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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Limousin 

Bangsa sapi Limousin berasal dari sebuah propinsi di 

Perancis yang banyak berbukit batu. Warna mulai dari kuning 

sampai merah keemasan, tanduk berwarna cerah. Bobot lahir 

tergolong kecil sampai medium yang berkembang menjadi 

golongan besar pada saat dewasa. Betina dewasa dapat 

mencapai 575 kg sedangkan pejantan dewasa mencapai berat 

1.100 kg. Fertilitas cukup tinggi, mudah melahirkan, mampu 

menyusui dan mengasuh anak dengan baik serta pertumbuhan 

cepat (Blakely and Bade, 1991). Sapi Limousin menjadi 

primadona dalam penggemukan maupun dalam pelaksanaan 

IB. Sapi Limousin memiliki keunggulan antara lain presentase 

karkas rata-rata mencapai 53-58 %, bagus disilangkan dengan 

sapi lokal Indonesia, sedangkan kelemahannya yaitu daya 

adaptasi rendah bila ditempatkan di daerah tropis, saat beranak 

sapi induk lokal mengalami kesulitan (Widada, dkk, 2013). 

 

2.2 Sapi Peranakan Limousin 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  Gambar 2. Sapi Peranakan Limousin 



8 

 

Sapi Peranakan Limousin (Limpo) merupakan sapi 

persilangan antara Limousin (Bos taurus) yang berasal dari 

daerah di Perancis dengan sapi lokal yaitu sapi Peranakan 

Ongole (Bos indicus) (Widada dkk 2013). Menurut pendapat 

Aryogi, dkk (2006) yang menyatakan bahwa sapi Limousin 

berasal dari daerah sedang (temperate zone), terbiasa hidup di 

daerah dengan temperatur udara yang dingin dan termasuk 

sapi tipe besar sehingga secara genetik mempunyai laju 

pertumbuhan yang cepat. Sapi lokal berasal dari daerah tropis 

terbiasa hidup di daerah dengan temperatur udara panas, 

termasuk sapi tipe kecil sampai sedang dan memiliki laju 

pertumbuhan yang rendah sampai sedang, oleh karena itu 

dilakukan persilangan dengan harapan mempunyai potensi laju 

pertumbuhan lebih cepat dan tahan terhadap temperatur panas 

indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan berat 

lahir pada hasil kawin silang dua bangsa Limpo/Simpo 

(26,5±4,2 kg) (Affandy, dkk, 2006). 

 

2.3 Faktor yang mempengaruhi Inseminasi Buatan 

keberhasilan program IB dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu efisiensi pendeteksian birahi, fertilitas betina, 

efisiensi inseminator dan kesuburan semen (Agustina, 2001). 

Susilawati (2011) menambahkan keberhasilan IB dipengaruhi 

oleh beberapa hal yaitu : (1) Kualitas semen; (2) Manusianya 

(inseminator dan peternaknya) dalam hal ketepatan waktu IB 

dan penempatan semen (deposisi semen); (3) Fisiologi 

betinanya. 
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2.3.1 Kualitas Semen Beku 

Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi reproduksi dan memperbaiki mutu genetik ternak 

sehingga semen yang digunakan harus berasal dari pejantan 

unggul. Semen yang bagus memiliki 50% sel sperma yang 

hidup setelah thawing atau pengenceran semen beku 

(Setiawan, dkk, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Straw atau Semen beku 

 

Gambar 3. Merupakan straw atau semen beku yang 

digunakan di lokasi penelitian. Hal-hal yang menjadi 

parameter kualitas semen beku yang terpenting adalah 

konsentrasi dan motilitas progresifnya atau total spermatozoa 

yang bergerak kedepan karena hanya spermatozoa yang 

progresif saja yang mampu untuk melakukan fertilisasi. 

Kualitas semen harus tetap terjaga, oleh sebab itu semen beku 

harus selalu terendam didalam nitrogen cair, sekali saja tidak 

terendam maka spermatozoa beku tidak dapat hidup setelah di 

thawing (Wahyudi, dkk, 2013). 
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2.3.2 Keterampilan Inseminator 

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah 

upaya memasukkan semen/mani ke dalam saluran reproduksi 

hewan betina yang sedang birahi dengan bantuan inseminator 

agar hewan bunting, dari definisi ini inseminator berperan 

penting dalam keberhasilan pelaksanaan IB. Keahlian dan 

keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan birahi, 

sanitasi alat, penanganan (handling) semen beku, pencairan 

kembali (thawing) yang benar, serta kemampuan melakukan 

IB akan menentukan keberhasilan. Proses thawing dilakukan 

dengan air dan disarankan suhu air tersebut meningkat secara 

perlahan, hal ini dimaksudkan mengurangi tingkat kematian 

dari sel sperma karena efek pada proses thawing sama dengan 

pada saat pembekuan. Indikator yang paling mudah untuk 

menilai keterampilan inseminator adalah dengan melihat 

persentase atau angka tingkat kebuntingan ketika melakukan 

IB dalam kurun waktu dan pada jumlah ternak tertentu 

(Herawati, dkk, 2012).  

Nalley, dkk (2011) menyatakan bahwa semakin dekat 

deposisi semen dengan tempat fertilisasi, semakin tinggi daya 

fertilitas dan angka kelahirannya, sehingga jika deposisi semen 

dilakukan lebih dekat dengan tempat fertilisasi akan semakin 

baik. Penempatan deposisi semen yang ideal tersebut tentu 

memerlukan keterampilan petugas Inseminator. 

 

2.3.3  Peran Peternak 

Pengetahuan dan keterampilan peternak dalam 

mendeteksi birahi juga sangat mempengaruhi keberhasilan IB. 

Pelaksanaan IB membutuhkan deteksi estrus yang tepat sapi 

betina birahi ditandai dengan aktivitas induk yang spesifik 

seperti keadaan vulva dan vagina yang membengkak dan 
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berwarna kemerahan serta sekresi cairan spesifik dari vagina. 

Berdasarkan tanda birahi yang nampak tersebut peternak 

segera menghubungi inseminator untuk melakukan IB 

(Soeharsono, dkk, 2010).  

Suparman (1999) menyatakan bahwa siklus birahi 

pada sapi berkisar antara 18-24 hari atau rata-rata 21 hari, 

sedangkan lamanya berahi sekitar 18 jam (12-22 jam). 

Ketepatan waktu IB adalah saat menjelang ovulasi, yaitu kalau 

pada sapi apabila menunjukkan tanda-tanda birahi sore maka 

pelaksanaan IB pagi hari berikutnya (Wahyudi dkk, 2013).  

 

2.3.4 Fisiologi Reproduksi Ternak 

Kondisi induk sangat berpengaruh terhadap tingkat 

produktivitas ternak, karena induk yang sehat diharapkan 

dapat menghasilkan keturunan (anak), sehingga pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan populasi. Akan tetapi hal ini tidak 

tercapai, jika induk berada dalam kondisi tidak sehat atau 

mengalami masalah reproduksi. Permasalahan reproduksi pada 

hewan betina dapat disebabkan oleh adanya (1) Kelainan 

anatomi saluran reproduksi, (2) Gangguan hormonal dan (3) 

Abnormalitas sel telur. Gangguan reproduksi juga dapat 

diakibatkan oleh infeksi penyakit seperti endometritis, 

brucellosis dan leptospirosis. Kelainan anatomi reproduksi 

pada hewan betina dapat bersifat genetik maupun non genetik, 

ada yang mudah diketahui secara klinis dan ada yang sulit 

untuk dideteksi, sehingga terkadang sulit didiagnosa. 

Kelompok yang sulit didiagnosa diantaranya adalah 

tersumbatnya tuba falopii, adanya adhesio antara ovarium 

dengan bursa ovarium, lingkungan dalam uterus yang kurang 

sesuai serta penurunan fungsí saluran reproduksi.  paling 

sering dijumpai adalah adanya penyumbatan pada tuba falopii. 
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Penyumbatan ini menyebabkan sel telur yang diovulasikan 

dari ovarium gagal mencapai tempat pembuahan yaitu di 

ampula dan sel mani juga terhalang untuk mencapai tempat 

pembuahan, sehingga proses pembuahan gagal. Hormon yang 

berhubungan dengan reproduksi diantaranya adalah hormon 

estrogen dan gonadotropin yaitu LH dan FSH (Nurhayati, 

dkk, 2006). Serviks mengalami perubahan fisiologi dibawah 

pengaruh hormon estrogen maupun hormon progesteron, 

perubahan tersebut terlihat pada saat berahi (estrus), adanya 

sekresi lendir dari serviks akibat pengaruh konsentrasi hormon 

estrogen (Setiatin, 2012). 

 

2.4 Reproduksi  

 Keberhasilan reproduksi akan sangat mendukung 

peningkatan populasi sapi potong (Affandy, dkk, 2007). 

Keberhasilan suatu peternakan dapat dipengaruhi dari 

keberhasilan pada efisiensi reproduksi ternak tersebut. 

Walaupun pertama-tama keberhasilan peternakan ditentukan 

oleh pakan yang diberikan oleh peternak tetapi hasil akhir dari 

suatu peternakan dapat dinikmati setelah ternak bereproduksi 

sehingga faktor reproduksi juga harus diperhatikan oleh 

peternak untuk keberhasilan dari peternakannya (Suyadi dan 

Susilawati, 1992). Daya reproduksi kelompok ternak yang 

tinggi disertai dengan pengelolaan yang baik akan 

menghasilkan efisiensi reproduksi yang tinggi pula. Tinggi 

rendahnya efisiensi reproduksi ternak dipengaruhi oleh lima 

hal yaitu : angka kebuntingan (Conception Rate), jarak antar 

kelahiran (Calving Interval), jarak waktu antara melahirkan 

sampai bunting kembali (Service per Periode), angka kawin 

per kebuntingan (Service per Conception) dan angka kelahiran 

(Calving Rate) (Hardjopranoto,1995).  
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Daya fertilitas setiap ekor induk, yang memberi 

pengaruh secara langsung terhadap efisiensi reproduksi 

peternakan, diketahui merupakan suatu proses komplek yang  

melibatkan banyak faktor seperti aspek genetik, fisiologi 

ternak, nutrisi, manajemen, lingkungan pemeliharaan dan 

iklim. Periode waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran 

berikutnya secara praktis banyak dipertimbangkan sebagai 

salah satu parameter untuk mengetahui status dan efisiensi 

reproduksi setiap induk. Tingkat efisiensi reproduksi tersebut 

dievaluasi berdasarkan nilai indeks reproduksi meliputi jarak 

(waktu) dari partus sampai kawin pertama, kawin pertama 

sampai konsepsi, lama kosong, lama bunting dan selang 

beranak (Anggraeni, 2011).  

Produktifitas sapi disuatu wilayah perlu diketahui 

untuk menjaga keseimbangan, permintaan dan produksi agar 

populasi tidak terkuras (Kuswati, dkk, 1996). Menurut 

pendapat Sugeng (2001) bahwa birahi pertama bangsa sapi 

Eropa dimulai pada umur 8-10 bulan dan perkawinan pertama 

kali dilakukan pada umur 2-2,5 tahun. Perkawinan kembali 

setelah beranak sebaiknya dilakukan minimal 60 hari setelah 

melahirkan sehingga interval kelahiran sekitar 364 hari.  

  

2.5 Waktu Kosong atau Days Open (DO) 

 Waktu kosong adalah jumlah periode dari melahirkan 

sampai ternak bunting kembali. Lama waktu kosong berkisar 

antara 75-78 hari, Panjangnya DO disebabkan oleh banyak 

hal. Hal yang paling mendasar adalah terjadi kesalahan dalam 

mendeteksi birahi karena pada umumnya, birahi yang terjadi 

post partus susah dideteksi bahkan terjadi silent heat 

(Wahyudi, dkk, 2013). Setiawan dkk (2013) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penundaan umur 
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kawin pertama adalah birahi yang terlambat, kesalahan dalam 

deteksi birahi, kurangnya bobot badan dan faktor lingkungan. 

 Apabila terdapat jarak beranak yang panjang sebagian 

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

Anaknya tidak disapih sehingga munculnya berahi pertama 

post partum menjadi lama; (2). Peternak mengawinkan 

induknya setelah beranak dalam jangka waktu yang lama 

sehingga lama kosongnya menjadi panjang; (3). Tingginya 

kegagalan  inseminasi buatan sehingga S/C menjadi tinggi; (4). 

Umur pertama kali dikawinkan lambat. Oleh karena itu 

pertambahan berat badannya lambat, maka rata-rata pertama 

kali dikawinkan berumur diatas 2 tahun, dan peternak enggan 

mengawinkan sapinya lebih awal walaupun diketahui sudah 

ada tanda-tanda berahi (Susilawati dan Affandy, 2004).  

 

2.6 Jumlah Inseminasi atau Service per Conception (S/C) 

Service per Conception (S/C) merupakan angka yang 

menunjukkan jumlah inseminasi untuk menghasilkan 

kebuntingan dari sejumlah pelayanan (service) inseminasi 

yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadi 

kebuntingan (Fanani dkk, 2013). Pada pengaturan reproduksi 

yang baik mampu menjaga kuantitas produksi yaitu anak yang 

dihasilkan. Penilaian tingkat efisiensi reproduksi yang lazim 

digunakan dalam inseminasi buatan (IB) untuk sapi betina 

adalah S/C. Semakin rendah S/C maka semakin tinggi 

kesuburan ternak tersebut (Toelihere 2001).   

 Menurut pendapat Prajogo, dkk (2002), angka S/C 

pada IB masih cukup tinggi, yang menunjukkan kurang 

berhasilnya IB. Penyebab tingginya angka S/C antara lain 

adalah petani terlambat mendeteksi saat berahi atau terlambat 

melaporkan berahi sapinya kepada petugas inseminator, 
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adanya kelainan pada alat reproduksi induk sapi, inseminator 

kurang terampil, fasilitas pelayanan inseminasi terbatas dan 

kurang lancarnya transportasi. Partodiharjo (1992), 

menyatakan bahwa sapi dara pada saat pubertas memerlukan 

2-3 kali perkawinan dengan IB untuk memperoleh 

kebuntingan, sedangkan untuk sapi dewasa hanya memerlukan 

satu sampai dua kali perkawinan. 

 Manajemen perkawinan yang tepat merupakan salah 

satu faktor yang harus dilakukan guna mengantisipasi 

tingginya kawin berulang. Selain itu hasil SC dipengaruhi oleh 

beberapa hal antara lain adalah kualitas pejantan atau straw 

yang disuntikkan, keahlian inseminator, dan deteksi estrus 

yang tepat (Prihandini, dkk, 2006)  

 

2.7 Jarak Beranak atau Calving Interval (CI) 

Calving Interval adalah jarak waktu antara satu 

kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi CI adalah lama kebuntingan, periode birahi 

dan fertilitas sapi induk (Guntoro, 2002 ; Toelihere, 2001). 

Jarak beranak terpendek sapi PO adalah 13,75 bulan dan 

terpanjang adalah 20,30 bulan sedangkan waktu kawin setelah 

beranak tercepat adalah 97,80 hari dan paling lambat 309,00 

hari (Astuti, 2004). Produktifitas ternak sapi ditentukan antara 

lain oleh jarak beranak, semakin pendek jarak beranak, maka 

semakin produktif induk sapi tersebut (Iskandar dan Fahrizal, 

2011). 

Panjangnya jarak beranak disebabkan beberapa faktor 

diantaranya panjangnya masa birahi setelah melahirkan, 

pemakaian kerja yang terlalu sibuk untuk mengolah lahan dan 

kurangnya perhatian petani terhadap ternak yang sedang birahi 

dan minta kawin yang menyebabkan perkawinan sapi tersebut 
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terhambat (Gunawan, dkk, 2003). Latief, dkk (2004) 

menambahkan bahwa faktor lain yang menyebabkan jarak 

kelahiran panjang adalah interval antara munculnya birahi 

pertama dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan 

perkawinan dan kematian embrio. 

 

2.8 Angka Konsepsi atau Conception Rate (CR) 

Conception Rate (CR) adalah besarnya presentase 

angka konsepsi ternak betina bunting pada pelayanan 

inseminasi pertama dari sejumlah keseluruhan ternak betina 

yang di inseminasi. Pemeriksaan kebuntingan dilaksanakan 

dengan cara palpasi per rektal 40-60 hari sesudah inseminasi 

(Riyanto, 2000). Angka konsepsi merupakan presentase sapi 

betina yang bunting pada inseminasi pertama, angka tersebut 

dapat digunakan untuk penilaian hasil inseminasi yang tepat.  

              Jumlah sapi yang bunting pada IB I  

Angka Konsepsi:                                                             x 100%  

                        Jumlah seluruh sapi betina yang di IB  

Angka konsepsi ditentukan oleh tiga faktor yaitu 

kesuburan pejantan, kesuburan betina dan teknik inseminasi 

(Depison, 2009). Conception Rate 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. Sapi 

betina persilangan memiliki CR yang lebih tinggi dari sapi 

betina bangsa murni (purebreed) (Bormann, et al, 2006). 

Angka konsepsi akan lebih baik 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 
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estrus atau segera sesudah estrus 62% dan pada 30 jam 

sesudah permulaan estrus angka konsepsi menurun menjadi 

28% (Toelihere, 2001). 

 Nilai CR ditentukan oleh kesuburan pejantan, 

kesuburan betina, dan teknik Inseminasi. Kesuburan pejantan 

salah satunya merupakan tanggung jawab Balai Inseminasi 

Buatan (BIB) yang memproduksi semen beku selain 

manajemen penyimpanan di tingkat inseminator. Kesuburan 

betina merupakan tanggung jawab peternak dibantu oleh 

dokter hewan yang bertugas memonitor kesehatan sapi induk 

dan pelaksanaan IB merupakan tanggung jawab inseminator 

(Fanani dkk, 2013). 

 

2.9 Paritas 

 Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan 

anak. Paritas pertama adalah ternak betina yang telah 

melahirkan anak satu kali atau pertama. Demikian juga untuk 

kelahiran-kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua  

dan seterusnya. Daya reproduksi ternak pada umumnya 

dipengaruhi terutama lama kehidupan, dimana lama kehidupan 

produktif sapi potong lebih lama bila dibandingkan dengan 

sapi perah yaitu 10 sampai 12 tahun dengan produksi 6 sampai 

8 anak. Faktor ini sangat penting  bagi peternakan dan 

pembangunan peternakan, karena setiap penundaan  

kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis yang 

sangat penting (Ihsan dan Wahjuningsih, 2011).  

 Paritas merupakan suatu periode dalam proses siklus 

reproduksi ternak dengan indikasi jumlah partus induk sapi. 

beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa paritas induk 

memberikan kontribusi terhadap faktor penentu 

dalamformulasi masa kosong DO (Yaniesa, 2011) 


