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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

Kecamatan Wajak merupakan salah satu Kecamatan 

di Kabupaten Malang yang terletak ± 40 km di sebelah 

Tenggara Kota Malang dan berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Tumpang, Tajinan, Bululawang, Turen dan 

Dampit. Kecamatan Wajak berada pada ketinggian 525 m dpl, 

terletak di sebelah barat kaki Gunung Semeru. Daerah ini 

memiliki temperatur udara rata-rata 24 - 32
0
C pada siang hari. 

Mata pencaharian utama masyarakat di lokasi 

penelitian adalah sebagai petani, peternak dan pedagang. Jenis 

sapi yang banyak dipelihara di Desa Wonoayu dan Desa 

Sumberputih adalah sapi Limpo dan Simpo. Menurut BPS 

Kabupaten Malang (2013), populasi sapi potong di Kecamatan 

Wajak mencapai 14.192 ekor. Jumlah populasi tinggi 

membuat daerah ini cocok digunakan untuk lokasi 

pengembangan dan pembibitan sapi.  

Sistem perkawinan yang diterapkan di lokasi 

penelitian adalah IB. Induk Limpo dikawinkan dengan semen 

sapi Limousin dengan kode straw 8, sedangkan induk Simpo 

dikawinkan dengan semen sapi Simmental dengan kode straw 

6. Semen diperoleh dari BBIB Singosari. 
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Sistem pemeliharaan sapi dilakukan secara intensif, 

sapi dikandangkan terus menerus. Pakan yang diberikan 

peternak berupa rumput gajah pada saat musim hujan karena 

ketersediaan hijauan yang melimpah. Pada saat musim 

kemarau, peternak memberi tambahan konsentrat untuk 

menunjang kekurangan nutrisi akibat kualitas dan kuantitas 

hijauan yang rendah. Konsentrat yang diberikan di lokasi 

penelitian berupa bekatul sebanyak 1,5 kg dan pollard 

sebanyak 1,5 kg yang dilarutkan kedalam 19 liter air.  

Pakan yang diberikan sebanyak 79 – 83 kg hijauan 

segar per ekor per hari dengan rata – rata bobot badan ternak 

adalah 354 kg. Pakan di lokasi penelitian kemudian diambil 

sampel kemudian dianalisa BK di Laboratorium Nutrisi 

Fakultas Peternakan dan didapatkan jumlah konsumsi BK 

sebanyak 5,69 % (lampiran 6). Jumlah konsumsi BK sapi di 

lokasi penelitian sudah lebih tinggi daripada standar 

mengingat jumlah kebutuhan BK sapi potong adalah sebanyak 

2,5 – 3%. 

4.2. Performans Reproduksi Sapi Limpo dan Simpo di 

Kecamatan Wajak. 

Hasil penelitian untuk S/C, lama bunting dan CR 

tercantum pada Tabel 1, data selengkapnya pada lampiran 1 

dan 2. 
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Tabel 1.  S/C, lama bunting dan CR pada Sapi Limpo dan 

Simpo. 

No. Bangsa 
n 

(ekor) 

S/C 
Lama Bunting 

(hari) CR 

(%) 
X ± SD X ± SD 

1 Limpo 325 1,22 ± 0,41 277,68 ± 5,37 78,5 

2 Simpo 327 1,23 ± 0,42 277,54 ± 4,70 77,4 

4.2.1  Service per Conception (S/C) 

Susilawati (2005) menyatakan bahwa S/C adalah 

jumlah pelayanan inseminasi buatan dibagi jumlah sapi yang 

bunting, yang menunjukkan berapa kali inseminasi dilakukan 

sampai terjadi kebuntingan. Nilai S/C sapi Limpo dan Simpo 

dapat dilihat pada Tabel 1 dengan perhitungan pada lampiran 

3. 

Berdasarkan analisis data (Lampiran 3) menunjukkan 

bahwa S/C antara sapi Limpo dan Simpo berbeda tidak nyata, 

masing - masing adalah 1,22 ± 0,41 pada sapi Limpo, 

sedangkan sapi  Simpo adalah 1,23 ± 0,42. Hasil penelitian 

menunjukkan rata – rata S/C  sapi Limpo dan Simpo rendah, 

karena berdasarkan pendapat Jainudeen dan Hafez (2008) nilai 

S/C yang normal adalah 1,6-2,0. Manajemen perkawinan 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
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nilai S/C. Prihandini, dkk (2006) menambahkan bahwa selain 

manajemen perkawinan, faktor yang mempengaruhi S/C 

adalah kualitas pejantan atau straw yang digunakan, keahlian 

inseminator dan tepatnya deteksi birahi. Sodiq dan Setianto 

(2006) juga menyatakan bahwa tingginya angka S/C 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain pemilik sapi 

terlambat melaporkan sapinya yang birahi kepada inseminator, 

kelainan pada alat reproduksi induk, kurang terampilnya 

inseminator, terbatasnya fasilitas pelayanan IB dan kurang 

lancarnya transportasi. Petrovic, Skalicki, Bogdanovic and 

Petrovic (2007) menyebutkan bahwa S/C juga dipengaruhi 

oleh faktor – faktor seperti umur pertama kali dikawinkan dan 

jumlah pedet yang telah dilahirkan atau paritas. Susilawati, 

dkk (2006) menyatakan bahwa nilai S/C yang tinggi 

dikarenakan deteksi birahi yang tidak tepat dan peternak 

enggan melaporkan sapinya yang sedang birahi karena jarak 

inseminator dengan rumah peternak berjauhan, namun hal 

tersebut tidak menyebabkan nilai S/C di lokasi penelitian 

menjadi tinggi dikarenakan para peternak telah mengerti dan 

memahami deteksi birahi.. 

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. Hasil penelitian 

yang diperoleh menunjukkan bahwa induk sapi Limpo dan 
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Simpo memiliki nilai S/C lebih rendah daripada penelitian 

terdahulu di daerah Jawa TImur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sapi Limpo dan Simpo memiliki 

kesuburan yang lebih baik daripada di daerah Tulungagung 

yang memiliki nilai S/C 1,34 (Sasongko, dkk., 2013), juga 

lebih baik daripada sapi Limpo di daerah Trenggalek yang 

memiliki S/C 1,52 ± 0,39 kali (Yulyanto, dkk., 2014) dan lebih 

baik dibandingkan dengan sapi di daerah Jambi yang berada di 

wilayah dataran tinggi memiliki S/C sebesar 1,47, sedangkan 

pada daerah dataran rendah 1,70 (Iskandar dan Farizal, 2011). 

Hasil penelitian Desinawati dan Isnaini (2010) menyebutkan 

bahwa S/C sapi Simpo di daerah Tulungagung mencapai 2,09 

± 0,50. Aryogi, dkk. (2013) menambahkan bahwa sapi 

Limousin yang dipelihara di dataran rendah memiliki  nilai 

S/C 1,56 ± 0,75, sedangkan peranakannya 1,97 ± 0,72. 

Rendahnya nilai S/C hasil penelitian ini berarti menunjukkan 

bahwa kualitas semen pejantan yang diperoleh di BBIB 

Singosari bagus, petugas inseminator sangat terampil dalam 

melakukan IB serta deteksi birahi yang tepat oleh peternak 

maupun inseminator. 

4.2.2.  Lama Bunting 

Kebuntingan adalah periode dari mulai terjadinya 

fertilisasi hingga diakhiri dengan terjadinya kelahiran 
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(Bearden et al., 2005). Lama bunting sapi Limpo dan Simpo 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan analisis data (Lampiran 4) menunjukkan 

bahwa lama bunting antara sapi Limpo dan Simpo berbeda 

tidak nyata. Hasil penelitian menunjukkan lama bunting sapi 

Limpo adalah 277,68 ± 5,37, sedangkan sapi  Simpo adalah 

277,54 ± 4,70, rata – rata lama bunting sapi Limpo dan Simpo 

lebih cepat dibandingkan Bearden et al. (2005) yang 

menyebutkan bahwa sapi memiliki  rata – rata lama bunting 

281 hari. Camargo, et al. (2010) pada penelitiannya 

menyebutkan bahwa sapi Bos indicus yang di IB mempunyai 

lama bunting 285.15 ± 0.7 hari. Aryogi, dkk. (2013) 

menambahkan bahwa sapi Limousin yang dipelihara di 

dataran rendah memiliki lama bunting 284,40 ± 3,82, 

sedangkan peranakannya 287,61 ± 4,25. 

Lama bunting sapi Limpo yang lebih cepat dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor. Jainudeen and Hafez (2008) 

menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi lama 

bunting, yaitu faktor janin, genetik dan lingkungan. Faktor 

janin misalnya adalah jenis kelamin pedet di dalam 

kandungan, pedet jantan memiliki lama bunting 1 – 2 hari 

lebih panjang daripada pedet betina. Sapi yang mengandung 

pedet kembar memiliki durasi bunting yang lebih pendek 3 – 6 

hari. Faktor lingkungan seperti iklim dan pemberian pakan 

dapat mempengaruhi lama bunting sapi. Sapi betina yang 
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diberi pakan berkualitas memiliki lama bunting 4 hari lebih 

pendek. Pakan dapat mempengaruhi lama bunting karena 

menurut Frandson, Wilke and Fails (2009) pakan berpengaruh 

dalam perkembangan fetus selama kebuntingan. lama bunting 

di lokasi penelitian lebih pendek membuktikan bahwa pakan 

yang diberikan telah mencukupi kuantitasnya yaitu 5,69 % 

BK. 

Norman, Wright, Kuhn, Hubbard, Cole and Raden 

(2009) menambahkan bahwa lama bunting juga dipengaruhi 

oleh bangsa sapi, paritas, umur, kondisi kesehatan ternak 

betina saat bunting. Petrovic et al (2007) menambahkan bahwa 

lama bunting juga dipengaruhi oleh bobot lahir pedet dan 

jumlah pedet yang telah dilahirkan. 

4.2.3. Conception Rate (CR) 

CR adalah banyaknya ternak yang bunting pada IB 

pertama dibagi jumlah ternak yang diinseminasi dikali 100 

persen (Fernanda, dkk., 2014). CR dari sapi Limpo dan Simpo 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan analisis data (Lampiran 5) menunjukkan 

bahwa CR antara sapi Limpo dan Simpo berbeda tidak nyata. 

Hasil penelitian nilai CR pada sapi Limpo adalah sebesar 78,5 

% sedangkan sapi  Simpo adalah sebesar 77,4 %. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sapi betina persilangan memiliki 

kemampuan reproduksi diatas standar, karena menurut 
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penelitian Smith et al. (2013) nilai CR pada sapi yang baik 

sebesar 67%. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi CR menurut Smith 

(2009) adalah kondisi ternak saat beranak, kondisi reproduksi 

dan kesehatan yang tidak baik setelah beranak, kesalahan saat 

deteksi birahi, kualitas semen, ketepatan waktu perkawinan, 

keterampilan inseminator, lingkungan, umur dan genetik. 

Yulyanto, dkk. (2014) menambahkan bahwa besarnya angka 

CR pada kelompok ternak dipengaruhi oleh besarnya rata-rata 

nilai S/C, sehingga semakin rendah S/C maka CR akan 

semakin tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CR sapi 

Limpo dan Simpo lebih tinggi dibandingkan pada penelitian 

Ihsan dan Wahjuningsih (2011) adalah sebesar 64 - 65 %. 

Sasongko, dkk. (2013) pada penelitiannya menyebutkan 

bahwa CR yang didapat di daerah Tulungagung adalah sebesar 

77 %. Sapi Limpo memiliki CR 52,3 % (Yulyanto, dkk., 

2014). 

Nilai CR yang lebih tinggi daripada penelitian 

terdahulu disebabkan oleh rendahnya nilai S/C dan 

keterampilan inseminator. Keterampilan inseminator yang 

baik dalam mendeposisikan semen dan mendeteksi birahi 

dapat menyebabkan semakin banyak sapi betina yang bunting. 


