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RELATIONSHIP BETWEEN BODY CONDITION
SCORE WITH SERVICE PER CONCEPTION AND

CALVING INTERVAL OF ONGOLE CROSS BREED
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ABSTRACT

Study was carried at subdistrict Babat district Lamongan.
The aim of this research was to determine the correlation of
body condition score with service per conception and calving
interval of Ongole cross breed female beef catle. The material
used 100 heads of Ongole cross breed female beef catle.
Samples were selected with purposive sampling. Data
collection included primary and secondary data. Variables in
primary data included the body condtion score (BCS), service
per conception (S/C) and calving interval (CI). Data was
analyzed by correlation and regression analysies. Results
showed that BCS was postively and low related with S/C
whereas it was postively and a lowest relationship with CI.
Therefore, BCS was only explaned about 2.19% of S/C and
0.06% of CI

Key words: Regression, Correlation and Purposive Sampling
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RINGKASAN

Keberhasilan usaha perkembangbiakan sangat terkait
dengan tingkat produktifitas dan reproduksi. Banyak faktor
yang mempengaruhi reproduksi diantaranya angka kawin per
kebuntingan atau Service per Conception (S/C), jarak beranak
atau Calving Interval (CI) dan penilaian kondisi tubuh atau
Body Condition Score (BCS).

Body Condition Score memiliki hubungan dengan
reproduksi ternak, seperti kesuburan, kebuntingan, proses
kelahiran, laktasi, semua akan mempengaruhi sistem
reproduksi. Berbagai kelompok hewan bentuk tubuh (ukuran),
usia, jenis kelamin dan keturunan juga akan memiliki
pengaruh yang kuat pada sistem reproduksi, apabila ternak
mempunyai bobot badan yang melebihi bobot badan ideal,
ternak tersebut akan mengalami gangguan reproduksi dan
penyakit metabolisme, sebaliknya apabila ternak memiliki
bobot badan kurang dari ideal akan berdampak pada sistem
reproduksi. Body Condition Score dapat dioptimalkan pada
ternak dengan menstabilkan dan memberi pakan yang cukup
serta perubahan bobot badan tidak semestinya sama untuk
BCS pada semua periode.

Body Condition Score adalah metode untuk memberi nilai
kondisi tubuh ternak baik secara visual maupun dengan
perabaan pada timbunan lemak tubuh dibawah kulit sekitar
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pangkal ekor, tulang punggung dan pinggul (Susilorini,
Sawitri dan Muharlien, 2007). BCS digunakan untuk
mengevaluasi manajemen pemberian pakan, menilai status
kesehatan individu ternak dan membangun kondisi ternak pada
waktu manajemen ternak yang rutin. BCS telah terbukti
menjadi alat praktis yang penting dalam menilai kondisi tubuh
ternak karena BCS adalah indikator sederhana terbaik dari
cadangan lemak yang tersedia yang dapat digunakan oleh
ternak dalam periode apapun.

BCS perlu diketahui untuk peternakan sapi potong rakyat
dalam menambah jumlah populasi ternak khususnya di
wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, karena hal
tersebut seringkali dikesampingkan dalam manajemen
pemeliharaan dan reproduksi serta memilih indukan sapi
potong yang bagus. Menurut dinas peternakan Kabupaten
Lamongan (2013) populasi ternak sapi potong sebanayak
96,714 ekor, sebanyak 3.315 ekor berada di Kecamatan Babat
yang salah satunya terdiri dari sapi Peranakan Ongole (PO).
Sapi PO memiliki beberapa keunggulan yaitu seperti daya
adaptasi di iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap panas,
tahan terhadap gangguan parasit dan daya cerna yang baik
terhadap pakan yang mengandung serat kasar yang tinggi.
Namun disisi lain mempunyai laju pertumbuhan yang lambat
(Astuti, 2004). Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan
penelitian untuk mengetahui hubungan BCS terhadap angka
kawin per kebuntingan atau Service per Conception (S/C) dan
jarak beranak Calving Interval (CI) terhadap sapi PO .

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Babat Kabupaten
Lamongan. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei
2014. Penentuan lokasi dan sampel penelitian secara purposive
sampling yaitu pemilihan subyek didasarkan atas ciri atau
sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya serta
mengacu pada pengambilan sampel dengan sengaja untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Body
Condition Score (BCS) terhadap angka kawin per kebuntingan
dan jarak beranak di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh
peternak untuk memilih induk sapi yang mempunyai nilai
BCS ideal sehingga efisien dan dapat menigkatkan
produktifitas ternak. Selain itu juga sebagai acuan dalam
pengembangan usaha sapi potong khusunya untuk
meningkatkan populasi ternak di Kecamatan Babat Kabupaten
Lamongan.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi
potong betina sebanyak 100 ekor yang diambil secara acak
yang terdapat di wilayah kerja inseminator Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan. Metode yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah survei dengan pengumpulan data primer
dan sekunder, dengan mengambil sampel 100 ekor induk sapi
PO. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara
pengamatan dan wawancara langsung dengan peternak
menggunakan daftar pertanyaan yang tersedia, sedangkan data
sekunder diperoleh dari petugas Inseminator. Variabel yang
diamati meliputi BCS, angka kawin per kebuntingan, dan jarak
beranak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah korelasi dan regresi sederhana.

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa nilai S/C
1,13. Nilai CI 404,92 hari. Nilai persamaan regresi hubungan
antara BCS dengan S/C Y=0,52+0,19X. Nilai koefisien
determinasinya (R2) sebesar 21,9%. Nilai keeratan atau
koefisien korelasi (r) sebesar 0,46. Nilai persamaan regresi
hubngan BCS dengan CI Y=403,21+0,68X. Nilai koefisien
determinasinya (R2) sebesar 0,6%. Nilai keeratan atau
koefisien korelasi (r) sebesar 0,08.
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Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Body Condition
Score memiliki hubungan positif dan rendah terhadap S/C
sehingga hanya menjelaskan 21,9% dari BCS. Body Condition
Score memiliki hubungan positif dan sangat rendah terhadap
CI sehingga hanya menjelaskan 0,6% dari BCS. Untuk
meningkatkan efisiensi reproduksi pada induk sapi PO
peternak diharapkan memperhatikan manajemen pemeliharaan
seperti pakan, dan deteksi berahi yang tepat.
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar belakang 

      Keberhasilan usaha perkembangbiakan sangat terkait 
dengan tingkat produktifitas dan reproduksi. Banyak faktor 
yang mempengaruhi reproduksi diantaranya angka kawin per 
kebuntingan atau Service per Conception (S/C), jarak beranak 
atau Calving Interval (CI) dan penilaian kondisi tubuh atau 
Body Condition Score (BCS).  
      Body Condition Score memiliki hubungan dengan 
reproduksi ternak, seperti kesuburan, kebuntingan, proses 
kelahiran, laktasi, semua akan mempengaruhi sistem 
reproduksi. Berbagai kelompok hewan bentuk tubuh (ukuran), 
usia, jenis kelamin dan keturunan juga akan memiliki 
pengaruh yang kuat pada sistem reproduksi, apabila ternak 
mempunyai bobot badan yang melebihi bobot badan ideal, 
ternak tersebut akan mengalami gangguan reproduksi dan 
penyakit metabolisme, sebaliknya apabila ternak memiliki 
bobot badan kurang dari ideal akan berdampak pada sistem 
reproduksi. Body Condition Score dapat dioptimalkan pada 
ternak dengan menstabilkan dan memberi pakan yang cukup. 
      Ternak yang kondisi tubuhnya sangat kurus memiliki 
cadangan lemak yang kurang, sehingga akan menggangu 
sistem reproduksi, sebaliknya jika kondisi tubuh ternak sangat 
gemuk akan mengakibatkan kesulitan melahirkan, (Cisse, 
Baye, Sane, Correa and Diaye, 1992). Hal tersebut perlu 
diperhatikan dalam usaha perkembangbiakan sapi potong. 
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      Body Condition Score adalah metode untuk memberi nilai 
kondisi tubuh ternak baik secara visual maupun dengan 
perabaan pada timbunan lemak tubuh dibawah kulit sekitar 
pangkal ekor, tulang punggung dan pinggul (Susilorini, 
Sawitri dan Muharlien, 2007). BCS digunakan untuk 
mengevaluasi manajemen pemberian pakan, menilai status 
kesehatan individu ternak dan membangun kondisi ternak pada 
waktu manajemen ternak yang rutin. BCS telah terbukti 
menjadi alat praktis yang penting dalam menilai kondisi tubuh 
ternak karena BCS adalah indikator sederhana terbaik dari 
cadangan lemak yang tersedia yang dapat digunakan oleh 
ternak dalam periode apapun. 
      BCS perlu diketahui untuk peternakan sapi potong rakyat 
dalam menambah jumlah populasi ternak khususnya di 
wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, karena hal 
tersebut seringkali dikesampingkan dalam manajemen 
pemeliharaan dan reproduksi serta memilih indukan sapi 
potong yang bagus. Menurut dinas peternakan Kabupaten 
Lamongan (2013) populasi ternak sapi potong sebanayak 
96,714 ekor, sebanyak 3.315 ekor berada di Kecamatan Babat 
yang salah satunya terdiri dari sapi Peranakan Ongole (PO). 
Sapi PO memiliki beberapa keunggulan yaitu seperti daya 
adaptasi di iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap panas, 
tahan terhadap gangguan parasit dan daya cerna yang baik 
terhadap pakan yang mengandung serat kasar yang tinggi. 
Namun disisi lain mempunyai laju pertumbuhan yang lambat 
(Astuti, 2004). Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan 
penelitian untuk mengetahui hubungan BCS terhadap angka 
kawin per kebuntingan atau Service per Conception (S/C) dan 
jarak beranak Calving Interval (CI) terhadap sapi PO .  
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1.2. Rumusan masalah 

         Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hubungan Body Condition Score (BCS) 
terhadap angka kawin per kebuntingan atau Service 
per Conception (S/C) pada induk sapi Peranakan 
Ongole (PO).  

2. Bagaimana hubungan Body Condition Score (BCS) 
terhadap jarak beranak atau Calving Interval (CI) 
pada induk sapi Peranakan Ongole (PO). 

 
1.3. Tujuan penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan Body Condition Score 
(BCS) terhadap angka kawin per kebuntingan (S/C) 
pada induk sapi Peranakan Ongole (PO) 
menggunakan analisis korelasi dan regresi 
sederhana. 

2. Untuk mengetahui hubungan Body Condition Score 
(BCS) terhadap jarak beranak (CI) pada induk 
sapi Peranakan Ongole (PO) menggunakan 
analisis korelasi dan regresi sederhana. 

 
1.4. Kegunaan penelitian  

      Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan dapat digunakan oleh peternak untuk 
memilih induk sapi yang mempunyai nilai BCS 
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ideal sehingga lebih efisien dan menigkatkan 
produktifitas ternak . 

2. Selain itu juga dapat sebagai acuan dalam 
pengembangan usaha sapi potong di daerah 
tersebut khususnya untuk meningkatkan 
produktifitas ternak. 

 
1.5. Kerangka pikir 

      Sapi PO memiliki beberapa keunggulan diantaranya 
seperti daya adaptasi di iklim tropis yang tinggi, tahan 
terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit seperti 
gigitan nyamuk dan caplak, disamping itu juga mempunyai 
daya cerna yang baik terhadap pakan yang mengandung serat 
kasar tinggi. Namun disisi lain mempunyai laju pertumbuhan 
yang relatif lambat (Astuti, 2004). Oleh karenanya perlu 
adanya evaluasi reproduksi terhadap sapi PO. Reproduksi 
merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan 
produktifitas ternak. Produktifitas yang efisien dikatakan baik 
apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan satu pedet 
dalam satu tahun. Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi 
sekelompok ternak ditentukan oleh beberapa faktor seperti 
angka kawin perkebuntingan dan  jarak beranak. Selain itu 
manajemen pakan yang buruk akan mengakibatkan inefisensi 
reproduksi. Untuk mengukur secara sederhana terhadap ternak 
yang mengalami kekurangan pakan ataupun kelebihan pakan 
adalah dengan menggunakan metode BCS 
      Menurut penelitian sebelumnya Nuryadi dan Wahjuningsih 
(2011), menyatakan bahwa sapi PO memiliki S/C yang lebih 
rendah dibandingkan  dengan  sapi  Peranakan Limousin. 
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Semakin  rendah  nilai  S/C maka semakin  tinggi  nilai  
fertilitasnya, sebaliknya  semakin  tinggi  nilai  S/C akan  
semakin  rendah  tingkat fertilitasnya, normalnya 1,6 - 2,0. 
Menurut penelitian sebelumnya Arianto (2007), menyatakan 
terdapat hubungan antara Body Condition Score (BCS) dengan 
Service per Conception (S/C), yaitu semakin tinggi nilai BCS 
menunjukkan semakin tinggi pula nilai S/C pada sapi betina. 
Selain itu faktor lain yang mempengaruhi produktifitas yaitu 
jarak beranak atau Calving Interval. Manajemen pakan yang 
baik terhadap sapi yang selesai melahirkan atau post partum 
dapat memberikan efek calving interval yang lebih pendek. 
Menurut penelitian sebelumnya, Winugroho (2002) tubuh 
induk yang terlalu kurus tidak hanya mengurangi produksi 
susu tetapi juga memperlambat gejala berahinya. Kondisi 
tubuh induk erat hubungannya dengan status cadangan energi 
tubuhnya sedangkan cadangan energi tersebut erat 
hubungannya dengan gizi yang dikonsumsinya sebelum 
bunting dan beranak. Kandungan nutrisi ransum dan cadangan 
energi tubuh induk mempengaruhi munculnya estrus post 
partum. Menurut Winugroho (2002) menyatakan bahwa, 
energi tubuh yang cukup dibutuhkan untuk memproduksi 
Luteinizing Hormone (LH) hormon ini berfungsi untuk 
merangsang pertumbuhan folikel (mengaktifkan fungsi 
ovarium) sehingga terjadi estrus post-partum.  
      Sampai sejauh ini belum diketahui informasi hubungan 
dari beberapa faktor tersebut yaitu angka kawin per 
kebuntingan atau Service per Conception (S/C), jarak beranak 
atau Calving Interval (CI) dan BCS yang sebagai cerminan 
dari pakan yang dikonsumsi (manajemen pakan) untuk 
efesiensi reproduksi sehingga dapat meningkatkan 
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produktifitas. Oleh karena itu perlu dikaji tentang hubungan 
BCS terhadap S/C dan CI pada induk sapi PO. 
  
 

1.6. Diagram Alir Kerangka Pikir 
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1.7. Hipotesis 

 
1. Diduga terdapat hubungan positif antara Body 

Condition Score terhadap Service Perconception  

2. Diduga terdapat hubungan positif antara Body 
Condition Score terhadap Calving Interval . 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Sapi PO 

      Indonesia memiliki banyak bangsa sapi potong lokal 
diantaranya adalah sapi Peranakan Ongole (PO). Bangsa sapi 
PO ini tersebar luas dan bagian terbesar dari populasi terdapat 
di pulau Jawa terutama di Jawa Timur. Sapi PO merupakan 
bukti keberhasilan pemuliaan sapi potong di Indonesia pada 
masa lalu. Bangsa sapi ini baru terbentuk sekitar tahun 1930 
melalui sistem persilangan dengan grading up antara sapi Jawa 
dengan sapi Sumba Ongole (SO) (Astuti, 2004). 
      Sapi PO merupakan jenis ternak berukuran sedang, 
gelambir yang lebar dan menggantung. Sapi ini memiliki 
badan yang panjang, lehernya pendek, kepala bagian depan 
lebar diantara kedua mata, bentuk mata elips dengan lingkar 
hitam disekitar mata. Telinganya memiliki ukuran 20-25 cm 
dan agak menjatuh, tanduknya pendek sedangkan pada 
pangkal tanduk tebal dan tidak retakan (Nugroho, 2008). 
      Sapi PO merupakan hasil pemuliaan melalui persilangan 
sistem dengan grading up antara sapi Jawa dan SO pada 
setengah abad silam. Sampai saat ini belum banyak usaha 
terarah yang dilakukan untuk meningkatkan potensi biologik 
dan genetiknya. Meskipun demikian seperti yang dapat 
diamati, sapi PO tetap berkembang secara alami sebagai 
bangsa sapi yang sudah mantap dengan baku karakteristik 
morfologi yang mudah dikenali. Sapi PO juga memiliki 
keunggulan yaitu daya adaptasi di iklim tropis yang tinggi, 
tahan terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit seperti 
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gigitan nyamuk dan caplak, disamping itu juga mempunyai 
daya cerna yang baik terhadap pakan yang mengandung serat 
kasar tinggi (Astuti, 2004). 
      Sapi PO di beberapa daerah dipelihara dengan tujuan 
ganda disamping sebagai sapi potong penghasil daging juga 
untuk sapi kerja, hanya di daerah lahan kering dimana tidak 
ada persawahan sapi ini dipelihara sebagai sapi potong 
penghasil daging. Keadaan ini juga memberikan kontribusi 
pengaruh terhadap potensi biologi baik produksi maupun 
reproduksinya (Astuti, 2004). 
      Disisi lain keunggulan dari sapi  Peranakan  Ongole 
memiliki angka S/C yang lebih rendah dibandingkan  dengan  
sapi  Peranakan Limousin. Menurut penelitian Nuryadi dan 
Wahjuningsih (2011) di Kabupaten Malang menyatakan pada 
50 ekor sapi PO dengan nilai S/C 1,28. Affandy, Situmorang, 
Prihandini, Wijono dan Rasyid (2003) menyatakan nilai S/C 
yang normal 1,6 sampai 2,0. 
 
2.2 Pengamatan Reproduksi 

      Reproduksi merupakan faktor yang sangat penting dalam 
menentukan efisiensi reproduksi ternak potong. Efisiensi 
reproduksi dapat dikatakan baik manakala seekor induk sapi 
dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. Tinggi 
rendahnya efisiensi reproduksi sekelompok ternak di tentukan 
oleh angka kawin perkebuntingan, angka kebuntingan, lama 
kosong, dan jarak beranak. 
      Hafez (2000) menyatakan bahwa efisiensi reproduksi 
adalah penggunaan secara maksimum kapasitas reproduksi, 
tujuanya adalah pemberdayaan dan penerapan bioteknologi 
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reproduksi antara lain adalah memperoleh  efisiensi dan 
efektifitas  siklus reproduksi yaitu menghasilkan keturunan. 
Indikator keberhasilan budidaya peternakan adalah 
perkembangbiakan yang identik dengan produktivitas, 
terutama pada budidaya ternak yang memang bertujuan untuk 
breeding. Lebih tepatnya lagi yaitu terpenuhinya jarak 
kelahiran yang ideal atau rata-rata setiap tahun dapat 
menghasilkan anak keturunan. 
      Beberapa hal yang dapat meningkatkan efisiensi 
reproduksi terutama penerapan bioteknologi atau 
mengembangkan teknologi praktis seperti IB dan embrio 
transfer, selain itu manajemen pemeliharaan ternak, kualitas 
pakan, kemampuan deteksi berahi, SDM peternak serta 
keterampilan petugas inseminator. Manajemen perkawinan 
ternak yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi 
reproduksi  termasuk perbaikan keturunanya. 
 
2.2.1. Deteksi berahi 

      Agar perkawinan pada induk dan dara berhasil, sangat 
penting memperhatikan mereka pada saat standing heat 
(puncak berahi, tandanya tetap diam bilamana dinaiki sapi 
lain). Ada waktu-waktu tertentu dimana pengamatan tanda-
tanda berahi akan lebih berhasil. Pengamatan berahi dilakukan 
pada setiap ekor induk sapi. Pengamatan dapat dilakukan 
setiap hari pada waktu pagi dan sore hari dengan melihat  
gejala  berahi  secara  langsung.  Gejala atau tanda-tanda sapi 
betina berahi adalah: 1)  gelisah  dan  terlihat  sangat  tidak  
tenang, 2) sering melenguh-lenguh, 3) mencoba menaiki sapi 
lain dan akan tetap diam apabila dinaiki sapi lain, 4) pangkal 
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ekornya terangkat sedikit dan keluar  lendir  jernih  transparan  
yang  mengalir melalui vagina dan vulva, 5) vulva 
membengkak dan berwarna kemerah-merahan, dan 6) sapi 
menjadi diam dan nafsu makan berkurang (Dikman, Affandy 
dan Ratnawati, 2010). 
      Berahi berlangsung sekitar 18 jam dengan siklus  rata-rata  
21  hari.  Pengamatan  berahi merupakan faktor yang paling 
penting , karena jika   gejala  berahi  telah  terlihat  maka  
waktu perkawinan yang tepat dapat ditentukan. Waktu yang 
paling tepat untuk mengawinkan ternak adalah sembilan jam 
sejak ternak menujukan tanda berahi. Apabila pada berahi  
berikutnya  tidak timbul lagi, ternak lebih tenang, tidak suka 
dekat dengan  pejantan,  dan  nafsu  makan  agak meningkat 
maka kemungkinan besar terjadi kebuntingan. Oleh karena itu, 
untuk mengetahui keberhasilan  perkawinan  perlu  dilakukan 
pengamatan berahi lagi pada induk setelah 21 hari atau hari ke 
18-23 dari perkawinan atau IB (Dikman dkk, 2010). 
 
2.2.2. Body Condition Score (BCS) 

      Listiani (2006) menyebutkan bahwa kondisi ternak tubuh 
berhubungan dengan beberapa keadaan reproduksi. Kondisi 
tubuh induk sapi oleh para peneliti diberi skor atau 
penilaian/SKT (Skor Kondisi Tubuh) berkisar dari kondisi 
sangat kurus samapai sangat gemuk, lebih lanjut dinyatakan 
bahwa BCS induk sapi potong dapat memberikan petunjuk 
status nutrisi dan kinerja reproduksinya. Induk dengan BCS 
lebih baik sebelum atau sesudah beranak akan mempunyai 
kinerja setelah beranak yang lebih baik pula. 
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      Skor kondisi tubuh sangat berpengaruh terhadap performas 
reproduksi. Listiani (2006) sapi yang mempunyai BCS 4,5 – 
5,5 mempunyai performans reproduksi yang lebih baik 
dibandingkan sapi yang memiliki BCS dibawahnya atau 
diatasnya. Menurut Whittier and Stevens (1993) menyebutkan 
bahwa BCS dapat dibagi 3 yaitu kurus untuk nilai 1 - 3; 
sedang untuk nilai 4 – 6 dan nilai 7 – 9 gemuk. Kondisi kurus 
dicirikan penonjolan tulang punggung, pinggul, rusuk dan 
pangkal ekor  cekung dan dalam. Kondisi sedang apabila 
tulang punggung dan rusuk tidak nampak, tulang pinggul 
nampak sedikit dan pangkal ekor sedikit cekung. Sementara 
kondisi gemuk apabila tidak terdapat penonjolan tulang 
punggung, rusuk, pinggul serta pangkal ekor tidak cekung. 
      Menurut Montiel and Ahuja (2005), BCS adalah cara yang 
efektif untuk mengukur, dengan penglihatan dan menyentuh, 
jumlah energi metabolik disimpan sebagai lemak subkutan dan 
otot pada binatang. BCS menyumbang sekitar 80 % dari 
variasi dalam carcass lemak dalam daging sapi. Reproduksi 
dan kondisi tubuh (status gizi) saling berkaitan karena Body 
Condition Score sangat mempengaruhi produksi dalam tubuh 
sapi. 
      Menurut penilitian Dominguez (1995), BCS berpengaruh 
sangat besar terhadap sistem reproduksi. BCS yang rendah 
menunjukan perkembangan folikel yang lebih sedikit pada 
fase luteal dan cenderung rendah pada tingkat ovulasi 
dibanding yang memiliki BCS yang lebih tinggi. BCS adalah 
alat yang dapat digunakan untuk memantau hewan dan 
menentukan apakah status gizi yang memadai atau tidak. 
Faktor gizi berdampak pada kesuburan dan parameter 
reproduksi. 
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      Menurut Renquist, Oltjen, Sainz and Calvert (2006), 
menyatakan bahwa BCS sangat mempengaruhi tingkat 
kebuntingan, mempertahakan siklus tahunan pada sapi yaitu 
berkembangbiak dan sebagai alat prediktif yang efektif untuk 
meningkatkan pertumbuhan anak sapi dan mempertahankan 
kinerja reproduksi. Menurut Ezanno, Ickowicz and Lancelot 
(2005), menyatakan BCS merupakan cerminan daripada 
konsumsi pakan sapi untuk menunjang kinerja reproduksi dan 
sebagai indikator kinerja produktifitas sapi.  
 
2.2.3. Angka Kawin Per Kebuntingan 

      Angka kawin perkebuntingan atau Service per Conception 
(S/C) adalah angka yang mununjukkan berapa kali perkawinan 
atau inseminasi buatan yang dibutuhkan oleh ternak sampai 
menghasilkan kebuntingan. Angka kawin perkebuntingan 
dapat menggambarkan tingkat kesuburan ternak di dalam 
suatu peternakan. 
                                                     Jumlah total perkawinan 
 Angka kawin perkebuntingan = 
                                                        Jumlah ternak yang bunting 
 
      Berapa kali perkawinan pada induk sehingga 
menghasilkan kebuntingan disebut dengan S/C. Nilai  S/C  
diperoleh  dari  banyaknya  servis  atau  pelayanan  IB  dibagi 
dengan jumlah sapi yang bunting. Menurut Affandy, dkk 
(2003) nilai S/C normal berkisar antara 1,6 – 2,0. Menurut 
Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) nilai S/C yang rendah 
sangat penting dalam arti ekonomis, baik dalam perkawinan  
alam maupun melalui IB. Nilai S/C dianggap tidak baik 
apabila melebihi angka 2,0 karena hal ini menunjukan 
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gambaran reproduksi yang tidak efisien dan akan merugikan 
secara ekonomis.  
      Menurut Astuti (2004) menyatakan semakin  rendah  nilai  
S/C  maka semakin  tinggi  nilai fertilitasnya, sebaliknya 
semakin tinggi nilai S/C akan semakin rendah tingkat 
fertilitasnya. Apabila S/C rendah, maka nilai kesuburan sapi 
betina semakin tinggi  dan  apabila nilai S/C tinggi, maka 
semakin rendah tingkat kesuburan sapi-sapi betina tersebut. 
Ghazali (2013) S/C memiliki hubungan terhadap BCS, pada 
kondisi tubuh tertentu dapat mempengaruhi nilai S/C. Kondisi 
tubuh yang kurus akan berdampak pada proses reproduksi 
yang tidak efisien. 
 
2.2.4. Jarak Beranak 

      Jarak beranak adalah jangka waktu antara satu kelahiran 
dan kelahiran berikutnya atau sebelumnya. Jarak beranak 
ditentukan oleh lama kebuntingan dan lama waktu kosong. 
Lama kosong menunjukkan selang waktu antara saat beranak 
sampai dengan terjadinya konsepsi kembali setelah beranak 
(Hafez, 2000). 
      Jarak beranak merupakan suatu kurun waktu yang sangat 
penting bagi peternak karena berkaitan dengan kesinambungan 
produksi pedet. Upaya tersebut dapat dicapai apabila induk 
sapi memiliki jarak beranak 12 bulan artinya bahwa kondisi ini 
akan diperoleh pada masa kosong 85 hari dengan rataan lama 
bunting 278 hari (Hadisutanto, 2008). 
      Manajemen perkawinan yang tepat menjadi pilihan yang 
harus dilakukan guna mengantisipasi tingginya kawin 
berulang dan jarak beranak yang panjang. Semakin cepat 
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terjadinya anestrus post partum maka akan semakin kecil 
angka kawin perkebuntingannya, sehingga mempengaruhi 
jarak beranak menjadi lebih pendek (Aryogi, Rasyid dan 
Maryono, 2006). 
      Beberapa hal yang dapat menyebabkan panjangnya jarak 
beranak adalah Interval antara munculnya estrus pertama 
dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan perkawinan, serta 
kematian embrio (Latief, Rahardja dan Yusuf, 2004). Rianto 
dan Sularno (2005) menambahkan bahwa panjangnya jarak 
beranak disebabkan beberapa faktor di antaranya panjang 
berahi setelah melahirkan dan manajemen perkawinan. 
      Menurut Winugroho (2002), jarak beranak yang lama 
merupakan inefisiensi produktifitas sapi potong. Penyebab 
utamanya adalah keterlambatan estrus pertama “post-partum”. 
Tubuh induk yang terlalu kurus tidak hanya mengurangi 
produksi susu tetapi juga memperlambat gejala berahinya. 
Kondisi tubuh induk erat hubungannya dengan status 
cadangan energi tubuhnya sedangkan cadangan energi tersebut 
erat hubungannya dengan gizi yang dikonsumsinya (indikator 
BCS) sebelum bunting dan beranak. Hubungan antara 
kandungan nutrisi ransum dan cadangan energi tubuh induk 
mempengaruhi munculnya estrus. 
 
2.3 Pakan 

      Secara umum komposisi zat-zat makanan mutlak 
dibutuhkan dan harus tersedia dalam pakan sapi, seperti 
karbohidrat (60-75%), protein kasar (12%), lemak kasar (3-
5%), serta unsur-unsur mikro berupa vitamin dan mineral hal 
ini agar sapi mencapai pertumbuhan serta pertambahan  bobot 
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badan yang optimal (Abidin, 2008). Produktifitas ternak 70% 
dipengaruhi faktor lingkungan dan 30% dipengaruhi faktor 
genetik. Faktor lingkungan pakan memiliki pengaruh paling 
besar sekitar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun 
potensi genetik ternak tinggi, namun apabila pemberian pakan 
tidak memenuhi persyaratan potensi genetik yang dimiliki, 
maka produksi yang tinggi tidak akan tercapai. Pakan juga 
merupakan komponen produksi dengan biaya yang terbesar. 
Biaya pakan dapat mencapai 60-80% dari biaya produksi 
(Agustin, 2010) 
      Bahan pakan digolongkan menjadi 3 yaitu pakan hijauan, 
pakan penguat dan pakan tambahan. Pakan hijauan yaitu 
semua bahan pakan yang berasal dari tanaman maupun 
tumbuhan baik berupa daun-daunan, batang, ranting, dan 
bunga. Hijauan dapat berupa leguminosa, bangsa rumput-
rumputan dan tumbuhan lain. Pakan penguat yaitu pakan yang 
berkonsentrasi tinggi dengan kadar serat kasar yang relatif 
rendah dan mudah dicerna. Bahan pakan penguat ini meliputi 
bahan pakan yang berasal dari biji-bijian hasil ikutan pertanian 
atau pabrik seperti jagung giling, dedak, ampas tahu, tetes, 
bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan berbagai umbi-umbian. 
Fungsi pakan penguat adalah meningkatkan dan memperkaya 
nilai nutrisi pada bahan pakan lain yang nilai nutrisinya 
rendah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang di 
butuhkan. Pakan tambahan biasanya berupa vitamin, mineral 
dan urea (Winugroho, 2002). 
      Pakan untuk sapi dapat berupa hijauan (rumput, kacang-
kacangan dan limbah pertanian), konsentrat (dedak padi, 
onggok, ampas tahu), dan makanan tambahan (vitamin, 
mineral dan urea). Secara umum jumlah makanan yang di 
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berikan untuk seekor sapi setiap hari adalah sebagai berikut: 
hijauan: 35-47 kg, atau bervariasi menurut berat dan besar 
badan, konsentrat: 2-5 kg, pakan tambahan: 30-50 g (Rianto 
dan Sularno, 2005). 
      Kekurangan protein kasar pada pakan akan menyebabkan 
peningkatan kasus silent heat. pemberian energi dan protein 
pakan selama periode prepartum akan menyebabkan kondisi 
tubuh kurus pada saat beranak dan memperlihatkan penurunan 
persentase sapi yang mengalami estrus selama musim kawin. 
Pemberian pakan yang baik dan manajemen yang efisien 
diperlukan untuk menjamin suatu proses reproduksi yang 
normal dan baik (Endrawati, Baliarti dan Budhi, 2010). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1. Lokasi dan waktu penelitian 
      Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Babat, 
Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan mulai bulan April – 
Mei 2014. 
 
3.2. Materi penelitian 
      Materi yang digunakan 100 induk sapi Peranakan Ongole 
(PO). Ternak tersebut didapat dari peternak skala kecil (rumah 
tangga) yang memiliki ternak kurang dari  5 ekor sapi yang 
ada di Kecamatan Babat secara acak.  
 
3.3. Metode Penelitian 
      Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu 
pengambilan data dengan sengaja (purposive sampling). 
Pengamatan secara langsung ke sejumlah peternak, serta 
menilai BCS. Data yang diambil yaitu data yang diperoleh 
langsung dari responden yang meliputi BCS dan data sekunder 
yaitu rekording reproduksi petugas insemintaor Kecamatan 
Babat, Lamongan. 

Tabel 1. Body Condition Score (Lardy, 2000) 

Nilai Deskripsi 

1 Sangat kurus; kelaparan dan lemah; tanpa lemak teraba 
terdeteksi di atas punggung, pinggul atau rusuk; 
pangkal ekor dan tulang rusuk menonjol; terlihat 
semua struktur rangka yang terlihat dan tajam untuk 
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disentuh; ternak biasanya terserang penyakit. Di bawah 
produksi normal sistem ternak dalam skor kondisi ini 
jarang terjadi. 

2 kurus; mirip dengan BCS 1, tapi tidak melemah; 
sedikit jaringan otot terlihat; pangkal ekor dan tulang 
rusuk yang kurang menonjol. 

3 kurus; sedikit ada lemak di tulang rusuk atau tulang 
punggung mudah terlihat, pangkal ekor sedikit terlihat 
menonjol sedikit peningkatan muscling lebih dari BCS 
2. 

4 sedang; rusuk individu terlihat tapi secara keseluruhan 
penutup lemak kurang; otot mulai meningkat di bahu 
dan ; pinggul dan tulang punggung sedikit membulat 
dibandingkan penampilan tajam BCS 3. 

5 Sedikit baik; peningkatan di tulang rusuk tertutup 
lemak semua, umumnya hanya 12 dan 13 tulang rusuk, 
tulang punggul tertutup lemak tidak terlihat tulang 
punggung; pangkal ekor penuh, tapi tidak bulat. 

6 baik; tulang punggung tidak nampak dan pangkal ekor 
agak bulat dan kenyal bila diraba; terdapat timbunan 
lemak namun tidak banyak lemak di tulang rusuk. 

7 gemuk; sapi tampak berdaging dan terdapat lemak di 
punggung, pangkal ekor dan penimbunan lemak 
sedikit menebal di bagian tulang rusuk tidak terlihat; 
daerah vulva dan rektum eksternal berisi timbunan 
lemak moderat; mungkin memiliki sedikit lemak 
dalam ambing. 

8 Sangat gemuk; kuadrat penampilan karena kelebihan 
lemak di atas punggung, pangkal ekor, dan bagian 
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pinggul penumpukan lemak dan seluruh tulang rusuk; 
lemak yang berlebihan di sekitar vulva dan  rektum, 
dan dalam ambing; mobilitas mungkin mulai dibatasi. 

9 obesitas; mirip dengan BCS 8, tetapi untuk tingkat 
yang lebih besar; Sebagian besar lemak disimpan di 
ambing membatasi laktasi yang efektif. Di bawah yang 
normal sistem produksi ternak dalam kondisi ini jarang 
terjadi. 

 
3.4. Variabel pengamatan 
      Variabel pengamatan meliputi beberapa aspek yaitu 
kondisi tubuh ternak atau Body Conition Score (BCS), Angka 
kawin per kebuntingan atau Service per Conception (S/C) dan 
jarak beranak atau Calving Interval (CI).  

3.5. Analisis data 
      Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
sederhana dan analisis korelasi dengan bantuan program SPSS 
16.0. Analisa korelasi untuk mengetahui keeratan antara Body 
Condition Score (BCS) dengan angka kawin per kebuntingan 
dan jarak beranak menggunakan rumus koefisien korelasi 
menurut Supranto (1986) sebagai berikut:  

( )( ) ( )( )∑ ∑∑∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 YYnXXn

YXXYn
r  

      Uji sidik ragam regresi dilakukan untuk mengetahui 
tingkat signifikasi BCS dengan angka kawin per kebuntingan 
dan jarak beranak, adapun rumus yang digunakan untuk 
menghitung F hitung adalah sebagai berikut: 
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JK Galat    = JK Total – JK Regresi 
Tabel 2. Analisis sidik ragam : 

SK Db JK KT Fhit 
Ftab 

0,05 0,01 
Regresi  1 JKR KTR = 

JKR/1 KTsisa

KTregresi
 

  

Galat n-1 JKG KTG = 
JKG/(n-
2) 

   

Total n-
1JKT 

     

Di mana : 
SK  : Sumber Keragaman 
Db  : Derajat Bebas 
JK  : Jumlah Kuadrat 
KT  : Kuadrat Tengah 
F hit  : F hitung 
F tab   : F tabel 
      Koefisien determinasi adalah suatu alat utama untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X 
dan Y. Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut : 

 %100
Re2 x

JKTotal

gresiJK
R =   
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      Menurut Sugiyono (2011) manfaat dari hasil analisis 
regresi adalah untuk membuat keputusan naik dan 
menurunnya variabel terikat dapat dilakukan melalui 
peningkatan variabel bebas atau tidak. Supranto (1986) 
menambahkan untuk memperkirakan hubungan antara dua 
variabel pertama-tama membuat asumsi terlebih dahulu 
mengenai bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi 
berikut : 

Y = a + bX 
Dimana : 
X = BCS sapi PO 
Y = Angka kawin per kebuntingan atau jarak beranak 
a = Intersep (Konstanta) 
b = Koefisien regresi 

3.6. Batasan Istilah 

1. Body Condition score :   Nilai kondisi tubuh yang 
didasarkan pada estimasi visual 
timbunan lemak tubuh di bawah 
kulit sekitar pangkal ekor, 
tulang punggung, tulang rusuk, 
dan pinggul kemudian 
dibandingkan dengan gambar. 

2. Sapi PO : Sapi hasil persilangan antara 
sapi lokal dengan sapi Ongole 
dari India (cirinya : warna putih 
keabu-abuan, terdapat warna 
hitam pada lingkar mata, 
bergelambir, berpunuk). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Keadaan Lokasi Penelitian 
      Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,80 km2 

atau sama dengan 181.280 ha. Secara geografis Kabupaten 
Lamongan terletak pada 6o 51’ 54’’sampai 7o 23’ 6’’ LS dan 
112° 4’ 41” sampai 112° 33’ 12” BT. Daerah ini memiliki 
ketinggian 7-25 m dari pemukiman laut dengan struktur tanah 
yang relatif subur. Rataan curah hujan daerah ini adalah 2631 
mm / tahun dan rata-rata suhu harian 27-320C, sehingga 
tergolong daerah iklim tropis. Kabupaten Lamongan terbagi 
atas 27 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Babat. 
Menurut dinas peternakan Kabupaten Lamongan (2013), 
Kecamatan Babat memiliki sapi potong sebanyak 3.315 ekor 
yang terbagi diberbagai desa yaitu Gendongkulon, 
Kebalanpelang, Pucakwangi, Kebonagung, Sumurgenuk, 
Trepan, Tritunggal, Truni, Bedahan, Karangkembang, 
Gembong, Kebalandono, Bulumargi, Kuripan, Patihan, 
Datinawong, Kuripan, Moropelang, 
      Sapi Peranakan Ongole merupakan satu diantara beberapa 
sapi pemeliharaan masyarakat yang ada di Kecamatan Babat 
Kabupaten Lamongan dengan sistem pemeliharaan yang rata-
rata adalah dengan sistem tradisional. Letak kandang ternak 
pada lokasi penelitian ini sangat berdekatan dengan tempat 
tinggal peternak yaitu di belakang atau disamping rumah. 
Peternak yang ada di lokasi penelitian ini jumlah kepemilikan 
sapi bervariasi rata-rata 3-5 ekor per peternak. 
      Produktifitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan 
lingkungan (iklim, penyakit dan manajemen), selain itu juga 
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dipengaruhi oleh kualitas dan keseimbangan pakan. Pemberian 
pakan yang mencukupi kebutuhan sapi dari segi kualitas dan 
kuantitas akan mengoptimalkan sistem reproduksi dan 
mencukupi kebutuhan hidup pokok sapi tersebut. Pakan yang 
diberikan selama penelitian terdiri dari hijauan yang meliputi 
rumput lapang, rumput gajah, jerami padi dan tebon jagung 
sesekali diberikan dedak tapi tidak secara kontinyu. Rata-rata 
pemberian hijauan di lokasi penelitian 12,02±2,16 
Kg/ekor/hari. Pemberian pakan hijauan diberikan setiap pagi 
dan sore. Pemberian pakan oleh peternak secara ad libitum 
apabila sudah habis langsung diberi pakan berupa hijauan lagi, 
hal yang sama dengan air minumnya. Pemberian dedak hanya 
sesekali dengan rata-rata kurang lebih 1 kg dengan cara 
dicombor itupun hanya diberikan jika peternak ingin memberi 
pakan dedak. 
 
4.2. Hubungan Body Condition Score dengan Service 
perconception. 
      Body Condition Score (BCS) sangat penting dalam 
menunjang sistem reproduksi. Ternak yang kondisi tubuhnya 
sangat kurus memiliki cadangan lemak yang kurang, sehingga 
mengakibatkan rendahnya tingkat reproduksi sapi. BCS sapi 
PO di lokasi penelitian dikelompokkan berdasarkan nilai BCS 
yang menggunakan skala 1-9 namun yang didapat di loksai 
nilai BCS 2-6 (ada lima kelompok BCS, yaitu 2; 3; 4; 5 dan 6) 
maka hasil analisa statistik pada Lampiran 3. Berikut ini nilai  
rataan Service per Conception pada kelompok BCS selama 
penelitian terdapat pada Tabel 3. 
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Tabel  3. Service per Conception pada berbagai kelompok 
BCS  

 
      Nilai S/C pada BCS 2 sebesar 1,06; BCS 3 sebesar 1,06; 
BCS 4 sebesar 1,18; BCS 5 sebesar 1,6; BCS 6 sebesar 2,0. 
Masing-masing kelompok BCS memiliki nilai S/C yang 
berbeda. Nilai S/C kisaran 1,2 menunjukan bahwa kesuburan 
induk sangat baik, karena saat sapi diinseminasi tepat dengan 
waktu tanda-tanda berahi sehingga dilakukan Inseminasi 
sampai dua kali saja. Semen yang digunkan oleh petugas 
inseminator yaitu semen untuk bibit sapi PO namun apabila 
peternak menginginkan bibit sapi Simental mapun Limousin 
petugas inseminator juga melayaninya. Inseminator di lokasi 
penelitian hanya mau menginseminasi sapi yang memiliki 
tanda-tanda berahi yang jelas dan laporan peternak ke petugas. 
Menurut Ihsan dan Wahjuningsih (2011); Ihsan (1995) 
menyatakan angka yang sangat baik untuk nilai S/C berkisar 
1,5-2,0. Jadi dalam penelitian ini untuk nilai S/C masih 
normal. 
      Hubungan BCS dengan S/C dalam penelitian ini positif 
dan sangat nyata (P<0,01). Semakin tinggi nilai BCS maka 
semakin tinggi pula nilai S/C. Arianto (2007) menyatakan 
bahwa semakin tinggi nilai BCS semakin tinggi nalai S/C yang 
artinya  semakin tinggi nilai S/C pada induk maka semakin 

 
BCS  

2 
(n = 15) 

3 
(n = 63) 

4 
(n = 16) 

5 
(n = 3) 

6 
(n =3) 

P 

S/C 
(kali) 

1,06 ± 
0,25 

1,06 ± 
0,24 

1,18 ± 
0,43 

1,6 ± 
0,57 

2 ± 0 P<0,01 
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rendah kesuburan induk tersebut. Namun dalam penelitian ini 
S/C masih normal dan sangat baik karena tidak melebihi nilai 
2,0. Hubungan antara BCS (X) dengan S/C (Y) Nilai keeratan 
atau koefisien korelasi (r) sebesar 0,46 (sedang) artinya BCS 
memiliki keeratan yang sedang dengan S/C. 
      Hubungan antara BCS (X) dengan S/C (Y) memiliki 
persamaan regresi Y=0,52+0,19X. Artinya dengan 
bertambahnya BCS 1 poin maka nilai S/C bertambah sebesar 
0,19%. Nilai koefisien determinasinya (R2) sebesar 21,9% 
artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa BCS memberikan 
konstribusi 21,9% terhadap nilai S/C atau  nilai S/C hanya 
21,9% yang dipengaruhi oleh BCS dan 78,1% dipengaruhi 
oleh faktor lain. Nilai keeratan atau koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,46 (rendah) artinya BCS memiliki keeratan yang 
sedang dengan S/C, apabila dipetakan dalam grafik maka 
hubungan antara BCS dengan S/C terdapat pada Gambar 2.  

 
 Gambar 2. Grafik Hubungan BCS dengan S/C 
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       Faktor lain yang mempengaruhi tingginya nilai S/C yaitu : 
(1) kualitas semen di tingkat peternak menurun, (2) Kondisi 
resepien yang tidak baik karena faktor genetik atau faktor 
fisiologis dan kurang pakan (Body Condition score),  (3) 
deteksi berahi yang tidak tepat dan kelalaian peternak, (4) 
keterampilan inseminator yang masih perlu ditingkatkan 
(Ihsan, 2010). Umumnya yang mempengaruhi kesuburan 
betina atau gangguan reproduksi pada ternak disebabkan oleh 
faktor genetik, menejemem pengelolaan (pakan) dan faktor 
lingkungan (Hardjopranoto, 1995). Zaki (2014) menambahkan 
S/C tinggi disebabkan oleh manejemen perkawinan yang 
buruk.  
      Menurut Ihsan (2010) penyapihan anak yang terlambat, 
sehingga  induk  mengalami  days open sangat lama, yang 
selanjutnya berdampak pada jarak beranak yang semakin 
panjang. Jadi keberhasilan IB atau Service perconption 
dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah kualitas semen 
keterampilan inseminator dan faktor pakan yang beberapa dari 
sekian banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
S/C, karena pakan merupakan refleksi dari BCS. Oleh sebab 
itu hubungan BCS dengan S/C dalam perhitungan statistik 
tersebut berhubungan sangat nyata meskipun tingkat 
keeratannya rendah. 
 
4.3. Hubungan Body Condition Score dengan Calving 
Interval. 
      Jarak beranak atau calving interval merupakan suatu kurun 
waktu yang sangat penting bagi peternak karena berkaitan 
dengan kesinambungan produksi pedet. Pada penelitian ini 
jarak beranak antar sapi PO satu dengan sapi PO yang lain 
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memiliki keragaman pada masing-masing kelompok BCS 
yang bisa dilihat pada tabel 4 berikut ini. 
 
Tabel  4. Calving interval pada berbagai kelompok BCS 
 

Keterangan : non significant (ns) 
 
      Hasil penelitian menunjukan bahwa BCS dengan nilai 6 
memiliki nilai jarak beranak (410,73±3,21 hari) yang paling 
lama diantara empat kelompok BCS lainnya. Artinya dengan 
BCS yang tinggi yaitu dengan nilai 6 jarak beranak akan 
semakin lama. Keragaman CI dipengaruhi faktor lain selain 
BCS, seperti kesalahan deteksi berahi akan menyebabkan 
jarak beranak semakin lama atau semakin bertambah panjang. 
Menurut Hadi dan Ilham (2002) menyatakan jarak beranak 
(CI) yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting dan 3 
bulan laktasi. 
      Lardy (2000) bahwa BCS yang ideal yaitu pada angka 5 
atau sedang (moderate). BCS 5 termasuk tidak terlalu gemuk 
dan tidak terlalu kurus. Hal ini cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup pokok dan reproduksi. Hakekatnya 
kebutuhan hidup pokok adalah kebutuhan sejumlah minimal 
nutrien untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan 
kondisi tubuh ternak. Kebutuhan tersebut digunakan untuk 
bernafas, bergerak, dan pencernaan makanan. Kebutuhan 

 BCS  
2 

(n = 15) 
3 

(n = 63) 
4 

(n = 16) 
5 

(n = 3) 
6 

(n =3) 
  P 
 

CI 
(hari) 

405,73 
± 7,28 

404,74 ± 
6,63 

403,75±
8,7 

404,33± 
4,5 

410,66 ± 
3,21 

ns 
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untuk reproduksi, yaitu kebutuhan sejumlah nutrien yang 
diperlukan ternak sapi untuk proses reproduksi, misalnya 
kebuntingan. 
      Hubungan BCS (X) dengan CI (Y) dalam penelitian ini 
adalah positif dan memiliki persamaan regresi 
Y=403,21+0,68X yang artinya setiap penambahan BCS 1 poin 
maka CI akan mengalami kenaikan sebesar 0,68%, dengan 
koefisien  determinasinya (R2) 0,6% artinya BCS 
berkonstribusi sebesar 0,6% terhadap CI sedangkan sisanya 
99,4% dari faktor lain. Nilai (r) koefisien korelasi 0,08 (sangat 
rendah). Apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan BCS 
dengan CI terdapat pada gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Grafik Hubungan BCS dengan CI 

      Faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai dari CI  
menurut Susilawati dan Affandy (2004) bahwa  apabila  
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terdapat jarak  beranak  yang  panjang  sebagian  besar karena 
DO (Days Open) yang panjang. Hal ini disebabkan: (1) 
anaknya tidak disapih sehingga munculnya berahi  pertama 
post partum menjadi lama; (2) peternak mengawinkan  
induknya setelah beranak dalam jangka waktu yang lama 
sehingga lama kosongnya  menjadi panjang;  (3) tingginya  
kegagalan  inseminasi  buatan  sehingga  S/C  nya menjadi  
tinggi; (4) umur pertama kali dikawinkan lambat. Menurut 
Ihsan (2010) pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 
untuk jarak beranak (PO 419.9 ± 25.5) hari dan interval 
kelahiran sapi yang baik adalah kurang dari 11.7 bulan, 11.8-
14 bulan optimum, jika lebih dari 14 bulan terdapat masalah 
reproduksi. Untuk terjadinya kebuntingan pada sapi sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi 
lingkungan khususnya  nutrisi  sebelum  dan sesudah  beranak  
(Ihsan, 2010; Bormann, et  al, 2006).  
      Kebutuhann nutrisi yang seimbang sangat penting untuk 
kelangsungan reproduksi sapi. Menurut Bearden, John and 
Fuquay (1980) jika defisiensi nutrisi berupa  protein, energi, 
mineral dan vitamin akan menyebabkan late estrus, silent heat 
hingga anestrus. Kekurangan protein menyebabkan timbulnya 
berahi yang lemah, berahi tenang, anestrus, kawin berulang 
(repeat breeding), kematian embrio dini, absorbsi embrio yang 
mati oleh dinding uterus, kelahiran anak yang lemah atau 
kelahiran prematur. Selain pengaruh nutrisi, defisiensi dan 
ketidakseimbangan mineral juga berpengaruh terhadap kawin 
berulang, aktivitas ovarium, dan rendahnya efisiensi 
reproduksi.  
      Hasil perhitungan pakan yang diberikan pada lokasi 
penelitian berdasarkan BK, PK dan TDN dapat dilihat di 
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lampiran 6. Didapatkan hasil pemberian BK 8,16 Kg, 
pemberian PK 0,55 Kg dalam bahan kering dan pemberian 
TDN 4,12 Kg dalam bahan kering. Standar kebutuhan sapi 
potong dengan pertambahan bobot badan 0,5 kg/ekor/hari 
menurut NRC (2000) adalah BK 8 Kg, PK 0,72kg, TDN 4,2 
kg. Apabila dibandingkan dengan NRC tersebut pemberian PK 
mengalami defisiensi 0,17kg dalam bahan kering sedangkan 
pemberian TDN dan BK belum tercukupi dikarenakan 
peternak dalam memberi pakan hanya dalam kadar pemberian 
saja bukan kebutuhan ternak sapi tersebut. Jadi di lokasi 
penelitian terjadi defisiensi nutrisi berupa pemberian PK 
sebesar 0,17kg dalam bahan kering. 
      Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) menambahkan bahwa 
nutrisi pakan sebelum dan sesudah beranak akan 
mempengaruhi siklus berahi berikutnya. Bearden et al (1980) 
menambahkan, kurangnya kebutuhan energi menyebabkan 
adanya Negative Energy Balance (NEB) sehingga 
menyebabkan nilai kondisi tubuh atau BCS rendah berdampak 
pada gangguan reproduksi dan performa reproduksi yang 
buruk. Apabila terjadi negative energy balance maka asupan 
glukosa untuk energi tidak ada, sehingga yang terjadi adalah 
menurunnya fungsi GnRH sebagai penstimulus anterior 
pituitary. Jika GnRH terganggu, maka gangguan 
reproduksipun akan terjadi. Hal itu dapat menyebabkan late 
estrus, calving interval yang tinggi, repeat breeding 
(menyebabkn S/C tinggi), serta conception rate yang rendah. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Winugroho 
(2002) menyatakan bahwa, energi tubuh yang cukup, 
dibutuhkan untuk memproduksi Luteinizing Hormone (LH). 
Hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel 
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(mengaktifkan fungsi ovarium) sehingga terjadi estrus post-
partus. Dengan kata lain apabila cadangan energi rendah maka 
estrus post-partus akan lama. Winugroho (2002); Patil dan 
Despande (1979) menambahkan bahwa estimasi energi tubuh 
dan dilihat dari kandungan glukosa darah dan nilai kondisi 
tubuh atau BCS. 
 
4.4. Hubungan Service perconception dengan Calving 
Interval. 
      Hubungan S/C (X) dengan CI (Y) memiliki persamaan 
regresi Y=403,21+1,61X yang artinya setiap penambahan S/C 
1 poin maka CI akan mengalami kenaikan sebesar 1,61%, 
dengan koefisien determinasinya (R2) 0,6% artinya S/C 
berkonstribusi sebesar 0,6% terhadap CI sedangkan sisanya 
99,4% dari faktor lain. Nilai (r) koefisien korelasi 0,07 (sangat 
rendah). Apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan BCS 
dengan CI terdapat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik Hubungan S/C dengan CI 
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      Berdasarkan persamaan Y=403,55+1,61X maka hubungan 
S/C dengan CI postif serta diikuti garis linier yang menanjak, 
artinya semakin tinggi nilai S/C maka semakin tinggi atau 
semakin lama  nilai CI.  Ternyata hal tersebut sesuai menurut 
Wahyudi, Susilawati dan Wahjuningsih (2012) semakin 
rendah nilai S/C maka semakin pendek nilai CI dan sebaliknya 
apabila nilai S/C tinggi maka nilai CI semakin panjang. Nilai 
S/C pada penelitian kali ini bisa dikatakan baik karena S/C 
kurang dari 2,0. Menurut Ihsan dan Wahjuningsih (2011) S/C 
yang baik berkisar 1,5-2,0. Faktor yang mempengaruhi 
tingginya nilai S/C diantaranya faktor nutrisi dari pakan yang 
diberikan (Susilawati, 2011). Berdasarkan penelitian, pakan 
yang diberikan berupa hijauan dan hasil limbah pertanian 
antara lain jerami padi, rumput lapang, rumput gajah, jerami 
jagung, dan dedak. Pemberian pakan diberikan secara ad 
libitum artinya pakan diberikan tanpa ada jumlah takaran yang 
tepat hingga ternak tersebut tidak mau makan. 
      Umiyasih dan Anggraeny (2007)  menyatakan  bahwa 
pembesaran sapi dara berhubungan erat dengan  efisiensi 
reproduksi, yang keberhasilannya tergantung pada pola 
pemeliharaan yang 95% dipengaruhi oleh pakan, kesehatan 
dan faktor lingkungan, untuk menunjang keberhasilan 
reproduksi dan produksi sapi dara diharapkan berat badan saat 
perkawinan sekitar 250 kg – 300 kg dengan kebutuhan standar 
sapi potong dengan pertambahan bobot badan 0,5 kg/ekor/hari 
menurut NRC (2000) BK 8 Kg, PK 0,72kg, TDN 4,2 kg. 
Apabila dibandingkan dengan NRC pemberian PK defisiensi 
0,17kg dalam bahan kering sedangkan pemberian TDN dan 
BK belum tercukupi dikarenakan dalam penelitian ini 
pemberian pakan hanya dalam kadar pemberian saja bukan 



34 

 

kebutuhan ternak sapi tersebut. Jadi di lokasi penelitian terjadi 
defisiensi nutrisi berupa PK sebesar 0,17kg dalam bahan 
kering. Jadi pemberian pakan untuk sapi PO di lokasi 
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan bisa dikatakan kurang 
mencukupi karena pemberian pakan hanya berorientasi pada 
beberapa bahan yang tergantung dari hasil samping pertanian. 
      Tingginya nilai S/C akan mengakibatkan panjangnya CI. 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wahyudi, dkk (2012); 
Moran (2005) yang menyatakan bahwa nilai S/C yang tinggi 
akan menyebabkan CI yang terlalu panjang. Faktor lain yang 
mempengaruhi CI adalah pakan. Rata-rata pemberian hijauan 
di lokasi penelitian 12,02±2,16 Kg/ekor/hari. Kualitas pakan 
yang diberikan dihitung berdasarkan BK, PK serta TDN dan 
dapat diketahui bahwa PK defesiensi 0,17kg sedangkan TDN 
dan BK belum tercukupi. Jadi di lokasi penelitian terjadi 
defisiensi nutrisi berupa PK sebesar 0,17kg dalam bahan 
kering. Lazimnya, apabila terjadi defisiensi nutrisi pakan pada 
ternak, maka secara otomatis, ternak tersebut akan mengalami 
gangguan pada produksi maupun reproduksinya. Pradhan  
(2008) menyatakan bahwa kesuburan reproduksi ternak 
dipengaruhi oleh nutrisi yang diperoleh ternak dan berperan 
penting dalam siklus reproduksi. Kekurangan asupan nutrisi  
berakibat  buruk  pada  ternak, baik  dari  produksi  maupun 
reproduksinya. 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Body Condition Score memiliki hubungan positif dan 
rendah terhadap S/C sehingga hanya menjelaskan 
21,9% dari BCS. 

2. Body Condition Score  memiliki hubungan positif dan 
sangat rendah terhadap CI sehingga hanya 
menjelaskan 0,6% dari BCS. 

5.2. Saran 

      Untuk meningkatkan efisiensi reproduksi pada induk sapi 
PO peternak diharapkan memperhatikan manajemen 
pemeliharaan seperti pakan, deteksi berahi yang tepat, dan 
penyapihan pedet. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pendidikan, pekerjaan dan status kepemilikan 
ternak di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. 
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Lanjutan lampiran 1. 
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Lampiran 2. Data Pengamatan reproduksi  BCS, S/C dan CI. 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Hubungan BCS dengan S/C 
Menggunakan Software SPSS 16.0 
 
 
(r) Keeratan/koefisien korelasi  0,46                
      (R2)   koefisiean determinasi 21,9% 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .468a .219 .211 .300 

a. Predictors: (Constant), BCS  

b. Dependent Variable: S/C  

 
 
 Probability : 0,0 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.475 1 2.475 27.456 .000a 

Residual 8.835 98 .090   

Total 11.310 99    

a. Predictors: (Constant), BCS     

b. Dependent Variable: S/C     
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Koefisisen regresi 0,19                          konstanta 0,52 
 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .525 .119  4.395 .000 

BCS .192 .037 .468 5.240 .000 

a. Dependent Variable: 

S/C 
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Lampiran 4. Data Hasil perhitungan Hubungan BCS dengan 
CI Menggunakan Software SPSS 16.0 

 

(r) Keeratan/koefisien korelasi 0,08      

(R2) Koefisien determinasi 0,6 % 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .080a .006 -.004 7.055 

a. Predictors: (Constant), BCS  

 
 
                                                                                
Probability 0,43 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 31.485 1 31.485 .633 .428a 

Residual 4877.825 98 49.774   

Total 4909.310 99    

a. Predictors: (Constant), BCS     

b. Dependent Variable: CI     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 403.211 2.805  143.751 .000 

BCS .683 .859 .080 .795 .428 

a. Dependent Variable: CI     

 

Konstanta  403,2     koefisien 
regresi 0,68 
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Lampiran 5. Data Hasil perhitungan Hubungan S/C terhadap 
CI Menggunakan Software SPSS 16.0 

 

   (r) Keeratan/koefisien korelasi 0,07         
(R2) Koefisien determinasi 0,06 % 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .077a .006 -.004 7.057 

a. Predictors: (Constant), S/C  

                           
                                                    
Probability 0,45 

 
 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29.255 1 29.255 .587 .445a 

Residual 4880.055 98 49.796   

Total 4909.310 99    

a. Predictors: (Constant), S/C     

b. Dependent Variable: CI     
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Konstanta 403,5        koefisien regresi 1,61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 403.553 2.474  163.127 .000 

S/C 1.608 2.098 .077 .766 .445 

a. Dependent Variable: CI     
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Lampiran 6. Data Pemberian Pakan 

Data Pemberian Pakan Sapi Peranakan Ongole per ekor per 
hari dipeternak yang diteliti. 

No 
Nama 

Peternak 

Berat Pakan Yang Di Berikan (Kg) 
Jerami 
Padi 

Rumput 
Gajah 

Rumput 
Lapang 

Tebon 
Jagung Dedak 

1 Kandam 8 0 4 0 0 

2 Rukin  7 6 4 0 0 

3 Wartono 5 0 3 3 0 

4 Diono 5 0 6 3 1 

5 Adekan  3 8 0 0 1 

6 Sulikan 3 7 3 0 0 

7 Basar 6 0 4 0 0 

8 Mansur 5 0 4 0 1 

9 Nawoto 8 0 3 0 1 

10 Wito 7 0 5 1 0 

11 Wahyu 0 5 3 0 1 

12 Mudasir 0 8 3 2 0 

13 Sanaji 7 0 3 0 0 

14 Asnan 6 0 2 0 0 

15 Isa  6 0 3 0 0 

16 Riadi 8 0 2 0 0 

17 Rasiman 5 3 2 3 0 

18 Karmin 7 0 3 0 0 
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19 Suratno 9 0 0 0 0 

20 Karjani 8 0 0 0 0 

Jumlah  113 37 57 12 5 

Rataan 5,65 1,85 2,85 0,6 0,25 
 
Perhitungan BK, PK dan TDN pakan menurut  Khavida, 
(2013) : 
   A. Penghitungan BK yang diberikan: 

     Pemberian pakan segar x Kandungan BK pakan  
        100 

   B. Penghitungan PK yang diberikan : 

     BK yang diberikan x Kandungan PK pakan 
  100 

   C. Penghitungan TDN yang diberikan: 

     BK pakan yang diberikan  x  TDN pakan 
   100 
 
Kandungan nutrisi bahan pakan ternak menurut Supriyadi 
(2013). 
 

Nama bahan PK (%) BK (%) TDN (%) 
Dedak padi  6,5 89,4 31 
Jerami padi 5,2 90,1 51 
Rumput gajah  9,9 89,9 46 
Tebon jagung 
56-70 

10,7 91,1 59 

Rumput lapang 5 22,97 49,21 
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Rataan pemberian zat kandungan pada peternak Bpk Rukin : 

Jerami Padi :  

Penghitungan BK = 7 x 90,1   = 6,3 kg.           
   100 
Penghitungan PK= 6,3 x 5,2  = 0,32kg 
   100 
Penghitungan TDN = 6,3 x 51  = 2,29 kg.   
     100    

Rumput gajah : 

Penghitungan BK = 6 x 89,9  = 5,4 Kg.             
                                    100 
Penghitungan PK= 5,4 x 9,9 = 0,53Kg 
   100     
Penghitungan TDN = 5,4 x 46 = 2,48 kg. 
     100 

Rumput lapang : 

Penghitungan BK = 4 x 22,97 = 0,92 Kg.  
   100 
Penghitungan PK = 0,98 x 5 = 0,1 kg 
   100  
Penghitungan TDN =  0,98 x 49,21 = 0,48 kg. 
         100 

 

Jumlah BK = 12,62 Kg, PK = 0,95 Kg, TDN = 5,25 kg. 
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Rata-rata  jumlah pemberian  BK, PK dan TDN  

Bahan pakan BK (Kg) PK (Kg) TDN (kg) 

Jerami padi 101,8 5,29 51,92 

Rumput gajah 32,9 3,26 15,14 

Rumput 
lapang 

13,1 0,85 6,44 

Tebon jagung  10,92 1,2 6,44 

Dedak 4,5 0,44 2,47 

Jumlah  163,22 11.04 82,41 

Rataan 8,16 0,55 4,12 
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Lampiran 7. Dokumentasi penelitian 

  
  Gambar 1. Wawancara dengan peternak 
 
 
 
 

   
Gambar 2.Sapi PO dengan BCS 2 dan  Sapi PO dengan BCS 3 
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Gambar 3. Sapi PO dengan BCS 4 dan BCS 5 

 

 

 

 

   
Gambar 4. Sapi PO dengan BCS 6 
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