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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat 

Kecamatan Tanggung- gunung Kabupaten Tulungagung mulai 

tanggal 28 Oktober sampai tanggal 22 Nopember 2013. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tampilan 

reproduksi sapi peranakan Limousin di Kecamatan 

Tanggunggunung yang meliputi, days open, service per 

conception, calving interval dan conception rate. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

tentang tampilan reproduksi sapi Peranakan Limousin serta 

untuk  memperbaiki tatalaksana reproduksi sapi Peranakan 

Limousin dalam upaya pengembangan produktifitas sapi di 

Kecamatan Tanggunggunung.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 46 

ekor induk sapi Peranakan Limousin hasil Inseminasi Buatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan 

dan wawancara langsung dengan peternak menggunakan 

pertanyaan. Data sekunder diperoleh dari dinas peternakan 

atau data dari petugas inseminator. Sampel dipilih secara 

purposive sampling dalam lingkup Kecamatan 

Tanggunggunung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
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secara deskriptif untuk mengetahui rataan dan standar deviasi 

dari DO, S/C, CI dan CR serta analisis uji data dengan one 

way anova dari RAL untuk mengetahui keragaman data. 

Apabila ada yang berbeda nyata maka uji dilanjutkan dengan 

uji BNT untuk membandingkan tampilan reproduksi pada 

berbagai paritas.  

Hasil penelitian nilai dari DO, pada paritas 1, 2 dan 3 

berturut-turut 124,07±15,70 hari; 116,09±16,15 hari dan 

125,33±17,73 hari. Nilai S/C pada paritas 1, 2, 3 dan 4 

berturut-turut 1,78±0,59 kali; 1,65±0,60 kali; 1,35±0,48 kali 

dan 1,41±0,50 kali. Nilai CI pada paritas 1,2 dan 3 berturut-

turut 411,93±21,51 hari; 405,07±22,17 hari dan 413,22±20,33 

hari. Nilai CR pada paritas 1, 2, 3 dan 4 berturut-turut 30,34%; 

41,30%; 65,22% dan 58,70%. Hasil yang didapatkan 

menunjukkan bahwa sapi Peranakan Limousin yang ada di 

lokasi penelitian tampilan reproduksinya masih belum efisien 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

nilai tampilan reproduksi sapi Peranakan Limousin di 

kecamatan Tanggunggunung tergolong masih kurang efisien 

meskipun Service per Conception baik tetapi untuk parameter 

yang lainnya meliputi rata-rata Days open masih panjang, 

Calving interval yang panjang dan Conception rate yang 

masih rendah. Untuk meningkatkan nilai tampilan reproduksi 

sapi peranakan Limousin peternak disarankan untuk 

memperbaiki tatalaksana reproduksi salah satunya dengan 

pengamatan birahi yang lebih intensif lagi.    

 

 

 


