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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

         Kebutuhan daging dari tahun ke tahun terus meningkat 

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya protein hewani. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat berpengaruh pada 

tingginya permintaan terhadap daging. Salah satu upaya untuk 

memenuhi kebutuhan daging masyarakat yaitu dengan 

meningkatkan jumlah populasi sapi. Reproduksi sapi 

merupakan salah satu faktor pendukung yang paling 

berpengaruh dalam peningkatan jumlah populasi sapi potong 

dan kebutuhan daging. Berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sapi di dalam 

negeri. Berbagai macam bangsa sapi potong telah diimpor baik 

berupa ternak hidup maupun dalam bentuk semen beku untuk 

disilangkan dengan ternak lokal sehingga menghasilkan sapi-

sapi silangan (Hartati, dkk, 2005). 

Sapi Peranakan Limousin merupakan sapi hasil 

persilangan antar bangsa (cross breeding) Sapi Limousin dan 

sapi lokal, seperti Sapi Ongole atau Sapi Brahman persilangan 

antar bangsa dilakukan untuk memadukan sifat-sifat unggul 

dari kedua bangsa. Menurut Talib (2001), persilangan antar 

bangsa sapi ditujukan untuk memaksimalkan heterosigositas 

(terkumpulnya keunggulan  dari masing-masing bangsa pada 

satu individu). Persilangan yang terkenal di dunia adalah 

antara Bos taurus dan Bos indicus untuk membentuk bangsa 

baru yang memiliki keunggulan kedua bangsa tersebut. 

Persilangan sapi dilakukan dengan cara kawin buatan atau 



 
2 

 
 

sering disebut Inseminasi Buatan (IB). Inseminasi buatan 

merupakan program yang telah dikenal oleh peternak sebagai 

teknologi reproduksi ternak yang efektif. Keunggulan yang 

diharapkan dari sapi peranakan limousin yaitu potensi laju 

pertumbuhan lebih cepat dan tahan terhadap temperatur panas. 

Teknologi IB juga diharapkan dapat meningkatkan 

mutu genetik sapi. Melalui IB beberapa parameter teknis dapat 

diperbaiki, antara lain kelangkaan pejantan dilokasi peternakan 

dapat diatasi, produktivitas menghasilkan anak dapat 

meningkat dengan menekan waktu Calving Interval, kualitas 

bakalan dapat diperbaiki, karena semen IB yang digunakan 

pada umumnya berasal dari pejantan unggul terpilih, yaitu 

Simental, Limousin atau Brahman. Melalui teknologi IB 

setidaknya akan diperoleh dua manfaat, yaitu peningkatan 

jumlah anak untuk jangka waktu tertentu atau peningkatan 

produktivitas reproduksi yang artinya dapat meningkatkan 

jumlah suplai ternak serta memperbaiki kualitas ternak yang 

dihasilkan, karena perkawinan dengan cara IB pada umumnya 

menggunakan semen pejantan dengan kualitas baik 

(Kuswaryan, dkk, 2003). Tampilan reproduksi ini juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pakan, 

genetik, manajemen dan umur ternak atau paritas ternak 

(Wijono dan Setiadi, 2004). 

Kecamatan Tanggunggunung merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang memiliki populasi 

sapi potong sebesar 5.913 ekor (Anonimous 2013). 

Perkembangan populasi sapi potong di Kecamatan Tanggung- 

gunung mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke 

tahun. Peningkatan populasi sapi potong di daerah ini 

merupakan bukti berhasilnya teknologi IB yang telah lama 
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diterapkan meskipun selama ini belum ada data yang bisa 

menginformasikan seberapa besar keberhasilan IB yang ada di 

kecamatan tersebut. Sapi yang dipelihara di Kecamatan 

Tanggunggunung sebagian besar merupakan sapi hasil 

persilangan dari bangsa sapi lokal (Bos indicus) dengan 

bangsa Sapi Limousin (Bos taurus). Persilangan dilakukan 

dengan menggunakan metode IB. Tujuan perkawinan silang 

adalah untuk mengumpulkan keunggulan dari dua individu 

yang berbeda untuk  membentuk bangsa baru yang memiliki 

keunggulan dari kedua bangsa sapi tersebut. Sapi Peranakan 

Limousin atau sapi Limpo ini merupakan tipe sapi pedaging 

yang secara genetik memiliki tingkat pertumbuhan dan 

produksi daging yang baik. Selain itu, sapi Limpo mempunyai 

daya tahan terhadap temperatur panas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan sapi lokal (Rahayu, dkk, 2010). 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Persilangan antar bangsa sapi di Kecamatan 

Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung dilakukan untuk 

memadukan sifat-sifat unggul dari kedua bangsa sapi yaitu 

sapi lokal (Bos indicus) dan Limousin (Bos taurus). 

Persilangan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas 

sapi sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan daging 

konsumsi tercapai dengan baik. Hardjosubroto (1994) 

menyatakan bahwa bangsa sapi Bos taurus mempunyai sifat 

reproduksi yang tinggi, ukuran tubuh yang besar dengan 

kecepatan pertumbuhan sedang sampai tinggi. Bangsa sapi 

Bos indicus mempunyai sifat yang kurang baik dalam hal 

reproduksi dan kecepatan pertumbuhannya, tetapi mempunyai 

sifat keindukan (mothering ability) yang baik.  
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Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang 

ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

keberhasilan teknologi IB di Kecamatan Tanggunggunung 

yang meliputi antara lain tampilan reproduksi sapi Peranakan 

Limousin berdasarkan Days Open ( DO) atau waktu kosong, 

Calving Interval (CI) atau jarak beranak, Service per 

Conception (S/C) atau jumlah inseminasi per kebuntingan dan 

Conception Rate (CR) atau angka konsepsi.  

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui tampilan reproduksi sapi Peranakan 

Limousin di Kecamatan  Tanggunggunung meliputi : DO, S/C, 

CI dan CR. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi tentang tampilan reproduksi sapi Peranakan 

Limousin yang berguna dalam memperbaiki tatalaksana 

reproduksi di Kecamatan Tanggunggunung. 

 

1.5 Kerangka pikir 

Persilangan antara sapi lokal (Bos indicus) dengan 

sapi Limousin (Bos taurus) merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan populasi sapi potong. Persilangan kedua bangsa 

sapi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktifitas 

sapi dengan menggabungkan sifat-sifat unggulnya. 

Peningkatan produksi sapi potong dapat dilakukan melalui 

pendekatan kuantitatif (peningkatan populasi) dan kualitatif 

(produksi per-unit ternak) sebagai salah satu alternatif dalam 

pemecahan masalah kekurangan pasokan daging sapi. 



 
5 

 
 

Peningkatan populasi dipengaruhi oleh kelahiran, kematian 

dan pemotongan ternak sedangkan pendekatan kualitatif 

dilakukan melalui peningkatan mutu genetik ternak. 

Peningkatan mutu genetik ternak dapat dilakukan dengan cara 

persilangan (cross breeding) (Bestari, dkk 1999). 

Melalui teknologi IB persilangan dilakukan dengan 

lebih mudah tanpa menggunakan pejantan untuk mengawini 

ternak betina secara langsung selain itu akan diperoleh 

manfaat berupa peningkatan jumlah anak untuk jangka waktu 

tertentu atau peningkatan produktifitas reproduksi artinya 

dapat meningkatkan jumlah suplai ternak dan memperbaiki 

kualitas ternak yang dihasilkan. Semakin tinggi kemampuan 

reproduksi, semakin tinggi pula produktifitas ternak tersebut. 

Efisiensi reproduksi sapi potong pada suatu peternakan dapat 

diketahui dari kinerja reproduksinya. Kinerja reproduksi sapi 

potong dapat dilihat dari berbagai parameter, diantaranya 

adalah jarak waktu saat beranak sampai terjadi kebuntingan 

(Days Open), jumlah inseminasi per kebuntingan atau Service 

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

(CI), angka konsepsi atau Conception Rate (CR)  (Fanani, dkk, 

2013).  

Sejauh ini belum diketahui informasi kinerja 

reproduksi sapi Peranakan Limousin di kecamatan 

Tanggunggunung yang diukur melalui parameter-parameter 

evaluasi keberhasilan IB yang meliputi Days Open, Service 

per Conception, Calving Interval dan Conception Rate. 

Melihat keadaaan ini maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah tampilan reproduksi sapi Peranakan 

Limousin sudah baik atau masih perlu dilakukan perbaikan. 
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Kerangka pikir penelitian ini secara skematis disajikan pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian 


