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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Peranakan Ongole, Limmousin PO dan 

Simmental PO 

 Jumlah populasi sapi potong lokal untuk memenuhi 

ketersediaan daging tahun 2012 mencapai 25,1 juta ekor. 

Sebanyak 39 persen berupa sapi jantan dan sisanya 61 persen 

adalah sapi betina. Jumlah penyumbang terbesar sapi potong 

di Indonesia adalah Jawa Timur disusul Jawa Tengah. 

Sedangkan jumlah Sapi Peranakan Ongole (PO) di Indonesia 

sepuluh tahun lalu saja populasinya mencapai 4.600.000 ekor 

sehingga mendominasi jumlah sapi potong di Indonesia dan 

terkonsentrasi di Pulau Jawa.  

 Sapi PO merupakan bangsa sapi hasil persilangan 

antara pejantan sapi Sumba Ongole (SO) dengan sapi betina 

lokal di Jawa yang berwarna putih.Sapi Ongole (Bos Indicus) 

sebenarnya berasal dari India, termasuk tipe sapi pekerja dan 

pedaging yang disebarkan di Indonesia sebagai sapi SO. Sapi 

PO memiliki aktivitas reproduksi induknya cepat kembali 

normal setelah beranak dan pejantannya memiliki kualitas 

semen yang baik (Anonymous, 2009). Karakteristik ternak 

sapi PO yaitu mempunyai gumba dan gelambir yang besar 

menggelantung, warna bulu dominan putih, profil muka 
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segitiga lurus, Tanduk berwarna hitam, telinga agak 

menggantung, moncong berwarna hitam, warna hitam di 

sekeliling mata dan tracak berwarna hitam (Triyono, 2003). 

Apriliyani (2007) menyatakan bahwa ciri-ciri sapi 

Simmental x PO (SimPO) adalah bulu berwarna cokelat 

keemasan, bulu sekitar mulut dan dahi berwarna putih, mata 

dan kepala pada sapi jantan besar serta bulat, telinga dan 

tanduk kecil, sedikit bergelambir, berpunuk serta perototan 

bagus dan bentuk badan kompak. Hasil silangan sapi 

Simmental x PO tumbuh lebih baik di lokasi Kecamatan Baso, 

IV Angkat Canduang dan Tilatang Kamang serta 

menunjukkan pertambahan bobot badan dan bobot badan 

terbaik sampai umur pedet 120 hari dibandingkan pedet hasil 

silangan Peranakan Ongole dengan Limousin, Peranakan 

Ongole dengan Charolais maupun Peranakan Ongole (Bestari, 

Siregar, Sanidan Situmorang. 1998). 

Sapi Peranakan Limousin sudah banyak terdapat di 

Indonesia dan mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. 

Hasil penelitian Bahruddin (2004) menunjukkan bahwa sapi 

persilangan Limousin x PO (LimPO) di Kabupaten Malang 

mampu beradaptasi dengan baik yaitu hanya dengan 

pemberian pakan hijauan saja memiliki skor kondisi tubuh 

sedang (90%) dan gemuk (10%). Di daerah Mojokerto selain 

pejantan Simmental banyak juga menggunakan pejantan dari 
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Limousin untuk digunakan persilangan dengan sapi Peranakan 

Ongole. Ciri-ciri sapi LimPO adalah warna bulu pada sapi 

jantan dominan cokelat muda dan cokelat tua pada bagian 

leher, bulu sapi betina berwarna cokelat keemasan, bulu 

sekitar mata dan moncong berwarna putih, sedikit 

bergelambir, berpunuk, bertanduk kecil, telinga berukuran 

sedang, perototan bagus dan badan kompak (Apriliyani, 2007).  

Persilangan bangsa sapi Bos indicus (Persilangan 

Ongole) dengan bangsa sapi Bos taurus (Sapi Limousin) 

bertujuan untuk menghasilkan sapi potong yang memiliki 

reproduksi dan pertumbuhan yang bagus. Pemeliharaan 

kecepatan pertumbuhan sedang sampai tinggi, sedangkan 

bangsa sapi Bos indicus (PO) mempunyai sifat yang kurang 

baik dalam hal reproduksi dan kecepatan pertumbuhannya, 

tetapi sifat menyusui terhadap anaknya (mothering ability) 

sangat bagus. Dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh 

kedua bangsa tersebut diharapkan mamputerekspresikan pada 

hasil silangannya. Persilangan yang memanfaatkan heterosis 

hanya dapat meningkatkan karakteristik produksi, tetapi tidak 

reproduksinya. Hal itu terlihat dari jarak beranak yang 

mencapai 20 bulan, yang terkait erat dengan tingginya 

anestrus pasca beranak serta tingginya kawin berulang. (Astuti 

2004). 
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2.2. Kondisi Umum Peternakan Sapi di Kabupaten 

Mojokerto 

Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah 692,15 

km2, dengan jumlah penduduk per Mei 2012 sebesar 

1.123.239 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa 

Timur dengan jarak lebih kurang 40 Km dari ibukota Propinsi 

Jawa Timur. Topografi Kabupaten Mojokerto menunjukkan 

bahwa bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang 

subur, meliputi kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan 

Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran, sedangkan 

bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang kurang 

subur. Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto 

kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya 

merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan 

kurang dari 15 derajat. Letak ketinggian kecamatan-kecamatan 

di wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada dibawah 500 

m dari permukaan laut, kecamatan yang memiliki ketinggian 

tertinggi adalah Kecamatan pacet, dimana ketinggiannya 

berada pada lebih dari 700 m dari permukaan laut. 

Wilayah Kabupaten Mojokerto secara administrative 

terdiri dari 18 kecamatan dan 304 desa. Wilayah Kabupaten 

Mojokerto terletak di antara 1110 20’13” sampai dengan 1110 

40’47” bujur timur dan antara 7018’35” sampai dengan 70 47” 

lintang selatan. Sedangkan secara geografis tidak berbatasan 
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dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

lainnya:   

 
1. Sebelah Utara   :  Kabupaten Lamongan dan 

Kabupaten Gresik  

2. Sebelah Timur  :  Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Pasuruan 

3. Sebelah Selatan  :  Kabupaten Malang 

4. Sebelah Barat     :  Kabupaten Jombang 

 
Kondisi wilayah Kabupaten Mojokerto tersebut 

menunjang produksi di bidang peternakan, khususnya 

peternakan sapi yang terkspresikan dari jumlah produksi 

daging yang mencapai lebih dari 14.000 ton dan produksi susu 

yang mencapai lebih dari 2.000 ton pada tahun 2010. Hal ini 

menunjukkan bahwa potensi pengembangan peternakan sapi 

di wilayah Kabupaten Mojokerto cukup potensial, ditunjang 

dengan letak geografis yang dekat dengan kota Surabaya 

sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan menunjukkan 

bahwa potensi pasar yang cukup terbuka baik dari sisi 

distribusi maupun konsumsi.  

Kondisi tersebut menjadikan peternakan sapi di 

wilayah kabupaten Mojokerto mengalami kemajuan dalam 

kurun 3 (tiga) tahun terakhir. Hal tersebut disajikan dalam  
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data populasi peternakan di kabupaten Mojokerto dari tahun 

2010 – 2012 pada Tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Populasi Sapi di Kabupaten Mojokerto Tahun 

2010 – 2012 

No. Kecamatan 
Sapi Potong Sapi Perah 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1. JATIREJO 4.477 4.494 4.492 20 15 15 
2. GONDANG 2.324 5.500 5.555 37 191 191 
3. PACET 3.217 9.169 9.169 1.728 1.533 1.533 
4. TRAWAS 4.474 7.072 7.127 143 42 42 
5. NGORO 3.918 6.513 6.568 - 3 3 
6. PUNGGING 4.823 4.590 4.590 13 11 11 
7. KUTOREJO 5.789 6.398 6.453 - 0 0 
8. MOJOSARI 2.167 1.262 1.317 12 5 5 
9. BANGSAL 1.406 1.923 1.978 2 6 6 

10. MOJOANYAR 988 927 1.317 - 0 0 
11. DLANGGU 5.462 6.165 6.220 67 0 0 
12. PURI 4.720 3.907 3.962 86 8 8 
13. TROWULAN 3.100 4.536 4.591 167 46 46 
14. SOOKO 1.630 831 831 438 228 228 
15. GEDEG 1.564 1.570 1.625 - - 0 
16. KEMLAGI 5.184 7.156 7.211 - 2 0 
17. JETIS 6.011 8.909 8.964 - - 0 
18. DAWARBLANDONG 4.920 10.074 10.129 - - 0 

 Jumlah  66.175 90.996 92.010 2.713 2.090 2.088 

Sumber Data : Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten 

Mojokerto (2012) 

Ditinjau dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

populasi sapi potong mengalami tren peningkatan. Hal ini 

diindikasikan peningkatan motivasi masyarakat Kabupaten 

Mojokerto terhadap budidaya sapi potong. Hal ini diduga dari 

kondisi pasar sapi potong yang mengalami peningkatan harga 

dalam kurun 3 tahun terakhir. Kondisi ini ditangkap sebagai 
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potensi wilayah Kabupaten Mojokerto yang masih memiliki 

kelenturan dalam optimalisasinya. 

2.3. Natural Increase (NI) 

Natural Increase dengan kata lain pertambahan 

populasi alami diperoleh dengan mengurangkan presentase 

kelahiran dengan presentase kematian dalam suatu wilayah 

tertentu dan waktu tertentu yang biasanya diukur dalam waktu 

satu tahun. 

1. NI= % Kelahiran - % Kematian, di mana: 

2. % Kelahiran ∑
∑     

100% 

3. % Kematian ∑  
∑    

100% 

(Sumadi, Hardjosubroto, Ngadiyono, dan 

Prihadi, 2001) 

 
Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa besarnya 

natural increase tergantung dari reproduktivitas induk, 

persentase induk dalam populasi, persentase kelahiran, angka 

kematian dan juga dipengaruhi oleh pola pembiakannya. 

Sumadi, dkk (2001) mengatakan bahwa nilai NI tergolong 

rendah, bila nilai NI berkisar antara 0 sampai 50% , >50% 
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sampai 80% tergolong sedang, dan diatas 80% tergolong 

tinggi. 

 Seekor ternak dapat merugikan apabila ternak-ternak 

jelek yang dipertahankan untuk waktu yang lebih lama. Hal ini 

dapat memperpanjang interval generasi dan mungkin 

menurunkan kemajuan total per tahun dari seleksi untuk 

beberapa sifat (Warwick, Astuti, dan Hardjosubroto. 1995). 

Oleh sebab itu untuk dapat meningkatkan nilai NI maka perlu 

dipertahankan betina-betina produktif dan menyingkirkan 

betina-betina yang tidak produktif terutama betina tua dengan 

umur pemeliharaan di atas delapan tahun atau telah 

melahirkan lima sampai delapan kali. 

 

2.4. Profil Reproduksi  

Profil reproduksi dalam perbaikan mutu genetik juga 

dipengaruhi oleh faktor induk, yaitu pada kemampuan 

reproduksi induk. Menurut Hardjosubroto, 1994, profil 

reproduksi menunjukkan semua aspek yang menyangkut 

reproduktivitas sapi seperti umur pertama kali dikawinkan dan 

beranak, CR, CI, S/C dan DO, namun demikian semua aspek 

reproduksi tersebut akan tercermin pada dua hal pokok yaitu 

umur pertama kali beranak dan CI. 
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2.4.1. Calving Interval  

Calving Interval adalah selang waktu sejak sapi 

beranak sampai dengan beranak kembali. Pada sapi dengan 

kemampuan fertilitas tinggi, jarak antar kelahiran tersebut 

adalah 12 bulan. Kondisi demikian terutama dijumpai pada 

sapi Bali dan sapi Madura (Partodiharjo, 1992). Hasil 

penelitian dari Anggraeny, Wiyono, Umiyasih, Aryogi, 

Mariyono, Rasyid, Prihandini, Affandhy, Pratiwi dan Dikman 

(2008), menyebutkan bahwa jarak antar kelahiran sapi PO 

berkisar antara 15 – 18 bulan. Menurut Hadi dan Ilham (2002) 

jarak waktu beranak  CI yang baik adalah 12 bulan, yaitu  

sembilan  bulan waktu bunting dan  tiga bulan waktu 

menyusui. 

 

2.4.2. Conception Rate 

Conception Rate adalah persentase sapi betina yang 

bunting pada inseminasi pertama, atau angka konsepsi. Angka 

konsepsi ditentukan berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan 

oleh dokter hewan dalam waktu 40 sampai 60 hari sesudah 

inseminasi (Salisbury and Vandemark, 1985). Angka 

kebuntingan lebih rendah jika sapi betina dikawinkan kurang 

dari 60 hari setelah melahirkan (Hafez dan Jaenudeen, 1993). 

Terjadinya fertilisasi tidak dapat dipantau secara langsung 

dengan situasi praktis, beberapa kriteria yang dapat dilakukan 
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untuk menentukan apakah sudah terjadi konsepsi atau belum. 

Indikator yang sering digunakan peternak adalah siklus estrus 

pada ternak. 

Angka konsepsi dipengaruhi oleh kualitas dan 

penanganan semen, kesuburan betina, waktu perkawinan, 

deteksi estrus, dan teknik inseminasi (Whittier and Steevens, 

1993). CR juga dipengaruhi oleh kondisi ternak dan deteksi 

estrus. Selain itu tinggi rendahnya nilai CR juga dipengaruhi 

oleh pengelolaan reproduksi yang akan berpengaruh pada 

fertilitas ternak dan nilai konsepsi (Nebel, 2002). Sapi betina 

yang dikawinkan 10, 30, 50 dan 70 hari setelah melahirkan 

akan memberikan nilai conception rate masing-masing yaitu 

33%, 33%, 58% dan 62% (Corah and Lusby, 2007). Angka 

konsepsi akan lebih baik dari 50% apabila inseminasi 

dilakukan lebih dari 24 jam sebelum ovulasi sewaktu hewan 

dalam keadaan estrus sampai 6 jam sesudah akhir estrus. 

Angka konsepsi pada sapi yang diinseminasi 10 jam sesudah 

permulaan estrus adalah 82%, pada 20 jam sesudah permulaan 

estrus atau segera sesudah estrus 62% dan pada 30 jam 

sesudah permulaan estrus angka konsepsi menurun menjadi 

28% (Toelihere, 1981). Partodihardjo (1992), menyatakan 

bahwa angka konsepsi yang baik yaitu 60% atau lebih. 
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2.4.3. Service Per Conception 

Service per Conception untuk membandingkan 

efisiensi relatif dari proses reproduksi di antara individu-

individu sapi betina yang subur, sering dipakai penilaian atau 

penghitungan jumlah pelayanan kawin (service) yang 

dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan 

atau konsepsi. Nilai S/C yang normal berkisar antara 1,6 

sampai 2,0. Makin rendah nilai tersebut, makin tinggi 

kesuburan hewan-hewan betina dalam kelompok tersebut. 

Sebaliknya makin tinggi nilai S/C, makin rendahlah nilai 

kesuburan kelompok betina tersebut (Salisbury and 

Vandemark, 1985). 

Penilaian atau penghitungan 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. Nilai S/C normal berkisar antara 1,6 – 2,0 

(Toelihere, 1981). Menurut Susilawati dan Affandi (2004), 

sapi hasil persilangan antara lokal dan Limousin pada generasi 

keduanya mengalami subfertil sehingga S/C menjadi tinggi. 

Menurut Astuti (2004), semakin rendah nilai S/C maka 

semakin tinggi tingkat fertilitasnya, sebaliknya semakin tinggi 

nilai S/C akan semakin rendah tingkat fertilitasnya. 
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Hadi dan Ilham (2002) menyatakan bahwa penyebab 

tingginya angka S/C adalah: 

1. Petani terlambat mendeteksi saat estrus atau 

terlambat melaporkan estrus sapinya kepada 

petugas inseminator,  

2. Adanya kelainan pada alat reproduksi induk sapi,  

3. Inseminator kurang terampil,  

4. Fasilitas pelayanan inseminasi terbatas, dan  

5. Kurang lancarnya transportasi.  

 
Service per Conception dipengaruhi oleh banyak 

faktor diantaranya fertilitas betina, fertilitas pejantan, faktor 

lingkungan dan inseminator. Fertilitas betina dapat dilihat dari 

adanya kebuntingan, kondisi saluran reproduksi, pakan yang 

diberikan, perubahan kondisi tubuh dari kelahiran sampai 

perkawinan kembali, umur dan bangsa (Nebel, 2002). 

Partodihardjo (1992), menyatakan bahwa sapi dara pada saat 

pubertas memerlukan dua samapai tiga kali perkawinan 

dengan IB untuk memperoleh kebuntingan, sedangkan untuk 

sapi dewasa hanya memerlukan satu sampai dua kali 

perkawinan. 
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2.4.4. Days Open 

Days open merupakan status yang menggambarkan 

efisiensi deteksi estrus dan fertilitas ternak betina. Days open 

adalah rentang waktu yang terdiri dari anestrus post partum 

dan service periode. Winugroho (2002) menambahkan bahwa 

agar setiap induk dapat partus setiap tahun, maka ternak 

tersebut harus bunting dalam 90 hari ”post partum”. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya 

estrus pada sapi, antara lain; menyusui, makanan dan kondisi 

tubuh (Pitters and Ball, 1987). Penyebab kegagalan sapi 

bunting antara lain disebabkan karena deteksi estrus yang 

dilakukan peternak tidak tepat, umumnya akibat pengetahuan 

peternak masih kurang sedangkan faktor kegagalan sapi 

bunting lainnya antara lain dari usia sapi awal kawin (sapi 

dara), kecukupan nutrisi sapi betina, kemampuan petugas IB 

atau inseminator dan kualitas bibit jantan.  

Days open dapat diperpendek dengan meningkatkan 

efisiensi deteksi estrus sehingga sapi betina dapat dikawinkan 

pada 85 hari setelah melahirkan. Hafez dan Jainudeen (1993) 

menyatakan bahwa faktor lain yang berpengaruh terhadap 

panjangnya DO adalah peran inseminator, penanganan semen 

dan ketepatan waktu inseminasi. 


