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ABSTRACK

THE REPRODUCTIVE EFFICIENCY OF FILLIAL ONGOLE COWS AND
CROSSBREED LIMOUSIN AND FILLIAL ONGOLE

AT KALIPARE KABUPATEN MALANG

The objective of this study was to find out the difference of rerpoductive
efficiency on Fillial Ongole and Crossbreed Limousin and Fillial Ongole cattle. The
study variable were the calving to first service interval, DO, S/C, CR dan CI.

The study was conducted in Kalipare district of Malang East Java, from
March, 2009 to April, 2009. The materials used were 64 Fillial Ongole and 69
Crossbreed Limousin and Fillial Ongole cows of Artificial Insemination (AI) result.
The method used in this study was the survey method. The data were analyzed by
discriptively and these data were analyzed by using unpair t-test comparison. The
result showed that average the CR, DO, S/C, and CI of Fillial Ongole cows in order
are 70,3%; 61,9±24,1 days; 1,5±0,7 and 351,5±35,3 days and Crossbreed Limousin
and Fillial Ongole cows 39,13%; 128,6±73,5 days; 2,5±1,8 and 422,4±77,9 days.

Based on the result, we can concluded that Crossbreed Limousin and Fillial
Ongole cows at the study location have lower efficient reproduction than Fillial
Ongole cows if looked from DO, S/C and CI.

Key words: Reproductive Efficiency, Fillial Ongole and Crossbreed Limousin and
Fillial Ongole
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RINGKASAN

EFISIENSI REPRODUKSI SAPI PERANAKAN ONGOLE (PO) DAN SAPI
PERSILANGAN LIMOUSIN DENGAN PERNAKAN ONGOLE (LIMPO)

DI KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalipare, Arjowilangun, Arjosari,
Tumpakrejo, Putukrejo, Kaliasri, Sumberpetung dan Sukowilangun Kecamatan
Kalipare Kabupaten Malang mulai dari bulan Januari – Pebruari 2009.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi induk sapi PO
dan Limpo di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai Bahan informasi dalam evaluasi manajemen reproduksi
sapi PO dan Limpo dan informasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah
dalam program persilangan sapi potong

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 64 induk sapi PO dan 69
ekor sapi LIMPO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey.
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Variabel penelitian
yang diamati adalah days open (DO), service per conception (S/C), conception
rate (CR), dan calving interval (CI). Data yang diperoleh ditabulasi kemudian
dihitung persentase atau rata-rata dan simpangan bakunya yang selanjutnya
dianalisis secara deskriptif menggunakan alat bantu software GenStat release 12.2

Hasil penelitian menunjukkan nilai CR, DO, S/C dan CI pada induk sapi
PO yaitu 70,31 persen; 61,98±24,12 hari; 1,45±0,70 kali dan 351,5±35,32 hari,
sedangkan pada sapi persilangan Limpo 39,13 persen; 128,59±73,49 hari;
2,46±1,79 kali dan 422,4±77,94 hari. Dengan menggunakan uji t diperoleh
perbedaan yang sangat nyata pada efisiensi reproduksi sapi PO dengan Limpo.

Kesimpulan penelitian ini bahwa nilai CR, DO, S/C dan CI induk sapi
PO dilokasi penelitian memiliki efisiensi reproduksi yang bagus daripada induk
sapi Limpo. Disarankan peternak peternak dapat mempertahankan keberadaan
sapi PO sebagai sumber plasma nutfah Indonesia serta sebagai kepijakan
pemerintah dalam program persilangan sapi potong.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Populasi ternak sapi selama kurun waktu 2005 hingga 2009 mengalami

kenaikan. Pada tahun 2005 populasi sapi sebesar 10,6 juta ekor dan pada tahun

2006 menjadi 10,9 juta ekor atau meningkat 2,8%. Kenaikan populasi sapi

meningkat tajam pada tahun 2007 dan 2008 yakni masing-masing 5,5% dan 6,9%.

Kenaikan populasi sapi ini kemudian melambat 2,4% pada tahun 2009. Dimana

komposisi sapi potong tiga terbesar adalah sapi Bali, sapi PO (Peranakan Ongole),

dan sapi persilangan hasil IB dengan sapi Limousin, atau sering disebut sapi

Liomusin. Sapi lokal lainnya terdiri atas sapi Aceh, sapi Madura, dan sapi SO

(Sumba Ongole) (Kementerian Pertanian, 2010).

Salah satu sapi lokal yang dapat dikembangkan dalam mendukung P2SD

2014 adalah sapi Peranakan Ongole (PO). Salah upaya telah dilakukan pemerintah

untuk meningkatkan produktivitas sapi PO, salah satunya adalah melalui sistem

persilangan. Tidak kurang dari 10 macam bangsa sapi potong telah diimpor, baik

berupa ternak hidup maupun dalam bentuk semen beku untuk disilangkan dengan

ternak lokal (Hardjosubroto, 2004). Sistem persilangan yang dilakukan lebih

ditujukan untuk menghasilkan bangsa baru melalui grading up dan untuk

menghasilkan sapi jantan (final stock) yang pada akhirnya digunakan untuk

penggemukan. Sapi hasil silangan menunjukkan performans yang lebih baik

dibandingkan dengan sapi lokal, sehingga banyak disenangi oleh peternak,

terbukti dari banyaknya sapi-sapi lokal (PO) yang disilangkan dengan Simmental
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dan Limousin (Thalib dan Siregar, 1999). Hal ini juga tampak pada realisasi

distribusi straw sapi Simmental dan Limousin pada tahun 2009 yang mencapai

6.435.661 dosis (Anonimous, 2010). Disamping mempunyai pertumbuhan yang

cepat dan kualitas karkas yang baik, sapi hasil silangan juga mempunyai harga

jual yang tinggi.

Produktivitas sapi PO sangat bervariasi dan cukup merespon terhadap

perubahan lingkungan. Dari segi pemuliaan, perbaikan produktivitas dapat

dilakukan melalui seleksi dan persilangan. Sepanjang kurun waktu 25 tahun

terakhir, berbagai kebijakan pemerintah telah diterapkan untuk meningkatkan

potensi sapi PO melalui sistem persilangan dengan berbagai bangsa sapi lain.

Akan tetapi belum banyak usaha untuk melakukan seleksi dengan memanfaatkan

keragaman karakteristik sifat produksi dan reproduksi. Seleksi akan meningkatkan

produktivitas, disamping itu memiliki dampak penting yaitu pelestarian terhadap

sumberdaya genetik sapi PO. Persilangan umumnya menghasilkan peningkatan

produksi akan tetapi umumnya tidak meningkatkan reproduksi bahkan masalah

seringkali timbul. Disamping itu keberhasilannya perlu didukung oleh program

yang mantap serta lingkungan yang dibutuhkan oleh sapi crossbreed dapat

terpenuhi. Persilangan yang tidak terprogram dengan baik dan target yang belum

pasti akan merupakan ancaman bagi kelestarian plasma nutfah (Hardjosubroto,

2004).

Perkawinan silang dapat meningkatkan produktivitas dan mutu genetik,

namun membutuhkan biaya besar dan harus dilakukan secara bijak dan terarah,

karena dapat mengancam kemurnian ternak asli. Program persilangan yang

dilakukan didaerah tropis seperti Indonesia bertujuan untuk meningkatkan
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produktivitas ternak lokal, karena keturunannya menggabungkan gen-gen untuk

produktivitas dari kedua bangsa tetua dan meningkatnya efek heterosis. Tetapi

perlu diperhatikan bahwa bila persilangan dilakukan secara terus menerus kearah

ternak impor, maka sifat heterosis dan kualitas adaptasi dapat hilang serta

produksi menjadi turun dan bahkan jauh lebih rendah dari bangsa ternak asli

(Hardjosubroto, 1994).

Dalam suatu usaha pembibitan, produksi dan produktivitas suatu ternak

erat kaitannya dengan aspek reproduksi. Perbedaan penampilan reproduksi ternak

ini selain karena faktor genetik adalah karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan

antara lain: suhu, kelembaban, pakan, manajemen pemeliharaan, dan inseminator

asal sapi dengan lingkungan yang baru. Sapi PO dan silangan mempunyai tingkat

adaptasi yang berbeda terhadap lingkungan, terutama terhadap pakan yang

sebagian besar terdiri atas limbah pertanian. Sapi yang mampu beradaptasi akan

mempunyai penampilan produksi dan reproduksi yang baik. Berdasarkan hal

tersebut perlu dikaji tentang aspek efisiensi reproduksi dengan melihat besarnya

indek fertilitas induk sapi PO dan sapi Limpo.

1.2 Rumusan Masalah

Reproduksi merupakan bagian yang sangat perlu menjadi perhatian dalam

pemeliharaan sapi potong terutama dalam sistem pemeliharaan induk-anak seperti

yang banyak dilakukan pada peternakan rakyat. Kurangnya pengetahuan peternak

tentang pengelolaan reproduksi khususnya mengenai deteksi estrus dan waktu

yang tepat untuk mengawinkan, akan mengakibatkan conception rate (CR) yang

rendah, jumlah days open (DO) yang panjang, angka service per conception (S/C)
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yang besar dan calving interval (CI) lebih panjang yang menyebabkan tingkat

kelahiran pedet menjadi rendah. Sampai saat ini terjadi persilangan yang meluas

antara sapi induk PO dengan pejantan sapi breed Eropa melalui Inseminasi

Buatan (IB) yang memiliki asal usul lingkungan hidup beriklim subtropis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi permasalahan

adalah perbedaan kondisi lingkungan pemeliharaan yang dapat mempengaruhi

penampilan reproduksi sapi betina. Diperlukan suatu kajian bagaimana perbedaan

efisiensi reproduksi sapi PO dibandingkan dengan sapi Limpo di Kecamatan

Kalipare Kabupaten Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan perbedaan efisiensi

reproduksi induk sapi PO dan Limpo yang ada di peternakan rakyat Kecamatan

Kalipare, Kabupaten Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kebijakan

pemerintah dalam program persilangan sapi PO dengan Limousin.

1.5 Hipotesis

Sapi PO memiliki efisiensi reproduksi yang lebih bagus dibandingkan

dengan sapi Limpo.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sapi Peranakan Ongole (PO)

Sapi PO merupakan hasil pemuliaan melalui sistem persilangan dengan

grading up antara sapi Jawa dan SO lewat setengah abad silam. Sejak

pembentukannya hingga menjadi suatu bangsa sapi yang mantap, sampai saat ini

belum banyak usaha terarah yang dilakukan untuk meningkatkan potensi biologik

dan genetiknya. Meskipun demikian seperti yang dapat diamati, sapi PO tetap

berkembang secara alami sebagai bangsa sapi yang sudah mantap dengan baku

karakteristik morfologi yang mudah dikenali. Sapi PO juga menunjukkan

keunggulan sapi tropis yaitu daya adaptasi iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap

panas, tahan terhadap gangguan parasit seperti gigitan nyamuk dan caplak,

disamping itu juga menunjukkan toleransi yang baik terhadap pakan yang

mengandung serat kasar tinggi (Astuti, 2004).

Sapi PO bertipe sapi dwiguna (pekerja dan pedaging); aktivitas reproduksinya

cukup efisien, serta produksi semen jantannya mempunyai kualitas yang bagus.

Karakteristik rata-rata reproduksi sapi PO umur pertama kali kawin 26,28 bulan,

umur beranak pertama 38,04 (bulan), estrus setelah beranak 99,16 hari, kawin

setelah beranak 226,80 hari, S/C 2,27, DO 127,5 hari, CI 17,51 bulan, umur sapih

anak 7,83 bulan (Astuti, 2004). Menurut Affandhy, Situmorang, Prihandini,

Wijono, dan Rasyid (2003) S/C sapi PO adalah 1,7-2,1 kali dan calving interval

sebesar <14 bulan (Wijono, Dwyanto, Setiadi, Mariyono, Didik, Hartati dan

Prihandini, 2005). Aryogi, Prihandini dan Wijono (2006) menyatakan bahwa di

Kecamatan Purwosari, Sukorejo dan Prigen S/C sapi PO 1,9 dan CI 21,2 bulan.
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Menurut Sudarmaji, Malik dan Gunawan (2004) bahwa persentase angka

kebuntingan sapi PO yang telah diberi perlakuan gertak birahi menggunakan

prostaglandin (PGF2α) yaitu sebesar 47,37 %. Hidayat (2003) menambahkan

bahwa karakteristik reproduksi sapi PO hasil penelitiannya di Majalengka (Jawa

Barat) umur pertama kali kawin 21,51 (bulan), umur beranak pertama 32,07

(bulan), kawin setelah beranak 97,80 hari, S/C 1,67, CI 15,74 bulan, umur sapih

anak 8,86 bulan.

2.2 Sapi Limousin

Sapi Limousin merupakan sapi potong keturunan bos taurus yang berhasil

dijinakkan dan dikembangkan di Prancis Tengah bagian selatan dan barat, sapi ini

sering digunakan sebagai sapi pekerja (tarik) yang akhirnya berubah menjadi sapi

pedaging, karena mempunyai perototan bagus dan kandungan lemak sedikit.

Warna bulunya merah kecoklatan tanpa ada warna putih kecuali pada ambingnya,

sedangkan kakinya dari lutut ke bawah berwarna agak muda dan umumnya

terdapat bentuk lingkaran berwarna agak muda disekeliling matanya (Pane, 1993).

Tubuh sapi Limousin berwarna coklat keemasan walaupun warna lain seperti

hitam juga telah dikembangkan melalui crossbreeding dengan bangsa lain. Sapi

ini juga memiliki sifat yang jinak sehingga memudahkan dalam penanganan

(Anonimous, 2007).

Sapi Limousin memiliki tiga sifat penting yaitu efisiensi pakan,

kemampuan beradaptasi yang baik dan karkas yang tinggi (Anonimous, 2006).

Bangsa sapi ini mempunyai ukuran tubuh yang besar dan sangat baik

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Bobot lahir sapi
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Limousin tergolong kecil sampai medium yang berkembang menjadi golongan

besar saat mencapai dewasa. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya

kesulitan beranak pada perkawinannya dengan betina-betina lokal yang umumnya

mempunyai ukuran tubuh medium. Berat badan betina dewasa mencapai 1.350

pounds (612 kg), sedangkan pejantan dewasa memiliki berat badan antara 2000 –

2400 pounds (907-1.088 kg) (Gilliespie, 1998). Sapi Limousin memiliki tingkat

kesuburan yang baik, daya hidup pedet bagus dan memiliki pertambahan bobot

badan bagus serta sifat keindukan bagus pula (Blakely dan Bade, 1998).

2.3 Persilangan

Persilangan atau crossbreeding adalah perkawinan antara dua ternak yang

berbeda bangsa atau spesiesnya. Tujuan utama dari persilangan adalah

menggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda yang semula terdapat dalam

dua bangsa ternak kedalam satu bangsa silangan (Hardjosubroto, 1994).

Salah satu cara meningkatkan produksi daging ternak lokal dengan cara

memperbaiki penampilan produksi dan reproduksinya, perbaikan genetik ini biasa

dilakukan dengan persilangan (Devendra dan Burns, 1994).

Keuntungan yang diperoleh dari persilangan adalah heterosis yang

memungkinkan diperolehnya rataan produksi yang lebih baik dari tetuanya seperti

pada bobot lahir, produksi susu induk, laju pertumbuhan, bobot sapih, dan bobot

potong, memperbaiki salah satu sifat yang kurang baik dari salah satu bangsa,

meningkatkan daya hidup dengan diperolehnya daya adaptasi yang lebih baik dan

tahan penyakit, menurunkan mortalitas terutama pada periode pra-sapih dengan

bobot lahir dan produksi susu yang lebih tinggi, meningkatkan daya reproduksi
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seperti pencapaian dewasa kelamin dan dewasa tubuh yang lebih cepat dan

menghilangkan atau mengurangi sifat lethal (Salamena, 2003).

2.4 Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan adalah proses memasukkan sperma ke dalam saluran

reproduksi betina dengan tujuan untuk membuat betina jadi bunting tanpa perlu

terjadi perkawinan alami. Konsep dasar dari teknologi ini adalah bahwa seekor

pejantan secara alamiah memproduksi puluhan milyar spermatozoa per hari,

sedangkan untuk membuahi satu sel telur (oosit) pada hewan betina diperlukan

hanya satu spermatozoa. Potensi terpendam yang dimiliki seekor pejantan sebagai

sumber informasi genetik, apalagi yang unggul dapat dimanfaatkan secara efisien

untuk membuahi banyak betina (Garner and Hafez, 2008).

Pada dasarnya terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi

keberhasilan IB, yaitu semen beku, ternak betina sebagai akseptor IB,

keterampilan tenaga pelaksana (inseminator) dan pengetahuan zooteknis peternak

(Toelihere, 1997).

Faktor terpenting dalam pelaksanaan IB adalah ketepatan waktu pemasukan

semen pada puncak kesuburan ternak betina. Puncak kesuburan ternak betina

adalah pada waktu menjelang ovulasi. Waktu terjadinya ovulasi selalu terkait

dengan periode berahi. Pada umumnya ovulasi berlangsung sesudah akhir periode

berahi. Ovulasi pada ternak kambing terjadi 25 jam sesudah munculnya gejala

berahi. Sebelum dapat membuahi sel telur yang dikeluarkan sewaktu ovulasi,

spermatozoa membutuhkan waktu kapasitasi untuk menyiapkan pengeluaran

enzim-enzim zona pelucida dan masuk menyatu dengan ovum menjadi embrio
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(Hafez and Hafez, 2008). Oleh sebab itu, peternak dan petugas lapangan harus

mutlak mengetahui dan memahami kapan gejala birahi ternak terjadi sehingga

tidak ada keterlambatan IB. Kegagalan IB menjadi penyebab membengkaknya

biaya yang harus dikeluarkan peternak.

Apabila semua faktor di atas diperhatikan diharapkan bahwa hasil IB akan

lebih tinggi atau hasilnya lebih baik dibandingkan dengan perkawinan alam

(Sugoro, 2009). Hal ini berarti dengan tingginya hasil IB diharapkan efisiensi

produktivitas akan tinggi pula, yang ditandai dengan meningkatnya populasi

ternak dan disertai dengan terjadinya perbaikan kualitas genetik ternak, karena

semen yang dipakai berasal dari pejantan unggul yang terseleksi. Dengan

demikian peranan bioteknologi IB terhadap pembinaan produksi peternakan akan

tercapai.

Manfaat penerapan bioteknologi IB pada ternak adalah sebagai berikut (1)

Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan; (2) Dapat mengatur jarak kelahiran

ternak dengan baik; (3) Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina

(inbreeding); (4) Dengan peralatan dan teknologi yang baik spermatozoa dapat

simpan dalam jangka waktu yang lama; (5) Semen beku masih dapat dipakai

untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati; (6) Menghindari

kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu

besar; dan menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang

ditularkan dengan hubungan kelamin (Sugoro, 2009).
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2.5 Efisiensi Reproduksi

Reproduksi merupakan faktor penting yang dapat mempengarui efisiensi

reproduksi dari suatu ternak betina. Efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila

seekor Induk sapi dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun (Ball and

Peters, 2007).

Hardjopranoto (1995) menyatakan tinggi rendahnya efisiensi reproduksi

sekelompok ternak ditentukan oleh 5 hal yaitu angka kebuntingan (conception

rate), jarak beranak (calving interval), jarak antar melahirkan sampai bunting

kembali (days open), angka perkawinan perkebuntingan (service per conception).

2.5.1 Conception Rate (CR)

Conception rate atau angka konsepsi merupakan persentase ternak betina

yang bunting pada perkawinan pertama. Angka konsepsi ditentukan berdasarkan

hasil diagnosa kebuntingan dengan palpasi abdominal (Toelihere, 1997). Angka

konsepsi ditentukan berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan dalam waktu 40-60

hari sesudah inseminasi. Angka konsepsi ditentukan oleh tiga faktor yaitu

kesuburan pejantan, kesuburan betina dan teknik inseminasi (Ihsan, 1992).

Pola perkawinan yang kurang tepat pada usaha sapi potong akan

berdampak pada rendahnya conception rate (Affandhy, dkk, 2006). Menurut

Smith (2009) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi conception rate yaitu;

kondisi saat beranak, kondisi reproduksi dan kesehatan yang tidak baik setelah

beranak, deteksi estrus yang salah, ketepatan waktu perkawinan (IB),

ketidakakuratan dalam deteksi estrus, kualitas semen, teknik IB, kesuburan
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pejantan, jarak dari calving ke perkawinan, tingkat nutrisi dan produksi susu pada

sapi perah, lingkungan, umur, genetik.

Nilai CR pada sapi Potong di Kabupaten Blora Jawa Tengah di inseminasi

dengan semen beku sebesar 56,6% (Affandhy, Dikman dan Aryogi, 2007)

Sedangkan menurut Sudarmaji, dkk (2004) dari hasil penelitiannya pada sapi PO

di Kalimantan Selatan sebesar 47,37% dan persentase angka kebuntingan sapi PO

yang telah diberi perlakuan gertak birahi menggunakan prostaglandin (PGF2α)

yaitu sebesar 47,37 %.

Angka konsepsi yang maksimal apabila telah mencapai 70 persen dari

inseminasi pertama (Kementerian Pertanian, 2009) dan ditentukan berdasarkan

hasil diagnosa kebuntingan dengan palpasi abdominal (Toelihere, 1997). Untuk

menghitung besarnya angka konsepsi dapat dihitung dengan rumus:

2.5.2 Service per Conception (S/C)

Service per conception adalah suatu angka yang menunjukkan kemampuan

ternak dalam perkawinan untuk menghasilkan kebuntingan. Angka kawin

perkebuntingan yang rendah merupakan faktor ekonomis yang sangat penting,

baik dalam perkawinan alam maupun IB dapat menggambarkan tingkat kesuburan

ternak-ternak di suatu peternakan. Service per conception mempunyai nilai kecil

pada sejumlah besar populasi ternak, tapi S/C merupakan alat pengukur yang

valid untuk satu betina individu. Nilai S/C yang normal adalah 1,6 sampai 2,0.

Semakin rendah nilai tersebut, semakin tinggi kesuburan ternak, sebaliknya

semakin tinggi S/C maka akan semakin rendah kesuburannya (Toelihere, 1997).
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Service per conception yang rendah merupakan faktor ekonomis yang

sangat menguntungkan dalam perkawinan sebab tingkat fertilitas pada ternak

yang tinggi memungkinkan tingkat kebuntingan pada ternak dapat terjadi dengan

cepat. Service per conception dapat menggambarkan tingkat kesuburan ternak-

ternak di suatu peternakan. Nilai S/C yang rendah merupakan faktor ekonomis

yang sangat baik dalam perkawinan alam maupun IB. Service per conception

mempunyai nilai kecil pada sejumlah besar populasi ternak, tapi S/C merupakan

alat pengukur yang valid untuk satu betina individu (Bearden and Fuquay, 1984).

Rata-rata S/C pada sapi Potong di Kabupaten Blora Jawa Tengah di

inseminasi dengan semen beku sebesar 1,6±0,8 (Affandhy dkk, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian Hidayat (2003) pada sapi PO di Majalengka Jawa

Barat nilai S/C sebesar 1,67. Menurut Affandhy, Situmorang, Prihandini, Wijono,

dan Rasyid (2003) menyatakan service per conception (S/C) sapi PO adalah 1,7-

2,1 kali. Aryogi, dkk (2006) melaporkan bahwa S/C sapi PO di Kecamatan

Purwosari, Sukorejo dan Prigen Jawa Timur yaitu 1,9.

Nilai S/C sangat dipengaruhi oleh keakuratan pendektesian birahi, kualitas

semen, waktu dan teknik IB, kesehatan ternak, nutrisi dan fertilitas ternak, selain

itu faktor yang berperan penting adalah faktor pejantan. Semakin baik kondisi

genetik, silsilah keluarga dan performans pejantan maka semen yang dihasilkan

akan semakin baik. Perkawinan dengan pejantan tanpa seleksi terlebih dahulu

dapat mengakibatkan terjadinya inbreeding yang berakibat menurunnya tampilan

reproduksi keturunannnya (Utomo, Herawati dan Prawirodigdo, 2005).

Partodihardjo (1990) menyatakan bahwa nilai angka kawin perkebuntingan

yang baik 1,5 sampai 1,7, bila angka kebuntingan yang optimal tidak tercapai



13

maka diduga terdapat suatu kelainan. Kelainan tersebut dapat berasal dari

berbagai macam kemungkinan, misalnya tingkat fertilitas betina yang rendah atau

peternak kurang terampil dalam mengawinkan ternak. Nilai S/C dapat dicapai

dengan mengatur perkawinan yang tepat.

Besarnya nilai service per conception dapat dihitung dengan rumus:

2.5.3 Days Open

Days open adalah banyaknya hari saat sesudah induk beranak sampai

dengan bunting. Beberapa hal yang mempengaruhi lama waktu kosong adalah

fertilitas jantan dan betina, S/C, deteksi birahi dan kelainan hormonal. Days open

dapat diperkecil dengan meningkatkan efisisensi deteksi estrus.

Menurut Ball dan Peters (2007) days open merupakan salah satu faktor

utama yang menentukan lamanya calving interval, dan hingga kini adalah sebagai

parameter yang biasanya berperan penting dalam tercapainya target calving

interval. Days open yang panjang akan mengakibatkan jarak calving interval yang

panjang. Phillips (2001) menambahkan apabila kita berasumsi bahwa masa

kebuntingan 280 hari, kemudian mengharapkan kelahiran tiap tahun maka days

open adalah 365-280 = 85 hari. Jika angka conception adalah 50% dan siklus

estrus panjangnya 21 hari, kembali siklus estrusnya 40 hari setelah melahirkan,

maka sapi harus dikawinkan pertama 65 hari postpartum.

Days open dapat diperkecil dengan meningkatkan efisiensi deteksi estrus.

Jadi, sejumlah sapi harus dikawinkan (IB) antara 55-85 hari setelah melahirkan

(post partum). Sejumlah sapi yang estrus dapat dideteksi dengan melakukan
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pengamatan selama dua kali seminggu dan dengan menggunakan alat bantu

deteksi dan tabel prediksi (Jaenudeen and Hafez, 2008).

Apabila terdapat jarak beranak yang panjang sebagian besar karena days

open yang panjang. Hal ini disebabkan: (1). Anaknya tidak disapih sehingga

munculnya birahi pertama post partum menjadi lama. (2). Peternak mengawinkan

induknya setelah beranak dalam jangka waktu yang lama sehingga lama

kososngnya menjadi panjang. (3). Tingginya kegagalan inseminasi buatan

sehingga S/C nya menjadi tinggi. (4). Umur pertama kali dikawinkan lambat.

Oleh karena pertambahan berat badannya lambat, maka rata-rata pertama kali

dikawinkan berumur di atas dua tahun, dan peternak enggan mengawinkan

ternaknya lebih awal walaupun diketahui sudah ada tanda-tanda birahi (Susilawati

dan Affandi, 2004).

2.5.4 Calving Interval

Calving interval adalah jangka waktu antara satu kelahiran dan kelahiran

beriktnya atau sebelumnya. Lama kosong menunjukkan selang antara saat beranak

samapi dengan terjadi konsepsi kembal setelah beranak (Jaenudeen dan Hafez,

2008). Calving interval adalah karakter yang paling penting untuk menilai

produktivitas sapi potong dan merupakan indeks terbaik untuk mengevaluasi

efisiensi reproduksi pada ternak di lapangan. Untuk mempertahankan calving

interval 12 bulan pada sekelompok ternak, kurang lebih 90% sapi harus

menunjukkan estrus post partum dalam 6 hari sampai 85 hari setelah melahirkan

(Wijanarko, 2010).
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Panjangnya jarak beranak disebabkan beberapa faktor diantaranya

panjangnya masa birahi setelah melahirkan dan manajemen peternak (Gunawan,

Pamungkas, dan Affandi, 2003). Faktor lain yang menyebabkan panjangnya jarak

kelahiran adalah interval antara munculnya birahi pertama dengan terjadinya

kebuntingan, kegagalan perkawinan, dan kematian embrio (Latief, Rahardja dan

Yusuf, 2004).

Menurut Astuti (2004) calving interval terpendek pada sapi PO adalah

13,75 bulan dan terpanjang adalah 20,30 bulan. Sapi PO mempunyai calving

interval sebesar <14 bulan (Wijono dkk., 2005). Di Majalengka rata-rata calving

interval sebesar 15,74 bulan (Hidayat 2003), sedangkan di kecamatan Purwosari,

Sukorejo dan Prigen Jawa Timur melaporkan bahwa CI sapi PO yaitu 21,2 bulan

(Aryogi dkk., 2006). Sedangkan Astuti (2004) berdasarkan hasil penelitiannya

bahwa jarak beranak pada sapi PO adalah 17,51 bulan.

2.6 Pengaruh Lingkungan terhadap Reproduksi

Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan melalui perbaikan mutu

pakan dan program pemuliaan melalui seleksi dan persilangan. Perbaikan mutu

pakan dan manajemen dapat meningkatkan produktivitas, tapi tidak meningkatkan

mutu genetik. Perbaikan produktivitas tersebut sering kali bersifat sementara dan

tidak diwariskan pada turunannya (Rusfidra, 2006).

Berbagai faktor lingkungan yang berkaitan dengan peternakan (gizi buruk,

penanganan ternak tidak sesuai) dan yeng berasal dari alam (temperatur, radiasi,

humaditas, angin hujan) dan lain lain akan berperan sebagai stressor pada ternak.

Faktor stressor dapat menyebabkan kondisi stress (tercekam), yaitu keadaan
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terganggunya kondisi atau fungsi kelenjar dalam tubuh, bahkan sampai kepada

tingkat sel yang normal dapat terganggu (Carpenter, 1998).

Stressor lingkungan dapat menimbulkan perubahaan fisiologis, metabolis,

hormonal, behaviour, psikologik dan imunologik (Quakenbush ,1999). Sedangkan

Selk (1998) yang mengkaji pengaruh stressor, seperti perubahaan kondisi

kandang, transportasi ternak, penanganan ternak yang kasar dapat mengganggu

proses reproduksi pada ternak. Keberadaan stressor lingkungan tidak saja

menyebabkan berbagai perubahaan fisiologik dan behaviour bahkan dapat bersifat

patologis kalau tidak di kelola atau di tangani dengan baik. Menurut Carpenter

(1998) respon terhadap stressor lingkungan sangat beragam, namun secara umum

mempengaruhi kesehatan, kondisi kesejahteraan (well being) ternak, performans

produksi dan berpengaruh buruk pada reproduksi sapi. Secara lebih rinci di

jelaskan akan mengakibatkan perubahaan perilaku pola makan dan minum

(ingestive behaviour), penurunan efisiensi reproduksi dan produksi dan perubahan

biologik lainnya. Perubahan parameter biologik yang telah diamati meliputi:

peningkatan suhu tubuh, respirasi, detak jantung, pulsus, perubahaan hormonal,

komposisi darah, motilitas digesti, fermentasi, peningkatan kepekaan terhadap

penyakit. Secara umum respon ternak terhadap suhu lingkungan yang kurang

ideal sangat beragam tergantung pada umur, tipe bangsa (breeds), tingkat

produksi, keadaan bulu dan kulit , derajad aklimasi termal kualitas pakan, ransum,

frekuensi pemberian pakan, kondisi tubuh, perkandangan, khususnya kondisi

insulasi, sirkulasi udara (Quakenbush, 1998)

BAB III
MATERI DAN METODE
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3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang

yang meliputi desa Kalipare, Sumberpetung, Arjosari, dan Tumpakrejo.

Pelaksanaan pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 2009 sampai April

2009.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 64 ekor induk sapi PO dan 69

ekor induk sapi Limpo

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pengisian

kuesioner. Pemilihan sampel ternak dilakukan secara purposive sampling.

Pengambilan sampel responden dilakukan secara acak dengan syarat : 1)

Responden merupakan petani ternak akseptor IB. 2) Responden mempunyai

catatan reproduksi (memiliki kartu IB) serta memiliki ternak.

3.4 Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati adalah days open (DO), service per conception

(S/C), conception rate (CR), dan calving interval (CI)

3.5 Analisis Data



18

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung persentase atau rata-rata

dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif

menggunakan alat bantu software GenStat release 12.2 dengan rumus:

dan

dimana

= rata-rata

X = total sampel

n = banyaknya sampel

sd = standart deviasi

Hasil perhitungan kemudian dianalisa menggunakan uji t tidak

berpasangan, dengan rumus sebagai berikut (Astuti, 2007):

Keterangan :

X1 = Rata-rata sapi PO

X2 = Rata-rata sapi Limpo

Sd1 = Standard deviasi sapi PO

Sd2 = Standart deviasi sapi Limpo

n1 = Jumlah sampel sapi PO

n2 = Jumlah sampel sapi Limpo
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3.6 Batasan Istilah

Days open adalah jarak waktu antara melahirkan samapi bunting kembali

Service per conception adalah angka yang menunjukkan berapa kali perkawinan

atau inseminasi yang dibutuhkan oleh ternak sampai menghasilkan

kebuntingan.

Conception rate adalah persentase ternak betina yang bunting pada perkawinan

pertama

Calving interval adalah jangka waktu antar satu kelahiran dan kelahiran

berikutnya atau sebelumnya

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
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Kecamatan Kalipare merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten

Malang yang sangat berpotensi sebagai wilayah pengembangan ternak potong.

Wilayah Kecamatan Kalipare terbagi atas 8 Desa yaitu Arjowilangun, Arjosari,

Sukowilangun,Tumpakrejo, Putukrejo, Sumberpetung, Kaliasri, Kalipare.

Kecamatan Kalipare terletak 18 km arah barat Kabupaten Blitar, dengan

batas wilayah sebelah timur Kecamatan Pagak, sebelah selatan Kecamatan

Donomulyo dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberpucung.

Luas wilayah Kecamatan Kalipare adalah 456,14 km2. Banyaknya curah hujan

pada tahun 2009 adalah 1300 mm dan mempunyai suhu rata-rata 27°C - 30°C.

Rata-rata ketinggian dari atas permukaan laut adalah 30 meter. Dilihat dari

topografi tersebut Kecamatan Kalipare merupakan daerah dataran agak tinggi dan

sebagian daerahnya berada di wilayah pegunungan kering (Anonimous, 2009).

Upaya pemenuhan kebutuhan ternak dan dalam rangka menjaga

kelestarian sapi betina produktif di Kecamatan Kalipare, ada tiga pendekatan yang

ditempuh yaitu dengan mengawasi secara ketat terhadap pemotongan ternak

betina, melalui peningkatan populasi dengan jalan menganjurkan peternak untuk

memelihara pedet hasil IB dan melalui proyek pengembangan sapi bibit yang

berpotensi. Metode optimalisasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB) khususnya pada

ternak besar yaitu dengan melakukan pendekatan kepada peternak melalui

pelayanan IB, pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan penyuluhan.

4.2 Efisiensi Reproduksi Sapi PO dan Sapi Limpo

Hasil pengamatan sifat reproduksi sapi PO dan Limpo diperlihatkan pada

Lampiran 3 dan 4 dan disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Sifat-Sifat Reproduksi Sapi PO dan Limpo
No Parameter Sapi PO Sapi Limpo Uji t
1 Conception Rate (%) 70,31 39,13 -
2 Days Open (DO) (hari) 61,9+24,1 128,6+73,5 P<0,01
3 Service per conception (S/C) (kali) 1,5+0,7 2,5+1,8 P<0,01
4 Calving Interval (CI) (hari) 351,5+35,3 422,4+77,9 P<0,01

Conception Rate atau angka konsepsi merupakan persentase ternak betina

yang bunting pada perkawinan pertama. Angka konsepsi ditentukan berdasarkan

hasil diagnosa kebuntingan dengan palpasi abdominal (Toelihere, 1997). Angka

konsepsi ditentukan berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan dalam waktu 40-60

hari sesudah inseminasi. Angka konsepsi ditentukan oleh tiga faktor yaitu

kesuburan pejantan, kesuburan betina dan teknik inseminasi (Ihsan, 1992).

Perhitungan CR di lokasi penelitian (Lampiran 5) diperlihatkan pada Tabel

1, menunjukkan nilai CR sapi PO sebesar 70,31% dan pada sapi Limpo 39,13%,

ini artinya conception rate sapi Limpo lebih rendah dari sapi PO. Angka CR sapi

Limpo tersebut masih lebih rendah sedangkan pada sapi PO hampir sama jika

dibandingkan dengan CR sapi Bali yang juga merupakan sapi lokal asli Indonesia

yaitu sebesar 68,75 % (Kune, 2007). Angka CR untuk sapi PO yang cukup baik

disebabkan deteksi birahi yang tepat dan pelaporan peternak kepada petugas

inseminator yang segera ditanggapi disamping itu sapi PO sudah adaptasi dengan

lingkungan setempat.

Sudarmaji dkk., (2007) melaporkan bahwa pada sapi PO di Kalimantan

Selatan memiliki CR sebesar 47,37% sedangkan persentase angka kebuntingan

sapi PO yang telah diberi perlakuan gertak birahi menggunakan prostaglandin

(PGF2α) yaitu sebesar 47,37 %.
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Hunter (1995) menyatakan angka konsepsi yang ideal untuk sapi berkisar

antara 60-73 persen. CR akan lebih rendah nilainya ketika sapi-sapi dikawinkan

lebih awal pada interval 60 hari setelah melahirkan dari pada interval berikutnya

(Jainudeen dan Hafez, 2008)

Touchberry (2004) mengemukakan bahwa untuk mempertahankan agar

calving interval tetap 365 hari, maka nilai CR minimal sebesar 60% dan rata-rata

DO sebesar 90 hari. Oleh sebab itu Jainudeen dan Hafez (2008) menyarankan

agar sapi dapat menerima tambahan nutrisi pasca melahirkan sehingga induk yang

baru melahirkan dapat segera estrus kembali diikuti adanya fertilitas yang baik

pada musim kawin.

Banyaknya ditemukkan ternak hasil persilangan yang kemampuan produksi

dan reproduksi tidak sesuai yang diharapkan bahkan kadang lebih rendah

dibandingkan dengan ternak lokal. Hardjosubroto (2004) menyatakan program

persilangan yang dilakukan didaerah tropis seperti Indonesia bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas ternak lokal, karena keturunannya menggabungkan

gen-gen untuk produktivitas dari kedua bangsa tetua dan meningkatnya efek

heterosis. Tetapi perlu diperhatikan bahwa bila persilangan dilakukan secara terus

menerus kearah ternak impor, maka sifat heterosis dan kualitas adaptasi dapat

hilang serta produksi menjadi turun dan bahkan jauh lebih rendah dari bangsa

ternak asli.

Days open atau lama kosong merupakan selang waktu antara saat beranak

sampai dengan terjadi kebuntingan kembali setelah beranak. Penentuan lamanya
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DO dapat dilihat dari selisih antara tanggal kelahiran sampai tanggal inseminasi

terakhir sebelum mengalami kelahiran berikutnya. Hasil penelitian days open

pada sapi Sapi PO dan sapi Limpo dilokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Rata-rata DO adalah 61,9±24,1 hari pada sapi PO dan 128,6+73,5 hari pada

sapi persilangan Limousin dengan PO. Hasil perhitungan menggunakan uji t

(Lampiran 6) diketahui terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Days

open sapi Limpo lebih panjang dibandingkan sapi PO. Days open sapi Limpo

yang panjang ini disebabkan angka S/C yang besar.

Days open yang terlalu panjang dapat disebabkan oleh beberapa faktor,

yaitu disebabkan oleh tingginya angka kegagalan inseminasi buatan sehingga

service per conception nya menjadi tinggi. Di lokasi penelitian peternak kurang

tanggap mengawinkan sapinya lebih awal karena kurang pengetahuan peternak

tentang manajemen perkawinan, pakan dan faktor-faktor lain yang menyangkut

manajemen peternakan.

Astuti (2004) menyatakan rata-rata days open pada sapi PO di Indonesia

adalah 127,5 hari. Hal ini disebabakan karena sapi PO sudah mengalami adaptasi

lingkungan di Indonesia. Dilaporkan hasil penelitian Hasbullah (2003) nilai rata-

rata DO pada sapi PO adalah 127,5 hari, sedangkan menurut Waluyo (2004) rata-

rata DO sapi PO adalah 189,51 hari.

Putro (2009) mengemukkan sapi di pulau Jawa + 42 hari setelah beranak

sapi sudah mulai mulai timbul gejala birahi pertama, tetapi data yang ada

menunjukkan bahwa sapi yang di IB pada birahi pertama setelah melahirkan

biasanya angka konsepsinya masih rendah karena beberapa hal yaitu (1)

involution uteri belum sempurna, (2) birahi yang muncul tanpa ovulasi karena
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poros hipotalamus hipofisa ovarium belum berjalan sempurna dan (3) ovulasi

tersebut menghasilkan sel telur yang abnormal. Oleh karean itu sapi dikawinkan

setelah beranak pada periode birahi berikutnya + 63 hari setelah melahirkan.

Jainudeen and Hafez (2008) menyatakan bahwa days open dapat diperkecil

dengan meningkatkan efisiensi deteksi estrus, sehingga sejumlah induk sapi dapat

segera diinseminasi 55 – 85 hari setelah melahirkan. Days open terlalu panjang

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Susilawati dan Afandi (2004),

days open yang panjang dapat disebabkan oleh tingginya angka kegagalan

inseminasi buatan sehingga menyebabkan service per conceptionnya menjadi

tinggi.

Menurut Sumadi (2009) pada dasarnya kawin silang sapi lokal dengan sapi

impor/peranakan telah memusnahkan sapi Jawa dan mengakibatkan penurunan

produksi serta reproduksi sapi potong nasional. Persilangan dua hewan yang

hidup di dua kawasah hawa yang berbeda secara ekstrim (sapi Bos taurus ini biasa

hidup di kawasan hawa dingin, sistem pemeliharaan teratur. Sapi lokal hidup di

daerah tropis dan manajemen pemeliharaan konvensional) dapat merugikan

pertumbuhan sapi lokal. Diduga keturunan sapi lokal yang dikawin silang

menurun kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Kondisi pakan di pulau Jawa

yang kurang baik, ikut menurunkan produksi dan reproduksi sapi silang.

Dampaknya inefisiensi sistem produksi sapi nasional. Penurunan produktivitas

sapi silangan sebagai pengaruh genetic enviromental interaction (interaksi

genetika secara lingkungan). Yang memperparah, anak sapi dari hasil kawin

silangan dikawinkan lagi dengan pejantan tetua. Keturunan tahap kedua ini

mengandung 75% gen sapi bos taurus. Kejadian tersebut justru semakin
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menurunkan kemampuan adaptasi dengan kondisi dan lingkungan tropis. Sapi

silangan Simpo dan Limpo misalnya tidak tahan panas, tandanya banyak infeksi

di pojok mata bagian bawah dan nafas sering terengah-engah. Dari perhitungan

nominal, estimasi sejumlah contoh kerugian per tahun sebagai dampak dari hasil

persilangan sapi. Kasus di Provinsi D.I Yogyakarta, kerugian Rp 110,47 miliar,

Jateng sebesar Rp 662,82 miliar, Jatim sebesar Rp 1,1 triliun per tahun.

Service per conception (S/C) adalah suatu angka yang menunjukkan

kemampuan ternak dalam perkawinan untuk menghasilkan kebuntingan. Angka

kawin perkebuntingan yang rendah merupakan faktor ekonomis yang sangat

penting, baik dalam perkawinan alam maupun IB dapat menggambarkan tingkat

kesuburan ternak-ternak di suatu peternakan. Nilai S/C yang rendah merupakan

faktor ekonomis yang sangat menguntungkan dalam perkawinan alam maupun IB.

Berdasarkan hasil penelitian, S/C pada sapi PO dan sapi Limpo dilokasi penelitian

dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. menunjukkan S/C pada sapi PO adalah 1,5+0,7 kali dan pada sapi

Limpo 2,5+1,8 kali. Service per conception sapi persilangan Limpo lebih besar

dari sapi PO. Nilai S/C sapi Limpo 2,5+1,8, ini berarti jumah IB yang dibutuhkan

untuk terjadi kebuntingan adalah 2 kali lebih. Hasil perhitungan menggunakan uji

t (Lampiran 7) diketahui terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Service

per conception api persilangan Limpo lebih tinggi dari pada sapi PO. Service per

conception sapi Limpo yang tinggi ini disebabkan rendahnya manajemen

reproduksi pada peternak. Menurut Hadi dan Ilham (2002) bahwa penyebab

tingginya angka S/C antara lain adalah: 1) Petani terlambat mendeteksi saat birahi

atau terlambat melaporkan birahi sapinya kepada petugas inseminator, 2) Adanya



26

kelainan pada alat reproduksi induk sapi, 3) Inseminator kurang terampil, 4)

Fasilitas pelayanan inseminasi terbatas, dan 5) Kurang lancarnya transportasi.

Selain itu tingginya S/C juga dipengaruhi oleh days open. Dimana terdapat

hubungan yang kuat antara days open dengan S/C sebesar 0,63 (Wijanarko,

2010).

Menurut Affandhy dkk., (2007) rata-rata S/C pada sapi potong di Kabupaten

Blora Jawa Tengah di inseminasi dengan semen beku sebesar 1,6±0,8. Nilai rata-

rata S/C sapi Limpo di lokasi penelitian menunjukkan tingginya angka kawin

berulang. Hal itu kemungkinan besar disebabkan karena kondisi lingkungan.

Aryogi, Sumadi dan Hardjosubroto (2005) menyatakan persilangan sapi Limousin

x PO (Limpo) dan Simental x PO (Simpo) dibandingkan dengan sapi PO yang

dipelihara dipeternakan rakyat, ada yang menujukan performans produksi tidak

lebih baik bahkan beberapa kasus justru lebih jelek dibandingkan dengan sapi PO.

Dimana sapi Limpo dan Simpo memerlukan pakan yang lebih banyak

dibandingkan sapi PO baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Selain itu juga

dapat disebabkan pengaruh terjadinya genetic evironmental interaction.

Service per conception yang rendah merupakan faktor ekonomis yang

sangat menguntungkan dalam perkawinan sebab tingkat fertilitas pada ternak

cukup tinggi yang memungkinkan ternak dapat bunting lebih cepat. Nilai S/C

dapat menggambarkan tingkat kesuburan ternak-ternak di suatu peternakan. Nilai

S/C yang rendah menunjukkan kesuburan yang tinggi dan merupakan faktor

ekonomis yang sangat baik dalam perkawinan alam maupun IB. Bila S/C

mempunyai nilai kecil pada sejumlah besar populasi ternak, dapat merupakan alat

pengukur yang valid untuk satubetina individu.
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Calving interval adalah jangka waktu antara satu beranak dengan beranak

berikutnya atau sebelumnya. Calving interval ditentukan oleh lama kebuntingan

dan lama days open (Jainudeen and Hafez, 2008). Berdasarkan hasil penelitian,

calving interval pada sapi PO dan sapi Limpo dilokasi penelitian dapat dilihat

pada Tabel 1.

Rata-rata calving interval adalah 351,5±35,32 hari pada sapi PO dan

422,4+77,9 hari pada sapi persilangan Limpo. Hasil perhitungan menggunakan uji

t (Lampiran 8) diketahui terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Calving

interval sapi persilangan Limpo lebih panjang dari pada sapi PO. Calving interval

sapi Limpo yang panjang ini disebabkan angka S/C yang besar dan lama days

open.

Menurut Hadi dan Ilham (2002) CI yang baik adalah 12 bulan, yaitu 9

bulan waktu bunting dan 3 bulan waktu menyususi. Panjangnya jarak beranak

disebabkan beberapa faktor diantaranya panjangnya masa birahi setelah

melahirkan dan manajemen peternak (Gunawan, Pamungkas dan Affandi, 2003).

Faktor lain yang menyebabkan panjangnya jarak kelahiran adalah interval antara

munculnya birahi pertama dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan perkawinan,

dan kematian embrio (Latief, Rahardja dan Yusuf, 2004). Pendapat lain adalah

dari Jaiunudeen dan Hafez (2000) yang menyatakan bahwa (CI) dapat

dipengaruhi oleh lama kebuntingan dan waktu antara melahirkan sampai bunting

kembali (DO).

Nilai rata-rata calving interval sapi PO di lokasi penelitian mempunyai nilai

yang lebih kecil jika dibandingkan hasil penelitian Astuti (2004) yaitu rata-rata

sebesar 17,51 bulan atau setara dengan 561 hari, dan Hidajat (2003) sebesar 15,74
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bulan. Hal ini dikarenakan sapi PO sudah mengalami adapatasi lingkungan di

Indonesia.

Calving interval yang panjang pada sapi persilangan Limousin dengan PO

dilokasi penelitian kemungkinan besar disebabkan karena pengaruh terjadinya

genetic evironmental interaction. Aryogi dkk., (2005) menyatakan persilangan

sapi Limousin x PO (Limpo) dan Simental x PO (Simpo) dibandingkan dengan

sapi PO yang dipelihara dipeternakan rakyat, ada yang menujukan performans

produksi tidak lebih baik bahkan beberapa kasus justru lebih jelek dibandingkan

dengan sapi PO. Dimana keturunan sapi lokal yang dikawin silang menurun

kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Kondisi pakan di pulau Jawa yang

kurang baik, ikut menurunkan produksi dan reproduksi sapi silang. Dampaknya

inefisiensi sistem produksi sapi nasional. Penurunan produktivitas sapi silangan

sebagai pengaruh genetic enviromental interaction (interaksi genetika secara

lingkungan) yaitu anak sapi dari hasil kawin silangan dikawinkan lagi dengan

pejantan tetua. Keturunan tahap kedua ini mengandung 75% gen sapi Bos taurus.

Kejadian tersebut justru semakin menurunkan kemampuan adaptasi dengan

kondisi dan lingkungan tropis (Sumadi, 2009).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
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Sapi PO di lokasi penelitian memiliki efisiensi reproduksi yang lebih bagus

dibandingkan sapi Limpo. Sapi persilangan Limpo menunjukkan angka CR yang

lebih kecil, days open dan calving interval yang lebih panjang serta angka S/C

yang besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan peternak dapat mempertahankan

keberadaan sapi PO sebagai sumber plasma nutfah Indonesia serta sebagai

kebijakan pemerintah dalam program persilangan sapi potong.
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Lampiran 3. Perhitungan Statistik Reproduksi Sapi PO

Summary statistics for CI
Number of observations = 64

Number of missing values = 0
Mean = 351.5

Median = 344
Minimum = 299
Maximum = 467

Lower quartile = 322.5
Upper quartile = 377.5

Standard deviation = 35.32
Coefficient of variation = 10.05

Summary statistics for DO
Number of observations = 64

Number of missing values = 0
Mean = 61.98

Median = 61.5
Minimum = 32
Maximum = 157

Lower quartile = 43.5
Upper quartile = 73

Standard deviation = 24.12
Coefficient of variation = 38.91

Summary statistics for SC
Number of observations = 64

Number of missing values = 0
Mean = 1.453

Median = 1
Minimum = 1
Maximum = 5

Lower quartile = 1
Upper quartile = 2

Standard deviation = 0.834
Coefficient of variation = 57.42
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Lampiran 4. Perhitungan Statistik Reproduksi Sapi Limpo

Summary statistics for CI
Number of observations = 69

Number of missing values = 0
Mean = 422.4

Median = 415
Minimum = 307
Maximum = 754

Lower quartile = 362.8
Upper quartile = 467.8

Standard deviation = 77.94
Coefficient of variation = 18.45

Summary statistics for DO
Number of observations = 69

Number of missing values = 0
Mean = 128.6

Median = 114
Minimum = 22
Maximum = 440

Lower quartile = 79.25
Upper quartile = 167.8

Standard deviation = 73.49
Coefficient of variation = 57.15

Summary statistics for SC
Number of observations = 69

Number of missing values = 0
Mean = 2.464

Median = 2
Minimum = 1
Maximum = 8

Lower quartile = 1
Upper quartile = 3

Standard deviation = 1.787
Coefficient of variation = 72.53
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Lampiran 5. CR Sapi PO dan Persilangan Limousin dengan PO

Sapi Peranakan Ongole (PO)

Conception Rate (CR) = Jumlah Betina Bunting pada IB I x 100%
Jumlah Betina Yang di IB

= 45 x 100 %
64

= 70,31 %

Sapi Persilangan Limousin dengan Peranakan PO (Limpo)

Conception Rate (CR) = Jumlah Betina Bunting pada IB I x 100%
Jumlah Betina Yang di IB

= 27 x 100 %
69

= 39,13 %
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Lampiran 6 Uji t-Tidak Berpasangan Days Open

Two-sample t-test
Variates: DO_LIMPO, DO_PO.

Test for equality of sample variances

Test statistic F = 9.28 on 68 and 63 d.f.

Probability (under null hypothesis of equal variances) < 0.001

Note: strong evidence of unequal sample variances -
variances estimated separately for each group.

Summary

Standard Standard
error
Sample Size Mean Variance deviation of mean
DO_LIMPO 69 128.59 5401 73.49 8.847
DO_PO 64 61.98 582 24.12 3.015

Difference of means: 66.610
Standard error of difference: 9.347

95% confidence interval for difference in means: (48.02, 85.20)

Test of null hypothesis that mean of DO_LIMPO is equal to
mean of DO_PO

Test statistic t = 7.13 on approximately 83.49 d.f.

Probability < 0.001
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Lampiran 7. Uji t-Tidak Berpasangan Service per conception

Two-sample t-test
Variates: SC_LIMPO, SC_PO.

Test for equality of sample variances

Test statistic F = 4.59 on 68 and 63 d.f.

Probability (under null hypothesis of equal variances) < 0.001

Note: strong evidence of unequal sample variances -
variances estimated separately for each group.

Summary

Standard Standard
error
Sample Size Mean Variance deviation of mean
SC_LIMPO 69 2.464 3.194 1.787 0.2151
SC_PO 64 1.453 0.696 0.834 0.1043

Difference of means: 1.011
Standard error of difference: 0.239

95% confidence interval for difference in means: (0.5362, 1.485)

Test of null hypothesis that mean of SC_LIMPO is equal to
mean of SC_PO

Test statistic t = 4.23 on approximately 97.88 d.f.

Probability < 0.001
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Lampiran 8. Uji t-Tidak Berpasangan Calving Interval

Two-sample t-test
Variates: CI_LIMPO, CI_PO.

Test for equality of sample variances

Test statistic F = 4.87 on 68 and 63 d.f.

Probability (under null hypothesis of equal variances) < 0.001

Note: strong evidence of unequal sample variances -
variances estimated separately for each group.

Summary

Standard Standard
error
Sample Size Mean Variance deviation of mean
CI_LIMPO 69 422.4 6075 77.94 9.383
CI_PO 64 351.5 1247 35.32 4.414

Difference of means: 70.92
Standard error of difference: 10.37

95% confidence interval for difference in means: (50.34, 91.50)

Probability < 0.001



34

Lampiran 1. Contoh Kuisioner Peternak Sapi PO dan Silangan PO Limousin Di
Lokasi Penelitian

QUISIONER

Kabupaten : Malang
Kecamatan : Kalipare
Desa :

1. Identitas Peternak
- Nama peternak : ..........................
- Umur : ..........................
- Alamat : ..........................
- Lama beternak : ..........................
- Pekerjaan : ..........................
- Tujuan Pemeliharaan

a. Untuk tabungan : (I) (II) (III)
b. Mendapatkan pedet : (I) (II) (III)
c. Tenaga kerja di sawah : (I) (II) (III)
d. Tenaga penarik gerobak : (I) (II) (III)
e. Penggemukan : (I) (II) (III)
f. Lain-lain sebutkan : ................

2. Identitas Ternak
a. Komposisi Ternak

No
.

Jenis Kelamin
(Jantan/Betina)

Umur / PI
(pasang)

Bangsa Paritas BCS

1. Dewasa

2. Muda

3. Pedet

b. Status Kepemilikan Ternak
a. Milik sendiri : ...................ekor
b. Gaduhan : ...................ekor
c. Lain-laim : ...................ekor

c. Pola Warna (warna badan, mulut) :
- Jantan :

- Betina :
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3. Data Reproduksi
- Umur pertama kali dikawinkan : ...............bulan
- Sistem perkawinan : (IB), (Kawin Alam)
- Berapa kali dikawinkan sampai induk bunting : ...............kali
- Umur Induk pada saat pertama kali melahirkan: ...............bulan
- Setelah beranak induk dikawinkan lagi pada : ...............hari
- Penyapihan pedet umur : ...............bulan
- Jumlah ternak yang lahir dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

...........ekor
- Batasan umur pemeliharaan

Jantan......................Tahun
Betina......................Tahun

- Jumlah ternak yang mati dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
Ekor Umur Sebab

a. Kematian sapi dewasa : ................ ................
................

b. Kematian sapi muda : ................ ................
................

c. Kematian sapi pedet : ................ ................
................

- Jumlah ternak yang dikeluarkan dalam 1 tahun terakhir :
Dewasa Muda Pedet
(ekor) (ekor) (ekor)

Alasan Pengeluaran sapi
a). Dijual ............. ............ ................
b). Digaduhkan ............ ............ ................
c). Dipotong ............ ............ ................
d). Lain –lain

(Sebutkan).................................................................................................

4. Sistem Pemeliharaan
a. Perkandangan :

a) Dikandangkan
b) Digembalakan
c) Kombinasi

b. Area penggembalaan :
a) Padang rumput
b) Lapangan
c) Hutan
d) lainnya :

c. Pakan
1. Asal pakan :

a) Diaritkan
b) Diumbar : .....jam
c) Kombinasi

d) Beli
2. Jenis Pakan dan jumlah pemberian

- Hijauan
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- Rumput Gajah : .........kg
- Rumput lapang : .........kg
- Lainnya :

- Pakan lain yang diberikan
- Konsentrat : ..........kg
- Dedak : ..........kg
- Jerami : ..........kg
- Lainnya :

3. Frekuensi pemberian (kali/hari) :

5. Sanitasi Dan Kesehatan
1. Sanitasi Kandang

a. Berapa kali kandang dibersihkan :
b. Teknik pembersihan :
c. Pelaksana kerja :

2. Vaksinasi : (dilakukan/tidak)
a. Umur vaksinasi :
b. Frekuensi vaksinasi :
c. Jenis vaksinasi :

3. Jenis penyakit yang sering menyerang
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