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ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the reproduction performance 

of ongole crossbreed cows at various ages in the village of Napis Tambakrejo district 

Bojonegoro regency. 100 heads of at least second parity of cows were used in this 

study. The reproductive performance data viz Service per Conception (S / C), Days 

Open (DO), calving interval (CI) and conception rate (CR) were collected from the ar-

tificial insemination record at farms and analyzed using a chi square method. The results 

showed that S/C and CR were not significantly different (P>0,05) from the expected 

value, but DO and CI different significantly(P<0,01). The means and standard devia-

tions of each parameter at 4, 5, 6 and 7 years of age were respectively as follows: S/C 

(1.45 ± 0.65 times, 1.19 times ± 0.54, 1.57 ± 0.69 and 1.41 ± 0.71 times), DO (127.25 ± 

17.41 days, 123.71 ± 16.99 days, 132.18 ± 17.09 days and 124.88 ± 17.20 days), CI 

(394.67 ± 20.42 days, 395.81 ± 13.47 days, 408, 54 ± 18.11 days and 405.12 ± 19.01 

days) and CR (62.50 ± 49.45%, 87.09 ± 34.07%, 53.57 ± 50.78 and 70.58 ± 46 , 96). In 

conclusion the reproductive performances varied by the age of cows with the best val-

ues were occur at 5 years age. 
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PENDAHULUAN 

Permintaan daging sapi dari ta-

hun ke tahun terus mengalami pening-

katan seiring peningkatan jumlah pen-

duduk Indonesia. Pada tahun 2015 ter-

catat komsumsi daging di Indonesia 

mencapai 653,980 ton  yang dipasok 

dari ternak lokal sebanyak 416,090 ton 

(64%) selebihnya dipasok dari impor 

sebanyak 237,890 ton (36%) (Anonim-

ous, 2015). Provinsi Jawa Timur meru-

pakan Provinsi dengan jumlah populasi 

sapi potong terbanyak di Indonesia yak-

ni sebanyak 4.326.261 ekor pada tahun 

2015 atau 27,92% total populasi sapi 

potong yang ada di Indonesia (BPS, 

2015). 

Upaya yang telah dilakukan pe-

merintah untuk meningkatkan populasi 

sapi di dalam negeri yaitu dengan inse-

minasi Buatan (IB), yang bertujuan un-

tuk dapat meningkatkan mutu genetik 

sapi potong Indonesia. Inseminasi Bua-

tan merupakan program yang telah di-
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kenal oleh peternak sebagai teknologi 

reproduksi ternak yang efektif karena 

dapat menghasilkan anak dengan kuali-

tas baik dalam jumlah yang besar den-

gan memanfaatkan pejantan unggul 

(Susilawati, 2011
a
). Rasad, dkk, (2008) 

menambahkan bahwa penerapan pro-

gram IB mampu mempercepat pening-

katan populasi sapi potong. 

Kabupaten Bojonegoro memiliki 

populasi sapi potong sebesar 160.037 

ekor, sedangkan Desa Napis memiliki 

populasi sapi potong jenis Peranakan 

Ongole (PO) dengan jumlah 2.272 ekor 

(Anonimous, 2014). Sapi Peranakan 

Ongole di Desa Napis masih diperta-

hankan untuk dipelihara secara turun 

temurun. Sapi PO juga menunjukkan 

keunggulan sapi tropis yaitu daya adap-

tasi iklim tropis yang tinggi, tahan ter-

hadap panas, tahan terhadap gangguan 

parasit seperti gigitan nyamuk dan cap-

lak, disamping itu juga menunjukkan 

toleransi yang baik terhadap pakan yang 

mengandung serat kasar tinggi (Astuti, 

2004). 

Susilawati (2013) menyatakan 

bahwa IB telah terbukti memberikan 

dampak positif pada peningkatan popu-

lasi ternak. Program IB merupakan sa-

lah satu teknologi reproduksi yang 

mampu dan telah berhasil meningkatkan 

perbaikan mutu genetik ternak, sehing-

ga dalam waktu pendek dapat mengha-

silkan anak dengan kualitas baik dalam 

jumlah yang besar dengan meman-

faatkan pejantan unggul sebanyak-

banyaknya. Hasil penelitian Nuryadi 

dan Wahjuningsih (2011) bahwa Ser-

vice per Conception sapi Peranakan 

Ongole sebesar 1,28 kali, Days Open 

130,27 hari, Calving Interval 414,97 

hari, Conception Rate 75,34%. Parame-

ter yang digunakan untuk menilai pe-

nampilan reproduksi adalah Service Per 

Conception (S/C), Conception Rate 

(CR), Days Open (DO), Calving Inter-

val (CI) dan Indeks Fertilitas (IF) (Ihsan 

dan Wahjuningsih 2011). Berdasarkan 

hasil peneltian Zainudin, dkk, (2014) 

efisiensi reproduksi yang lebih muda 

lebih baik dari pada induk yang beru-

mur lebih tua. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tampilan reproduksi sapi 

Peranakan Ongole pada berbagai umur 

di peternakan rakyat Desa Napis Keca-

matan Tambakrejo Kabupaten Bojone-

goro 

 

MATERI DAN METODE  

Penelitian dilaksanakan di De-

sa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabu-

paten Bojonegoro  dilaksanakan mulai 

21 Oktober sampai 27 November 2016. 

Materi yang digunakan dalam pe-

nelitian ini adalah sapi induk PO 100 

ekor dan telah partus minimal dua kali. 

Metode yang dipergunakan dalam pene-

litian ini adalah survey dengan pen-

gumpulan data primer dan data sekund-

er. Pengambilan data primer dilakukan 

dengan cara pengamatan dan wawanca-

ra secara langsung dengan peternak 

menggunakan daftar pertanyaan kui-

sioner, sedangkan data sekunder dipero-

leh dari ketua ternak dan peternak Ke-

camatan Tambakrejo Kabupaten Bojo-

negoro. Variable yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi Service per con-

ception (S/C), Days Open, Calving In-

terval, dan Conception Rate. 

Service per Conception (S/C) ada-

lah angka yang menunjukkan jumlah 
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perkawinan yang dilakukan untuk men-

dapatkan satu kebuntingan dalam satu 

populasi (Feradis, 2010). 

S/C = 
Jumlah  insemi nasi

jumlah  sapi  betina  yang  bunting
 

 Days Open atau lama kosong 

merupakan jarak waktu antara sapi be-

ranak atau partus sampai perkawinan 

yang menghasilkan kebuntingan (Jainu-

deen and Hafez, 2008). Calving Interval 

adalah jangka waktu yang menunjukan 

antara kelahiran yang satu dengan kela-

hiran yang sebelumnya atau sesudah-

nya. Calving Interval dapat dipengaruhi 

oleh lama waktu kebuntingan dan lama 

waktu kosong (Jainudeen and Hafez, 

2008). Conception rate adalah jumlah 

induk yang bunting pada inseminasi bu-

atan pertama dibagi dengan seluruh in-

duk yang dikawinkan kemudian dikali 

100% (Jainudeen and Hafez, 2008). 

 

 CR=                                        x 100% 

 

 

Data yang diperoleh selanjutnya ditabu-

lasi dan diolah, setelah semua data dihi-

tung dan dirata-rata dilanjutkan dengan 

analisis deskriptif dan uji chi square

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Service per Conception (S/C) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tampilan reproduksi sapi PO pada berbagai 

umur berdasarkan S/C dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Rataan Service per Conception Sapi Peranakan Ongole Pada Berbagai        

Umur 

Gambar. 1 menunjukkan bahwa nilai S/C 

induk sapi Peranakan Ongole umur 4 ta-

hun 1,45±0,65 kali, umur 5 tahun 

1,22±0,55 kali, umur 6 tahun 1,50±0,63 

kali, umur 7 tahun 1,47±0,79 kali. Nilai 

rata-rata S/C sapi PO dilokasi penelitian 

adalah 1,40±0,65 kali. Hariadi dkk, (2011) 

perhitungan S/C digunakan untuk mem-

bandingkan performan reproduksi diantara 

individu sapi betina yang subur. Sapi da-

lam keadaan normal memiliki nilai S/C 

sebesar 1,65 atau kurang dari 2. Menurut 

Ihsan dan Wahjuningsih (2011) menun-

jukkan bahwa nilai S/C  sapi PO paritas 2 

dan 3 berturut-turut adalah 1,42 dan 1,41. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai S/C ti-
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dak jauh berbeda dengan yang ada di lo-

kasi penelitian. 

 Berdasarkan data pengamatan ter-

sebut dapat diketahui bahwa nilai S/C di-

lokasi penelitian dikategorikan baik, hal 

ini dapat disebabkan sapi PO di lokasi pe-

nelitian memiliki adaptasi lingkungan 

yang baik dan ketrampilan peternak serta 

inseminator dalam mendeteksi tanda-

tanda berahi. Hal ini sesuai dengan Haria-

di, dkk., (2011) bahwa sapi dalam kea-

daan normal memiliki nilai S/C sebersar 

1,65 atau kurang dari 2, semakin rendah 

nilai service per conception semakin baik 

tingkat efisiensi Reproduksi. Menurut 

Kutsiyah, dkk., (2003) bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

S/C diantaranya adalah kualitas semen 

yang digunakan, deteksi berahi, tingkat 

kemampuan inseminator dan bobot hidup.  

Nilai S/C yang baik di lokasi peneli-

tian ini dapat disebabkan oleh banyak 

faktor diantaranya yaitu petugas 

inseminasi tidak akan melakukan 

inseminasi jika ternak tidak sedang dalam 

masa berahi atau masa berahinya sudah 

lewat. Inseminator memberi pengertian 

kepada peternak bagaimana supaya tidak 

salah dalam mendeteksi berahi sehingga 

segera dapat menghubungi petugas inse-

minator dan menyarankan pemberian pa-

kan yang baik  supaya tidak menghambat 

terjadinya siklus berahi pada ternak atau-

pun mengakibatkan silent heat. Susilawati 

(2011
b
) menyatan ketepatan waktu IB 

adalah saat menjelang ovulasi, yaitu kalau 

pada sapi apabila menunjukkan tanda-

tanda berahi sore hari maka pelaksanaan 

IB pagi hari berikutnya. Tanda- tanda es-

trus pada sapi dikenal dengan 3A: abang 

(labia minor merah), aboh (vulva mem-

bengkak), anget (suhu tubuh meningkat 

sedikit lebih hangat dari biasanya), 2B: 

berteriak-teriak atau tidak tenang atau se-

lalu bersuara,dan juga berlendir, yakni 

mucus yang berasal dari servik nampak 

keluar dari vulva, seperti benang berwarna 

bening atau jernih dan transparan. Ditam-

bahkan oleh Ihsan (2011) gejala–gejala 

ternak berahi yang terlihat dari luar ham-

pir sama pada semua ternak mamalia, wa-

laupun terdapat beberapa variasi antar 

spesies. Selama estrus, sapi betina menja-

di sangat tidak tenang, kurang nafsu ma-

kan, dan kadang-kadang menguak dan 

berkelana mencari hewan jantan, mencoba 

menaiki sapi-sapi betina lain dan akan di-

am berdiri bila dinaiki. Selama estrus akan 

tetap berdiri bila dinaiki pejantan dan pa-

srah menerima pejantan untuk berkopula-

si. 

Days Open (DO) 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa tampilan reproduksi sapi PO pada berba-

gai unmur berdasarkan DO dapat dilihat pada Gambar 2.   

 

 

 

 

  

           Gambar. 2 Rataan Days Open (hari) Sapi Peranakan Ongole Pada Berbagai Umur 
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Berdasarkan perhitungan pengama-

tan DO pada gambar 2, didapatkan nilai 

DO paling tinggi pada umur 7 tahun yaitu 

131,53±12,11 hari dan nilai DO yang ren-

dah umur 4 tahun yaitu 120,83±14,39 ha-

ri. Nilai DO rata-rata adalah 125,44 hari. 

Berdasarkan rata-rata yang didapatkan 

menunjukkan bahwa lama DO di lokasi 

penelitian kurang efisien karena mempu-

nyai rataan masa kosong lebih dari 120 

hari. Ihsan (2010) mengatakan bahwa ma-

sa kosong yang baik adalah 85-115 hari. 

Nilai DO di lokasi penelitian tidak jauh 

berbeda dengan penelitian Ihsan dan Wa-

hyuningsih (2011) yaitu  DO sapi Perana-

kan Ongole di Kabupaten Bojonegoro pa-

ritas 2 yaitu 125,58 hari, sedangkan pari-

tas 3 yaitu 123,93 hari. 

 Lama DO pada lokasi penelitian 

masih belum sesuai dengan nilai DO yang 

ideal, karena idealnya untuk nilai DO yai-

tu 80-90 hari. Hal ini dijelaskan oleh Ihsan 

(2010) bahwa masa kosong yang baik ada-

lah 85-115 hari. Pada lokasi penelitain 

diketahui nilai S/C sudah sangat baik na-

mun nilai DO masih panjang, hal ini dapat 

di sebabkan oleh kurang akuratnya sistem 

deteksi berahi yang dilakukan peternak, 

dapat juga terlalu lamanya proses penya-

pihan yang di lakukan peternak terhadap 

sapi setelah mengalami partus karena pe-

ternak menganggap jika sapi di kawinkan 

terlalu cepat maka pertumbuhan pedet ti-

dak akan normal, hal juga ini dapat meng-

hambat berkerjanya hormone yang mem-

pengaruhi timbulnya berahi. Tidak jarang 

terjadi silent heat pada ternak pasca par-

tus, hal ini dapat di sebabkan oleh pakan 

yang tidak seimbang dan tidak memenuhi 

kebutuhan ternak. Musim kemarau me-

nyebabkan hijauan  sulit di temui maka 

peternak memberikan pakan seadanya se-

perti jerami padi yang diketahui kualitas-

nya kurang baik. Ihsan dan Wahyuningsih 

(2011) menyatakan bahwa rata-rata waktu 

melahirkan sampai ternak bunting kembali 

yaitu 60-90 hari. DO yang panjang pada 

lokasi penelitian ini menunjukan kurang 

efisiennya manajemen pemeliharaan sapi 

yang dilakukan oleh peternak. Sehingga 

peternak akan mengalami kerugian, kare-

na akan menambah biaya pemeliharaan 

baik pakan maupun perawatannya. 

 Faktor lain yang mempengaruhi 

lama DO adalah bangsa dan keadaan mu-

sim. Bangsa ternak sapi PO di lokasi pene-

litian masih memiliki masa kosong yang 

panjang dan melebihi batas ideal. Nuryadi 

dan Wahyuningsih (2011) menyatakan 

bahwa sapi PO memiliki masa kosong 

yang lebih rendah dibandingkan dengan 

bangsa sapi peranakan Limousin, hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis statistik 

memperlihatkan nilai DO sapi PO 

130,27±20,99 hari dan sapi peranakan Li-

mousin 149,32±24,19 hari. DO yang pan-

jang menunjukkan reproduksi ternak terse-

but kurang efisien dan akan merugikan pe-

ternak. DO merupakan indikator dari efi-

siensi reproduksi seekor ternak. Menurut 

Wahyudi, dkk., (2013) menyatakan bahwa 

apabila terdapat jarak beranak yang pan-

jang sebagian besar karena Days Open 

atau lama kosong yang panjang, hal ini 

disebabkan: (1) kesalahan dalam deteksi 

berahi; (2) peternak mengawinkan induk-

nya setelah beranak dalam jangka waktu 

yang lama sehingga lama kosongnya men-

jadi panjang; (3) kurangnya bobot badan; 

(4) faktor lingkungan. Kondisi pemeliha-

raan yang baik akan menyebabkan kinerja 

reproduksi sapi crossbred dengan proporsi 

darah Simmental atau Limousin tinggi, 

tetap baik. Tetapi sering di jumpai penya-

pihan anak sangat lambat, sehingga induk 

mengalami DO yang sangat lama, yang 

selanjutnya berdampak pada jarak beranak 

yang semakin panjang, walaupun nilai S/C 



J. Ilmu-Ilmu Peternakan volume (no):halaman awal – halaman akhir (diisi oleh redaksi) 
 

6 
 

C
a

lv
in

g
 I

n
te

rv
a

l 
(h

ar
i)

 

cukup rendah. Pakan yang diberikan dilo-

kasi penelitian masih kurang dilihat dari 

kandungan gizi karena diberikan sesuai 

dengan keadaan musim yang berasal dari 

limbah pertanian seperti jerami, rumput 

lapangan dan rumput gajah tanpa ada tam-

bahan pakan konsentrat, hanya dedak yang 

ditambahkan pada air minum. Menurut 

Hartatik, dkk, (2009) bahwa pemberian 

pakan yang kualitasnya kurang bagus dan 

jumlah pemberiannya kurang dapat meng-

ganggu proses reproduksi. Factor genetik-

seperti umur juga mempengaruhi panjang 

pendeknya DO. Menurut Rokana, dkk, 

(2010) menyatakan bahwa aktifitas ova-

rium akan menurun dengan semakin ber-

tambahnya umur induk 

 

Calving Interval (CI) 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tampilan reproduksi sapi PO pada berbagai unmur 

berdasarkan DO dapat dilihat pada Gambar 3.   

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3 Rataan Calving Interval (hari) Sapi Peranakan Ongole Pada Berbagai Umur 

 

Gambar. 3 Menunjukkan nilai CI 

sapi Peranakan Ongole umur 4 tahun 

394,04±17,51 hari, umur 5 tahun 

396,45±14,73 hari, umur 6 tahun  

405,46±17,96 hari,  umur 7 tahun 

413,53±14,79. Rata-rata CI pada lokasi 

penelitian adalah 401,3 hari. Calving In-

terval ditentukan oleh lama kebuntingan 

dan lama waktu kosong. Lama kosong 

menunjukkan selang waktu antara saat be-

ranak sampai dengan terjadinya konsepsi 

kembali setelah beranak (Jainudeen and 

Hafez, 2008). Berdasarkan hasil penelitian 

Ihsan dan Wahjuningsih (2011) Calving 

Interval sapi peranakan ongole di Bojone-

goro pada paritas 2 yaitu 411,06 hari, pari-

tas 3 409,53. Hal ini menunjukkan bahwa 

CI sapi PO di lokasi penelitian tidak ber-

beda jauh. Namun Calving Interval diloka-

si penelitian kurang ideal seperti yang di-

kemukakan oleh Wahyudi, dkk (2013) 

bahwa CI yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 

9 bulan bunting dan 3 bulan menyusui. 

Ditambahkan oleh Ball dan Peters (2007), 

efisiensi reproduksi dikatakan baik jika 

induk mampu menghasilkan satu pedet 

dalam satu tahun. DO dan CI di lokasi pe-

nelitian tergolong panjang di karenakan 

manajemen IB yang kurang baik dan efi-

sien.  

Tingginya nilai CI dilokasi pene-

litian dapat disebabkan pengaruh dari 

394.04
396.45

405.46

413.53
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tingginya masa kosong dari ternak atau 

DO, selain itu kebutuhan pakan dilokasi 

penelitian masih tergolong kurang dikare-

nakan peternak masih minim tentang ma-

najemen pakan. Pengaruh musim sangat 

menentukan ketersedian pakan, pada mu-

sim penghujan ketersediaan pakan lebih 

melimpah dibandingkan dengan musim 

kemarau. Kenyataan di lokasi penelitian 

pada musim kemarau panjang tingkat ke-

buntingan lebih rendah dibandingkan den-

gan musim penghujan, hal ini terjadi kare-

na, ketersediaan pakan yang kurang akan 

mempengengaruhi jumlah pakan yang di-

konsumsi ternak, semakin rendah nutrisi 

dalam pakan dapat menurunkan nilai pro-

duktivitas ternak. Menurut Taufik and Su-

riyasataphorn (2008) sapi di musim hujan 

dan musim dingin memiliki peluang ke-

buntingan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan musim panas. 

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 beranak. 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. Menurut Ihsan  (2010), bahwa 

panjangnya jarak beranak yang sangat 

panjang berdampak pada jarak beranak 

yang semakin panjang, walaupun nilai S/C 

cukup rendah. 

 

Conception Rate (CR) 

Conception Rate merupakan presentase indukan sapi yang bunting dalam satu kali IB 

dari total seluruh induk sapi yang di IB. Nilai CR dapat di lihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4 Rataan Conception Rate (%) Sapi Peranakan Ongole pada berbagai umur 

 

Gambar. 4 menunjukan nilai CR sapi 

PO pada umur 4 tahun 63%; umur 5 ta-

hun 84%; umur 6 tahun 57%; umur 7 

tahun 70%. Rata-rata CR sapi PO di lo-

kasi penelitian yaitu 69%. Menurut pe-

nelitian Ihsan dan Wahjuningsih (2011) 

angka Conception Rate sapi Potong di 

Bojonegoro yaitu 64%-65%,  dengan 

demikian tidak berbeda jauh dengan 

yang ada dilokasi penelitian. Nilai CR 
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di lokasi penelitian tergolong baik kare-

na diatas 60%. Menurut Hariadi dkk. 

(2011) Dikatakan normal apabila nilai 

CR adalah 65-75%, sehingga nilai CR 

penelitian ini sudah ideal. 

Nilai CR ditentukan oleh  ba-

nyak  faktor, diantaranya fertilitas dan 

kualitas semen, ketrampilan insemina-

tor,  peternak serta kemungkinan adanya 

gangguan reproduksi atau kesehatan 

(Hastuti 2008). Kesuburan pejantan sa-

lah satunya merupakan tanggung jawab 

Balai Inseminasi Buatan (BIB) yang 

memproduksi semen beku disamping 

manajemen penyimpanan di tingkat in-

seminator. Kesuburan betina merupakan 

tanggung jawab peternak dibantu oleh 

dokter hewan yang bertugas memonitor 

kesehatan sapi induk. Sementara itu, 

pelaksanaan IB merupakan tanggung  

jawab inseminator (Kurnadi, 2002). 

 Nilai CR pada lokasi penelitian 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya keterampilan inseminator 

dalam melakukan inseminasi, tidak 

melakukan IB jika ternak tidak sedang 

dalam kondisi berahi, melakukan IB 

saat ternak tidak birahi, ketepatan dalam 

mendeposisikan semen dan waktu 

pengawinan yang kurang tepat serta 

jarak rumah inseminator dengan 

akseptor cukup jauh dan medan yang 

sulit sehingga menghambat datangnya 

inseminator untuk melakukan 

inseminasi. Keberhasilan reproduksi 

ditentukan oleh faktor ketersediaan 

pakan dan manajemen. Nuryadi dan 

Wahyuningsih (2011) menyatakan 

bahwa nutrisi pakan yang diterima oleh 

sapi sebelum dan sesudah beranak juga 

berpengaruh terhadap CR, sebab 

kekurangan nutrisi sebelum melahirkan 

dapat menyebabkan tertundanya siklus 

estrus. Hal ini ditambahkan oleh Hastuti 

(2008) menyatakan bahwa besarnya 

angka konsepsi dipengaruhi oleh 

kesuburan betina, ketrampilan petugas 

inseminator, ketrampilan peternak 

dalam mendeteksi berahi ternaknya, 

penanganan semen beku di pos IB dan 

kemudahan sarana komunikasi maupun 

prasarana jalan dan peralatan IB yang 

lengkap. Susilawati (2011
a
) menyatakan 

bahwa angka konsepsi ditentukan ber-

dasarkan hasil diagnosa kebuntingan 

dalam waktu 40-60 hari sesudah inse-

minasi.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Tampilan reproduksi sapi PO di 

lokasi penelitian yaitu S/C 1,4 kali, 

Days Open 125,44 hari, Calving Inter-

val 401,3 hari, Conception Rate 69%. 

Umur berpengaruh terhadap tampilan 

reproduksi sapi Peranakan Ongole di 

lokasi penelitian. Nilai S/C dan CR su-

dah baik, nilai DO dan CI sangat jelek. 

 

 

Saran 

diharapkan peternak tidak me-

nunda IB setelah partus 
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