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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia

memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan mayoritas penduduknya

bermatapencaharian sebagai petani dan peternak, karena iklim di Indonesia sangat

cocok untuk pertanian dan peternakan.

Penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga

kebutuhan protein hewani (daging, telur, susu, ikan) masyarakat semakin

meningkat pula, tahun 2008 Indonesia baru bisa mencukupi kebutuhan daging

sebesar 64,9 % atau sekitar 249.925 ton dari total kebutuhan sebayak 385.035 ton

(Prima, 2008), untuk mencukupi kebutuhan daging tersebut pemerintah Indonesia

mengimpor sapi bakalan dan daging. Badan pusat statistik pada tahun 2007

Indonesia mengimpor sapi bakalan hampir 500.000 ekor (Direktorat Jendral

Peternakan, 2009).

Propinsi Jawa Timur termasuk sebagai salah satu wilayah sentra produksi

sapi potong di Indonesia dengan jumlah populasi sebanyak 2.524.573 ekor

(Priyo,2009). Pemasaran komoditas sapi potong dari Propinsi ini menjangkau ke

wilayah-wilayah lain di Indonesia. Wilayah pemasaran di DKI Jakarta dan Jawa

Barat mencapai 70 – 85%, sedangkan sisanya 15 – 30% tersebar ke Propinsi Jawa

Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, untuk

pasokan pulau Kalimantan umumnya bersumber dari Madura.

Propinsi Jawa Timur secara geografis mempunyai total luas lahan sawah

irigasi di Jawa Timur pada tahun 2001 sekitar 1.159.592 ha, pada lahan tersebut
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sebagian besar ditanami padi dalam setahun 2 kali tanam, bahkan ada yang dapat

ditanami 3 kali setahun.

Propinsi Jawa Timur juga terdapat lahan kering yang potensial untuk

mendukung pengembangan ternak sapi potong. Total dari berbagai bentuk jenis

lahan kering (tegal, ladang, dan padang penggembalaan) pada tahun 2001 ada

sekitar 1.225.104 ha. Lahan kering yang relatif luas tersebut maka sangat

potensial bagi ketersediaan limbah pertanian, dengan kata lain bahwa Propinsi

Jawa Timur disamping merupakan lumbung pertanian juga merupakan lumbung

peternakan secara nasional (Muslim, 2009), hal ini berdampak positif, bahwa

usaha pengembangan ternak sapi potong di masyarakat berkembang pesat, disisi

lain juga mampu memberikan peluang usaha dan pendapatan sebagian masyarakat

pedesaan, serta dapat menyumbangkan devisa yang tidak sedikit.

Kabupaten Magetan mempunyai populasi sapi potong yang cukup banyak

dan kebanyakan peternak disana berminat pada sapi yang digemukkan yakni jenis

sapi Boss Taurus seperti Simental dan Limousin, alasannya adalah selain pesat

pertumbuhannya juga mudah dalam pencarian dan penjualannya (Muslim, 2009).

Kabupaten Magetan mempunyai populasi ternak berkisar 59.000 ekor dengan

jenis seperti Brahman, Limosin dan Simental (Anonim, 2009g). Kabupaten

Magetan termasuk daerah pengembangan dan sentra pemasaran ternak sapi

potong di Jawa Timur bagian selatan, dan wilayah pemasaran yang meliputi

Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah (Mayrowani, 2009).

Reproduksi merupakan faktor penting dalam menentukan efisiensi

produksi ternak. Efisiensi dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat

menghasilkan satu pedet dalam satu tahun (Ball and Peters, 2004). Efisiensi
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reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh Conception Rate (CR), Calving

Interval (CI), Days Open (DO) dan Service per Conception (S/C).

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan

kuantitas maupun kualitas sapi potong, Pemerintah dan Dinas terkait melakukan

impor sapi dan perbaikan mutu genetik dengan menggunakan metode Inseminasi

Buatan (IB), karena sistem perkawinan ini bisa menggunakan pejantan unggul,

diantaranya sapi Limousin dan Simental, sehingga pedet yang dihasilkan

diharapkan mempunyai penampilan reproduksi yang baik. Aryogi (2009)

menyatakan sapi Peranakan Limousin mempunyai pertambahan bobot badan 0,44

kg/hari, sedangkan untuk sapi Peranakan Simental mempunyai pertambahan bobot

badan 0,51 kg/hari jika didukung kondisi lingkungan dan menejemen

pemeliharaan yang baik. Sejauh ini, belum diketahui apakah Peranakan Limousin

dan Peranakan Simental mempunyai perbedaan penampilan reproduksi di kondisi

lingkungan di Kabupaten Magetan. Latar belakang itulah penelitian ini perlu

dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Semakin berkembangnya teknologi IB di Kabupaten Magetan diharapkan

bisa meningkatkan populasi ternak potong di daerah tersebut, dengan teknologi IB

dapat mempermudah untuk penggunaan pejantan unggul diantaranya sapi

Simental dan Limousin. Hasil persilangan tersebut yaitu Peranakan Limousin dan

Peranakan Simental, dan apakah ada perbedaan penampilan reproduksi dengan

keadaan lokasi di Kabupaten Magetan.
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1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan penampilan reproduksi sapi betina

Peranakan Limousin dan Peranakan Simental yang meliputi Days Open, Service

per Conception, Calving Interval, dan Conception Rate serta bobot lahir pedet.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi

mengenai penampilan reproduksi sapi Peranakan Limousin dan Peranakan

Simental, sehingga dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam

pengembangan sapi potong di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten

Magetan pada khususnya.

1.5 Hipotesis

Terdapat perbedaan penampilan reproduksi antara sapi Peranakan

Limousin dan Peranakan Simental di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
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1.6 Kerangka Pikir

Semakin meningkatnya penduduk di Indonesia otomatis kebutuhan daging

juga meningkat, tahun 2008 menunjukkan Indonesia hanya memenuhi sekitar

64,9% saja (Prima 2008), untuk mencukupi kebutuhan daging yang selalu

meningkat pemerintah mengimpor sapi asal Australia sebanyak 1.836 ekor pada

tahun 2007 dan sebanyak 4000 ekor pada tahun 2008, selain mengimpor sapi,

pemerintah juga menerapkan teknologi IB dengan menggunakan pejantan unggul

diantaranya Simental, Limousin dan Brahman (Anonim, 2007).

Persilangan dengan menggunakan pejantan unggul melalui teknologi IB

diharapkan mempunyai penampilan reproduksi yang bagus dan mampu

beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia.

Hasil penelitian ini nantinya bisa diketahui apakah hasil peranakan dengan

pejantan unggul tersebut mempunyai perbedaan penampilan reproduksi, sehingga

pemerintah bisa mempertimbangkan lagi dalam pemilihan pejantan unggul untuk

meningkatkan kualitas maupun kuantitas sapi di Indonesia.
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1.7 Diagram Alir Kerangka Pikir

Kebutuhan Daging Sapi

Faktor Lingkungan

Penduduk Indonesia

Kebijakan Pemerintah

Penggunaan pejantan
Unggul (Simental dan

Limousin)

Hasil persilangan

Perbedaan Penampilan
Reproduksi Sapi Peranakan

Limousin dan Peranakan
Simental

JelekBaik

Kebijakan
Pemerintah

Dilakukan penelitian
lebih lanjut

Dilanjutkan

Mengimpor sapi bakalan
dan daging

Menejemen pemeliharaan

Hasil penelitian
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sapi Limousin

Sapi Limousin merupakan sapi potong keturunan Boss taurus yang

berhasil dijinakkan dan dikembangkan di Prancis, sapi ini sering digunakan

sebagai sapi pekerja (tarik) yang akhirnya berubah menjadi sapi pedaging, karena

mempunyai perototan yang bagus dan kandungan lemak sedikit, warna bulunya

merah kecoklatan tanpa ada warna putih kecuali pada ambingnya, sedangkan

kakinya dari lutut kebawah berwarna agak muda dan umumnya terdapat bentuk

lingkaran berwarna agak muda disekeliling matanya (Anonim a,2009). Sapi

Limousin berwarna coklat keemasan walaupun warna lain seperti hitam juga telah

dikembangkan melalui cross breeding dengan bangsa lain, sapi ini juga memiliki

sifat yang jinak sehingga memudahkan dalam penanganan (Anonim a, 2009).

Sapi Limousin memiliki tiga sifat penting yaitu efisiensi pakan,

kemampuan beradaptasi yang baik dan karkas yang tinggi (Anonima, 2009).

Bangsa sapi ini mempunyai ukuran tubuh yang besar dan sangat baik

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Sapi Limousin

mempunyai bobot lahir tergolong kecil sampai medium, dan berkembang menjadi

golongan besar pada saat mencapai dewasa, hal ini penting untuk menghindari

terjadinya kesulitan melahirkan pada perkawinannya dengan betina-betina lokal

yang umumnya mempunyai ukuran tubuh medium. Sapi Limousin betina

mempuyai berat badan mencapai 1.350 pounds (612 kg), sedangkan jantan

dewasa mempunyai berat badan antara 2000 – 2400 pounds (907-1.088 kg)

(Gilliespie, 1998).
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2.2 Sapi Simental

Sapi Simental berasal dari Swiss dengan ciri-ciri bertanduk kecil, bulu

berwarna coklat muda atau kekuning-kuningan pada bagian muka, lutut kebawah

dan jenis gelambir, ujung ekor berwarna putih dan bentuk tubuh yang kekar dan

berotot. Sapi Simental mempunyai keunggulan pertumbuhan cepat pada sapi

dengan umur dua tahun dapat mencapai berat 800-900 kg, sedangkan pada sapi

dewasa dapat mencapai berat 1000-1200 kg dan dapat berkembang baik di seluruh

wilayah di Indonesia (Anonim, 2009h).

Sapi Simental dipublikasikan pertama kali pada tahun 1806. Sapi Simental

dimanfaatkan untuk produksi susu, mentega, keju dan daging serta untuk hewan

penarik beban. Parlemen Swiss pada awal 1785 membatasi ekspor sapi Simental,

karena mereka kekurangan sapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,

kemudian sapi disebar pada 6 benua. Sapi Simental sekarang diperkirakan

berjumlah sekitar 60 juta ekor.

Sapi Simental adalah jenis sapi jinak dan mudah untuk dikelola. Sapi

Simental mempunyai berat badan yang besar, tetapi akhir-akhir ini ukuran sedang

lebih disenangi. Sapi jantan beratnya 1000-1400 kg, sedang betina 600-850 kg.

Sapi Simental betina mempunyai masa produktif antara 10-12 tahun (Priyo,

2009). Sapi Simental dikembangkan di Indonesia tahun 1985 melalui semen beku

yang dikawinkan dengan sapi PO. Pedet yang berumur 2 bulan pertumbuhannya

pesat sekali, sapi berumur 23 bulan dapat mencapai bobot 800 kg dan pada umur

2,5 tahun mencapai 1.100 kg. Sapi Simental di Jawa dikawinkan dengan sapi

Friesian Holstein, untuk mendapatkan sapi yang perfomnya lebih baik,

perkawinannya dilakukan dengan cara IB, dan anak yang dikehendaki adalah yang
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jantan, karena jika betina produksi susunya dan dagingnya kurang baik (Priyo,

2009).

2.3 Pengamatan Reproduksi

2.3.1 Days Open / Lama Kosong

Days Open atau interval beranak hingga bunting kembali dan merupakan

indeks yang menggambarkan efisiensi deteksi birahi dan fertilitas ternak betina.

Days Open adalah rentang waktu yang terdiri dari Anestrus Postpartum dan

Service Periode. Days Open dipengaruhi oleh nutrisi, musim, produksi susu, serta

paritas (Anonim c, 2009).

Days Open dapat diperpendek dengan meningkatkan efisiensi deteksi

birahi sehingga sapi betina dapat dikawinkan pada 85 hari setelah melahirkan

(Hafez, 1993). Meikle, Kulcsar, Chilliard, Febel, Delavaud, Cavestany and

Chilibroste (2004) menyatakan bahwa paritas berpengaruh terhadap DO. Sapi

betina pada paritas 1 menunjukkan DO yang lebih panjang daripada sapi betina

pada paritas 2 yaitu 146 hari dan 109 hari. Menurut Goshu, Belihu and Berihun

(2007), DO akan semakin pendek seiring dengan bertambahnya paritas. Body

Condition Score (BCS) dan perubahan BCS setelah beranak merupakan salah satu

faktor utama yang mempengaruhi DO (Osorio-Arce and Segurra-Correa, 2002).

Phillips (2001), menyatakan jika angka Conception adalah 50% dan siklus estrus

panjangnya 21 hari, maka sapi harus dikawinkan pertama 65 hari Postpartum

untuk mencapai hal tersebut. Days Open yang panjang bisa disebabkan pedet yang

tidak segera disapih sehingga munculnya estrus pertama postpartum menjadi

lama, peternak mengawinkan induknya setelah beranak dalam jangka waktu yang
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lama sehingga lama kosongnya menjadi panjang, tingginya kegagalan IB

menyebabkan S/C-nya menjadi tinggi dan umur pertama kali dikawinkan lambat

(Susilawati dan Affandhy, 2004).

2.3.2 Service per Conception (S/C)

Service per Conception (S/C) merupakan bilangan yang menunjukkan

service atau inseminasi per kebuntingan. Service per Conception yang normal

adalah 1,6-2,0, jika S/C rendah, maka nilai kesuburan sapi betina semakin tinggi,

dan apabila nilai S/C tinggi, maka semakin rendah tingkat kesuburan sapi-sapi

betina tersebut (Anonime, 2009). Service per Conception digunakan untuk

membandingkan efisiensi relatif dari proses reproduksi diantara individu-individu

sapi betina yang subur, dan sering dipakai penilaian atau perhitungan jumlah

pelayanan inseminasi (service) yang dibutuhkan oleh betina sampai terjadi

kebuntingan atau konsepsi.

Penilaian atau perhitungan jumlah pelayanan inseminasi (service) yang

dibutuhkan untuk seekor betina menjadi bunting digunakan untuk

membandingkan efisiensi relatif dari proses reproduksi diantara individu sapi

betina yang subur. Service per Conception yang normal berkisar antara 1,6 – 2,0

(Toelihere, 1979).

Service per Conception dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya

fertilitas betina, fertilitas pejantan, faktor lingkungan dan teknik inseminasi.

Fertilitas betina dapat dilihat dari adanya kebuntingan, kondisi saluran reproduksi,

pakan yang diberikan, perubahan kondisi tubuh dari kelahiran sampai perkawinan
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kembali, umur dan bangsa (Nebel, 2002). Hafez (2000)  menyatakan  besarnya

S/C dapat dihitung  dengan rumus:
BuntingyangTernakJumlah

IB /PerkawinanTotalJumlahS/C =

2.3.3 Calving Interval / Jarak Beranak (CI)

Calving Interval (CI) adalah periode dua waktu beranak yang berhasil dan

berurutan pada sapi serta merupakan jumlah waktu dari lama bunting dan lama

waktu kosong. Calving Interval sapi yang optimal adalah 12-13 bulan. Peternak

yang gagal dalam mendeteksi birahi menyebabkan kegagalan kebuntingan, hal ini

akan mengakibatkan panjangnya selang beranak dan produksi anak yang

dihasilkan dalam satuan waktu akan berkurang (Anonimd, 2009), hal ini didukung

pernyataan Hafez (2000) yang menyatakan CI adalah jangka waktu antara satu

kelahiran dan kelahiran berikutnya atau sebelumnya. Calving Interval ditentukan

oleh lama kebuntingan dan lama waktu kosong. Lama kosong menunjukkan

selang waktu antara saat beranak sampai dengan terjadi konsepsi kembali setelah

beranak.

Hafez (2000) menyatakan untuk mempertahankan CI 12 bulan pada

sekelompok ternak, maka 90 % sapi harus menunjukkan Estrus Postpartum dalam

60 hari dan digambarkan 85 hari setelah melahirkan, sedangkan menurut Ball and

Peters (2004), CI yang optimal adalah 1 tahun, dan pada sistem yang lebih intensif

dalam prakteknya sapi mulai kawin lagi antara 45 dan 60 hari setelah melahirkan

dan untuk masa kebuntingan kira-kira 280-285 hari.

2.3.4 Conception Rate (CR)

Conception Rate merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan inseminasi

yang ditunjukkan dengan angka kebuntingan dari induk akseptor. Conception
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Rate diperoleh melalui pemeriksaan kebuntingan pada usia 3-4 bulan dengan

palpasi rectal (Anonimd, 2009). Conception Rate digunakan untuk menduga

proporsi sapi betina yang diduga bunting. Pendugaan ini berdasarkan diagnosis

rektal yang dilakukan pada 6 hingga 8 minggu setelah inseminasi. Angka

kebuntingan lebih rendah jika sapi betina dikawinkan kurang dari 60 hari setelah

melahirkan (Hafez, 1993). Angka konsepsi dipengaruhi oleh kualitas dan

penanganan semen, kesuburan betina, waktu perkawinan, deteksi birahi, dan

teknik inseminasi (Whittier and Steevens, 1993), selain itu nilai CR juga

dipengaruhi oleh pengelolaan reproduksi yang akan berpengaruh pada fertilitas

ternak dan nilai konsepsi (Nebel, 2002).

Faktor yang menyebabkan kegagalan sapi bunting adalah akibat deteksi

birahi yang dilakukan petenak tidak tepat, keterlambatan pelaporan mengenai

adanya gejala birahi dan faktor kematian embrio dini yang disebabkan oleh

sanitasi kandang yang kurang bersih, sehingga akan menimbulakan penyakit pada

ternak. Sapi yang birahi mempunyai ciri-ciri antara lain sapi gelisah, warna

kemerahan pada vagina, nafsu makan turun dan sapi menaiki sapi lain dan

keluarnya lendir dari alat kelamin (Anonime, 2009)

Bormann, et al (2006), menyatakan CR memiliki nilai heritabilitas yang

rendah yaitu sebesar 0,13 ± 0,07, hal ini menggambarkan bahwa kemampuan sapi

betina untuk bunting pada inseminasi pertama sangat dipengaruhi oleh variasi

lingkungan. Conception Rate dapat dihitung dengan rumus (Hafez, 1993):

%100X
IBdiyangbetinaseluruhJumlah
1IBpadabuntingbetinaJumlahCR =
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2.4     Pengaruh Lingkungan terhadap Reproduksi

Penampilan reproduksi merupakan faktor penting yang menjadi

pertimbangan nilai ekonomis dari produksi sapi. Penampilan reproduksi tersebut

bisa dipengaruhi oleh pakan, kondisi lingkungan dan kemampuan adaptasi ternak

tersebut, hal ini didukung oleh pendapat Maryono (2006) yang menyatakan bahwa

produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor lingkungan 70% dan faktor genetik

30%, diiantara faktor lingkungan tersebut faktor pakan yang mempunyai pengaruh

paling besar sekitar 60%, hal ini menunjukkan walaupun ternak tersebut

mempunyai genetik bagus tetapi jika tidak ditunjang dengan pakan yang baik

maka ternak tersebut produksinya tidak maksimal.

Produktivitas ternak dapat ditingkatkan melalui perbaikan mutu pakan dan

program pemuliaan melalui seleksi dan persilangan. Rusfidra (2006), menyatakan

perbaikan mutu pakan dan menejemen dapat meningkatkan produktivitas, tetapi

peningkatan ini bersifat sementara dan tidak dapat diwariskan pada turunannya.
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember – 20 Desember 2009

di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

3.2  Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Peranakan

Limousin dengan jumlah 69 ekor dan Peranakan Simental dengan jumlah 57 ekor

yang berada di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

3.3 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan pakan,

thermometer dan higrometer.

3.4  Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung

pada peternak dan pengamatan langsung dilapangan yang meliputi suhu,

kelembaban dan pemberian pakan, dan data pendukung dari dinas terkait dan

inseminator.

3.5  Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati adalah Days open (DO), Service per Conception

(S/C), Calving Interval (CI), Conception Rate (CR), dan bobot lahir serta data

pendukung yang kemungkinan mempengaruhi efisiensi reproduksi ternak yaitu

pakan yang diberikan, temperatur dan kelembaban.
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3.6  Analisis Data

Data dianalisis secara kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari angka -

angka Days Open (DO), Service per Conception (S/C), Calving Interval (CI),

Conception Rate (CR) dan bobot lahir.

Angka DO, bobot lahir dan CI dianalisa menggunakan uji kesamaan dua

rata-rata, yaitu uji-t untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan data

(yitnosumarto. 1993) dengan rumus :

2
2

1
1

X2-X1
hitt

22

n
S

n
S

+

=

Keterangan:

X1 = Rata-rata hasil penelitian sapi Peranakan Limousin

X2 = Rata-rata hasil penelitian sapi Peranakan Simental

S1 = Ragam sapi Peranakan Limousin

S2 = Ragam sapi Peranakan Simental

n1 = Jumlah sampel sapi Peranakan Limousin

n2 = Jumlah sampel sapi Peranakan Simental
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Magetan terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur,  Luas

Kabupaten Magetan adalah 688,85 km², yang terdiri dari 17 wilayah Kecamatan,

208 Desa, 27 Kelurahan, 822 Dusun, dan 4575 Rukun Tetangga. Kabupaten

Magetan secara geografis terletak di antara 7 38' 30" Lintang selatan dan 111 20'

30" Bujur Timur, suhu udara berkisar antara 16 – 20oC di dataran tinggi dan 22 -

26oC di dataran rendah. Curah hujan rata-rata mencapai 2500 - 3000 mm di

dataran tinggi dan di dataran rendah antara 1300 - 1600 mm (Soemarno, 2009).

Kabupaten Magetan dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi,

timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun, bagian selatan berbatasan dengan

Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) (Anonim, 2009i).

Kabupaten Magetan mempunyai potensi di bidang peternakan khususnya

untuk pengembangbiakan sapi potong, peternakan ini berada di Kabupaten

Magetan bagian selatan diantaranya Kecamatan Pocol, Kecamatan Parang,

Kecamatan Lembeyan dan Kecamatan Kawedanan. Kecamatan Lembeyan

mempunyai rataan curah hujan tahunan antara 1000 - 2500 mm, dengan suhu rata-

rata 25oC. Kecamatan Lembeyan mempunyai total populasi sapi potong sebanyak

5529 ekor (Soemarno, 2009).

Hasil pengamatan rata-rata suhu dan kelembaban di Kecamatan Lembeyan

Kabupaten Magetan pada pagi hari bersuhu 27,6±0,9oC dan kelembaban

http://id.wikipedia.org/wiki/Dusun
http://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
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79±3,4%, pada siang hari suhu 33,8±1,3oC dan kelembaban 71,2±1,8%,

sedangkan pada malam hari suhu 27,2±0,9oC dan untuk kelembaban 81±1,9%

(Lampiran 5 dan 6), hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2006) yang

menyatakan sapi potong dapat tumbuh optimal di daerah dengan suhu ideal yaitu

17-27oC, dan lokasi yang ideal untuk penggemukan sapi potong adalah lokasi

yang bercurah hujan 800-1.500 mm/tahun.

Sapi Peranakan Simental dan Peranakan Limousin di Kabupaten Magetan

khususnya di Kecamatan Lembeyan masih dipelihara secara tradisional oleh

peternak, tipe kandang tertutup dan umumnya terletak dibagian belakang rumah,

pakan yang diberikan berupa hijauan antara lain rumput gajah, rumput lapang,

jerami padi dan bekatul. Hasil penelitian yang dilakukan, BK pakan pemberian

dari 10 ekor sampel yang diambil secara acak, untuk sapi Peranakan Limousin

sebesar 21,0±2,6 kg (Lampiran 8), sedangkan sapi Peranakan Simental sebesar

20,9±3,7 kg (Lampiran 9). Hasnudi (2004) menyatakan bahwa kebutuhan BK sapi

adalah 2,5 – 3,5% dari bobot hidup. Sapi Limousin betina dewasa mencapai bobot

badan rata-rata 612 kg (Gilliespie, 1998), sedangkan sapi Peranakan Simental

betina mempunyai bobot badan rata-rata 600-850 kg. (Priyo, 2009). Berdasarkan

literatur tersebut pemberian BK pakan untuk sapi Peranakan Limousin dan

Peranakan Simental di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan bisa dikatakan

sudah mencukupi kebutuhan sapi tersebut.

4.2 Berat Lahir

Berat lahir adalah berat pedet yang diperoleh melalui penimbangan pada

saat kelahiran atau selambat-lambatnya dilakukan 3 hari setelah sapi lahir
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(Direktorat Jendral Peternakan, 2009). Sapi Peranakan Limousin mempunyai

berat lahir pedet sebesar 27,8±2,2 kg dan untuk sapi Peranakan Simental sebesar

28,9±2,6 kg. Sapi Peranakan Simental mempunyai berat lahir lebih besar

dibandingkan sapi Peranakan Limousin dan berdasarkan uji-t tidak berpasangan

memperlihatkan perbedaan yang nyata (P<0,05). Sridiyani (1994), menyatakan

bahwa ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi bobot lahir antara lain :

bangsa, jenis kelamin pedet, lama kebuntingan, umur induk dan berat induk serta

makanan. Pedet jantan lebih memiliki berat lahir lebih tinggi dibandingkan pedet

betina. Affandhy (2009) menyatakan bobot badan hasil silangan yaitu sapi

SIMPO dan LIMPO sebesar 26,5±4,2 kg.

4.3 Aspek – Aspek Reproduksi

4.3.1 Days Open (DO)

Days Open (DO) / Lama Kosong adalah jarak waktu antara melahirkan

sampai bunting. Hasil penelitian DO dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Nilai Rata-rata Days Open (DO)

No Jenis Sapi (n) Rata-rata DO (Hari)

1 Peranakan Limousin (69) 166,4±28,2a

2 Peranakan Simental (57) 144,2±29,0b

Ket. Tanda subscript diatas  menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Magetan diperoleh nilai DO

untuk sapi Peranakan Limousin sebesar 166,4±28,2 hari, sedangkan pada sapi

Peranakan Simental sebesar 144,2±29,0 hari (Tabel 1). Days Open sapi Peranakan

Limousin lebih panjang bila dibandingkan dengan sapi Peranakan Simental dan

berdasarkan uji-t tidak berpasangan memperlihatkan perbedaan yang nyata
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(P<0,05). Days Open sapi Peranakan Limousin dan Peranakan Simental dapat

dikatakan terlalu panjang, karena menurut Smith (2002) rata-rata waktu

melahirkan sampai ternak bunting adalah 50-90 hari.

Days open merupakan indikator dari efisiensi reproduksi pada seekor

ternak. Days open yang panjang menunjukkan reproduksi ternak tersebut kurang

efisien dan akan merugikan peternak. Hasil kuisioner pada peternak dan

inseminator, panjangnya DO ini disebabkan kebanyakan peternak menghiraukan

tanda-tanda birahi pertama setelah kelahiran karena peternak menilai umur pedet

masih kecil, dan pada musim tanam para peternak sibuk dengan bercocok tanam

sehingga tidak mengetahui kalau ternaknya birahi dan menyebabkan telat dalam

pelaporan ke inseminator.

.

4.3.2 Service per Conception (S/C)

Service per Conception (S/C) adalah angka yang menunjukkan jumlah

inseminasi untuk menghasilkan kebuntingan dari sejumlah pelayanan (service)

inseminasi yang dibutuhkan oleh sekelompok ternak betina sampai terjadi

kebuntingan. Service per Conception bernilai kecil pada populasi ternak yang

besar tetapi merupakan ukuran yang valid pada sekelompok ternak betina

(Bearden, Fuquay and Willard, 2004).

Tabel  2.  Nilai Service per Conception (S/C)  pada  Sapi  Peranakan  Limousin  dan
Peranakan Simental.

No Jenis Sapi (n) Nilai S/C

1 Peranakan Limousin (69) 1,3a

2 Peranakan Simental (57) 1,3a

Ket. Tanda subscript diatas tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05).
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Tabel 3. Persentase ternak bunting pada berbagai inseminasi pada Sapi Peranakan
Limousin dan Peranakan Simental.

Inseminasi

ke-

Peranakan Limousin (69) Peranakan Simental (57)

 Jumlah

(ekor)

Persentase

(%)

Jumlah

(ekor)

Persentase

(%)

1 104 75,4 84 73,7

2 32 23,1 26 22,8

3 2 1,1 4 3,5

4 - -

5 - -

Total 138 100% 114 100%

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai S/C sapi peranakan Limousin

sebesar  1,3,  dan  sapi  Peranakan  Simental  sebesar  1,3.  Sapi  Peranakan  Limousin

memiliki angka S/C yang sama dengan sapi Peranakan Simental, dan berdasarkan

uji-t menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05). Hasil penelitian

menunjukkan angka nilai S/C yang baik, karena menurut Toelihere (1993)

menyebutkan nilai S/C yang normal adalah 1,6 - 2,0. Sapi Peranakan Limousin

dan sapi Peranakan Simental mempunyai nilai S/C yang sama dan bisa dikatakan

baik, karena semakin rendah nilai tersebut, semakin tinggi kesuburan ternak

tersebut.
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4.3.3 Conception Rate (CR)

Conception Rate adalah besarnya persentase angka ternak yang bunting

pada saat pelayanan IB pertama (Hafez, 2000). Hasil perhitungan nilai CR dapat

dilihat pada Lampiran 4.

Tabel 4. Nilai Conception Rate sapi Peranakan Limousin dan Peranakan Simental
No Jenis Sapi (n) CR (%)

1 Peranakan Limousin (69) 75,4a

2 Peranakan Simental (57) 73,7a

Ket. Tanda subscript diatas  tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05).

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata CR sapi peranakan Limousin

sebesar 75,4% sedangkan pada sapi Peranakan Simental sebesar 73,7%.

Conception Rate Sapi  Peranakan  Limousin  dan  Sapi  Peranakan  Simental

berdasarkan uji-t tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0.05), Conception

Rate dari kedua sapi tersebut bisa dikatakan baik karena menurut pendapat

pendapat Touchberry (2003) yang menyatakan bahwa nilai CR sebesar 60% untuk

mempertahankan agar Calving Interval tetap 365 hari, maka disarankan untuk

menjaga rata-rata waktu DO sebesar 90 hari.

Sapi betina untuk bunting pada inseminasi pertama sangat dipengaruhi

oleh variasi lingkungan, nutrisi pakan yang diterima oleh sapi sebelum dan

sesudah beranak juga berpengaruh terhadap CR, sebab kekurangan nutrisi

sebelum melahirkan dapat menyebabkan tertundanya siklus estrus (Bormann, et

all 2006). Nebel (2002)  juga menyatakan yang mempengaruhi CR yaitu kondisi

ternak, deteksi estrus, dan pengelolaan reproduksi yang akan berpengaruh pada

fertilitas ternak dan nilai konsepsi.
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Wiryosuhanto (1991) menyatakan bahwa ternak yang memiliki tingkat

fertilitas yang tinggi mempunyai angka kebuntingan mencapai 60-70% dan

didukung pula oleh Hardjopranyoto (1995) bahwa negara yang sudah maju

peternakannya, dikatakan efisien bila angka kebuntingan peternakannya mencapai

65-75% dan CR dapat ditingkatkan sampai 80% (Wiryosuhanto, 1991).

4.3.4 Calving Interval (CI)

Calving Interval (CI) adalah periode dua waktu beranak yang berhasil dan

berurutan pada sapi, serta merupakan jumlah waktu dari lama bunting dan lama

waktu kosong. Peternak yang gagal dalam mendeteksi birahi bisa menyebabkan

kegagalan kebuntingan, hal ini akan mengakibatkan panjangnya selang beranak

dan produksi anak yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu akan berkurang

(Anonimd, 2009). Calving Interval ditentukan oleh lama kebuntingan dan lama

waktu kosong. Lama kosong menunjukkan selang waktu antara saat beranak

sampai dengan terjadi konsepsi kembali setelah beranak (Hafez, 2000).

Tabel 4. Nilai Rata-rata Calving Interval (CI)
No Jenis Sapi (n) CI (Hari)

1 Peranakan Limousin (69) 442,8±28a

2 Peranakan Simental (57) 419,2±28,7b

Ket. Tanda subscript diatas  tersebut menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).

Hasil penelitian diperoleh nilai CI pada sapi Peranakan Limousin sebesar

442,8±28 hari dan sapi Peranakan Simental sebesar 419,2±28,7 hari. Calving

Interval sapi Peranakan Limousin lebih panjang bila dibandingkan dengan sapi

Peranakan Simental dan berdasarkan uji-t tidak berpasangan memperlihatkan

perbedaan yang nyata (P<0,05). Ball and Peters (2004) menyatakan CI yang

optimal adalah 1 tahun (365 hari ), dan pada sistem yang lebih intensif dalam
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prakteknya sapi mulai kawin lagi antara 45 dan 60 hari setelah melahirkan, masa

bunting kira-kira 280-285 hari. Hasil kuisioner yang dilakukan ke peternak dan

inseminator panjangnya CI pada sapi Peranakan Limousin dan Peranakan

Simental disebabkan karena kebanyakan peternak menghiraukan tanda-tanda

birahi pertama setelah kelahiran karena peternak menilai umur pedet masih kecil,

dan juga disebabkan jika pada musim tanam peternak sibuk dengan urusan

bercocoktanam sehingga tidak mengetahui kalau ternaknya mengalami birahi

sehinnga terlambat dalam pelaporan ke insemonator.

Hasil dari penelitian sapi Peranakan Limousin memiliki nilai CI lebih

panjang bila dibandingkan sapi Peranakan Simental. Hal tersebut dapat

disebabkan oleh tingkat keberhasilan perkawinan (IB) yang tinggi paska

melahirkan. Sapi Peranakan Simental dapat memperpendek masa DO, sehingga

secara langsung juga mempengaruhi lama CI. Data penelitian menujukkan angka

CI yang bisa dikatakan kurang baik, karena menurut Smith (2002) rata-rata DO

merupakan indikator keseluruhan dari status reproduksi yang efisien, apabila nilai

DO 60-90 hari, maka CI dapat dicapai dibawah 365 hari, hal ini juga didukung

pendapat Hafez (2000) yang menyatakan bahwa selang beranak yang optimal

adalah 12-13 bulan. Selang beranak yang panjang dapat disebabkan oleh

kegagalan kebuntingan, hal ini berarti terjadi penundaan kelahiran yang berakibat

mengurangi jumlah anak yang seharusnya dilahirkan selama masa-masa produktif,

sehingga meningkatkan biaya pemeliharaan dan secara ekonomi akan merugikan

peternak.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan nilai S/C dan CR sapi peranakan Limousin dan Peranakan

Simental tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, dan berasarkan nilai DO, CI

dan berat lahir sapi Peranakan Limousin dan Peranakan Simental menunjukkan

perbedaan yang nyata.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan penampilan reproduksi peternak disarankan agar

melakukan pencatatan reproduksi dan harus sering dalam mendeteksi birahi

minimal sehari sekali, untuk Dinas Peternakan sebaiknya  memberikan

penyuluhan kepada peternak mengenai umur penyapihan pedet, sehingga ternak

tidak terlambat pada perkawinan pertama setelah kelahiran dan diharapkan

nantinya bisa memperpendek Days Open dan Calving Interval yang panjang.
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