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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Potensi Sapi Bali

Sapi Bali (Bos sondaicus; Bos javanicus; bos/Bibos banteng) merupakan

salah satu bangsa sapi potong asli Indonesia. Pada berbagai lingkungan

pemeliharaan, sapi Bali mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan

yang kurang baik, konversi pakan dan daya tahan terhadap penyakit baik

(Toelihere, 2003). Sapi Bali memiliki produktivitas yang tinggi (Purwanti dan

Harry, 2006), Conception Rate mencapai (85,9%) termasuk kategori baik sekali,

dengan persentase beranak antara 70-81%. Persentase karkas Sapi Bali

berkisar 52-57,7%, mempunyai kualitas daging baik, rendah lemak (kurang lebih

4%) serta tahan terhadap penyakit (Handiwirawan dan Subandryo, 2004).

Sapi Bali termasuk salah satu sapi asli Indonesia yang merupakan

plasma nutfah ternak Indonesia. Keunggulan sapi Bali dibanding sapi potong

lainnya yaitu reproduktivitas dan fertilitasnya yang tinggi serta adaptasi yang baik

di wilayah di Indonesia (Romiali dan Rasyid, 2007). Sapi Bali memiliki potensi

genetik yang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan ternak

impor. Bobot badan sapi Bali dewasa (350-400 kg), lingkar dada (180-185 cm)

panjang badan (125-134 cm), dan tinggi pundak 122-126 cm (Pane, 1993). Sapi

Bali memiliki kromosom dalam kondisi diploid (2N), berjumlah 60 buah, yang

terdiri dari 29 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom kelamin.

Semua autosom berbentuk akrosentrik 21,61-24,84%. Kromosom kelamin sapi

Bali betina berbentuk metasentrik. Panjang kromosom sapi Bali betina 0,24 ±

0,02 mikron lebih kecil dari persilangannya dengan Simental (Ashari, Busono,

Nuryadi and Nurgiartianingsih, 2012).
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Sapi Bali memiliki keunggulan dalam fertilitas yang ditunjukkan oleh

kemampuan sapi betina menghasilkan anak tiap tahun. Efisien dalam konsumsi

pakan yang sedikit seperti pada saat musim kemarau panjang atau sesudah

waktu bercocok tanam, mampu dapat kembali segera ke kondisi semula

(Williamson dan Payne, 1993). Fertilitas sapi Bali berkisar 83-86%, lebih tinggi

dibandingkan sapi-sapi Eropa (60%), dengan karakteristik reproduktif yaitu:

periode kebuntingan 280-294 hari, rata-rata persentase kebuntingan 86,56%,

tingkat kematian pasca kelahiran anak sapi hanya 3,65%, persentase kelahiran

83,4%, interval penyapihan antara 15,48–16,28 bulan (Ngadiyono, 2012). Sapi

Bali memiliki kualitas spermatozoa yang baik, persentase motilitas setelah

penyimpanan tetap dalam kualitas yang baik untuk digunakan sebagai semen

Inseminasi Buatan (Lukman, Busono, Wahyuningsih dan Suyadi, 2014).

Tampilan reproduksi sapi Bali sangat dipengaruhi oleh sistem

pemeliharaan terutama ketersediaan nutrisi secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut Fordyce, Panjaitan, Muzani and Poppi (2003), sapi Bali memiliki umur

pubertas antara 12-24 bulan, panjang siklus berahi 21 hari tergantung pakan,

semakin jelek semakin lama siklus berahi, dengan lama berahi 18-19 jam dimana

berahi umumnya terjadi pada malam hari. Umumnya kebuntingan terjadi setelah

dua kali perkawinan, dengan lama kebuntingan 280-290 hari. Siswanto,

Patmawati, Trinayani, Wandia dan Puja (2013), menyatakan bahwa umur berahi

pertama 718,57 hari sedangkan umur beranak pertama 1104,51 hari.

Di Indonesia dikenal beberapa daerah sumber bibit sapi Bali yaitu Bali,

Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sapi Bali di Indonesia bersumber dari Bali, dalam pengembangannya di luar

propinsi Bali, telah menunjukkan variasi dalam produktivitasnya (Talib, 2002).

Performans produksi dan reproduksi sapi Bali di beberapa daerah pemeliharaan

berbeda-beda. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh pengaruh
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lingkungan, manajemen pemeliharaan dan pakan (Handiwirawan dan

Subandriyo, 2004). Performans produksi dan reproduksi sapi Bali pada beberapa

daerah sumber bibit di Indonesia, ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Performans Reproduksi Sapi Bali pada Beberapa Wilayah Sumber Bibit

Lokasi Umur Pubertas
Betina (bulan)

Calving
Interval (hari)

Calving
Rate (%)

Conception
Rate (%)

P3Bali 20 450 81 89,0
Bali 20,7 530 69 85,9
Sulawesi Selatan 24 480 76 70-90 *

Nusa Tenggara Barat 22 507 72 -

Nusa Tenggara Timur 23 521 70 80-90 *

Tabel 2. Performans Produksi Sapi Bali pada Beberapa Wilayah Sumber Bibit

Parameter Sulawesi
Selatan

NTT NTB * Bali

Bobot lahir (kg) 12-13 10,5-15 12,7 16-18

Bobot 205 hari (kg) 70-75 67-89 83,9 82-94

Bobot 365 hari (kg) 105-112 105-130 129,7 137
Bobot umur 30 bulan (kg) 180 190 182,6 236
Bobot Induk dewasa (kg) * 211,0 221,5 241,9 303,3
Bobot dewasa, umur 5 th (kg) 280 295-478 - 329

Persentase karkas (%) 45-47 47-49 - 56-57
Sumber. Talib (2002) dan * Talib (2003)

Tabel 1 dan Tabel 2, menunjukkan hasil beberapa indikator sifat produksi

dan sifat reproduksi sapi Bali di beberapa propinsi. Pada Tabel 2, menunjukkan

perbedaan performans produksi antara dua sistem pemeliharaan sapi Bali di

Indonesia yaitu sistem grazing (Sulawesi Selatan dan NTT) dan intensif

(sebagian di NTT dan Bali). Pada pemeliharaan sapi Bali dengan grazing,

performans produksi lebih rendah, tetapi pemeliharaan intensif, baik di Bali

ataupun di NTT menunjukkan performans yang sama baiknya. Sehingga dapat

dikatakan bahwa pemeliharaan intensif maupun ekstensif sapi Bali menunjukkan

kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan (Talib, 2002).

Sumber: Handiwirawan dan Subandriyo, (2004) dan * Talib (2002)
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2.2. Peternakan Sapi Potong di Sulawesi Tenggara

Kondisi lingkungan di Sulawesi Tenggara sesuai untuk pengembangan

sapi potong. Sapi Bali adalah jenis sapi potong yang umum dipelihara

masyarakat. Peternakan sapi Bali masih dikelola secara tradisional, sehingga

belum memberikan hasil yang optimal (Hafid, Nuraini dan Herman, 2013).

Perkembangan populasi sapi potong di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2014,

mengalami flluktuasi peningkatan dan penurunan (Badan Pusat Statistik

Sulawesi Tenggara, 2015), seperti tampak pada Gambar 1.

Sumber. Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara (Badan Pusat Statistik
Sulawesi Tenggara, 2015).

Gambar 1. Populasi Ternak Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

Berdasarkan sebaran populasi tahun 2014, Kabupaten Konawe Selatan

memiliki populasi terbesar yaitu sebesar 60,251 ekor atau 22,7% (Badan Pusat

Statistik Sulawesi Tenggara, 2014). Pada tahun 2015 populasi sapi Sulawesi

Tenggara sebesar 287.663 ekor atau mengalami peningkatan 7,75% dari tahun

2014 (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015). Hasil

penelitian Aminuddin (2005), bahwa komposisi sapi Bali Sulawesi Tenggara

tahun 2005 adalah jantan dan betina masing-masing 36,79% dan 63,21%,

kepemilikan 5,05 unit ternak, tingkat kematian 4,50%, efisiensi reproduksi

82,88%, Natural increase 25,30%, Net replacement rate jantan 249,32% dan

betina 168,55%, potensi sebesar 25,06 % dari populasi.
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Daerah Sulawesi Tenggara sangat potensial untuk pengembangan ternak

terutama sapi, karena didukung oleh sumberdaya alamnya yang sangat potensial

bagi penyediaan hijauan pakan, lahan masih relatif luas (38.140 km2) untuk

padang pengembalaan (Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2012).

Kondisi tanah sebagian daerah di Sulawesi Tenggara yang sedikit unsur hara

atau pedsolik merah kuning (PMK), maka daerah ini lebih cocok dan

menguntungkan bagi pengembangan sapi potong (Pasolon, 2001). Sapi Bali

merupakan ternak yang disukai oleh peternak, sehingga pengembangannya

merata hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Pada umumnya sapi Bali

masih dipelihara secara ekstensif. Meskipun sapi Bali dikenal dengan tingkat

fertilitasnya yang tinggi tetapi perkembanganya relatif lambat. Kendala dalam

peningkatan efisiensi reproduksi ternak sapi potong di Sulawesi Tenggara adalah

tenaga inseminator terampil masih terbatas dan ketersediaan pejantan unggul

hasil seleksi juga terbatas (Gazali, Nafiu dan Arsadsani, 2015).

2.3. Musim

Musim merupakan waktu atau periode dengan unsur iklim mencolok,

misalnya musim panas ditandai dengan temperatur yang tinggi, sedangkan

musim hujan ditandai dengan curah hujan yang berlimpah (Tjasyono, 2006).

Dayantolis, Ripaldi dan Supeni (2016), menyatakan bahwa keadaan iklim dalam

periode tertentu yang banyak atau sering terjadi hujan disebut musim hujan,

sedangkan keadaan iklim dalam periode tertentu yang banyak atau sering terjadi

keadaan tanpa hujan disebut musim kemarau. Seberapa banyak kejadian hujan

atau tidak hujan menurut konsep Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

ditentukan berdasarkan banyaknya curah hujan dalam dasarian (10 harian).

Pertanda dimulainya musim hujan adalah berdasarkan jumlah curah

hujan satu dasarian (˃50 mm) yang kemudian diikuti keadaan yang sama dalam
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dua dasarian berikutnya. Pertanda permulaan musim kemarau adalah

berdasarkan jumlah curah satu dasarian (< 50 mm) yang kemudian juga diikuti

dua dasarian berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat

menetapkan waktu kedua musim maka penetapan dilakukan dengan hasil rata-

rata jumlah curah hujan periode dasarian selama 30 tahun (Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika, 2014). Pembatasan musim yang digunakan BMKG

adalah berdasarkan perhitungan dasarian (1 bulan = 3 dasarian), yaitu :

a. Tanggal 1 sampai 10 (Dasarian I),

b. Tanggal 11 sampai 20 (Dasarian II), dan

c. Tanggal 21 sampai akhir bulan (Dasarian III).

Sifat hujan terdiri atas tiga yaitu; sifat hujan normal (N), yaitu jumlah curah

hujan dalam satu musim sebesar 85%-115% dari rataan curah hujan; sifat hujan

atas normal (AN), yaitu jumlah curah hujan dalam satu musim sebesar lebih

besar dari 115% rataan curah hujan dan sifat hujan bawah normal (BN), yaitu

jumlah curah hujan dalam satu musim kurang dari 85% rataan curah hujan. Sifat

hujan di Indonesia seperti tampak pada Gambar 2.

Sumber. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (2010)

Gambar 2. Sifat Hujan Bulanan di Indonesia.
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2.3.1. Karakteristik Musim di Sulawesi Tenggara

Pembagian musim di Sulawesi Tenggara seperti daerah lain di Indonesia

yaitu musim kemarau dan penghujan, tetapi waktunya berbeda. Waktu musim

kemarau adalah pada bulan Juni - September, adalah akibat tiupan angin timur

dari Australia yang kurang banyak mengandung uap air, sehingga menghasilkan

curah hujan rendah (musim kemarau). Waktu musim hujan adalah bulan

Desember-Maret, adalah akibat tiupan angin barat dari benua Asia juga

samudera Pasifik yang banyak mengandung uap air, sehingga menghasilkan

curah hujan tinggi (musim hujan). Masa peralihan berlangsung pada bulan

Oktober-November dan April-Mei. Keadaan ini akan berganti secara periodik

(Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2015).

Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah bermusim kemarau panjang

dengan curah hujan yang rendah yaitu kurang dari 2000 mm/tahun (Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Tenggara, 2011). Selama tahun

1993, curah hujan terendah Indonesia ada di Sulawesi Tenggara yaitu pada

bulan juli rata-rata 0,02 mm. Sulawesi Tenggara mempunyai musim hujan yang

berbeda dengan daerah lain, yaitu terjadi pada bulan Mei-Juni, justru pada

daerah lain dari kepulauan Indonesia adalah musim kering (Hidayat, 2015).

Pada musim kemarau, keadaan musim di Sulawesi Tenggara mencekam

kehidupan ternak ruminansia yang digembalakan. Pada musim hujan ternak

ruminansia dapat berproduksi baik hanya mengandalkan hijauan yang ada,

namun pada musim kemarau hijauan yang dihasilkan menua dan kualitasnya

menurun sehingga terjadi penurunan bobot badan akibat rendahnya konsumsi

pakan dan daya cerna. Hal ini kerena tidak tercukupinya kebutuhan ternak bagi

kebutuhan metabolisme yang normal. Kandungan protein hijauan di Sulawesi

Tenggara dapat menurun sampai kurang dari 5%, sementara kandungan serat

kasarnya meningkat dan tidak memenuhi kebutuhan basal (Agustina, 2013).
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2.3.2. Adaptasi Ternak Terhadap Musim

Musim dapat memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung pada

ternak. Pengaruh langsung yaitu mempengaruhi suhu tubuh, aktivitas organ-

organ tertentu, kegiatan merumput, kelangsungan reproduksi dan produksi

(Sulaksana dan Farizal, 2014). Pada temperatur udara panas terlihat adanya

kecenderungan penurunan nafsu makan, dimana ternak terlihat akan lebih

banyak minum dan menjauhi pakan rumput. Performans ternak pada musim

kemarau lebih kurus dibandingkan pada musim penghujan (Nasution, Mahmilia

dan Doloksaribu, 2010).

Widada, Busono dan Nugroho (2012), menyatakan bahwa pemeliharaan

sapi potong umumnya menghendaki kondisi lingkungan nyaman (Comfort zone),

yaitu temperatur dan kelembaban lingkungan dalam batas maksimum dan

minimum pada Thermoneutral zone sehingga dapat berproduksi dengan optimal.

Diluar kondisi tersebut sapi potong akan mengalami stres. Mc.Dowel (1972),

menyatakan bahwa apabila terjadi keadaan ekstrim dari perubahan lingkungan,

seperti temperatur lingkungan tinggi (panas) dapat menyebabkan ternak

mengalami stres. Stres panas ini diantaranya akan berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan reproduksi.

Karnaen dan Arifin, (2007) menyatakan bahwa suhu yang tinggi pada

musim kemarau terhadap reproduksi sapi betina mengurangi lama periode

berahi. Hal ini karena stress panas menyebabkan siklus berahi menjadi panjang

dan walaupun berahi diperpendek akan berakibat pada menurunnya fertilitas.

Arifin, Nugroho dan Busono (2013), menyatakan bahwa sapi yang mengalami

cekaman panas ditandai dengan meningkatnya frekuensi pernafasan dan suhu

tubuh yang di ikuti penurunan produktivitasnya dan keduanya merupakan

parameter mengukur daya adaptasi ternak.
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McDowel (1972), menyatakan bahwa kapasitas produksi dan reproduksi

ternak di wilayah tropis relatif rendah. Hal itu disebabkan oleh pengaruh

langsung dan tidak langsung dari faktor-faktor lingkungan, seperti tampak pada

Gambar 3.

Sumber:  McDowell (1972).

Gambar 3. Faktor-Faktor Lingkungan yang Berpengaruh Langsung (Tanda Panah
Langsung) dan Tidak Langsung (Tanda Panah Tidak Langsung)

Gambar 3, menunjukkan unsur-unsur lingkungan yang berpengaruh

langsung dan tidak langsung terhadap ternak. Unsur-unsur lingkungan yang

mempengaruhi kehidupan ternak adalah iklim (suhu, curah hujan dan

kelembaban), pakan, kesuburan tanah, pH tanah, angin, ketinggian, radiasi,

cahaya, endoparasit dan ektoparasit. Pengaruh lingkungan makro ini akan dapat

dikendalikan terutama melalui faktor manajemen dan peternak. Mc.Dowell (1972)

menyatakan bahwa pada peternakan tradisional memerlukan upaya menjaga

keseimbangan lingkungan ternak. Penggunaan pagar dapat menjaga ternak atau

tempat berteduh saat panas disiang hari, menempatkan ternak dalam kandang

akan mencegah aktivitas merumput pada malam yang dingin, dapat mencegah

efek langsung dari kondisi iklim, memberi kenyamanan dan kinerja yang baik.
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Faktor-faktor lingkungan dapat berakibat langsung dan tidak langsung

terhadap kemampuan produksi dan reproduksi ternak. Manajemen yang baik,

dapat menjadi faktor pembatas rendahnya produktivitas ternak, seperti

ditunjukan pada Gambar 4.

Sumber: McDowell (1972).

Gambar 4. Pengaruh-Pengaruh Lingkungan yang Berakibat Langsung (Tanda
Panah Langsung)  dan Tidak Langsung (Tanda Panah Tidak Langsung)

Gambar 4, menunjukkan pengaruh lingkungan yang berakibat pada

produktivitas ternak. Beberapa unsur utama musim seperti suhu, curah hujan

dan kelembaban juga berkontribusi memberikan dampak bagi produksi dan

reproduksi ternak. McDowell (1972), menyatakan bahwa jika ternak mengalami

kondisi suhu yang lebih tinggi dari kisaran yang optimum, dapat menimbulkan

stess. Keadaan ini akan menyebabkan ketidaknyamanan dan merangsang

terganggunya proses fisiolois tertentu, sehingga perilaku ternak berubah, asupan

makanan berkurang, dan efisiensi energi input-output berkurang.

Mc.Dowell (1972) menyatakan bahwa dampak utama dari perubahan

suhu tidak terjadi secara langsung. Akan tetapi terjadi melalui jalur tidak

langsung melalui kualitas pakan yang buruk, penyakit dan parasit. Aktivitas

fisiologis reproduksi yang terganggu seperti fertilitas betina, kualitas dan
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makanan berkurang, dan efisiensi energi input-output berkurang.

Mc.Dowell (1972) menyatakan bahwa dampak utama dari perubahan

suhu tidak terjadi secara langsung. Akan tetapi terjadi melalui jalur tidak

langsung melalui kualitas pakan yang buruk, penyakit dan parasit. Aktivitas

fisiologis reproduksi yang terganggu seperti fertilitas betina, kualitas dan
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kuantitas sperma, fertilitas spermatozoa, jumlah ova yang diovulasikan dan

mampu ditunasi, serta kemampuan hidup embrio yang dihasilkan, terjadi melalui

akibat tidak langsung melalui kualitas pakan atau tanaman dan pastura.

Muthalib (2015), menyatakan bahwa pada musim kemarau persediaan

makanan mulai berkurang dan kualitasnya juga menurun sedangkan pada

musim hujan banyak ragam hijauan dapat tumbuh dengan kualitas zat-zat

makanan yang lebih baik. Menurut Subagiyo dan Kusmartono (1988), perubahan

musim dapat merubah nilai nutrisi rumput, karena kandungan nilai gizi rumput

berasal dari unsur hara dalam tanah. Kadar air akan menurun pada musim

kemarau, maka unsur hara dalam tanah kurang dapat diabsorbsi rumput untuk

pembetukan zat gizi. Pada musim kemarau juga menurunkan kuantitas produksi

rumput karena kadar air tanah yang rendah, maka rumput akan mengalami

hambatan pertumbuhan karena kurang dapatnya unsur hara untuk diabsorbsi

rumput untuk pertumbuhan tersebut.

Menurut Nasution, Mahmilia dan Doloksaribu (2010), bahwa musim

mempengaruhi perkembangan ternak pada status fisiologis yang berbeda-beda.

Pada kondisi ekstrim akan sangat terasa bagi ternak dalam keadaan bunting dan

menyusui diantaranya akibat cekaman panas dan kekurangan pakan.

Ketersediaan faktor pakan (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) secara langsung

menentukan suplai zat-zat gizi dari luar tubuh untuk berbagai proses di dalam

sel, secara tidak langsung melalui stimulasi faktor-faktor neuro-endokrin yang

mengatur proses metabolisme. Guncangan suhu atau kelembaban dapat

mengubah aktivitas sistem neuro-endokrin. Peningkatan suhu lingkungan di atas

kisaran suhu optimal akan menurunkan intake pakan dan laju proses produksi,

sebaliknya penurunan suhu menyebabkan stimulasi intake pakan, suhu di bawah

suhu netral laju metabolisme secara keseluruhan meningkat (Rahardja, 2010).
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2.4. Kondisi Agroekosistem

2.4.1. Pengertian Agroekosistem

Agroekosistem adalah sistem lingkungan yang telah mendapat modifikasi

dan pengelolaan manusia untuk kepentingan produksi pangan, serat dan

beragam produk pertanian lainnya (Conway, 1987). Geerzt (1963), menyatakan

bahwa agroekosistem di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

agroekosistem intensif dan agroekosistem ekstensif.

Agroekosisem intensif adalah agroekosistem dengan ciri-ciri didominasi

oleh tanaman tunggal dan terbuka, mineral dibawa air sebagai bahan makanan

tanaman (intervensi sarana pengairan), serta memiliki keseimbangan relatif

stabil. Contoh agroekosistem intensif adalah persawahan. Agroekosistem

ekstensif adalah agroekosistem dengan cirri-ciri tingkat keragaman tanaman

cukup tinggi, tertutup, dan peredaran zat-zat makanan terjadi melalui mekanisme

biotis, serta memiliki tingkat keseimbangan tinggi. Contoh agroekosistem

ekstensif adalah ladang. Oleh karena itu, baik sawah maupun lading, keduanya

adalah suatu usaha dalam mengubah dan memodifikasi ekosistem alam agar

dapat menaikkan arus energi ke manusia (Geerzt, 1963).

Agroekosistem ditopang oleh dua sistem yang saling berinteraksi dan

mempengaruhi, yakni sistem natural dan sistem sosial. Komponen natural dalam

agroekosistem meliputi faktor biofisik yaitu tanah, iklim, air, hewan, tumbuhan,

dan komponen lainnya dan memiliki sifat saling ketergantungan dan satu sama

lain saling berinteraksi. Adanya perubahan pada salah satu komponen tertentu

dapat mempengaruhi komponen lain. Misalnya, perubahan iklim sehingga terjadi

kekeringan, maka akan mempengaruhi ketersediaan air dalam tanah, sehingga

seiring berjalannya waktu juga akan berdampak pada komponen lainnya seperti

tumbuhan dan hewan yang ada di atasnya (Rambo, 1983).
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2.4.2. Karakteristik Lahan

Lahan peternakan yang digunakan sebagai pengembangan sapi Bali

terdiri dari lahan persawahan, tegalan, perkebunan dan hutan yang memiliki

unsur hara yang berbeda. Lahan tegalan belum mengenal sistem irigasi

sehingga sangat bergantung pada turunnya air hujan. Lahan sawah termasuk

tipe lahan basah dengan digenangi air, ditanami padi dan sesuai untuk

pertumbuhan hijauan pakan ternak seperti rumput gajah, rumput raja,

leguminosa dan daun-daunan (Besung, 2013). Di Sulawesi Tenggara, sapi Bali

dipelihara pada berbagai tipe lahan, diantaranya pada lahan tegalan dan lahan

persawahan, seperti tampak pada Gambar 5.

Gambar 5. Sapi Bali pada Tanah Tegalan (Kiri) dan Lahan Persawahan
Setelah Panen (Kanan)

Keadaan lahan yang kurang subur dapat mempengaruhi ketersediaan

pakan hijauan disuatu wilayah. Lahan yang kering menyebabkan tidak semua

jenis hijauan dapat tumbuh dengan subur (Nurdiati, Hendayanta dan Lutojo,

2012). Lahan kering di musim kemarau merupakan lahan yang miskin unsur hara

sehingga produktivitas hijauan rendah. Kondisi demikian mengakibatkan

ketersediaan pakan ternak terbatas. Pakan hijauan yang tumbuh memiliki

kandungan nutrisi dan mineral yang dipengaruhi oleh unsur hara yang

terkandung dalam tanah. Bila ternak sapi dipelihara dengan digembalakan dan

hanya memperoleh pakan dari padang rumput, kecukupan mineral sangat

bergantung pada kondisi lahan penggembalaan (Besung, 2013).
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McDowel (1972), menyatakan bahwa mineral sangat diperlukan dalam

proses fisiologi makhluk hidup. Pada daerah kering yang ditandai curah hujan

yang rendah, kandungan mineral tanah dan tanamannya umumnya rendah

(Prabowo, Eys, Mathius, Rangkuti, and Johnson, 1984). Sapi Bali yang dipelihara

di lahan tegalan mempunyai kandungan magnesium berada dalam kisaran

normal tetapi mengalami defisiensi tembaga (Besung, 2013).

Suwiti, Sampurna, Rumbawa dan Besung (2012), menyatakan bahwa

kandungan mineral pada lahan tegalan mengalami defisiensi mineral mikro (Fe,

Zn, Cu). Sapi Bali yang dipelihara di lahan sawah memiliki, Ca yang terkandung

dalam serum darah sangat tinggi dan kandungan mineral Fe diatas level kritis.

Jika lahan kekurangan unsur mineral (Cu, Zn), menyebabkan sapi Bali yang

dipelihara akan mengalami defisiensi mineral tersebut. Sebaliknya pemeliharaan

sapi Bali pada lahan yang mengandung mineral tinggi (K, Na, Co), berdampak

pada keadaan mineral diatas level kritis (Besung, 2013).

2.5. Pakan Ternak Sapi

Salah satu tuntutan hidup sapi yang utama adalah kebutuhan pakan.

Dengan adanya pakan, tubuh hewan akan mampu bertahan hidup dan

kesehatannya terjamin karena setiap bahan baku pakan mengandung sejumlah

energi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok dan penambahan bobot

badan (Sugeng, 2002). Menurut Tilman et al. (1984), bahwa kebutuhan untuk

menjaga integritas jaringan tubuh yang cukup untuk kebutuhan energi dalam

proses esensial organisme hidup disebut dengan kebutuhan untuk hidup pokok.

Apabila kebutuhan hidup pokok tidak terpenuhi oleh pakan maka kebutuhan

tersebut dipenuhi dari degradasi jaringan. Hartadi, Reksohadiprodjo dan Tilman

(1986), menyatakan bahwa dengan pemberian pakan yang baik, maka proses

pertumbuhan, produksi dan reproduksi akan berlangsung dengan baik.
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Bahan pakan ternak sapi pada dasarnya dapat digolongkan tiga bagian

yakni pakan hijauan, pakan penguat dan pakan tambahan. Pakan yang baik

memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh yaitu protein, karbohidrat, lemak,

mineral, vitamin-vitamin dan air. Kebutuhan pakan sapi yang utama adalah

hijauan atau rumput. Apabila kebutuhan protein kurang mencukupi, maka akan

mengakibatkan nafsu makan menurun, pertumbuhan lambat, kesehatan

terganggu dan penurunan bobot badan (Sugeng, 2002). Pakan hijauan rumput

memiliki kandungan serat kasar yang relatif tinggi daripada bobot keringnya,

yaitu lebih besar dari 18%. Pakan konsentrat memiliki kandungan serat kasar

lebih sedikit daripada hijauan yaitu kurang dari 18% dan mengandung

karbohidrat, protein, dan lemak yang relatif banyak namun jumlahnya bervariasi

dan kandungan air relatif sedikit (Williamson dan Payne, 1993).

Kebutuhan pakan disesuaikan dengan jenis ternak, umur dan tingkat

produksi. Konsumsi bahan kering (BK) pakan ditentukan oleh ukuran tubuh

ternak, umur dan kondisi ternak. Kebutuhan minimal bahan kering sapi dewasa

sebesar 1,4% dari bobot hidupnya. Konsumsi bahan kering pakan, semakin

menurun seiring dengan peningkatan kebutuhan zat-zat dalam pakan yang dapat

dicerna (NRC, 1976). Pemberian rumput segar adalah 10% dari bobot hidup

(Sugeng, 2002).

Tingkat konsumsi ransum sapi berbeda-beda bergantung pada status

fisiologinya. Kebutuhan pakan pada sapi bunting adalah untuk membentuk

jaringan-jaringan baru pada janin, membrana janin, pembesaran pada uterus

juga perkembangan kelenjar susu (Glandula mammary). Standar pemberian

pakan untuk sapi bunting hanya 1/3 masa kebuntingan terakhir, sedangkan

kebuntingan masa sebelumnya menggunakan standar kebutuhan pokok untuk

dewasa biasa. Kebutuhan induk bunting yang sangat besar adalah karbohidrat,

karena kebutuhan energi untuk induk bunting dalam jumlah yang besar. Mineral
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yang paling dibutuhkan saat kebuntingan adalah kalsium dan fosfor, yaitu

dibutuhkan untuk pembentukan tulang pada janin. Pemberian dedak sebagai

pakan penguat untuk sapi induk bunting muda adalah sebanyak 2% bobot badan

berdasarkan kebutuhan bahan kering (Umiyasih dan Anggraeni, 2007).

Manajemen pemberian pakan yang baik merupakan upaya untuk

memperbaiki kualitas pakan yang diberikan. Pemberian pakan yang tidak

memenuhi kebutuhan ternak akan merugikan. Manajemen pemberian pakan

harus memperhatikan penyusunan ransum kebutuhan zat-zat untuk ternak yang

meliputi jenis ternak, bobot badan, tingkat pertumbuhan, tingkat produksi, dan

jenis produksi (Chuzaemi dan Hartutik,1988).

Alternatif untuk mengatasi kekurangan hijauan rumput dan pakan hijauan

lain adalah penggunaan limbah pertanian tanaman pangan sebagai pakan

ternak, mengingat sumber pakan rumput dan hijauan lainnya sangat terbatas

(DeLima, 2012). Hampir seluruh lahan pertanian mempunyai potensi sebagai

kawasan pengembangan ternak, misalnya lahan persawahan yang setiap kali

panen dapat diperoleh jerami dan hasil ikutan dedak dapat digunakan sebagai

pakan ternak (Haryanto, Hartono dan Suharyati, 2002). Limbah pertanian

tanaman pangan yang bisa digunakan untuk pakan sapi adalah jerami jagung,

jerami padi, jerami kacang tanah, daun singkong, daun ubi jalar dan beberapa

jenis limbah tanaman pangan lainnya, tetapi ketersediaannya dipengaruhi oleh

pola pertanian yang diterapkan pada suatu wilayah (Febrina dan Liana, 2008).

Menurut Hadi dan Ilham (2002), di daerah pertanian intensif seperti lahan

sawah, jenis pakan dikombinasikan penggunaannya yaitu terdiri atas pakan

hijauan ditambah dengan konsentrat. Pakan hijauan umumnya berasal dari

rumput Gajah sedangkan pakan limbah pertanian berupa jerami padi, jagung dan

kacang-kacangan. Daerah pertanian ekstensif seperti lahan tegalan, rumput

alam merupakan satu-satunya pakan ternak.
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2.6. Performans Produksi Sapi Potong

Performans produksi sapi potong dapat diketahui melalui bobot badan,

ukuran dimensi-dimensi tubuh, dan kondisi ternak. Chamdi (2005), menyatakan

bahwa kemampuan produksi dapat diketahui dari penampilan bobot badan dan

pertambahan bobot badanya. Penampilan bobot badan sangat penting dalam

perbaikan kualitas, karena dapat membantu dalam program seleksi (Ludy,

Kristianto dan Nappu 2004).

Mc.Donald, Edwards, Greenhalgh and Morgan (2002), menyatakan

bahwa pertumbuhan ternak dapat dilihat dari peningkatan ukuran, bobot dan

adanya perkembangan. Energi diperoleh dari pakan, perbaikan pakan (kuantitas

dan kualitas) harus sesuai dengan status fisiologis sapi. Nasich (2010),

menyatakan bahwa pertambahan bobot badan terjadi cepat sekali pada fase-

fase sebelum dewasa kelamin, setelah itu kecepatan pertumbuhan berkurang

dan terus berkurang sampai ternak dewasa.

Talib (2002), menyatakan bahwa terdapat perbedaan performans

produksi pada sistem pemeliharaan yang mendominasi peternakan sapi Bali di

Indonesia yaitu sistem grazing (Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur) dan

sistem intensif (sebagian Nusa Tenggara Timur dan Bali). Pada pemeliharaan

sapi Bali dengan grazing, performans produksi cenderung lebih rendah, tetapi

pada pemeliharaan intensif sapi Bali yang dipelihara di Nusa Tenggara Timur

dan di Bali menunjukkan performans produksi yang sama baiknya.

Mullik dan Jelantik (2009), menyatakan bahwa sapi yang digembalakan,

saat musim hujan, dapat menghasilkan rataan pertambahan bobot badan (0.3-

0.6 kg/hari), tetapi kehilangan bobot mencapai 0.35 kg/hari selama musim

kemarau. Widada, Busono dan Nugroho (2012), menyatakan bahwa ternak yang

menderita cekaman atau merasa tidak nyaman akan berakibat terhadap

penurunan konsumsi pakan, produksi (bobot badan) dan reproduksi ternak.
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2.6.1. Bobot Badan Induk

Karnaen dan Arifin (2007), menyatakan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fetus dalam kandungan induk

adalah bobot badan induk, yang berarti induk yang lebih besar akan

menghasilkan bobot lahir pedet yang lebih besar dibandingkan dengan induk

yang kecil. Romjali dan Rasyid (2007), menyatakan bahwa bobot badan induk

mempengaruhi jarak beranak. Induk dengan bobot badan kurang dari 250 kg

memiliki jarak beranak lebih panjang dibandingkan dengan induk dengan bobot

badan 250-300 kg. Hal ini karena induk yang memiliki bobot badan lebih tinggi

setelah melahirkan memiliki aktivitas reproduksi yang lebih baik.

Romiali dan Rasyid (2007), mendapatkan hasil bobot badan induk sapi

Bali di Kabupaten Tabanan, Bali memiliki rataan 266,85 kg sedangkan Talib et al

(2003) melaporkan bobot induk sapi Bali dewasa di Propinsi Bali rataan 302,3 kg,

Nusa Tenggara Barat rataan 241,9 kg, Nusa Tenggara Timur rataan 221,5 kg

dan Sulawesi Selatan rataan 211,0 kg. Perbedaan bobot badan induk sapi Bali

yang berada di Bali dengan daerah lain diduga karena kecukupan pakan yang

dipengaruhi oleh bulan kering dan basah. Latulumamina (2013), menyatakan

bahwa puncak peningkatan bobot badan terjadi pada kelompok umur 3-4 tahun

dengan rataan 246,17 kg. Pertambahan bobot badan umur 4-5 tahun (251,63 ±

64,17 kg), 5–10 tahun (254,44 ± 73,63 kg) dan lebih dari 10 tahun (275,82 ±

76,01 kg). Peningkatan bobot badan ini terjadi seiring dengan kebanyakan ternak

sapi Bali betina diatas umur 2-3 tahun sedang mengalami kebuntingan.

Pratiwi, Affandhy dan Ratnawati (2008), menyatakan bahwa Induk sapi

selama masa laktasi mengalami penurunan bobot badan, walaupun upaya

penyapihan dini dilakukan. Induk mengalami penurunan bobot badan sebesar

6,7% (PBBH:-103,9±111,3 g/ekor/hari), yaitu pada induk yang disapih umur 20

minggu dan penurunan bobot badan induk sebesar 9,6% (PBBH: -161,0±281,9
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g/ekor/hari), untuk induk yang disapih pada umur 24 minggu. Penurunan bobot

badan induk ini tidak dapat mempengaruhi aktivitas ovarium karena penurunan

kurang dari 16%. Winugroho (1992), menyatakan bahwa penurunan bobot badan

induk sebesar 16-22%, dapat mengganggu aktivitas ovarium. Penurunan bobot

badan induk yang belum mempengaruhi aktivitas ovarium, tetapi dapat

mempengaruhi estrus post partum dan jarak beranak (Wardhani dkk., 1993).

Wirdahayati et al. (1998), menyatakan bahwa makin rendah bobot badan induk

dan skor kondisi tubuh maka makin rendah pula persentase kebuntingannya

(dari 85% menjadi 20%).

2.6.2. Body Condition Score

Sukandar, Purwanto dan Anggraeni (2008) menyatakan bahwa untuk

menilai kondisi tubuh ternak dapat menggunakan sistem Body Condition Score

(BCS). Edmonson et al. (1989), menyatakan bahwa diagram sistem BCS

menggunakan angka skala 1–5 (1 = sangat kurus, 3 = sedang dan 5 = sangat

gemuk) dengan nilai 0,25 atau 0,50 angka diantara selang itu. Montiel dan Ahuja

(2005), menyatakan bahwa BCS menggambarkan sejumlah energi metabolik

yang tersimpan sebagai lemak Subcutan dan otot pada ternak.

Penilaian skor kondisi tubuh dimaksudkan untuk kriteria penilaian pada

seekor ternak sapi secara kualitatif. Penilaian ini sangat penting, karena dapat

menggambarkan kondisi tubuh ternak saat itu, untuk dijadikan indikator penilaian

terhadap pertumbuhan dan potensi reproduksi seekor ternak (Awaluddin dan

Panjaitan, 2010). Penilaian BCS dilakukan dengan berdiri di belakang sapi untuk

menilai lemak pada tulang ekor dan bagian pinggang (Endrawati, 2010).

Bamualim dan Wirdahayati (2003), menyatakan bahwa sapi induk yang

mempunyai kondisi tubuh yang bagus dengan skor kondisi tubuh 3 (skala 1-5)

akan menghasilkan tingkat kebuntingan yang tinggi.
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Skor kondisi tubuh induk sapi Bali waktu beranak di tahun pertama hanya

2,3 dan meningkat pada tahun kedua menjadi 3,4 dan terlihat adanya

kecenderungan untuk terus meningkat pada tahun ketiga (Gunadi, Panjaitan,

Mayberry, Mccosker, Fardyce dan Poppi, 2013). Hasil berbeda diperoleh

Handayani, Hartono dan Siswanto (2012), bahwa BCS sapi Bali pada paritas 0,

paritas 1, dan paritas 2 berturut-turut adalah 3,2; 2; dan 2,7.

DeRouen et al. (1994), menyatakan bahwa induk sapi yang mempunyai

skor kondisi tubuh 3,5 dan 4 (skala 1-5) pada waktu beranak tingkat kebuntingan

berikutnya mencapai 87% dan 91% dibandingkan dengan yang mempunyai skor

kondisi tubuh 2,5 dan 3 hanya 65 dan 70%. Induk-induk yang pada waktu

beranak dan mempunyai skor kondisi tubuh 2,5 membutuhkan waktu yang lebih

panjang 10-18 hari untuk dapat bunting kembali dibandingkan dengan induk

yang mempunyai skor kondisi 3 pada waktu beranak.

2.6.3. Bobot Lahir

Bobot lahir pedet adalah sifat yang dapat dijadikan dalam dasar seleksi.

Bobot lahir adalah salah satu diantara sifat-sifat lainnya dengan nilai ekonomis

tinggi (Kaswati, Sumadi dan Ngadiyono, 2013). Menurut Hardjosubroto (1994),

bobot lahir adalah bobot saat pedet dilahirkan. Kesulitan teknis saat menimbang

pedet tepat sesaat setelah dilahirkan, sehingga bobot lahir didefinisikan bobot

pedet yang ditimbang dalam kurun waktu 24 jam sesudah lahir. Williamson and

Payne (1993), menyatakan bahwa bobot lahir pertama rendah dan semakin

bertambah seiring dengan pertambahan anak yang lahir.

Romjali dan Rasyid (2007), menyatakan bahwa periode kelahiran sapi

Bali terjadi sepanjang tahun, tetapi puncak kelahirannya mengikuti pengaruh

musim. Bulan kelahiran sapi Bali terjadi pada musim kemarau (Mei sampai

September) dan diprediksi musim kawin terjadi pada musim hujan (Juli sampai
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November). Sapi Bali yang beranak saat musim kemarau, ketersediaan hijauan

mulai berkurang sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup pedet, penurunan

bobot badan dan aktivitas reproduksi induk saat menyusui. Di Kabupaten

Buleleng, kelahiran terjadi mulai bulan Mei sampai Agustus (Yasa, Andijaya dan

Guntoro, 2005), di Pulau Sumbawa, puncak kelahiran sapi Bali antara bulan Mei

sampai Juli (Panjaitan, Fordyce dan Poppi, 2003).

Muzani, Sasongko dan Panjaitan (2004), menyatakan bahwa bobot lahir

sapi Bali pada musim kemarau berbeda dengan musim hujan. Bobot lahir pedet

jantan saat musim kemarau rata-rata 17,8 ± 1,7, lebih rendah dibanding dengan

pedet jantan yang lahir dimusim hujan, yaitu rata-rata 17,9 ± 1,5 kg. Bobot lahir

pedet betina yaitu rata-rata 15,4 ± 2,5 kg pada musim hujan dan rata-rata 16,0 ±

1,6 kg pada musim kemarau. Karnaen dan Arifin (2007), mendapatkan hasil

berbeda bahwa pedet yang lahir bulan Mei (musim kemarau), lebih tinggi

dibandingkan kelahiran pada bulan Desember (musim hujan). Penyebabnya

kemungkinan karena pengaruh nutrisi untuk pertumbuhan fetus pada trimester III

yaitu umur kebuntingan 6 - 9 bulan, terjadi saat akhir musim kemarau.

Karnaen dan Arifin (2007), menyatakan bahwa sebaiknya anak-anak sapi

diatur kelahirannya pada akhir musim kemarau atau permulaan musim hujan

waktu rumput mulai tumbuh, sehingga induk sapi mendapatkan cukup energi dan

protein untuk produksi susunya. Angka kematian anak yang lahir dimusim

kemarau lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian anak yang lahir

dimusim hujan. Pertambahan bobot badan harian anak sapi yang lahir pada

musim hujan lebih baik dibandingkan anak sapi yang lahir pada musim kemarau.

Kadarsih (2004), menyatakan bahwa terdapat pengaruh sangat nyata

daerah penyebaran (dataran rendah, berbukit dan tinggi) terhadap bobot lahir

sapi Bali. Daerah rendah bobot lahir pedet jantan rataan 15,55 ± 0,80 kg, daerah

berbukit rataan 16,47 ± 1,47 kg dan daerah pegunungan rataan 17,11 ± 0,61 kg,
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sedangkan pedet betina pada dataran rendah, berbukit dan tinggi berturut-turut;

14,41±1,19, 14,35±1,35 dan 16,09±0,94. Perbedaan ini diduga diantaranya

karena perbedaan curah hujan, suhu udara dan ketersediaan pakan pada ketiga

daerah. Mc.Donald (1972), menyatakan bahwa pada daerah tropis, pakan

hijauan mengandung nutrien lebih baik pada daerah yang mempunyai curah

hujan tinggi dibandingkan dengan daerah yang kurang curah hujannya, dan

curah hujan berkorelasi positif dengan kandungan protein kasar.

2.7. Performans Reproduksi Sapi Potong

Reproduksi mencakup banyak proses dan tingkatan fisiologik. Proses-

proses yang terkait dengan reproduksi seperti pembentukan sel-sel kelamin,

pelepasan sel-sel kelamin dari jaringan bakal sel kelamin, perkawinan, fertilisasi

dan pertumbuhan zygot sampai kelahiran normal. Dari kelima proses ini manusia

hanya bisa mengendalikan proses perkawinan (Salisbury dan VanDemark,

1985). Performans reproduksi yang penting diantaranya: angka kebuntingan

(CR), Calving interval (CI), Service per conception (S/C), juga jarak kelahiran

sampai bunting kembali (DO) (Nuryadi dan Sriwahjuningsih, 2011).

Salah satu kunci utama keberhasilan reproduksi adalah sapi betina harus

sehat dan mempunyai siklus berahi yang normal, dan bilamana terjadi

perkawinan haruslah diakhiri dengan kelahiran yang sukses bagi anak dan induk.

Selanjutnya harus tidak mempunyai masalah dengan siklus berahi dalam periode

postpartum dan perkawinan serta kelahiran selanjutnya (Talib, Kuswandi dan

Chalijah, 2000). Faktor manajemen, lingkungan dan fisiologis induk sapi dapat

menyebabkan stres dan mempengaruhi berahi. Stres berhubungan dengan

pengaturan suhu tubuh ternak, keseimbangan energi tubuh dan perubahan

hormonal. Komponen tersebut dapat mengganggu keseimbangan estrogen

sehingga mempengaruhi intensitas berahi (Yoshida dan Nakao, 2005).
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Sapi Bali dilaporkan paling superior (tinggi) untuk nilai fertilitas, dan angka

konsepsi, (Toelihere, 2002). Talib (2002), menyatakan bahwa sapi Bali, disukai di

Indonesia karena kemampuan adaptasi reproduksinya yang baik walaupun di

bawah cekaman lingkungan yang keras. Pada pemeliharaan ekstensif (Sulawesi

Selatan dan Nusa Tenggara Timur), sapi Bali tetap memperlihatkan kemampuan

reproduksi yang baik. Bamualim dan Wirdahayati (2003), menyatakan bahwa

pada peternakan sapi Bali sistem ekstensif di Lombok menurunkan penampilan

reproduksi sedangkan Siswanto dkk. (2013), menyatakan bahwa penampilan

reproduksi sapi Bali meningkat pada pemeliharaan intensif, dan mengindikasikan

perbaikan manajemen pemeliharaan akan meningkatkan kualitas sapi Bali.

2.7.1. Days Open

Masa kosong atau “Days Open” (DO) adalah jarak waktu pasca beranak

sampai terjadi kebuntingan lagi. Semakin lama sapi kembali bunting pasca

beranak, maka DO semakin besar dan efisiensi reproduksi semakin menurun.

Waktu DO dapat diperkecil dengan meningkatkan efisiensi deteksi berahi,

sehingga induk sapi dapat segera diinseminasi 55-85 hari setelah beranak.

Faktor yang mempengaruhi DO, antara lain: kecukupan pemberian pakan saat

pra dan pasca beranak, deteksi berahi, kesuburan induk dan kualitas pejantan,

deteksi kebuntingan dan penyakit reproduksi (Jaenudeen dan Havez, 1993).

Susilawati dan Affandi (2004), menyatakan bahwa perbedaan DO dapat

disebabkan oleh tingginya angka kegagalan perkawinan, tatalaksana perkawinan

dan tujuan peternakan sapi. DO panjang menyebabkan jarak beranak menjadi

panjang. Ihsan dan Wahjuningsih (2011), menyatakan bahwa DO yang panjang

karena deteksi berahi yang kurang cermat dan lambat mengawinkan ternak pada

berahi ketiga atau keempat setelah beranak, sehingga waktu partus sampai

ternak bunting kembali dicapai 60-90 hari.
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Nilai DO sapi Bali beberapa hasil penelitian diantaranya hasil Purwantho

(2012), sapi Bali di Gunung Rinjani pulau Lombok yaitu 3,9±0,6 bulan, hasil

Susilawati et al. (2006), sapi Bali di Pandaan yaitu 130,0±68,7 hari. Hasil

Supriyantono (2006), DO sapi Bali di Karang Asem, Tabanan dan Pulukan

masing-masing 106 ± 25,0 hari, 130,2 ± 38,3 hari dan 110 ± 32,3 hari. DO sapi

Bali lebih baik dibandingkan dengan sapi lain, hasil Affandhy et al. (2003), DO

sapi PO dan silanganya di Jawa Timur berkisar 153–164 hari. Salah satu faktor

yang mempunyai pengaruh nyata terhadap DO adalah pakan. Hal ini karena

pakan memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan dan sirkulasi hormon,

sirkulasi reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan fetus, pemulihan pasca

beranak serta performans reproduksi lainnya (Gebre, 2007).

2.7.2. Service per Conception

Jumlah atau frekuensi kawin per kebuntingan dikenal dengan istilah

“Service per conception”. Service per conception, (S/C) digunakan untuk

membandingkan efisiensi relatif dari proses reproduksi di antara individu-individu

sapi betina yang subur. S/C merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

nilai Calving interval (Toelihere, 1993). Partodiharjo (1992), menyatakan bahwa

semakin rendah S/C menunjukkan semakin tinggi kesuburan ternak betina,

sebaliknya semakin tinggi S/C menunjukkan kesuburan ternak tersebut semakin

rendah. Astuti (2004), menyatakan bahwa semakin rendah nilai S/C maka berarti

semakin tinggi nilai fertilitasnya dan sebaliknya semakin tinggi nilai S/C, maka

berarti semakin rendah tingkat fertilitasnya.

Nilai S/C sapi Bali beberapa hasil penelitian diantaranya hasil Purwantho

(2012), sapi Bali di Lombok yaitu 1,8±0,4, hasil Dominanto (2015), sapi Bali di

Manokwari yaitu 1,4 dan hasil Haryanto, Hartono dan Suharyati (2015), sapi Bali

di Kabupaten Pringsewu, Lampung yaitu 1,8±1,0 sedangkan hasil Supriyantono
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(2006), S/C sapi Bali di Karang Asem, Tabanan dan Pulukan, Bali masing-

masing 1,2±0,3, 1,0±0,1 dan 1,2±0,3. Jaenudeen dan Havez (2008), menyatakan

bahwa nilai S/C normal berada pada kisaran 1,6-2,1. Menurut Wardhani, Ihsan

dan Nuraini (2015), penyebab tingginya S/C antara lain yaitu peternak terlambat

mendeteksi berahi atau terlambat melaporkan kepada inseminator atau terdapat

kelainan reproduksi sapi.

2.7.3. Angka Kebuntingan

Awal kebuntingan pada ternak sapi sulit ditentukan, karena sapi tidak

memperlihatkan perubahan kadar hormon yang terpakai untuk pengujian

biokimia atau biologi terhadap kebuntingan seperti halnya pada kuda, manusia,

dan hewan lainnya. Tidak kembalinya berahi merupakan satu-satunya tanda

telah terjadinya kebuntingan dini. Sesudah 40-60 hari baru dapat dilakukan

pemeriksaan kebuntingan secara klinik (Salisbury dan VanDemark, 1985).

Angka kebuntingan atau biasa dikenal dengan istilah Conception Rate

(CR) adalah persentase kebuntingan ternak betina yang diperoleh dari hasil

perkawinan alam atau kawin suntik (Inseminasi Buatan) yang pertama kali

(Sutan, 1988). Apriem, Ihsan dan Poetro (2012), menyatakan bahwa tinggi

rendahnya CR dipengaruhi oleh kondisi ternak, deteksi berahi dan pengelolahan

reproduksi yang akan berpengaruh pada fertilitas ternak dan nilai konsepsi.

Ukuran yang digunakan untuk menyatakan adanya gangguan reproduksi, yaitu

angka kebuntingan kurang dari 50% (Arsyad dan Yudistira, 2010).

Talib (2002), menyatakan bahwa nilai persentase CR sapi Bali berbeda

pada beberapa wilayah pemeliharaan. Daerah pemeliharaan ekstensif sapi Bali

di Sulawesi Selatan sebesar 70-90% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 80-

90%, sedangkan daerah pemeliharaan intensif sapi Bali di Bali sebesar 86-88%.

Sariubang, Nurhayu dan Saenab (2009), menyatakan bahwa persentase CR sapi
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Bali yang dipelihara secara tradisional sebesar 66,7% lebih rendah bila

dibandingkan dengan sapi Bali yang diberi pakan tambahan dedak, rumput, dan

jerami fermentasi diperoleh CR sebesar 83,3%. Ihsan dan Wahjuningsih (2011),

menyatakan bahwa nilai CR juga dipengaruhi oleh pemberian kandungan nutrisi

dalam pakan setiap harinya.

2.7.4. Calving Rate

Perhitungan nilai Calving Rate (CvR) merupakan persentase anak yang

dilahirkan dari hasil kawin alam atau IB yang dipengaruhi oleh pola mengawinkan

ternak dan ketepatan mendeteksi berahi (Ball and Peters, 2004). Martojo (2003),

menyatakan bahwa nilai CvR merupakan nilai efisiensi reproduksi ternak yang

mutlak. Calving Rate dihitung mulai umur 1 hari setelah pedet dilahirkan dalam

keadaan hidup (Salisbury dan VanDemark, 1985). Menurut Yulyanto, Susilawati

dan Ihsan (2014), bahwa menghitung angka beranak merupakan penilaian hasil

perkawinan yang paling realistis. Ihsan dan Wahjuningsih (2011), menyatakan

bahwa tinggi rendahnya efisiensi reproduksi ternak salah satunya dipengaruhi

oleh angka kelahiran (Calving Rate).

Hasil penelitian persentase CvR sapi Bali di beberapa wilayah

pemeliharaan yaitu di Sulawesi Selatan sebesar 82%, di Nusa Tenggara Timur

sebesar 83% dan Bali sebesar 69-83%. Hasil ini menunjukkan nilai CvR daerah

sistem pemeliharaan ekstensif sapi Bali (Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara

Timur) cukup baik. Hal ini disebabkan karena kelahiran sapi Bali di Sulawesi

Selatan yang bertepatan dengan panen padi sawah/tegal, biasanya lahan ini

kemudian digunakan sebagai wilayah penggembalaan yang menguntungkan

karena kelahiran menjadi mudah diketahui pemiliknya, selain itu masalah

produksi air susu induk yang rendah dapat teratasi dengan penyediaan pakan

hijauan tambahan oleh peternak (Talib, 2002).



31

2.7.5. Service Periode

Perkawinan pertama pasca beranak disebut dengan istilah “Service

Periode“ (SP). SP adalah berapa hari jarak antara induk beranak sampai

pertama kali minta kawin lagi. Salisbury dan VanDemark (1985), menyatakan

bahwa sesudah melahirkan, datangnya kembali berahi dipengaruhi oleh

frekuensi rangsangan pada kelenjar susu karena bekaitan dengan pelepasan

LTH yang menyebabkan persistensi Corpus luteum. Iswoyo dan Widiyaningrum

(2008), menyatakan bahwa kondisi induk sapi yang kurang gizi memiliki

cadangan energi tubuh rendah sehingga menyebabkan Estrus post partum lebih

lama. Disamping itu, pedet yang masih menyusui juga berpengaruh dalam

menekan fungsi hypothalamus, merangsang hormon LH (hormon yang

merangsang pertumbuhan folikel mengaktifkan ovarium), semakin lama pedet

dibiarkan menyusu, maka semakin lama berahi muncul.

Berahi kedua pasca partus biasanya digunakan dalam melakukan

perkawinan atau inseminasi pertama pasca partus. Hal ini atas pertimbangan

bahwa, induk saat itu telah memiliki keseimbangan energi positif, dan karena titik

nadir keseimbangan dari energi negatif telah dilalui, yaitu 3 minggu pasca partus.

Keadaan induk tersebut, dipengaruhi oleh insulin, leptin, dan Insulin-like growth

factor-I, (IGF-I) yang berkontribusi meningkatkan feed intake dan protein untuk

pertumbuhan folikel, dan maturasi folikel dominan, sehingga estrogen dapat

meningkat dan mengahasilkan berahi kedua pasca partus dan LH yang

dibutuhkan untuk ovulasi. Disamping metabolisme energi, performans berahi

kedua pasca partus juga mengindikasikan bahwa organ reproduksi (uterus),

telah kembali normal dan sudah melewati waktu involusi yang berarti bahwa

secara fisiologis induk telah siap menerima kebuntingan berikutnya (Hadisutanto,

Purwantara dan Darodjah, 2013).
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Ihsan dan Wahjuningsih (2011), menyatakan bahwa tinggi rendahnya

efisiensi reproduksi ternak salah satunya dipengaruhi oleh Service Periode.

Setelah beranak, induk sapi akan kembali berahi dalam waktu yang beragam.

Sebagian besar sapi berahi kembali antara 21-80 hari sesudah beranak.

Winugroho (2002), menyatakan bahwa untuk mencapai Estrus post partum yang

ideal, diperlukan pakan tambahan yang cukup pada induk sapi dan sebaiknya

diberikan 2 bulan sebelum dan 2 bulan setelah beranak.

Hasil penelitian selang kawin setelah beranak menunjukkan masih

panjangnya waktu Estrus post partum sapi Bali pada peternakan rakyat. Hasil

Suranjana, Ardika dan Indrawati (2010) di Kabupaten Tabanan, Bali pada musim

hujan sebesar 141,99 ± 7,36 sedangakan pada musim kemarau sebesar 110,00

± 6,17. Hal ini berkaitan dengan pastura alamiah di Bali lebih tinggi produksinya

pada musim kemarau. Talib (2002), mendapatkan hasil bahwa sapi Bali memiliki

Estrus post partum yang beragam, di Sulawesi Selatan yaitu ≤ 90 hari, di Nusa

Tenggara Timur yaitu 60-90 hari dan di Bali yaitu 60-180 hari.

2.7.6. Calving Interval

Salisbury dan VanDemark (1985), menyatakan bahwa agar frekuensi

beranak dapat dicapai optimal maka harus diketahui panjang-pendeknya jarak

antar beranak yang berurutan atau “Calving Interval“. Calving Interval (CI) adalah

selang beranak sapi betina antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya.

Nilai CI yang baik, berkisar 12-14 bulan. Semakin pendek jarak beranak maka

akan semakin produktif seekor induk, karena akan semakin banyak pula anak

yang dapat dilahirkan sepanjang masa hidupnya (Iskandar dan Faizal, 2011).

Jainudeen dan Hafez (2008), menyatakan bahwa Calving interval

ditentukan juga oleh lama kebuntingan dan lamanya DO. Ihsan dan

Wahjuningsih (2011), menyatakan bahwa panjangnya CI diantaranya disebabkan
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oleh panjangnya masa berahi setelah melahirkan, akibat kurangnya

pengetahuan peternak saat ternak berahi dan minta kawin sehingga perkawinan

sapi tersebut terhambat.

Widjanarko (2010), menyatakan bahwa rendahnya kadar BK dalam

pakan akan menyebabkan waktu CI antara kategori ternak yang kekurangan dan

cukup sebesar 260-270 hari. Pakan yang kurang akan mengganggu sekresi

hormon reproduksi, fungsi semua kelenjar dalam tubuh menurun yang kemudian

diikuti hipofungsi dan antropi ovarium, sebaliknya pakan berlebih menyebabkan

obesitas yang kemudian mengganggu ovulasi.

Hasil penelitian nilai CI sapi Bali di beberapa daerah pemeliharaan

menunjukkan keragaman. Nilai CI sapi Bali yang dilaporkan Talib (2002), di

Sulawesi Selatan yaitu 11-16 bulan, di Nusa Tenggara Timur yaitu 15-18 bulan

sedangkan nilai CI di Bali yaitu 13-17 bulan. Hasil Purwanto (2012) nilai CI sapi

Bali di Lombok yaitu 13,47 ± 0,76 bulan, hasil Dominanto (2015), di Manokwari

yaitu 16,23 ± 1,42 bulan, sedangkan hasil Supriyantoro (2006), di Karang Asem,

Tabanan dan Pulukan masing masing sebesar 12,53±0,83 bulan; 13,34±1,28

bulan dan 13,33±1,86 bulan. Hadi dan Ilham (2002), menyatakan bahwa jarak

waktu beranak yang ideal adalah 12 bulan. Menurut Ball and Peters (2007),

bahwa efisiensi reproduksi dikatakan baik, jika seekor induk sapi mampu

beranak dengan normal atau mengasilkan pedet satu ekor dalam satu tahun.

Romjali dan Rasyid (2007), menyatakan bahwa jarak beranak sapi Bali

yang selalu dikawinkan dengan Inseminasi Buatan sebesar 404,85 hari lebih

panjang jika dibandingkan dengan sistem kawin alam sebesar 371,07 hari. Hal

ini disebabkan karena pada sistem perkawinan IB banyak faktor yang dapat

berpengaruh antara lain kecermatan deteksi berahi, pelaporan oleh peternak ke

Inseminator, kondisi sarana tranportasi dan komunikasi untuk daerah yang jauh

sehingga penggunaan pejantan alam lebih tepat (efisien) untuk wilayah tersebut.


