT Perkebunan Nusantara XII (Persero),

selanjutnya disebut PTPN XII, merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan status Perseroan
Terbatas yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. PTPN XII
didirikan berdasarkan PP nomor 17 tahun 1996, dituangkan dalam akte notaris Harun Kamil, SH
nomor 45 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
SK nomor C.2-8340 HT.01.01 tanggal 8 Agustus 1996. Akte perubahan Anggaran Dasar
perusahaan nomor 62 tanggal 24 Mei 2000 dibuat oleh notaris Justisia Soetandio, SH dan disahkan
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan SK No. C. 22950 HT 01.04
tahun 2000. Selanjutnya, Akte Notaris Nomor 62 diubah menjadi Akte Nomor 30 Notaris Habib
Adjie, SH., M.Hum tanggal 16 Agustus 2008.
2.3. VARIETAS TANAMAN TEH
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-

Teh China (Camellia sinensis)
Camellia Sinensis berasal dari China Tenggara. Daunnya berbentuk semak besar dan
bisa mencapai ketinggian berkisar antara 1 meter hingga 3 meter, cabangnya seperti cambuk
berdaun kecil tidak bergerigi mempunyai kulit daun yang tebal dan berwarna hijau
kegelapan atau hijau gelap, bunganya berlimpah, hasil produksi panennya rendah namun
mempunyai kwalitas yang sangat tinggi/superior, cukup dapat bertahan atau bertoleransi
dengan keadaan alam, baik musim penghujan atau musim kemarau, tidak mudah
terpengaruh dan dapat bertahan oleh gangguan hama dan penyakit, akan tetapi di dalam
masa penanaman harus juga dirawat secara optimal guna untuk mencapai hasil produksi
yang berkwalitas sangat baik. Varietas ini sangat cocok untuk diproduksi sebagai Teh
Hijau yang berguna untuk kesehatan tubuh,sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas
juga sebagai bahan kecantikan dan perawatan tubuh bagi kaum hawa/wanita.

Gambar.Varietas Camellia Sinensis

-

Teh India (Camelia Asam Mika)
Teh Camellia Assamica berasal dari India. Ciri-ciri Varietas teh ini adalah Berbentuk pohon
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dan bisa mencapai ketinggian berkisar 10 meter hingga 15 meter, berdaun lebar atau besar,
daunnya licin dan terang juga, dipinggir daun bergerigi atau seperti berduri warnanya hijau
terang, berbunga jarang, hanya mempunyai beberapa cabang tetapi kuat dan tegap, hasil
produksinya tinggi, berkwalitas sedang, sangat mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca
baik kemarau ataupun dingin dan hujan, juga sangat rentan atau mudah terpengaruh oleh
hama dan penyakit oleh karenanya didalam masa penanaman harus dirawat secara optimal
dan
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untuk Teh
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Gambar.Varietas Camellia Assamica

2.4. TEKNIK PEMBUDIDAYAAN TANAMAN TEH
1. SYARAT TUMBUH TANAMAN TEH
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Iklim untuk budidaya teh yang tepat yaitu dengan curah hujan tidak kurang dari 2.000
mm/tahun. Tanaman memerlukan matahari yang cerah. Suhu udara harian tanaman teh adalah 1325o C.Kelembaban kurang dari 70%. Untuk media tanamnya jenis tanah yang cocok untuk teh
adalah Andasol, Regosol, dan Latosol. Namun teh juga dapat dibudidayakan di tanah podsolik
(Ultisol), Gley Humik, Litosol, dan Aluvia. Teh menyukai tanah dengan lapisan atas yang tebal,
struktur remah, berlempung sampai berdebu, dan gembur. Derajat kesamaan tanah (pH) berkisar
antara 4,5 sampai 6,0. Berdasarkan ketinggian tempat, kebun teh di Indonesia dibagi menjadi tiga
daerah yaitu dataran rendah sampai 800 m dpl, da-taran sedang 800-1.200 m dpl, dan dataran tinggi
lebih dari 1.200 m dpl. Per-bedaan ketinggian tempat menyebabkan perbedaan pertumbuhan dan
kualitas teh. Ketinggian tempat tergantung dari klon, teh dapat tumbuh di dataran rendah pada 100
m dpl sampai ketinggian lebih dari 1000 m dpl (Setyamidjadja, 2000).
2

PERSIAPAN LAHAN

Persiapan lahan dimulai dengan pembongkaran tunggul-tunggul dan pohon sampai ke akar
agar tidak menjadi sumber penyakit akar. Lahan yang digunakan untuk penanaman baru dapat
berupa hutan belantara, semak belukar atau lahan pertanian lain, yang telah diubah dan dipersiapkan
bagi tanaman teh dan biasanya tanaman teh di budidayakan di pergunungan. Secara umum urutan
kerja persiapan lahan bagi penanaman baru adalah sebagai berikut.
1.

Survey dan pemetaan tanah
Survey dan pemetaan tanah perlu dilakukan karena berguna dalam menentukan sarana dan
prasarana yang akan dibangun seperti jalan-jalan kebun untuk transportasi dan kontrol,
pembuatan fasilitas air, serta pembuatan peta kebun dan peta kemampuan lahan.

2.

Pembongkaran pohon dan tunggul
Pelaksanaan Pembongkaran pohon dan tunggul dapat dilakukan dengan tiga cara berikut.
a. Pohon dan tunggul dibongkar langsung secara tuntas sampai keakar-akarnya, agar tidak
menjadi sumber penyakit akar bagi tanaman teh.
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b. Pohon dapat dimatikan terlebih dahulu sebelum dibongkar dengan cara pengulitan pohon
(ring barking), mulai dari batas permukaan tanah sampai setinggi 1meter. Setelah 6-12
bulan, pohon akan kering dan mati.
c. Pohon dimatikan dengan penggunaan racun kimia atau aborosida seperti Natrium
arsenat atau Garlon 480 P. Pada cara ini kulit batang dikupas berkeliling selebar 10-20cm,
pada ketinggian 50-60 cm dari atas tanah, kemudian diberikan racun dengan dosis 1,5 g/cm
lingkaran batang. Pohon akan mati setelah 6-12 bulan, yaitu setelah cadangan pati dalam
akar habis. Batang ditebang pada batang leher akar dan tunggul ditimbun sedalam 10 cm
dengan tanah.
3.

Pembersihan semak belukar dan gulma
Setelah dilaksanakan pembongkaran dan pembuangan pohon, semak belukar dibabat,

kemudian digulung kemudian dibuang ke jurang yang tidak ditanami teh, atau ditumpuk di pinggir
lahan yang akan ditanami. Sampah tersebut tidak boleh dibakar karena pembakaran akan merusak
keadaan teh, membunuh mikroorganisme tanah yang berguna, dan akan membakar humus tanah,
sehingga akan menyebabkan tanah menjadi tandus. Pembersihan gulma dapat juga menggunakan
bahan kimia yaitu herbisida dengan dosis yang telah tercantum dalam merk dagang.
4.

Pengolahan tanah
Maksud pengolahan tanah adalah mengusahakan tanah menjadi subur, gembur dan bersih dari

sisa-sisa akar dan tunggul, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Areal yang akan ditanami
dicangkul sebanyak dua kali. Pencangkulan pertama dilakukan sedalam 60 cm untuk
menggemburkan tanah, membersihkan sisa-sisa akar dan gulma. Sedangkan pencangkulan kedua
dilakukan setelah 2-3 minggu pencangkulan pertama, dilakukan sedalam 40 cm untuk maratakan
lahan.

5.

Pembuatan jalan dan saluran drainase
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Setelah pengolahan selesai selanjutnya dilakukan pengukuran dan pematokkan. Ajir/patok
dipasang setiap jarak 20 m, baik kearah panjang maupun kearah lebar. Dengan demikian akan
terbentuk petakan-petakan yang berukuran 20m x 20m atau seluas 400 m2.
Selesai membuat petakan selanjutnya pembuatan jalan kebun. Dalam pembuatan jalan kebun
ini hendaknya dipertimbangkan faktor kemiringan lahan serta faktor pekerjaan pemeliharaan dan
pengangkutan pucuk. Dengan demikian jalan kebun dibuat secukupnya, tidak terlalu banyak yang
menyebabkan tanah terbuang dan tidak terlalu sedikit sehingga menyulitkan pelaksanaan pekerjaan
di kebun (Darmawijaya, 1977).

Gambar. Lahan tanaman teh
3

PEMBIBITAN

Tanaman teh dapat diperbanyak secara generative maupun secara vegetative. Pada perbanyakan
secara generative digunakan bahan tanam asal biji, sedangkan perbanyakan secara vegetative
digunakan bahan tanaman asal stek berupa klon.Biji yang baik ditandai dengan beberapa ciri, antara
lain:
a.

Kulit biji berwarna hitam dan mengkilap.

b.

Berisi penuh, dengan isi biji berwarna putih.

c.

Mempunyai berat jenis yang lebih besar dari pada air, sehingga apabila dimasukkan kedalam

air akan tenggelam.
d.

Mempunyai bentuk dan ukuran yang normal.

e.

Tidak terserang penyakit, cendawan ataupun kepik biji.
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Biji yang dipungut untuk dijadikan benih adalah biji yang telah jatuh ke tanah, dikumpulkan
secara teratur setiap hari, benih yang digunakan adalah benih yang baik. Sebaiknya biji segera
disemai karena daya kecambah biji teh cepat menurun dan biji teh mudah menjadi busuk.
1.

Penyemaian biji
Persiapan lahan untuk persemaian harus dilaksanakan 6 bulan sebelum penyemaian benih.

Tanah dibersihkan dan dicangkul sedalam 30 cm, ke-mudian dibuat bedengan. Diantara bedengan
dibuat saluran drainase untuk membuang kelebihan air. Bedengan diberi atap naungan miring
timur-barat dengan sudut kemiringan 300. Pengecambahan biji dimaksudkan untuk memperoleh biji
yang tumbuh seragam dan serempak sehingga memudahkan pemindahannya kepersemaian bibit
atau ke kantong plastik.
2. Pemeliharaan dipersemaian bibit asal biji
Untuk memperoleh bibit yang baik, yang tumbuh subur dan sehat serta terhindar dari gangguan
hama dan penyakit, bibit dipersemaian harus dijaga dengan baik.
Pemeliharaan bibit terdiri atas:
1.

Penyiraman

2.

Penyulaman

3.

Penyiangan

4.

Pemupukan

5.

Pengendalian hama dan penyakit

6.

Pengaturan naungan

3. Pemindahan bibit ke lapangan
Setelah bibit berumur dua tahun, benih yang mempunyai ukuran lebih besar dari pensil, dapat
dibongkar untuk dipindahkan ke kebun.
Cara pembongkaran bibit adalah sebagai berikut:
a.

Dua minggu sebelum bibit dibongkar, batang dipotong setinggi 15-20 cm dari permukaan

tanah.
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b.

Bibit dibongkar dengan cara mencangkul tanah disekitar bibit sedalam 60 cm, selanjutnya

dicabut dengan hati-hati, akar tunggang dan akar se-rabut yang terlalu panjang bisa dipotong.
c.

Bibit ini disebut bibit stump, yang sebaiknya ditanam segera pada hari itu juga di kebun

yang telah dipersiapkan.
d.

Bibit yang ukuran batangnya lebih kecil dari pensil sebaiknya tidak di-gunakan.

Pertanaman teh diarahkan pada cara memperoleh produksi yang tinggi dan mantap, sehingga
perusahaan perkebunan teh menjadi lebih efisien. Hal ini sulit dicapai apabila digunakan bahan
tanam asal biji. Karena biji merupakan hasil per-silangan yang dapat menimbulkan perubahan sifat
pada keturunannya.
Pembibitan menggunakan stek merupakan cara yang paling cepat untuk memenuhi kebutuhan
bibit dalam jumlah yang banyak, dan jenis klon yang di-tentukan dapat dipastikan sifat
keunggulannya sama dengan induknya. Untuk memperoleh hasil pembibitan setek berupa setek
bibit yang baik, diperlukan adanya perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang baik dan tepat
waktu.
Adapun lokasi untuk pembibitan, diantaranya:
 Lokasi terbuka, drainase tanah baik dan tidak becek.
 Dekat dengan sumber air, untuk keperluan penyiraman.
 Dekat dengan sumber tanah, untuk mengisi polibag.
 Lebih baik bila lahan melandai kearah timur, agar mendapat sinar matahari pagi.
 Dekat dengan jalan agar memudahkan dalam pengawasan dan peng-angkutan ke lokasi
yang akan ditanami.
Media tanah untuk setek terdiri dari tanah lapisan atas (topsoil) dan lapisan bawah (subsoil).
Syarat-syarat subsoil yang baik adalah mengandung liat yang relatiftinggi sehingga dapat
menahan ataupun menyerap air lebih lama, kandungan pasir tidak boleh lebih dari 30%, dan bahan
organik maksimal 10%. Serta pH ta-nah 4,5 – 5,6. Mengingat pentingnya penggunaan media yang
steril untuk persemaian guna untuk membantu terciptanya bibit yang sehat dan layak untuk
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dikembangkan. Karena suatu kondisi media persemaian merupakan salah satu faktor dalam
menentukan keberberhasilan ataupun kegagalan bibit yang dihasilkan.
Tanah disimpan selama 4-6 minggu dalam bangunan penyimpanan, dan tanah harus tetap
dalam keadaan lembab. Setelah disimpan, ayaklah tanah menggunakan ayakan kawat yang
berdiameter ± 1 cm. sebelum media tanah di-masukkan kedalam kantong plastik, terlebih dahulu
dicampur dulu dengan pupuk, fungisida dan tawas. Bahan campuran dan dosis untuk media tanah
dapat dilihat pada Tabel 1.
Adapun pengambilan ranting stek atau stekres mulai dapat diambil 4 bulan setelah
pemangkasan. Tanda bahwa setekres matang ialah apabila pangkal stekres sepanjang ± 10 cm
sudah menunjukkan warna coklat, ranting dipotong dengan pisau tajam. Satu stek terdiri dari satu
lembar daun dengan ruas sepanjang 0.5 cm diatas dan 3-4 cm dibawah buku. Stek ditampung
dalam satu tempat yang berisi air bersih. Stek tidak boleh direndam lebih dari 30 menit. Dari satu
ranting stek hanya digunakan bagian tengahnya saja dan rata-rata diperoleh 3-4 stek yang baik
untuk dijadikan bibit.
Penanaman setek:
1.

Satu hari sebelum setek ditanam, kantong plastik/polibag yang sudah berisi tanah disiram
dengan air bersih sampai cukup basah.

2.

Stek dicelupkan dalam larutan Dithane M 45 0,2% selama 1 menit dan Atonik 0,025% selama
2 menit.

3.

Stek ditanam dengan mengarah daun ke tangan si penanam. Arah daun miring ke atas dan
tidak boleh saling menutupi satu sama lain.

4.

Setelah itu disiram kembali dengan air bersih secara hati-hati agar stekan tidak goyah.

5.

Kemudian ditutup dengan sungkup plastik

6.

Sungkup plastik ditutup selama 3-4 bulan tergantung pertumbuhan bibit, dan hanya dibuka
untuk keperluan pemeliharaan saja setelah itu segera ditutup kembali (setelah pemeliharaan
selesai)
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Langkah-langkah penanaman stek sebagai berikut:
Siapkan polibag berukuran 12cm x 25cm yang sudah berlubang agar memudahkan untuk
membuang kelebihan air.
Isi kantong plastik dengan media tanah yang sudah dibuat lebih awal dan telah matang.
1/3 bagian diisi dengan tanah bawah dan 2/3 bagian diisi dengan tanah bagian atas.
Ambil stek teh yang sudah dipersiapkan dan memenuhi syarat selanjutnya ditanam
dalam polibag tersebut (Chasandoerjat, 1969).

Gambar. Pembibitan tanaman teh

4

PENANAMAN

Dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanam yang tepat,
pengairan, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman dan penanaman tanaman pelindung yang
diperlukan.
Adapun untuk penanaman pohon pelindung atau pohon naungan pertanaman teh terdiri atas
pohon pelindung sementara dan pohon pelindung tetap. Untuk dataran rendah dan sedang, pohon
pelindung sangat diperlukan oleh tanaman teh agar pertumbuhannya baik. Jenis – jenis pohon
pelindung, yaitu :
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1.

Pohon pelindung sementara

Pohon pelindung sementara adalah pupuk hijau seperti

Theprosia sp . AtauCrotalaria sp.

Penanaman pohon pelindung sementara dilakukan setelah penanaman teh selesai. Kebutuhan
benih pupuk hijau tersebut adalah 10 kg-12 kg/ha.
2.

Pohon pelindung tetap

Penanaman pohon pelindung tetap diutamakan untuk daerah dengan ketinggian kurang dari 1.000
m dpl. Penggunaan pohon pelindung tetap bukan jenisLeguminoceae, ini tidak dianjurkan. Jenis
pelindung yang akan ditanam harus dipilih yang memenuhi persyaratan sebagai pelindung, yaitu
memilki mahkota yang baik, perakarannya dalam dan kuat, dan resistensinya terhadap serangan
hama atau penyakit baik.
Agar pohon pelindung tetap berfungsi baik pada tanaman teh, pohon pelindung harus sudah
dapat melindungi tanaman teh pada saat tanaman teh berumur 2-3 tahun. Untuk itu, pohon
pelindung sebaiknya ditanam satu tahun sebelum dilakukan penanaman teh.

5

PEMELIHARAAN

1. Pemeliharaan dan pemangkasan
Tanaman teh yang belum menghasilkan mendapat naungan sementara dari tanaman pupuk
hijau seperti Crotalaria sp. atau Theprosia sp. Namun sementara ini biasa ditanam selang dua baris
dari tanaman teh, dan pada umur sekitar enam bulan tingginya telah mencapai lebih dari satu meter.
Agar

tanaman

pupuk

hijau

ini

tidak

mengganggu pertumbuhan tanaman teh, perlu
dilakukan

pemangkasan.

Pemangkasan

dilakukan pada tinggi 50 cm dan sisa
pangkasan

dihamparkan

sebagai

mulsa

disekitar tanaman. Pemangkasan tanaman
pupuk hijau dilakukan setiap enam bulan
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sekali yaitu pada waktu musim hujan. Jangan melakukan pemangkasan pada musim kemarau
karena pada saat itu tanaman teh muda membutuhkan naungan.
2. Pengendalian gulma
Pengendalian teh di perkebunan teh merupakan salah satu kegiatan rutin yang sangat penting
dalam pemeliharaan tanaman teh. Populasi gulma yang tumbuh tidak terkendali, akan merugikan
tanaman teh karena terjadinya persaingan di dalam memperoleh unsur hara, air, cahaya matahari,
dan

ruang

tumbuh.

Jenis-jenis

gulma

tertentu

diduga

pula

mengeluarkan

senyawa

racun(allelopati) yang membahayakan tanaman teh.
Gulma akan menimbulkan masalah besar terutama pada areal tanaman teh muda atau pada
areal tanaman teh produktif yang baru dipangkas. Hal ini disebabkan sebagian besar permukaan
tanah terbuka dan secara langsung mendapatkan sinar matahari, sehingga perkecambahan maupun
laju pertumbuhan berbagai jenis gulma berlangsung sangat cepat. Pengendalian gulma pada
pertanaman teh bertujuan untuk menekan serendah mungkin kerugian yang ditimbulkan akibat
gulma, sehingga diperoleh laju pertumbuhan tanaman teh dan produksi pucuk yang maksimal.
3. Pengendalian Hama dan Penyakit
Penyakit cacar yang disebabkan oleh jamur Exobasidium VexansMassaeberasal dari Assam,
India. Untuk pertama kalinya penyakit ini ditemukan di Indonesia pada tahun 1949, yaitu di
perkebunan Bah Butong, Sumatera Utara. Sejak saat ini penyakit cacar meluas ke hampur seluruh
perkebunan teh di Indonesia, dan menjadi penyakit yang paling merugikan, terutama untuk kebunkebun teh di dataran tinggi. Penyakit cacar dapat mengakibatkan kehilangan hasil sampai dengan
40% dan penurunan kuallitas teh jadi, yang ditandai berkurangnya kandungan theaflavin,
thearubigin, kafein, substansi polimer tinggi, dan fenol total pucuk.
Intensitas serangan 28% sudah dapat mengakibatkan penurunan kualitas teh jadi, sedangkan
kehilangan hasil baru dapat terjadi pada intensitas serangan 35%. Sampai saat ini tindakan
pengendalian penyakit cacar yang paling umum dilakukan di kebun-kebun teh adalah penggunaan
fungisida sintetik, terutama fungisida tembaga, karena dianggap sebagai suatu teknik pengendalian
yang efektif, praktis, dan ekonomis. Pada umumnya pekebun merasa puas dengan hasil yang
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diperoleh, sehingga kurang memperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari
penggunaan fungisida tembaga. Kenyataan bahwa penggunaan fungisida tembaga dapat memacu
per-kembangan populasi tungau atauBrevipalpus phoenicis (Martosupono, 1985).
Walaupun sampai saat ini terbukti bahwa penggunaan fungisida tembaga merupakan cara
yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit cacar, namun mengingat dampak negatif yang
ditimbulkannya, maka perlu dipertimbangkan untuk mulai menerapkan strategi pengendalian
penyakit cacar yang meminimalkan penggunaan fungisida sintetik umumnya, dan fungisida
tembaga khususnya, yaitu suatu strategi pengendalian yang tidak hanya menggantungkan diri pada
penerapan satu teknik pengendalian penyakit saja, tetapi mengkombinasikan berbagai teknik
pengendalian penyakit yang sesuai dan kompatibel berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi,
atau yang disebut dengan pengendalian penyakit tanaman terpadu.
6

PEMETIKAN

Pemetikan adalah pemungutan hasil pucuk tanaman teh yang memenuhi syarat-syarat
pengolahan.

Pemetikan

berfungsi

pula

sebagai usaha membentuk kondisi tanaman
agar mampu berproduksi tinggi secara
berkesinambungan.

Panjang

pendeknya

periode pemetikan ditentukan oleh umur dan
kecepatan pembentukan tunas, ketinggian
tempat, iklim dan kesehatan tanaman. Pucuk
teh di petik dengan periode antara 6-12 bulan. Teh hijau Jepang dipanen dengan frekuensi yang
lebih lama yaitu 55 hari sekali. Di samping faktor luar dan dalam, kecepatan pertumbuhan tunas
baru dipengaruhi oleh daun-daun yang tertinggal pada perdu yang biasa disebut daun pemeliharaan.
Tebal lapisan daun pemeliharaan yang optimal adalah 15-20 cm, lebih tebal atau lebih tipis dari
ukuran tersebut pertumbuhan akan terhambat. kecepatan pertumbuhan tunas akan mempengaruhi
beberapa aspek pemetikan, yaitu: jenis pemetikan, jenis petikan, daur petik, pengaturan areal
petikan, pengaturan tenaga petik, dan pelaksanaan pemetikan.
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Beberapa istilah perlu diketahui baik dalam pemetikan maupun dalam menentukan rumusrumus pemetikan. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Peko adalah kuncup tunas aktif berbentuk runcing yang terletak pada ujung pucuk, dalam

rumus petikan tertulis dengan huruf p.
2.

Burung adalah tunas tidak aktif berbentuk titik yang terletak pada ujung pucuk dalam rumus

petik tertulis dengan huruf b.
3.

Kepel adalah dua daun awal yang keluar dari tunas yang sebelahnya tertutup sisik. Sisik ini

segera berguguran apabila daun kepel mulai tumbuh. Mula-mula tumbuh daun kecil berbentuk
lonjong, licin, tidak bergerigi, biasa disebut kepel ceuli. Selanjutnya kepel ceuli diikuti oleh
pertumbuhan sehelai daun kepel yang lebih besar yang disebut kepel licin. Setelah daun-daun ini
terbentuk, baru diikuti oleh pertumbuhan daun yang bergerigi atau normal. Daun kepel ini dalam
rumus petikan ditulis dengan huruf k.
4.

Daun biasa/normal adalah daun yang tumbuh setelah terbentuk daun-daun kepel, berbentuk

dan berukuran normal serta sisinya bergerigi. Dalam rumus petik ditulis dengan angka 1,2,3,4
dan seterusnya tergantung beberapa helai daun yang terdapat pada pucuk tersebut.
5.

Daun muda adalah daun yang baru terbentuk tetapi belum terbuka seluruhnya, dan dalam

rumus pemetikan ditulis dengan huruf m mengikuti angka (1m, 2m, 3m).
6.

Daun tua adalah daun yang berwarna hijau gelap, terasa keras, dan bila dipatahkan berserat.

Dalam rumus pemetikan ditulis dengan huruf t mengikuti angka (1t, 2t, 3t).
7.

Manjing adalah pucuk yang telah memenuhi syarat sesuai dengan sistem pemetikan yang

telah ditentukan.
Macam dan rumus petikan adalah sebagai berikut:
1.

Petikan imperial: bila yang dipetik hanya kuncup peko (p + 0).

2.

Petikan pucuk pentil: bila yang dipetik peko dan satu lembar daun dibawahnya (p + 1m).

3.

Petikan halus: bila yang dipetik peko dengan satu lembar atau dua lembar daun burung dengan
satu lembar daun muda (p + 1m, b + 1m).
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4.

Petikan medium: bila yang dipetik peko dengan dua lembar atau tiga lembar daun muda dan
pucuk burung dengan satu, dua atau tiga lembar daun muda ( p + 2m, p + 3m, b + 1m, b + 2m,
b + 3m).

5.

Petikan kasar: bila yang dipetik dengan tiga lembar daun tua atau lebih daun burung dengan
satu, dua, tiga lembar daun tua (p + 3, p + 4, b + 1t, b + 2t, b + 3t).

6.

Petikan kepel: bila daun yang ditinggalkan pada perdu hanya kepel (p + n/k, b + n/k).
Jenis pemetikan yang dilakukan selama satu daun pangkas terdiri dari:
 Pemetikan jendangan
Pemetikan jendangan ialah pemetikan yang dilakukan pada tahap awal setelah tanaman

dipangkas, untuk membentuk bidang petik yang lebar dan rata dengan ketebalan lapisan daun
pemeliharaan yang cukup, agar tanaman mempunyai potensi produksi yang tinggi.
 Pemetikan produksi
Pemetikan produksi dilakukan terus menerus dengan daur petik tertentu dan jenis petikan
tertentu sampai tanaman dipangkas kembali. Pemetikan produksi yang dilakukan menjelang
tanaman dipangkas disebut “petikan gendesan”, yaitu memetik semua pucuk yang memenuhi syarat
untuk diolah tanpa memperhatikan daun yang ditinggalkan (Kartawijaya, 1978).
7

PASCAPANEN

Pengolahan daun teh dimaksudkan untuk mengubah komposisi kimia daun teh segar secara
terkendali, sehingga menjadi hasil olahan yang memunculkan sifat-sifat yang dikehendaki pada air
seduhannya, seperti warna, rasa, dan aroma yang baik dan disukai. Bahan kimia yang terkandung
dalam daun teh terdiri dari empat kelompok yaitu subtansi fenol (catechin dan flavanol), subtansi
bukan fenol (pectin, resin. vitamin, danmineral), subtansi aromatik dan enzim-enzim.
Daun teh yang dipetik, awal mula melewati proses pelayuan yang memakan waktu 18 jam
disebuah tempat berbentuk persegi panjang bernama withered trough.Setiap 4 jam daun dibalik
secara manual. Masing-masing withered trough memuat 1 sampai 1,5 ton daun teh. Fungsi dari
proses pelayuan ini adalah untuk menghilangkan kadar air sampai dengan 48%.
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Daun-daun teh yang sudah layu kemudian dimasukan kedalam gentong dan diangkut
menggunakan monorel ke tempat proses berikutnya. Dari monorel daun-daun dimasukan ke mesin
penggilingan. 1 mesin memuat 350 kg daun teh dan waktu untuk menggiling adalah 50 menit.
Setelah digiling, daun teh dibawa ketempat untuk mengayak. Proses untuk mengayak ini terjadi
beberapa kali dengan hasil hitungan berdasarkan jumlah mengayak: bubuk 1, bubuk 2, bubuk 3,
bubuk 4, dan badag.
Sementara itu hasil ayakan terakhir yaitu badag tidak melewati proses fermentasi. Badag dan
bubuk-bubuk yang telah melewati proses fermentasi kemudian dibawa ke ruangan berikutnya untuk
dikeringkan. Lamanya proses pengeringan adalah 23 menit dengan suhu 100o C. Bahan bakar untuk
proses pengeringan ini adalah kayu dan batok kelapa untuk rasa yang lebih enak.
Usai dikeringkan, daun dibawa ke ruangan sortasi,. Ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan
diruangan sortasi. pertama, memisahkan daun teh yang berwarna hitam dan yang berwarna merah
dengan menggunakan alat yang disebut Vibro. Kedua, memisahkan ukuran besar dan ukuran kecil.
Setelah semua proses selesai dikerjakan maka teh harus diperiksa dahulu (quality control). Bila
daun tersebut memenuhi standar maka akan dikemas ditempat penyimpanan sementara (disimpan
didalam tong plastik berukuran besar). Bila sudah siap untuk dipasarkan, contohnya di ekspor maka
daun teh yang siap dipasarkan tersebut akan dikemas kedalam papersack (Setyamidjadja, 2000)
2.5. PENYAKIT ATAU HAMA TANAMAN TEH :

 Helopeltisantonii
Serangga

dewasa

seperti

nyamuk, menyerang daun teh dan
ranting muda. Bagian yang diserang
berbercak

coklat

kehitaman

dan

mengering. Serangan pada ranting dapat
menyebabkan

kanker

cabang.

Pengendalian: pemetikan dengan daur
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petik 7 hari, pemupukan berimbang, sanitasi, mekanis, predator Hierodula dan Tenodera,
Insektisida nthio 330 EC, Carbavin 85 WP, Mitac 200 EC.
 Tungau jingga (Brevipalpusphoenicis)
Berukuran 0,2 mm berwarna jingga, menyerang daun teh tua di bagian permukaan
bawah. Terdapat bercak kecil pada pangkal daun, tungau membentuk koloni di pangkal
daun, Lalu serangan menuju ujung daun,
daun

mengering

dan

rontok.

cara

mekanis,

Pengendalian:

(1)

pengendalian

gulma,

pemupukan

berimbang, predator Amblyseius, (2)
insektisda Dicofan 460 EC, Gusadrin 150
WSC, Kelthane 200 EC, Omite 570 EC.

 Ulat

jengkal

(Hyposidra

talaca,

Ectropis

bhurmitra,

Biston

suppressaria)

Ulat berwarna hitam atau coklat bergaris putih, menyerang daun muda, pucuk dan
daun tua, serangan dapat di kebun atau persemaian. Daun yang diserang bergigi/berlubang.
Pengendalian: membersihkan serasah dan gulma, pemupukan berimbang dan insektisida
Lannate 35 WP, Lannate L.
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 Ulat

penggulung daun (Homona aoffearia)
Ulat berukuran 1-2,5 cm menyerang daun teh muda dan tua. Daun tergulung dan

terlipat. Pengendalian: cara mekanis, melepas musuh hayati seperti Macrocentrus homonae,
Elasmus homonae, insektisida Ripcord 5 EC.

 Ulat penggulung pucuk (Cydia leucostoma)
Ulat berukuran 2-3 cm berada di dalam gulungan pucuk teh. Pengendalian: cara
mekanis, hayati dengan melepas musuh alami Apanteles dan insektisida Bayrusil 250 EC,
Dicarbam 85 S, Sevin 85S.

 Ulat api (Setora nitens, Parasa lepida,Thosea)
Ulat berbulu menyerang daun muda dan tua, tanaman menjadi berlubang.
Pengendalian: cara mekanis, hayati dengan melepas parasit dan insektisida Ripcord 5 EC
dan Lannate L dan di beri air daun teh.
 Maid ( Hewan kecil )
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Hewan kecil ini biasanya dapat merusak pucuk teh dan menyerang pada musim
hujan. Pengendalian : Di beri predator seperti memberi jangkrik pada tanaman yang terkena
penyakit.
 Penyakit akar merahanggur
Di dataran rendah 900 meter dpl terutama tanah Latosol. Penularan melalui
kontak akar. Penyebab: jamur Ganoderma pseudoferreum. Gejala: tanaman menguning,
layu, mati. Pengendalian: membongkar dan membakar teh yang sakit, menggali selokan
sedalam 60-100 cm di sekeliling tanaman sehat, fumigasi metil bromida atau Vapam.
 Penyakit akar hitam
Penyebab: jamur Rosellinia arcuata di daerah 1.500 meter dpl dan R. bunodes di
daerah 1.000 meter dpl. Gejala: daun layu, menguning, rontok dan tanaman mati, terdapat
benang hitam di bagian akar, di permukaan kayu akar terdapat benang putih (R. arcuata)
atau hitam (R. bunodes). Pengendalian: sama dengan penyakit akar umumnya.

2.6. MEKANISME PENGOLAHA PUCUK TEH

Setelah pemanenan teh atau plucking, maka teh akan melalui proses pengolahan
untuk menghasilkan produk teh yang berkualitas. Proses pengolahannya sebagai berikut (Anonim,
2007):
1. Tahap Pelayuan (Withering)
Daun teh segar yang telah dipetik harus melalui tahap pelayuan. Pada tahap ini, daun teh dilayukan
dengan melakukan pemanasan agar kadar air yang terkandung berkurang 33 persen. Pemanasan
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dilakukan dengan mengalirkan udara panas (bisa juga dijemur). Hal ini dilakukan agar daun teh
dapat digiling dengan baik. Menurut Wikipedia (2010) tahap ini dilakukan untuk menghilangkan
terbuangnya air dari daun dan memungkinkan oksidasi sesedikit mungkin. Daun teh dapat dijemur
atau ditiriskan di ruangan berangin lembut untuk mengurangi kelembaban. Daun kadang-kadang
kehilangan lebih dari seperempat massanya akibat pelayuan. Tahap pelayuan ini biasanya di
lakukan 7-12 jam. Mesin ini tidak menggunakan uap matahari, tetapi menggunakan angin di
dalamnya karena apabila melakukan sinar matahari takut terlalu layu.

Gambar. Tahap Pelayuan Daun Teh (Withering).

2. Tahap Penggilingan (Rolling)
Selanjutnya, daun teh yang telah dilayukan masuk pada tahap penggilingan dengan
menggunakan mesin CTC. Pada tahap ini, daun teh
digiling untuk memecah sel-sel daun. Pemecahan daun
teh disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan
pasar. Daun teh ada yang digiling kasar dan ada yang
digiling sampai menjadi serbuk. Untuk mempercepat
oksidasi, daun boleh dimemarkan dengan memberinya
sedikit tumbukan pada keranjang atau dengan digelindingkan dengan roda berat.
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3. Tahap Oksidasi (Oxidation)
Daun teh yang telah digiling disimpan pada tempat atau ruangan khusus yang bersih dan
bebas bau. Pada tahap ini, daun teh dibiarkan mengalami oksidasi. Enzim dalam teh akan bekerja
dan membentuk warna, rasa, dan aroma teh. Untuk teh yang memerlukan oksidasi, daun dibiarkan
semula di ruangan tertutup di mana segera mereka menjadi lebih gelap. DI dalam tahap
ini klorofil pada daun dipecah secara enzimatik, dan tanninnya dikeluarkan dan dialihbentukkan. Di
industri teh, proses ini disebut fermentasi, meski sebenarnya tidak terjadi fermentasi karena proses
oksidatif ini tidak membangkitkan energi (langkah ini tidak juga dipicu oleh mikroorganisme; di
dalam langkah pengolahan teh lainnya--misalnya penyimpanan--mikroorganisme dapat digunakan
untuk fermentasi).

Gambar. Hasil Oksidasi
4. Penghilangan Warna Hijau
Istilah lainnya shāqīng (殺青) dilakukan untuk menghentikan oksidasi daun teh pada jenjang yang
diharapkan. Tahapan ini dipunahkan dengan pemanasan sedang, enzim oksidatif dihambat, tanpa
merusak rasa teh. Tradisionalnya, daun teh digongseng atau dikukus, tetapi seiring majunya
teknologi, tahapan ini dilakukan dengan pemanggangan di dalam drum yang diputar. Untuk teh
hitam, tahap ini dilakukan bersama pengeringan.
5. Pembentukan
Tahap berikutnya adalah penggulungan untuk mendapatkan bentuk lajur yang ergonomik. Biasanya
dilakukan dengan menempatkannya di dalam tas pakaian yang besar, yang kemudian ditekan-tekan
oleh tangan atau mesin untuk membentuk lajur. Tindakan penggulungan ini juga menyebabkan
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beberapa pati dan jus dari dalam daun keluar, ini akan memperkaya rasa teh. Lajur teh dapat
dibentuk menjadi bentuk lain, misalnya membentuk pola keriting, membentuk pelet, atau digulung
serupa bola dan bentuk lain yang diharapkan.
6. Tahap Pengeringan (Drying)
Daun teh selanjutnya dikeringkan. Pengeringan daun teh menggunakan mesin agar suhu yang
dihasilkan stabil dan menghasilkan kualitas teh yang baik. Daun teh dikeringkan oleh mesin
pengering dengan suhu sekitar 49°C kurang lebih selama 20 menit sampai kadar air dalam daun teh
mencapai 2-3%. Pengeringan dilakukan sebagai "tahap akhir" menjelang penjualan. Ini dapat
dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan menggongseng, menjemur, menghembuskan udara
panas, atau memanggangnya. Namun, pemanggangan adalah yang paling lazim. Pemeliharaan yang
saksama mestilah dilakukan supaya pucuk daun teh tidak terlampau kering, atau bahkan hangus.

Gambar. Hasil Teh yang Dikeringkan.
7. Tahap Sortir dan Pengemasan (Sorting and Packing)
8. Selanjutnya, teh yang telah dikeringkan dikemas. Sebelum dikemas, dilakukan penyortiran
teh, agar dapat dikemas sesuai permintaan pasar.Ada yang dikemas dijadikan Teh Celup,
Teh Saring, Teh Seduh, dan lain-lain.
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BAB III
PENDAHULUAN
3.1

LATAR BELAKANG

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari terletak di dusun Glatik desaToyomarto,
Knecamatan Singosari, kabupaten Malang. Berdasarkan jarak tempuh, 20 km sebelah utara
kota Malang, dengan ketinggian 800-1200 mdiatas permukaan laut. Luas areal 67,72 Ha,
terdiri dari kantor, laboratorium,guest house, perumahan pegawai, kebun rumput, kandang
pejantan, balaipertemuan, asrama gedung promosi, dan lainnya.Pada tahun 1976, pemerintah
daerah propinsi Jawa Timurbekerjasama dengan pemerintah Belgia (AB 05 dan ATA 73)
mendirikanlaboratorium

semen

beku

di

Wonocolo-Surabaya.

Perkembangan

selanjutnya,pemerintah pusat mengambil alih pengelola laboratorium dan ditetapkansebagai
cabang Balai Inseminasi Buatan Wonocolo pada tahun 1978. Tahun1982, adanya pemindahan lokasi
dari

Wonocolo

ke

Singosari-

Malang.Kemudian pada tahun 2004,
statusnya

menjadi

Inseminasi

Balai

Besar

BuatanSingosari

(BBIB).Inseminasi buatan (IB) adalah
suatu

tehnik

memasukkan

semen

kedalam saluran reproduksi hewan betina
dengan

menggunakan

inseminasi

gun(postulate). Hal ini dilakukan agar
hewan betina tersebut bunting. IBmerupakan tehnologi yang murah untuk memperbaiki
mutu genetik ternak,mengubah dengan cepat konfigurasi genetik ternak, mudah
dilaksanakansecara

massal

dan

mencegah

penyebaran

penyakit

reproduksi.

Di

Indonesiatelah dikenal dan dilaksanakan sejak tahun 1950. Namun, baru pada tahun1972 di
Indonesia dilaksanakan secara intensif di lapangan denganmenggunakan semen beku.Sebagai
salah satu instansi yang memproduksi semen beku, BBIBSingosari telah mendapatkan
sertifikat ISO 9001 : 2008 di bidang sistemmanajemen mutu. Kemudian pada tanggal 19
Februari 2010 BBIB Singosarimenerapkan sertifikasi ISO/IEC 17025-2005 dalam
pemeliharaan sistemmutu. Motto BBIB adalah “ SETETES MANI SEJUTA HARAPAN”
dimana singosari senantiasa memproduksi semen beku berkualitas sesuai SNI 01-4869,12008 dengan menggunakan metode valid dan bahan pengenceran bermutu tinggi , BBIB
berharap setetes mani yang di hasilkan oleh pejantan bisa menghasilkan berates-ratus semen
beku dan secara otomatis sejuta harapan telah di gantungnya.
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3.2 SEJARAH BERDIRINYA BBIB



Tahun 1976, pemerintah daerah provinsi jawa timur bekerja sama dengan pemerintah
Belgia (AB 05 dan ATA 73 ) mendirikan laboratorium semen beku di wonocolo-Surabaya



Tahun 1978, pemerintah pusat mengambil alih pengolahan laboratorium dan di tetapkan
sebagai cabang balai inseminasi buatan wonocolo dengan surat keputusan menteri
pertanian No.314/Kpts/Org/ 5//1978, tangal 25 mei 1978.



Tahun 1982 pemindahan lokasi dari Wonocolo ke Singosari-Malang



Tahun 1984 dierktur jenderal peternakan menetapkan sebagai cabang Balai Inseminasi
Buatan Singosari



Kerjasama dengan pemerintah Jepang dalam proyek pengembangan BBIB Singosari (the
strengthening of singosari al center – ATA233 ) melalui japan international cooperation
agency (JICA) . sejak saat itu dilaksanakan uji zuriat (progeny test)



Tahun 1988 statusnya di tingkatkan menjadi Balai Inseminasi Buatan Singosari dengan
surat keputusan menteri pertanian nomor 193/Kpts/OT.210/2/1988, tanggal 29 Februari
1988



Tahun 1996. Di tetapkan sebagai pusat pelatihan inseminasi buatan dengan surat keputusan
direktur jenderal peternakan no. 52/OT.210/kpts/0896. Tanggal 29 agustus 1996 walaupun
sebenarnya pelatihan sudah di mulai dilaksanakan sejak tahun 1987.



Tahun 2004 , statusnya di tingkatkan lagi menjadi balai besar inseminasi buatan singosari
dengan surat keputusan menteri pertanian nomor 681/kpts/OT.140/II/2004 tanggal 25
November 2004.



Tahun 2010, ditetapkan menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-BLU (pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum) dengan surat keputusan menteri keuangan no 54/KMK
05/2010 tanggal 5 Februari 2010.
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3.3 VISI DAN MISI BBIB

VISI :
KOMERSIALISASI POTENSI SINGOSARI MENUJU PASAR INTERNASIONAL
MISI :
A. Meningkatkan produksi dan diversifikasi semen beku serta produk layanan penunjang
yang berkualitas.
B. Melaksanakan replacement pejantan dan produksi bibit unggul secara
berkesinambungan yang ditunjang oleh optimalisasi pakan ternak dan biosecurity.
C. Meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta promosi
dan penempatan berdasarkan kompetensi guna tercapainya kesejahteraan.
D. Mengoptimalkan fasilitas serta meningkatkan nilai tambah aset fisik dan intelektual
dengan pengembangan teknologi dan pendaftaran hak paten merek.
E. Meningkatkan kualitas pelayanan, pemasaran dan penjualan produk, monitoring dan
evaluasi.
F. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan, efisiensi dan akuntabilitas, koordinasi
dan komunikasi serta pelayanan guna mewujudkan manajemen bisnis modern.

3.4 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan surat keputusan menteri pertanian no 681/kpts/OT.140/11/2004 tanggal 25
November 2004 , BBIB Singosari memiliki tugas pokok sebagai berikut : *produksi
pemasaran dan pemantauan mutu semen unggul ternak seta pengembangan inseminasi
buatan *
BBIB Singosari memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program kegiatan produksi . pemasaran dan pemantauan mutu semen unggul
ternak serta pengembangan inseminasi buatan .
b. Pelaksanaan pemeliharaan ternak pejantan unggul.
c. Pelaksaan pengujian keturunan dan fertilisasi pejantan unggul
d. Pelaksaan produksi dan penyimpanan semen unggul ternak
e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan mutu semen ungguk ternak yang beredar
f. Pelaksaan pengembangan teknik dan metode inseminasi buatan .
g. Pemberian saran teknik produksi semen unggul ternak.
h. Pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan pemantauan semen unggul ternak dan
pengembangan inseminasi buatan.
i. Pelaksaan pemasaran dan distribusi semen unggul ternak
j. Pelaksanaan informasi dan pelaksanaan dokumentasi hasil kegiatan inseminasi buatan.
k. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBIB Singosari.
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3.5 LOKASI DAN GEOGRAFI

BBIB singosari terletak di desa Toyomarto, Kecamatan Singosari , Kabupaten Malang, 20
km sebelah utara kota Malang , dengan ketinggian 800-1200 m di atas pemukaan laut, rataan
duhu udara berkisar antara 16-22°C, dengan kelembaban berkisar antara 70-90% dan curah
hujan 2.233 mm/tahun.
Untuk menunjang aktivitasnya , BBIB
Singosari yang memiliki areal seluas 67,72
hektar dilengkapi dengan bangunan perkantoran,
asrama , gedung belajar, auditorium, guest house
, kandang sapid an kambing laboratorium, arena
penampungan , kebun rumput , gudang garasi,
perumahan dinas , kereta biosecurity dan alat
mesin pertanian.

3.6 PERSONALIA

Jumlah pegawai BBIB Singosari pada bulan oktober 2011 sebanyak 101 orang dengan
rincian sebagai berikut :
a) Golongan IV : 5 orang
b) Golongan III : 51 orang
c) Golongan II

: 30 orang

d) Golongan I

: 4 orang

e) CPNS

: 11 orang

3.7 BIMBINGAN TEKNIS
Sejak tahun 1986 BBIB Singosari telah menyelenggarakan bimbingan teknis yang bertujuan
untuk mencetak sumber daya manusia peternakan yang handal dan terampil. Hingga saat ini
BBIB singosari telah mencetak sebanyak 6.217 tenaga teknis baik dalam maupun luar negeri
. adapun bimbingan teknis yang diselenggarakan antara lain :
1. Pelatihan yang meliputi :
 Inseminator pada sapi atau kerbau
 Inseminator pada kambing atau domba
 Pemeriksaan kebuntingan (PKB)
 Asisten teknis reproduksi (ATR)
2. Magang yang meliputi :
 Hoof trimming (potong kuku)
 Bull salon (potong kuku, pose pemotretan, tali temali)
 Laborant
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 Pembuatan hay, silase
 Bull master penanganan mutu (handling) semen beku
3.8 JENIS-JENIS PEJANTAN
A. Sapi Brahman

gambar. sapi brahman
CIRI-CIRI

: warna putih ke abu-abuan atau kemerahan , bergelambir dari rahang
sampai ujung dada, badan besar , panjang dan dalam, berpunuk di atas
bahu kepala panjang, telinga besar dan rebah, paha besar, kulit tebal dan
lepas.

ASAL

: India

KEUNGGULAN : tahan panas , tahan endo dan ektoparasit , adamtable terhadap pakan ,
pertumbuhan relative cepat, persen karkas tinggi.
B. Sapi Ongole

gambar. Sapi ongole
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CIRI-CIRI

: warna putih sedikit ke abu-abuan bergelambir mulai dari bawah rahang
sampai dada , badan besar, panjang dan dalam serta berpunuk, kepala
panjang telinga kecil dan tegak, paha besar, kulit tebal dan lepas.

ASAL

: India

KEUNGGULAN : tahan terhadap panas ektoparasit dan endoparasit, adaptasi terhadap
pakan yang kurang baik , pertumbuhan relative cepat dengan persentase
karkas yang baik.

C. Sapi Bali

gambar. Sapi bali
CIRI-CIRI

: betina dan pedet merah ke emasan, jantan dewasa hitam , tarsus ke bawah
dan oval di pantat berwarna putih , kepala lebar dan pendek, dahi datar ,
telinga sedang dan tegak, tanduk panjang dan besar ke samping atas depan
dada dalam , kaki kuat.

ASAL

: Pulau Bali

KEUNGGULAN : daya tahan terhadap panas tinggi, pertumbuhan baik dengan pakan jelek ,
persen karkas tinggi dan kualitas daging baik , reproduksi dapat beranak
setiap tahun.
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D. Sapi Madura

gambar. Sapi madura
CIRI-CIRI

: warna merah bata, merah coklat, tanduk kecil , pendek keluar

ASAL

: Pulau Madura

KEUNGGULAN : pertumbuhan baik dengan pakan jelek , persen karkas tinggi, kualitas
daging baik , adaptasi lingkungan tropis tinggi, berlari cepat.
Produksi dan Reproduksi Sapi Madura
Umur pubertas
Berat

rata-rata

:
sapi

siap:

20 – 22 bulan
165 – 170 kg

kawin
Persentase beranak / tahun

:

70 – 76 %

Jarak beranak

:

475 – 520 hari

Berat lahir

:

12 kg

Berat sapih

:

20 – 75 kg

Umur 1 tahun

:

112,5 – 115 kg

Umur 2 tahun

:

Jantan 210 – 220 kg,

Berat Badan

Betina 170 – 180
Umur 5 tahun

:

Jantan 350 – 355 kg,
Betina 225 – 235 kg

Ukuran Tubuh Dewasa

Lingkar dada

:

Jantan 180,4 – 181,4 cm,
Betina 158,6 – 160

Tinggi Pundak

:

Jantan 122,3 – 126 cm,
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Betina 105,4 – 114 cm
Panjang Badan

:

Jantan 125,6 – 134,8 cm,
Betina 117,2 – 118,4 cm

E. Sapi FH (fresien Holstein)

gambar. Sapi FH
CIRI-CIRI

: warna hitam putih dengan batas jelas, ujung ekor putih , bila ada
hitam di bawah tarsus tidak poleh terpo-ting sampai atas.

ASAL

: Belanda

KEUNGGULAN

: penghasil susu yang cukup tinggi

F. Sapi Simental

gambar. Sapi simental
CIRI-CIRI

: warna krim kecoklatan sedikit merah, bulu bagian muka , lutut ke
bawah dan ujung ekor berwarna putih , bentuk tubuh kekar dan
berotot , sangat cocok dipelihara di daerah beriklim sedang

ASAL

: Switzerland

KEUNGGULAN

: pertumbuhan sangat baik , persen karkas tinggi sedikit lemak,
berat badan dewasa lebih 1000 kg ,
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G. Sapi Limosin

gambar. Sapi limosin
CIRI-CIRI

: warna coklat muda kuning agak kelabu. Bentuk tubuh besar,
panjang, kompak, dan padat dangat cocok di pelihara di iklim
sedang.

ASAL

: perancis

KEUNGGULAN

: pertumbuhan badan sangat cepat berat badan jantan dewasa lebih
1000 kg si kenal dan di sukai peternak

H. Sapi Aberdeen angus

gambar.

Sapi

Aberdeen

angus
CIRI-CIRI

: warna hitam , leher pendek, telinga pendek, penuh bulu,
punggung lurus , badan kompak dan padat, kaki kuat dan kokoh.

ASAL

: Scotlandia

KEUNGGULAN

: tubuh besar dan kompak pertumbuhan badan cepat , berat badan
dewasa lebih 900 kg tahan terhadap pakan dan lingkungan tropis.
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I. Sapi Brangus

gambar. Sapi brangus
CIRI-CIRI

: warna hitam, leher dan telinga pendek, punggung lurus, badan
kompak dan padat kaki kuat dan kokoh, komposisi darah 5 sampai
8 sapi Angus dan 3 sampai 8 sapi Brahman

ASAL

: Australia

KEUNGGULAN

: pertumbuhan cepat, berat badan dewasa kurang dari 900 kg tahan
terhadap tropis dan pakan yang sederhana.

J. Kambing PE

gambar. Kambing PE
CIRI-CIRI

: berwarna putih , hitam dan coklat atau kombinasi kedua, atau
ketiga warna di atas, telinga panjang dan tebal serta melipat seperti
daun bamboo, bulunya panjang, memilki badan yang besar dan
tinggi.

ASAL

: India
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KEUNGGULAN

: produksi susunya cukup lama ( antara 1 sampai 4 liter / hari)
pertumbuhan badannya relative cepat , kiddingratenya tinggi.

K. Kambing Boer

gambar. Kambing boer
CIRI-CIRI

: berwarna putih dan coklat di kawasan leher dan kepala, dan juga
hasil daging yang cukup tinggi.

ASAL

: Afrika Selatan

KEUNGGULAN

: penghasilan daging yang cukup banyak, mudah perawatannya dan
juga tahan terhadap penyakit.

3.9 PENGAWETAN BAHAN MAKANAN
Secara umum usaha peternakan khususnya peternakan sapi baik sapi perah maupun
sapi potong akan mengalami kesulitan dalam penyedian hijauan makanan ternak di musim
kemarau . Hal ini terjadi karena di musim kemarau hijauan makanan ternak tidak dapat
tumbuh dengan baik sehingga penyediaan hijauan makanan ternak sangat berkurang
sebaliknya dimusim hujan ketersediaan hijauan makan ternak amatlah melimpah . Oleh
karena itu perlu di lakukan pengawetan sebagai persediaan di musim kemarau.
Upaya pengawetan hijauan makanan ternak dapat di lakukan dengan dua macam bentuk
yaitu : Silase dan Hay . Pengawetan hiajauan makanan dalam bentuk silase di lakukan pada
hijauan yang memiliki batang besar karena pada hijauan ini sulit di lakukan pengeringan.
Pengawetan hiajauan makanan ternak lainnya dapat dilakukan melalui pengeringan yang
disebut hay.

{36}

I.

HAY

Hay adalah hijauan makanan ternak yang
sengaja di potong dan di keringkan baik dengan
bantuan sinar matahari ataupun panas buatan
sehingga hijauan tersebut memiliki kadar air
berkisar antara 10-15%.
Berikut

proses

peembuatan

hay

dengan

menggunakan sinar matahari:
a) Bahan dan peralatan
Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan hay ini adalah rumput yang berbatang kecil
sehingga akan mudah untuk di keringkan seperti brachiaria decumbens, setaria splendid,
star grass dll.
Peralatan yang di gunakan dalam pembuatan hay ini adalah alat potong rumput baik yang
manual misalnya sabit ataupun alat potong dengan menggunakan mesin, peralatan
lainnya yaitu tempat penjemuran baik berupa halaman atau pekarangan yang cukup atau
tempat khusus seperti tempat penjemuran padi. Selain itu juga di butuhkan garpu untuk
membalik-balikkan rumput pada saat di jemur, alat pengepakan dan tempat penyimpanan
hay.
b) Proses pembuatan hay
Pembuatan hay dengan menggunakan sinar matahari dapat dilakukan pada akhir musim
penghujan karena pada saat itu intensitas sinar matahari sudah cukup tinggi dan hujan
masih ada sehingga memungkinkan rumput masih dapat tumbuh. Rumput yang memiliki
kualitas baik untuk di jadikan hay adalah rumput yang menjelang masa berbunga.
Rumput tersebut kemudian di panen dengan menggunakan mesin pemotong rumput (disk
mower) , sabit atau alat potong lainnya. Selanjutnya rumput di jemur baik di lahan di
mana rumput tersebut di potong atau di pindahkan ke tempat lain.
Rumput yang telah di potong kemudian di jemur dengan ketebalan secukupnya. Pada saat
penjemuran ini rumput di bolak-balik dengan menggunakan peralatan gyro tedder atau
secara manual dengan garpu. Pembalikan ini di maksudkan agar rumput dapat kering
secara merata . Makan sering dilakukan pembalikan maka hasil pengeringan akan makin
baik.
Pada sore hari atau menjelang turun hujan, rumput di kumpulkan dan ditumpuk seperti
bukit kemudian ditutupi dengan plastik atau terpal . hal ini di maksud untuk melindungi
rumput terhadap embun yang turun di malam hari ataupun air hujan pada hari berikutnya
dilakukan kembali penjemuran dan pembalikan rumput.
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Penjemuran dilakukan sampai kadar air rumput mencapai 10% sampai 15% untuk
mencapai kadar air tersebut biasanya rumput di jemur selama 3 sampai 5 hari atau setelah
tidak terjadi penurunan berat pada saat penimbangan. Setelah di peroleh rumput dengan
kadar air yang cukup maka rumput lalu di pack dengan mesin pengepack (hay baller
machine) yang kemudian di simpan di tempat penyimpanan hay.
c) Ciri-ciri hay yang baik
Ciri-ciri hay yang baik adalah berwarna hijau, kering tetapi tidak mudah patah, berbau
harum agak manis dan wangi rumput tidak berjamur serta tidak tercampur dengan bahan
lain misalnya ranting kayu, gulma dan lain sebagainya.
d) Cara pemberian hay
Pemberian hay untuk sapi dapat dilakukan secara langsung tanpa perlakuan apa-apa
pemberiannya dapat dilakukan sepanjang hari. Umumnya ternak akan menyukainya
karena baunya yang manis dan harum seperti rumput. Tetapi jika sapi tidak bernafsu
untuk makan maka sapi dapat dilatih dengan di berikan sedikit demi sedikit sampai sapi
mau mengkonsumsinya. Perbandingan antara hay dengan rumput segar adalah 1 : 7
artinya 1 kg hay setara dengan 7 kg rumput segar.
II.

SILASE

Silase adalah pakan ternak yang masih
memiliki

kadar

air

tinggi

sebagai

hasil

pengawetan hijauan pakan ternak atau bahanbahan lain melalui suatu proses fermentasi yang
di bantu jasad renik dalam kondisi anaerob (tanpa
oksigen), baik dengan penambah atau tanpa
penambahan bahan pengawet .

Bahan yang digunakan :
Rumput gajah , rumput raja, jagung dan starter dan lain-lain
Peralatan yang digunakan:
Silo adalah tempat pembuatan silase dan chopper yaitu alat pencacah hijauan , plastic atau
bahan lain yang kedap udara dan tahan terhadap rembesan air

Cara pembuatan :
Hijauan makanan ternak yang telah di panen ( berumur 75-90 hari ) kemudian di
layukan selama satu hari satu malam ( untuk menurunkan kadar air)
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Hijauan tersebut di potong menggunakan chopper dengan ukuran panjang 3 cm
sampai 5 cm
Kemudian potongan tadi dimasukkan kedalam silo sambil di padatkan , pemadatan
dilakukan dengan menginjak-injak atau menggunakan alat lain
Selanjutnya di beri starter, starter di berikan secara bertahap secara berlapis
(ketebalan 20 cm). pengenceran starter dengan pengenceran 1:4
Pengisian silo dilakukan sampai penuh , di bawah permukan silo di berikan
cekungan. Setelah silo penuh makan di tutup dengan plastic atau bahan yang kedap
udara dan tidak rembes air. Proses ini akan slesai 40 hari setelah penutupan silo
Cirri-ciri silase yang baik:
Berbau harum agak kemanis-manisan , tidak berjamur , tidak menggumpal dan berwarna
kehijau-hijauan serta memiliki pH antara 4 sampai 4,5 .
Cara pemberian silase :
Sebelum di berikan pada ternak , silase baiknya di angin-anginkan atau di jemur terlebih
dahulu. Silase yang di ambil pagi di berikan sore hari , dan sebaliknya berikan rumput
kering atau hay terlebih dahulu , pemberian disesuaikan dengan berat sapi.
3.10 MEKANISME PENGAMBILAN SPERMA

1. Pengambilan sperma dari sapi dengan berbagai cara. Yaitu merangsang dengan alat, atau
sapi betina, atau dengan sapi jantan. Setelah sapi mencapai libido, penis sapi di belokkan ke
antibio vagina buatan. Di dalam alat itu kepadatan lubang, suhu menjadi 380 C ( dengan
pengaliran air panas ). Vagina buatan itu di lapisi karet inner liner, dan pelican Plastin.
2. Sperma di tampung dan di pantau secara mikroba, warna, kekentalan dan makro. Untuk
mikro di lihat dengan mikroskop. Mengenai kekentalan, biasanya ada 1 milyar sperma setiap
CC-nya. Ini di ukur dengan spectrografi. Setelah itu, secara makro di cairkan.
3. Sperma di turunkan suhunya menjadi 500 C.
4. Sperma di bernutrisi agar dapat bertahan hidup di luar tubuh sapi. Nutrisinya yaitu kuning
telur, anti biotic (penisilindanstreptomiosin ), gliserol, dan susu tanpa lemak. Sebelumnya
sperma yang di bagi menjadi 4 – 5 cc perbagian. Sesudah di berinutrisi volumenya mencapai
10 cc. Tahapan pemberian nutrisi di lakukan 20 menit pertama, lalu 50 menit kedua, dan di
akhiri di 25 menit ketiga. Komposisi nutrisi adalah sebagaiberikut :
a. Antibiotik 95cc, Gliserol 3cc
Kuning telur 5 cc, Antibiotik 77 cc
Kuning telur 20 cc
b. Gliserol 60 cc, Gliserol 11 cc
Antibiotik 77 cc, Antibiotik 69 cc
Kuning telur 5 cc, Kuning telur 20 cc
Glukosa 2 gram
5. Sperma di masukkan ke straw, sebelumnya suhu di turunkan menjadi 400 C.
6. Sperma di turunkan menjadi -1000 C dengan di letakkan di permukaan nitrogen cair. Lalu di
turunkan suhunya menjadi -1960 C dengan di celupkan di nitrogen cair.
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7. Sperma yang ada di straw di beri label jenis sapi pemberi sperma agar mudah di identifikasi
8. Straw yang telah jadi, dapat di berikan ke sapi betina dengan menggunakan alat inseminasi.
3.11

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SEMEN

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas semen diantaranya adalah umur, bangsa ternak,
sifat genetik, suhu dan musim, libido dan frekuensi ejakulasi serta makanan.
 Umur Pejantan
Faktor yang mempengaruhi kualitas semen salah satunya adalah umur pejantan , karena
perkembangan testis dan spermatogenesis dipengaruhi oleh umur. Spermatogenesis adalah proses
pembentukan spermatozoa yang terjadi dalam tubuli seminiferi. Proses spermatogenesis pada sapi
berlangsung selama 55 hari dan berlangsung pertama kali ketika sapi berumur 10-12 bulan
(Nuryadi,2000). Hafez (2000) menyatakan bahwa produksi semen dapat meningkat sampai umur 7
tahun. Pada saat pebertas spermatozoa banyak yang abnormal, masih muda, dan banyak mengalami
kegagalan pada waktu dikawinkan. Menurut Mathevon, Buhr dan Dekkers (1998) volume,
konsentrasi, motilitas dan total spermatozoa sapi jantan dewasa lebih banyak daripada sapi jantan
muda. Volume, konsentrasi dan jumlah spermatozoa motil per ejakulat cenderung meningkat
seiring dengan bertambahnya umur pejantan mencapai 5 tahun.
Tabel 1. Volume, Konsentrasi, Motilitas, Jumlah Total Spermatozoa dan Jumlah Total Spermatozoa
Motil pada Ejakulat Sapi Jantan Muda dan Sapi Jantan Dewasa
Sapi jantan muda (umur sampai Sapi jantan dewasa (umur
dengan 30 bulan)
antara 4 sampai 6 tahun)
Volume (cc)

5,48±1,83

6,73±1,99

Konsentrasi (106/cc)

1296±437

1380±444

Motilitas

51±17

57±14

Total
(106/cc)

Spermatozoa 7090±3287

9310±4138

Total Spermatozoa motil 3757±2272
(106/cc)

5339±2793

Sumber : Mathevon, et al. (1998)
Pejantan yang terlalu muda (umur kurang dari 1 tahun) atau terlalu tua menghasilkan semen yang
lebih sedikit. Percobaan Tanabe dan Salisbury (1981) yang disitasi oleh Susilawati, dkk (1993)
menyatakan bahwa pejantan yang berumur 2 sampai 7 tahun dapat menghasilkan semen terbaik
dengan angka kebuntingan yang tinggi pada betina yang dikawini dibandingkan dengan pejantan
umur diluar interval tersebut.
Umur sangat berpengaruh pada sapi jantan muda saat penampungan, karena perubahan fisiologis
yang terjadi seperti dewasa kelamin. Volume dan konsentrasi dari satu ejakulat meningkat sampai
umur 11 tahun (Siratskii, 1990). Hasil penelitian Turyan (2005) menunjukkan bahwa kualitas semen
pada berbagai umur Sapi Limousin sebagai berikut :
Tabel 2. Kualitas Semen Sapi Limousin
Kualitas Semen
5 tahun
6 tahun
7 tahun
Volume semen (ml)
8,38
7,05
9,94
pH semen segar
6,38
6,34
6,28
Konsentrasi semen segar (106/ml)
1770
1480
1870
Motilitas individu spermatozoa 76,5
75,5
76
semen segar (%)
Motilitas individu spermatozoa 65,5
61,5
65,5
before freezing
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Motilitas individu spermatozoa post 51,5
46
51
thawing (%)
Sumber : Turyan (2005)
 Bangsa Ternak
Bangsa sapi Bos taurus mengalami dewasa kelamin lebih cepat dibandingkan bangsa sapi Bos
indicus. Persilangan dari dua bangsa sapi tersebut akan mencapai pubertas pada umur yang sama
dengan induknya (Sprott, Thrift dan Carpenter, 1998). Bangsa sapi perah mempunyai libido lebih
tinggi dan menghasilkan spermatozoa lebih banyak dibandingkan dengan sapi potong (Hafez,
2000). Coulter, Cook dan Kastelic (1997) dan Sprott, et al., (1998) menyatakan bahwa bangsa juga
berpengaruh terhadap lingkar skrotum yang berkorelasi positif dengan produksi dan kualitas
spermatozoa. Chandolia, Reinersten dan Hansen (1999) menyatakan bahwa pengaruh heat shock
pada persentase spermatozoa yang motil pada Sapi Holstein lebih rendah dibandingkan bangsa sapi
lain.
 Sifat Genetik
Coulter, et al. (1997) dan Sprott, et al. (1998) menyatakan bahwa produksi spermatozoa
berkorelasi positif dengan ukuran testis yang dapat diestimasi dengan panjang, berat dan lingkar
skrotum. Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa ukuran testis dipengaruhi oleh genetik,
umur, bangsa ternak dan individu. Chandolia, et al. (1999) menyebutkan bahwa genetik juga
mempengaruhi ketahanan sel spermatozoa terhadap heat shock pada saat thawing.
 Suhu dan Musim
Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi organ reproduksi
hewan jantan. Hal ini mengakibatkan fungsi thermoregulatoris skrotum terganggu sehingga terjadi
kegagalan pembentukan spermatozoa dan penurunan produksi spermatozoa. Pejantan yang
ditempatkan pada ruangan yang panas mempunyai tingkat fertilitas yang rendah. Hal ini disebabkan
memburuknya kualitas semen dan didapatkan 10% spermatozoa yang abnormal (Susilawati, dkk,
1993). Pond and Pond (1999) menyatakan jika suhu lingkungan terlalu panas spermatozoa yang
diproduksi tidak bertahan hidup dan mengakibatkan sterilitas sapi jantan, sehingga manajemen saat
stress perlu dilakukan untuk menjaga fertilitas spermatozoa. Suhu normal di daerah testis berkisar
3-7°C di bawah suhu tubuh.
Musim dapat mempengaruhi kualitas semen pada ternak-ternak di daerah sub tropis. Di
Indonesia, musim kurang berpengaruh karena perbedaan lama penyinaran cahaya hampir tidak ada
(Susilawati, dkk, 1993). Perubahan musim karena perbedaan lamanya siang hari atau lamanya
penyinaran dapat menghambat produksi FSH yang dapat menghambat produksi spermatozoa oleh
testis (Hafez, 2000). Hasil penelitian Mathevon, et al. (1998) menunjukkan bahwa konsentrasi,
jumlah semen dan motilitas per ejakulat pada pejantan Holstein lebih baik pada musim dingin dan
semi dibandingkan pada musim gugur. Musim saat penampungan dilaksanakan tidak
mempengaruhi persentase spermatozoa motil pada sapi jantan dewasa.
 Libido dan Frekuensi Ejakulasi
Libido yang tinggi tidak menjamin kualitas dan kuantitas semen akan lebih baik, tetapi
paling tidak lebih berperan terhadap percepatan dalam proses penampungan (Anonimus, 1992).
Panjang interval penampungan berpengaruh pada kualitas semen sapi jantan muda dan sapi jantan
dewasa. Frekuensi ejakulasi yang terlalu sering dapat menurunkan jumlah spermatozoa, volume
semen per ejakulasi dan konsentrasi semen. Koleksi semen sebaiknya tidak lebih dari dua kali
dalam sehari atau interval 4-7 hari pada pejantan muda dan 5 hari pada pejantan dewasa.
(Mathevon, et al., 1998).
 Makanan
Nutrisi sangat penting selama perkembangan sistem reproduksi sapi jantan muda. Meningkatkan
jumlah nutrisi akan mempercepat pubertas dan pertumbuhan tubuh (Sprott, et al.1998). Makanan
berpengaruh terhadap ukuran testis pada ternak jantan. Makanan yang diberikan terlalu sedikit
terutama pada periode sebelum masa pubertas dicapai dapat meyebabkan perkembangan testis dan
kelenjar-kelenjar asesoris terhambat dan dapat memperlambat timbulnya dewasa kelamin. Pada
ternak dewasa, kekurangan makanan dapat mengakibatkan gangguan fungsi fisiologis, baik pada
testes maupun kelenjar asesorisnya dan dapat menurunkan libido sehingga produksi semen turun
(Susilawati, dkk, 1993). Coulter, et al. (1998) menyatakan bahwa pemberian 100% hijauan pada
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Sapi Angus, Hereford dan Simmental setelah sapih mempunyai lingkar skrotum, produksi semen
harian dan spermatozoa motil progresif lebih besar dari pada pakan dengan energi tinggi (80%
konsentrat dan 20% hijauan).
3.12

PARAMETER KUALITAS SEMEN
Parameter yang digunakan untuk menilai kualitas semen sapi secara umum sama dengan
ternak lainnya yaitu meliputi volume, warna, pH, konsistensi, konsentrasi, motilitas, viabilitas dan
abnormalitas spermatozoa.
 Volume
Volume merupakan salah satu standar minimum untuk evaluasi kualitas semen yang akan
digunakan untuk inseminasi buatan. Volume semen sapi berkisar antara 5-8 ml/ejakulasi (Garner
dan Hafez, 2000). Volume semen akan bertambah sesuai umur, besar tubuh, tingkatan makanan,
perubahan keadaan kesehatan reproduksi, frekuensi penampungan dan akan menurun sesudah
mencapai puncak dewasa (Salisbury dan Van Demark, 1985; Toelihere, 1993). Penelitian Mathevon
et al. (1998) menunjukkan bahwa faktor genetic dapat mempengaruhi volume semen yang di
tunjukkan pada nilai heritabilitas dan ripitabilitasnya.
 Warna
Warna semen normal adalah abu-abu keputihan hingga krem kepucatan, tetapi beberapa sapi
menghasilkan semen berwarna kuning. Hal ini disebabkan adanya riboflavin dan merupakan
keadaan yang normal (Hafez, 2000). Susilawati, Srianto, Hermanto dan Yuliani (2003)
menyebutkan bahwa warna semen dari ejakulasi normal adalah putih susu dan 10% saja yang
berwarna krem.
 pH
Kisaran pH menurut Garner dan Hafez (2000) yaitu antara 6,4-7,8. pH dapat dilihat dengan
cara mencocokkan warna dari kertas lakmus yang telah ditetesi semen dengan warna pada tabung
kemasan kertas lakmus.
 Konsistensi
Konsistensi adalah derajat kekentalan. Konsistensi semen dapat diperiksa dengan cara
menggoyang tabung yang berisi semen. Semen yang baik, derajat kekentalannya hampir sama atau
sedikit lebih kental dari susu, sedangkan semen yang jelek, baik warna maupun kekentalannya sama
dengan air buah kelapa (Hafez, 2000).
 Konsentrasi
Konsentrasi spermatozoa sapi berkisar antara 800-2000 juta/ml (Hafez, 2000). Konsentrasi
spermatozoa dapat digunakan untuk memprediksi fertilitas sapi jantan (Correa, Pace dan Zavos,
1997; Mottershead, 2000). Perbedaan konsentrasi spermatozoa antar pejantan diduga disebabkan
karena kualitas genetik pada masing-masing pejantan (Situmorang, 2002).
 Motilitas Spermatozoa
Evaluasi motilitas spermatozoa post thawing adalah salah satu parameter yang banyak
digunakan untuk menentukan kualitas semen sapi yang akan digunakan untuk inseminasi buatan.
Syarat minimal motilitas individu semen post thawing agar semen dapat dipergunakan dalam
inseminasi buatan adalah 40% (Garner dan Hafez, 1993). Susilawati, Srianto, Hermanto dan Yuliani
(2003) menyatakan proses fertilisasi membutuhkan spermatozoa motil sekitar sepuluh juta
spermatozoa, maka syarat spermatozoa sebagai standar inseminasi adalah 2,5x107 spermatozoa per
straw dengan motilitas 40%.
 Viabilitas Spermatozoa
Pengamatan hidup mati spermatozoa atau viabilitas dapat dilakukan dengan metode
pewarnaan diferensial menggunakan zat warna eosin saja atau dengan kombinasi eosin-nigrosin.
Eosin adalah zat warna khusus untuk spermatozoa, sedangkan nigrosin hanya dipakai untuk
pewarnaan dasar untuk memudahkan melihat perbedaan antara spermatozoa yang berwarna dan
tidak berwarna. Prinsip metode pewarnaan eosin-nigrosin adalah terjadinya penyerapan zat warna
eosin pada spermatozoa yang mati pada saat pewarnaan tersebut dilakukan. Hal ini terjadi karena
membran pada spermatozoa yang mati tidak permeabel terhadap zat warna atau memiliki afinitas
yang rendah sehingga menyebabkan spermatozoa yang mati berwarna merah (Bearden dan Fuquay,
1984; Toelihere, 1993; Partodihardjo, 1982).
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Hasil penelitian Rofik (2001) menunjukkan bahwa kualitas semen segar pada Sapi Brahman
sebagai berikut :
Tabel 3. Kualitas Semen Segar Sapi Brahman
Parameter
Volume (ml)
8,5
Warna
Putih susu
pH
6,4
Konsistensi
Pekat
Konsentrasi (106/ml)
1852
Motilitas massa
2+
Viabilitas (%)
95,74
Motilitas individu (%)
70
Abnormalitas (%)
11,63
Sumber : Rofik (2001)
 Abnormalitas Spermatozoa
Semen dari berbagai pejantan mengandung beberapa bentuk spermatozoa yang abnormal.
Hal ini tidak menunjukkan fertilitas yang rendah sampai jumlah spermatozoa abnormal lebih dari
20%. Demikian juga tipe-tipe abnormalitas tidak berhubungan dengan infertilitas. Jumlah
spermatozoa abnormal dapat dideteksi dengan sampel saat menghitung persentase viabilitas
spermatozoa (Pena, et al, 1998).
Abnormalitas morfologi spermatozoa dibedakan menjadi tiga yaitu primer, sekunder dan
tersier. Abnormalitas primer adalah abnormalitas karena kegagalan spermatogenesis dan
abnormalitas sekunder terjadi selama spermatozoa melalui epididimis. Kerusakan spermatozoa
setelah ejakulasi atau penanganan yang salah pada saat inseminasi buatan disebut abnormalitas
tersier (Hafez, 2000). Pada kondisi tropis musim memberikan pengaruh yang signifikan pada
karakteristik semen bangsa sapi eksotis (Bos taurus) yang terlihat pada abnormalitas sel
spermatozoa yang tinggi, persentase hidup spermatozoa yang rendah dan konsentrasi spermatozoa
yang rendah selama musim panas (Salah, El- Nouty dan Al-Hajri, 1992). Sekoni dan Gustafsson
(1987) melaporkan bahwa puncak abnormalitas spermatozoa terjadi selama musim panas. Frekuensi
abnormalitas yang tinggi berhubungan dengan fertilitas pejantan.
3.13 PROSES PENAMPUNGAN SPERMA
Inseminasi buatan telah dilakukan sejak beberapa abad yang lampau. Berawal dari seorang
pangeran Arab yang mencuri semen dari dalam Vagina kuda betina milikmusuhnya yang baru saja
dikawini oleh pejantan unggul. Kemudian semen tersebut dimasukkan ke dalam vagina kuda betina
miliknya yang sedang birahi sampai akhirnya kudanya berhasil bunting dan melahirkan dengan
anak yang normal. Kemudian sejak saat itu penelitian mengenai metode pengambilan sperma
semakin marak dan berkembang pesat sebagai bagian dari perkembangan teknologi di bidang
inseminasi buatan
Berbagai metode penampungan semen terus menerus dikembangkan dikalangan peneliti yang
berkecimpung di dunia peternakan. Berawal dari metode pengumpulan semen dengan menyerap
divagina sesudah perkawinan alam sudah lama ditinggalkan karena diketahui semen yang
dihasilkan tidak bisa dijamin kebersihannya sebagai akibat dari bercampurnya dengan sekresi dan
bakteri dari saluran kelamin ternak betina.
Kemudian perkembangan metode pengumpulan semen dilakukan dengan cara pengurutan
(massage) pada ampula vas deferens dan kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap melalui rektum.
Namun metode ini pada akhirnya juga ditinggalkan karena selain butuh ketrampilan khusus dan
pengalaman, juga beberapa sapi jantan kurang atau tidak memberi respon dengan metode ini. Selain
itu cara ini ditengarai sering bercampur dengan urine dan kuman-kuman dari hasil sperma yang
ditampung. Kemudian perkembangan selanjutnya para peneliti mencoba cara-cara lain yang lebih
praktis dan bisa menjaga kualitas sperma yang ditampungnya. Sampai akhirnya berhasil ditemukan
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metode penampungan semen dengan menggunakan vagina buatan. Metode ini ternyata sangat
populer dan kini dipakai secara meluas pada pusat-pusat inseminasi buatan di seluruh penjuru
dunia. Tidak terkecuali, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai salah satu stasion
inseminasi buatan nasional dari awal berdiri sampai sekarang masih mempertahankan metode
penampungan sperma dengan menggunakan vagina buatan.
Pada dasarnya jenis vagina buatan yang dimiliki oleh Balai adalah model double-walled type
AV dan termasuk model yang sering dipakai di Indonesia. Metode ini tetap dipertahankan oleh
Balai karena kelebihan yang dimilikinya sebagai sebuah simulasi yang sempurna terhadap
perkawinan secara alam dan semen tertampung dalam kualitas yang jauh lebih baik dari pada
metode-metode lainnya. Sesudah metode vagina buatan, metode yang lebih mutakhir ialah
pengumpulan semen dengan memakai elektroejakulator. Namun pada aplikasinya metode ini
kurang populer karena pejantan yang ditampung cenderung menunjukkan rasa yang kurang
nyaman, bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Austin et al. (1961) menunjukkan bahwa
volume dan konsentrasi semen yang diperoleh dengan metode ini pada umumnya lebih rendah.
Namun demikian, Balai sendiri tetap menggunakan metode elektroejakulasi khusus untuk pejantan
unggul yang pincang, lumpuh, cedera, lamban atau impoten, dan tidak sanggup menaiki teaser.
Kebersihan dan syarat-syarat higiene pejantan penting diperhatikan pada saat penampungan
semen. Hal ini dilakukan agar kualitas sperma yang ditampung tidak terkontaminasi dengan kotoran
dan kuman-kuman penyebab penyakit. Karenanya sebelum melakukan kegiatan penampungan
semen, dilakukan persiapan pejantan yang akan ditampung sesuai dengan jadwal berikut catatan
kesehatannya. Karenanya sebelum penampungan dilakukan, setiap petugas harus memastikan jika
kondisi penis pejantan yang akan ditampung dalam keadaan sehat (tidak terjadi luka atau bisul).
Jika diketahui penis terdapat luka, maka harus diolesi dengan antibiotik pada saat pejantan
mengalami ereksi. Secara berkala dilakukan pemotongan rambut preputium secara manual/elektrik
sampai batas 1 - 2 cm dari ujung preputium. Menurut Toelihere (1979), rambut yang terletak
dibagian ujung preputium tidak boleh terlalu panjang dan terlalu pendek.
Preputium dan daerah sekitarnya juga dilakukan pencucian dengan menggunakan alat
preputium washing machine dalam larutan desinfektan ringan. Penampungan semen dilakukan di
tempat khusus yakni service crate atau arena penampungan dengan konstruksi terbuat dari besi agar
pada saat proses penampungan bahan tersebut cukup kuat menahan kaki depan pejantan. Untuk
mensiasati agar lantai pada arena penampungan memiliki tempat berpijak yang tidak licin, maka
perlu kiranya diberikan matras yang cukup tebal agar pejantan merasa nyaman pada saat
memijakkan kakinya sehingga resiko terjadinya kecelakaan semakin kecil atau bila terdapat ternak
yang jatuh maka resikonya tidak sedemikian parah. Teaser yang digunakan adalah pejantan yang
berukuran lebih kecil atau sama serta dipilih pejantan teaser yang memiliki temperamen lebih
tenang (pendiam). Menurut Toelihere (1979), mengatakan bahwa teaser (pemancing) yang
digunakan pada saat proses penampungan adalah sapi betina, sapi jantan kebiri atau jantan pendiam,
atau bisa menggunakan dummy cow (hewan tiruan).
Meskipun Balai sendiri memiliki dummy cow tetapi aplikasinya hampir tidak pernah
difungsikan mengingat sifatnya yang kurang praktis dan pada beberapa bangsa pejantan tidak
mampu memberikan respon yang baik. Menurut beberapa literatur disebutkan bahwa sapi-sapi
Eropa (Bos taurus) khususnya sapi Frisian Holstein sangat mudah sekali diajarkan menaiki dummy
cow, akan tetapi untuk sapi-sapi potong tropis (Bos indicus) atau persilangannya merupakan
pejantan-pejantan yang lamban atau rendah libidonya, sehingga pemakaian dummy cow menjadi
kurang efektif. Berdasarkan pengalaman penulis, pejantan yang ditampung menunjukkan
kecenderungan lebih memilih pasangan (teaser) yang cocok sesuai dengan pasangannya. Jika
dilakukan pergantian pasangan teaser diluar kebiasaan, maka pejantan cenderung mengalami
penurunan libido sehingga pada akhirnya collector lebih susah dalam melakukan penampungan.
Namun perlu diingat, bahwasanya jika terlalu sering dipakai sebagai pejantan teaser, maka ada
kecenderungan terdapat pengaruh pada kondisi kesehatan ternak itu sendiri. Berdasarkan
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pengamatan yang ada di Balai, karena teaser yang digunakan memiliki ukuran tubuh yang relatif
lebih kecil atau sama dengan pejantan yang akan ditampung, ada kecenderungan memberikan
dampak pada kelainan pada bentuk punggung serta kekuatan kaki yang semakin lemah sebagai
akibat ternak tersebut menahan beban yang terlalu besar (pejantan) pada saat proses penampungan.
Selain melakukan persiapan pejantan yang akan ditampung, maka sudah semestinya perlu
dilakukan persiapan peralatan penampungan. Petugas harus memastikan bahwa vagina buatan yang
akan digunakan sudah steril dan terpasang dengan lengkap seluruh bagiannya berikut perlakuan
yang harus diberikan (pengisian air hangat dan pemberian lubricating jelly di 1/3 bagian atas dari
AV). Perlu diingat bahwasanya untuk menghindari semen agar tidak terjadi temperatur shock
dan terkena sinar matahari langsung, maka pada bagian collection tube harus diberi selongsong
yang berwarna hitam. Ini merupakan prosedur standar wajib yang selama ini telah dijalankan oleh
Balai sebagai bagian upayanya untuk mendapatkan kualitas semen yang baik.
Setiap pejantan yang ada di Balai secara rutin dilakukan penampungan sebanyak dua kali per
minggu sesuai dengan jadwal dan kebutuhan. Karena prosedur ini dilaksanakan secara rutin pada
pejantan, maka diperlukan beberapa kebijakan dari Balai untuk menghindari terjadinya penurunan
libido pada semua pejantan yang ada.Kebijakan pertama yakni dengan mengganti atau merotasi
pemancing secara berkala. Kadang-kadang seekor pejantan akan menjadi bosan, acuh tak acuh, dan
tidak mau melayani vagina buatan apabila prosedur yang sama dijalankan secara rutin setiap kali
penampungan. Hal ini sekaligus untuk mengurangi dampak resiko seperti yang telah dijelaskan di
atas dari pejantan teaser jika terlalu sering digunakan. Menurut Hale dan Almquist (1960),
bahwasanya dengan melakukan penggantian pemancing, pada umumnya libido pejantan yang akan
ditampung yang sebelumnya mengalami penurunan dapat dipulihkan kembali, bahkan dapat
dilakukan lebih banyak penampungan. Kebijakan yang kedua yakni secara berkala dengan
melakukan rotasi pejantan berdasarkan penempatan kandang yang pada akhirnya secara otomatis
tempat arena penampungan juga akan berubah. Hal ini dilakukan agar pejantan mendapatkan
suasana lingkungan yang baru dan berbeda sebagai upaya untuk meningkatkan libidonya. Faktor
lain yang mempengaruhi libido pejantan antara lain adalah faktor pemberian pakan, exercise, umur,
kondisilingkungandanlain-lain.
Perlu diperhatikan, bahwasanya bentuk atau konstruksi arena penampungan yang ada di Balai
dibuat sedemikian rupa yang pada intinya dibuat model tempat arena terbuka dengan hanya
memberikan atap saja (tanpa dinding) agar pejantan dan petugas nantinya merasa nyaman bisa
terbebas dari sengatan matahari langsung dan hujan serta alokasi tempat dibuat relatif jauh dari
keramaian aktifitas keseharian. Menurut Foster et al. (1970), bahwasanya penggantian arena
penampungan dari dalam gedung ke tempat terbuka dapat meningkatkan libido pejantan. Dikatakan
lebih lanjut bahwasanya suatu aspek yang sangat penting dalam perlakuan pejantan pada saat
penampungan adalah menghindari gangguan-gangguan. Suasana di arena harus dibuat tenang tanpa
menimbulkan keributan (kegaduhan) serta menghindari gerakan tiba-tiba yang bisa membuat
pejantan menjadi takut atau terkejut.
Upaya lain guna meningkatkan kemampuan libido pada saat penampungan adalah dengan
melakukan false mounting (pengekangan) terhadap pejantan. Pengekangan dilakukan dengan tidak
menampung semen terlebih dahulu pada saat pejantan menaiki teaser untuk yang pertama, kedua
kalinya atau bahkan untuk yang kesekian kalinya. Menurut Hale & Almquist (1960), mengatakan
bahwa satu false maounting mampu meningkatkan konsentrasi sperma sebesar 50 % dan dua false
mounting menyebabkan peningkatan konsentrasi 2 kali lipat konsentrasi sperma yang diperoleh jika
dibandingkan dengan tanpa perlakuan. Prosedur false mounting yang dilakukan di Balai adalah
sebanyak 2 - 3 kali (disesuaikan dengan kondisi pejantan) yaitu dengan cara menghandle penis agar
tidak menyentuh bagian pemancing (teaser). Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan,
sebaiknya perlakuan false mounting pada pejantan tidak dilakukan lebih dari 5 kali, karena jika
terlalu sering/banyak dilakukan, maka selain pejantan akan mudah lelah dan penis akan menjadi
kotor juga ditengarai dalam jangka panjangnya pejantan yang bersangkutan justru akan menurunkan
kemampuan libido.
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Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan petugas dalam menjalankan aktivitasnya tetap
menjadi prioritas bagi Balai, tidak terkecuali dengan petugas collector dan petugas handling.
Karenanya, setiap petugas collector dan handling yang ditunjuk dalam setiap menjalankan
aktivitasnya wajib memakai pakaian khusus serta perlengkapan helm dan sepatu pengaman (safety
boots). Hal ini dilakukan selain memberikan tingkat kenyamanan bagi petugas juga meminimalisir
resiko terjadinya kecelakaan.
Pada saat penampungan, collector berdiri di samping kanan pejantan dengan posisi memegang
vagina buatan pada tangan kanan dan mengarahkannya kira-kira dengan sudut kemiringan 35o
dengan lubang vagina buatan menghadap ke bawah. Pada saat pejantan melakukan ejakulasi, maka
dengan segera tangan kiri menggenggam preputium dan mengarahkan ke vagina buatan. Yang perlu
diperhatikan adalah pada saat penampungan tidak dilakukan gerakan mendorong vagina buatan ke
arah penis, pejantan dibebaskan untuk memberikan dorongan penisnya sendiri memasuki vagina
buatan. Menurut Toelihere (1979), mengatakan bahwa dorongan vagina buatan ke arah penis yang
sedang ereksi sebagian besar dari kasus yang ada pejantan tidak mau berejakulasi.
Setelah proses penampungan pejantan selesai, maka perlu dilakukan pengecekan kembali
mengenai identifikasi pejantan yang meliputi nama, kode, dan data pre-collection. Hal ini wajib
dilakukan agar dalam tahap prosesing nantinya tidak terjadi kekeliruan mengenai identifikasi
produk akhir setelah menjadi semen beku. Jika tempat penampungan dan laboratorium dimana
semen nantinya akan diproses mempunyai jarak yang cukup jauh, maka selama perjalanan
collection tube harus diberi pelindung yang berupa kain hitam sebagai upaya untuk mencegah
penurunan kualitas akibat kontak langsung dengan sinar matahari dan kemudian dengan segera
semen yang telah tertampung dikirim ke laboratorium untuk selanjutnya dilakukan pemprosesan
menjadi semen beku. Setelah digunakan penampungan, maka dengan segera vagina buatan di cuci,
dibersihkan dan disterilkan kembali. Proses sterilisai alat AV yang dilakukan di Balai adalah
dengan merebus didalam air panas. Langkah selanjutnya yaitu proses pengeringan didalam lemari
sterilisasi yang didalamnya dilengkapi dengan sinar ultra violet. Setelah semuanya selesai baru ultra
violet.. Menurut Toelihere (1979), proses pencucian dan pembilasan menggunakan larutan 70 %
ethyl alkohol, karena jika dilakukan sterilisasi melalui metode perebusan di dadalam air panas bisa
mempercepat kerusakan bagian-bagian yang terbuat dari karet.
Demikian secara garis besar proses penampungan yang dilakukan di Balai Besar Inseminasi
Buatan Singosari. Setiap metode penampungan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Namun yang perlu diperhatika dalam setiap aktifitas penampungan adalah faktor kenyamanan
ternak dan petugas, serta yang paling penting adalah kebersihan untuk mencegah kontaminasi
semen sehingga bisa dihasilkan sperma dengan kualitas yang bagus.
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3.14 PENGUJIAN SEMEN BEKU

3.15 PELAYANAN MASYARAKAT
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3.16 TEKNIK INSEMINASI

1. Betina birahi di siapkan, feses di keluarkan,vulva di bersihkan dan dilap basah serta diusp
cepat dengan kapas alcohol 70% (terlebih dahulu kapas diperas sampai alcohol tidak terlalu
basah.
2. Straw yang sudah di thawing disetting pada AI Gun (alat IB) dan di masukkan dalam
vagina.
3. Lakukan palpasi rectal untuk membantu gun menuju posisi IV (0,5-1 cm setelah servik)
4. Semen di semprotkan pada posisi IV,secara perlahan,selanjutnya gun di keluarkan dan
tangan kiri petugas memijat lembut servik dan vagina.
5. Setelah IB selesai,inseminator harus melakukan pencatatan dan memberi penjelasan atau
informasi kepada peternak serta membersihkan dan membereskan kembali semua peralatan.
Adapun dalam pelaksanaan Ib tersebut,apabila tidak mengetahui secara tepat proses
Insemianasi buatan maka tingkat keberhasilan juga kecil.oleh karena itu,untuk
menghindari hal itu,maka faktor yang dapat mempengaruhi kebuntingan harus
tetapdi perhatikan.
Beberpa faktor yang dapat mempengaruhi kebuntingan antara lain:
a. Ketetapa deteksi birahi
b. Deposisi semen dalam organ reproduksi betina
c. Kualitas Semen
d. Kondisi reprodksi betina

3.17 JASA KONSULTASI
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3.18 PENANGANAN SEMEN BEKU DALAM KONTAINER

Container berisi semen beku yang baru di terima dari BBIB Singosari :
1. Sebaiknya segera di periksa
a. Kondisi container
b. Kondisi nitrogen cair
c. Kondisi straw atau semen beku
i. Jumlah straw
ii. Motilita progresif sperma setelah thawing
2. Setelah penerimaan , segera di buat berita acara pemeriksaan dan di kirim ke BBIB
singosari
3. Container di isi dengan nitrogen cair untuk mencegah kekurangan nitrogen air dan tutup
kembali
4. Container depo sebaiknya di beri label petunjuk per-canister untuk memudahkan
inseminator atau petugas semen beku yang di inginkan
5. Semen beku harus selalu dalam rendaman nitrogen cunruair atau apabila hanay terdapat satu
susun kanister maka volume nitrogen cair minimal 1/3 tinggi container atau  13 cm dari
dasar container
6. Untuk mengecet nitrogen cair dapat di gunakan star atau tongkat atau kayu atau bambu kecil
berskala , di celupkan beberapa detik dan di angkat untuk di lihat Kristal S atau embun yang
terbentuk , ang menandakan tinggi nitrogen cair dalam kntainer.
7. Pengamilan straw dalam canister dari container tidak boleh melebihi tinggi leher kontainer
8. Hindari pemindahan straw dari container satu ke container lain yang terlalu sering di
gunakan
9. Straw yang sudah di thawing tidak dapat di kembalikan ke dalam container lagi
10. Straw yang kekurangan nitrogen cair , kualitasnya menurun
Pencairan kembali ( thawing )
Thawing ideal menggunakan air hangat 37-38c selama 15-30 detik thawing pada air biasa ,
air sumur atau air es dalam waktu lebih lama ( sampai tampak gelembung udarapaa straw)
dan segera IB-kan.
Spermatozoa pada suhu aktif harus segera di inseminasikan uuk mendapatkan angka
fertilitas yang tinggi.
3.19 PENYULUHAN IB
A. pengertian
Penyuluhan menurut arti katanya adalah suatu usaha untuk membuat orang menjadi tahu dengan
jelas tentang sesuatu hal, dimana orang yang semula tidak tahu menjadi tahu dan orang yang sudah
tahu akan menjadi lebih paham secara mendalam.
Dalam kegiatan penyuluhan ini mengandung juga proses komunikasi dan adopsi informasi. Saat
berkomunikasi pada penyuluhan, seseorang akan memberikan pendidikan atau pengetahuan,
mengubah prilaku serta menumbuhkan motivasi pada seseorang atau kelompok orang, untuk dapat
menerima dan mengadopsi informasi yang disampaikan oleh penyuluh.
B. penyuluhan IB
Penyuluhan IB merupakan suatu sistem pendidikan non formal bagi seseorang/kelompok/
masyarakat yang bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan seseorang/
kelompok/ masyarakat tentang IB baik secara teknis, pembibitan, sosial budaya dan aspek ekonomi.
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Melalui penyuluhan IB diharapkan mampu mengubah pandangan seseorang dan dengan rasa
kesadarannya dapat menumbuhkan motivasi untuk menerapkan IB dalam manajemen reproduksi
ternaknya.

C. unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan ib
Keberhasilan kegiatan penyuluhan IB dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu :
1. Penyuluh/komunikator adalah petugas penyuluh itu sendiri yang akan memberikan informasi
tentang IB
2. Reseptor adalah orang yang akan diberikan penyuluhan
3. Informasi adalah materi IB yang akan disampaikan ke reseptor
4. Cara/metode penyampain informasi IB
1. Penyuluh/komunikator IB
Dalam kegiatan penyuluhan IB, komunikator biasanya petugas penyuluh peternakan atau petugas
dinas yang menangani IB, dokter hewan, Inseminator, petugas`pemeriksa kebuntingan dan
asisten teknis reproduksi. Supaya informasi tentang IB dapat dimengerti dan menarik minat
seseorang/kelompok/masyarakat untuk menerapkan IB, maka komunikator IB sebaiknya
memenuhi persyaratan yaitu:
a. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi IB
b. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
c. Mampu memahami karakter seseorang/kelompok/masyarakat
d. Komunikator mampu menarik perhatian dan menyakinkan masyarakat tentang keunggulan IB
sehingga mampu menarik perhatian masyarakat
e. Mampu menunbuhkan minat masyrakat untuk ingin tahu lebih banyak
2. Reseptor/penerima informasi IB
Sebagai penerima informasi adalah seseorang/peternak/kelompok/masyarakat. Untuk
keberhasilan program penyuluhan IB, maka antar komunikator dengan reseptor sebaiknya
terbangun komunikasi yang baik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan
motivasinya untuk mengadopsi serta tergerak untuk menerapkan teknologi IB.
3. Informasi tantang IB
Informasi yang disampaikan oleh komunikator adalah semua informasi yang berkaitan dengan IB
seperti keunggulan IB, keuntungan menerapkan IB, pengamatan sapi birahi, pemeliharaan ternak
yang baik dan cara memperoleh pelayanan IB. Informasi yang disampaikan ke peternak sebaiknya
disampaikan secara jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peternak. Oleh
karena itu, maka komunikator supaya dapat memahami kondisi dan tingkat kemampuan peternak,
sehingga kegiatan penyuluhan Ib menjadi efektif.
4. Cara menyampaikan informasi IB
Dalam menyampaikan informasi IB, komunikator dapat menggunakan beberapa metode
penyuluhan IB. Penyampaian informasi IB yang biasa dilakukan dapat melalui 3 (tiga) pendekatan
ke masyarakat yaitu;
a. Pendekatan massal yaitu menyampaikan informasi yang bersifat umum dan lengkap, disampaikan
dengan penjelasan yang lebih mendalam melalui pertemuan massal misalnya dengan
menggunakan metode ceramah. Supaya ceramah lebih efektif maka seorang komunikator dapat
menyajikan materi dengan alat peraga untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Alat peraga
dapat berupa gambar, benda sesungguhnya dan video. Dalam metode ceramah ini, seorang
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komunikator diharapkan bisa membangun komunikasi dua arah yaitu melalui diskusi pada
setiap akhir penyampaian materi.
b. Pendekatan kelompok yaitu penyampaian informasi yang dilakukan dengan pertemuan
kelompok, diskusi kelompok dan demonstrasi.
Kegiatan demonstrasi penyuluhan IB bisa dilakukan dengan menunjukan cara yang dapat
dilakukan dan menunjukan bukti/hasil yang dapat dilihat seperti cara pengenalan tanda-tanda
birahi, cara melakukan IB, ternak bunting dan anak-anak hasil IB
C. Pendekatan perorangan yaitu penyampaian informasi dengan melakukan kunjungan atau hadir ke
rumah/tempat seseorang. Metode pendekatan dengan cara ini biasanya disertai dengan
praktek/latihan ataupun diskusi yang lebih bersifat teknis.
(I.P. Eka Sentana)
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