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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sapi Peranakan Ongole (PO)
Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan hasil persilangan antara sapi lokal dengan

sapi Ongole dari India (SNI, 2008). Sapi PO memiliki ciri warna tubuh, kaki dan pantat
dominan putih sampai keabu-abuan; ekor berwarna putih dengan ujung berwarna hitam;
mata besar dengan kulit pada sekitar mata berwarna hitam; berpunuk dan bergelambir
(Kementan, 2012). Trifena, Budisatria dan Hartatik (2011) menambahkan bahwa sapi PO
memiliki ciri eksterior gelambir lebar, bentuk muka segitiga lurus, tanduk hitam, telinga
agak menggantung, moncong hitam. sapi PO memiliki rata-rata lingkar dada 162,15 cm.

Sapi PO adalah termasuk bangsa Bos indicus yang berasal dari daerah tropis
dengan temperatur udara yang panas. Sapi PO tergolong sapi tipe kecil sampai sedang
dengan laju pertumbuhan rendah sampai sedang (Aryogi, Sumadi dan Hardjosubroto,
2005). Sapi PO memiliki pertambahan bobot badan berkisar 0,48 - 1,08 kg/hari (Lestari,
Adiwinarti, Arifin and Purnomoadi, 2011). Hartati dan Dicky (2008) menambahkan bahwa
sapi PO mempunyai bobot lahir pedet berkisar 19,48-25,84 kg dan bobot sapih 68,27-
106,77 kg. Sapi PO memiliki rata-rata nilai calf crop sebesar 55% (Astuti, 2004) dan nilai
natural increase sebesar 71,15% (Sumadi, Ngadiyono dan Sulastri, 2007).

2.2 Sapi Persilangan Limousin PO (LIMPO)
Sapi LIMPO merupakan hasil persilangan dari sapi Limousin (Bos taurus) dan PO

(Bos indicus). Sapi LIMPO memiliki karakteristik antara lain : gelambir lebar, warna kulit
dominan adalah coklat, warna bulu kepala coklat, profil muka datar, tanduk berwarna
hitam dan coklat, tidak memliki punuk, telinga tegak, moncong berwarna hitam, rambut
pada ekor berwarna hitam dan coklat serta warna tracak hitam dan coklat (Trifena,
Budisatria dan Hartatik, 2011).

Sapi LIMPO dapat mengalami penurunan performans pada wilayah dataran rendah.
Sapi persilangan LIMPO dengan proporsi genotip mencapai 75% akan memberikan
penampilan produksi rendah pada kondisi lingkungan yang panas (Aryogi, Endang,
Sumadi dan Kustono, 2013). Sapi LIMPO memiliki pertambahan bobot badan harian
mencapai 0,3-0,4 kg/ekor pada musim kemarau dan 0,26-0,42 kg/ekor pada musim hujan
(Priyanti, Mahendri, Cahyadi and Cramb, 2012). Affandhy, Yusran, Anggraeny dan
Pamungkas (2006) menambahkan bahwa sapi LIMPO mempunyai bobot lahir 26,7-35,5 kg
dan bobot sapih 116,3-173,9 kg.

2.3 Produktivitas Sapi Potong
Hasil penelitian Sonbait, Santosa dan Panjono (2011) menunjukan nilai calf crop

sebesar 53,12% pada wilayah Papua Barat. Angka calf crop di Agentina hanya mencapai
55%. Angka calf crop dipengaruhi oleh masalah teknis seperti stok yang berlebihan,
ladang pastura yang kurang layak, pemberian pakan pengganti yang buruk serta degradasi
lahan (Arelovich, Bravo and Martinez, 2011). Berg, Makarechian and Arthur (2014)
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menyatakan calf crop di Canada sebesar 75%. Pada usaha pembibitan calf crop yang ideal
secara alami berkisar 70 hingga 75% (Jainudeen, and Hafez, 2008). Nilai calf crop di
Indonesia sebesar 42,91% (Ditjennak, 2013). Persentase calf crop dipengaruhi oleh tata
cara manajemen pemeliharaan dari ternak dan menjadi faktor yang sangat penting untuk
pengembangan ternak di periode selanjutnya (Perry, Daly and Melroe, 2009).

Natural increase merupakan hasil perhitungan selisih antara angka kelahiran
dengan kematian. Nilai natural increase 4 bangsa sapi yang berbeda yaitu sapi PO,
SIMPO, LIMPO dan Brangus dengan persentase populasi induk 71,15%, 59,57%, 55,0%
dan 71,42% berturut-turut sebesar 51,92%; 38,29%, 40,0% dan 57,14% di Kabupaten
Sukoharjo (Sumadi, Ngadiyono dan Sulastri. 2007). Nilai natural increase pada peternak
gaduhan diketahui sebesar 27,05% sedangkan peternak bukan penggaduh diperoleh angka
natural increase sebesar 25,81%. Hal ini menunjukkan dengan adanya program gaduhan
dapat meningkatkan kenaikan populasi secara alami lebih baik dari peternak bukan
pengaduh (Sonbait, Santosa dan Panjono, 2011).

Yusdja dan Ilham (2006) menyatakan hampir semua jenis ternak lokal
diindikasikan mengalami pengurasan sehingga pertumbuhan populasi negatif. Konsumsi
hasil ternak dalam negeri terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Kebutuhan konsumsi sebagian besar telah diisi oleh hasil ternak impor yang terus
meningkat. Mutasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi populasi ternak dalam
suatu wilayah. Mutasi sapi Limousin PO yang masuk dan keluar yaitu masing- masing
25% dan 25,72%, sedangkan sapi Peranakan Ongole jumlah ternak masuk dan keluar
masing-masing sebesar 25% dan 48,57%. Output sapi betina Limousin PO dan Peranakan
Ongole masing-masing 2% dan 6,64% pada kabupaten Sukoharjo (Sumadi, Ngadiyono dan
Sulastri, 2007).

Fase akhir kebuntingan sering terjadi abortus yang disertai kelahiran sungsang,
distokia, salah letak fetus, abnormalitas fetus dan kembar (Toelihere, 2006). Sonbait, dkk
(2011) menyatakan bahwa tingkat kematian pedet terhadap populasi pada daerah Papua
Barat sebesar 0,81% atau hanya 1 ekor pedet yang mati dari 34 ekor pedet yang dilahirkan.
Indraningsih (2013) menambahkan bahwa rataan tingkat kematian induk ternak sebesar
36,5% dan pada pedet sebesar 17,6% pada Kabupaten Sragen. Tingkat kematian mencapai
4,42% yang disebabkan oleh masalah penyakit pada alat pencernaan dengan persentase
1,43% dan 0,85% disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam pakan terjadi di Argentina
(Bangar, Khan, Dohare, Kolekar, Wakchaure and Singh, 2013). Tingkat kematian sapi
potong disebabkan oleh distokia yang dibagi menjadi 2 yaitu distokia pada fetus dengan
persentase 68,1% dan 31,9% distokia pada induk di negara Iran (Purohit, Kumar, Solanki,
Shekher and Yadav, 2012).

2.4 Persilangan
Persilangan yaitu perkembangbiakan ternak yang dilakukan dengan cara

perkawinan antara sapi-sapi dari satu spesies yang berlainan rumpun (Hanafiah, 2010).
Persilangan yang dilakukan dengan bangsa yang berbeda dan mempunyai daya adaptasi
yang tinggi terhadap lingkungannya akan menghasilkan respon yang baik. Aspek yang
dapat dilihat dari hasil persilangan tersebut meliputi : angka kelahiran, penurunan angka
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kematian, memperpendek umur pubertas dan umumnya pertumbuhannya lebih baik.
Persilangan antara bangsa sapi lokal dengan Bos taurus atau Bos indicus menunjukkan
respons yang baik telah banyak diinformasikan (Susilawati dan Affandy, 2004). Umam,
Kusrini, dan Kurniati (2012) menjelaskan bahwa minat peternak terhadap Inseminasi
Buatan (IB) mencapai 96,9%. Bibit sapi potong unggul dengan kualitas ternak yang baik
sehingga diharapkan daya jualnya lebih tinggi menjadi alasan minat masyarakat untuk
memilih perkawinan secara IB.

Sapi persilangan hasil IB dapat mengalami pertumbuhan dan berat badan yang
lebih tinggi sehingga diperlukan pakan yang lebih banyak. Kekurangan pakan dapat
menyebabkan penurunan kinerja reproduksi, seperti: nilai S/C yang tinggi, jarak beranak
panjang, atau calf crop yang rendah. Kinerja reproduksi sapi persilangan dengan proporsi
darah Simental atau Limousin yang tinggi, akan tetap baik dalam kondisi pemeliharaan
yang optimal. Penyapihan anak yang sangat terlambat akan berdampak pada DO sangat
lama, yang selanjutnya berdampak pada jarak beranak yang semakin panjang pada induk,
walaupun nilai S/C cukup rendah. Sapi PO memiliki kelebihan dalam pengeloaan betina
yaitu tetap dapat dikawinkan, bunting dan beranak, walaupun badan terlihat sangat kurus
(Ihsan, 2010).

2.5 Reproduksi
Berahi pertama rata-rata muncul pada umur 24 bulan dengan umur pertama

melahirkan yaitu 36,8 bulan pada sapi lokal (Siswanto, Patmawati, Trinayani, Wandia dan
Puja, 2013). Sapi lokal dan persilangan mengalami perbedaan pada umur pertama pertama
kali kawin berdasarkan gen yang diturunkan. Sapi persilangan 2 bangsa memiliki umur
pertama kali kawin mencapai 24 bulan, sedangkan sapi persilangan 3 bangsa memiliki
umur pertama kawin 20 bulan (Rasyid, Romjali, Aryogi dan Pamungkas, 2007).

Pelayanan kawin per kebuntingan (S/C) disebabkan oleh terjadinya keterlambatan
dalam mendekteksi berahi atau lambat melaporkan pada inseminator, adanya kelainan pada
alat reproduksi induk sapi, tingkat keterampilan inseminator, fasilitas pelayanan inseminasi
yang terbatas serta kurang lancarnya transportasi (Hadi dan Ilham, 2002). Sapi persilangan
LIMPO dengan genotip Bos taurus sebesar 0%, 50% dan 75% memiliki S/C berturut 1,56;
1,97; dan 2,02 kali (Aryogi, dkk, 2013). Nilai S/C sapi yang normal sebesar 1,6 – 2,0 kali
(Jainudeen and Hafez. 2008).

Sapi Bos taurus memiliki lama DO pada mencapai 236 hari. Nilai DO yang normal
adalah berkisar 127,5 – 189,5 hari pada sapi lokal (Kementan, 2012). Jainudeen and Hafez
(2008) menyatakan bahwa nilai calf crop dipengaruhi oleh nilai DO. Nilai DO yang rendah
mengindikasikan bahwa waktu penyapihan juga singkat sehingga akan meningkatkan nilai
calf crop. Nilai DO memberikan pengaruh terhadap nilai natural incerase. Nilai natural
increase akan semakin tinggi jika nilai DO rendah (Sonbait, dkk. 2011).

CI induk sapi sebesar yaitu 362 hari pada musim semi. Masa breeding dapat
berpengaruh terhadap CI yang semakin panjang (Blanc and Agabriel, 2008). Nilai normal
CI pada sapi sebesar 12 bulan (Jainudeen and Hafez, 2008) dan sapi lokal sebesar 14 – 15
bulan (Kementan, 2012). Nilai CI yang tinggi diakibatkan oleh tingginya angka S/C dan
terlambatnya peternak dalam mendeteksi berahi pada ternak. Untuk mengatasi tingginya
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nilai CI dapat dilakukan dengan menjaga bobot badan induk selama masa menyusui dan
diharapkan dapat mempercepat timbulnya APP sehingga jarak beranak dapat diperpendek
(Aryogi, Rasyid dan Mariyono. 2006).

Blanc and Agabriel (2008) menyatakan bahwa APP pada sapi potong muncul pada
kisaran 81-82 hari pasca melahirkan. Munculnya Cushman, Allan, Thallman and Cundiff
(2007) menambahkan gejala berahi pada sapi potong terjadi pada 66,7 hari setelah beranak.
Affandhy dan Ratnawati (2008) bahwa APP pada sapi potong muncul pada 145 hari, selain
itu juga pada 168 hari. Nilai APP pada sapi lokal berkisar 21-30 hari. Faktor yang
mempengaruhi munculnya APP adalah perbedaan lama penyapihan pedet oleh peternak.
Lama penyapihan berkorelasi dengan munculnya APP pada induk (Prihandini, Pratiwi,
Pamungkas dan Affandhy, 2006).

Limousin memiliki CR yang cukup tinggi yaitu sebesar 71,5% (Cushman, Allan,
Thallman and Cundiff, 2007). Pescara, Sa Filho, Losi, Cooke and Vasconcelos (2010)
menyatakan bahwa sapi yang terdeteksi saat estrus memiliki nilai CR yang lebih tinggi
yaitu 56,2% dibandingkan dengan sapi yang tidak terdeteksi estrus 48,3%. Menurut Smith,
Pohler, Perry and Patterson (2013) bahwa CR yang tinggi dihasilkan dari tingkat deteksi
estrus yang tinggi namun pada pada CR yang rendah meskipun tingkat deteksi estrus tinggi
dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas semen dan teknik inseminasi yang kurang baik.


