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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi potong merupakan ternak penghasil daging dan 

merupakan sumber protein hewani yang bergizi tinggi. 

Konsumsi daging sapi selalu meningkat seiring dengan 

bertambahnya populasi penduduk di Indonesia. konsumsi 

daging sapi pada tahun 2016 sebesar 417 gram per kapita per 

tahun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi daging 

sapi di Indonesia masih rendah (Anonimus, 2016). Populasi 

sapi potong pada tahun 2015 mencapai 15.419.718 ekor 

sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 16.092.516 

ekor. Jumlah ini meningkat sekitar 4,1 %, tetapi tetap belum 

mampu memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia 

(Anonimus, 2016). Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) 

menambahkan bahwa kebutuhan daging sapi dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat serta semakin tingginya tingkat 

kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani. Di sisi 

lain penyediaan daging masih tergolong rendah apabila 

dibandingkan dengan permintaanya. Perlu dilakukan berbagai 

upaya yang mampu meningkatkan produktivitas ternak dalam 

rangka mengurangi kesenjangan tersebut. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan produktivitas sapi di dalam negeri. Berbagai 

macam bangsa sapi potong telah diimpor baik berupa ternak 

hidup maupun dalam bentuk semen beku yakni dengan 

Inseminasi Buatan (IB), yang bertujuan agar dapat 

meningkatkan mutu genetik sapi potong Indonesia. Inseminasi 

Buatan merupakan program yang telah dikenal oleh peternak 

sebagai teknologi reproduksi ternak yang efektif karena dapat 
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menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang 

besar dengan memanfaatkan pejantan unggul (Susilawati, 

2011). Keberhasilan usaha perkembangbiakan sangat terkait 

dengan performans reproduksi dan tingkat mortalitas induk 

dan anak. Faktor performans reproduksi yang penting antara 

lain adalah Service Per Conception (S/C), Conception Rate 

(CR), Days Open (DO), Calving Interfal (CI) dan Indeks 

Fertilitas (IF) (Ihsan dan Wahjuningsih, 2011).  

Provinsi Jawa Timur memiliki populasi sapi potong 

pada tahun 2016 sebesar 4.534.460 ekor sedangkan Kabupaten 

Probolinggo merupakan Kabupaten di Jawa Timur yang 

memiliki populasi sapi potong paling banyak diantara 

Kabupaten lainnya, yaitu sebesar 5,78 % dari jumlah populasi 

sapi potong di wilayah Jawa Timur, sedangkan Kecamatan 

Kotaanyar memiliki populasi sapi potong sebesar 12.235 ekor 

yang merupakan populasi cukup banyak dari Kecamatan 

lainnya di wilayah Kabupaten Probolinggo (Anonimus, 2016). 

Sapi Peranakan Ongole masih dipertahankan untuk dipelihara 

secara turun temurun, selain sapi PO terdapat sapi-sapi potong 

lainya salah satunya yaitu sapi Peranakan Limousin. Dalam 

hal ini, lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Kecamatan 

Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yang belum banyak 

dilakukan kajian tentang penampilan reproduksi sapi potong 

betina khususnya, S/C, CR, DO, CI dan IF. Penelitian ini 

dirancang tentang penampilan reproduksi sapi potong betina, 

yang meliputi S/C, CR, DO, CI dan IF pada induk sapi PO dan 

induk sapi PL yang dapat digunakan sebagai sumber informasi 

mengenai penampilan reproduksi ternak sapi potong dan 

memperbaiki pengelolaan reproduksi dalam pemeliharaan 

ternak sapi pada wilayah tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan penampilan reproduksi ternak 

sapi potong betina Peranakan Ongole dan Peranakan Limousin 

di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

tampilan reproduksi ternak sapi potong betina Peranakan 

Ongole dan Peranakan Limousin di Kecamatan Kotaanyar 

Kabupaten Probolinggo yang meliputi S/C, CR, DO, CI dan 

IF. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan 

induk sapi potong Peranakan Ongole dan Peranakan Limousin 

untuk Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo sehingga 

dapat membantu masyarakat mengambil kebijakan dalam 

memelihara sapi potong di Kabupaten Probolinggo pada 

khususnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Tingginya permintaan daging yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun dengan seiring bertambahnya jumlah 

penduduk, peningkatan pendapatan serta kesadaran 

masyarakat akan kebutuhan protein hewani menjadi 

permasalahan kita semua dan pemerintah. Salah satu kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sapi potong di 

Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu 

dengan menyilangkan sapi lokal dengan sapi luar seperti sapi 

Simental, Limousin dan Angus. 
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 Persilangan dari kedua bangsa sapi diharapkan 

mampu meningkatkan produktivitas sapi dengan 

menggabungkan sifat-sifat unggul dari kedua bangsa sapi. 

Sapi PO menunjukkan keunggulan sapi tropis yaitu daya 

adaptasi terhadap iklim tropis yang cukup tinggi, tahan 

terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit seperti 

gigitan nyamuk dan caplak, toleransi yang baik terhadap pakan 

yang mengandung serat kasar tinggi, namun sapi PO 

mempunyai laju pertumbuhan yang lambat. Sapi Limousin 

merupakan sapi dengan tipe postur tubuh besar sehingga 

secara genetik mempunyai laju pertumbuhan yang relatif cepat 

serta mempunyai persentase karkas yang cukup bagus bila 

dibanding dengan sapi PO. Oleh karenanya perlu adanya 

evaluasi reproduksi terhadap sapi Peranakan Ongole (PO) dan 

Peranakan Limousin tersebut. 

Reproduksi merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menentukan efisiensi produksi ternak. Efisiensi 

dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan 

satu pedet dalam satu tahun. Tinggi rendahnya efisiensi 

reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh S/C, CR, DO, 

CI dan IF. Sampai sejauh masih sedikit informasi tampilan 

reproduksi yang dapat diukur dan dievaluasi melalui 

keberhasilan IB yang meliputi S/C, CR, DO, CI dan IF. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dikaji tentang 

penampilan reproduksi sapi potong betina, yang meliputi S/C, 

CR, DO, CI dan IFpada induk sapi Limousin dan induk sapi 

PO yang dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai 

penampilan reproduksi ternak sapi potong dan memperbaiki 

pengelolaan reproduksi dalam pemeliharaan ternak sapi pada 

wilayah tersebut. 
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Gambar 1. Kerangka  

1.6 Hipotesis 

Penampilan reproduksi sapi Peranakan Ongole lebih 

baik dibandingkan dengan sapi Peranakan Limousin. 
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