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ABSTRACT 
Bali cattle (Bos sondaicus) is the result of domesticated 

wild bull that has been carried out since the 19
th
 century in 

Bali. Body Condition Score parents Bali cattle before born can 

be used as a basis estimated next pregnancy. This research was 

conducted on 8 September to 8 December 2014 in a civilians 

farm Abuan village, Susut subdistrict, Bangli District, Bali 

Province. The purpose of this research is to know the influence 

of BCS to the reproduction efficiency Bali cattle in parity 1 

and 2, and find out ideal BCS in term of a display 

reproduction: Service Per Conception (S/C), Days Open (DO), 

Calving Interval (CI) and Conception Rate (CR). This research 

used 65 Bali female cows. Observation of BCS and recording 

artificial insemination minimal have twice born and analysed 

with One Way Classification differentiated into two types. 

First type of the BCS are 4 treatment and 2 remedial wich 

divided into BCS 2,0; 2,5; 3,0 and 3,5. Kind of both the parity 

with 2 treatment and 4 remedial were divided into of parity 1 

and 2. Variable observed covering S/C, DO, CI and CR. 

Sample data that collected and analysed using ANOVA 

analysis and if there is a difference so will be continued by test 

Least Significant Differences (LSD). The result of this 

research is BCS influence to reproduction efficiency  Bali 

cattle on the of parity 1 and 2, namely: (1) The best BCS, 

obtained in BCS 3,0 and 3,5. Value reproduction DO in BCS 

was 92,38±6.06 day and 94,10±3,84 day. While, value 

reproduction CI in BCS was 381,91±7,38 day and 

380,50±4,33 day. (2) The best of parity, obtained in of parity 2 

with value S/C: 1.15±0.13 times and value CR: 84,00±13,83 
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%. Factors that influences the reproduction efficiency Bali 

cattle, namely: feed, body weight, the maternity distance, 

parity and detection doted through neglect farmers. 

 

Keywords: Body Condition Score, Bali cattle, 

Reproduction Efficiency, Parity. 
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PENGARUH BODY CONDITION SCORE (BCS) 

TERHADAP EFISIENSI REPRODUKSI SAPI BALI DI 

DESA ABUAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN 

BANGLI PROVINSI BALI 

 

Fahmi Ilman Rambe, Sucik Maylinda dan Woro Busono 

 

RINGKASAN 

 

Sapi Bali (Bos sondaicus) adalah sapi murni dari 

Indonesia hasil domestikasi banteng liar yang telah dilakukan 

sejak abad ke 19 di Bali sehingga sapi jenis ini dinamakan sapi 

Bali. Body Condition Score pada induk sapi Bali saat sebelum 

melahirkan dapat dijadikan dasar untuk mengetahui perkiraan 

angka kebuntingan berikutnya. Penilaian performans 

reproduksi pada BCS yang berbeda pada induk sapi Bali yang 

melahirkan di peternakan rakyat perlu dilakukan, guna 

perbaikan reproduksi selanjutnya. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 8 September 2014 sampai dengan 8 Desember 

2014 di peternakan rakyat, Desa Abuan, Kecamatan Susut, 

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh BCS terhadap efisiensi reproduksi pada 

sapi Bali pada paritas 1 dan 2, mengetahui BCS yang ideal 

ditinjau dari tampilan reproduksi, yaitu: Service Per 

Conception (S/C), Days Open (DO), Calving Interval (CI) dan 

Conception Rate (CR) sehingga menghasilkan efisiensi 

reproduksi yang optimal. 

Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu 

menggunakan 65 ekor sapi Bali betina (57 ekor milik Bapak 

Mupu Amerta dan 8 ekor milik Saudara Komang), 

pengamatan BCS dan recording pelaksanaan inseminasi 
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buatan yang minimal telah partus dua kali dengan analisis One 

Way Classification yang dibedakan menjadi 2 jenis. 

Jenis pertama yaitu BCS dengan 4 perlakuan dan 2 

ulangan yang terbagi menjadi BCS  2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5. Jenis 

kedua yaitu paritas dengan 2 perlakuan dan 4 ulangan yang 

terbagi menjadi paritas 1 dan 2. Variabel yang diamati 

meliputi S/C, DO, CI dan CR. Data rata-rata yang telah 

diperoleh di analisis statistik menggunakan analisis ragam 

(Anova) dan jika terdapat perbedaan maka akan dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil penelitian pada BCS memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap nilai DO dan CI, sedangkan BCS tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap S/C dan CR. BCS yang 

terbaik, didapatkan pada BCS 3 dan 3,5. Parameter efisiensi 

reproduksi berdasarkan kelompok BCS berbeda, yaitu: S/C: 

BCS 2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5 masing-masing 1,58±0,40 kali; 

1,46±0,34 kali; 1,30±0,29 kali dan 1,34±0,47 kali; DO: BCS 

2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5 masing-masing 143,10±6,54 hari; 

127,41±4,48 hari; 92,38±6,06 hari dan 94,10±3,84 hari; CI: 

BCS 2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5 masing-masing 431,33±4,44 hari; 

413,59±6,40 hari; 381,91±7,38 hari dan 380,50±4,33 hari; dan 

CR : BCS 2,0; 2,5; 3,0 dan 3,5 maisng-masing 57,00±19,80 

%; 63,00±15,56 %; 75,00±22,63 % dan 66,50±47,38 %. Hasil 

penelitian pada Paritas 1 dan 2 memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap nilai S/C dan CR pada BCS berbeda, 

sedangkan Paritas 1 dan 2 tidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap nilai DO dan CI pada BCS berbeda. Paritas 

yang terbaik, didapatkan pada paritas 2 dengan nilai S/C : 

1,15±0,13 kali dan nilai CR: 84,00±13,83 %. Parameter 

efisiensi reproduksi berdasarkan paritas berbeda, yaitu: S/C : 

Paritas 1 dan 2 masing-masing 1,68±0,15 kali dan 1,15±0,13 



vii 

 

kali; DO : Paritas 1 dan 2 masing-masing 112,68±20,95 hari 

dan 112,78±18,74 hari; CI : Paritas 1 dan 2 masing-masing 

400,30±20,74 hari dan 399,31±16,33 hari; dan CR : Paritas 1 

dan 2 masing-masing 46,75±11,27 % dan 84,00±13,83 %. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengaruh BCS 

terhadap efisiensi pada sapi Bali pada paritas 1 dan 2, yaitu: 

(1) BCS yang terbaik, didapatkan pada BCS 3 dan 3,5. Nilai 

reproduksi DO pada BCS tersebut adalah 92,38±6,06 hari dan 

94,10±3,84 hari. Sedangkan, nilai reproduksi CI pada BCS 

tersebut adalah 381,91±7,38 hari dan 380,50±4,33 hari. (2) 

Paritas yang terbaik, didapatkan pada paritas 2 dengan nilai 

S/C: 1,15±0,13 kali dan nilai CR: 84,00±13,83 %, dan faktor 

yang dapat mempengaruhi efisiensi reproduksi sapi Bali, 

yaitu: pakan, bobot badan, jarak beranak, paritas dan deteksi 

berahi karena kelalaian peternak. 

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan ada 

perbaikan manajemen pemeliharaan pada peternakan rakyat di 

Desa Abuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Sehingga, 

bisa tercapai nilai BCS yang ideal dan efisiensi reproduksi bisa 

tercapai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan daging sapi mengalami peningkatan 

dari tahun ketahun seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat serta 

kesadaran tentang gizi. Selama ini produksi daging sapi dalam 

negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, 

bahkan cenderung terjadi kekurangan yang semakin besar dari 

tahun ke tahun. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

menutupi kekurangan tersebut adalah dengan mendatangkan 

sapi bakalan maupun daging dari luar negeri. PSDS 2014 

adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah 

dengan tujuan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas 

sapi, sehingga negara mampu mandiri dalam menyediakan 

daging bagi masyarakat (Puslitbang Peternakan, 2010). 

Program tersebut terdiri dari lima kegiatan pokok yaitu: (1) 

penyediaan bakalan/daging sapi lokal; (2) peningkatan 

produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal; (3) 

pencegahan pemotongan sapi betina produktif; (4) Penyediaan 

bibit sapi; (5) pengaturan stock daging sapi dalam negeri 

(Puslitbang Peternakan, 2010). 

Upaya penyediaan sapi bakalan lokal terus ditingkatkan 

dari tahun ke tahum. Hal ini dilakukan karena Indonesia 

sebenarnya memiliki potensi terhadap sumber daya ternak sapi 

lokal. Salah satu sumber daya ternak sapi lokal yang menjadi 

target program ini adalah pengembangan sapi Bali. Atmaja 

(1993), menyatakan bahwa sapi Bali (Bos sondaicus) adalah 

sapi murni dari Indonesia hasil domestikasi banteng liar yang 

telah dilakukan sejak abad ke-19 di Bali. Sapi Bali mempunyai 
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daya adaptasi yang baik terhadap pengaruh lingkungan yang 

panas dan cukup toleran terhadap lingkungan dingin serta 

efisien dalam penggunaan pakan dengan kualitas rendah 

(Darmaja, 1998). 

Menurut Seiffert (2007), bahwa produktivitas sapi 

potong biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat 

reproduksi dan pertumbuhan. Wodzicka-Tomaszewska, 

Chaniago and Sutama (1993), menyatakan bahwa aspek 

produksi seekor ternak tidak dapat dipisahkan dari reproduksi 

ternak yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tanpa berlangsungnya reproduksi tidak akan terjadi produksi. 

Hal tersebut sama halnya tingkat dan efesiensi produksi ternak 

dibatasi oleh tingkat dan efesiensi reproduksinya. 

Produktivitas sapi potong dapat ditingkatkan baik melalui 

modifikasi lingkungan atau mengubah mutu genetiknya 

dengan inseminasi buatan, namun dalam prakteknya adalah 

kombinasi antara kedua alternatif di atas (Djanuar, 1995). 

Upaya dalam pengembangan populasi sapi Bali dan 

kasus kegagalan reproduksi merupakan kasus yang sering 

dijumpai. Majestika (1998), menyatakan bahwa fakta yang 

terjadi di lapangan diantaranya: keterlambatan dewasa 

kelamin, nilai Service per Conception yang tinggi, Days Open 

yang panjang dan Calving Interval yang panjang. Komponen 

dalam performans produktivitas sapi potong antara lain jumlah 

kebuntingan, kelahiran, kematian, panen pedet (calf crop), 

perbandingan anak jantan dan betina, jarak beranak, bobot 

sapih, bobot lahir, bobot setahun (yearling), bobot potong dan 

pertambahan bobot badan (Tanari, 2001). 

Menurut Purwanto (2004), bahwa kemampuan 

reproduksi dapat diketahui dari nilai Body Condition Score 

yang merupakan metode penilaian kondisi tubuh ternak. Hall 
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(2011), menyatakan bahwa sapi dengan BCS > 3 (skala 1 – 5) 

lebih cepat terjadi Estrus Post Partus dan angka kebuntingan 

lebih tinggi. Sapi dengan BCS < 3 (skala 1 – 5) memiliki 

Conception Rate lebih rendah 9 % sampai 29% dibandingkan 

dengan sapi dengan BCS > 3 (skala 1 – 5) (Hall, 2011). BCS 

juga digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi 

performans sapi. 

Evaluasi BCS ialah dengan menilai kondisi 

perlemakan tubuh. Penilaian kondisi perlemakan tubuh 

dilakukan dengan melihat deposit lemak dalam tubuh ternak di 

bagian punggung, rusuk, pangkal ekor, dada serta perut. 

Perbedaan hasil evaluasi BCS dapat dipengaruhi oleh kondisi 

dan potensi wilayah di Indonesia yang berbeda-beda. Kondisi 

dan potensi wilayah di Indonesia yang beragam menyebabkan 

kondisi lingkungan, sistem pemeliharaan dan pakan yang 

tersedia akan berbeda-beda. Perbedaan sistem pemeliharaan, 

penggunaan pakan dan bangsa ternak akan mengakibatkan 

keragaman BCS ternak (Wulandari, 2005). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk  mengetahui pengaruh BCS terhadap efisiensi 

reproduksi sapi Bali sehingga nantinya dapat digunakan 

sebagai tolak ukur bagi peternak untuk mendapatkan BCS 

yang ideal sehingga menghasilkan efisiensi reproduksi yang 

optimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penilaian terhadap BCS akan menentukan 

produktivitas suatu ternak. Produktivitas suatu ternak 

meningkat dengan ditandai dengan peningkatan jumlah 

populasi sapi tersebut. Upaya peningkatan produktivitas 

tersebut penerapannya pada sapi Bali yang merupakan sumber 
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daya ternak lokal asli Indonesia. Peningkatan produktivitas 

ditandai dengan tercapainya efisiensi reproduksi. Oleh karena 

itu, perlu diketahui pengaruh BCS terhadap reproduksi Sapi. 

Kemampuan reproduksi dapat diketahui dari nilai 

Body Condition Score yang merupakan metode penilaian 

kondisi tubuh ternak (Purwanto, 2004). BCS juga digunakan 

untuk melakukan penilaian atau evaluasi performans sapi. 

Evaluasi BCS ialah dengan  menilai kondisi perlemakan 

tubuh. Penilaian kondisi tubuh dilakukan dengan melihat 

deposit lemak dalam tubuh ternak di bagian punggung, rusuk, 

pangkal ekor, dada serta perut. Oleh karena itu, permasalahan 

pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara BCS 

terhadap efisiensi reproduksi sapi Bali di peternakan rakyat, 

Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi 

Bali. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

BCS terhadap efisiensi reproduksi pada sapi Bali pada paritas 

1 dan 2, mengetahui BCS yang ideal ditinjau dari tampilan 

reproduksi, yaitu: Service Per Conception, Days Open, 

Calving Interval dan Conception Rate sehingga menghasilkan 

efisiensi reproduksi yang optimal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tolak ukur bagi peternak untuk memperoleh BCS sapi 

Bali yang ideal, sehingga menghasilkan efisiensi reproduksi 

yang optimal serta cara manajemen yang baik untuk 

memperoleh hasil tersebut. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Atmaja (1993), menyatakan bahwa sapi Bali (Bos 

sondaicus) adalah sapi murni dari Indonesia hasil domestikasi 

banteng liar yang telah dilakukan sejak abad ke-19 di Bali 

sehingga sapi jenis ini dinamakan sapi Bali. Sapi Bali pada 

umumnya harus dipelihara pada kondisi lingkungan yang 

nyaman (comfort zone), dengan batas maksimum dan 

minimum temperatur dan kelembaban lingkungan berada pada 

thermoneutral zone agar berproduksi dengan optimal. Sapi 

Bali mempunyai daya adaptasi baik terhadap kondisi 

lingkungan kering maupun hujan. Performans sapi Bali 

mempunyai adaptasi yang baik terhadap pengaruh lingkungan 

yang panas dan cukup toleran terhadap lingkungan dingin 

serta efisien dalam penggunaan pakan dengan kualitas rendah 

(Darmaja, 1998). 

Performan sapi Bali dibedakan menjadi dua, yaitu: 

performan produksi dan reproduksi. Wodzicka-Tomaszewska 

et al., (1993), menyatakan bahwa aspek produksi seekor ternak 

tidak dapat dipisahkan dari reproduksi ternak yang 

bersangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa 

berlangsungnya reproduksi tidak akan terjadi produksi. Hal 

tersebut sama halnya tingkat dan efesiensi produksi ternak 

dibatasi oleh tingkat dan efesiensi reproduksinya. 

Produktivitas sapi potong dapat ditingkatkan baik melalui 

modifikasi lingkungan atau mengubah mutu genetiknya 

dengan inseminasi buatan, namun dalam prakteknya adalah 

kombinasi antara kedua alternatif di atas (Djanuar, 1995). 

Menurut Purwanto (2004), bahwa kemampuan 

reproduksi dapat diketahui dari nilai BCS yang merupakan 

metode penilaian kondisi tubuh ternak. Hall (2011), 

menyatakan bahwa sapi dengan BCS > 3 (skala 1 – 5) lebih 
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cepat terjadi Estrus Post Partus dan angka kebuntingan lebih 

tinggi. Sapi dengan BCS < 3 (skala 1 – 5) memiliki 

Conception Rate lebih rendah 9 % sampai 29% dibandingkan 

dengan sapi dengan BCS > 3 (skala 1 – 5) (Hall, 2011). BCS 

juga digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi 

performans sapi. 

Upaya dalam pengembangan populasi sapi Bali dan 

kasus kegagalan reproduksi merupakan kasus yang sering 

dijumpai. Seiffert (2007), menyatakan bahwa produktivitas 

sapi potong biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat 

reproduksi dan pertumbuhan. Fakta yang terjadi di lapangan, 

diantaranya: keterlambatan dewasa kelamin, nilai Service per 

Conception yang tinggi, Days Open yang panjang dan Calving 

Interval yang panjang (Majestika, 1998). 
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1.6 Kerangka Konsep 

 

 
 Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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1.7 Hipotesis 

Body Condition Score berpengaruh terhadap efisiensi 

reproduksi pada paritas 1 dan 2. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian Sariubang, Nurhayu dan Sainap (2009) 

dengan judul pengkajian pembibitan sapi Bali pada 

perternakan rakyat di Kabupaten Takalar, dengan kesimpulan: 

(1) tingkat kelahiran dan pendapatan pada pemeliharaan induk 

sapi Bali secara intensif lebih tinggi dibanding pemeliharaan 

secara tradisional (ekstensif); (2) induk sapi yang sudah 

melahirkan akan kembali estrus yang disertai kebuntingan 

lebih tinggi pada pemeliharaan secara intensif lebih tingi dari 

pada pemeliharaan secara tradisional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kunkle, Sand and Rae 

(1994) di Florida dengan judul efek kondisi tubuh pada 

produktivitas dalam ternak sapi dengan kesimpulan BCS 

mempunyai peranan yang penting untuk fertilitas sapi potong. 

Schatz, Cosker, Fordyce and Gowam (2003) menyatakan 

bahwa dengan BCS induk saat sebelum melahirkan dapat 

dijadikan dasar untuk mengetahui perkiraan angka 

kebuntingan berikutnya. Performans reproduksi seperti: S/C 

(Service per Conception), DO (Days Open), CI (Calving 

Interval) dan CR (Conception Rate) merupakan parameter 

penting untuk diketahui guna perbaikan efisiensi reproduksi. 

Penilaian performans reproduksi induk sapi potong pada BCS 

yang berbeda saat melahirkan di peternakan rakyat perlu 

dilakukan guna perbaikan reproduksi selanjutnya. 

Penelitian Hall dengan judul keanekaragaman hayati 

ternak: sumber daya genetik untuk peternakan dari masa depan 

(2011). Penelitian membuktikan bahwa sapi dengan BCS > 3 

(skala 1 – 5) lebih cepat terjadi Estrus Post Partus dan angka 
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kebuntingan lebih tinggi. Sapi dengan BCS < 3 (skala 1 - 5) 

memiliki Conception Rate lebih rendah 9% sampai 29% 

dibandingkan dengan sapi dengan BCS > 3 (skala 1 – 5). 

Beberapa studi menunjukkan bahwa BCS pada saat 

calving/kelahiran dan pada awal musim kawin/breeding adalah 

indikator paling penting terhadap kinerja reproduksi (Spitzer, 

Morrison, Wettemann and Faulkner., 1995). Skor kondisi 

tubuh pada saat calving memiliki efek yang paling besar 

terhadap tingkat kebuntingan (Lalman, Keisler, Williams, 

Scholljegerdes and Mallett, 1997). 

Penelitian yang di lakukan oleh Romjali dan Rasyid 

(2007) dengan judul keragaman reproduksi sapi Bali pada 

kondisi peternakan rakyat di Kabupaten Tabanan Bali 

menyimpulkan keragaman reproduksi sapi Bali di Kecamatan 

Margan dan Panebel Kebupaten Tabanan Provinsi Bali 

dipengaruhi oleh faktor ketersediaan pakan dan manajemen. 

Induk sapi bali yang memiliki rata-rata bobot badan di atas 

250 kg memiliki jarak beranak lebih pendek. Jarak beranak 

pada sapi yang lebih panjang akibat kegagalan dalam 

perkawinan dapat di perbaiki dengan sistem perkawinan secara 

alam dengan menggunakan pejantan. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Karakteristik Sapi Bali 

Sapi Bali (Bos sondaicus) adalah sapi murni dari 

Indonesia hasil domestikasi banteng liar yang telah dilakukan 

sejak abad ke-19 di Bali sehingga sapi jenis ini dinamakan 

sapi Bali (Atmaja, 1993). Sapi Bali memiliki klasifikasi 

taksonomi menurut (Williamson and Payne, 1993), sebagai 

berikut ; Phylum: Chordata, Sub-phylum: Vertebrata, Class: 

Mamalia, Ordo: Artiodactyla, Sub-ordo: Ruminantia, Family: 
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Bovidae, Genus: Bos, Species: Bos indicus. Williamson and 

Payne (1993), menyatakan bahwa secara fisik sapi Bali tidak 

memiliki punuk, bertanduk, kepala agak pendek dengan dahi 

datar, kedua telinga tegak, bulu pada bagian dalam telinga 

putih, badan padat, dadanya dalam, kakinya ramping agak 

pendek menyerupai kerbau, cermin hidung, kuku dan bulu 

ujung ekornya berwarna hitam. Sapi Bali pada umumnya harus 

dipelihara pada kondisi lingkungan yang nyaman (comfort 

zone), dengan batas maksimum dan minimum temperatur dan 

kelembaban lingkungan berada pada thermoneutral zone agar 

berproduksi dengan optimal.  

Sapi Bali mempunyai daya adaptasi baik terhadap 

kondisi lingkungan kering maupun hujan. Darmaja (1998), 

menyatakan bahwa performans sapi Bali mempunyai adaptasi 

yang baik terhadap pengaruh lingkungan yang panas dan 

cukup toleran terhadap lingkungan dingin serta efisien dalam 

penggunaan pakan dengan kualitas rendah. Menurut Moran 

(2005), bahwa keunggulan sapi Bali antara lain mempunyai 

fertilitas tinggi, mempunyai daya adaptasi yang tinggi, 

kandungan lemak karkas rendah, keempukan daging tidak 

kalah dengan daging impor, presentase karkas yang tinggi 

yaitu 52 – 57,7 %. Apabila tata laksana pemeliharaan 

dilakukan dengan baik, sapi potong dapat tumbuh-kembang 

dengan laju kenaikan bobot hidup harian 750 g/ekor/hari, 

sementara pada kondisi pedesaan kecepatan pertumbuhan 

hanya mencapai rata-rata 250 g/ekor/hari (Wirdahayati, 1994). 

Salah satu upaya peningkatan populasi sapi adalah 

melalui perbaikan sistem reproduktivitas ternak lokal. 

Penurunan produktivitas diduga disebabkan oleh semakin 

menurunnya tingkat reproduktivitas dan kualitas genetik 

ternak sapi rakyat. Menurut Atmaja (1993), bahwa dengan 
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adanya IB di Bali membuat persentase kebuntingan CR setiap 

kali perkawinan relatif tinggi, yaitu mencapai 79 %. Angka ini 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CR nasional yang 

hanya 55,5 %, hal ini disebabkan karena tingkat kesuburan 

sapi Bali tinggi, yakni 83 % (Ditjennak Deptan, 2010). Pane 

(1990), menyatakan bahwa fertilitas sapi Bali berkisar 83 – 86 

%. Karakteristik reproduksi sapi Bali antara lain periode 

kebuntingan 280 – 294 hari, rata-rata presentase kebuntingan 

85,56 %, tingkat kematian anak sapi 3,65 %, presentase 

kelahiran 83,4 % dan interval penyapihan antara 470,89 – 

450,28 hari (Ngadiyono, 1997). 

Sementara itu tidak berhasilnya pengembangan sapi 

Bali di Jawa kemungkinan disebabkan perbedaan temperatur, 

radiasi matahari, kelembaban dan rendahnya kecepatan angin. 

Setiap ternak memiliki perbedaan respon terhadap perubahan 

kondisi lingkungan, oleh karena itu ketinggian tempat 

berpengaruh terhadap tingkat cekaman panas pada tubuh 

ternak. Bangsa sapi Bali yang mengalami cekaman panas 

dapat ditandai dengan meningkatnya frekuensi pernafasan dan 

suhu tubuh yang diikuti penurunan kualitas reproduksinya. 

 

2.2.2 Body Condition Score (BCS) 

2.2.2.1 Pengertian 

BCS adalah nilai  kondisi  tubuh  yang  didasarkan  pada 

estimasi  visual  timbunan  lemak  tubuh dibawah  kulit  

sekitar  pangkal  ekor,  tulang punggung,  tulang  rusuk  dan  

pinggul. BCS dapat digunakan  untuk  memprediksi  dini 

status  kesenjangan energi sapi selama awal laktasi. Penilaian 

kondisi tubuh ternak, terutama untuk sapi di Indonesia masih 

jarang dilakukan sehingga  untuk  kondisi peternakan sapi 

rakyat sangat penting (Hayati, Yuniardi dan Gozali, 2002). 
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Skor kondisi tubuh (Body Condition Score) adalah 

penilaian kondisi tubuh yang tampak berdasarkan angka 

dimana standart yang diukur pada penelitian ini adalah 

karakter fenotip yang berkaitan dengan sifat kuantitatif 

(panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada). Standart 

ukuran tubuh diukur dengan menggunakan pita ukur dan 

tongkat ukur (Diwiyanto dan Inounu, 2009). 

Skor 0 – 5 diberikan atas dasar lemak yang dapat 

didasarkan pada daerah pelvis dan sacralis. Skor 0 

menggambarkan sapi yang sangat kurus, skor 5 untuk sapi 

yang sangat gemuk. Webster (1997), menyatakan bahwa 

secara  umum telah  disetujui bahwa induk sapi potong 

mempunyai rata-rata BCS antara 2,5 – 3,5 saat  melahirkan. 

Hall (2011), menyatakan bahwa sapi dengan BCS > 3 (skala 1 

– 5) lebih cepat terjadi estrus post partus (EPP) dan angka 

kebuntingan lebih tinggi. Sapi dengan BCS < 3 (skala 1 – 5) 

memiliki tingkat kebuntingan lebih rendah 9 % sampai 29 % 

dibandingkan dengan sapi dengan BCS > 3 (skala 1 – 5) (Hall, 

2011). 

 

2.2.2.2 Kriteria Penilaian 

 Skor kondisi dimaksudkan untuk memberikan kriteria 

pada seekor ternak yang dinilai secara kuantitatif. Standar 

penilaian ini penting terkait dengan kondisi tubuh ternak yang 

dapat menjadi indikator terhadap pertumbuhan ternak dan 

potensi reproduksi yang dimiliki oleh seekor ternak (Ditjennak 

Deptan, 2010). 

 Metode pengukuran menurut Drennan and Berry 

(2006), untuk masing-masing peubah dilakukan sebagai 

berikut : 
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1. Tinggi pundak (TP) di ukur dari permukaan tanah 

sampai titik tertinggi pundak dengan menggunakan 

tongkat ukur satuan dalam cm. 

2. Panjang badan (PB) diukur dari sendi bahu sampai 

tulang duduk dengan menggunakan tongkat ukur 

satuan dalam cm. 

3. Lingkar dada (LID) diukur melingkar rongga dada di 

belakang sendi bahu menggunakan pita ukur satuan 

dalam cm. 

 
Sumber. Ditjennak 2010. 

Gambar 2. Cara Pengukuran BCS. 

 

Menurut Drennan and Berry (2006), bahwa skor kondisi 

tubuh yang digunakan berdasarkan metode HERD dan 

SPROTT dengan skala 1 sampai 5, yaitu: 1 (kurus sekali), 2 

(kurus), 3 (sedang, perdagingan terlihat), 4 (gemuk), 5 (sangat 

gemuk). Adapun deskripsinya sebagai berikut: 
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1. Skor 1 

  Kondisi skor 1 ternak menunjukkan keragaan tubuh 

yang sangat kurus dimana tonjolan tulang belakang, tulang 

rusuk, tulang pinggul dan tulang pangkal ekor terlihat sangat 

jelas. Kondisi tubuh seperti ini, sapi mengalami gangguan 

reproduksi berat yang ditandai dengan berhentinya siklus 

berahi. 

2. Skor 2 

 Kondisi skor 2 ternak menunjukkan keragaan tubuh 

yang kurus namun lebih baik dibanding dengan ternak pada 

kondisi skor 1 dimana tonjolan tulang diberbagai tempat mulai 

tidak terlihat namun garis tulang rusuk masih terlihat jelas dan 

sudah mulai terlihat ada sedikit perlemakan pada pangkal 

tulang ekor dimana pangkal tulang ekor terlihat sedikit lebih 

bulat. Kondisi tubuh seperti ini, sapi masih mengalami 

gangguan reproduksi yang ditandai dengan siklus berahi yang 

tidak teratur. 

3. Skor 3 

 Kondisi skor 3 ternak menunjukkan keragaman tubuh 

yang sedang atau menengah dimana tonjolan tulang sudah 

tidak terlibat lagi dan kerangka tubuh, pertulangan dan 

perlemakan mulai terlihat seimbang namun masih terlihat jelas 

garis berbentuk segitiga antara tulang HIP dan rusuk bagian 

belakang dan tonjolan pangkal tulang ekor sudah membentuk 

kurva karena adanya penimbunan perlemakan pada pangkal 

tulang ekor. 

4. Skor 4 

 Kondisi skor 4 ternak menunjukkan keragaman tubuh 

yang gemuk, dimana kerangka tubuh dan tonjolan tulang 

sudah tidak terlihat dan perlemakan sudah lebih menonjol 

pada semua bagian tubuh. Garis tonjolan pangkal tulang ekor 
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masih terlihat namun jika dilihat dari belakang. Bagian 

belakang tubuh sudah mulai berbentuk persegi panjanag yang 

menunjukkan perlemakan pada bagian paha, pinggul dan paha 

bagian dalam. 

5. Skor 5 

 Kondisi skor 5 ternak menunjukkan keragaman tubuh 

yang sangat gemuk, dimana kerangka tubuh dan struktur 

pertulangan sudah tidak terlihat dan tidak teraba. Tulang 

pangkal ekor sudah tenggelam oleh perlemakan dan bentuk 

persegi panjang pada tubuh belakang sudah membentuk 

lengkungan pada bagian kedua ujungnya. Kondisi ini ternak 

akan dapat berproduksi dan tidak terganggu oleh perubahan 

musim. 

Deskripsi skor kondisi tubuh sapi potong menurut 

Ditjennak Deptan (2010), adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.  Deskripsi Skor Kondisi Sapi Potong (Ditjennak 

Deptan, 2010). 
Gambar Skor Kategori Deskripsi 

 

1 Sangat 

kurus 

-  Lemak tidak ada di sekitar pangkal ekor. 

- Tulang pinggul, pangkal ekor dan tulang 

rusuk secara visual terlihat jelas. 

 

2 Kurus - Tulang rusuk dapat diidentifikasi bila 

disentuh, mulai sedikitk tidak jelas.  

-  Pangkal ekor, tulang pinggul dan 

panggul mulai tertutupi lemak. 

 

3 Sedang -  Tulang   rusuk   dapat   dirasakan   

dengan tekanan tangan 

-  Pangkal ekor mulai tertutupi lemak dan 

dapat dengan mudah dirasakan. 

 

4 Gemuk - Lemak penutup disekitar pangkal ekor    

jelas, sedikit membulat, lembek bila 

disentuh. 

-  Tulang rusuk tidak bisa dirasakan 

dengan tekanan tangan.  

-  Lipatan lemak mulai berkembang diatas 

tulang rusuk  dan paha ternak. 

 

5 Sangat 

Gemuk 

- Struktur tulang tidak lagi nyata dan    

ternak menunjukkan penampilan yang 

sintal dan membulat. 

- Tulang pinggul, pangkal ekor, tulang  

rusuk dan paha dipenuhi dengan lipatan 

lemak.  

-  Mobilitas ternak lemah yang diakibatkan    

oleh lemak yang dibawanya. 
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2.2.3 Penilaian Reproduksi 

Menurut Attabany, Purwanto, Toharmat dan Anggraeni 

(2011), bahwa keberhasilan IB sendiri dapat dievaluasi dari 

beberapa parameter. Parameter yang digunakan untuk menilai 

tampilan reproduksi sapi betina indukan adalah S/C, DO dan 

CI (Jainudeen and Hafez, 2008). 

 

2.2.3.1 Service Per Conception 

S/C adalah angka yang menunjukkan jumlah inseminasi 

yang digunakan untuk menghasilkan suatu kebuntingan. 

Menurut Gebeyehu, Asmare and Asseged (2000), bahwa S/C 

merupakan jumlah inseminasi yang dibutuhkan oleh sapi 

betina indukan sampai terjadinya kebuntingan. Partodihardjo 

(2006), menyatakan bahwa nilai angka kawin per kebutingan 

yang baik 1,5 sampai 1,7. Nilai S/C yang rendah merupakan 

faktor ekonomis yang sangat menguntungkan dalam 

perkawinan alam maupun IB. Jika semakin rendah nilai S/C, 

maka semakin tinggi kesuburan ternak betina tersebut 

(Jainudeen and Hafez, 2008). 

Sugiarto (2010), menyatakan bahwa nilai S/C dapat 

dihitung dengan membandingkan kelahiran pada laktasi 

pertama dan kedua. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya nilai S/C, namun ketinggian tempat tidak 

berpengaruh signifikan terhadap besar kecilnya nilai S/C. 

Menurut Iskandar dan Farizal (2011), bahwa hasil penelitian 

tentang sapi betina indukan yang dipelihara di dataran tinggi 

dan rendah dari hasil IB cukup baik. Anonimous (2006), 

menyatakan bahwa nilai S/C sapi Bali di Karang Asem, 

Tabanan dan Pulukan masing – masing: 1,23±0,31 kali; 

1,02±0,09 kali dan 1,20±0,27 kali. Makin rendah nilai S/C 
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suatu peternakan maka semakin tinggi fertilitasnya, sebaliknya 

semakin tinggi S/C  akan semakin rendah tingkat fertilitasnya. 

Menurut Kutsiyah, Kusmartono dan Susilawati (2003), 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan S/C 

diantaranya adalah kualitas semen yang digunakan, deteksi 

berahi, tingkat kemampuan inseminator dan bobot hidup. 

Penyebab tingginya angka konsepsi, yaitu: kualitas semen 

ditingkat peternak menurun, kondisi resipien yang tidak baik 

karena faktor genetik, atau faktor fisiologis karena kurang 

pakan, deteksi berahi yang tidak tepat karena kelalaian 

peternak, serta keterampilan inseminator yang masih perlu 

ditingkatkan (Diwiyanto dan Inounu, 2009). 

Menurut Hadi dan Ilham (2002), bahwa penyebab 

tingginya angka S/C umumnya dikarenakan : 

1) Peternak terlambat mendeteksi saat berahi atau terlambat 

melaporkan berahi sapinya kepada inseminator. 

2) Adanya kelainan pada alat reproduksi sapi betina indukan. 

3) Inseminator kurang terampil. 

4) Fasilitas pelayanan inseminasi yang terbatas dan kurang 

lancarnya transportasi. 

Penyebab dari tingginya nilai S/C adalah ketepatan 

deteksi berahi oleh peternak, tingkat keahlian inseminator, 

kesehatan reproduksi ternak sendiri yang disebabkan 

kurangnya nutrisi dari pakan sehingga nutrisi yang ada hanya 

mampu digunakan untuk produksi susu (Moran, 2005). 

 

2.2.3.2 Days Open 

DO yaitu periode atau selang waktu sejak sapi beranak 

sampai dikawinkan kembali dan terjadi kebuntingan. Apabila 

kawin pertama setelah beranak terjadi kebuntingan, maka 

periode kosong sama dengan selang waktu kawin pertama 
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setelah beranak (Attabany dkk., 2011). Oseni, Misztal, Tsuruta 

and Rekaya., (2003), menyatakan bahwa DO merupakan salah 

satu indikator kesuburan pada ternak sapi betina indukan yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah musim 

beranak dan umur sapi. Menurut Gebre (2007), salah satu 

faktor yang mempunyai pengaruh nyata terhadap DO adalah 

pakan.  Hal ini disebabkan karena pakan memiliki pengaruh 

langsung terhadap pembentukan dan sirkulasi hormon, siklus 

reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan fetus, pemulihan 

pasca partus serta performans reproduksi lainnya seperti S/C. 

Izquierdo, Campos, Lang, Oaxaca, Suares, C.A. 

Jimenes, M.S. Jimenes, Betancurt, and Liera, (2008), 

menyatakan bahwa DO dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu: 

patologis, hereditas, penanganan dan jenis kelamin keturunan. 

Menurut Izquierdo et al., (2008), periode DO adalah 85 – 115 

hari setelah beranak yang merupakan masa untuk deteksi awal 

kelainan reproduksi dan indikator efisiensi reproduksi. 

Anonimous (2006), menyatakan bahwa days open sapi Bali di 

Karang Asem, Tabanan dan Pulukan masing-masing 

106+25,01 hari, 130.24+38.31 hari dan 110+32,33 hari. 

Menurut Ali et al., (2000), bahwa tidak ada DO yang kurang 

dari 30 hari. Days open terlalu panjang dapat disebabkan oleh 

tingginya angka kegagalan inseminasi buatan sehingga 

menyebabkan S/C menjadi tinggi (Susilawati dan Afandi, 

2004). 

DO dapat diperkecil dengan meningkatkan efisiensi 

deteksi berahi. Sejumlah sapi harus dikawinkan antara 55 – 85 

hari setelah lahir. Jainudeen and Hafez (2008), menyatakan 

bahwa sejumlah sapi berahi dapat dideteksi dengan melakukan 

pengamatan selama dua kali seminggu dan menggunakan alat 

bantu deteksi dan tabel prediksi. Menurut Murray (2009), 
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bahwa DO yang baik adalah 100 hari dan dibutuhkan 

perbaikan apabila DO lebih dari 120 hari. DO yang panjang 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan peternak pada 

tanda-tanda berahi yang baik, sehingga menyebabkan 

perkawinan pada sapi tersebut terlambat. DO selain 

mempengaruhi produksi susu pada laktasi yang berjalan, juga 

akan berpengaruh terhadap keberhasilan breeding dan CI (Le 

Blanc, 2005). 

 

2.2.3.3 Calving Interval 

CI adalah selang waktu antara beranak sampai beranak 

berikutnya. Osterman (2003), menyatakan bahwa dari 72 sapi 

yang dipelihara pada umumnya memiliki CI 365 hari sampai 

547 hari. Iskandar dan Farizal (2011), menyatakan bahwa 

diperoleh CI sapi betina indukan rata-rata 377 hari. 

Produktifitas ternak sapi betina ditentukan oleh CI. CI yang 

ideal berkisar 365 – 396 hari (Jainudeen and Hafez, 2008). 

Talib et al., (2002), menyatakan bahwa jarak waktu beranak 

yang ideal adalah 365 hari, yaitu 274 hari bunting dan 91 hari 

menyusui. Semakin pendek CI, maka makin produktif sapi 

betina indukan tersebut. Calving interval ditentukan oleh lama 

kebuntingan dan lama days open (Jainudeen and Hafez, 2008). 

Menurut Anonimous (2006), bahwa optimalisasi CI 

dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: (1) Mengawinkan sapi 

betina indukan sekitar 60 hari setelah melahirkan dan sekitar 

85 hari setelah melahirkan, sapi tersebut harus bunting 

kembali; (2) S/C tidak lebih dari dua kali. CI sapi Bali di 

Karang Asem, Tabanan dan Pulukan masing-masing 

380,9+29,9 hari; 405,2+43,4 hari dan 404,9+60,8 hari. Ajili 

dkk., (2007), menyatakan bahwa CI sapi masih menunjukkan 

angka yang cukup panjang yaitu, antara 300 hari sampai 900 
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hari. Menurut Drennan and Berry (2006), bahwa CI yang 

normal adalah 367 hari. Efisiensi reproduksi dikatakan baik 

apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan pedet dalam 

satu tahun (Ball and Peters, 2007). 

Menurut Wijanarko (2010), bahwa rendahnya kadar BK 

dalam pakan akan menyebabkan perbedaan waktu CI antara 

kategori ternak yang kekurangan dan cukup sebesar 260 – 270 

hari.  Pakan yang kurang akan membuat perkembangan alat 

reproduksi terhambat dan sekresi hormon reproduksi akan 

terganggu. Kekurangan pakan dapat menyebabkan fungsi 

semua kelenjar dalam tubuh menurun diikuti terjadinya 

hipofungsi atau atropi ovarium pada hewan betina. Gunawan 

dan Affandy (1998), menyatakan bahwa panjangnya jarak 

beranak disebabkan beberapa faktor diantaranya panjangnya 

masa berahi setelah melahirkan dan manajemen peternak. 

Menurut Latief, Rahardja dan Yusuf (2004), bahwa faktor lain 

yang menyebabkan panjangnya jarak kelahiran adalah interval 

antara munculnya berahi pertama dengan terjadinya 

kebuntingan, kegagalan perkawinan, dan kematian embrio.  CI 

dapat dipengaruhi oleh lama kebuntingan dan waktu antara 

melahirkan sampai bunting kembali DO (Jaiunudeen and 

Hafez, 2008). 

 

2.2.3.4 Conception Rate 

Conception Rate atau angka konsepsi merupakan 

persentase ternak betina yang bunting pada perkawinan 

pertama (Partodiharjo, 2006). Menurut Partodiharjo (2006), 

nilai CR pada sapi Bali berdasarkan hasil penelitian  sebesar 

65,75 %. Pane (1990), menyatakan bahwa fertilitas sapi Bali 

berkisar 83 – 86 %. Angka CR sapi Bali tersebut masih lebih 

tinggi dibanding dengan penelitian Susilawati, Ifar, Aulaniam 
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dan Kuswati (2006), yang menyatakan bahwa pada 

perkawinan alam sebesar 57,5 %  dan pada perkawinan IB 

sebesar 37,5% untuk sapi Bali Pandaan. Menurut Tanari 

(2001), CR sapi Bali yang juga merupakan sapi lokal asli 

Indonesia yaitu sebesar 68,75 %. Menurut Partodihardjo 

(2006), bahwa angka konsepsi yang ideal untuk sapi berkisar 

antara 60 – 73 %. CR akan lebih rendah nilainya ketika sapi-

sapi dikawinkan lebih awal pada interval 60 hari setelah 

beranak dari pada interval berikutnya (Jainudeen and Hafez, 

2008). 

Faktor pakan berpengaruh pada tinggi rendahnya CR. 

Daerah dataran tinggi memiliki tanah yang lebih subur dengan 

kandungan unsur  hara yang lebih lengkap dengan sistem 

usaha pertanian secara intensif. Pemeliharaan ternak di lokasi 

penelitian lebih baik karena pakan hijauan tersedia melimpah 

dengan kualitas lebih baik dan pemberian pakan konsentrat 

berupa dedak padi. Secara umum daerah dataran tinggi 

berpengaruh lebih baik terhadap kesuburan hijauan. Tingginya 

kualitas dan kuantitas pakan cenderung berpengaruh baik 

terhadap kesuburan ternak. Jaenuden and Hafez (2008), 

menyatakan bahwa kesuburan ternak ditentukan oleh aktifitas 

ovarium. Pemberian pakan yang bermutu baik dan dalam 

jumlah yang cukup selama bunting sampai pasca bernak akan 

mempengaruhi kesuburan ternak. Selain itu juga dikarenakan 

sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia yang mempunyai 

fertilitas yang tinggi. 

Menurut Partodiharjo (2006), bahwa untuk 

mempertahankan agar CI tetap 365 hari, maka nilai CR 

minimal sebesar 60 % dan rata-rata DO sebesar 90 hari. Oleh 

sebab itu Jainudeen and Hafez (2008), menyarankan agar sapi 

dapat menerima tambahan nutrisi pasca melahirkan sehingga 
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induk yang baru melahirkan dapat segera berahi kembali 

diikuti adanya fertilitas yang baik pada musim kawin. 

 

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Reproduksi 

Faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi pada 

ternak betina terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal, meliputi: adanya gangguan pada hormon estrogen dan 

gonadrotopin (FSH dan LSH). Jaenudeen and Hafez (2008), 

menyatakan bahwa gangguan hormonal dapat berpengaruh 

terhadap reproduksi ternak. Faktor eksternal, meliputi: pakan, 

iklim, ketinggian tempat, bobot badan, penyakit, kebuntingan 

dan jarak beranak, bulan laktasi serta paritas. Faktor genetik 

yang berpengaruh adalah bangsa ternak, sedangkan faktor 

lingkungan antara lain: pakan, iklim, ketinggian tempat, bobot 

badan, penyakit, kebuntingan dan jarak beranak, bulan laktasi 

serta paritas (Karnaen dan Arifin, 2009). 

 

2.2.4.1 Ganguan Hormonal 

Kegagalan reproduksi pada hewan betina dapat 

disebabkan oleh adanya kelainan oleh adannya kelainan 

saluran reproduksi, gangguan hormonal dan infeksi penyakit. 

Kelainan anatomi reproduksi pada hewan betina dapat bersifat 

genetik maupun non genetik, ada yang mudah diketahui secara 

klinis dan ada yang sulit untuk dideteksi, sehingga sulit untuk 

didiagnosa. Kelainan anatomi reproduksi yang sulit didiagnosa 

diantaranya adalah tersumbatnya tuba falopii. Penyumbatan 

ini menyebabkan sel telur yang diovulasikan dari ovarium 

gagal mencapai tempat pembuahan, yaitu di ampula dan 

spermatozoa juga terhalang untuk mencapai tempat 

pembuahan, sehingga proses pembuahan gagal (Nurhayati 

dkk., 2009). 
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Jaenudeen and Hafez (2008), menyatakan gangguan 

hormonal dapat berpengaruh terhadap reproduksi ternak. 

Hormon yang berhubungan dengan reproduksi di antaranya 

adalah estrogen dan gonadotropin (Folicel Stimulating 

Hormon dan Lutenizing Hormon). Adanya gangguan sekresi 

pada hormon tersebut, akan mengakibatkan terjadinya 

gangguan fertilitas. Kasus seperti silent heat dan sub berahi 

(berahi pendek) disebabkan oleh rendahnya kadar hormon 

estrogen, sedangkan untuk kasus ovulasi tertunda, anovulasi 

(kegagalan ovulasi) dan kista folikuler disebabkan oleh 

rendahnya kadar hormon gonadotropin. 

Kondisi tersebut akan mengakibatkan turunnya fertilitas 

yang berakibat pada kegagalan induk mempertahankan 

kebuntingan. Kegagalan kebuntingan berdampak pada 

abnormalnya proses ovulasi dan estrus serta siklusnya. 

Kegagalan  konsepsi dapat pula menyebabkan disfungsi 

hypothalamus, kelenjar pituitary, ovarium, uterus ataupun 

konsepsi tidak berkembang dengan baik (Anggraeni, 2011). 

 

2.2.4.2 Pakan 

Pakan adalah bahan makanan yang semuanya dapat 

diberikan kepada ternak dan tidak mengganggu kesehatan 

ternak. Kebutuhan ternak terhadap jumlah pakan tiap harinya 

tergantung dari jenis atau spesies, umur dan fase pertumbuhan 

ternak (dewasa, bunting dan menyusui). Penyediaan pakan 

harus diupayakan secara terus-menerus dan sesuai dengan 

standar gizi ternak tersebut. Pemberian pakan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan gizi ternak dapat menyebabkan 

defisiensi zat makanan sehingga mudah terserang penyakit 

(Parakkasi, 1999). 
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2.2.4.2.1 Hijauan 

Jerami termasuk salah satu hijauan yang sering 

digunakan pada ternak, tetapi hijauan ini umumnya memiliki 

nilai nutrisi yang rendah (Williamson and Payne, 1993). 

Menurut Panjono dkk., (2000), bahwa jerami padi memiliki 

palatabilitas yang cukup baik, tetapi apabila diberikan terlalu 

banyak dalam pakan sapi akan menyebabkan kebutuhan hidup 

pokoknya tidak terpenuhi karena kandung nutriennya rendah. 

Tingkat konsumsi ransum sapi berbeda-beda bergantung pada 

status fisiologinya. Sapi dewasa dapat mengkonsumsi bahan 

kering minimal 1,4% bobot badan/hari, sedangkan sapi kebiri 

umur 1 tahun dengan hijauan berkualitas baik dapat 

mengkonsumsi 3% dari bobot badan (Parakkasi, 1999). 

Peternak pada umumnya menggunakan sistem 

pemeliharaan ternak sapinya mengandalkan sumber pakan dari 

jerami padi di lahan pertanian dengan biaya produksi dan 

penggunaan tenaga yang relatif murah. Produksi jerami pada 

musim hujan melimpah, ternak mengalami peningkatan bobot 

badan. Menurut Bamualim (1994), bahwa pada musim 

kemarau produksi jerami menurun dengan tajam, sehingga 

terjadi kehilangan bobot badan yang penurunannya dapat 

mencapai 20 - 25% dari berat badannya pada musim hujan. 

Produktivitas ternak sapi dengan sistem ini, berfluktuasi 

mengikuti perubahan musim (Wirdahayati dkk., 1997). 

Menurut Parakkasi (1999), bahwa kebutuhan energi 

akan meningkat seiring dengan pertambahan bobot badan 

misalnya, sapi-sapi yang masih muda (cepat tumbuh) memiliki 

tulang dan dagingnya relatif sedikit sedangkan sapi yang lebih 

tua pertumbuhannya relatif lamban dan akan menimbun 

lemak. Payne and Rollinson (1993), menyatakan bahwa 

persentase karkas sapi Bali 52,0 – 57,7%, komposisi karkas 
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(kg/100kg): tulang (14,72 – 16,95) kg, daging (69,24 – 71,03) 

kg, dan lemak (13,81 – 14,25) kg. Skor kualitas daging sapi 

Bali 5,90 – 7,80 (Mastika, 2004). Perbedaan kerja fisiologis 

antara sapi tua dan muda, menyebabkan adanya perbedaan 

kebutuhan energi dalam tubuh. Energi pada umumnya berasal 

dari pakan yang mengandung karbohidrat dan lemak (Yudith, 

2010). 

CI yang lama merupakan kendala inefiensi produktivitas 

sapi betina indukan. Penyebab utamanya adalah keterlambatan 

berahi pertama “post partum”. Tubuh induk yang kurus tidak 

hanya mengurangi produksi susu tetapi juga mempengaruhi 

lambatnya gejala berahi. Tubuh yang kurus menandakan 

bahwa ternak tersebut kekurangan pakan dan menyebabkan 

terlambatnya berahi pada ternak akibat kerja fisiologis dalam 

tubuh yang buruk. Menurut Winugroho (2002), penambahan 

“feed supplement” pada pakan ternak induk betina yang 

diberikan pada dua bulan setelah dan sebelum partus, dapat 

berpengaruh terhadap datangnya berahi pertama setelah 

beranak. 

 

2.2.4.2.2 Konsentrat 

Bahan pakan sumber energi yang baik salah satunya 

adalah konsentrat dan molasses. Konsentrat adalah campuran 

beberapa bahan pakan dan memiliki nilai protein dan energi 

yang tinggi dengan protein kasar ≥ 18. Pemberian konsentrat 

yang terlampau banyak dapat menurunkan tingkat konsumsi 

hijauan. Menurut Parakkasi (1999), pemberian konsentrat 

yang banyak pada ternak yang digemukkan akan semakin baik 

jika serat kasarnya < 15 % bahan kering pakan. Hartadi dkk., 

(1997), menyatakan bahwa konsentrat adalah suatu bahan 

pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk 
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meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan dan 

dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen 

(pelengkap) atau makanan pelengkap. Pakan penguat atau 

konsentrat diberikan dengan tujuan menambah nilai gizi 

pakan, menambah unsur pakan yang defisiensi dan 

meningkatkan konsumsi pakan (Murtidjo, 1993). 

Konsentrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

konsentrat sumber protein dan konsentrat sumber energi. 

Menurut Tillman dkk., (1998), bahwa konsentrat dikatakan 

sebagai sumber energi apabila mempunyai kandungan protein 

kasar kurang dari 20% dan serat kasarnya 18%, sedangkan 

konsentrat dikatakan sebagai sumber protein jika mempunyai 

kandungan protein lebih dari 20 %. Parakkasi (1999), 

menyatakan bahwa konsentrat sumber protein dapat diperoleh 

dari hasil samping penggilingan berbagai biji-bijian, bahan 

pakan sumber hewani dan hijauan sumber protein, sedangkan 

konsentrat sumber energi dapat diperoleh dari dedak dan biji-

bijian seperti jagung. Selain komposisi kimia, faktor penting 

dalam mengevaluasi konsentrat terkandung dalam pakan sapi 

adalah palatabilitas, kualitas produk dan biaya (Ensminger, 

1998). 

Fungsi konsentrat adalah meningkatkan dan 

memperkaya nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai 

gizinya rendah. Menurut Darmono (1993), bahwa sapi yang 

sedang tumbuh ataupun yang sedang dalam periode 

penggemukan harus diberikan pakan penguat yang cukup, 

sedangkan sapi yang digemukkan dengan system “dry lot 

fattening” justru sebagian besar pakan berupa pakan berbutir, 

atau penguat. Pakan yang mengandung protein rendah seperti 

jerami padi, sebaiknya mengunakan pakan tambahan 

konsentrat yang bertujuan untuk meningkatkan nilai nutrisi 
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pakan yang rendah agar memenuhi kebutuhan normal hewan 

untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Bahan yang 

terdapat pada konsentrat dapat meliputi diantaranya bahan 

makanan yang berasal dari biji-bijian seperti jagung giling, 

hasil ikutan pertanian seperti dedak dan tetes. Kandungan 

protein yang rendah dengan daya cerna yang hanya 40% 

menyebabkan rendahnya konsumsi bahan kering (kurang dari 

2% berat badan ternak). Hal ini jelas, tanpa penambahan 

konsentrat tidak mungkin dapat meningkatkan produksi 

ternak, bahkan mungkin dapat menurunkan produksi (Yunilas, 

2009). 

 

2.2.4.3 Kondisi Lingkungan 

Potensi produktivitas ternak pada dasarnya dipengaruhi 

faktor genetik dan lingkungan serta interaksi antara genetik 

dan lingkungan. Faktor genetik dipengaruhi oleh bangsa 

ternak, sedangkan faktor lingkungan dipengaruhi oleh: iklim, 

ketinggian tempat, temperatur, cahaya dan kelembaban. 

Menurut Jordan (2003), bahwa unsur-unsur iklim seperti 

temperatur, cahaya, kelembaban, curah hujan dan angin adalah 

faktor-faktor pembatas bagi kelangsungan aktifitas reproduksi 

secara umum. Hal tersebut dapat mengurangi tingkat efisiensi 

dalam reproduksi ternak. Efisiensi reproduksi dapat 

ditingkatkan apabila peningkatan mutu sistem pemeliharaan, 

sistem perkandangan, sistem pakan, sistem pengendalian 

penyakit dan sistem perkawinan. 

Menurut Tjatur dan Ihsan (2011), bahwa ketinggian 

tempat memberikan penampilan reproduksi sapi betina 

indukan yang berbeda. Calderon et al., (2005), menyatakan 

bahwa efisiensi reproduksi ternak di dataran tinggi 

berdasarkan nilai S/C, DO dan CI menunjukkan penampilan 
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yang lebih baik daripada di dataran rendah. Ketinggian tempat 

dapat mempengaruhi penampilan sapi betina indukan. 

Penampilan reproduksi ternak pada daerah panas terdapat 

perbedaan dengan ternak yang berada di daerah dingin. Hal ini 

dikarenakan adanya hubungan antara faktor suhu dan 

kelembaban. 

Pengaruh lingkungan seperti, ketinggian tempat akan 

mempengaruhi stress panas pada ternak. Stress panas tersebut 

akan berpengaruh terhadap penampilan reproduksi ternak. 

Menurut Berman (2005), bahwa peningkatan kebutuhan 

maintenance pada ternak disebabkan untuk mengurangi 

cekaman panas dalam tubuh, laju metabolisme dan konsumsi 

pakan, sehingga akan berdampak pada penurunan kemampuan 

bereproduksi dan sekresi hormon reproduksi yang 

berhubungan dengan fertilitas ternak tersebut. Rata-rata 

penampilan DO, S/C dan CI di daerah dataran rendah yaitu: 

129,91±32,05 hari; 2,82±0,77 kali dan 401,47±32,48 hari, 

sedangkan didaerah dataran tinggi memiliki rata-rata DO, S/C 

dan CI lebih rendah, yaitu: 110,84±46,45 hari; 1,58±0,78 kali 

dan 382,58±45,76 hari (Tjatur dan Ihsan, 2011). Perbedaan ini 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat terhadap suhu dan 

kelembaban udara. Interaksi suhu dan kelembaban udara dapat 

mempengaruhi produktivitas sapi betina indukan, karena dapat 

menyebabkan stress pada tubuh ternak dan berakibat pada 

perubahan serangkaian proses metabolisme tubuh. 

S/C, DO dan CI sapi Bali di Pulukan nilainya adalah 

S/C = 1,20±0,27 kali; DO = 110+32.33 hari dan CI = 

404,9+60,8 hari (Anonimous, 2006). Faktor reproduksi 

umumnya mempunyai nilai heritabilitas yang rendah. Oleh 

sebab itu, faktor lingkungan sangat berperan terhadap kondisi 

reproduksi ternak. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah 
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pakan (kualitas dan kuantitas), penyakit dan manajemen 

reproduksi (deteksi berahi, penentuan masa kawin yang 

optimum serta perhitungan waktu pada tahapan periode 

reproduksi). Nilai reproduksi sapi Bali masih wajar sesuai 

dengan kondisi peternakan pada umumnya di Indonesia. 

Sapi Bali yang ditempatkan pada lokasi dengan suhu 

yang cukup tinggi dan kelembaban udara yang tidak 

mendukung, maka sapi akan mengalami cekaman panas yang 

berakibat pada menurunnya produktivitas sehingga potensi 

genetiknya tidak dapat tampil secara optimal. Tinggi 

rendahnya suhu dan kelembaban udara sangat dipengaruhi 

oleh iklim. Jordan (2003), menyatakan bahwa kelembaban 

udara yang tinggi dapat menghambat mekanisme pelepasan 

panas tubuh baik melalui keringat maupun pernafasan.  Unsur-

unsur iklim seperti: temperatur, cahaya, kelembaban, curah 

hujan dan angin adalah faktor – faktor pembatas bagi 

kelangsungan reproduksi secara umum (Jordan, 2003). 

 

2.2.4.4 Paritas 

 Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan 

anak. Paritas pertama adalah ternak betina yang melahirkan 

anak satu kali atau pertama. Demikian juga untuk kelahiran-

kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua dan 

seterusnya (Hafez, 2000). Menurut Belstra (2003), bahwa 

paritas berkorelasi positif terhadap lama kehidupan ternak atau 

umur ternak. Tolihere (2006), menyatakan bahwa lama 

kehidupan pada umumnya mempengaruhi daya reproduksi 

ternak dan frekuensi beranak. Faktor ini sangat penting bagi 

peternakan dan pembangunan peternakan, karena setiap 

penundaan kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis 
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yang sangat penting. Oleh karena itu, sapi pada paritas yang 

berbeda pasti akan memiliki daya reproduksi yang berbeda. 

 Daya reproduksi dapat dilihat melalui respon 

fisiologis ternak. Respon fisiologis yang dapat dilihat 

antaranya melalui kecepatan timbulnya estrus dan lama estrus. 

Menurut Partodihardjo (2006), bahwa sapi dara umumnya 

mengalami masa estrus lebih singkat daripada sapi yang lebih 

dewasa. Pernyataan ini didukung oleh Salisbury and Van 

Demark (1995), yang menyatakan bahwa rata-rata lama estrus 

sapi dewasa adalah 19,3 jam sedangkan pada sapi dara adalah 

16,1 jam. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata lama estrus 

sapi Bali paritas 1 adalah 16,87 jam, paritas 2 adalah 17,33 

jam, dan pada paritas 3 adalah 17,42 jam (Maliawan, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat, Desa 

Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 

sampai dengan 8 Desember 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan 65 ekor sapi Bali betina (57 ekor milik Bapak 

Mupu Amerta dan 8 ekor milik Saudara Komang), 

pengamatan BCS dan data recording pelaksanaan inseminasi 

buatan yang minimal telah partus dua kali agar dapat diketahui 

calving interval. Sampel yang dipilih secara proposive 

sampling di peternakan rakyat, Desa Abuan, Kecamatan Susut, 

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi 

kasus. Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung (observasi) beberapa data bukan variable yang 

meliputi: identitas peternak, jumlah sapi, perkandangan serta 

pemberian pakan dan minum. Data sekunder diperoleh dengan 

mencatat kartu Inseminasi Buatan yang dimiliki peternak. 

 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumber yang diamati dan dicatat oleh pengambil 
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data. Cara memperoleh data ini dengan melakukan 

observasi, wawancara dan partisipasi langsung. Data 

primer tersebut meliputi: BCS dapat diukur berdasarkan  

pada estimasi visual timbunan lemak tubuh dibawah  kulit  

sekitar  pangkal  ekor, tulang punggung,  tulang  rusuk  

dan  pinggul. 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya 

bukan diusahakan sendiri secara langsung oleh peneliti, 

tetapi diambil dari statistik, majalah dan keterangan-

keterangan ataupun publikasi lainnya. Data sekunder 

tersebut, meliputi : 

1. Sampel sapi betina indukan minimal dua kali partus 

dan memiliki kartu Inseminasi Buatan. 

2. Memiliki recording Inseminasi Buatan yang lengkap, 

meliputi: tanggal Inseminasi Buatan, tanggal PKB dan 

tanggal partus. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati untuk mengetahui keberhasilan 

penelitian ini, yaitu: 

1) Body Condition Score 

Body  Condition  Score (BCS)  adalah nilai  kondisi  

tubuh  yang  didasarkan  pada estimasi  visual  timbunan  

lemak  tubuh dibawah  kulit  sekitar  pangkal  ekor,  

tulang punggung,  tulang  rusuk  dan  pinggul.  BCS dapat  

digunakan  untuk  memprediksi  dini status  kesenjangan  

energi  sapi selama awal  laktasi.  Penilaian  kondisi  

tubuh  ternak, terutama untuk sapi di Indonesia masih 

jarang  dilakukan  sehingga  untuk  kondisi peternakan  
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sapi    rakyat  sangat  penting (Hayati dkk., 2002). 

Deskripsi skor kondisi sapi potong dapat dilihat pada 

tabel 2. 

2) Service Per Conception 

S/C adalah angka yang menunjukkan jumlah inseminasi 

untuk menghasilkan kebuntingan dari sejumlah pelayanan 

(service) inseminasi yang dibutuhkan oleh seekor ternak 

betina sampai terjadi kebuntingan (Jainudeen dan Hafez, 

2008). 

3) Days Open 

DO atau masa kosong adalah jarak antara waktu indukan 

sapi betina beranak sampai dengan bunting kembali 

(Jainudeen and Hafez, 2008). 

4) Calving Interval 

CI adalah selang waktu antara beranak sampai beranak 

berikutnya. (Osterman, 2003). 

5) Conception Rate 

CR adalah Conception Rate atau angka konsepsi 

merupakan persentase ternak betina yang bunting pada 

perkawinan pertama (Partodiharjo, 2006). Rumus CR, 

yaitu: 

    
                   

                      
        

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Tabel 2.  Deskripsi Skor Kondisi Sapi Potong (Ditjennak 

Deptan, 2010) 

Gambar Skor Kategori Deskripsi 

 

1 Sangat 

kurus 

-  Lemak tidak ada di sekitar pangkal ekor. 

- Tulang pinggul, pangkal ekor dan tulang 

rusuk secara visual terlihat jelas. 

 

2 Kurus - Tulang rusuk dapat diidentifikasi bila 

disentuh, mulai sedikitk tidak jelas.  

-  Pangkal ekor, tulang pinggul dan 

panggul mulai tertutupi lemak. 

 

3 Sedang -   Tulang   rusuk   dapat   dirasakan   

dengan tekanan tangan 

-  Pangkal ekor mulai tertutupi lemak dan 

dapat dengan mudah dirasakan. 

 

4 Gemuk - Lemak penutup disekitar pangkal ekor    

jelas, sedikit membulat, lembek bila 

disentuh. 

-   Tulang rusuk tidak bisa dirasakan 

dengan tekanan tangan.  

-  Lipatan lemak mulai berkembang diatas 

tulang rusuk  dan paha ternak. 

 

5 Sangat 

Gemuk 

- Struktur tulang tidak lagi nyata dan    

ternak menunjukkan penampilan yang 

sintal dan membulat. 

- Tulang pinggul, pangkal ekor, tulang  

rusuk dan paha dipenuhi dengan lipatan 

lemak.  

- Mobilitas ternak lemah yang diakibatkan    

oleh lemak yang dibawanya. 
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Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan diolah 

menggunakan SPSS secara statistik, yaitu meliputi: 

1. Uji Anova 

Statistik uji : 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 
Kuadrat Tengah 

F 

Hitung 

Perlakuan ( k – l ) JKP KTP – A =
   

         
 

A / B 
Error ( n – k ) JKE KTP – B =

   

         
 

Total ( n – l ) JKT   

Usman dan Setiadi (2000) 
 

Keterangan : 

FK (Faktor Korelasi) = 
        

 

 
 

JKT (Jumlah Kuadrat Total) =          
  

 

JKP (Jumlah Kuadrat Perlakuan)  

= 
(   

  
   )

 

  
   

(   
  
   )

 

  
     

(   
  
   )

 

  
     

 

JKP (Jumlah Kuadrat Error) =  JKT – JK 

 

Hipotesis :  

- Ho : μ1=μ2=μ3=...=μn, tidak ada perbedaan yang nyata 

antara rata-rata hitung dari n kelompok. 

- H1: μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ ... ≠ μn, ada perbedaan yang nyata antara 

rata-rata hitung dari n kelompok 

(Furqan, 2004) 
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Metode uji Anova dihitung menggunakan: derajat 

bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah dan F hitung. Setelah 

itu membandingkan hasil F hitung dengan F tabel. Setelah data 

menghasilkan signifikan, data diurutkan berdasarkan rata-rata 

dari terkecil hingga yang terbesar. Lalu diuji menggunakan uji 

LSD, kemudian hasil notasi dapat ditentukan. Notasi yang 

diperoleh, dapat menentukan manakah BCS dengan reproduksi 

terbaik. 

 

3.5 Batasan Istilah 

a) Produktivitas adalah hasil yang diperoleh dari seekor 

ternak pada ukuran waktu tertentu. 

b) Efisiensi reproduksi adalah penggunaan secara maksimum 

kapasitas reproduksi. 

c) Body  Condition  Score adalah nilai  kondisi  tubuh  yang  

didasarkan  pada estimasi  visual  timbunan  lemak  tubuh 

dibawah  kulit  sekitar  pangkal  ekor,  tulang punggung,  

tulang  rusuk  dan  pinggul. 

d) Service Per Conception adalah angka yang menunjukkan 

jumlah inseminasi untuk menghasilkan kebuntingan dari 

sejumlah pelayanan (service) inseminasi yang dibutuhkan 

oleh seekor ternak betina sampai terjadi kebuntingan. 

e) Days Open atau masa kosong adalah jarak antara waktu 

indukan sapi betina beranak sampai dengan bunting 

kembali. 

f) Calving Interval adalah selang waktu antara beranak 

sampai beranak berikutnya. 

g) Conception Rate atau angka konsepsi adalah persentase 

ternak betina yang bunting pada perkawinan pertama. 

 

 



39 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum  

4.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi kegiatan penelitian merupakan peternakan 

rakyat, yang terletak di Desa Abuan, Kecamatan Susut, 

Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Kabupaten Bangli sebagian 

besar daerahnya merupakan dataran tinggi, hal ini berpengaruh 

terhadap keadaan iklim di wilayah ini. Keadaan iklim dan 

perputaran atau pertemuan arus udara yang disebabkan karena 

adanya pegunungan di daerah ini yang menyebabkan curah 

hujan relatif tinggi 900 – 3500 mm/tahun. Ketinggian tempat 

di Desa Abuan yaitu sekitar 225 – 950 mdpl, suhu udara relatif 

rendah berkisar antara 15 - 30 
o
C, kelembaban udara mencapai 

68 %, luas wilayah 4,83 km
2
, dengan sebagian lahan 

digunakan untuk kegiatan pertanian, yakni seluas 216 Ha (0,45 

%).  

Menurut BPS Kabupaten Bangli (2013) jumlah rumah 

tangga yang mengusahakan ternak di Kecamatan Susut pada 

tahun 2013 yaitu sapi potong 6.006 ekor, babi 4.055 ekor, 

ayam lokal 1.472 ekor. Jumlah penduduk di Kecamatan Susut 

yaitu 43.172 jiwa (21.348 jiwa laki-laki, 21.824 jiwa 

perempuan). Kabupaten Bangli berbatasan dengan 

(Suasthawa, 1987): 

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng 

Sebelah Timur :  Kabupaten Klungkung dan 

Karangasem 

Sebelah Selatan  :  Kabupaten Klungkung dan Gianyar 

Sebelah Barat  :  Kota Badung dan Gianyar 
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4.1.2 Kondisi Peternak dan Sumber Daya Pakan  

Peternak di Desa Abuan sebagian besar mengikuti KTT 

(Kelompok Tani Ternak). Pak Mupu Amerta dan Saudara 

Komang merupakan anggota dari KTT yang merupakan 

bentukan seluruh peternak di Desa Abuan, yaitu KTT Sari 

Laba. KTT tersebut menaungi beberapa bidang agrikompleks, 

meliputi: Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Peternak yang 

menjadi anggota KTT Sari Laba, memiliki pengetahuan aspek 

managerial yang sama, yaitu: bibit, pakan, perkandangan, 

reproduksi dan pemasaran. Peternak anggota KTT Sari Laba 

memelihara sapi Balinya secara intensif dan apabila terjadi 

masalah dalam pemeliharaan selalu diselesaikan secara 

kelompok. Sariubang dkk., (2009), menyatakan bahwa (1) 

tingkat kelahiran dan pendapatan pada pemeliharaan induk 

sapi Bali secara intensif lebih tinggi dibanding pemeliharaan 

secara tradisional (ekstensif); (2) induk sapi yang sudah 

melahirkan akan kembali estrus yang disertai kebuntingan 

lebih tinggi pada pemeliharaan secara intensif lebih tingi dari 

pada pemeliharaan secara tradisional. 

Peternak anggota KTT Sari Laba mendapatkan suplai 

jerami padi dan dedak padi dari petani anggota KTT. 

Pemberian pakan sapi Bali pada saat penelitian  sebesar 1.63 

ton untuk 65 ekor sapi tiap harinya. Jenis pakan dan jumlah 

pemberian pakannya adalah sebagai berikut: (1) jerami padi 

sebesar 593,31 kg, (2) dedak padi sebesar 692,19 kg, (3) 

empok jagung sebesar 164,81 kg, (4) pollard sebesar 164,81 

kg, (5) Mineral sebesar 9,89 kg. Pakan sapi yang kurang baik 

kualitasnya dan kuantitasnya, waktu berahinya akan menjadi 

lebih pendek (Jainudeen dan Hafez, 2008). 
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4.2 Hasil Analisis Data Penelitian 

Body Condition Score adalah nilai  kondisi  tubuh  yang  

didasarkan  pada estimasi visual timbunan lemak tubuh 

dibawah kulit sekitar pangkal ekor, tulang punggung, tulang 

rusuk dan pinggul (Hayati dkk., 2002). Pencapaian nilai BCS 

yang ideal berpengaruh terhadap efisiensi reproduksi ternak 

tersebut. Menurut Spitzer et al., (1995), bahwa BCS pada saat 

calving/kelahiran dan pada awal musim kawin/breeding adalah 

indikator paling penting terhadap kinerja reproduksi. Schatz et 

al., (2003), menyatakan bahwa performans reproduksi seperti 

S/C (Service per Conception), DO (Days Open), CI (Calving 

Interval) dan CR (Conception Rate) merupakan parameter 

penting untuk diketahui guna perbaikan efisiensi reproduksi. 

Efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila seekor induk sapi 

dapat menghasilkan pedet dalam satu tahun (Ball and Peters, 

2007). 

Pengaruh BCS terhadap efisiensi produksi yang 

meliputi S/C, DO, CI dan CR pada sapi Bali dapat dilihat pada 

tabel 3, sedangkan pengaruh paritas terhadap efisiensi 

reproduksi dapat dilihat pada table 4 dibawah ini: 

Tabel 3. Pengaruh BCS terhadap S/C, DO, CI, dan CR pada 

sapi Bali 

BCS 
Rataan 

S/C DO CI CR 

2 1,58±0,40
a
 143,10±6,54

c
 431,33±4,44

c
 57,00±19,80

a
 

2,5 1,46±0,34
a
 127,41±4,48

b
 413,59±6,40

b
 63,00±15,56

a
 

3 1,30±0,29
a
 92,38±6,06

a
 381,91±7,38

a
 75,00±22,63

a
 

3,5 1,34±0,47
a
 94,10±3,84

a
 380,50±4,33

a
 66,50±47,38

a
 

p-value 0,107 0,000 0,000 0,681 

 

Keterangan : Notasi yang tidak berbeda pada setiap 

kolom menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (p>0.05) 
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terhadap S/C dan CR. Notasi yang berbeda pada setiap kolom 

menunjukkan ada perbedaan yang nyata (p<0.05) terhadap DO 

dan CI. 

Tabel 4. Pengaruh Paritas terhadap S/C, DO, CI, dan 

CR pada sapi Bali 

Paritas 
Rataan 

S/C DO CI CR 

1 1,68±0,15
b
 112,68±20,95

a
 400,30±20,74

a
 46,75±11,27

b
 

2 1,15±0,13
a
 112,78±18,74

a
 399,31±16,33

a
 84,00±13,83

a
 

p-value 0,003 0,235 0,380 0,035 

Keterangan : Notasi yang tidak berbeda pada setiap 

kolom menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (p>0.05) 

terhadap DO dan CI. Notasi yang berbeda pada setiap kolom 

menunjukkan ada perbedaan yang nyata (p<0.05) terhadap S/C 

dan CR. 

 

4.2.1 Pengaruh Body Condition Score terhadap  Service 

Per Conception Sapi Bali pada Paritas 1 dan 2. 

Pengaruh Body Condition Score terhadap Service Per 

Conception Sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan 

data pada Tabel 3, diketahui bahwa rata-rata S/C Sapi Bali 

paling rendah didapatkan pada kelompok sapi dengan BCS 3 

dengan rata-rata sebesar 1,30±0,29 kali. Sedangkan, rata-rata 

S/C Sapi Bali paling tinggi didapatkan pada kelompok sapi 

dengan BCS 2 dengan rata-rata sebesar 1,58±0,40 kali. Hasil 

analisis dengan menggunakan uji Anova didapatkan p-value 

sebesar 0,107 (p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan BCS yang berbeda, tidak terdapat perbedaan yang 

nyata terhadap nilai S/C. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa BCS yang 

berbeda tidak dapat menurunkan nilai S/C, sehingga menolak 
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hipotesis yang menyatakan bahwa BCS berpengaruh terhadap 

efisiensi reproduksi yaitu penilaian S/C. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai S/C dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu : 

fisiologis karena kurang pakan, keterlambatan peternak 

mendeteksi saat berahi, kondisi resipien yang tidak baik 

karena faktor genetik dan menurunnya semen ditingkat 

peternak. BCS yang rendah akibat kekurangan pakan yang 

mengakibatkan keterlambatan datangnya estrus dan lamanya 

estrus dapat berdampak pada peningkatan nilai S/C. Diwiyanto 

dan Inounu (2009), menyatakan bahwa penyebab tingginya 

angka konsepsi, yaitu: kualitas semen ditingkat peternak 

menurun, kondisi resipien yang tidak baik karena faktor 

genetik, atau faktor fisiologis karena kurang pakan, deteksi 

berahi yang tidak tepat karena kelalaian peternak, serta 

keterampilan inseminator yang masih perlu ditingkatkan. 

Menurut Jainudeen and Hafez (2008), nilai S/C yang 

normal bekisar antara 1,6 kali sampai 2,0 kali. Makin rendah 

nilai S/C, maka makin tinggi kesuburan ternak betina tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian pada peternak rakyat di Desa 

Abuan, Sapi Bali yang di IB baik yang didataran tinggi 

maupun didataran rendah memiliki hasil yang baik. Menurut 

Iskandar dan Farizal (2011), bahwa hasil penelitian tentang 

ternak sapi yang dipelihara di daerah dataran tinggi dan rendah 

dari hasil IB cukup baik. 

Pelaksanaan IB di Desa Abuan dilakukan oleh 

inseminator dari BPTU Sapi Bali yang telah memiliki 

pengalaman menginseminasi cukup lama. IB dilakukan 

dengan menunggu adanya laporan dari peternak Sapi Bali ke 

pihak BPTU Sapi Bali dan selanjutnya inseminator akan 

menuju rumah peternak untuk melakukan IB. Kementan 

(2012), yang menyatakan bahwa pelaksanaan teknis IB 
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dilapangan memerlukan petugas yang memiliki keterampilan 

khusus yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Apabila 

pelaksanaan IB di lapangan diserahkan pada petugas yang 

kurang berpengalaman, maka hal ini tidak diperbolehkan. 

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki inseminator di BPTU 

Sapi Bali, baik atau buruknya pelaksanaan IB di peternak 

kemungkinan besar bukan karena faktor inseminator, tetapi 

cenderung ke faktor yang lain, deteksi berahi dan pakan. 

Faktor penentu keberhasilan reproduksi ditentukan oleh 

ketersediaan pakan dan manajemen (Romjali dan Rasyid, 

2007). 

Keterampilan inseminator dalam penanganan semen IB 

juga berpengaruh terhadap keberhasilan IB. Menurut Jalius 

(2011), semakin baik hasil kualitas spermatozoa (motif 

progresif dan keutuhan membran), maka semakin besar 

keberhasilan inseminasi buatan. Jainudeen and Hafez (2008), 

menyatakan bahwa kualitas spermatozoa yang berhubungan 

erat dengan kemampuan spermatozoa dalam membuahi sel 

telur diantaranya adalah motif progresif dan keutuhan 

membran. Parameter kualitas semen yang terpenting adalah 

konsentrasi dan motilitas progresifnya atau total spermatozoa 

yang bergerak kedepan karena hanya spermatozoa yang 

progresif saja yang mampu untuk melakukan fertilisasi 

(Susilawati, 2011). 

Ketepatan waktu IB yang baik, fasilitas pelaksaan IB 

yang memadai, kualitas semen yang digunakan, serta tingkat 

kemampuan inseminator yang tinggi merupakan faktor yang 

menyebabkan nilai S/C cukup baik di peternakan Sapi Bali. 

Menurut Kutsiyah dkk. (2003), bahwa yang mempengaruhi 

keberhasilan S/C diantaranya adalah kualitas semen yang 

digunakan, deteksi berahi, tingkat kemampuan inseminator 
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dan bobot hidup. Penilaian S/C pada BCS yang berbeda 

menggunakan uji statistik dengan prosedur ujinya adalah 

membuat peringkat data pada setiap perlakuan BCS. Hasil dari 

uji statistik pada S/C dapat dilihat pada Tabel 3. 

Pengaruh paritas 1 dan 2 terhadap Service Per 

Conception pada Sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan data pada Tabel 4, diketahui bahwa rata-rata S/C 

Sapi Bali paling rendah didapatkan pada paritas 1 dengan rata-

rata sebesar 1,15±0,13 kali, sedangkan rata-rata S/C Sapi Bali 

paling tinggi didapatkan pada paritas 2 dengan rata-rata 

sebesar 1,68±0,15 kali. Hasil analisis dengan menggunakan uji 

Anova dan BNT 5 % didapatkan p-value sebesar 0,003 

(p>0,05). Sehingga, menerima hipotesis yang menyatakan 

bahwa BCS berpengaruh terhadap efisiensi reproduksi pada 

paritas 1 dan 2. Berdasarkan pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata S/C 

berdasarkan pada paritas yang berbeda, dimana kelompok sapi 

paritas 2 memiliki S/C lebih rendah. Menurut Tolihere (1985), 

bahwa umur ternak pada umumnya berpengaruh terhadap daya 

reproduksi ternak dan frekuensi beranak. Hal ini disebabkan 

oleh ternak betina yang lebih muda, memiliki masa estrus 

yang lebih singkat daripada ternak betina dewasa dan 

dibutuhkan ketepatan waktu peternak dalam mendeteksi 

berahi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan S/C 

diantaranya adalah kualitas semen yang digunakan, deteksi 

berahi, tingkat kemampuan inseminator dan bobot hidup 

(Kutsiyah dkk., 2003).  

Menurut Sariubang dkk., (2009), bahwa induk sapi yang 

sudah melahirkan akan kembali estrus yang disertai 

kebuntingan lebih tinggi. Tolihere (1985), menyatakan bahwa 

umur ternak pada umumnya mempengaruhi daya reproduksi 
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ternak dan frekuensi beranak. Faktor ini sangat penting bagi 

peternakan dan pembangunan peternakan, karena setiap 

penundaan kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis 

yang sangat penting. Oleh karena itu, sapi pada paritas yang 

berbeda pasti akan memiliki daya reproduksi yang berbeda. 

Daya reproduksi dapat dilihat melalui respon fisioligis ternak. 

Respon fisiologis yang dapat dilihat antaranya melalui 

kecepatan timbulnya estrus dan lama estrus. Partodihardjo 

(2006), sapi dara umumnya mengalami masa estrus lebih 

singkat daripada sapi yang lebih dewasa. 

 

4.2.2 Pengaruh Body Condition Score terhadap  Days Open 

Sapi Bali pada Paritas 1 dan 2. 

Pengaruh Body Condition Score terhadap Days Open 

Sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan data pada 

Tabel 3, diketahui bahwa rata-rata DO Sapi Bali paling rendah 

didapatkan pada kelompok sapi dengan BCS 3 dengan rata-

rata sebesar 92,38±6,06 hari. Sedangkan, rata-rata DO Sapi 

Bali paling tinggi didapatkan pada kelompok sapi dengan BCS 

2 dengan rata-rata sebesar 143,10±6,54 hari. Hasil analisis 

dengan menggunakan uji Anova didapatkan p-value sebesar 

0,000 (p<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan 

BCS yang berbeda, terdapat perbedaan yang nyata terhadap 

nilai DO. Berdasarkan pada hasil pengujian BNT 5 %, 

menunjukkan bahwa rata-rata DO terendah didapatkan pada 

sapi dengan BCS 3 dan 3,5 memiliki rata-rata DO yang 

terpendek. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa BCS yang 

berbeda dapat menurunkan nilai DO, sehingga menerima 

hipotesis yang menyatakan bahwa BCS berpengaruh terhadap 

efisiensi reproduksi yaitu penilaian DO. Hal ini menunjukkan 
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bahwa nilai DO dipengaruhi oleh faktor fisiologis karena 

kurang pakan, keterlambatan peternak mendeteksi saat berahi, 

kondisi resipien yang tidak baik karena faktor genetik dan 

menurunnya semen ditingkat peternak. BCS rendah akibat 

kekurangan pakan yang mengakibatkan keterlambatan 

datangnya estrus dan lamanya estrus berdampak pada 

meningkatnya nilai DO. Keberhasilan reproduksi ditentukan 

oleh faktor ketersediaan pakan dan manajemen (Romjali dan 

Rasyid, 2007). 

Tingginya DO juga dapat disebabkan oleh faktor pakan. 

Menurut Winugroho (2002), bahwa tubuh induk yang kurus 

tidak hanya mengurangi produksi susu, tetapi juga 

mempengaruhi lambatnya gejala berahi. Kondisi tubuh setiap 

individu ternak berpengaruh terhadap lamanya waktu berahi. 

Jainudeen dan Hafez (2008), menyatakan bahwa pakan sapi 

yang kurang baik kualitasnya dan kuantitasnya, waktu 

berahinya akan menjadi lebih pendek. Selain itu, manusia 

memegang perananan penting dalam keberhasilan reproduksi 

ternak. Susilawati (2011), menyatakan bahwa faktor yang 

keberhasilan reproduksi ternak, yaitu: manajemen 

pemeliharaan, perkandangan, kualitas dan kuantitas pakan 

yang diberikan, pengendalian penyakit dan sistem perkawinan 

yang dilakukan oleh peternak. Tingginya nilai DO akan 

berdampak pada panjangnya nilai CI, sehingga secara 

ekonomi dapat menyebabkan kerugian yang cukup tinggi pada 

biaya pemeliharaan seperti pakan. 

Pengaruh paritas 1 dan 2 terhadap Days Open pada Sapi 

Bali dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan data pada Tabel 

4, diketahui bahwa rata-rata DO Sapi Bali paling rendah 

didapatkan pada paritas 1 dengan rata-rata sebesar 

112,68±20,95 hari. Sedangkan, rata-rata DO Sapi Bali paling 
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tinggi didapatkan pada paritas 2 dengan rata-rata sebesar 

112,78±18,74 hari. Hasil analisis dengan menggunakan uji 

Anova didapatkan p-value sebesar 0,235 (p<0,05). Sehingga, 

menolak hipotesis hipotesis yang menyatakan bahwa BCS 

berpengaruh terhadap efisiensi reproduksi pada paritas 1 dan 

2. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang nyata DO berdasarkan pada 

paritas berbeda. Hal ini disebabkan oleh ternak betina yang 

lebih muda, memiliki masa estrus yang lebih singkat daripada 

ternak betina dewasa dan dibutuhkan ketepatan waktu 

peternak dalam mendeteksi berahi. Menurut Tolihere (1985), 

bahwa umur ternak pada umumnya berpengaruh terhadap daya 

reproduksi ternak dan frekuensi beranak. DO dipengaruhi oleh 

banyak faktor, yaitu: patologis, hereditas, penanganan dan 

jenis kelamin keturunan (Izquierdo et al., 2008). 

Menurut Ismail (2009), bahwa ternak yang sudah 

pernah melahirkan lebih dari satu kali memperlihatkan gejala 

estrus lebih awal dan penampakan estrus yang sangat jelas 

diikuti oleh ternak yang sudah pernah melahirkan satu kali. 

Kurang pahamnya peternak akan tanda-tanda berahi akan 

menyebabkan pelaporan ke pihak inseminator juga terlambat 

dan menyebabkan ternak yang seharusnya di IB tertunda, 

sehingga DO akan lebih panjang. Abidin dkk., (2012), 

menyatakan bahwa pengetahuan peternak untuk mendeteksi 

berahi sangat diperlukan dalam keberhasilan IB. Hal-hal yang 

perlu diketahui sebelum melaksanakan IB diantaranya adalah 

waktu berahi sapi betina dengan tepat. Waktu berahi 

ditunjukkan oleh perubahan vulva menjadi kemerahan, 

bengkak dan suhu, keluarnya lendir serviks dan perubahan 

tingkah laku. Selain itu, tingginya nilai DO pada BCS 2 dapat 
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disebabkan karena gagalnya IB, ternak mengalami kematian 

embrio dan abortus. 

Menurut Sariubang dkk., (2009), bahwa induk sapi yang 

sudah melahirkan akan kembali estrus yang disertai 

kebuntingan lebih tinggi. Tolihere (1985), menyatakan bahwa 

umur ternak pada umumnya mempengaruhi daya reproduksi 

ternak dan frekuensi beranak. Faktor ini sangat penting bagi 

peternakan dan pembangunan peternakan, karena setiap 

penundaan kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis 

yang sangat penting. Oleh karena itu, sapi pada paritas yang 

berbeda pasti akan memiliki daya reproduksi yang berbeda. 

Daya reproduksi dapat dilihat melalui respon fisioligis ternak. 

Respon fisiologis yang dapat dilihat antaranya melalui 

kecepatan timbulnya estrus dan lama estrus. Sapi dara 

umumnya mengalami masa estrus lebih singkat daripada sapi 

yang lebih dewasa (Partodihardjo, 2006). 

 

4.2.3 Pengaruh Body Condition Score terhadap  Calving 

Interval Sapi Bali pada Paritas 1 dan 2.  

Pengaruh Body Condition Score terhadap Calving 

Interval Sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan data 

pada Tabel 3, diketahui bahwa rata-rata CI Sapi Bali paling 

rendah didapatkan pada kelompok sapi dengan BCS 3,5 

dengan rata-rata sebesar 380,50±4,33 hari. Sedangkan, rata-

rata CI Sapi Bali paling tinggi didapatkan pada kelompok sapi 

dengan BCS 2 dengan rata-rata sebesar 431,33±4,44 hari. 

Hasil analisis dengan menggunakan uji Anova didapatkan p-

value sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan BCS yang berbeda, terdapat perbedaan yang 

nyata terhadap nilai CI. Berdasarkan pada hasil pengujian 

BNT 5 %, menunjukkan bahwa rata-rata CI terendah 
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didapatkan pada sapi dengan BCS 3 dan 3,5 memiliki rata-rata 

CI yang terpendek. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa BCS yang 

berbeda dapat menurunkan nilai CI, sehingga menerima 

hipotesis yang menyatakan bahwa BCS berpengaruh terhadap 

efisiensi reproduksi yaitu penilaian CI. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai CI dipengaruhi oleh faktor fisiologis karena 

kurang pakan, keterlambatan peternak mendeteksi saat berahi, 

kondisi resipien yang tidak baik karena faktor genetik dan 

menurunnya semen ditingkat peternak.. BCS rendah akibat 

kekurangan pakan yang mengakibatkan keterlambatan 

datangnya estrus dan lamanya estrus serta lamanya DO 

berdampak pada meningkatnya nilai CI. Menurut Gunawan 

dkk. (2003), bahwa panjangnya jarak beranak disebabkan 

beberapa faktor diantaranya panjangnya masa berahi setelah 

melahirkan dan manajemen peternak. CI dapat dipengaruhi 

oleh lama kebuntingan dan waktu antara melahirkan sampai 

bunting kembali atau DO (Jainudeen and Hafez, 2008). 

Menurut Jainudeen and Hafez (2008), bahwa jarak 

beranak yang ideal berkisar 365 – 396 hari. Iskandar dan 

Farizal (2011), menyatakan bahwa dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa jarak beranak induk sapi rata-rata adalah 377 

hari. Berdasarkan hasil penelitain dari 72 sapi yang dipelihara 

secara konvensional memiliki lama CI 365 hari sampai 547 

hari. Nilai CI yang normal adalah 365 hari (Osterman, 2003). 

Rendahnya nilai CI dapat disebabkan pengaruh dari 

tingginya masa kosong dari ternak atau DO. Menurut LeBlanc 

(2005), bahwa masa kosong selain mempengaruhi produksi 

susu pada laktasi yang berjalan, juga akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan breeding dan selang beranak. 

Produktifitas ternak sapi ditentukan antara lain oleh jarak 
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beranak. Menurut Iskandar dan Farizal (2011), bahwa semakin 

pendek jarak beranak, maka makin produktif induk sapi 

tersebut. Optimalisasi jarak beranak dapat dilakukan melalui 

dua cara, yakni: (1) Mengkawinkan sapi betina indukan sekitar 

60 hari setelah melahirkan dan sekitar 85 hari setelah 

melahirkan, sapi betina indukan itu sudah harus bunting 

kembali (2) S/C tidak lebih dari dua kali. Melihat kondisi 

tersebut perbaikan manajemen reproduksi peternakan sapi 

perah harus lebih ditingkatkan agar produktifitas sapi potong 

lebih maksimal. Keberhasilan reproduksi ditentukan oleh 

faktor ketersediaan pakan dan manajemen (Romjali dan 

Rasyid, 2007). 

Menurut Drennan and Berry (2006), bahwa CI yang 

normal adalah 367 hari dan CI sendiri tidak dipengaruhi oleh 

paritas dari sapi tersebut. Tingginya nilai CI kemungkinan 

dapat disebabkan oleh DO yang panjang dan DO sendiri dapat 

dipengaruhi oleh faktor deteksi berahi oleh peternak, keadaan 

fisiologis ternak dan lain-lain. Berdasarkan Tabel 3, tidak ada 

CI yang ideal dan idealnya CI adalah sekitar 367 hari. Jika 

nilai CI rata-rata 401,74 hari, maka selisihnya adalah 34,74 

hari. Sehingga, dapat diketahui bahwa peternak telah rugi 

selama 34,74 hari dalam biaya pakan sebab ternak yang 

seharusnya dalam satu tahun melahirkan, waktu kelahirannya 

menjadi lebih panjang dan hal ini akan menyebabkan biaya 

pakan menjadi membengkak. 

Pengaruh paritas 1 dan 2 terhadap Calving Interval pada 

Sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan data pada 

Tabel 4 diketahui bahwa rata-rata CI Sapi Bali paling rendah 

didapatkan pada paritas 2 dengan rata-rata sebesar 

399,31±16,33 hari. Sedangkan, rata-rata CI Sapi Bali paling 

tinggi didapatkan pada paritas 1 dengan rata-rata sebesar 



52 
 

400,30±20,74 hari. Hasil analisis dengan menggunakan uji 

Anova didapatkan p-value sebesar 0,380 (p<0,05). Sehingga, 

menolak hipotesis yang menyatakan bahwa BCS berpengaruh 

terhadap efisiensi reproduksi pada paritas 1 dan 2. 

Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang nyata DO berdasarkan pada 

paritas berbeda. Hal ini disebabkan oleh ternak betina yang 

lebih muda, memiliki masa estrus yang lebih singkat daripada 

ternak betina dewasa dan dibutuhkan ketepatan waktu 

peternak dalam mendeteksi berahi serta lamanya DO yang 

berdampak pada meningkatnya nilai CI. Menurut Latief  dkk., 

(2004), bahwa faktor lain yang menyebabkan panjangnya 

jarak kelahiran adalah interval antara munculnya berahi 

pertama dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan 

perkawinan, dan kematian embrio. CI dapat dipengaruhi oleh 

lama kebuntingan dan waktu antara melahirkan sampai 

bunting kembali atau DO (Jaiunudeen and Hafez, 2008).  

Menurut Sariubang dkk., (2009), bahwa induk sapi yang 

sudah melahirkan akan kembali estrus yang disertai 

kebuntingan lebih tinggi. Tolihere (1985), menyatakan bahwa 

umur ternak pada umumnya mempengaruhi daya reproduksi 

ternak dan frekuensi beranak. Faktor ini sangat penting bagi 

peternakan dan pembangunan peternakan, karena setiap 

penundaan kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis 

yang sangat penting. Oleh karena itu, sapi pada paritas yang 

berbeda pasti akan memiliki daya reproduksi yang berbeda. 

Daya reproduksi dapat dilihat melalui respon fisioligis ternak. 

Respon fisiologis yang dapat dilihat antaranya melalui 

kecepatan timbulnya estrus dan lama estrus. Sapi dara 

umumnya mengalami masa estrus lebih singkat daripada sapi 

yang lebih dewasa (Partodihardjo, 2006). 
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4.2.4 Pengaruh Body Condition Score terhadap  

Conception Rate Sapi Bali pada Paritas 1 dan 2.  

Pengaruh Body Condition Score terhadap  Conception 

Rate Sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan data 

pada Tabel 3, diketahui bahwa rata-rata CR Sapi Bali paling 

rendah didapatkan pada kelompok sapi dengan BCS 2,5 

dengan rata-rata sebesar 57,00±19,80 %. Sedangkan, rata-rata 

CR Sapi Bali paling tinggi didapatkan pada kelompok sapi 

dengan BCS 3 dengan rata-rata sebesar 75,00±22,63 %. Hasil 

analisis dengan menggunakan uji Anova didapatkan p-value 

sebesar 0,681 (p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan BCS yang berbeda, tidak terdapat perbedaan yang 

nyata terhadap nilai S/C.  

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa BCS yang 

berbeda tidak dapat menurunkan nilai CR, sehingga menolak 

hipotesis yang menyatakan bahwa BCS berpengaruh terhadap 

efisiensi reproduksi yaitu penilaian CR. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai CR dipengaruhi oleh faktor fisiologis karena 

kurang pakan, keterlambatan peternak mendeteksi saat berahi, 

kondisi resipien yang tidak baik karena faktor genetik dan 

menurunnya semen ditingkat peternak. BCS yang rendah 

akibat kekurangan pakan yang mengakibatkan keterlambatan 

datangnya estrus dan lamanya estrus dapat berdampak pada 

peningkatan nilai CR. Diwiyanto dan Inounu (2009), 

menyatakan bahwa penyebab tingginya angka konsepsi, yaitu: 

kualitas semen ditingkat peternak menurun, kondisi resipien 

yang tidak baik karena faktor genetik, atau faktor fisiologis 

karena kurang pakan, deteksi berahi yang tidak tepat karena 

kelalaian peternak, serta keterampilan inseminator yang masih 

perlu ditingkatkan. Kesuburan ternak ditentukan oleh aktifitas 

ovarium (Jaenuden and Hafez, 2008). 
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Hasil penelitian menunjukkan rataan total CR sapi Bali 

di Desa Abuan adalah 75,00 %, hasil ini merupakan hasil CR 

yang baik. Pane (1990), menyatakan bahwa fertilitas sapi Bali 

berkisar 83 – 86 %. Menurut Susilawati dkk., (2006), bahwa 

angka CR hasil penelitian sebesar 57,5 % pada perkawinan 

alam dan 37,5 % pada perkawinan IB pada sapi Bali Pandaan. 

Menurut Tanari (2001), CR sapi Bali yang juga merupakan 

sapi lokal asli Indonesia yaitu sebesar 68,75 %. Partodihardjo 

(2006), menyatakan bahwa angka konsepsi yang ideal untuk 

sapi berkisar antara 60 – 73 %. CR akan lebih rendah nilainya 

ketika sapi-sapi dikawinkan lebih awal pada interval 60 hari 

setelah beranak dari pada interval berikutnya (Jainudeen and 

Hafez, 2008). 

Faktor pakan berpengaruh pada tinggi rendahnya CR. 

Daerah dataran tinggi memiliki tanah yang lebih subur dengan 

kandungan unsur  hara yang lebih lengkap dengan sistem 

usaha pertanian secara intensif. Pemeliharaan ternak di lokasi 

penelitian lebih baik karena pakan hijauan tersedia melimpah 

dengan kualitas lebih baik dan pemberian pakan konsentrat 

berupa dedak padi, empok jagung, pollard dan mineral. Secara 

umum daerah dataran tinggi berpengaruh lebih baik terhadap 

kesuburan pakan ternak. Keberhasilan reproduksi ditentukan 

oleh faktor ketersediaan pakan dan manajemen (Romjali dan 

Rasyid, 2007). 

 Tingginya kualitas dan kuantitas pakan cenderung 

berpengaruh baik terhadap kesuburan ternak. Jaenuden and 

Hafez (2008), menyatakan bahwa kesuburan ternak ditentukan 

oleh aktifitas ovarium. Pemberian pakan yang bermutu baik 

dan dalam jumlah yang cukup selama bunting sampai pasca 

bernak akan mempengaruhi kesuburan ternak. Selain itu juga 

dikarenakan sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia yang 
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mempunyai fertilitas yang tinggi. Partodiharjo (2006), 

menyatakan bahwa untuk mempertahankan agar CI tetap 365 

hari, maka nilai CR minimal sebesar 60 % dan rata-rata DO 

sebesar 90 hari. Sapi betina indukan seharusnya diberi 

tambahan nutrisi pasca melahirkan, sehingga induk yang baru 

melahirkan dapat segera berahi kembali diikuti adanya 

fertilitas yang baik pada musim kawin (Jainudeen and Hafez, 

2008). 

Pengaruh paritas 1 dan 2 terhadap tingginya nilai 

Conception Rate pada Sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan data pada Tabel 4, diketahui bahwa rata-rata CR 

Sapi Bali paling rendah didapatkan pada paritas 1 dengan rata-

rata sebesar 46,75±11,27 %. Sedangkan, rata-rata CR Sapi 

Bali paling tinggi didapatkan pada paritas 2 dengan rata-rata 

sebesar 84,00±13,83 %. Hasil analisis dengan menggunakan 

uji Anova dan BNT 5% didapatkan p-value sebesar 0,035 

(p>0,05). Sehingga, menerima hipotesis yang menyatakan 

bahwa BCS berpengaruh terhadap efisiensi reproduksi pada 

paritas 1 dan 2. Berdasarkan pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata CR 

terhadap pada paritas yang berbeda, dimana kelompok sapi 

paritas 2 memiliki CR lebih tinggi. Hasil ini menunjukkan 

bahwa berdasarkan paritas yang berbeda, terdapat perbedaan 

yang nyata terhadap nilai CR. Hal ini disebabkan oleh ternak 

betina yang lebih muda, memiliki masa estrus yang lebih 

singkat daripada ternak betina dewasa dan dibutuhkan 

perbaikan nutrisi pakan setelah melahirkan. Menurut Tolihere 

(1985), bahwa umur ternak pada umumnya berpengaruh 

terhadap daya reproduksi ternak dan frekuensi beranak. Sapi 

dapat menerima tambahan nutrisi pasca melahirkan, sehingga 

induk yang baru melahirkan dapat segera berahi kembali 
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diikuti adanya fertilitas yang baik pada musim kawin 

(Jainudeen and Hafez, 2008). 

Menurut Sariubang dkk., (2009), bahwa induk sapi yang 

sudah melahirkan akan kembali estrus yang disertai 

kebuntingan lebih tinggi. Tolihere (1985), menyatakan bahwa 

umur ternak pada umumnya mempengaruhi daya reproduksi 

ternak dan frekuensi beranak. Faktor ini sangat penting bagi 

peternakan dan pembangunan peternakan, karena setiap 

penundaan kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis 

yang sangat penting. Oleh karena itu, sapi pada paritas yang 

berbeda pasti akan memiliki daya reproduksi yang berbeda. 

Daya reproduksi dapat dilihat melalui respon fisioligis ternak. 

Respon fisiologis yang dapat dilihat antaranya melalui 

kecepatan timbulnya estrus dan lama estrus. Ternak betina 

yang memiliki umur yang lebih muda, pada umumnya 

mengalami masa estrus yang lebih singkat daripada ternak 

betina dewasa. Partodihardjo (2006), menyatakan bahwa sapi 

dara umumnya mengalami masa estrus lebih singkat daripada 

sapi yang lebih dewasa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang 

Pengaruh Body Condition Score terhadap Efisiensi Reproduksi 

Sapi Bali Di Kabupaten Bangli Bali, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh BCS terhadap efisiensi pada sapi Bali pada 

paritas 1 dan 2, yaitu: (1) BCS yang terbaik, didapatkan 

pada BCS 3 dan 3,5. Nilai reproduksi DO pada BCS 

tersebut adalah 92,38±6,06 hari dan 94,10±3,84 hari. 

Sedangkan, nilai reproduksi CI pada BCS tersebut adalah 

381,91±7,38 hari dan 380,50±4,33 hari. (2) Paritas yang 

terbaik, didapatkan pada paritas 2 dengan nilai S/C: 

1,15±0,13 kali dan nilai CR: 84,00±13,83 kali. 

2. Faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi sapi Bali, 

yaitu: pakan, bobot badan, jarak beranak, paritas dan 

deteksi berahi karena kelalaian peternak. 

 

4.2 Saran 

Diharapkan ada perbaikan manajemen pemeliharaan 

pada peternakan rakyat di Kabupaten Bangli. Sehingga, bisa 

tercapai nilai BCS yang ideal dan efisiensi reproduksi bisa 

tercapai. 
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Lampiran 1. Data Reproduksi Paritas 1 

No. 
ID Sapi  
(Ear Tag) 

BCS  DO (Hari) 

Calving 

Interval 

(Hari) 

1 108000000751 3.0 87 371 

2 108000000752 2.5 121 405 

3 108000000753 2.5 125 410 

4 108000000754 3.0 90 380 

5 108000000755 3.5 92 374 

6 108000000756 3.0 88 374 

7 108000000757 2.5 123 406 

8 108000000758 2.0 142 426 

9 108000000759 2.0 146 429 

10 108000000760 2.5 129 416 

11 108000000762 2.5 122 404 

12 108000000764 2.5 126 414 

13 108000000767 2.5 130 413 

14 108000000769 2.5 133 425 

15 108000000771 2.5 135 429 

16 108000000772 3.5 91 374 

17 108000000773 3.5 93 378 

18 108000000774 3.0 87 379 

19 108000000776 2.5 131 417 

20 108000000777 3.0 93 378 

21 108000000778 3.0 95 378 

22 108000000779 3.5 96 383 

23 108000000780 3.0 92 395 

24 108000000781 3.5 94 385 

25 108000000782 2.5 136 424 

26 108000000783 3.0 98 390 

27 108000000784 2.0 148 433 

28 108000000786 3.0 92 382 

29 108000000788 2.5 134 427 

30 108000000789 2.5 137 420 

31 108000000790 3.0 103 396 

32 108000000791 3.0 86 391 

33 108000000792 3.0 87 377 

34 108000000793 3.5 86 380 

35 108000000794 3.0 85 375 

36 108000000795 2.5 127 418 

37 108000000798 3.0 88 380 
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Lanjutan Lampiran 1. Data Reproduksi Paritas 1  

 

No. 
ID Sapi 

(Ear Tag) 
BCS DO (Hari) 

Calving 
Interval 

(Hari) 

38 108000000799 3.0 95 378 

39 1080000002051 3.5 98 380 

40 1080000002052 2.5 123 407 

41 1080000002054 2.5 121 409 

42 1080000002055 2.5 130 416 

43 1080000002056 2.5 122 405 

44 1080000002057 2.5 125 409 

45 1080000002058 3.0 85 377 

46 1080000002059 2.5 130 414 

47 1080000002060 2.5 128 419 

48 1080000002061 2.5 129 413 

49 1080000002062 3.0 103 388 

50 1080000002063 2.0 144 436 

51 1080000002064 2.0 145 431 

52 1080000002065 3.5 97 386 

53 1080000002066 3.0 86 371 

54 1080000002067 3.0 98 386 

55 1080000002068 3.5 99 385 

56 1080000002070 2.0 149 437 

57 1080000002071 2.5 121 404 

58 1080000002072 3.0 85 367 

59 1080000002073 2.5 122 405 

60 1080000002074 3.0 88 378 

61 1080000002076 2.5 132 417 

62 1080000002077 3.0 91 377 

63 1080000002078 2.5 130 415 

64 1080000002081 2.5 126 413 

65 1080000002084 2.0 141 425 

 

 

BCS 
S/C Paritas 

1 

CR Paritas 

1 

2.0 1.86 Kali 43 % 

2.5 1.70 Kali 52 % 

3.0 1.50 Kali 59 % 

3.5 1.67 Kali 33 % 
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Lanjutan Lampiran 1. Data Reproduksi Paritas 2 

No. 
ID Sapi  

(Ear Tag) 
BCS  

DO 

(Hari) 

Calving Interval 

(Hari) 

1 108000000751 3.0 89 375 

2 108000000752 2.5 123 408 

3 108000000753 2.5 
  

4 108000000754 3.0 93 388 

5 108000000755 3.5 95 380 

6 108000000756 3.0 90 378 

7 108000000757 2.5 127 412 

8 108000000758 2.0 
  

9 108000000759 2.0 
  

10 108000000760 2.5 
  

11 108000000762 2.5 124 408 

12 108000000764 2.5 128 418 

13 108000000767 2.5 
  

14 108000000769 2.5 
  

15 108000000771 2.5 
  

16 108000000772 3.5 
  

17 108000000773 3.5 
  

18 108000000774 3.0 90 384 

19 108000000776 2.5 132 420 

20 108000000777 3.0 89 376 

21 108000000778 3.0 105 390 

22 108000000779 3.5 
  

23 108000000780 3.0 
  

24 108000000781 3.5 
  

25 108000000782 2.5 
  

26 108000000783 3.0 
  

27 108000000784 2.0 
  

28 108000000786 3.0 
  

29 108000000788 2.5 
  

30 108000000789 2.5 
  

31 108000000790 3.0 
  

32 108000000791 3.0 
  

33 108000000792 3.0 
  

34 108000000793 3.5 
  

35 108000000794 3.0 90 383 

36 108000000795 2.5 
  

37 108000000798 3.0 
  

 

 



78 
 

Lanjutan Lampiran 1. Data Reproduksi Paritas 2 

No. 
ID Sapi 
(Ear Tag) 

BCS DO (Hari) 

Calving 

Interval 

(Hari) 

38 108000000799 3.0 98 387 

39 1080000002051 3.5   

40 1080000002052 2.5   

41 1080000002054 2.5 124 414 

42 1080000002055 2.5   

43 1080000002056 2.5 126 411 

44 1080000002057 2.5 127 414 

45 1080000002058 3.0 95 389 

46 1080000002059 2.5 132 417 

47 1080000002060 2.5   

48 1080000002061 2.5 131 417 

49 1080000002062 3.0 105 392 

50 1080000002063 2.0   

51 1080000002064 2.0 147 436 

52 1080000002065 3.5   

53 1080000002066 3.0 92 382 

54 1080000002067 3.0 103 393 

55 1080000002068 3.5   

56 1080000002070 2.0   

57 1080000002071 2.5 123 407 

58 1080000002072 3.0   

59 1080000002073 2.5 124 410 

60 1080000002074 3.0   

61 1080000002076 2.5   

62 1080000002077 3.0   

63 1080000002078 2.5   

64 1080000002081 2.5   

65 1080000002084 2.0 143 429 

 

 

BCS S/C Paritas 2 CR Paritas 2 

2.0 1.29 Kali 71 % 

2.5 1.22 Kali 74 % 

3.0 1.09 Kali 91 % 

3.5 1.00 Kali 100 % 
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Lampiran 2.  Analisis Ragam Penilaian Reproduksi (Service 

Per Conception) 

Means 

 

 

 

Univariate Analysis of Variance 

 

 

Case Processing Summary

8 100.0% 0 .0% 8 100.0%

8 100.0% 0 .0% 8 100.0%

S_per_C  * BCS

S_per_C  * Paritas

N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total

Cases

S_per_C  * BCS

S_per_C

1.5750 2 .40305

1.4600 2 .33941

1.2950 2 .28991

1.3350 2 .47376

1.4163 8 .31236

BCS

2

2.5

3

3.5

Total

Mean N Std. Deviation

S_per_C  * Paritas

S_per_C

1.6825 4 .14751

1.1500 4 .12987

1.4163 8 .31236

Paritas

1

2

Total

Mean N Std. Deviation

Warnings

Post hoc tests are not performed for Paritas because there are fewer than three

groups.
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Lanjutan Lampiran 2. Analisis Ragam Penilaian Reproduksi 

(Service Per Conception) 

 

 

Post Hoc Tests 

 

BCS 

 

 

Between-Subjects Factors

2 2

2.5 2

3 2

3.5 2

4

4

1.00

2.00

3.00

4.00

BCS

1

2

Paritas

Value Label N

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: S_per_C

.664a 4 .166 26.157 .011

16.046 1 16.046 2528.606 .000

.097 3 .032 5.087 .107

.567 1 .567 89.368 .003

.019 3 .006

16.729 8

.683 7

Source

Corrected Model

Intercept

BCS

Paritas

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .972 (Adjusted R Squared = .935)a. 
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Lanjutan Lampiran 2. Analisis Ragam Penilaian Reproduksi 

(Service Per Conception) 

 

 

 

  

Multiple  Comparisons

Dependent Variable: S_per_C

LSD

.1150 .07966 .245 -.1385 .3685

.2800* .07966 .039 .0265 .5335

.2400 .07966 .057 -.0135 .4935

-.1150 .07966 .245 -.3685 .1385

.1650 .07966 .130 -.0885 .4185

.1250 .07966 .215 -.1285 .3785

-.2800* .07966 .039 -.5335 -.0265

-.1650 .07966 .130 -.4185 .0885

-.0400 .07966 .650 -.2935 .2135

-.2400 .07966 .057 -.4935 .0135

-.1250 .07966 .215 -.3785 .1285

.0400 .07966 .650 -.2135 .2935

(J) BCS

2.5

3

3.5

2

3

3.5

2

2.5

3.5

2

2.5

3

(I) BCS

2

2.5

3

3.5

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Lanjutan Lampiran 2. Analisis Ragam Penilaian Reproduksi 

(Days Open) 

Means 

 

Univariate Analysis of Variance 

 

Case Processing Summary

93 100.0% 0 .0% 93 100.0%

93 100.0% 0 .0% 93 100.0%

DO  * BCS

DO  * Paritas

N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total

Cases

DO  * BCS

DO

143.1000 10 6.53962

127.4103 39 4.47636

92.3824 34 6.05537

94.1000 10 3.84274

112.7097 93 20.23373

BCS

2

2.5

3

3.5

Total

Mean N Std. Deviation

DO  * Paritas

DO

112.6818 66 20.95208

112.7778 27 18.73978

112.7097 93 20.23373

Paritas

1

2

Total

Mean N Std. Deviation

Warnings

Post hoc tests are not performed for Paritas because there are fewer than three

groups.
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Lanjutan Lampiran 2. Analisis Ragam Penilaian Reproduksi 

(Days Open) 

 

 

Post Hoc Tests 

BCS 

 

 

Between-Subjects Factors

2 10

2.5 39

3 34

3.5 10

66

27

1.00

2.00

3.00

4.00

BCS

1

2

Paritas

Value Label N

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: DO

35215.698a 4 8803.925 316.292 .000

671208.837 1 671208.837 24114.011 .000

35215.522 3 11738.507 421.720 .000

39.802 1 39.802 1.430 .235

2449.463 88 27.835

1219088.000 93

37665.161 92

Source

Corrected Model

Intercept

BCS

Paritas

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .935 (Adjusted R Squared = .932)a. 
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Lanjutan Lampiran 2. Analisis Ragam Penilaian Reproduksi 

(Days Open) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple  Comparisons

Dependent Variable: DO

LSD

15.6897* 1.87008 .000 11.9734 19.4061

50.7176* 1.89793 .000 46.9459 54.4894

49.0000* 2.35944 .000 44.3111 53.6889

-15.6897* 1.87008 .000 -19.4061 -11.9734

35.0279* 1.23789 .000 32.5678 37.4880

33.3103* 1.87008 .000 29.5939 37.0266

-50.7176* 1.89793 .000 -54.4894 -46.9459

-35.0279* 1.23789 .000 -37.4880 -32.5678

-1.7176 1.89793 .368 -5.4894 2.0541

-49.0000* 2.35944 .000 -53.6889 -44.3111

-33.3103* 1.87008 .000 -37.0266 -29.5939

1.7176 1.89793 .368 -2.0541 5.4894

(J) BCS

2.5

3

3.5

2

3

3.5

2

2.5

3.5

2

2.5

3

(I) BCS

2

2.5

3

3.5

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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