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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kecamatan Kotaanyar terletak di wilayah Kabupaten 

Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 13 Desa, 

yaitu ; Sumber Centeng, Sambirampak Kidul, Sidomulyo, 

Tambak Ukir, Curah Temu, Pasembon, Sidorejo, 

Sambirampak Lor, Sukorejo, Talkandang, Kedung Rejoso, 

Triwungan dan Kotaanayar. Batas-batas daerah Kecamatan 

Kotaanyar yaitu :  

 Sebelah Barat    : Kecamatan Paiton 

 Sebelah Utara    : Kecamatan Paiton 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Situbondo 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Pakuniran 

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, 

Kecamatan Kotaanyar berada pada ketinggian 200 sampai 750 

meter diatas permukaan air laut, yaitu terdiri dari dataran 

rendah dan sebagian dataran tinggi. Iklim di kawasan 

Kecamatan Kotaanyar sebagaimana di Kecamatan lain di 

Kabupaten Probolinggo yaitu beriklim Tropis yang terbagi 

menjadi dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, 

curah hujan di Kecamatan Kotaanyar yaitu 1027 mm/tahun 

sedangkan untuk suhu harian adalah 25
0
-30

0 
C. 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 sebesar 4.534.460 ekor, 

sedangkan Kecamatan Kotaanyar memiliki populasi sapi 

potong sebesar 12.235 ekor yang merupakan populasi cukup 
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banyak dari kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

4.2 Data Hasil Olahan Penelitian 

 

Tabel 2. Rataan nilai S/C, DO, CI, CR dan IF sapi PO dan sapi 

PL. 

NO Bangsa Sapi S/C (kali) DO (hari) CI (hari) CR IF 

1 
Peranakan 

Ongole 

1,62  

± 0,80 

118,88 

 ± 22,44 

397,8 

 ± 23,44 
58% 

41,9

2 

2 
Peranakan 

Limousin 

1,78 

 ± 0,76 

123,52  

± 22,83 

399,28 

 ± 23,37 
42% 

25,0

7 

 

4.3 Service per Conception 

Service per Conception adalah angka yang 

menunjukkan berapa kali perkawinan atau inseminasi buatan 

yang dibutuhkan oleh ternak sampai menghasilkan 

kebuntingan. Pada Tabel 2 menunjukkan S/C pada sapi 

Peranakan Ongole 1,62 dan S/C pada sapi Peranakan 

Limousin sebesar 1,78. Hasil perhitungan Uji-t tidak 

berpasangan pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa (P>0,05) 

tidak berbeda nyata antara sapi Peranakan Ongole dan 

Peranakan Limousin, nilai S/C dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya yaitu keterlambatan peternak 

dalam melaporkan kepada inseminator ketika ternaknya berahi 

sehingga waktu perkawinan tidak tepat dan manajemen 

pemberian pakan untuk sapi yang siap kawin kurang 

terpenuhi.  

Menurut Pradhan (2008) menyatakan semakin rendah 

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

semakin tinggi nilai S/C akan semakin rendah tingkat 

fertilitasnya. Sedangkan menurut pendapat Partodiharjo (1992) 
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menyatakan bahwa nilai S/C yang baik 1,5-1,7 apabila angka 

kebuntingan yang optimal tidak tercapai maka diduga terdapat 

suatu kelainan. Kelainan tersebut dapat berasal dari 

bermacam-macam kemungkinan, misalnya gangguan 

reproduksi, tingkat fertilitas yang rendah atau peternak kurang 

terampil dalam mendeteksi berahi ternak. Nilai S/C dapat 

dicapai dengan mengatur waktu perkawinan yang tepat. 

Nilai S/C di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten 

Probolinggo ini dapat dikatakan sangat normal, hal ini 

merupakan salah satu bukti bahwa manajemen perkawinan 

yang dilakukan peternak dan petugas inseminator di tempat 

penelitian sudah cukup baik. Petugas inseminator di tempat 

penelitian sudah cukup pengalaman dan tidak akan melakukan 

IB apabila sapi tidak benar-benar terdapat tanda-tanda berahi 

yang jelas atau masa berahinya sudah lewat, karena banyak 

terjadi keterlambatan peternak melaporkan berahi sapi ke 

petugas inseminator. Menurut Jaenudeen and Hafez (2008) 

menyatakan bahwa nilai S/C yang normal berkisar antara 1,6 – 

2,0 kali. 

Tinggi dan rendahnya nilai S/C tidak terlepas dari 

peternak dan inseminator, karena peternak sangat menentukan 

keberhasilan Inseminasi Buatan karena ketika peternak 

terlambat melaporkan ternaknya yang berahi kepada 

inseminator dapat mengakibatkan tidak terjadinya kebuntingan 

pada ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Prihandini, Hakim 

dan Nuergiartiningsih (2011) yang menyatakan bahwa 

manajemen perkawinan yang tepat merupakan salah satu 

faktor yang harus dilakukan guna mengantisipasi tingginya 

kawin berulang. Selain itu Inseminator di Kecamatan 

Kotaanya Kabupaten Probolinggo sudah menginseminasi 

selama kurang lebih 25 tahun, selain itu inseminator sudah 
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memiliki sertifikat surat izin Menginseminasi (SIMI), 

Pemeriksaan kebuntingan (PKB), dan Asisten Reproduksi 

(ATR). Hal ini sama dengan penelitian Yulyanto, Susilawati 

dan Ihsan (2014) bahwa inseminator di Kecamatan Tugu dan 

Kecamatan Sawo dilakukan oleh inseminator yang 

berpengalaman selama 28 tahun. Selain itu inseminator 

memiliki surat izin menginseminasi (SIMI), memiliki keahlian 

Pemeriksaan Kebutingan (PKB), Asisten Teknis Reproduksi 

(ART), dan handling semen. 

Tanda-tanda berahi yang diketahui oleh peternak yaitu 

keluarnya cairan bening dari vulva, nafsu makan menurun, 

sapi tidak tenang, dan menaiki tempat pakan. Setelah peternak 

mengetahui tanda-tanda tersebut kemudian langsung 

menghubungi Petuga Inseminator. Hal ini sesuai dengan Ihsan 

(2010) bahwa selama estrus, sapi betina tidak tenang, nafsu 

makan berkurang, dan mau menaiki dan dinaiki oleh sapi 

lainnya. Anggraeni (2012) menyatakan bahwa banyak hasil 

positif didapatkan jika angka deteksi estrus meningkat seperti 

mengontrol angka S/C. Jika induk estrus pada pagi hari maka 

di IB sore hari, jika induk estrus sore hari maka di IB pagi 

harinya. 

 

4.4 Days Open  

Days Open adalah selang waktu antara saat beranak 

sampai dengan terjadi kebuntingan kembali setelah beranak. 

Hasil penelitian mengenai DO dapat dilihat pada Tabel 2. Dari 

hasil analisis menggunakan Ujit tidak berpasangan pada 

lampiran 7 menunjukkan bahwa (P<0,01) terdapat perbedaan 

yang sangat nyata antara nilai rata-rata DO sapi Peranakan 

Ongole dan sapi Peranakan Limousin. DO yang baik skitar 90 

hari namun dari hasil penelitian menunjukkan DO dari sapi 
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Peranakan Ongole dan sapi Penakan Limousin lebih dari 90 

hari yang menunjukkan bahwa kurang efisiennya manajemen 

perkawin tersebut. 

Pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

DO sapi Peranakan Ongole lebih rendah yaitu 118,88 hari 

apabila dibandingkan dengan DO pada sapi Peranakan 

Limousin  yang mempunyai rata-rata sebesar 123,52 hari. 

Hasil penelitian ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan 

penelitian dari Soeharsono, Saptati dan Diwyanto (2010) yang 

menyatakan bahwa kinerja reproduksi sapi potong di Daerah 

Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-rata DO 151 hari, akan 

tetapi rata-rata DO yang terjadi pada lokasi penelitian ini 

masih termasuk dalam kategori panjang. Menurut Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011), rata-rata waktu melahirkan sampai 

ternak bunting adalah 60-90 hari. Ditambahkan Rianto dan 

Sularno (2005), bahwa jarak bunting kembali untuk 

meningkatkan efisiensi reproduksi harus 80-85 hari setelah 

beranak. DO sapi Peranakan Ongole dan sapi Peranakan 

Limousin dilokasi penelitian lebih rendah jika dibandingkan 

dengan hasil penelitian Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) di 

Malang yaitu DO sapi PO 130,27 hari, sedangkan pada sapi 

Limousin 149,32 hari. 

Days Open yang panjang pada lokasi penelitian ini 

menunjukkan reproduksi ternak tersebut kurang efisien dan 

akan merugikan peternak. DO merupakan indikator dari 

efisiensi seekor ternak, kurang efisienya reproduksi di lokasi 

penelitian ini disebabkan karena kebiasaan peternak yang 

mengawinkan induk sapinya setelah pedet besar sekitar 

berumur lebih dari 3 bulan, inilah yang menjadikan penyebab 

kurang efisienya reproduksi di lokasi penelitian. Sehingga 

peran peternak juga sangat menentukan lamanya masa kosong 
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pada ternak, karena apabila pengetahuan peternak kurang 

ataupun peternak tidak tahu kalau ternaknya berahi otomatis 

pelayanan IB akan mundur dan memperpanjang jarak lama 

kosong, keterlambatan tersebut akan menyebabkan selang 

beranak satu dengan anak berikutnya menjadi panjang. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Susilawati (2013) yang menyatakan 

bahwa salah satu yang menyebabkan DO menjadi panjang 

karena peternak mengawinkan induknya setelah beranak 

dalam jangka waktu yang lama sehingga lama kosongnya 

menjadi panjang dan munculnya berahi pertama post partum 

menjadi lama. Winugroho (2002) menyatakan bahwa agar 

setiap induk dapat partus setiap tahun, maka ternak tersebut 

harus bunting 90 hari setelah kelahiran. Hardjopranoto (1995) 

menambahkan bahwa waktu yang dibutuhkan dari kelahiran 

sampai terjadinya kebuntingan kembali adalah  60-90 hari. 

Pemenuhan nutrisi pakan juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kondisi induk. Pakan yang 

diberikan berupa rumput gajah, rumput lapang, tebon jagung 

dan jerami padi. Jumlah pakan yang diberikan tidak diukur 

oleh peternak sehingga kebutuhan nutrisi sapi potong tidak 

dapat diketahui apakah sudah tercukupi atau belum tercukupi. 

Kesuburan reproduksi ternak dipengaruhi oleh nutrisi yang 

diperoleh ternak dan berperan penting dalam siklus 

reproduksi. Kekurangan asupan nutrisi berakibat buruk pada 

ternak, baik dari produksinya maupun reproduksinya 

(Pradhan, 2008). Ihsan (2010) menyatakan bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan pakan diberikan hijauan yang berupa 

rumput lapang, rumput gajah, pucuk tebu dan jerami padi. 

Peternak diupayakan memberikan pakan tambahan setelah 

sapi beranak untuk mempercepat pemulihan organ reproduksi. 

Kekurangan protein kasar pada pakan akan menyebabkan 
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peningkatan kasus silent estrus. Pemberian energi dan protein 

pakan Selama periode prepartum akan menyebabkan kondisi 

tubuh kurus pada saat beranak dan memperlihatkan penurunan 

persentase sapi yang mengalami estrus selama musim kawin. 

Pemberian pakan yang baik dan manajemen yang efisien 

diperlukan untuk menjamin suatu proses reproduksi yang 

normal dan baik (Iskandar dan Farizal, 2011). 

 

4.5 Calving Interval 

Calving Interval adalah jangka waktu antara satu 

kelahiran dan kelahiran berikutnya atau sebelumnya. Angka 

jarak beranak sendiri merupakan lama waktu kosong ditambah 

lama waktu bunting yang dinyatakan dalam hari. Nilai CI hasil 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 yang menunjukkan CI 

pada sapi Peranakan Ongole sebesar 397,44 hari dan sapi 

Peranakan Limousin sebesar 399,28 hari. Hasil Uji-t tidak 

berpasangan pada lampiran 8 menunjukkan bahwa (P<0,05) 

terdapat perbedaan yang nyata antara nilai rata-rata CI pada 

sapi Peranakan Ongole dengan sapi Peranakan Limousin.  

Hasil tersebut lebih pendek apabila dibandingkan 

dengan penelitian Isnaini (2011) menyatakan bahwa 

penampilan reproduksi sapi Peranakan Limousin di 

Tulungagung Jawa Timur mempunyai CI 15,07 bulan. 

Soeharsono dkk., (2010) menambahkan bahwa kinerja 

reproduksi sapi potong di Daerah Istimewa Yogyakarta 

mempunya CI sebesar 14,08 bulan. Calving Interval pada 

penelitian ini belum ideal, menurut pendapat Iswoyono dan 

Widiyaningrum (2008) menyatkan idealnya jarak waktu 

beranak pada sapi adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan masa bunting 

dan 3 bulan masa menyusui.  
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Nilai CI dipengaruhi oleh S/C dan DO, semakin besar 

nilai SC dan DO maka semakin besar nilai CI. Hasil penelitian 

faktor yang menyebabkan jarak beranak yang lama adalah DO 

dan S/C yang terlalu panjang. Kebiasaan peternak yang 

menyapih pedetnya terlalu lama menyebabkan kegagalan 

birahi setelah beranak, karena induk yang sedang menyusui 

pedet akan tertunda birahinya. Selain itu, beberapa peternak 

menunda mengawinkan sapinya dengan alasan mereka tidak 

memiliki uang untuk biaya inseminator. Sasongko, Anwar dan 

Utama (2013) menambahkan bahwa DO yang panjang akan 

berpengaruh terhadap panjangnya CI sehingga akan dapat 

merugikan peternak karena secara ekonomi biaya 

pemeliharaan bertambah dan untuk mendapatkan seekor pedet 

akan tertunda.  

Perbedaan penampilan antara sapi Peranakan 

Limousin dan sapi PO di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten 

Probolinggo salah satunya dikarenakan lingkungan, suhu serta 

pakan. Iskandar dan Farizal (2011) menambahkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi CI adalah kondisi lingkungan dan 

manajemen pemberian pakan. Kualitas pakan yang kurang 

bagus dan jumlah yang kurang dapat mengganggu proses 

reproduksi pada ternak. Selain penundaan umur kawin 

pertama, hal ini juga berakibat pada umur pertama beranak 

yang dipengaruhi oleh ketepatan deteksi estrus dan 

keberhasilan IB yang ditunjukan oleh nilai S/C. S/C yang 

tinggi akan berakibat pada panjangnya interval kelahiran 

dibandingkan dengan kondisi yang normal (Herawati, 2012). 

Sapi Peranakan Limousin mempunyai bentuk tubuh 

diatas rata-rata sapi PO sehingga kebutuhan pakan sapi 

Peranakan Limousin lebih banyak dibandingkan dengan sapi 

PO sedangkan pakan yang diberikan relatif sama dengan sapi 
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PO sehingga akan berpengaruh terhadap tampilan reproduksi 

yang panjang, data pemberian pakan pada sapi Peranakan 

Limousin dan sapi PO dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 

Lampiran 10. Diwyanto (2009) menyatakan bahwa apabila 

induk sapi silangan kurang mendapatkan pakan yang cukup, 

badan akan menjadi sangat kurus, dan biasanya sulit berahi, 

atau berahi tapi tidak nyata (silent heat), atau ada berahi tapi 

tidak ada kebuntingan (rebreeding). 

 

4.6 Conception Rate 

Conception Rate  dihitung berdasarkan persentase 

induk sapi yang bunting dari seluruh induk sapi yang 

diinseminasi pertama dari setiap induk sapi. Berdasarkan 

Tabel 2 menunjukkan bahwa CR sapi Peranakan Ongole 

sebesar 58% dan sapi Peranakan Limousin sebesar 42%. Hasil 

perhitungan CR dapat dilihat pada Lampiran 9. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa angka kebuntingan sapi PO lebih baik 

bila dibandingkan dengan sapi Peranakan Limousin. 

Kemampuan induk sapi untuk bunting pada perkawinan 

pertama dipengaruhi oleh lingkungan dan nutrisi pada pakan 

yang diterima oleh sapi sebelum dan sesudah beranak karena 

kekurangan nutrisi juga mempengaruhi siklus berahi. 

Menurut penelitian Soeharsono, Saptati dan Dwiyanto 

(2010) menyatakan bahwa CR reproduksi sapi potong di 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 60%, sementara Nuryadi 

dan Wahjuningsih (2011) menyatakan bahwa CR di 

Kabupaten Malang sebesar 75,34% pada sapi PO dan 66% 

pada sapi Peranakan Limousin. Nilai CR dipenelitian ini 

dipengaruhi oleh nilai S/C, semakin rendah nilai S/C maka 

nilai CR semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ihsan 

dan Wahjuningsih (2011)  bahwa angka konsepsi berkisar 
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antara 64-65 % menunjukkan bahwa tingkat ketrampilan 

inseminator di Kabupaten Bojonegoro semakin baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan rendahnya angka S/C dibawah 1,5. 

Tingginya nilai CR yang diperoleh tidak terlepas dari rata-rata 

pemberian kandungan nutrisi dalam pakan. Nutrisi pakan yang 

diterima oleh sapi pada saat sebelum dan sesudah beranak juga 

akan berpengaruh pada CR, sebab kekurangan nutrisi sebelum 

melahirkan akan menyebabkan tertundanya siklus estrus 

(Desinawati dan Isnaini, 2010).   

 

4.7 Indek fertilitas 

Indeks Fertilitas adalah derajat kemampuan 

bereproduksi baik pada ternak jantan maupun betina yang 

diperoleh dari besaran angka CR, S/C dan DO. Nilai IF hasil 

penelitian dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan IF 

pada sapi Peranakan Ongole sebesar 41,92 dan sapi Peranakan 

Limousin sebesar 25,07. Indeks Fertilitas di lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa efisiensi reproduksinya tidak terlalu baik 

karena nilai IF yang baik yaitu minimal 70. Tingkat fertilitas 

yang rendah akan meningkatakan biaya pemeliharaan, karena 

pada populasi dengan tingkat fertilitas yang rendah masa 

pemeliharaan akan lebih panjang CI karena terlambat 

mendeteksi birahi setelah melahirkan. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor diantaranya adalah kemampuan peternak 

dalam mendeteksi berahi, kualitas dan kuantitas pakan yang 

diberikan serta ketrampilan inseminator dalam deposisi semen 

serta manajemen peternak yang bagus. 

Hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwasanya IF sapi PO lebih baik dibandingkan dengan sapi 

Peranakan Limousin. Penelitian Ihsan dan Wahjuningsih 

(2011) melaporkan bahwa penampilan reproduksi sapi potong 
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di Kabupaten Bojonegoro bahwa nilai IF Peranakan limousine 

paritas II dan III sebesar 46,27 dan 47,79. Ihsan (2010) 

menambahkan bahwa hasil Indeks Fertilitas yang terbaik 

>80%; 50%-80% dikategorikan sedang dan <50% termasuk 

kurang baik. 
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