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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Potong 

Suharto (2005) menyebutkan bahwa ternak sapi potong 

yang saat ini dikembangkan di Indonesia masih merupakan 

peternakan rakyat yang memiliki sifat sosial tinggi, intensifitas 

dan efisiensi rendah, transfer informasi teknologi serta inovasi 

yang lambat. Sapi potong merupakan ternak penghasil daging 

yang merupakan salah satu sumber protein hewani asal daging. 

2.1.1.  Sapi Limousin 

Field (2007) menyatakan bahwa sapi Limousin 

pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 

1969, sapi ini berasal dari Prancis. Ciri – ciri sapi Limousin 

adalah berwarna merah keemasan atau kehitaman, perototan 

yang padat dan bertanduk. Phillips (2010) menyatakan bahwa  

sapi Limousin berasal dari Prancis. Sapi ini memiliki rambut 

yang berwarna cokelat kekuningan, kaki pendek dan bagian 

pantat yang besar dan berotot. Sapi Limousin betina memiliki 

bobot 600 kg. Ferrel, Jenkins, Freetly (2005) menyebutkan 

bahwa sapi ini memiliki kelebihan tahan penyakit anthraks, 

membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk penggemukan 

dan memiliki kualitas daging yang enak untuk dimakan.  
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Aryogi, Baliarti, Sumadi dan Kustono (2013) 

menyatakan bahwa sapi Limousin yang dipelihara di dataran 

rendah memiliki S/C 1,56  ± 0,75, lama bunting 284,40 ± 3,82 

dan calving interval 413,87 ± 26,49 hari, sedangkan 

peranakannya memiliki S/C 1,97  ± 0,72, lama bunting 287,61 

± 4,25 dan calving interval 446,55 ± 19,18 hari. 

2.1.2. Sapi Simmental 

Sapi Simmental adalah bangsa Bos taurus. Sapi ini 

berasal dari daerah Simme di negara Swiss tetapi sekarang 

berkembang lebih cepat di benua Eropa dan Amerika. Sapi 

Simmental mempunyai sifat jinak, tenang, dan mudah 

dikendalikan (Susilorini, Sawitri dan Muharlien, 2008). Field 

(2007) menyatakan bahwa sapi Simmental berfungsi sebagai 

sapi dwiguna yaitu sebagai penghasil susu dan daging.  

Philips (2010) menyebutkan ciri – ciri sapi Simmental 

adalah warna bulu coklat kemerahan (merah bata), dibagian 

lutut kebawah serta ujung ekor berwarna putih, bagian muka 

dominan warna putih, sapi jantan dewasanya mampu 

mencapai berat badan 1.150 kg sedang betina dewasanya 800 

kg. Bentuk tubuhnya kekar dan berotot, sapi jenis ini sangat 

cocok dipelihara di tempat yang iklimnya sedang. Persentase 

karkas sapi jenis ini tinggi, mengandung sedikit lemak, dengan 

pertulangan yang besar. 
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Anak dari silangan sapi Simmental umumnya 

membutuhkan waktu hingga 24 bulan untuk dewasa kelamin 

(Cundiff, 2005). Cilek dan Tekin (2005) menyatakan bahwa 

sapi simmental memiliki calving interval selama 379 hari, 

lama bunting 283,6 hari, S/C 1,76, produksi susu sebanyak 

4700 kg per laktasi. 

2.1.3. Sapi Peranakan Ongole 

Setiadi, Diwyanto dan Mahendri (2011) menyatakan 

bahwa sistem pembibitan sapi potong telah mendapatkan 

perhatian cukup besar sejak zaman penjajahan dari pemerintah 

Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah 

mendatangkan sapi Ongole dari India untuk dikembangkan 

dan disilangkan dengan sapi lokal sejak sekitar satu abad yang 

lalu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan 

sistem perbibitan dengan cara up grading sapi lokal ke arah 

sapi Ongole dengan target sapi lokal secara genetik akan 

berubah secara permanen menjadi sapi tipe besar yang dapat 

dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Program pembibitan ini 

mempunyai arah, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, serta 

diikuti dengan pengawalan secara ketat. Semua sapi jantan 

hasil silangan dikebiri, dan semua sapi betina harus 

dikawinkan dengan sapi Ongole. Sapi silangan ini sampai 

sekarang terus berkembang dan dikenal dengan nama 

Peranakan Ongole (PO). 
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Trifena, Budisatria dan Hartatik (2011) menyebutkan 

bahwa ciri eksterior pada sapi PO antar lain memiliki gelambir 

lebar, warna bulu yang dominan putih, bentuk muka segitiga 

lurus, tanduk hitam, terdapat punuk, telinga agak 

menggantung, moncong hitam dan warna ekor hitam. 

Diwyanto (2010) menambahkan bahwa sapi PO berwarna 

putih, bergumba besar, bergelambir panjang dan luas, 

berperawakan tinggi dan mempunyai performans reproduksi 

yang cukup bagus. Sapi PO dimanfaatkan sebagai tenaga 

pengolah lahan pertanian, tenaga penarik gerobak, dan tenaga 

kerja pada pabrik penggilingan tebu oleh petani. 

Sapi PO memiliki CR 75,3 % dan S/C 1,28 (Ihsan, 

2010), hal tersebut sesuai pernyataan Hartatik, Mahardika, 

Widi dan Baliarti (2009) bahwa sapi PO mudah beradaptasi 

dengan kondisi lingkungan dan kondisi manajemen 

pemeliharaan di Indonesia yang sebagian besar dipelihara di 

peternakan rakyat seperti yang dikatakan oleh Diwyanto, 

Priyanti dan Inounu (2009) bahwa sapi PO walaupun makanan 

terbatas badan terlihat sangat kurus dan anak terlambat 

disapih, sapi tetap dapat dikawinkan, bunting dan beranak. 

Aryogi, Prihandini dan Wijono (2006) menambahkan bahwa 

sapi potong lokal PO telah lama terbukti mempunyai 

kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan tropis 

seperti di wilayah Indonesia, yaitu tahan terhadap temperatur 

dan kelembaban udara yang tinggi serta kondisi kualitas dan 
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kuantitas pakan yang minimal. Sapi PO juga memiliki 

aktivitas reproduksi yang efisien. Kekurangan sapi PO 

menurut Ihsan dan Wahjuningsih (2011) adalah produksi dan 

kecepatan pertumbuhannya yang lambat. 

2.1.4. Sistem persilangan 

Program inseminasi buatan (IB) di Indonesia telah 

menghasilkan beberapa sapi potong silangan. Menurut Ihsan 

dan Wahjuningsih (2011) sapi hasil silangan mempunyai harga 

jual yang tinggi, pertumbuhan yang cepat dan kualitas karkas 

yang baik. Sapi Simpo merupakan hasil persilangan antara 

sapi Simmental dengan sapi PO. Sapi Simpo ini memiliki ciri 

– ciri menyerupai sapi PO, Simmental dan perpaduan kedua 

ciri sapi PO dan sapi Simmental, yaitu antara lain: 1) warna 

bulu penutup badan bervariasi mulai dari putih sampai coklat 

kemerahan, 2) warna kipas ekor, ujung hidung, lingkar mata, 

dan tanduk ada yang berwarna hitam dan coklat kemerahan, 3) 

profil kepala datar, panjang dan lebar, dahi berwarna putih, 4) 

tidak memiliki kalasa, 5) ada gelambir kecil, 6) pertulangan 

besar, postur tubuh panjang dan besar, warna tracak bervariasi 

dari hitam dan coklat kemerahan. 

Sapi Limpo merupakan sapi hasil persilangan antara 

pejantan sapi Limousin dengan induk sapi PO, kebanyakan 

sapi-sapi ini merupakan hasil perkawinan IB, sapi Limpo 

sebagai turunan sapi tipe besar sehingga secara genetik 
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mempunyai laju pertumbuhan yang lebih besar dan lebih cepat 

dibanding sapi PO. Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) 

menyatakan bahwa sapi Peranakan Limousin memiliki nilai 

S/C 1,34 dan CR 66%. 

2.2. Inseminasi Buatan (IB) 

Herawati, Anggraeni, Praharani, Utami, Argiris (2012) 

menyebutkan bahwa IB adalah upaya memasukkan 

semen/mani ke dalam saluran reproduksi hewan betina yang 

sedang birahi dengan bantuan inseminator agar hewan 

bunting. Program IB merupakan salah satu teknologi 

reproduksi yang mampu dan telah berhasil meningkatkan 

perbaikan mutu genetik ternak, sehingga dalam waktu pendek 

dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah 

yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak-

banyaknya (Susilawati, 2013).  

Kini IB merupakan program yang telah dikenal oleh 

peternak sebagai teknologi reproduksi ternak yang paling 

efektif (Susilawati, 2011). Sasaran program IB adalah untuk 

meningkatkan mutu ternak, mengembangbiakan ternak dengan 

cepat dan menghindari penyakit reproduksi melalui kawin 

alam. Keberhasilan program IB dipengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain: ternak betina itu sendiri, ketrampilan inseminator 

dalam mendeposisikan semen pada ternak betina, ketepatan 

waktu IB, deteksi berahi, handling semen dan kualitas semen 
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terutama motilitas pasca thawing atau post thawing motility 

(PTM) (Susilawati, 2011). Putro (2008) menyatakan bahwa 

lama estrus pada sapi adalah sekitar 12-24 jam, sehingga 

waktu yang tepat untuk melaksanakan IB adalah pada saat 

turunnya sel telur dan dimasukkannya semen kedalam uterus 

ternak betina (Tappa, 2012) atau 12-18 jam sebelum terjadinya 

ovulasi (Roche, 2006).  

2.3. Evaluasi Reproduksi 

Parameter yang diukur dalam evaluasi (performans) 

reproduksi menurut Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) adalah 

angka kebuntingan (CR), calving interval (CI), service per 

conception atau S/C, serta jarak antara melahirkan sampai 

bunting kembali (DO). Anggraini, Fitriyani, Atabany, dan 

Komala (2008) menyatakan bahwa reproduksi dikatakan baik 

bila sapi dapat menghasilkan 1 ekor pedet dalam 1 tahun. 

Kelahiran pedet satu ekor setiap tahun dapat terjadi apabila 

sapi diupayakan bunting kembali 80 - 90 hari setelah 

melahirkan. Semakin cepat sapi melahirkan kembali, maka 

nilai efisiensi reproduksi semakin baik dan pendapatan 

peternak juga meningkat. 

2.3.1. Service per Conception (S/C) 

Susilawati (2005) menyatakan bahwa S/C adalah 

jumlah pelayanan inseminasi buatan dibagi jumlah sapi yang 



8 

 

bunting, yang menunjukkan berapa kali inseminasi dilakukan 

sampai terjadi kebuntingan. S/C sering dipakai untuk 

membandingkan efisiensi reproduksi antara individu individu 

sapi betina yang subur sampai terjadinya kebuntingan.  

Jainudeen and Hafez (2008) menyatakan bahwa S/C 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

                        
                 

                     
 

Nilai S/C yang normal adalah 1,6-2,0 (Jainudeen dan 

Hafez, 2008). Nuryadi dan Wahyuningsih (2011) menyatakan 

bahwa apabila S/C rendah, maka nilai kesuburan sapi betina 

semakin tinggi dan sebaliknya apabila nilai S/C tinggi, maka 

semakin rendah tingkat kesuburan sapi betina tersebut. Pada 

penelitian Ihsan dan Wahjuningsih (2011) angka S/C yang 

didapat pada sapi PO di Kabupaten Bojonegoro adalah 1,42. 

Pada sapi Limousin adalah sebesar 1,36, sedangkan pada sapi 

Simmental paritas 2 dan 3 berturut – turut sebesar 1,35 dan 

1,23. Sasongko, Anwar, Utama (2013) pada penelitiannya di 

daerah Tulungagung menyebutkan bahwa S/C yang diperoleh 

di daerah Tulungagung adalah sebesar 1,34. S/C sapi 

Peranakan Limousin di daerah Trenggalek adalah 1,52 ± 0,39 

kali (Yulyanto, Susilawati dan Ihsan, 2014). Iskandar dan 

Farizal (2011) menyebutkan bahwa ternak sapi yang berada di 
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wilayah dataran tinggi memiliki S/C sebesar 1,47, sedangkan 

pada daerah dataran rendah 1,70.  

Salah satu faktor yang harus dilakukan untuk 

mengantisipasi tingginya kawin berulang adalah manajemen 

perkawinan. Prihandini, Pratiwi, Pamungkas dan Affandhy 

(2006) menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi S/C 

selain manajemen perkawinan adalah kualitas pejantan atau 

straw yang disuntikkan, keahlian inseminator dan tepatnya 

deteksi birahi. Sodiq dan Setianto (2006) juga menyatakan 

bahwa tingginya angka S/C disebabkan oleh beberapa hal 

antara lain petani terlambat melaporkan sapinya kepada 

inseminator saat birahi, ada kelainan pada alat reproduksi 

induk sapi, kurang terampilnya inseminator, terbatasnya 

fasilitas pelayanan IB dan kurang lancarnya transportasi. 

Banyak peternak yang enggan melaporkan sapinya yang 

sedang birahi karena jarak inseminator dengan rumah peternak 

berjauhan (Susilawati, Subagyo, Aulaniam dan Kuswati, 

2006). 

2.3.2. Lama Bunting 

Kebuntingan adalah periode dari mulai terjadinya 

fertilisasi hingga diakhiri dengan terjadinya kelahiran. Sapi 

memiliki  rata – rata lama bunting 281 hari (Bearden, Fuquay 

and Willard. 2004). Camargo, Freitas, Sa, Ferreira, Serapiao, 

Viana (2010) pada penelitiannya menyebutkan bahwa sapi Bos 
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indicus yang di IB mempunyai lama bunting 285.15 ± 0.7 hari. 

Berry dan Cromie (2007) menyatakan bahwa lama bunting 

pada sapi sekitar 280-294 hari, Rianto dan Purbowati (2009) 

menambahkan bahwa lama bunting sapi potong di Indonesia 

berkisar antara 275-285 hari dengan rata-rata 280 hari. 

Bearden et al. (2004) menyebutkan bahwa sapi 

memiliki lama bunting yang lebih lama ketika mengandung 

pedet jantan daripada ketika mengandung pedet betina, lama 

bunting juga lebih pendek ketika kandungan sapi tersebut 

kembar. Jainudeen dan Hafez (2008) menyebutkan bahwa 

kebuntingan dibagi kedalam tiga tahapan yaitu pertama adalah 

tahap ovum (0 – 13 hari), kedua adalah tahap embrio dimulai 

pada hari ke 14, ketika lapisan benih mulai terbentuk hingga 

hari ke 45, dan tahap ketiga adalah fetus, mulai hari ke 46 

hingga terjadinya kelahiran. 

2.3.3. Conception Rate (CR) 

Conception Rate (CR), adalah jumlah ternak yang 

bunting pada IB pertama dibagi jumlah ternak yang 

dikawinkan dikali 100 persen (Smith, 2009). CR baru dapat 

ditentukan berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan dalam 

waktu 40 hingga 60 hari sesudah IB. 

Susilawati (2005) menyebutkan bahwa CR dapat 

dihitung menggunakan rumus : 
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Besarnya angka CR pada kelompok ternak dipengaruhi 

oleh besarnya rata-rata nilai S/C, sehingga semakin rendah S/C 

maka CR akan semakin tinggi (Yulyanto, dkk., 2014). Smith, 

Pohler , Perry and Patterson (2013) menyebutkan bahwa nilai 

CR yang baik adalah 67 %. Pada penelitian Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011) angka CR yang didapat pada sapi potong 

di Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar 64-65 %, angka 

tersebut juga menunjukkan bahwa keterampilan inseminator di 

daerah tersebut baik pula. Sasongko, dkk. (2013) pada 

penelitiannya di daerah Tulungagung menyebutkan bahwa CR 

yang didapat di daerah Tulungagung adalah sebesar 77 %. 

Sapi Limpo di daerah Trenggalek memiliki CR 52,3 % 

(Yulyanto, dkk., 2014). 

Nurjanah, Hartono dan Suharyati (2013) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi CR adalah jumlah pemberian hijauan, frekuensi 

pemberian hijauan, jumlah pemberian air, bentuk dinding 

kandang, pemberian konsentrat, pengetahuan beternak, dan 

pengetahuan estrus dan perkawinan. Smith (2009) 

menambahkan bahwa CR dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu : kondisi ternak saat beranak, kondisi reproduksi dan 

kesehatan yang tidak baik setelah beranak, kesalahan saat 

deteksi birahi, kualitas semen, ketepatan waktu perkawinan, 
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keterampilan inseminator, nutrisi, lingkungan, umur dan 

genetik. 

2.4. Faktor Yang Mempengaruhi Reproduksi Sapi 

2.4.1. Faktor Internal 

Situmorang dan Gede (2005) menyatakan bahwa 

faktor internal yang cukup dominan adalah faktor genetik. 

Genetik mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan sifat 

yang akan diturunkan melalui persilangan (Pantelic, Petrovic, 

Aleksic, Ostojic, Sretenovic and Novakovic, 2008). Mutu 

genetik yang inferior akibat tidak adanya sistem pemuliaan 

yang konsisten dan terarah cenderung menurunkan 

produktivitas ternak ruminansia. Chamdi (2005) menyebutkan 

bahwa pengaruh genetik dan kawin silang yang biasanya 

merugikan yaitu penurunan daya tahan, kesuburan ternak dan 

bobot lahir ternak. Perkawinan silang dalam pada ternak sapi 

potong mengakibatkan penurunan bobot badan sebesar 2,5-5,0 

kg setiap kenaikan 10% silang dalam  

2.4.2. Faktor Eksternal 

Banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

performans reproduksi sapi betina, salah satunya adalah faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa iklim maupun 

lokasi dan tata letak perkandangan (Wahyudi, Susilawati dan 

Wahjuningsih, 2013). Nardone, Ronchi, Lacetera, Ranieri dan 
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Bernabucci (2010) menyebutkan bahwa perbedaan suhu yang 

signifikan mungkin dapat mempengaruhi performans 

reproduksi ternak jantan dan betina. Hall (2005) 

menambahkan bahwa faktor lingkungan seperti: ketinggian 

tempat, manajemen pemeliharaan, kesalahan dalam deteksi 

birahi serta waktu inseminasi yang kurang tepat juga 

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap performans 

reproduksi. Ketinggian tempat dapat mempengaruhi 

performans reproduksi karena ketinggian tempat ini sangat 

erat kaitannya dengan suhu dan kelembaban (Iskandar, 2011). 

Iskandar dan Farizal (2011) menyatakan bahwa suhu 

lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh ternak, aktifitas 

organ- organ tubuh, produksi dan kegiatan merumput (makan), 

selain itu ternak yang terkena suhu tinggi akan lebih banyak 

minum dan mengurangi makan untuk mengatur suhu 

tubuhnya, sehingga efisiensi pakan jadi menurun. 

Pakan merupakan salah satu kewajiban yang harus 

dipenuhi agar ternak tetap hidup. Bila pakan terpenuhi, usaha 

ternak sapi potong yang efisien dan ekonomis bisa menjadi 

kenyataan. Pakan merupakan faktor yang lebih kritis, artinya 

dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap 

performans reproduksi dibanding faktor lainnya. Pradhan 

(2008) menyatakan bahwa nutrisi yang cukup dapat 

mendorong proses biologis untuk mencapai potensi berahi, 

mengurangi pengaruh negatif dari lingkungan yang tidak 
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nyaman dan meminimalkan pengaruh - pengaruh dari 

manajemen yang kurang baik. Kesuburan reproduksi ternak 

sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang diperoleh ternak dan 

berperan penting dalam siklus reproduksi. Kekurangan asupan 

nutrisi dapat berakibat buruk pada ternak, baik dari produksi 

maupun reproduksinya. Kekurangan nutrisi dalam ransum 

ternak betina juga dapat mengakibatkan birahi lemah, kawin 

berulang, kematian embrio dini dan aborsi embrio (Wibowo, 

Isnaini dan Wahjuningsih, 2014). Nutrisi yang diberikan pada 

ternak harus cukup sebagai cadangan energi agar interval 

kelahiran dan estrus pertama tidak bertambah. Bormann, Totir, 

Kach-man, Fernando dan Wilson (2006) menambahkan, 

nutrisi pakan yang diterima oleh sapi sebelum dan sesudah 

beranak juga berpengaruh terhadap CR, karena sapi betina 

yang kekurangan nutrisi sebelum melahirkan dapat 

menyebabkan tertundanya siklus estrus. Nutrisi yang kurang 

baik tidak hanya akan mengurangi potensi genetiknya, tetapi 

juga memperbesar pengaruh negatif dari lingkungan. 

Iswoyo dan Widyaningrum (2008) menyatakan bahwa 

selain pakan, berbagai faktor seperti keterlambatan diagnosis 

berahi, gangguan organ reproduksi dan kualitas pakan yang 

rendah, kesalahan teknis para petugas inseminator juga dapat 

menyebabkan rendahnya nilai efisiensi reproduksi. 


