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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pengembangan populasi ternak sapi berkaitan erat 

dengan kapasitas reproduksinya, sedangkan produktivitas 

sangat ditentukan oleh mutu genetik dan kualitas pakan. 

Performans reproduksi dalam sebuah usaha pembibitan sapi 

potong adalah sebuah tolak ukur  untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal. Optimalisasi performans reproduksi 

dipengaruhi banyak faktor, terutama adalah manajemen 

reproduksi, sedangkan untuk peningkatan mutu genetik ternak 

telah diupayakan melalui grading up atau disebut juga bentuk 

persilangan beberapa kali terhadap salah satu tetuanya yang 

diinginkan. Menurut Flanders (2012) menyatakan bahwa 

grading up adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan 

kualitas ternak. Penggunaan pejantan yang berkualitas melalui 

IB adalah jalan tercepat untuk meningkatkan kualitas genetik 

karena akan menurunkan 50% kualitas genetik pejantan. 

Astuti (2004) menyatakan sebaliknya bahwa persilangan yang 

dilakukan terus menerus dengan sapi impor menyebabkan 

heterosis dan kualitas adaptasi hilang, serta produksi dapat 

menurun bahkan di bawah produksi bangsa asli, selanjutnya 

dijelaskan bahwa efek dari silang dalam dapat menurunkan 

performans reproduksi dan daya hidup. Persilangan umumnya 
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menghasilkan peningkatan produksi, tapi tidak meningkatkan 

reproduksi bahkan seringkali timbul masalah. 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang merupakan 

salah satu daerah pengembangan dan pembibitan sapi Limpo 

dan Simpo. Sapi Limpo adalah sapi Peranakan Limousin 

dengan induk PO, sedangkan sapi Simpo adalah sapi 

Peranakan Simmental dengan induk PO. Romjali, Endang, 

Mariyono, Wijono dan Hartati (2007) menyatakan bahwa sapi 

Limpo dan Simpo disukai peternak karena memiliki harga jual 

yang lebih tinggi dari sapi lokal. Sapi Limpo juga mempunyai 

tingkat produktivitas yang tinggi dan tubuh yang lebih besar. 

Sapi PO disilangkan dengan Limousin dan Simmental 

dengan tujuan untuk memperoleh sapi dengan pertambahan 

bobot badan dan daya adaptasi yang baik. Sapi betina dapat 

dikatakan baik apabila memiliki efisiensi reproduksi diatas 

standar. Efisiensi reproduksi merupakan ukuran kemampuan 

seekor sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan yang 

layak (Niazi dan Aleem, 2005). Faktor yang digunakan untuk 

menghitung performans reproduksi antara lain adalah CR, 

calving interval (CI), S/C, serta jarak antara melahirkan 

sampai bunting kembali. Pemberian pakan, pengaruh 

lingkungan dan manajemen pemeliharaan yang baik 

merupakan faktor non genetik yang dapat mempengaruhi 

peningkatan kemampuan reproduksi (Utomo, Herawati dan 

Subiharta, 2011). Efisiensi reproduksi menjadi sangat penting 
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karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan peternak. 

Ternak dengan performans reproduksi rendah memiliki jarak 

beranak yang panjang, sehingga dapat meningkatkan biaya 

pemeliharaan ternak. Biaya pemeliharaan yang tinggi akan 

mengurangi pendapatan peternak.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan 

penelitian “Performans Reproduksi Pada sapi Persilangan 

Limpo dan Simpo di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang”, 

mengingat lokasi tersebut adalah daerah pembibitan dan 

pengembangan sapi Limpo dan Simpo. 

1.2  Rumusan Masalah 

Sapi Limpo adalah persilangan sapi Limousin dengan 

PO, dan Simpo merupakan persilangan Simmental dengan PO. 

Sapi Bos indicus apabila disilangkan dengan sapi Bos taurus 

cenderung mempercepat pertumbuhan namun juga 

menurunkan beberapa kualitas genetiknya. Reproduksi adalah 

faktor yang langsung terkena pengaruh persilangan tersebut. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah 

performans reproduksi (S/C, lama bunting, CR dan CI) pada 

sapi Limpo dan Simpo di peternakan rakyat di Kecamatan 

Wajak Kabupaten Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performans 

reproduksi (S/C, lama bunting dan CR) pada sapi Limpo dan 

Simpo di peternakan rakyat di Kecamatan Wajak Kabupaten 

Malang. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi bagi dinas terkait mengenai performans reproduksi 

pada sapi Limpo dan Simpo. 

1.5   Hipotesis Penelitian 

H0 = Performans reproduksi (S/C, lama bunting dan 

CR) sapi Limpo dan Simpo terdapat perbedaan. 

H1 = Performans reproduksi (S/C, lama bunting, CR) 

sapi Limpo dan Simpo tidak terdapat perbedaan. 

1.6 Kerangka Pikir 

Sapi Limousin dan Simental berasal dari daerah 

beriklim subtropis yang memiliki suhu yang lebih rendah. Sapi 

Limousin dan Simmental merupakan sapi dengan pertambahan 

bobot badan yang lebih tinggi dibanding sapi lokal. Kedua 

jenis sapi tersebut kini banyak disilangkan dengan sapi lokal 

(PO) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sapi 

lokal. Persilangan dilakukan karena persilangan adalah salah 
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satu solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas ternak. 

Penggunaan pejantan yang berkualitas melalui IB adalah jalan 

tercepat untuk meningkatkan kualitas genetik karena akan 

menurunkan 50% kualitas genetik pejantan. Sapi Limpo 

merupakan hasil persilangan sapi Limousin dengan PO 

sedangkan sapi  Simpo merupakan hasil persilangan sapi 

Simental dengan PO. Sapi persilangan kini telah menjadi 

primadona di kalangan peternakan rakyat karena bangsa sapi 

hasil persilangan lebih bagus dibanding bangsa sapi lokal 

karena memilki performans produksi lebih baik (Pawere, 

Baliarti, Nurtini, 2012). Menurut Astuti (2004) persilangan 

yang dilakukan terus menerus dapat menurunkan performans 

reproduksi dan daya hidup. 

Performans reproduksi sapi yang rendah berpengaruh 

terhadap pendapatan para peternak karena mengakibatkan 

bertambahnya biaya pemeliharaan. Nilai performans 

reproduksi diperngaruhi oleh beberapa faktor seperti pakan 

dan lingkungan (iklim, manajemen pemeliharaan, ketinggian 

tempat), ketinggian tempat sangat erat kaitannya dengan suhu 

dan kelembaban. 

Permasalahan yang ada menyebabkan perlu adanya 

evaluasi performans reproduksi yang meliputi tingkat S/C, 

lama bunting dan CR sapi Limpo dan Simpo yang ada di 

peternakan rakyat, karena Kecamatan Wajak Kabupaten 
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Malang merupakan salah satu daerah pengembangan sapi 

Limpo dan Simpo. 

 

Pada Gambar 1 di bawah ini merupakan diagram alir 

kerangka pikir penelitian : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang 

Ihsan (2010) dan Romjali, dkk. (2007) : 

Sapi Limpo dan Simpo disukai karena harga 

jual lebih tinggi dari sapi lokal dan juga 

mempunyai tingkat produktivitas yang 

tinggi dan tubuh yang lebih besar. 

Masalah reproduksi 

mempengaruhi 

pendapatan peternak. 

 

Evaluasi Performans  

Reproduksi : S/C, lama 

bunting dan CR 

 

Kebijakan 

 

Astuti (2004) : Persilangan 

menghasilkan peningkatan 

produksi, tetapi seringkali 

menimbulkan masalah 

reproduksi. 

Sapi Limpo dan 

Simpo 

Sentra pengembangan dan pembibitan 


