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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to compare the vital 

statistics and performance of Madura and Madrasin in 

Pamekasan Madura. This research was done at several sub-

districts in Pamekasan District on November 14
th
 - December 

14
th
 2017. Material used in this research were 50 Madura cattle 

and 50 Madrasin cattle. Method used in this research was 

survey and measurement directly in field. Observed variables 

in this research were chest girth (CG), body length (BL) and 

body height (BH), service per conception (S/C), calving 

interval (CI) and days open (DO). The data obtained were 

analyzed by independent t-test with excel program. The result 

shows that there was a difference of vital statistic size on 

Madrasin cow chest girth was bigger than Madura cattle, 

Madrasin cattle length was longer than Madura cattle, and 

Madrasin cattle was higher than Madura cattle. The 

reproductive performance shows the difference between 

Madura cattle and Madrasin cattle in S/C and DO. The mean 

value of S/C parity over 4 Madura cows was 1.10±0.32 

smaller than Madrasin cattle 1.86±0.77. The mean value of 
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DO parity over 4 Madura cows was 101.7±7.39 days lower 

than Madrasin cattle 121.41±19.11 days. The average value of 

CI parity 3 Madrasin cows was 400.23±11.73 lower than 

Madura cattle 413.33±13.59. 

 

Keywords : Vital statistics, performance, reproductive, madura 

cattle, madrasin cattle.
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RINGKASAN 

 

Sapi Madura sebagai plasma nutfah sapi potong yang 

berada di lingkungan agroekosistem kering dan berkembang 

baik di pulau Madura. Sapi Madrasin adalah hasil persilangan 

sapi Madura dengan sapi Limousin yang diharapkan dapat 

memperbaiki sifat dan induknya yang mampu beradaptasi 

dengan lingkungan dan cuaca Madura yang panas. 

Keberhasilan dalam usaha perkembangbiakan sangat terkait 

dengan tingkat produktifitas dan reproduksi. Statistik vital 

merupakan ukuran-ukuran tubuh yang bermanfaat untuk 

mengetahui karakteristik seekor ternak.  

Penelitian dilakukan di beberapa Kecamatan di 

wilayah Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 November - 

14 Desember 2017. Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan statistik vital dan performan reproduksi sapi 

Madura dan sapi Madrasin di Kabupaten Pamekasan Madura 

yang dilihat dari S/C, CI, DO, LD, PB, dan TB. Materi 

penelitian yang digunakan adalah pengukuran statistik vital 

dan data rekording reproduksi sapi Madura dan sapi Madrasin. 

Perbandingan performan reproduksi induk dibedakan 

berdasarkan paritas 2, 3 dan lebih dari 4. Masing-masing 
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terdiri dari 50  ekor induk sapi Madura dan 50 ekor induk sapi 

Madrasin. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan secara langsung di lapang 

dengan  pengukuran langsung statistik vital dan berpartisipasi 

aktif wawancara dengan peternak saat dilakukan PKB 

(Pemeriksaan Kebuntingan). Variabel yang diamati adalah 

statistik vital meliputi lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

badan, untuk performan reproduksi meliputi service per 

conception, calving interval dan days open. Data hasil 

penelitian yang diperoleh dianalisa menggunakan uji-t tidak 

berpasangan dengan bantuan program Excel windows 10. 

Hasil penelitian lingkar dada paritas 2 sapi Madrasin 

lebih besar (170,47±7,91 cm) dibandingkan sapi Madura 

(159,25±11,59 cm) (P<0,01), untuk sapi Madrasin paritas 3 

lebih besar (166,62±11,95 cm) dibandingkan sapi Madura 

(154,5±7,56 cm) (P<0,01) dan sapi Madrasin paritas >4 lebih 

besar (163,82±7,92 cm) dibandingkan sapi Madura 

(153,2±8,22 cm) (P<0,01). Hasil penelitian panjang badan 

paritas 2 sapi Madrasin lebih panjang (135,4±7,64 cm) 

dibandingkan sapi Madura (128,12±6,65 cm) (P<0,01), untuk 

paritas 3 sapi Madrasin lebih panjang (137,0±5,73 cm) 

dibandingkan sapi Madura (128,5±5,04 cm) (P<0,01) dan sapi 

Madrasin paritas >4 lebih besar (142,32±14,56 cm) 

dibandingkan sapi Madura (125,7 ± 5,93 cm) (P<0,01). Hasil 

penelitian tinggi badan paritas 2 sapi Madrasin (131,07±3,53 

cm) lebih tinggi dibandingkan sapi Madura (126,57±5,76 cm), 

untuk paritas 3 sapi Madrasin lebih panjang (131,69±3,43 cm) 

dibandingkan sapi Madura (128,58±3,96 cm) (P<0,05) dan 

sapi Madrasin paritas >4 lebih besar (131,09±4,76 cm) 

dibandingkan sapi Madura (131,09±4,76 cm) (P<0,01). Hasil 

penelitian S/C paritas 2 sapi Madura (1,54±0,69 kali) lebih
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kecil dibandingkan sapi Madrasin (1,73±0,88 kali) (P>0,05), 

untuk S/C paritas 3 sapi Madura (1,67±0,78 kali) lebih besar 

dibandingkan sapi Madrasin (1,39±0,51 kali) (P>0,05) dan 

S/C paritas lebih dari 4 sapi Madura (1,10±0,32 kali) lebih 

kecil dibandingkan sapi Madrasin (1,86±0,77 kali) (P<0,01). 

Hasil penelitian CI paritas 2 sapi Madura (408,71±15,27 hari) 

lebih besar dibandingkan sapi Madrasin (408,33±16,0 hari) 

(P>0,05), untuk CI paritas 3 sapi Madura (413,3±13,59 hari) 

lebih besar dibandingkan sapi Madrasin (400,23±11,73 hari) 

(P<0,05) dan CI paritas lebih dari 4 sapi Madura (405,80±8,7 

hari) lebih kecil dibandingkan sapi Madrasin (406,36±12,20 

hari) (P>0,05). Hasil penelitian DO paritas 2 sapi Madura 

(110,82±11,79 hari) lebih kecil dibandingkan sapi Madrasin 

(121,47±17,11 hari) (P<0,05), untuk DO paritas 3 sapi Madura 

(112,08±13,39 hari) lebih besar dibandingkan sapi Madrasin 

(111,15 ± 12,84 hari) (P>0,05) dan DO paritas lebih dari 4 

sapi Madura (101,7±7,39) lebih kecil dibandingkan sapi 

Madrasin (121,41±19,11 hari) (P<0,01). 

Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ukuran 

statistik vital yaitu yaitu ukuran lingkar dada sapi Madrasin 

lebih besar dibandingkan sapi Madura, panjang badan sapi 

Madrasin lebih panjang dibandingkan sapi Madura, dan tinggi 

badan sapi Madrasin lebih tinggi dibandingkan sapi Madura. 

Perbedaan nilai S/C dan DO sapi Madura paritas lebih dari 4 

lebih baik dibandingkan dengan sapi Madrasin, sedangkan 

nilai CI sapi Madrasin paritas 3 lebih baik dibandingkan sapi 

Madura. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perternakan merupakan salah satu sektor penyedia 

bahan pangan untuk menopang pertumbuhan penduduk. 

Pengembangan bidang peternakan semakin menjadi perhatian 

penting karena adanya program diversifikasi pangan untuk 

meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang dalam hal ini 

peternakan berperan sebagai sumber produksi pangan 

berkualitas tinggi. Pulau Madura dikenal sebagai daerah 

produksi ternak potong khususnya Kabupaten Pamekasan. 

Populasi ternak sapi Madura tiap tahun mengalami 

peningkatan. Data populasi sapi potong dari Dinas Peternakan 

Kabupaten Pamekasan, tahun 2016 menunjukkan populasi 

ternak sapi sebesar 74.681 ekor jantan dan 115.954 betina 

(Dinas Peternakan Pamekasan, 2016). Salah satu bangsa sapi 

lokal yang diternakkan oleh peternakan rakyat di Indonesia 

khususnya di wilayah Jawa Timur adalah Sapi Madura dan 

Sapi Madrasin (Wisono, Nuryadi, dan Suyadi, 2014). 

Keunggulan sapi Madura yang merupakan potensi besar untuk 

pengembangan adalah secara genetik memiliki sifat toleran 

terhadap iklim panas dan lingkungan marginal serta tahan 

dengan serangan caplak, kemampuan adaptasi tinggi terhadap 

kualitas pakan yang rendah, serta kebutuhan pakan lebih 

sedikit dibandingkan dengan sapi impor (Nurgiartiningsih, 

2011).  

Masuknya sapi exotic seperti sapi Limousin ke Pulau 

Madura melalui persilangan dengan teknik inseminasi buatan 

(IB) perlu diperhatikan performan produksi dan 

reproduksinya, mengingat bahwa sapi Limousin kurang dalam 

beradaptasi pada kondisi daerah yang kering, panas dan 

kekurangan pakan. Sehingga dilakukan persilangan antara sapi 
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Madura dan sapi Limousin untuk memberikan keturunan yang 

dapat beradaptasi dengan lingkungan kering dan panas. 

Beragamnya bobot lahir sapi Madura dan persilangan dapat 

dipengaruhi oleh keragaman genetik, bangsa, manajemen 

pemeliharaan, bobot lahir, lingkungan dan pengaruh individu 

pejantan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu 

Kabupaten di Pulau Madura yang merupakan salah satu 

kawasan pengembangan sapi potong dan memiliki populasi 

Sapi Madura yang tinggi. 

Perkembangan populasi sapi potong erat hubungannya 

dengan reproduksi pada ternak. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi reproduksi diantaranya adalah angka pelayanan 

inseminasi yang dilakukan untuk menghasilkan kebuntingan 

atau Service per conception (S/C), jarak waktu beranak satu 

dengan beranak selanjutnya atau Calving Interval (CI), jarak 

rata-rata lama kosong atau Days Open (DO) dan faktor 

produksi yaitu bobot badan (Ihsan dan Wahjuningsih, 2011). 

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usaha 

peternakan sapi Madura dan sapi Madrasin (Madura-

Limousin) yang sudah ada yaitu dengan mempelajari tentang 

perbedaan performans terhadap kemampuan reproduksi sapi 

Madura dan sapi Madrasin (Madura-Limousin). Keberhasilan 

usaha perkembangbiakan sangat terkait dengan tingkat 

produktifitas dan reproduksi.  

Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah Kabupaten 

yang berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam 

wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di 

pada 113
o
 19’ – 113

o
 58’ Bujur Timur dan 6

o
 51’ – 7

o
 31’ 

Lintang Selatan. Kabupaten Sampang berbatasan langsung 

dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Sampang di 

sebelah barat, Selat Madura di sebelah selatan, dan Kabupaten 

Sumenep disebelah timur. Pada tahun 2015 populasi sapi 
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potong di Kabupaten Pamekasan mencapai 155.086 ekor dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai 190.635 

ekor (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian 

berdasarkan variabel Service per Conception (S/C), dan 

Calving Interval  (CI), Days Open (DO), Lingkar Dada (LD), 

Panjang Badan (PB), dan Tinggi Badan (TB) yang dapat 

digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi peternak 

dan Dinas Peternakan dalam rangka peningkatan performan 

reproduksi dan statistik vital sapi potong di Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perbandingan statistik vital dan performan 

reproduksi pada sapi Madura dan sapi Madrasin di Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan statistik 

vital dan performan reproduksi sapi Madura dan sapi Madrasin 

di Kabupaten Pamekasan Madura yang dilihat dari LD, PB, 

TB, S/C, CI dan DO. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat  diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang perbandingan statistik vital 

dan performans reproduksi sapi Madura dan sapi Madrasin 

di Kabupaten Pamekasan Madura. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah 

dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas 

sapi Madura dan sapi Madrasin. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Kebutuhan daging sapi potong setiap tahun selalu 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, peningkatan pendapatan serta kesadaran 

masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi bahan sumber 

protein asal hewani. Tingginya permintaan akan daging tidak 

diimbangi dengan jumlah populasi sapi potong. Dalam dua 

tahun terakhir pertumbuhan populasi sapi potong mengalami 

peningkatan 4,36% sedangkan untuk permintaan daging sapi 

pada tahun 2015 sebesar 2,61 kg/kapita/tahun dan pada tahun 

2016 sebesar 3,1 kg/kapita/tahun. Konsumsi daging yang 

meningkat memaksa pemerintah membuat kebijakan, salah 

satunya dengan memasok daging yang bersumber dari 

peternak lokal para petani kecil dan ditambah impor daging. 

Karena untuk menghasilkan satu ekor sapi dengan bobot 

potong rata-rata diperlukan waktu sekitar 4,5 tahun dan biaya 

yang besar. Daging yang berasal dari sapi lokal yaitu sapi 

madura, sapi bali, dan sapi sumbawa belum memenuhi 

kebutuhan sehingga dilakukan impor daging. 

Perkembangan populasi sapi potong erat hubungannya 

dengan reproduksi pada ternak. Reproduksi pada ternak 

merupakan suatu hal yang harus mendapatkan perhatian yang 

cukup supaya produktivitas dari sapi potong bisa maksimal 

yang pada akhirnya dapat menguntungkan bagi peternak. 

Inseminasi Buatan adalah salah satu teknologi reproduksi yang 

mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu 

genetik ternak, sehingga dalam waktu pendek dapat 

menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang 

besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak-

banyaknya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tampilan 

reproduksi adalah paritas dari sapi yaitu dimana tahapan 

seekor induk ternak beranak.  
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Sapi Madura merupakan sapi lokal asli indonesia hasil 

persilangan antara banteng dengan Bos indicus atau sapi Zebu 

yang secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim 

panas. Persilangan antara Sapi Madura dengan Sapi Limousin 

dilakukan untuk memperbaiki mutu genetik dan produktivitas 

sapi lokal. Perkawinan silang itu menghasilkan produksi sapi 

dengan kualitas lebih bagus dari sapi lokal yang dikenal 

dengan Sapi Madrasin (Rahmawati, Harijani dan Lamid, 

2015). Keberhasilan suatu usaha perkembangbiakan sangat 

tergantung dari statistik vital dan performan reproduksi dari 

ternak serta tingkat kematian dari induk dan anak ketika 

beranak. Faktor tatistik vital yaitu Lingkar Dada (LD), 

Panjang Badan (PB), dan Tinggi Badan (TB) sedangkan 

performan reproduksi yang penting antara lain adalah Service 

per Conception (S/C), Calving Interval  (CI), dan Days Open 

(DO). 
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

statistik vital dan performan reproduksi antara sapi Madura 

dan sapi Madrasin di Kabupaten Pamekasan Madura. 

 

Peningkatan kebutuhan daging tidak 

diikuti dengan populasi sapi potong 

Meningkatkan 

populasi sapi potong 

dengan melakukan IB 

Sapi Madura 

Statistik vital 

Sapi Madrasin 

Performan reproduksi 

S/C DO CI LD PB TB 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Madura 

 
Gambar 2. Sapi Madura Betina 

 

Sapi Madura adalah sapi yang dikembangkan sebagai 

plasma nutfah sapi potong yang berada di lingkungan 

agroekosistem kering dan berkembang baik di pulau Madura. 

Sapi Madura adalah salah satu bangsa sapi lokal Indonesia 

yang banyak dikembangbiakkan di Pulau Madura, Provinsi 

Jawa Timur. Sapi Madura memiliki keunggulan yang 

berpotensi besar untuk pengembangan adalah secara genetik 

memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan 

marginal serta tahan terhadap serangan caplak, kemampuan 

adaptasi tinggi terhadap kualitas pakan yang rendah, serta 

kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan dengan sapi 

impor (Nurgiartiningsih, 2011). Sapi Madura diduga berasal 

dari hasil persilangan antara sapi Bali (Bos sondaicus) dengan 

sapi Zebu (Bos indicus). Sebagian lagi mengemukakan antara 

banteng dengan campuran Zebu dan sapi tipe Short-horn, atau 

antara banteng (Bos sondaicus) dengan sapi-sapi lokal di Jawa 

Tengah yang kemudian memperoleh tambahan darah sapi 

Zebu (Kutsiyah, 2012). 
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Bentuk sapi Madura secara umum adalah berpunuk 

kecil (78,1%), sedangkan sapi yang berpunuk sedang dan 

besar berturut-turut sebesar 18,4 dan 3,5% dari populasi sapi 

yang diamati. Sapi Madura mempunyai gelambir yang relatif 

kecil, besar gelambir pada umumnya berhubungan dengan 

jenis kelamin. Pada sapi jantan bergelambir cenderung lebih 

besar dibandingkan dengan sapi betina. Warna tubuh sapi 

Madura didominasi dengan warna coklat medium dan coklat 

merah, warna tersebut merupakan ciri khas sapi Madura. Pola 

warna tubuh dominan sapi Madura hingga warna ekor sapi 

Madura pada umumnya bewama coklat medium dan panjang, 

warna moncong, tanduk dan kuku sapi Madura yang diamati 

adalah hitam. Warna moncong dan kuku yang hitam ini 

memang umum didapati pada sapi Bali. Seperti halnya pada 

warna moncong dan warna kuku, tanduk sapi Madura pada 

umumnya bewarna hitam (> 90%) dan sebagian kecil bewarna 

coklat sampai abu-abu. Warna selain hitam sering dijumpai 

pada sapi yang masih muda. Semakin meningkat umur sapi, 

warna tanduk beralih menjadi hitam sedangkan pada jantan 

terlihat hitam pekat (Setiadi dan Diwyanto, 1997). 

Sapi Madura merupakan sapi lokal Indonesia yang 

menjadi salah satu sumber daya genetik yang ada di Indonesia. 

Sapi Madura memiliki beberapa keunggulan antara lain 

memiliki kinerja reproduksi yang lebih baik dibandingkan 

dengan sapi dari Bos taurus, lebih tahan terhadap panas dan 

tahan dari penyakit caplak. Sapi lokal mempunyai kemampuan 

reproduktivitas lebih baik dibanding sapi persilangan. Ternak 

lokal lebih mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan 

kondisi manajemen pemeliharaan di Indonesia yang sebagian 

besar dipelihara di peternakan rakyat. Peternakan rakyat di 

pulau Madura menggunakan dua jenis bangsa sapi mulai tahun 

2000 diperkenalkan sapi persilangan Madura dengan sapi 

exotic. Perkenalan sapi Limousin masuk ke pulau Madura 
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dengan inseminasi buatan. Sistem pemeliharaan sapi masih 

bersifat tradisional dengan menggunakan teknologi sederhana 

karena mata pencaharian peternak sebagian besar merupakan 

petani sehingga usaha peternakan sapi potong yang ada secara 

umum masih berupa usaha sampingan (Hartatik, Mahardika, 

Widi dan Baliarti, 2009). Diwyanto dan Inounu (2009), 

menyatakan bahwa sapi lokal mempunyai beberapa 

keistimewaan yaitu: adaptif, daya reproduksi tinggi, tahan 

berbagai penyakit atau parasit tropis, kualitas kulit sangat 

bagus, serta punya karkas yang lebih baik. Dalam kondisi 

kurang pakan, sapi lokal akan terlihat sangat kurus, tetapi 

masih mampu untuk berahi, ovulasi, dan bunting.  

 

2.2 Sapi Madrasin 

 
Gambar 3. Sapi Madrasin Betina 

 

Sapi Madrasin adalah hasil persilangan sapi Madura 

dengan sapi Limousin yang diharapkan dapat memperbaiki 

sifat dan induknya yang mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan cuaca Madura yang panas. Sapi Madrasin 

memiliki penampilan eksterior tubuh dan berat badan lebih 

baik dibanding sapi Madura. Peternak sapi Madura cenderung 

memilih IB yang menggunakan pejantan unggul sapi Limousin 

sebagai sumber semen beku. Kondisi ini tentu kurang 

menguntungkan terutama terkait dengan upaya 



 

10 
 

mempertahankan eksistensi kemurnian sapi Madura sebagai 

salah satu plasma nutfah sapi asli Indonesia. Masuknya sapi 

Limousin melalui inseminasi buatan perlu diperhatikan 

performan produksi dan reproduksinya, mengingat bahwa sapi 

Limousin kurang beradaptasi dengan kondisi daerah yang 

kering, panas dan kekurangan pakan. Usaha ternak sapi potong 

dapat dikatakan berhasil bila telah memberikan kontribusi 

pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

peternak (Rahmawati, Harijani dan Lamid, 2015). Sutarno and 

Setyawan (2015), menyatakan bahwa peningkatan kualitas 

ternak Madura umumnya dilakukan oleh persilangan antara 

sapi Madura dengan pejantan ternak limousin melalui 

inseminasi buatan. Ternak persilangan ini lebih baik kualitas 

produksi daging dan dikenal secara lokal sebagai sapi 

Madrasin atau Limad. Ukuran dan tubuh sapi Madrasin 

bobotnya lebih tinggi dari sapi Madura. Kondisi ini tentu 

kurang menguntungkan terutama terkait dengan usaha 

mempertahankan keberadaan sapi Madura murni sebagai salah 

satu bibit plasma nutfah asli Indonesia. 

Fakta sampai saat ini program persilangan yang 

dilakukan di Pulau Madura memunculkan perbedaan. Satu sisi 

dalam cakupan jangka pendek persilangan dapat membawa 

berkah dengan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai 

dampak gabungan sifat tetua terhadap keturunannya. Bobot 

badan F1 hasil persilangan sapi Madura dengan sapi Limousin 

(yang dikenal dengan nama sapi Madrasin) mencapai 850 kg 

hanya dalam waktu 3-4 tahun. Sisi yang lain dalam rentang 

jangka panjang tidak diketahui, apakah nantinya sapi potong 

yang ada di Pulau Madura akan menjadi lebih baik atau 

sebaliknya. Kekhawatiran ini bukan semata-mata hanya 

bertujuan untuk mempertahankan pemurnian plasma nutfah, 

akan tetapi persilangan berjalan cukup massif, tanpa koridor 

yang jelas. Fakta menunjukkan bahwa F1 adalah performans 
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terbaik yang dihasilkan peternak. Ini berarti lingkungan yang 

bisa ditoleransi baik dari aspek sosial ekonomi masyarakat 

maupun aspek lingkungan adalah F1. Merujuk pada hasil 

tersebut ada dua cara yang bisa diterapkan. Pertama, seperti 

yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa F1 khusus 

untuk di potong tidak sebagai sapi bibit. Kedua, sapi jantan F1 

digunakan sebagai pemacek untuk sapi betina F1. Kemudian, 

ketika terjadi peningkatan jumlah populasi F1 sebaiknya BIB 

atau BBIB menseleksi pejantan dan membuat semen sapi 

madrasin (F1). Setelah beberapa generasi grading up sapi 

Madura dengan sapi Madrasin pada komposisi darah telah 

mencapai keseimbangan yaitu sapi Madura 50% dan sapi 

Madrasin 50% (Kutsiyah, 2012). Cunningham and Syrstad 

(1987) menyatakan bahwa sistem perkawinan silang 

memberikan 100% kemungkinan heterozigot pada generasi, 

dan ini menurun menjadi 50% pada generasi F1 dan generasi 

berikutnya. Persentase gen dari strain persis 50% pada 

generasi pertama dan juga harus 50% pada generasi 

berikutnya, individu berpikir akan bervariasi dalam proporsi 

gen yang mereka bawa, sementara pilihan bersamaan yang 

dilakukan dapat meningkat atau diturunkan secara bersamaan 

proporsi rata-rata gen. 

Perbedaan yang paling terlihat antara sapi silangan 

Limura dan sapi Madura dapat dilihat pada variasi warna 

tubuh, warna pantat, garis punggung, warna kaki, bentuk 

tanduk, dan warna tracak. Warna gelap pada sapi Limura 

terdapat pada garis punggung, moncong dan tanduk. Warna 

tubuh sapi silangan Limura sebagian besar berwarna merah 

bata (45%) dan merah gelap (35%), sedangkan sapi Madura 

adalah merah terang (38,98%) dan merah bata (33,9%). Pola 

warna pada sapi silangan Limura menunjukkan adanya 

pergeseran warna tubuh ke arah yang lebih gelap (Hartatik, 

Mahardika, Widi dan Baliarti 2009). Diwyanto dan Inounu 
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(2009), menyatakan bahwa peternak menyukai sapi silangan 

karena ukuran (bobot) sapi yang lebih besar, sehingga harga 

jual pedet jantan untuk sapi bakalan jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan sapi lokal. 

 

2.3 Statistik Vital 

Seperti yang ditetapkan oleh pemerintah pengukuran 

statistik vital meliputi bobot badan, panjang badan, tinggi 

badan dan lingkar dada sebagai ukuran statistik vital yang 

dijadikan sebagai kriteria pemilihan bibit sapi potong di 

Indonesia. Statistik vital adalah nilai-nilai yang dapat diukur 

dari bagian tubuh ternak sapi yang meliputi ukuran kepala, 

tinggi badan, panjang badan, dalam dada dan lingkar dada 

yang digunakan untuk mengetahui bentuk ternak secara visual 

dan melihat pertumbuhannya secara ideal (Maylinda dan 

Basori, 2004). Pengukuran pertumbuhan tubuh secara 

keseluruhan umumya di ukur dengan bertambahnya berat 

badan. Seiring dengan pertambahan bobot badan maka ukuran 

tubuh semakin besar sedangkan besarnya badan dapat 

diketahui dengan mengukur tinggi badan, panjang badan dan 

lingkar dada. Bagian tubuh sapi dapat digunakan untuk 

menilai produktivitas ternak tersebut, antara lain lingkar dada, 

tinggi badan dan panjang badan. 
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2.3.1 Lingkar Dada (LD) 

 
Gambar 4. Cara pengukuran lingkar dada ternak sapi dengan 

pita ukur (Mansyur, 2010). 

 

Lingkar dada (LD) diukur secara melingkar di 

belakang gumba atau di belakang tulang belikat (Os scapula) 

dengan menggunakan pita ukur melingkar dan dinyatakan 

dalam cm (Nugraha, Maylinda dan Nasich, 2015). Ni’am, 

Purnomoadi dan Dartosukarno (2012), menyatakan bahwa 

dengan bertambahnya bobot badan maka bertambah pula 

ukuran lingkar dada, begitu pula sebaliknya dengan 

menurunnya ukuran bobot badan, maka menurun juga ukuran 

lingkar dadanya. Karena lingkar dada dan panjang badan 

menunjukkan volume dari ternak tersebut. Bila diibaratkan 

luas maka lingkar dada menggambarkan luas, sedangkan 

panjang badan menggambarkan tinggi. Secara praktis 

pengukuran lingkar dada juga lebih mudah, dibandingkan 

dengan pengukuran lainnya yang membutuhkan tongkat ukur 

dengan pengukuran yang tegak lurus, sedangkan pengukuran 

lingkar dada hanya menggunakan pita ukur dan 

melingkarkannya ke dada. Susanti, Ihsan dan Wahjuningsih 

(2015), menyatakan pengukuran lingkar dada, pita ukur harus 

dilingkarkan mengelilingi badan tepat dibelakang bahu pada 

lingkaran terkecil dan ditarik sedemikian rupa tepat kencang 

pada badan. Secara fisiologis lingkar dada memiliki pengaruh 
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yang besar terhadap bobot badan karena dalam rongga dada 

terdapat organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Sejalan 

dengan pertumbuhan organ-organ tersebut maka ternak 

mengalami pembesaran lingkar dada. 

 

2.3.2 Panjang Badan (PB) 

Pengukuran Panjang Badan (PB) dilakukan secara 

lurus dari tuber humerus sampai benjolan tulang tapis (tuber 

ischii) diukur dengan menggunakan alat berupa mistar 

dinyatakan dalam cm (Nugraha, Maylinda dan Nasich, 2015). 

Terjadinya PPBH (Pertumbuhan Panjang Badan Harian) 

menunjukkan adanya proses pertumbuhan pada tulang 

belakang (tulang bahu sampai tulang duduk). Semakin panjang 

ukuran tulang belakang ternak maka akan mempengaruhi 

panjang badan. Jika tulang belakang bertambah panjang, maka 

jarak antara tulang bahu dan tulang duduk bertambah panjang. 

Rataan terendah panjang badan sapi Madura betina pada 

penelitian ini adalah 96,5±13,4 cm dan rataan tertinggi 

116,7±7,1 cm (Pradana, Busono dan Maylinda, 2015). 

 

2.3.3 Tinggi Badan (TB) 

 
Gambar 5. Cara pengukuran tinggi badan ternak sapi dengan 

tongkat ukur (Mansyur, 2010). 
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Pengukuran Tinggi Badan (TB) dengan mengukur 

jarak tegak lurus dari punggung atau belakang gumba sampai 

lurus dengan permukaan tanah atau lantai diukur dengan 

menggunakan tongkat ukur yang dinyatakan dalam cm 

(Nugraha, Maylinda dan Nasich, 2015). Menurut Pradana, 

Sampurna dan Suatha (2014) bahwa tinggi tubuh yang diukur 

adalah tinggi badan yaitu menarik keatas sisi jangka sorong 

hingga tegak lurus dengan tulang punggung. Faktor umur 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ternak. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dengan bertambahnya umur sapi maka 

tinggi badan akan mengalami peningkatan (Pradana, Busono 

dan Maylinda, 2015). 

 

2.4 Performan Reproduksi 

Keberhasilan dalam usaha perkembangbiakan sangat 

terkait dengan tingkat produktifitas dan reproduksi. Ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reproduksi 

diantaranya adalah angka kawin per kebuntingan atau Service 

per Conception (S/C), jarak beranak atau Calving Interval (CI) 

dan penilaian kondisi tubuh atau Body Condition Score (BCS) 

(Budiawan, Ihsan dan Wahjuningsih, 2015). 

 

2.4.1 Service per Conception (S/C) 

Service per conception diartikan sebagai jumlah 

pelayanan inseminasi yang dilakukan untuk menghasilkan 

kebuntingan (Iswoyo dan Widiyaningrum, 2008). Budiawan, 

Ihsan dan Wahjuningsih (2015) menyatakan Service per 

Conception (S/C) adalah angka yang mununjukkan berapa kali 

perkawinan atau inseminasi buatan yang dibutuhkan oleh 

ternak sampai menghasilkan kebuntingan. Ternak yang 

kondisi tubuhnya sangat kurus memiliki cadangan lemak yang 

kurang, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat reproduksi 

sapi. Menurut Suprayitno, Ihsan dan Wahjuningsih (2015) 
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menyatakan bahwa apabila S/C rendah, maka nilai kesuburan 

sapi betina semakin tinggi, begitu pula sebaliknya apabila S/C 

tinggi maka nilai kesuburan semakin rendah. Maka dari itu ada 

beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai S/C yaitu 

: (1) kualitas semen di tingkat peternak, (2) Kondisi resepien 

yang tidak baik karena faktor genetik atau faktor fisiologis dan 

kurang pakan (Body Condition Score), (3) deteksi berahi yang 

tidak tepat dan kelalaian peternak, (4) keterampilan 

inseminator. Umumnya yang mempengaruhi kesuburan betina 

atau gangguan reproduksi pada ternak disebabkan oleh faktor 

genetik, menejemem pengelolaan pakan dan faktor 

lingkungan. Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi ternak 

dipengaruhi oleh lima hal yaitu angka kebuntingan 

(conception rate); jarak antar beranak (calving interval); jarak 

waktu antara partus sampai bunting kembali (service periode); 

angka kawin per kebuntingan (service per conception); angka 

beranak (calving rate) (Ihsan dan Wahjuningsih, 2011). 

Menurut Kutsiyah, Kusmartono dan Susilawati (2003) 

bahwa kualitas semen, deteksi berahi dan tingkat kemampuan 

inseminator dianggap seragam. Hal ini berarti efisiensi 

reproduksi sapi Madura betina yang tidak disilangkan lebih 

baik bila dibandingkan dengan persilangannya. Namun 

demikian nilai S/C untuk kedua kelompok sapi Madura yang 

tidak disilangkan dan yang disilangkan masih tergolong 

normal yaitu dalam kisaran 1,6 – 2,0. Menurut Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011) angka S/C yang baik yaitu kisaran antara 

1,3 yang menunjukkan bahwa kesuburan induk sangat baik, 

karena karena sapi saat di IB masih nampak tanda-tanda berahi 

sehingga jika di lakukan IB hanya memerlukan sekali saja. 

Efendy dan Mariyono (2013), menyatakan bahwa S/C pada 

sapi Madura sebagian besar (79,57%) adalah satu kali yang 

artinya sapi betina yang berhasil bunting hanya dengan satu 

kali kawin. Menurut Hartatik, Mahardika, Widi dan Baliarti 
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(2009) untuk S/C induk sapi silangan Limura adalah 

1,72±0,12 dan S/C sapi Madura adalah 1,48±0,09. Hasil 

tersebut menunjukkan S/C induk sapi Madura lebih baik 

dibandingkan dengan induk sapi silangan Limura. Hal ini 

disebabkan karena sapi silangan Limura memiliki darah 

Limousin yang merupakan sapi Bos taurus yang berasal dari 

daerah temperate, sehingga terjadi penurunan kinerja 

reproduksi akibat perbedaan iklim dan penyesuaian terhadap 

jenis pakan yang tersedia. 

 

2.4.2 Calving Interval (CI) 

Calving Interval adalah jarak waktu antara beranak 

satu dengan beranak berikutnya. Calving Interval dipengaruhi 

oleh lama kebuntingan dan lama waktu kosong ternak. Jarak 

waktu beranak (CI) yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan 

bunting dan 3 bulan menyusui. Efisiensi reproduksi dikatakan 

baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan satu pedet 

dalam satu tahun (Ball and Peters, 2004). Hakim, Ciptadi dan 

Nurgiartiningsih (2010), menyatakan bahwa sapi induk 

dinyatakan baik apabila beranak anak pertama pada umur 

muda, bobot sapih anaknya berat, selang beranaknya pendek 

dan hanya perlu perawatan secukupnya. Menurut Yulyanto, 

Susilawati dan Ihsan (2014) menyatakan bahwa jarak waktu 

beranak (CI) yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting 

dan 3 bulan menyusui. Efisiensi reproduksi dikatakan baik 

apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan satu pedet 

dalam satu tahun. Ketinggian dan keturunan ternak 

berpengaruh usia kawin pertama dan partus pertama, kawin 

pertama setelahnya calving dan jumlah layanan per konsepsi, 

tapi tidak pada hari buka dan interval beranak (Sutarno and 

Setyawan, 2015). 

Selain itu panjangnya jarak beranak juga dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya panjangnya masa 
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berahi setelah beranak, pemakaian kerja yang terlalu untuk 

mengolah lahan dan kurangnya perhatian petani terhadap 

ternak yang sedang berahi dan minta kawin yang 

menyebabkan perkawinan sapi tersebut terhambat dan faktor 

lain yaitu interval antara munculnya berahi pertama dengan 

terjadinya kebuntingan, kegagalan perkawinan dan kematian 

embrio (Ihsan dan Wahjuningsih, 2011). Ada juga faktor-

faktor lain yang mempengaruhi panjangnya nilai CI bahwa 

apabila terdapat jarak beranak yang panjang sebagian besar 

karena DO (Days Open) yang panjang. Hal ini disebabkan: (1) 

anaknya tidak disapih sehingga munculnya berahi pertama 

post partum menjadi lama; (2) peternak mengawinkan 

induknya setelah beranak dalam jangka waktu yang lama 

sehingga lama kosongnya menjadi panjang; (3) tingginya 

kegagalan inseminasi buatan sehingga S/C nya menjadi tinggi; 

(4) umur pertama kali dikawinkan lambat (Budiawan, Ihsan 

dan Wahjuningsih, 2015). Hartatik, Mahardika, Widi dan 

Baliarti (2009), menyatakan bahwa tingginya nilai S/C pada 

sapi silangan Limura menyebabkan interval beranak sapi 

silangan Limura lebih lama dibandingkan sapi Madura, yaitu 

berturut-turut sebesar 15,90±0,47 dan 14,39±0,23 bulan. 

Namun berdasarkan pengamatan terbaru yang dilaporkan 

calving interval sapi Madura di Kabupaten Pamekasan masih 

rendah, jarang sekali satu tahun satu beranak. Dalam sepuluh 

tahun terakhir interval beranak antara 20 – 26 bulan (70%) dan 

hanya 1 persen yang mencapai interval beranak 11 – 13 bulan 

(Kutsiyah, 2012). Umur sapih pedet yang terlalu lama akan 

menyebabkan jarak beranak menjadi panjang. Pedet disapih 

seharusnya pada umur sekitar 3 bulan agar induknya dapat 

segera dikawinkan kembali. Dengan mempercepat penyapihan 

pedet dan segera mengawinkan induknya kembali akan dapat 

memperpendek jarak beranak menjadi mendekati 12 bulan. 
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2.4.3 Days Open (DO) 

Days Open (DO) merupakan periode atau selang 

waktu sapi setelah beranak sampai dikawinkan kembali 

sampai terjadi kebuntingan. Days Open yang terlalu panjang 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingginya 

angka kegagalan IB sehingga S/C menjadi tinggi (Fauziah, 

Busono dan Ciptadi, 2015). Selain kegagalan dalam IB, 

panjangnya DO dapat dipengaruhi beberapa hal ini antara lain: 

(1) anaknya tidak disapih sehingga munculnya berahi pertama 

post partum menjadi lama; (2) peternak mengawinkan 

induknya setelah beranak dalam jangka waktu yang lama 

sehingga lama kosongnya menjadi panjang; (3) tingginya 

kegagalan inseminasi buatan sehingga S/C nya menjadi tinggi; 

(4) umur pertama kali dikawinkan lambat (Susilawati dan 

Affandy, 2004).  

Menurut Yulyanto, Susilawati dan Ihsan (2014) bahwa 

lamanya jarak beranak juga dipengaruhi oleh lamanya 

kebuntingan. Sapi harus kembali dikawinkan 80-85 hari paska 

beranak untuk mendapatkan jarak beranak yang baik. Induk 

sapi membutuhkan waktu 36-42 hari paska beranak untuk 

mengembalikan fungsi kinerja organ reproduksi atau involusi 

utery. Ihsan dan Wahjuningsih (2011), menyatakan bahwa 

selain itu kebiasaan peternak yang mengawinkan sapinya 

setelah pedet disapih yang dilakukan pada umur 100-120 hari. 

Rata-rata waktu beranak sampai ternak bunting kembali adalah 

60 – 90 hari. DO yang panjang menunjukkan reproduksi 

ternak tersebut kurang efisien dan akan merugikan peternak. 

Siklus berahi sapi Madura adalah selama 21 hari dengan lama 

estrus 36 jam. Penyapihan pedet sapi Madura umumnya pada 

umur 5 bulan (Wijono dan Setiadi, 2004). 
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2.5 Faktor yang Mempengaruhi Reproduksi 

2.5.1 Genetik 

Sapi lokal memiliki ketahanan tubuh terhadap suhu 

yang panas. Sapi Madura  merupakan salah satu diantara sapi 

lokal yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap 

iklim tropis, tahan terhadap penyakit campak, daya adaptasi 

terhadap pakan yang berkualitas rendah serta kebutuhan pakan 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan sapi impor 

(Nurgiartiningih, 2011). Faktor pembatas produktivitas sapi 

Madura pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu keterbatasan potensi genetik dan lingkungan. 

Keterbatasan potensi genetik dapat disebabkan masih 

sedikitnya kegiatan seleksi yang mengarah pada peningkatan 

produktivitas ternak. Dengan kegiatan seleksi akan 

menghilangkan atau menurunkan keragaman genetik, padahal 

masih banyak peran gen yang belum diketahui yang ternyata 

berpengaruh positif terhadap keunggulan sapi Madura (Setiadi 

dan Diwyanto, 1997).  

 

2.5.2 Ukuran Tubuh 

Berbagai kelompok hewan memiliki bentuk tubuh 

(ukuran), usia, jenis kelamin dan keturunan juga akan 

memiliki pengaruh yang kuat pada sistem reproduksi, apabila 

ternak mempunyai bobot badan yang melebihi bobot badan 

ideal, ternak tersebut akan mengalami gangguan reproduksi 

dan penyakit metabolisme, begitu sebaliknya apabila ternak 

memiliki bobot badan kurang dari ideal akan berdampak pada 

sistem reproduksi (Budiawan, Ihsan dan Wahjuningsih, 2015). 

Sapi persilangan memiliki perbedaan dibandingkan dengan 

sapi Madura murni. Hartatik, Mahardika, Widi, dan Baliarti 

(2009), menyatakan bahwa pertumbuhan atau pertambahan 

ukuran tubuh dipengaruhi oleh umur, bangsa, genetik, jenis 

kelamin, manajemen pemeliharaan dan lingkungan. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut hasil pengukuran pada kedua 

bangsa sapi yang dipelihara di Kabupaten Pamekasan 

memperlihatkan bahwa sapi silangan Limura memiliki 

pertumbuhan yang lebih baik dibadingkan pada sapi Madura. 

 

2.5.3 Pakan 

Banyak jenis pakan yang dapat diberikan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu rerumputan, limbah 

pertanian dan daun-daunan. Ada beberapa sapi yang diberikan 

pakan tambahan seperti dedak, gula merah, jagung namun 

pemberiannya hanya sewaktu-waktu (tidak ada rataan yang 

pasti) menurut kebutuhan pada saat periode tertentu. Jenis 

rerumputan meliputi rumput lapangan, alang-alang dan sedikit 

rumput gajah. Limbah pertanian meliputi klobot jagung, daun 

ketela pohon, dan jerami padi. Sedangkan untuk tanaman 

pekarangan atau tanaman pinggir jalan meliputi daun nangka, 

daun pisang, daun mimba, daun jaranan, daun pepaya, daun 

bambu, daun waru, daun lamtoro dan daun akasia (Kutsiyah, 

Kusmartono, dan Susilawati, 2003). Menurut Diwyanto dan 

Inounu (2009) menyatakan bahwa bila sapi betina silangan 

kekurang pakan, badan akan menjadi sangat kurus dan 

biasanya sulit berahi, atau berahi tapi tidak nyata (silent heat), 

atau ada berahi tetapi tidak terjadi kebuntingan (rebreeding). 

Seandainya sapi silangan ini mampu bunting, tetapi kemudian 

kekurangan pakan, maka kemungkinan besar akan terjadi 

keguguran. 

Peternak seharusnya memperhatikan kebutuhan pakan 

pada ternaknya. Kualitas pakan yang kurang bagus dan jumlah 

yang kurang dapat mengganggu proses reproduksi pada 

ternak. Sehingga selain penundaan umur kawin pertama, hal 

ini juga berakibat pada umur pertama beranak yang 

dipengaruhi oleh ketepatan deteksi berahi dan keberhasilan IB 

yang ditujukkan oleh S/C. Nilai S/C yang tinggi akan 
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berakibat pada panjangnya interval beranak dibandingkan 

dengan kondisi yang normal (Hartatik, Mahardika, Widi dan 

Baliarti, 2009). Rumput di daerah tropis mempunyai serat 

kasar yang tinggi hal ini juga terdapat pada limbah pertanian 

yang diberikan pada sapi potong. Hal ini menyebabkan 

efisiensi pakan rendah di daerah tropis, yang tak kalah 

pentingnya adalah suhu panas dengan kelembaban tinggi ini 

menyebabkan tingginya kemungkinan terserang penyakit, 

keduanya ini juga berdampak pada kegagalan reproduksi baik 

pada munculnya berahi hingga kematian embrio dini 

(Susilawati dan Affandy, 2004). Kekurangan protein kasar 

pada pakan sapi betina akan menyebabkan potensi terjadinya 

silent heat (berahi tenang) semakin tinggi, sehingga berahi 

sulit terdeteksi dan terlambatnya dilakukan perkawinan. 

Nutrisi atau pakan merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kondisi induk disamping ketepatan waktu 

penyapihan pedet. Pedet yang terlalu lama disusukan pada 

induknya dengan pakan yang kurang memenuhi kebutuhan 

nutrisi, dapat menyebabkan estrus post partum (berahi paska 

beranak) menjadi terlambat dan berdampak pada jarak beranak 

menjadi panjang (Soeharsono, Saptati, dan Dwiyanto, 2010). 

Nuryadi dan Wahjuningsih (2011), menyatakan bahwa nutrisi 

pakan sebelum dan sesudah beranak akan mempengaruhi 

siklus berahi berikutnya. Kondisi induk sapi yang kurang gizi 

atau cadangan energi tubuh menjadi rendah sehingga dapat 

menyebabkan estrus post partum lebih lama, namun belum 

diketahui secara akurat berapa cadangan energi yang ideal 

agar estrus post partum kembali normal. Winugroho (2002), 

menyatakan bahwa untuk mencapai estrus post partum yang 

ideal, diperlukan pakan tambahan yang cukup pada induk sapi 

dan sebaiknya diberikan 2 bulan sebelum dan 2 bulan setelah 

beranak. 
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Menurut Iswoyo dan Widiyaningrum (2008) 

menyatakan bahwa pakan yang sering kali diberikan untuk 

pakan harian tidak pernah diukur kuantitas maupun 

kualitasnya, hanya disesuaikan dengan ketersediaan bahan 

pakan yang ada di wilayah tersebut. Umumnya pakan yang 

diberikan berupa rumput lapangan, limbah pertanian (jerami 

padi) dan konsentrat berupa bekatul, pemberian air minum 

sering ditambahkan garam. Demikian juga halnya dengan Sapi 

Madura, pakan Sapi Madura pada musim penghujan biasanya 

rumput gajah, rumput lapang, daun-daunan, dan sebagainya. 

Pada musim kemarau pakan yang diberikan seadanya meliputi 

limbah pertanian kering, daun-daunan, dan sebagainya. Sistem 

pemeliharaan di tingkat peternak hanya mengandalkan sumber 

pakan seadanya yang tersedia di daerah setempat. Kualitas 

pakan yang kurang bagus dan jumlah yang kurang dapat 

mengganggu proses reproduksi pada ternak (Hartono, 2012). 

Faktor pemberian pakan dan kesehatan perlu diperhatikan 

karena sebesar 95% gangguan aktivitas reproduksi tergantung 

pada faktor ini (Wijono dan Setiadi 2004). 

 

2.5.4 Umur 

Menurut Wahyudi, Susilawati dan Wahyuningsih 

(2013) bahwa tingkat kesuburan ternak juga dipengaruhi oleh 

umur ternak tersebut. Semakin dewasa umur induk maka 

reproduksi semakin baik dibandingkan dengan induk muda. 

Pada induk yang sudah tua, kondisi alat reproduksinya sudah 

menurun diakibatkan kelenjar hipofisa anterior yang 

bertanggung jawab terhadap fungsi alat kelamin sudah 

menurun. Semakin bertambahnya umur induk diikuti oleh 

kenaikan angka ovulasi yang menyebabkan produktivitas 

mencapai optimal dan akan mengalami penurunan secara 

perlahan seiring dengan usia ternak yang semakin tua. Umur 

memiliki peranan yang cukup penting misalnya umur pertama 
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kali beranak sangat mempengaruhi produktivitas ternak 

tersebut sebab ternak yang dikawinkan pada umur yang terlalu 

muda atau pertama kali pubertas akan menyebabkan bobot 

badan tidak dapat optimal dan keturunan yang dihasilkan juga 

akan mengalami hal yang sama, serta ketika partus ternak akan 

mengalami kesulitan. Pada perkawinan pertama sangat penting 

melihat ternak tersebut telah dewasa tubuh dan dewasa 

kelamin agar keturunan yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan. Ternak yang terlalu muda saat perkawinan 

pertama akan sulit terjadinya kebuntingan karena 

perkembangan fisiologi ternak tersebut belum sempurna. 

 

2.5.5 Kandang 

Kandang adalah struktur atau bangunan dimana hewan 

ternak dipelihara. Fungsi utama kandang adalah untuk 

menjaga supaya ternak tidak berkeliaran dan memudahkan 

pemantauan serta perawatan ternak. Suatu bangunan yang 

didesain untuk tempat tinggal ternak yang baik memiliki 

beberapa persyaratan yaitu kandang cukup mendapat sinar 

matahari, mempunyai saluran pembuangan dan tempat 

penampungan kotoran yang memadai, terbuat dari bahan yang 

cukup kuat dan tahan lama, bila mungkin lantai kadang 

disemen atau dikeraskan, kandang hendaknya dilengkapi 

dengan tempat pakan dan minum (Qomarudin dan Purnomo, 

2011). 

 

2.5.6 Lingkungan 

Faktor lingkungan merupakan hal yang sering 

mempengaruhi produksi dan reproduksi pada ternak sapi. 

Suhu yang terlalu panas membuat ternak banyak minum 

dibandingkan dengan mengkonsumsi pakan, begitu juga 

sebaliknya pada suhu dingin ternak cenderung banyak makan 

daripada minum. Karnaen dan Arifin (2007), menyatakan 
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bahwa pengaruh lingkungan berupa suhu udara dan 

kelembaban akan berpengaruh pada aktivitas reproduksi. Suhu 

lingkungan yang tinggi terutama pada musim kemarau 

mengurangi lama periode berahi, aktivitas berahi tidak 

memberikan sumbangan yang nyata terhadap fertilitas siklus 

berahi atau periode berahi terganggu apabila sapi tidak 

mendapatkan energi yang cukup, sehingga kondisinya menjadi 

buruk. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 

performan reproduksi sapi adalah ketinggian tempat, karena 

ketinggian tempat ini sangat erat kaitannya dengan suhu dan 

kelembaban. Produktifitas ternak dapat berbeda berdasarkan 

letak daerah pemeliharaannya. Pengembangan ternak potong 

secara croosbreeding dengan perkawinan silang sapi potong 

temperet yang memiliki mutu genetik unggul dan 

produktivitas yang tinggi mengakibatkan perubahan perilaku 

ternak sehingga perlu diimbangi dengan perbaikan pemberian 

pakan dan pengendalian penyakit. Sebagaimana diketahui 

bahwa pengaruh lingkungan terhadap produktivitas ternak 

mencapai 70% dibandingkan dengan pengaruh faktor genetik 

sebesar 30% dan pengaruh perlakuan pakan sendiri dapat 

mencapai 60% dari pengaruh lingkungan (Wijono dan Setiadi, 

2004). 

 

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Inseminasi Buatan 

2.6.1 Inseminator 

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah 

perkawinan diantaranya adalah keterampilan petugas 

inseminator. Apabila pelaksanaan IB di lapangan diserahkan 

kepada petugas yang belum atau tidak cukup mengikuti 

pelatihan teknis IB maka hal tersebut tidak diperbolehkan. 

Untuk dapat melakukan inseminasi buatan, inseminator harus 

memiliki Surat Izin Melakukan Iseminasi Buatan (SIMI) yang 



 

26 
 

dikeluarkan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan dan 

kesehatan hewan provinsi setempat (Yulyanto, Susilawati dan 

Ihsan, 2014). Ihsan (2010), menyatakan bahwa pelayanan 

inseminasi buatan dilakukan oleh inseminator yang telah 

memiliki surat izin melakukan inseminasi (SIM) dengan 

sistem aktif, pasif dan semi-aktif. Bila inseminator belum 

memiliki SIM maka tanggung jawab hasil kerjanya jatuh pada 

Dinas Peternakan Propinsi tempatnya bekerja. Deteksi berahi 

yang tepat adalah kunci utama keberhasilan Inseminasi 

Buatan, selanjutnya adalah kecepatan dan ketepatan pelayanan 

Inseminasi Buatan itu sendiri dilaksanakan. Keterlambatan 

pelayanan IB akan berakibat pada kerugian waktu yang cukup 

lama. Jarak antara satu berahi ke berahi selanjutnya adalah 

kira-kira 21 hari sehingga bila satu berahi terlewati maka kita 

masih harus menunggu 21 hari lagi untuk melaksanakan IB 

selanjutnya. Pengalaman inseminator di lapangan sapi yang 

tepat dilakukan IB apabila vulva sapi tersebut masih berwarna 

kemerahan, membengkak dan terdapat lendir bening yang 

kental. Sapi yang tidak tepat di IB apabila vulva sapi sudah 

tidak berwarna kemerahan dan tidak terdapat lendir serta 

ukuran vulva normal. Pendidikan inseminator dan peternak 

yang lebih tinggi akan lebih memahami manajemen reproduksi 

dibandingkan dengan inseminator dan peternak yang memiliki 

tingkat pendidikan lebih rendah, sehingga ketepatan waktu IB 

lebih baik. Kegagalan IB terjadi karena pendidikan peternak 

dan inseminator yang belum baik menyebabkan keterlambatan 

inseminator dalam melakukan IB. Syarat dari inseminator saat 

ini adalah pernah mengikuti kursus Inseminator. Oleh sebab 

itu para Inseminator perlu dibekali pengetahuan tentang 1) 

manajemen semen beku agar kualitasnya tetap baik, 2) teknik 

IB yang benar, 3) waktu IB yang tepat, juga pengetahuan 

tentang fertilitas dan manajemen pemeliharaan sapi betina agar 
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IB yang dilakukannya sekali saja bisa berhasil (Susilawati dan 

Affandy, 2004). 

Keahlian dan keterampilan inseminator dalam akurasi 

pengenalan berahi, sanitasi alat, penanganan (handling) semen 

beku, pencairan kembali (thawing) yang benar, serta 

kemampuan melakukan IB akan menentukan keberhasilan. 

Kesalahan yang umum yang sering dilakukan inseminator 

adalah salah menempatkan semen dalam saluran reproduksi, 

yaitu memasukkan ke serviks bukan pada tempat yang benar 

di uterus.  Kesalahan umum lainnya yang sering terjadi adalah 

waktu deposisi semen ke serviks sementara sambil menarik 

straw. Inseminator juga harus dapat memastikan bahwa 

spermatozoa yang sudah dicairkan kembali sesegera mungkin 

digunakan untuk IB. Sapi kawin berulang (repeat breeding) 

adalah sapi betina yang mempunyai siklus dan periode berahi 

yang normal yang sudah dikawinkan 2 kali atau lebih dengan 

pejantan fertil atau inseminasi dengan semen pejantan fertil 

tetapi tetap belum bunting. Faktor penyebab kawin berulang: 

1) peternak dan petugas IB, 2) kualitas semen, 3) hewan betina 

(Ihsan, 2010). 

 

2.6.2 Keadaan Fisiologis Ternak 

Diwyanto dan Inounu (2009), menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan hasil IB tidak hanya peternak, 

inseminator juga harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan IB yakni kualitas semen sampai 

di tingkat peternak, kondisi induk sapi yang akan diinseminasi, 

ketepatan deteksi berahi dan kecepatan melaporkan kepada 

petugas, keterampilan inseminator di lapang, serta faktor 

kesehatan hewan dan manajemen pakan untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya interaksi pengaruh genetik dengan 

kondisi lingkungan. Bertambahnya umur juga dapat 

mempengaruhi kondisi fisik dari ternak itu sendiri. Ternak 
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dalam kondisi sehat dapat memproduksi hormon secara stabil 

sehingga reproduksinya lancar, sebaliknya apabila ternak 

dalam keadaan tidak sehat maka produksi hormon akan 

terganggu dan mengalami keterlambatan dalam berahi atau 

bisa terjadi berahi tenang (silent heat). Kondisi tubuh ternak 

secara fisiologis sudah tidak memungkinkan untuk 

mempertahankan kebuntingan karena kemampuan otot, tulang 

serta jaringan sudah melemah dan disertai dengan kerusakan 

sel-sel yang cepat namun tidak diimbangi kecepatan 

pertumbuhan sel sehingga nutrisi yang diperoleh dari pakan 

hanya cukup untuk memperbaiki kondisi tubuh yang rusak dan 

tidak cukup untuk kebutuhan reproduksi maupun 

mempertahankan kebuntingan. 

 

2.6.3 Paritas 

Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan 

anak. Paritas pertama adalah ternak betina yang telah 

melahirkan anak satu kali atau pertama. Demikian juga untuk 

kelahiran-kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua 

dan seterusnya (Hafez, 2000). Tampilan reproduksi ini juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pakan, 

genetik, manajemen dan umur ternak atau paritas ternak. 

Faktor genetik yang berpengaruh adalah bangsa ternak, 

sedangkan faktor lingkungan antara lain pakan, iklim, 

ketinggian tempat, bobot badan, penyakit, kebuntingan dan 

jarak beranak, bulan laktasi serta paritas (Epaphras, 

Karimuribo and Msellem, 2004). 

 

2.6.4 Peran Peternak 

Keterampilan peternak dalam mendeteksi berahi 

adalah salah satu keberhasilan dalam melakukan perkawinan. 

Sehingga tingkat pendidikan peternak dan budaya setempat 

berpengaruh terhadap keberhasilan dari pemanfaatan teknologi 



 

29 
 

tersebut, hal ini juga terjadi pada penggunaan teknologi 

reproduksi. Sumberdaya manusia dalam hal ini bisa dibedakan 

menjadi: 1) Pengelola (Dinas, Balai Inseminasi Buatan), 2) 

Inseminator, 3) Peternak. Pemeliharaan sapi oleh peternak 

sangat dipengaruhi oleh budaya dalam pemeliharaannya. 

Apabila secara budaya sistem pemeliharaannya tidak intensif, 

maka sulit untuk penggunaan IB, karena IB membutuhkan 

ketepatan waktu. Pengetahuan tentang pengawasan tanda-

tanda berahi perlu diberikan, juga kesadaran untuk melakukan 

manajemen perkawinan sehingga jarak beranaknya pendek. 

Faktor yang tidak langsung juga berdampak terhadap 

kegagalan kebuntingan yaitu pemberian pakan yang jelek, 

penyakit dan lain-lain (Susilawati dan Affandy, 2004). 

Yulyanto, Susilawati dan Ihsan (2014), menyatakan bahwa 

peran peternak juga sangat menentukan lama kosong pada 

ternak karena apabila pengetahuan peternak kurang atau 

peternak tidak mengetahui jika ternaknya berahi otomatis 

pelayanan IB akan mundur dan memperpanjang jarak lama 

kosong. Keterlambatan tersebut akan menyebabkan selang 

beranak satu dengan anak berikutnya menjadi panjang. 

Kejadian seperti ini dapat terjadi karena baik peternak ataupun 

inseminator memiliki pengetahuan yang belum baik. 

Ketepatan waktu dalam IB dapat memperkecil nilai 

performans repoduksi pada ternak. 

 

2.7 Faktor yang Mempengaruhi Ukuran Tubuh Ternak 

2.7.1 Genetik 

Faktor genetik yang menurun dapat mempengaruhi 

postur dan ukuran tubuh ternak. Ada dua faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan pada sapi potong yaitu faktor 

internal (bangsa, umur, genetik, jenis kelamin dan hormon) 

dan faktor eksternal (pakan, suhu lingkungan, penyakit, stres 

lingkungan dan latihan atau kerja). Oleh karena kondisi 
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lingkungan ketiga daerah asal ternak ini memiliki lingkungan 

makro relatif beragam, maka kesamaan atau perbedaan 

fenotipik antar subpopulasi sapi diduga disebabkan oleh faktor 

genetik dan lingkungan (Hartati, Sumadi dan Hartatik, 2009). 

Pertumbuhan pada ternak terjadi kadang berjalan cepat, lambat 

dan bahkan terhenti jauh sebelum hewan tersebut mencapai 

kedewasaan dalam ukuran besaran tubuh. Hal ini memang bisa 

terjadi sebab laju pertumbuhan tersebut bisa dibatasi atau 

dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun lingkungan. Bentuk 

bagian tubuh merupakan karakteristik eksterior yang 

diturunkan dari sifat genetik dan sedikit bahkan tidak sama 

sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

 

2.7.2 Bangsa 

Bangsa sapi dapat mempengaruhi ukuran eksterior 

dari sapi, apalagi sapi yang disilangkan dengan sapi exotic 

memiliki postur tubuh yang besar. Faktor yang mempengaruhi 

laju pertumbuhan hewan antara lain spesies, jenis kelamin, 

umur dan jumlah makanan yang dikonsumsi (Sampurna dan 

Suatha, 2010). Mansyur (2010), menyatakan bahwa perbedaan 

ukuran statitik vital sangat dipengaruhi oleh bangsa sapi, jenis 

kelamin sapi dan lingkungan. 

 

2.7.3 Jenis Kelamin 

Secara umum bobot lahir sapi jantan lebih besar 

dibandingkan sapi betina. Hal ini disebabkan adanya hormon 

androgen yang dimiliki anak jantan akan menyebabkan 

adanya retensi nitrogen lebih banyak dibandingkan dengan 

anak betina, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan yang 

lebih besar. Bobot lahir pedet dipengaruhi oleh efek tetap yaitu 

jenis kelamin, paritas dan musim. Jenis kelamin merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ukuran 

tubuh. Bobot lahir pedet jantan pada umumnya memiliki bobot 
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badan lebih tinggi dari pada pedet betina sehingga 

pertumbuhan ukuran ternak jantan dan betina berbeda 

(Susanti, Ihsan dan Wahjuningsih, 2015). 

 

2.7.4 Manajemen Pemeliharaan 

Selain berat badan hidup, pengukuran lain seperti 

tinggi badan, panjang badan, dan pengukuran lingkar dada 

dapat digunakan untuk menentukan ukuran tubuh. Tingkat 

asupan nutrisi yang rendah dan lambatnya pertumbuhan 

pubertas pada sapi selama berminggu-minggu dan tingkat 

nutrisi yang tinggi dapat mempercepat perkembangan pada 

masa pubertas (Hafez and Hafez, 2008). Perbedaan nyata 

antara subpopulasi terhadap karakteristik kuantitatif 

kemungkinan disebabkan karena berbagai faktor yaitu 

pengaruh lingkungan yang relatif beragam meliputi umur, 

manajemen pemeliharaan, jumlah dan jenis pakan yang turut 

mempengaruhi tampilan bobot badan dan ukuran tubuh antar 

subpopulasi (Hartati, Sumadi dan Hartatik, 2009). Pemberian 

pakan yang baik dapat menunjang pertumbuhan bobot badan 

dan tampilan suatu ternak. Sifat karakteristik morfologi 

maupun pertumbuhan akan berkembang sejajar dengan 

bertambahnya umur dan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yaitu manajemen terutama pakan dan kesehatan sedangkan 

faktor cuaca tidak memberikan dampak negatif. Pengaruh luar 

yang lebih berpengaruh dimungkinkan oleh akibat faktor 

manajemen yang mempengaruhi kondisi tubuh ternak 

terutama kondisi pakan yang mencukupi. Kekurangan pakan 

merupakan kendala besar dalam proses pertumbuhan. Protein 

merupakan bagian terpenting dan jaringan tubuh. Apabila 

bahan pakan tidak berprotein cukup, maka pertumbuhan tidak 

akan dapat membentuk dan dapat memelihara jaringan-

jaringan yang harus digantikan. Sehingga akibatnya 
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pertumbuhannya menjadi lambat dan terganggu (Mansyur, 

2010). 

 

2.7.5 Bobot Lahir 

Semakin besar proporsi darah sapi Bos taurus tampak 

menyebabkan semakin membesarnya bobot badan pedet saat 

lahir. Hal ini terjadi karena secara genetik Bos taurus adalah 

sapi bertipe tubuh besar sehingga pedet silangan tiga bangsa 

yang berarti mempunyai proporsi darah Bos taurus sebesar 

75% (lebih besar dibanding pedet silangan dua bangsa yang 

hanya 50%), akan mempunyai bobot lahir yang lebih besar 

dibandingkan dengan dua bangsa, terlebih apabila selama 

buntingnya induk mendapat pakan yang lebih baik. Bangsa 

sapi yang mempunyai bobot badan yang tinggi akan 

menghasilkan pedet yang bobot lahirnya tinggi dan 

pertumbuhannya absolut (pertambahan bobot badan kg/hari) 

yang tinggi pula. Pertambahan bobot dapat membuat ukuran 

tubuh bertambah yang tentu saja berdampak pada ukuran 

statistik vitalnya (Susanti, Ihsan dan Wahjuningsih, 2015). 

Menurut Karnaen dan Arifin (2007) bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fetus 

dalam kandungan induk adalah berat badan induk. Ini berarti 

induk yang lebih besar akan menghasilkan berat lahir yang 

lebih besar dibandingkan dengan induk yang kecil. Ditinjau 

dari perbedaan musim, maka rata-rata berat lahir anak sapi 

(17,40 ± 0,69) kg pada musim hujan nyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata berat lahir (16,67 ± 0,71) kg 

pada musim kemarau. Adapun rata-rata berat sapih pada 

musim hujan (80,39 ± 4,64) kg, berbeda nyata dibandingkan 

dengan berat sapih pada musim kemarau (75,69 ± 5,36) kg. 

Pada sapi silangan limousin ukuran betina lebih besar 

sehingga kemungkinan beranak pedet dengan ukuran besar 
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pula. Perbedaan tersebut, karena mutu gizi pada musim hujan 

lebih baik dari pada musim kemarau. 

 

2.7.6 Lingkungan 

Pemeliharaan sapi yang baik dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya pola pemeliharaan, kualitas dan kuantitas 

pakan serta faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan juga 

berdampak besar terhadap pertumbuhan ternak. Temperatur 

lingkungan dapat memepengaruhi tingkat konsumsi pakan 

ternak (Pradana, Busono dan Maylinda, 2015). Pada kondisi 

lingkungan yang sesuai dapat meningkatkan pertumbuhan 

ternak, hal itu telah dimiliki ternak lokal. Bobot badan 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sebagai implikasinya 

ukuran ini kurang bermanfaat sebagai ciri kelompok sapi, 

sedangkan ukuran-ukuran tubuh (panjang badan, tinggi badan, 

tinggi belakang, dalam dada, lebar dada, lingkar dada, canon 

bone, panjang kepala dan lebar kepala) mengindikasikan 

bahwa ukuran-ukuran tubuh ini lebih stabil. Hal tersebut 

disebabkan karena ukuran-ukuran tubuh dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya lingkungan sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai ciri-ciri kelompok sapi (Hartati, Sumadi 

dan Hartatik, 2009). 

Pada lingkungan yang bersuhu yang tinggi juga 

berpengaruh besar terhadap konsumsi pakan yang masuk baik 

volume maupun porsi nilai gizi yang terkandung di dalamnya. 

Pada saat suhu meningkat tinggi, selera makan hewan 

menurun sebaliknya keinginan untuk minum bertambah. Saat 

musim kemarau tiba, suhu lingkungan menjadi meningkat dan 

biasanya musim kemarau berlangsung cukup lama, sehingga 

pada saat musim kemarau itu banyak pakan hijauan tumbuh 

kerdil atau bahkan mengering. Peristiwa ini berarti 

mengurangi ketersediaan bahan pakan yang berasal dari 

hijauan dan berdampak pada pertumbuhan (Mansyur, 2010). 
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Tampilan performans dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

lingkungan, termasuk lingkungan pakan dan kesehatan 

(Wijono dan Setiadi, 2004). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pamekasan, 

Kecamatan Waru, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Proppo 

dan Kecamatan Pademawu di wilayah Kabupaten Pamekasan, 

Madura. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama satu 

bulan mulai dari tanggal 14 November 2017 hingga 14 

Desember 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data statistik vital dan data rekording reproduksi sapi 

Madura dan sapi Madrasin. Perbandingan performan 

reproduksi induk dibedakan berdasarkan paritas 2, 3 dan lebih 

dari 4. Terdiri dari 50 ekor induk sapi Madura dan 50 ekor 

induk sapi Madrasin pada beberapa wilayah kerja inseminator 

di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Waru, Kecamatan 

Tlanakan, Kecamatan Proppo dan Kecamatan Pademawu, 

Kabupaten Pamekasan Madura. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus dengan mengumpulkan data primer dan 

sekunder. Pengambilan data primer dilakukan secara langsung 

dilapang dengan  pengukuran langsung statistik vital dan 

berpartisipasi aktif wawancara dengan peternak saat dilakukan 

PKB (Pemeriksaan Kebuntingan). Data sekunder diperoleh 

dari catatan rekording petugas Inseminator yang dicocokkan 

dengan data hasil IB yang dimiliki Dinas Peternakan 

Kabupaten Pamekasan.  
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Lingkar dada diukur dalam satuan cm yang diambil 

dengan cara mengikuti lingkaran dada atau tubuh tepat 

dibelakang scapula melewati gumba dengan menggunakan 

pita ukur. Tinggi badan diukur dari bagian tertinggi pundak ke 

permukaan tanah mengikuti garis tegak lurus dengan 

menggunakan tongkat ukur dari stainless steel. Panjang badan 

diukur dari jarak antara ujung samping tulang bahu (Tuber 

humerus) sampai dengan ujung tulang duduk (Tuber ischii) 

seekor ternak menggunakan tongkat ukur stainless steel. 

          

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

(Nugraha, Maylinda dan Nasich, 2015): 

a. Lingkar dada (LD) diukur secara melingkar di belakang 

gumba atau di belakang Os scapula dengan menggunakan 

pita ukur melingkardinyatakan dalam cm.  

b. Tinggi badan (TB) diukur jarak tegak lurus dari punggung 

atau belakang gumba sampai ketanah atau lantai diukur 

dengan menggunakan tongkat ukur dinyatakan dalam cm.  

c. Panjang badan (PB) diukur secara lurus dari Tuber 

humerus sampai benjolan tulang tapis (tuber ischii) diukur 

dengan menggunakan alat berupa mistar dinyatakan dalam 

cm.  

d. Service per Conception (S/C) 

Service per conception diartikan sebagai jumlah 

pelayanan inseminasi yang dilakukan untuk menghasilkan 

kebuntingan (Iswoyo dan Widyaningrum, 2008). Toelihere 

(1997) menyatakan bahwa S/C dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

 

Service per Conception (S/C) = 
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e. Calving Interval 

Calving Interval (CI) adalah jarak antara beranak satu 

dengan beranak berikutnya pada ternak betina. Jarak 

beranak (CI) merupakan salah satu ukuran produktifitas 

ternak sapi untuk menghasilkan pedet dalam waktu yang 

singkat (Yulyanto, Susilawati, dan Ihsan, 2014). Rumus 

untuk menghitung calving interval adalah sebagai berikut: 

 

Calving Interval = tanggal beranak – tanggal beranak 

sebelumnya. 

 

f. Days Open 

Days open yaitu periode atau selang waktu sejak sapi 

beranak sampai dikawinkan kembali dan terjadi 

kebuntingan (Hafez, 2008). Rumus untuk menghitung days 

open adalah sebagai berikut: 

 

Days Open = tanggal bunting – tanggal setelah beranak. 

 

3.5 Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang diperoleh dari 

pengamatan dan Dinas Peternakan meliputi statistik vital yaitu 

Lingkar Dada (LD), Panjang Badan (PB), Tinggi Badan (TB) 

dan performans reproduksi yaitu S/C (Service per 

Conception), CI (Calving Interval) dan DO (Days Open) 

dicocokan dengan data yang diperoleh dari petugas 

inseminator. Data hasil penelitian ditabulasi dan dianalisis 

dengan menggunakan uji-t tidak berpasangan dengan bantuan 

program Ecxel Windows 10 untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan data. 
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3.6 Batasan Istilah 

 

Calving Interval: Jarak antara beranak satu dengan beranak 

berikutnya pada ternak betina. 

Days Open : Jarak waktu antara sapi beranak sampai 

dengan perkawinan yang menghasilkan 

kebuntingan. 

Lingkar Dada : Lingkaran keliling dada yang diukur dekat 

kaki depan bagian belakang secara 

melingkar. 

Partus : Proses dalam ternak dalam beranak. 

Panjang Badan : Panjang antara ujung samping tulang bahu 

(Tubercullum humeralis lateralis). 

Service per Conception : Jumlah perkawinan sampai 

menghasilkan kebuntingan. 

Tinggi Badan : Jarak lurus dari titik tertinggi tulang gumba 

sampai ke permukaan tanah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 
Gambar 6. Peta Kabupaten Pamekasan 

 

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten 

yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan, 

Sampang dan Sumenep. Kabupaten Pamekasan terletak dalam 

wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak 

pada 113
o
 19’ - 113

o
 58’ Bujur Timur dan 6

o
 51’ - 7

o
 31’ 

Lintang Selatan. Batas daerah di sebelah utara Kabupaten 

Pamekasan berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah barat 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Sampang, di sebelah 

selatan berbatasan dengan Selat Madura, dan di sebelah  timur 

berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Dataran tertinggi di 

Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter diatas permukaan 

laut (mdpl) dan yang terendah 6 mdpl. Data statistik 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2013 menunjukkan 

bahwa luas wilayah Kabupaten Pamekasan yaitu 79.230 Ha 

atau 792,2 km
2
 yang terbagi dalam 13 Kecamatan, 11 

Kelurahan dan 178 Desa. Data jumlah penduduk pada tahun 

2017 sebanyak 854.194 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 
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415.217 jiwa dan penduduk perempuan 438.977 jiwa (BPS 

Kabupaten Pamekasan, 2013). Lokasi Kabupaten Pamekasan 

berada di sekitar garis khatulistiwa, seperti kabupaten lainya di 

Madura, wilayah ini mengalami 2 perubahan musim, musim 

kemarau dan musim penghujan. Biasanya musim hujan terjadi 

pada bulan Oktober sampai Maret sedangkan musim kemarau 

terjadi pada bulan April sampai September. 

Penelitian dilakukan di beberapa wilayah yang telah 

ditentukan Dinas Peternakan, jadwal PKB dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Populasi ternak yang dipelihara pada lokasi 

penelitian yaitu Kecamatan Waru dibagi menjadi 7 desa 

dengan penduduk yang memelihara sapi 11.867 rumah, 

Kecamatan Tlanakan dibagi menjadi 17 desa dengan 

penduduk yang memelihara sapi 8.948 rumah, Kecamatan 

Pamekasan dengan luas 26,47 km
2 
dibagi menjadi 9 desa dan 9 

kelurahan dengan jumlah penduduk yang memelihara sapi 

4.992 rumah, Kecamatan Proppo dibagi menjadi 27 desa 

dengan penduduk yang memelihara sapi 12.220 rumah dan 

Kecamatan Pademawu dengan jumlah penduduk yang 

memelihara sapi sebanyak 7.654 rumah. Untuk jumlah 

penduduk yang memelihara ternak sapi dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Peternakan rakyat di pulau Madura menggunakan 

dua jenis bangsa sapi mulai tahun 2000 diperkenalkan sapi 

persilangan Madura dengan sapi exotic. Perkenalan sapi 

Limousin masuk ke pulau Madura dengan inseminasi buatan. 

Sistem pemeliharaan ternak di lokasi penelitian yaitu secara 

semi intensif, ternak dikandangkan dan terkadang ternak 

dilepas di padang penggembalaan atau di sawah sekitar rumah 

untuk memberikan exercise dari pukul 08.00 sampai jam 

11.00, untuk menghilangkan stress dan untuk pembentukan 

vitamin D secara alami. Kandang yang digunakan di lokasi 

penelitian rata-rata berada disebelah atau di belakang rumah 

peternak yang terbuat dari kayu, bambu dan dinding semen. 
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Sistem perkandangan yang digunakan rata-rata adalah model 

kandang terbuka dengan tipe atap gable. Jumlah ternak yang 

dimiliki peternak di lokasi penelitian rata-rata adalah 2-3 ekor. 

Pakan yang digunakan berasal dari area persawahan di sekitar 

rumah dan dari hasil pertanian atau limbah sisa hasil pertanian 

dengan frekuensi pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari 

(yaitu hijauan dipagi dan sore hari) dan pemberian minum 

secara adlibitum. Untuk pemberian pakan tambahan berupa 

konsentrat diberikan sekali dalam sehari yaitu pada sore hari. 

 

4.2 Perbedaan Ukuran Statistik Vital Sapi Madura dan 

Sapi Madrasin 

Hasil pengamatan statistik vital sapi Madura dan sapi 

Madrasin menunjukkan bahwa hasil pengukuran yang 

bervariasi, variasi tersebut disebabkan oleh ternak yang 

dimiliki oleh peternak satu berbeda dengan ternak ditempat 

lain sehingga manajemen pemeliharaan juga berbeda antara 

peternak satu dengan peternak yang lain, baik dari segi 

pemberian pakan yang menyangkut kandungan nutrisinya dan 

perlakuan peternak terhadap ternaknya serta faktor 

perkandangan dan segi lingkungan ternak tersebut tinggal. 
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4.2.1 Lingkar Dada 

Hasil pengamatan lingkar dada sapi Madura dan sapi 

Madrasin dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rataan LD berdasarkan paritas pada Sapi Madura dan 

Sapi Madrasin 

Sapi Paritas Jumlah (ekor) Rata-rata ± SD (cm) 

Madura 2 28 159,25 ± 11,59
a
 

Madrasin 2 15 170,47 ± 7,91
b
 

Madura 3 12 154,5 ± 7,56
a
 

Madrasin 3 13 166,62 ± 11,95
b
 

Madura >4 10 153,2 ± 8,22
a 

Madrasin >4 22 163,82 ± 7,92
b 

Keterangan : Notasi (a.b) pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

  

Pengukuran lingkar dada dilakukan secara melingkar 

di belakang gumba atau di belakang scapula dengan 

menggunakan pita ukur melingkar dan dinyatakan dalam cm. 

Hasil pengamatan LD untuk paritas 2 sapi Madura (Lampiran 

3) dan sapi Madrasin (Lampiran 4), untuk paritas 3 sapi 

Madura (Lampiran 5) dan sapi Madrasin (Lampiran 6) dan 

untuk paritas lebih dari 4 sapi Madura (Lampiran 7) dan sapi 

Madrasin (Lampiran 8) diperoleh rataan pada Tabel 1. 

Hasil analisis statistik LD sapi Madura dan sapi 

Madrasin paritas 2 diperlihatkan pada Lampiran 9, untuk 

paritas 3 diperlihatkan pada Lampiran 10 dan paritas lebih dari 

4 diperlihatkan pada Lampiran 11. Tabel 1 memperlihatkan 

rata-rata ukuran lingkar dada ternak sapi Madura dan sapi 

Madrasin paritas 2, 3 dan lebih dari 4. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa rataan lingkar dada paritas 2 sapi 

Madrasin (170,47±7,91 cm) lebih besar dibandingkan sapi 

Madura (159,25±11,59 cm) (P<0,01). Untuk rataan lingkar 
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dada paritas 3 sapi Madrasin (166,62±11,95 cm) lebih besar 

dibandingkan sapi Madura (154,5±7,56 cm) (P<0,01). 

Sedangkan rataan lingkar dada paritas lebih dari 4 sapi 

Madrasin (163,82±7,92 cm) lebih besar dibandingkan sapi 

Madura (153,2±8,22 cm) (P<0,01). Menurut Kutsiyah, 

Kusmartono dan Susilawati (2003) bahwa rata-rata lingkar 

dada sapi Madura betina dewasa yang tidak disilangkan adalah 

142,02±5,88 cm, sedangkan rata-rata lingkar dada sapi 

Madura betina dewasa yang disilangkan adalah 150,13 ±10,30 

cm. Mansyur (2010) menyatakan bahwa ukuran-ukuran tubuh 

memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap bobot 

badan, begitu pula lingkar dada semakin membesar seiring 

bertambahnya umur ternak karena didalam lingkar dada 

terdapat organ-organ seperti paru-paru dan jantung yang juga 

mengalami pertumbuhan seiring bertambahnya umur. Susanti, 

Ihsan dan Wahjuningsih (2015) menyatakan bahwa 

pertambahan bobot dapat membuat ukuran tubuh bertambah 

yang tentu saja berdampak pada ukuran statistik vitalnya. 

Kutsiyah (2012) menyatakan bahwa rataan lingkar dada sapi 

Madura betina kisaran 126,00±7,07 – 161,75±16,17 cm.  
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4.2.2 Panjang Badan 

Hasil pengamatan panjang badan sapi Madura dan 

sapi Madrasin dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan PB berdasarkan paritas pada Sapi Madura dan 

Sapi Madrasin 

Sapi Paritas Jumlah (ekor) Rata-rata ± SD (cm) 

Madura 2 28 128,12 ± 6,65
a
 

Madrasin 2 15 135,4 ± 7,64
b
 

Madura 3 12 128,5 ± 5,04
a
 

Madrasin 3 13 137,0 ± 5,73
b
 

Madura >4 10 125,7 ± 5,93
a 

Madrasin >4 22 142,32 ± 14,56
b 

Keterangan : Notasi (a.b) pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

Pengukuran panjang badan dilakukan secara lurus dari 

Tuber humerus sampai benjolan tulang tapis (Tuber ischii) 

yang diukur menggunakan tongkat ukur dengan satuan 

centimeter (cm). Hasil pengamatan PB untuk paritas 2 sapi 

Madura (Lampiran 12) dan sapi Madrasin (Lampiran 13), 

untuk paritas 3 sapi Madura (Lampiran 14) dan sapi Madrasin 

(Lampiran 15) dan untuk paritas lebih dari 4 sapi Madura 

(Lampiran 16) dan sapi Madrasin (Lampiran 17) diperoleh 

rataan pada Tabel 2. 

Hasil analisis statistik panjang badan sapi Madura dan 

sapi Madrasin paritas 2 diperlihatkan pada Lampiran 18, untuk 

paritas 3 diperlihatkan pada Lampiran 19 dan paritas lebih dari 

4 diperlihatkan pada Lampiran 20. Tabel 2 memperlihatkan 

rata-rata ukuran panjang badan ternak sapi Madura dan sapi 

Madrasin paritas 2, 3 dan lebih dari 4. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa rataan panjang badan paritas 2 sapi 

Madrasin (135,4±7,64 cm) lebih besar dibandingkan sapi 
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Madura (128,12±6,65 cm) (P<0,01). Untuk rataan panjang 

badan paritas 3 sapi Madrasin (137,0±5,73 cm) lebih besar 

dibandingkan sapi Madura (128,5±5,04 cm) (P<0,01). 

Sedangkan rataan panjang badan paritas lebih dari 4 sapi 

Madrasin (142,32±14,56 cm) lebih besar dibandingkan sapi 

Madura (125,7±5,93 cm) (P<0,01). Hasil tersebut sesuai 

dengan hasil Kutsiyah (2012) menyatakan bahwa rata-rata 

panjang badan sapi Madura betina kisaran 111,00 ± 8,48 – 

132,93 ± 9,24 cm. Perbedaan yang signifikan terhadap panjang 

badan disebabkan oleh manajemen pemberian pakan yang 

berbeda setiap peternak. Semakin panjang ukuran tulang 

belakang ternak maka akan mempengaruhi panjang badan. 

Perbedaan yang diperoleh dari rata-rata panjang badan tidak 

lepas dari pengaruh persilangan dengan sapi exotic. Sampurna 

dan Suatha (2010), menyatakan bahwa bangsa sapi dapat 

mempengaruhi ukuran eksterior dari sapi, apalagi sapi yang 

disilangkan dengan sapi exotic memiliki postur tubuh yang 

besar. Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan hewan 

antara lain spesies, jenis kelamin, umur dan jumlah makanan 

yang dikonsumsi. 
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4.2.3 Tinggi Badan 

Hasil pengamatan tinggi badan sapi Madura dan sapi 

Madrasin dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan TB berdasarkan paritas pada Sapi Madura dan 

Sapi Madrasin 

Sapi Paritas Jumlah (ekor) Rata-rata ± SD (cm) 

Madura 2 28 126,57 ± 5,76
a
 

Madrasin 2 15 131,07 ± 3,53
b
 

Madura 3 12 128,58 ± 3,96
 

Madrasin 3 13 131,69 ± 3,43
 

Madura >4 10 125,8 ± 2,94
a 

Madrasin >4 22 131,09 ± 4,76
b 

Keterangan : Notasi (a.b) pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

Tinggi badan merupakan salah satu bagian dari 

statistik vital pada sapi. Pengukuran tinggi badan pada sapi 

Madura dan Madrasin dengan cara diukur jarak tegak lurus 

dari punggung atau belakang gumba sampai ketanah atau 

lantai diukur dengan menggunakan tongkat ukur dinyatakan 

dalam cm. Hasil pengamatan tinggi badan untuk paritas 2 sapi 

Madura (Lampiran 21) dan sapi Madrasin (Lampiran 22), 

untuk paritas 3 sapi Madura (Lampiran 23) dan sapi Madrasin 

(Lampiran 24) dan untuk paritas lebih dari 4 sapi Madura 

(Lampiran 25) dan sapi Madrasin (Lampiran 26) diperoleh 

rataan pada Tabel 3. 

Hasil analisis statistik tinggi badan sapi Madura dan 

sapi Madrasin paritas 2 diperlihatkan pada Lampiran 27, untuk 

paritas 3 diperlihatkan pada Lampiran 28 dan paritas lebih dari 

4 diperlihatkan pada Lampiran 29. Tabel 2 memperlihatkan 

rata-rata ukuran tinggi badan ternak sapi Madura dan sapi 

Madrasin paritas 2, 3 dan lebih dari 4. Hasil analisis 
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menunjukkan bahwa rataan tinggi badan paritas 2 sapi 

Madrasin (131,07±3,53 cm) lebih besar dibandingkan sapi 

Madura (126,57±5,76 cm) (P<0,01). Untuk rataan tinggi badan 

paritas 3 sapi Madrasin (131,69±3,43 cm) lebih besar 

dibandingkan sapi Madura (128,58±3,96 cm) (P<0,05). 

Sedangkan rataan tinggi badan paritas lebih dari 4 sapi 

Madrasin (131,09±4,76 cm) lebih besar dibandingkan sapi 

Madura (125,8±2,94 cm) (P<0,01). Hartatik, Mahardika, Widi 

dan Baliarti (2009) menyatakan bahwa ada perbedaan tinggi 

badan pada sapi Madura dan sapi silangan Limura. Tinggi 

badan sapi silangan Limura lebih tinggi dibandingkan tinggi 

badan sapi Madura pada umur 2-4 tahun. Menurut BSN 

(2013), bibit sapi Madura Betina pada umur 18 - <24 bulan 

memiliki tinggi badan minimal pada kelas I 120 cm, kelas II 

117 cm, dan kelas III 114 cm. Ukuran tinggi badan juga 

dipengaruhi oleh pertambahan umur, semakin dewasa ukuran 

tubuh seiring bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dengan bertambahnya umur sapi maka tinggi badan akan 

mengalami peningkatan (Pradana, Busono dan Maylinda, 

2015).  

Pada Tabel 1, 2 dan 3 diperoleh hasil yang bervariasi, 

baik lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan. Pada 

umumnya perbedaan statistik vital sangat dipengaruhi oleh 

pakan, karena pakan merupakan sumber nutrisi bagi 

pertumbuhan. Besarnya variasi disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti faktor pemeliharaan yang berbeda oleh peternak 

yang berbeda, selain faktor pemeliharaan terdapat faktor lain 

yaitu faktor genetik yang dimiliki induk atau pejantan, bangsa 

sapi, bobot lahir yang dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin 

dan lingkungan. Sehingga akibatnya pertumbuhan menjadi 

lambat dan terganggu. Pemberian pakan yang baik dapat 

menunjang pertumbuhan bobot badan dan tampilan suatu 

ternak. Sifat karakteristik morfologi maupun pertumbuhan 
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akan berkembang sejajar dengan bertambahnya umur dan akan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu manajemen pemberian 

pakan. Pengaruh luar yang lebih berpengaruh dimungkinkan 

akibat faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi tubuh 

ternak terutama pemberian pakan yang mencukupi. Menurut 

Wijono dan Setiadi (2004), pengaruh lingkungan terhadap 

produktivitas ternak mencapai 70% dibandingkan dengan 

pengaruh faktor genetik sebesar 30% dan pengaruh perlakuan 

pakan dapat mencapai 60% dari pengaruh lingkungan. 

 

4.3 Perbedaan Performan Reproduksi Sapi Madura dan 

Sapi Madrasin 

Performan reproduksi sangat erat dengan keberhasilan 

IB yang dilakukan. Semen yang digunakan untuk melakukan 

IB di Kabupaten Pamekasan berasal dari BBIB Singosari dan 

BBIB Lembang dengan jenis pejantan sapi Madura dan sapi 

Limousin. Melalui proses reproduksi akan terbentuk individu 

baru atau generasi penerus yang dimana hal tersebut 

memungkinkan terjadinya pertambahan populasi. Parameter 

yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi efisiensi 

reproduksi sapi betina melalui program IB adalah S/C, CI  dan 

DO.  
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4.3.1 Service per Conception (S/C) 

Hasil pengamatan rataan S/C dari sapi Madura dan 

sapi Madrasin dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rataan S/C berdasarkan paritas pada Sapi Madura 

dan Sapi Madrasin 

Sapi Paritas Jumlah (ekor) Rata-rata ± SD (kali) 

Madura 2 28 1,54 ± 0,69 

Madrasin 2 15 1,73 ± 0,88 

Madura 3 12 1,67 ± 0,78 

Madrasin 3 13 1,39 ± 0,51 

Madura >4 10 1,10 ± 0,32
a 

Madrasin >4 22 1,86 ± 0,77
b 

Keterangan : Notasi (a.b) pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

Service per Conception adalah angka yang 

menunjukkan berapa kali ternak dikawinkan atau inseminasi 

buatan yang dibutuhkan oleh seekor induk sampai terjadi 

kebuntingan. Hasil pengamatan S/C untuk paritas 2 sapi 

Madura (Lampiran 30) dan sapi Madrasin (Lampiran 31), 

untuk paritas 3 sapi Madura (Lampiran 32) dan sapi Madrasin 

(Lampiran 33) dan untuk paritas lebih dari 4 sapi Madura 

(Lampiran 34) dan sapi Madrasin (Lampiran 35) diperoleh 

rataan pada Tabel 4. 

Hasil analisis statistik S/C sapi Madura dan sapi 

Madrasin paritas 2 diperlihatkan pada Lampiran 36, untuk 

paritas 3 diperlihatkan pada Lampiran 37 dan paritas lebih dari 

4 diperlihatkan pada Lampiran 38. Tabel 4 memperlihatkan 

rata-rata nilai S/C ternak sapi Madura dan sapi Madrasin 

paritas 2, 3 dan lebih dari 4. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa rataan nilai S/C paritas lebih dari 4 sapi Madura yaitu 

1,10 ± 0,32 lebih kecil dibandingkan sapi Madrasin 1,86 ± 
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0,77 (P<0,01). Sedangkan untuk nilai S/C paritas 2 dan 3 sapi 

Madura tidak berbeda nyata dibandingakn sapi Madrasin 

(P>0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai S/C sapi 

Madura dan sapi Madrasin tergolong baik karena berada 

dalam kategori normal. Apabila S/C rendah, maka nilai 

kesuburan sapi betina semakin tinggi dan apabila nilai S/C 

tinggi, maka semakin rendah tingkat kesuburan ternak 

tersebut. Hasil penelitian ini lebih baik dari hasil penelitian 

Karnaen dan Arifin (2007) menyatakan bahwa rata-rata nilai 

S/C sapi Madura Kabupaten Bangkalan pada musim kemarau 

adalah sebesar 1,98 kali, sedangkan pada musim hujan sebesar 

1,67 kali. Hartatik, Mahardika, Widi dan Baliarti (2009) 

menyatakan bahwa rata-rata S/C sapi Madura di Kabupaten 

Pamekasan yaitu 1,48 kali, yang berarti nilai tersebut 

tergolong baik untuk performans reproduksi. Menurut 

Kutsiyah, Kusmartono dan Susilawati (2003), menyatakan 

bahwa efisiensi reproduksi sapi Madura betina yang tidak 

disilangkan lebih baik bila dibandingkan dengan 

persilangannya, namun demikian nilai S/C untuk kedua 

kelompok sapi Madura yang tidak disilangkan dan yang 

disilangkan masih tergolong normal yaitu dalam kisaran 1,6 – 

2,0. 

Pelaksanaan IB dilokasi penelitian dilakukan setelah 

peternak melaporkan bahwa ternak mereka sedang 

menunjukkan tanda-tanda berahi kepada petugas inseminator 

yang selanjutnya akan datang ke peternak untuk melakukan 

IB. Ihsan (2010) menyatakan bahwa ternak  yang berahi pagi 

hari harus diinseminasi pada hari yang sama paling lambat hari 

berikutnya, jika berahi pada sore hari harus diinseminasi pada 

hari berikutnya (pagi dan paling lambat siang hari) paling 

lambat sesudah jam 15.00 besoknya. Faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah perkawinan 

diantaranya adalah keterampilan petugas inseminator. 
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Pelaksanaan IB di wilayah Kabupaten Pamekasan dilakukan 

oleh petugas inseminator yang sudah bekerja untuk Dinas dan 

ada yang masih swadaya dapat menjadi faktor keberhasilan IB. 

Selain itu, inseminator di lokasi penelitian sudah memiliki 

sertifikat inseminasi dan Surat Izin Melakukan Inseminasi 

Buatan (SIMI) dan memiliki keahlian Pemeriksaan 

Kebuntingan (PKB). Yulyanto, Susilawati dan Ihsan (2014), 

menyatakan bahwa jika pelaksanaan IB di lapangan 

diserahkan kepada petugas yang belum atau tidak cukup 

mengikuti pelatihan teknis IB maka hal tersebut tidak 

diperbolehkan. Untuk dapat melakukan inseminasi buatan, 

inseminator harus memiliki Surat Izin Melakukan Iseminasi 

Buatan (SIMI) yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani 

fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi setempat. 

Program persilangan sapi lokal dengan Bos taurus melalui 

teknik IB yang tidak tepat justru berpotensi mengurangi 

produktivitas, meningkatkan kematian dan kejadian dystocia, 

nilai S/C menjadi tinggi, memperpanjang jarak beranak, 

menghasilkan margin yang kecil serta daya saing yang rendah 

(Diwyanto dan Inounu, 2009). Peternak juga memiliki peran 

penting dalam mendeteksi berahi, karena apabila pengetahuan 

peternak kurang atau peternak tidak mengetahui jika ternaknya 

berahi otomatis pelayanan IB akan mundur dan 

memperpanjang jarak lama kosong. 

Inseminator melakukan IB pada pagi sampai malam hari 

tergantung dari panggilan dari peternak, IB dilakukan pada 

sapi yang menunjukkan berahi seperti keluar cairan bening 

dari vulva, nafsu makan turun, bengak-bengok dan menaiki 

tempat pakan. Iswoyo dan Widiyaningrum (2008) menyatakan 

bahwa idealnya jarak waktu beranak pada sapi adalah 12 

bulan, yaitu 9 bulan masa bunting dan 3 bulan masa menyusui, 

namun pada kenyataannya jarak waktu beranak dan waktu 

kawin lagi (post partum mating) umumnya cukup panjang. 
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Ball and Peters (2004) menyatakan bahwa efisiensi reproduksi 

dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan 

satu pedet dalam satu tahun. Wahyudi, Susilawati dan 

Wahjuningsih (2013), menyatakan bahwa tingkat kesuburan 

ternak juga dipengaruhi oleh umur ternak tersebut. Semakin 

dewasa umur induk maka reproduksi semakin baik 

dibandingkan dengan induk muda. Faktor lain yang 

mempengaruhi keberhasilan IB adalah pakan. Pakan dan 

kesehatan perlu diperhatikan karena sebesar 95% gangguan 

aktivitas reproduksi (Wijono dan Setiadi, 2004). Pakan yang 

digunakan peternak di lokasi penelitian rata-rata adalah pakan 

yang berada di sekitar area persawahan dan rumah sekitar 

antara lain daun mimba, daun saga, daun lamtoro, daun pisang, 

tebon jagung, daun bambu, dan jerami padi. Sedangkan untuk 

pakan tambahan yaitu bekatul, dedak, ampas tahu, gaplek atau 

singkong, gedebong pisang dan tetes tebu. Hartatik, 

Mahardika, Widi dan Baliarti (2009) menyatakan bahwa 

kualitas pakan yang kurang bagus dan jumlah yang kurang 

dapat mengganggu proses reproduksi pada ternak. Hal tersebut 

menyebabkan penundaan umur kawin pertama, sehingga 

berakibat pada umur pertama beranak yang dipengaruhi oleh 

ketepatan deteksi berahi dan keberhasilan IB yang ditujukkan 

oleh S/C. Nilai S/C yang tinggi akan berakibat pada 

panjangnya interval beranak dibandingkan dengan kondisi 

yang normal. 
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4.3.2 Calving Interval (CI) 

Hasil pengamatan rataan S/C dari sapi Madura dan 

sapi Madrasin dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Rataan CI berdasarkan paritas pada Sapi Madura dan 

Sapi Madrasin 

Sapi Paritas Jumlah (ekor) Rata-rata ± SD (hari) 

Madura 2 28 408,71 ± 15,27 

Madrasin 2 15 408,33 ± 16,0 

Madura 3 12 413,33 ± 13,59
a 

Madrasin 3 13 400,23 ± 11,73
b 

Madura >4 10 405,80 ± 8,70 

Madrasin >4 22 406,36 ± 12,20 

Keterangan : Notasi (a.b) pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan nyata (P<0,05) 

 

Calving Interval adalah jarak waktu antara satu beranak 

dengan beranak berikutnya. Hasil pengamatan CI untuk paritas 

2 sapi Madura (Lampiran 39) dan sapi Madrasin (Lampiran 

40), untuk paritas 3 sapi Madura (Lampiran 41) dan sapi 

Madrasin (Lampiran 42) dan untuk paritas lebih dari 4 sapi 

Madura (Lampiran 43) dan sapi Madrasin (Lampiran 44) 

diperoleh rataan pada Tabel 5. 

Hasil analisis statistik CI sapi Madura dan sapi 

Madrasin paritas 2 diperlihatkan pada Lampiran 45, untuk 

paritas 3 diperlihatkan pada Lampiran 46 dan paritas lebih dari 

4 diperlihatkan pada Lampiran 47. Tabel 5 memperlihatkan 

rata-rata nilai CI ternak sapi Madura dan sapi Madrasin paritas 

2, 3 dan lebih dari 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa rataan 

nilai CI paritas 3 sapi Madura yaitu 413,33±13,59 hari lebih 

tinggi dibandingkan sapi Madrasin 400,23±11,73 hari 

(P<0,05). Sedangkan untuk nilai CI paritas 2 dan lebih dari 4 

sapi Madura tidak berbeda nyata dibandingakn sapi Madrasin 
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(P>0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa rataan nilai CI 

sapi Madura dan sapi Madrasin tergolong tinggi, sehingga 

kurang efisien karena mempunyai nilai rata-rata CI yang 

panjang. Yulyanto, Susilawati dan Ihsan (2014) jarak yang 

ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting dan 3 bulan 

menyusui. Menurut Kutsiyah (2012), menyatakan bahwa 

calving interval sapi Madura di Kabupaten Pamekasan masih 

rendah, jarang sekali satu tahun beranak satu. Dalam sepuluh 

tahun terakhir interval beranak antara 20 – 26 bulan (70%) dan 

hanya 1 persen yang mencapai interval beranak 11 – 13 bulan. 

Nilai S/C dan DO yang semakin besar maka akan 

berpengaruh terhadap nilai CI yang juga semakin besar. Ball 

and Peters (2004) menyatakan bahwa efisiensi reproduksi 

dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan 

satu pedet dalam satu tahun. Nilai CI yang panjang disebabkan 

karena DO yang terlalu panjang yang dalam hal ini peternak 

memegang peranan sangat penting. Perbedaan nilai CI di 

lokasi penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pakan 

yang diberikan kepada induk masih belum cukup, waktu 

penyapihan yang lama, tingginya angka kegagalan perkawinan 

(S/C), umur pertama kawin yang lambat dan kurang 

pengetahuannya peternak mengenai tanda-tanda berahi. 

Panjangnya nilai CI disebabkan panjangnya DO, manajemen 

pemeliharaan dan manajemen perkawinan. Faktor-faktor yang 

menyebabkan permasalahan tersebut adalah masih kurangnya 

kesadaran para peternak akan pentingnya manajemen 

reproduksi ternak dan kurang tanggapnya inseminator. 

Secara umum di lokasi penelitian CI panjang karena DO 

yang panjang. DO panjang karena peternak tidak segera 

mengawinkan sapi induk karena masih menyusui. Pedet yang 

terlalu lama menyusu pada induknya dengan pakan yang 

kurang memenuhi kebutuhan nutrisi, dapat menyebabkan 

berahi post partum (berahi paska beranak) menjadi terlambat 
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dan CI menjadi panjang (Soeharsono, Saptati dan Diwyanto, 

2010). Nuryadi dan Wahjuningsih (2011), menyatakan bahwa 

nutrisi pakan sebelum dan sesudah beranak akan 

mempengaruhi siklus berahi berikutnya. Kondisi induk sapi 

yang kurang gizi atau cadangan energi tubuh rendah, 

menyebabkan estrus post partum lebih lama.  

Defisiensi nutrisi pakan pada ternak, akan 

mengakibatkan  gangguan pada produksi maupun 

reproduksinya. Contohnya pada saat PKB di desa Batu 

Kalangan didapati ternak yang mengalami CLP (Corpus 

Luteum Persisten), gejala yang dialami peternak yaitu sudah 3 

kali dilakukan IB tetapi tidak terjadi kebuntingan. Pada musim 

kemarau pakan yang diberikan adalah seadanya meliputi 

limbah pertanian kering, daun kering, dan sebagainya. Sistem 

pemeliharaan di tingkat peternak hanya mengandalkan sumber 

pakan seadanya yang tersedia di daerah setempat. Kualitas 

pakan yang kurang bagus dan jumlah yang kurang dapat 

mengganggu proses reproduksi pada ternak (Hartono, 2012). 

Kasus seperti ini membuat target untuk mendapatkan satu ekor 

anak sapi dari setiap induk per tahun tidak dapat tercapai. Jika 

manajemen pemberian pakan tidak diperhatikan maka 

anestrus post partum dapat menyebabkan angka beranak 

rendah. Berdasarkan hasil tersebut nilai S/C dan DO yang 

tinggi dapat mempengaruhi nilai CI. Hal tersebut dikarenakan 

adanya beberapa faktor yang sangat mempengaruhi yaitu 

peran peternak dalam deteksi berahi serta sistem 

pemeliharaan, panjangnya waktu penyapihan dan peran dari 

inseminator dalam melakukan inseminasi. 
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4.3.3 Days Open (DO) 

Hasil pengamatan rataan DO dari sapi Madura dan sapi 

Madrasin dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Rataan DO berdasarkan paritas pada Sapi Madura dan 

Sapi Madrasin 

Sapi Paritas Jumlah (ekor) Rata-rata ± SD (hari) 

Madura 2 28 110,82 ± 11,79 

Madrasin 2 15 121,47 ± 17,11 

Madura 3 12 112,08 ± 13,39 

Madrasin 3 13 111,15 ± 12,84 

Madura >4 10 101,7 ± 7,39
a 

Madrasin >4 22 121,41 ± 19,11
b 

Keterangan : Notasi (a.b) pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

 

Days Open (DO) adalah periode atau selang waktu sapi 

setelah beranak sampai dikawinkan kembali sampai terjadi 

kebuntingan. Hasil pengamatan DO untuk paritas 2 sapi 

Madura (Lampiran 48) dan sapi Madrasin (Lampiran 49), 

untuk paritas 3 sapi Madura (Lampiran 50) dan sapi Madrasin 

(Lampiran 51) dan untuk paritas lebih dari 4 sapi Madura 

(Lampiran 52) dan sapi Madrasin (Lampiran 53) diperoleh 

rataan pada Tabel 6. 

Hasil analisis statistik DO sapi Madura dan sapi 

Madrasin paritas 2 diperlihatkan pada Lampiran 54, untuk 

paritas 3 diperlihatkan pada Lampiran 55 dan paritas lebih dari 

4 diperlihatkan pada Lampiran 56. Tabel 6 memperlihatkan 

rata-rata nilai DO ternak sapi Madura dan sapi Madrasin 

paritas 2, 3 dan lebih dari 4. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa rataan nilai DO paritas 2 sapi Madura yaitu 

110,82±11,79 hari lebih rendah dibandingkan sapi Madrasin 

121,47±17,11 hari (P<0,05). Untuk nilai DO paritas lebih dari 
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4 sapi Madura 101,7±7,39 hari lebih rendah dibandingakn sapi 

Madrasin 121,41±19,11 hari (P<0,01). Sedangkan untuk nilai 

DO paritas 3 sapi Madura tidak terdapat perbedaan 

dibandingkan sapi Madrasin (P>0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai DO sapi Madura dan sapi 

Madrasin berada dalam kategori normal. Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011), menyatakan bahwa kebiasaan peternak 

yang mengawinkan sapinya setelah pedet disapih yang 

dilakukan pada umur 100-120 hari. DO yang panjang 

menunjukkan reproduksi ternak tersebut kurang efisien dan 

akan merugikan peternak. Siklus berahi sapi Madura adalah 

selama 21 hari dengan lama estrus 36 jam. Penyapihan pedet 

sapi Madura umumnya pada umur 5 bulan (Wijono dan 

Setiadi, 2004). 

Nilai DO di lokasi penelitian ini belum efisien, 

disebabkan peternak tidak mengawinkan sapinya pada saat 

berahi pertama setelah beranak karena pedet belum disapih, 

lama penyapihan yang dilakukan oleh peternak rata-rata 

adalah 3-5 bulan, hal tersebut tentu akan mempengaruhi DO 

yang semakin tinggi. Ball and Peters (2004), menyatakan 

bahwa efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila seekor 

induk sapi dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. 

Keterlambatan dalam perkawinan tersebut akan menyebabkan 

selang beranak satu dengan anak berikutnya menjadi panjang.  

Tingginya nilai DO dilokasi penelitian yang mencapai 

hingga 121,47±17,11 hari, menunujukkan bahwa kesuburan 

sapi Madrasin perlu ditingkatkan, karena DO yang panjang 

akan mempengaruhi selang beranak. Susilawati dan Affandy 

(2004) menyatakan bahwa apabila terdapat jarak beranak yang 

panjang sebagian besar karena DO yang panjang. Hal ini 

disebabkan: (1) anaknya tidak disapih sehingga munculnya 

berahi pertama post partum menjadi lama, (2) peternak 

mengawinkan induknya setelah beranak dalam jangka waktu 
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yang lama sehingga lama kosongnya menjadi panjang, (3) 

tingginya kegagalan inseminasi buatan sehingga S/C nya 

menjadi tinggi dan (4) umur pertama kali dikawinkan lambat. 

Peternak di Kabupaten Pamekasan rata-rata memberikan 

pakan berupa rumput lapang dan limbah pertanian serta daun-

daunan seperti daun pisang, daun mimba dan daun saga, jarang 

sekali peternak yang memberikan hijauan segar seperti rumput 

gajah terutama pada musim kemarau ataupun dengan pakan 

tambahan seperti konsentrat yang diberikan ketika ada 

persediaan. Pakan tambahan terkadang diberikan jika tersedia, 

limbah pertanian seperti jerami, klobot jagung dan gedebong 

pisang yang direbus diberikan untuk mencukupi kebutuhan 

pakan. Kutsiyah, Kusmartono, dan Susilawati (2003) 

menyatakan bahwa jenis rerumputan meliputi rumput 

lapangan, alang-alang dan sedikit rumput gajah. Limbah 

pertanian meliputi klobot jagung, daun ketela pohon, jerami 

padi dan gedebong pisang. Sedangkan untuk tanaman 

pekarangan meliputi daun nangka, daun pisang, daun memba, 

daun jaranan, daun pepaya, daun bambu, daun waru, daun 

lamtoro dan daun akasia. Sehingga peternak memegang 

peranan penting dalam keberhasilan reproduksi ternak dalam 

manajemen pemeliharaan, perkandangan, kualitas dan 

kuantitas pakan yang diberikan, pengendalian penyakit dan 

sistem perkawinan yang dilakukan. Selain pakan, lama 

penyapihan pedet dapat memperpanjang jarak beranak. Sapi 

Madura memiliki siklus berahi selama 21 hari dengan lama 

estrus 36 jam. Pedet sapi Madura umumnya disapih pada umur 

5 bulan (Wijono dan Setiadi, 2004). 

 



  

59 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Ukuran statistik vital yaitu ukuran lingkar dada sapi 

Madrasin lebih besar dibandingkan sapi Madura, panjang 

badan sapi Madrasin lebih panjang dibandingkan sapi Madura, 

dan tinggi badan sapi Madrasin lebih tinggi dibandingkan sapi 

Madura. Performans reproduksi terdapat perbedaan pada nilai 

S/C dan DO sapi Madura paritas lebih dari 4 lebih baik 

dibandingkan dengan sapi Madrasin, sedangkan nilai CI sapi 

Madrasin paritas 3 lebih baik dibandingkan sapi Madura. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk peternak 

lebih memperhatikan waktu penyapihan pedet sehingga nilai 

CI dan DO menjadi lebih pendek. 
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