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ABSTRACT 
 

SEXUAL BEHAVIOR PO ON DIFFERENT BODY WEIGHT 
 

This study aims to determine and compare the male’s body weight on the 
sexual behavior in PO (Ongole fillial). The materials used in this experiment were 13 
head of cattle PO then classfied into three groups based on body weight <388,54 kg, 
388,54–453,76 kg, dan >453,76 kg. The method used is the method of observation by 
observing the sexual behavior which includes among others erections, the highest-
flops, and the driving force, libido, false mounting, and times at the time of 
ejaculation. The result showed that the score qualitative shows that the body weight 
assessment showed that the percentage of erections highest boby weight group is 
shown by body weight 388,54-453,76 kg of 68,75%, the highest-flops shown by body 
weight group 388,54-453,76 kg of 62,50%, the driving force shown by body weight 
group 388,54-453,76 kg of 68,75%. In the quantitatively shows that body weight 
doest not effect on the libido, false mounting and ejaculation time. The conclucion 
that can be obtained from the results of this research is based on the data analysis that 
sexual behavior is the best of three groups of cattle shown by having body weight 
388,54-453,76 kg, so that the selection PO cattle to serve as cattle should choose 
Ongole cattle with body weight 388,54-453,76 kg. 

 
Keywords : body weight, sexual behavior, ongole fillial 
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RINGKASAN 
 

TINGKAH LAKU KELAMIN SAPI PEJANTAN PO (PERANAKAN 
ONGOLE) PADA BOBOT BADAN YANG BERBEDA 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan bobot badan 

pejantan terhadap tingkah laku seksual Sapi PO. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada khalayak umum bahwa bobot badan dapat dijadikan 
sebagai satu kriteria untuk menseleksi ternak Sapi PO sebagai calon pejantan unggul 
khususnya dalam bidang reproduksi. 

Materi yang digunakan penelitian ini 13 ekor Sapi PO dikelompokkan  
menjadi tiga kelompok berdasarkan bobot badan 388,54 kg, 388,54–453,76 kg, dan 
>453,76 kg. Metode yang digunakan adalah metode observasi dengan mengamati 
tingkah laku seksual meliputi: pemerikasaan kualitatif (ereksi, daya jepit dan daya 
dorong) dan pemeriksaan kuantitatif (libido, false mounting dan waktu ejakulasi). 
Data hasil penelitian ini dianalisa menggunakan analisis RAK (Rancangan Acak 
Kelompok) dengan membandingkan tiga kelompok bobot badan. Apabila terdapat 
perbedaaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil penelitian ini menunjukkan persentase ereksi paling tinggi ditunjukkan 
oleh kelompok bobot badan 388,54-453,76 kg sebesar 68,75%, persentase daya jepit 
paling tinggi ditunjukkan oleh kelompok bobot badan 388,54-453,76 kg sebesar 
62,50% dan persentase daya dorong paling tinggi ditunjukkan oleh kelompok bobot 
badan 388,54-453,76 kg sebesar 68,75%. Pada penilaian secara kuantitatif bobot 
badan tidak berpengaruh terhadap terhadap libido, false mounting dan waktu 
ejakulasi.  

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini berdasarkan analisis data 
adalah tingkah laku seksual yang paling baik dari ketiga kelompok ditunjukkan oleh 
Pejantan Sapi PO yang mempunyai bobot badan 388,54-453,76 kg, sehingga 
pemilihan Pejantan Sapi PO untuk dijadikan sebagai pejantan bobot badan 388,54-
453,76 kg. 
 
Kata kunci : Bobot Badan, Tingkah Laku Kelamin, Sapi Peranakan Ongole 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Konsumsi daging sapi di Indonesia pada tahun 2010 dinilai masih rendah 

atau sekitar dua kilogram per kapita selama setahun. Jika pada tahun 2014 ada 

penambahan penduduk dan pendapatan per kapita naik, maka konsumsi daging juga 

ikut meningkat. Penghentian ekspor sapi ke Indonesia berakibat kekurangan 

kebutuhan daging harus dipenuhi oleh Indonesia. Pemerintah memanfaatkan sapi 

lokal sebagai ternak potong, sehingga berdampak pada pengurasan ternak lokal di 

sentra-sentra pembibitan. Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa sejumlah 

daerah sentra sapi seperti Jawa Timur sudah menyatakan siap memenuhi kebutuhan. 

Selain itu, konsumsi daging sapi impor memenuhi hanya 30% dari total konsumsi 

daging nasional. Suswono menambahkan bahwa Pemerintah akan meminta daerah-

daerah sentra daging sapi untuk meningkatkan produksinya (Anonim, 2011). Hal 

tersebut berarti mengharuskan untuk lebih meningkatkan populasi ternak lokal kita, 

seperti Sapi PO.  

Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah sapi keturunan Bos indicus yang berhasil 

dijinakkan di India. Di Indonesia, sapi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu Sumba Ongole (SO) dan Peranakan Ongole (PO). Bobot badan Sapi PO 

tergolong rendah bila dibandingkan dengan Sapi Limousin dan Simental,  yaitu 

kurang dari 600 kg saat mencapai umur dewasa (36 bulan). Menurut Hassen, Wilson, 

Rouse dan Tait (2004) menyatakan bahwa ukuran bobot badan merupakan salah satu 

1 
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ukuran ekonomi yang penting dalam peternakan sapi pedaging. Selain itu, bobot 

badan juga sangat berkaitan erat dengan karakter ekonomi lainnya seperti produksi 

dan reproduksi. Bobot badan Sapi PO tergolong rendah, apabila dibandingkan dengan 

Sapi Limousin dan Simental. Akan tetapi, jika dilihat dari sifatnya yang tahan 

terhadap kondisi cuaca yang jelek, tahan penyakit dan mudah beradaptasi dengan 

baik, maka Sapi PO perlu dikembangkan. Teknik pengembangan ternak yang baik 

adalah dengan memperbanyak jumlah ternak tersebut dengan cara menseleksi ternak 

jantan yang nantinya akan dijadikan pejantan unggul di seluruh bagian wilayah 

Indonesia. Kriteria ternak untuk pejantan unggul adalah mempunyai tingkah laku 

kelamin yang akan mempengaruhi produksi dan kualitas semen serta bobot badan 

yang tinggi, sehingga perlu diadakan penelitian tentang pengaruh bobot badan 

terhadap tingkah laku kelamin. 

Tingkah laku kelamin merupakan kejadian-kejadian utama dalam menentukan 

reproduksi pejantan yang menggambarkan kuantitas maupun kualitas semen yang 

diejakulasikan (Toelihere, 1993), sedangkan (Herwijanti, 2004) menyatakan bahwa 

tingkah laku kelamin pada bangsa sapi jantan (Limousin, Madura, Bali dan Brahman) 

berhubungan dengan tingkat kualitas semen yang dihasilkan. Sampai saat ini, belum 

ada informasi yang menjelaskan tentang pengaruh bobot badan terhadap tingkah laku 

kelamin pada bangsa sapi khususnya Sapi PO. Berdasarkan alasan tersebut, maka 

diperlukan adanya penelitian tentang bobot badan yang dikaitkan dengan tingkah laku 

kelamin pada Sapi PO. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diharapkan bobot badan dan tingkah laku kelamin 

menjadi parameter seleksi untuk pejantan Sapi PO. 

  

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan bobot badan terhadap 

tingkah laku kelamin pada Sapi PO. 

 

1.4. Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

hubungan antara bobot badan terhadap tingkah laku kelamin pada Sapi PO serta 

sebagai dasar pelaksanaan program seleksi pemilihan pejantan berdasarkan 

penampilan produksi, khususnya bobot badan. 

 

1.5. Hipotesis 

 Bobot badan berpengaruh terhadap tingkah laku kelamin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Peranakan Ongole (PO)  

Sapi PO merupakan hasil pemuliaan melalui sistem persilangan dengan Sapi 

Jawa dan Sumba Ongole (SO) setengah abad silam. Sapi PO mempunyai warna kulit 

kelabu kehitam-hitaman dengan bagian kepala, leher dan lutut berwarna gelap. 

Bentuk tubuhnya besar dengan kepala relatif pendek, profil dahi cembung, dan 

bertanduk pendek. Sapi PO memiliki keunggulan seperti lebih tahan terhadap 

serangan penyakit, lebih tahan panas dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan dan kwalitas pakan yang rendah (Wiliamson dan Payne 1993 dan 

Hardjosubroto 1994). Sifatnya yang mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat 

menyebabkan sapi ini mampu tumbuh secara murni di Pulau Sumba. Persilangan 

antara Sapi Jawa Asli (Madura) dengan Sapi Ongole menghasilkan sapi yang disebut 

Sapi Peranakan Ongole (PO). Sapi pejantan umur 24-36 bulan mempunyai tinggi 

gumba minimal 127 cm (kelas I),  minimal 125 cm (kelas II) dan minimal 124 cm 

(kelas III). Panjang badan dengan ukuran minimal 139 cm (kelas I), minimal 133 cm 

(kelas II) dan minimal 130 cm (kelas III) (Apriyantono, 2006). 

Program Ongolisasi dimulai pada tahun 1930 dan dipertegas lagi pada tahun 

1936 dengan dikeluarkannya dua aturan pokok yaitu Sapi Betina Jawa harus 

dikawinkan dengan Pejantan SO, sedang Sapi Jantan Jawa harus dikebiri dan 

penyebaran sapi dilaksanakan melalui kontrak Sumba (Hardjosubroto, 1994). Pada 

saat itu, program yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Sumatera telah berhasil 
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melakukan upgrade sapi–sapi setempat dengan Sapi Ongole. Menurut Wiliamson dan 

Payne (1993) menyatakan bahwa populasi Sapi PO terbanyak di Jawa Timur dan 

Jawa Tengah. Walaupun belum diperoleh data yang pasti, tetapi dilihat dari daerah 

penyebaran Sapi PO jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sapi-sapi lokal 

lainnya.  

Produktifitas Sapi PO sangat bervariasi dan cukup merespon terhadap 

perubahan lingkungan. Dari segi pemuliaan perbaikan produktifitas dapat dilakukan 

melalui seleksi dan persilangan. Sepanjang kurun waktu 25 tahun terakhir berbagai 

kebijakan pemerintah telah diterapkan untuk meningkatkan potensi Sapi PO melalui 

sistim persilangan dengan berbagai bangsa sapi lain. Akan tetapi, belum banyak 

usaha untuk melakukan seleksi dengan memanfaatkan keragaman karakteristik sifat 

produksi dan reproduksi. Seleksi akan meningkatkan produktifitas disamping itu 

memiliki dampak penting yaitu pelestarian terhadap sumberdaya genetik Sapi PO 

(Astuti, 2004).  

Karakteristik Sapi PO menurut Williamson dan Payne (1993) sebagai berikut:  

a. Badan panjang dengan leher pendek dan paha panjang.  

b. Warna normal bulunya putih, tetapi yang jantan memiliki tanda abu-abu gelap pada 

kepala, leher dan punggung kadang-kadang hitam pada lutut.  

c. Ketebalan kulit sedang dan seringkali menunjukkan tanda berbintik hitam.  

d. Kepalanya panjang, telinganya cukup panjang dan sedikit menggantung.  

e. Tanduk pendek dan gemuk, tubuh keluar dan kebelakang juga tebal didasarnya.  

f. Gumba pada yang jantan tumbuh dengan baik dan tegak.  

g. Gelambir besar dan berdaging, menggantung berlipat meluas kegantungan pusar.  

5 



17 
 

h. Pembungkus alat kelamin sedikit menggantung.  

i. Berat badan yang jantan 600-700 kg dan yang betina 450-650 kg.  

 

 

 

 

 

2.2. Bobot badan  

  Pertumbuhan ternak adalah pertumbuhan bobot badan atau ukuran tubuh 

sesuai dengan umur. Perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh perubahan 

proporsi berbagai bagian tubuh hewan sejak embrio hingga dewasa (Williamson dan 

Payne, 1993). Pada tingkatan makanan yang rendah dapat mengakibatkan 

penghambatan pertumbuhan pejantan muda atau penurunan berat badan hewan 

dewasa, maka terlihat penurunan jumlah spermatozoa per ejakulat dan kehilangan 

libido (Toelihere,1981). Nuryadi (2000) menyebutkan bahwa baik ternak betina 

maupun ternak jantan telah mencapai pubertas jika mampu melepaskan sel kelamin 

atau gamet dan menampakan tingkah laku kelamin secara sempurna yang 

berlangsung secara berturut-turut, hal ini ditunjang dengan satu teori yang dikenal 

sebagai target weight theory, yaitu seekor ternak akan mencapai pubertas atau 

aktifitas reproduksi dapat berlangsung secara normal jika telah mencapai bobot badan 

tertentu. Salisbury dan Vandemark (1961) melaporkan bahwa terdapat korelasi yang 

sangat nyata antara variasi berat testis dengan berat badan yaitu sebesar 90% dan 80% 

menunjukan bahwa variasi berat badan berhubungan dengan berat testis pada ternak 
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jantan yang sedang tumbuh, sedangkan korelasi antara variasi berat testis dengan 

produksi semen yang dihasilkan menunjukan 0,80% dan 64% variasi produksi semen 

yang dikumpulkan berasosiasi dengan berat testis epididymis. 

 

2.3. Statistik Vital 

 Bertambahnya berat badan ternak merupakan wujud dari pertumbuhan tubuh. 

Besarnya badan dapat diketahui melalui pengukuran pada tinggi badan, panjang 

badan dan lingkar dada (Djagra, 2007). Ukuran tubuh ternak sangat berperan dalam 

pendugaan bobot badan. Beberapa ukuran tubuh seperti lingkar dada, tinggi gumba 

dan panjang badan merupakan kriteria untuk menilai sapi (Kadarsih, 2003). Djagra 

(2007) menambahkan bahwa besarnya ukuran tubuh ternak dapat melalui pengukuran 

pada tinggi badan, panjang badan dan lingkar dada. Heinrichs, Roger dan Copper 

(1992) menyatakan lingkar dada mempunyai korelasi tertinggi terhadap bobot badan 

yang telah diukur. Panjang badan adalah pengukuran tubuh ternak yang diukur 

dengan mistar secara diagonal lurus dari pin bone atau tuber ischiadium sampai ke 

point of shoulder atau sendi peluru atau tuberus scapulla lateralis. Pengukuran tinggi 

kemudi dapat diukur secara lurus pada tubuh ternak mulai tulang kemudi atau pinggul 

sampai permukaan tanah. Tinggi kemudi dapat bervariasi tergantung pada kondisi 

ternak yang akan diukur. Ternak yang akan diukur harus berdiri sempurna atau posisi 

kaki belakang lurus. Tinggi kemudi dalam pengukuran lebih akurat dibanding dengan 

pengukuran yang lain yaitu panjang badan dan tinggi badan. Ukuran standar pada 

sapi potong adalah ukuran pinggulnya. Pada bagian bahu atau gumba ternak yang 
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berumur lebih dari 3 tahun tingginya akan bertambah, namun tinggi kemudinya relatif 

stabil (Anonim, 2008). 

Pertumbuhan tubuh secara keseluruhan umumnya diukur dengan 

bertambahnya bobot badan, sedangkan besarnya badan dapat diketahui melalui 

pengukuran tinggi gumba, panjang badan dan lingkar dada. Ukuran pertumbuhan 

umumnya menggunakan kombinasi berat dan statistik vital dalam pengukuran badan 

(Bugiwati, 2007). Kadarsih (2003) menambahkan panjang badan sapi jantan sapih 

mempunyai peran 35% terhadap bobot badan. Pada umur 12 bulan lingkar dada 

mempunyai peran 64%, pada umur 18 bulan 31,2% dan pada umur 24 bulan 

mempunyai peranan 22,2% terhadap bobot badan. Faktor ukuran badan yang lain 

terdapat hasil yang bervariasi. Menurut pendapat Sampurna dan Wayan (2005) bahwa 

perubahan bobot badan sapi pejantan lebih banyak ditentukan oleh perubahan lingkar 

dada dibandingkan dengan panjang badannya. 

   

2.4. Pembangkit Gairah Seksual Sapi Jantan  

Gairah seksual ternak jantan dapat terjadi setiap saat dan ada beberapa cara 

dalam pembangkitan gairah seksual tersebut, yaitu dengan cara melihat, mencium, 

mendengar serta berupa sentuhan. Indera-indera ini sangat penting dalam proses 

perkawinan, misalnya indera penciuman sangat penting untuk mengetahui betina 

berahi dengan adanya pheromone yang ditemukan dalam urine betina berahi dapat 

menstimulasi pejantan. Pada sapi dapat dicobakan untuk menaiki pemancing dengan 

menggunakan vagina buatan untuk menampung semen. Saat pejantan itu tidak dapat 

merespon untuk menaiki pemancing, maka tetesan urine dari betina berahi akan 
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mendatangkan frekuensi respon keinginan (Bearden dan Faquay, 1984). 

Pembangkitan gairah seksual melaui penglihatan untuk merespon mengawini pada 

pejantan lebih penting dibanding betina. Pentingnya indera ini lebih berhubungan 

dengan pembangkitan seksual daripada aspek lain. Indera penglihatan pada aktifitas 

mengawini, keaktifan seksual dalam kelompok, bantalan pemancing untuk kawin atau 

beberapa obyek yang dapat digunakan untuk kawin, umumnya dapat menstimulasi 

tingkah laku untuk kawin pada sapi. Indera berupa sentuhan itu penting untuk tingkah 

laku kopulasi normal pada kebanyakan pejantan. Beberapa pejantan sensitif pada 

temperatur dan tekanan, sapi dan domba jantan sensitif suhu air dalam vagina buatan. 

Kebanyakan pejantan respon terbaik pada vagina buatan dengan temperatur kurang 

lebih 45 ºC, jika suhu vagina buatan terlalu panas atau dingin maka tidak akan terjadi 

ejakulasi. Sedangkan indera pendengaran pada pejantan tidak terlalu penting 

dibanding pada betina (Bearden and Faquay, 1984).  

   

2.5. Tingkah Laku Kelamin  

Tingkah laku kelamin merupakan gambaran dari tingkah laku pejantan 

sebelum melakukan perkawinan. Pola atau bentuk tingkah laku kelamin selalu 

dihubungkan dengan percumbuan dan kopulasi (Hafez dan Hafez, 2000). Ekspresi 

tingkah laku kelamin dipengaruhi oleh beberapa hormonal setelah sebelumnya 

mendapatkan rangsangan seksual dan hormon tersebut antara lain: FSH, LH, estrogen 

dan androgen. Androgen bersifat feed back negatif guna mengontrol GnRH, FSH dan 

LH, serta bertanggung jawab pada perkembangan organ reproduksi jantan, 

karakteristik kelamin sekunder, tingkah laku kelamin dan produksi spermatozoa 
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(Carter, 2004). Haenlein, Caccese, dan Sammelwitz (1999) menambahkan bahwa 

terjadinya tingkah laku kelamin pada ternak adalah akibat dari peningkatan aktifitas 

androgen reseptor pada otak tepatnya di daerah medial preoptik.  

Tanda fisiologis dari motivasi tingkah laku kelamin adalah keseimbangan 

gonadal steroid ditransmisikan oleh aliran darah, menggerakkan hormon dan sistem 

syaraf pusat (Hafez and Hafez, 2000). Peningkatan keagresifan dan keinginan seksual 

berhubungan dengan produksi testosteron merupakan pengontrol utama pada tingkah 

laku kelamin dan berinteraksi dengan faktor lain dalam mendapatkan respon 

(Bearden and Faquay, 1984). Testosteron memacu perkembangan dan fungsi 

kelenjar-kelenjar kelamin accesori yang menyebabkan berkembangnya karakteristik 

kelamin sekunder dan mengontrol sekresi LH (Luteinizing Hormone) pada ternak 

jantan (Frandson, 1986). Kehilangan kapasitor sensor dapat menghambat tingkah 

laku kelamin, mengurangi kemampuan untuk mendeteksi betina birahi. Jika salah 

satu indera terhalang, maka indera yang lainnya biasanya digunakan untuk 

meningkatkan kekurangan itu (Hafez and Hafez, 2000).  

Herwijanti (2004) melaporkan bahwa tingkah laku kelamin pada sapi pejantan 

dapat mempengaruhi produksi semen. Tingkah laku kelamin tersebut dapat dibagi 

menjadi pembangkitan keinginan seksual, percumbuan (courtship), ereksi, 

pengeluaran atau penonjolan penis dari selubungnya (penile protrusion), 

penunggangan (mounting), penetrasi penis ke dalam alat kelamin betina 

(intomission), ejakulasi, penurunan (dismounting) dan refractoriness (suatu periode 

dimana pejantan tidak menunjukkan aktifitas seksual setelah kopulasi dan ejakulasi) 

(Hafez dan Hafez, 2000). Didalam manajemen penampungan semen perlu 
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diupayakan stimulasi seksual dan preparasi seksual. Stimulasi seksual merupakan 

upaya agar pejantan dapat menaiki teaser dan ejakulasi dalam waktu yang tidak 

terlalu lama sedangkan preparasi seksual adalah segala upaya yang dilakukan agar 

memperoleh ejakulat yang mempunyai jumlah spermatozoa yang tinggi dan 

berkualitas baik. Peningkatan jumlah spermatozoa per ejakulat dengan preparasi 

seksual mencapai 10-50%. Cara preparasi seksual yang dianjurkan adalah kombinasi 

false mounting dan restraint. Lima menit restraint sama efektifnya dengan dua 

sampai tiga kali false mounting (Amman,1990).  

Pola pergerakan tingkah laku kelamin ditiru dan diubah oleh pengalaman 

dimana tindakan utamanya pada motivasi dan efisiensi perkawinan. Terdapat 

perbedaan dan persamaan yang nyata pada pola tingkah laku kelamin pada masing-

masing spesies. Tingkah laku kelamin pada masing-masing spesies dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor.  

   

2.5.1. Libido  

Salah satu hal penting dalam tingkah laku ini adalah pengamatan libido 

dimana diperlukan untuk mengetahui kemampuan pejantan dalam mengawini betina 

dalam jumlah besar. Penelitian libido dan kemampuan pejantan dalam mengawini 

penting untuk membantu deteksi abnormalitas fisik yang dapat menghalangi pejantan 

dalam menghasilkan semen yang bagus untuk mengawini betina (Chenoweth, 1990). 

Pada pejantan libido diukur dengan waktu ereksi yaitu waktu yang dibutuhkan 

pejantan saat pertama kontak dengan betina birahi sampai pejantan tersebut ereksi 

dan ejakulasi (Vandeplassche, 1982).  
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Tingkah laku untuk kopulasi terbentuk dari beberapa bagian/tahapan yang 

bervariasi diantara spesies dan individu, tetapi polanya adalah relatif sama. Hewan 

jantan menaiki betina dari belakang dan kedua kaki depan merangkul bagian 

laterolumbal betina. Gerak cepat dari kaki depan pada bagian belakang betina disebut 

palpation. Palpation selanjutnya diikuti dengan dengan gerak cepat dari pelvis yang 

disebut pelvic thrusts. Jika intromisi tidak tercapai dan ternak jantan tidak naik, 

proses tersebut disebut kopulasi tak lengkap (incomplete copulation) atau tahap coba-

coba. Saat intromisi dicapai dengan atau tanpa ejakulasi, proses tersebut disebut 

kopulasi sempurna (complete copulation). Kopulasi dengan ejakulasi diikuti oleh 

waktu refraktori (refractory period), tingkah laku kawin pada jantan tidak perlu 

dibangkitkan dengan rangsangan seksual lagi. Periode refraktori mungkin 

diperpendek dengan stimulasi seksual yang intensif. Ketika waktu refraktori 

diperpanjang, jantan tersebut dikatakan mengalami kepuasan (satiated). Kepuasan 

diikuti oleh peride penutup (recovery period), jantan tidak menunjukan gerakan lagi 

sebagai bagian dari tingkah laku kawin (McDonald dan Pineda, 1989). Kegiatan 

breeding dimulai dari kondisi tubuh pejantan yang dimanifestasikan pada tingkah 

laku kelamin. Jenis sapi tertentu akan mempunyai kemampuan mengawini yang lebih 

tinggi daripada jenis lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah 

umur, kondisi fisik, hereditas, temperatur, penyakit dan libido akan mempengaruhi 

jumlah semen yang dihasilkan (Hafez dan Hafez, 2000). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi libido pada Pejantan diantaranya adalah sebagai berikut:  
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1. Umur dan Bangsa  

Umur dan pengalaman pejantan dapat mempengaruhi kemampuan mengawini 

yang telihat dari penampakan libido. Pada pejantan-pejantan pedaging yang masih 

muda, nilai libido bertambah saat umurnya menginjak 16-31 bulan, sedangkan pada 

pejantan crossing, yang muda umumnya mempunyai libido yang lebih rendah 

dibanding pejantan yang lebih tua. Di Florida penampakan seksual umumnya 

bertambah dengan bertambahnya umur pada Bos taurus (12-24 bulan) dan tidak dapat 

diperlihatkan pada Bos Indicus yang mempunyai aktifitas seksual rendah 

(Chenoweth, 1990).  

2. Rasio jantan dan betina  

Ratio jantan dan betina secara tradisional adalah 1:20 sampai 1:30 atau bisa 

juga misalnya 1:25, 1:44 dan 1:60. Tetapi yang lebih menentukan adalah fertilitas, 

libido dan kemampuan kawinnya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa bahwa 

ratio jantan dan betina relatif kurang penting pengaruhnya dibanding uji libido pada 

pejantan muda dan pejantan terlatih. Lebih baik apabila pejantan-pejantan tersebut 

diuji secara individual (Perry dan Petterson, 2001).  

3. Pengaruh tingkatan sosial  

Tingkat sosial pejantan dalam kelompok akan mempengaruhi aktifitas 

seksual. Pejantan yang dominan biasanya lebih kuat dan lebih tua (3,5 - 4 tahun), bisa 

juga senioritas lebih dominan daripada umur dan berat badan (Chenoweth, 1990).  

4. Efek genetik  

Genetik sangat berpengaruh terhadap libido dan pejantan perah lebih aktif 

secara seksual daripada Pejantan potong. Bos indicus memperlihatkan libido yang 

13 



25 
 

rendah dan bervariasi dibanding dengan Bos taurus. Beberapa studi di Australia 

diketahui bahwa pejantan Brahman dan hasil persilangannya mempunyai libido yang 

rendah, sedangkan pejantan-pejantan Afrika dan hasil persilangannya 

memperlihatkan libido yang tertinggi, kemudian diikuti dengan pejantan-pejantan 

Eropa. Di Amerika, Bos Taurus mempunyai libido lebih tinggi daripada Bos Indicus 

(Chenoweth, 2000).  

5. Nutrisi  

Pengaruh makanan pada libido pejantan pada umumnya tidak mempunyai 

karakter yang bagus. Kekurangan pakan tidak ditemukan hubungannya dengan libido 

pada pejantan muda, tetapi hubungan negatif terjadi saat pejantan kelebihan pakan 

yang menyebabkan obesitas, sehingga menyebabkan masalah di kaki dan teracak 

yang mempunyai kontribusi terhadap rendahnya libido (Chenoweth, 2000). 

 

2.5.2. False Mounting  

   False mounting merupakan jumlah pejantan menaiki betina untuk kopulasi 

sampai pejantan melakukan ejakulasi tetapi dicegah. False mounting dihitung  mulai 

pejantan didekatkan pada betina sampai dengan ejakulasi kemudian dihitung berapa 

kali pejantan melakukan false mounting. Aktifitas ini akan berhasil bila ternak betina 

cukup mendukung, maka kopulasi akan terjadi dalam beberapa menit. Selama proses 

ini pejantan akan mengeksresikan cairan kelenjar tambahan yakni kelenjar cowper. 

Mounting dapat direfleksikan dimana pejantan meletakan dagunya pada belakang 

betina dan sebaliknya ternak betina memberikan respon, pejantan tersebut kemudian 

naik memfikser kaki depannya pada pinggul betina mendekapnya erat-erat dan 
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mengadakan dorongan pelvis ritmik ke depan (Hafez dan Hafez, 2000; Toelihere, 

1993). Pemberian false mounting pada jantan sebelum penampungan secara 

significant berpengaruh pada peningkatan jumlah spermatozoa per ejakulat, ini 

terbukti ketika pejantan dilakukan false mounting sebanyak tiga kali jumlah 

spermatozoa per ejakulat 50% lebih besar dibandingkan dengan tanpa adanya false 

mounting (Bearden dan Fuquay, 1984). 

 

2.5.3. Ereksi  

Ereksi adalah satu bentuk respon akhir dari multiple psychogenic dan stimulus 

sensor yang dapat berupa penglihatan, pendengaran, penciuman (olfactory) dan 

perabaan yang akan mempengaruhi beberapa sistem saraf serta vascular yang 

menyebabkan pengerasan pada penile sehingga mampu untuk melakukan penetrasi ke 

dalam vagina (Kandeel,dkk, 2001). Pengerasan penis saat ereksi dikarenakan 

terjadinya pengisian darah dalam cavernosa. Ereksi itu dibawah kendali sistem syaraf 

otonomi. Menurut Frandson (1986), ereksi penis pada dasarnya merupakan 

peningkatan turgiditas (pembesaran) organ yang disebabkan pemasukan darah lebih 

besar daripada pengeluaran yang menghasilkan penambahan tekanan dalam penis, 

baik vasodilatasi pada arteri (yang disebabkan oleh rangsangan syaraf pelvis yang 

disebut syaraf erigentes dan pleksus pelvis) maupun pengurangan aliran vena dari 

pelvis, merupakan faktor-faktor yang menimbulkan ereksi.  

Penis tipe fibro elastic memiliki sedikit jaringan cavernous dibanding tipe 

vascular. Jaringan cavernous terletak dalam dua daerah penis, yaitu corpus 

spongiosum penis merupakan jaringan cavernous yang terletak di keliling urethra 
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ditutupi oleh musculus bulbospongiosum pada pangkal penis, dan kedua adalah 

corpus cavernosum penis, yaitu corpus cavernous yang lebih besar terletak dibagian 

dorsal dari corpus spongiosum penis (Nuryadi, 2000). Intromisi atau peristiwa 

penetrasi penis ke dalam vagina, peristiwa ini terjadi ketika pejantan menaiki betina 

yang menyebabkan otot-otot perut terutama rectus abdominis muscles berkontraksi 

secara tiba-tiba. Daerah pelvis jantan terletak berhadapan dengan alat kelamin betina, 

sehingga dengan mendorong pelvisnya mengakibatkan ujung penis yang keluar dari 

preputium masuk ke dalam organ kelamin betina. Seringkali kekuatan kontraksi 

muskuler begitu kuat, sehingga bagian belakang pejantan terangkat dan memberi 

kesan seolah-olah pejantan tersebut melompat (Hafez dan Hafez, 2000; Toelihere, 

1993).  

   

2.5.4. Daya Dorong  

Daya dorong merupakan kemampuan pejantan untuk mendorong tubuhnya 

pada saat ejakulasi. Proses terjadinya ejakulasi ditandai dengan adanya gerakan khas 

dari pejantan yaitu lardotice movement. Kualitas daya dorong pada setiap bangsa sapi 

berbeda-beda begitu juga halnya pada umur setiap jenis sapi juga berbeda. Parameter 

daya dorong adalah kualitas ereksi, semakin besar nilai kualitas ereksi maka akan 

semakin besar kualitas daya dorong pada ternak tersebut. Kualitas daya dorong yang 

semakin baik akan berdampak pada kualitas semen yang dihasilkan. Menurut 

pendapat Amman (1990) preparasi seksual akan meningkatkan kualitas semen, hal ini 

dapat dilihat pada parameter daya dorong dan kualitas ereksi dimana semakin baik 

kedua parameter tersebut maka akan menghasilkan semen yang berkualitas baik.  
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Aktifitas daya dorong ini akan berhasil apabila didukung dengan ternak betina 

yang sedang berahi dengan keadaan yang cukup mendukung, maka kopulasi akan 

terjadi dalam beberapa menit. Kekuatan daya dorong sangat dipengaruhi oleh libido, 

libido yang besar menunjukkan keinginan pejantan untuk kopulasi dengan betina 

akan semakin besar, sedangkan pejantan yang mempunyai libido kecil akan 

menurunkan keinginan pejantan untuk kopulasi dengan betina (Herwijanti, 2004).  

   

2.5.5. Daya Jepit  

Daya jepit adalah kemampuan pejantan untuk menekan kedua kakinya pada 

otot semi membraneoseus pada saat terjadinya ejakulasi. Daya jepit semakin bagus, 

maka akan berpengaruh terhadap kualitas semen yang dihasilkan akan semakin baik. 

Kualitas daya jepit pada setiap bangsa sapi berbeda-beda begitu juga halnya pada 

umur setiap jenis Sapi juga berbeda. Parameter daya jepit adalah kualitas ereksi, 

semakin besar nilai kualitas ereksi maka akan semakin besar kualitas daya jepit pada 

ternak tersebut. Kualitas daya jepit yang semakin baik akan berdampak pada kualitas 

semen yang dihasilkan. Menurut pendapat Amman (1990) preparasi seksual akan 

meningkatkan kualitas semen, hal ini dapat dilihat pada parameter daya jepit dan 

kualitas ereksi semakin baik kedua parameter tersebut maka akan menghasilkan 

semen yang berkualitas baik pula.  

Kekuatan daya jepit sangat dipengaruhi oleh libido, libido yang besar 

menunjukkan keinginan pejantan untuk kopulasi dengan betina akan semakin besar, 

sedangkan pejantan yang mempunyai libido kecil akan menurunkan keinginan 

pejantan untuk kopulasi dengan betina (Herwijanti, 2004). 
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2.5.6. Waktu Ejakulasi  

Ejakulasi diartikan sebagai pengeluaran semen dari organ kelamin jantan. 

Terjadinya ejakulasi diawali dengan stimulasi dari saraf sensori pada glans penis 

(glans penis adalah bagian bebas dari penis yang banyak mengandung saraf-saraf 

sensori). Rangsangan ini akan menjadikan triger untuk konstraksi peristaltik dari otot 

polos pada epididimis, vasdeferen, dan urethra. Konstraksi peristaltik ini akan 

menggerakkan spermatozoa dan cairan kelenjar aksessoris menuju saluran 

urethralorifice external (Berdean dan Fuquay, 1984 dan Nuryadi, 2000). Kandeel 

dkk. (2001) membagi ejakulasi menjadi 2 proses yakni, proses pertama yang disebut 

emission dan dihubungkan dengan deposisi cairan seminal dan spermatozoa ke dalam 

posterior urethra. Kontraksi serempak pada ampula, vas deferens, seminal vesicle 

dan otot polos prostat yang ditengarai sebagai penengah terjadinya emission. Proses 

kedua adalah ejakulasi sebenarnya dan menghasilkan expulsion cairan seminal 

plasma dan spermatozoa dari posterior urethra.  

Kegagalan ejakulasi bisa terjadi akibat betina menolak intromisi atau penis 

jantan tidak berhasil memasuki vulva (Hafez dan Hafez, 2000). Selama ejakulasi otot-

otot kaki belakang berkontraksi, pernafasan bertambah cepat, kepala menunduk dan 

tubuh rilek. Sesudah ejakulasi pejantan turun dan penisnya segera berelaksi ke dalam 

preputium (Toelihere, 1993). Lama ejakulasi dapat berbeda antar spesies dan juga 

ditentukan oleh banyaknya volume semen per ejakulasi (Tabel 1). 
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Tabel 1. Rataan Lama Ejakulasi pada Berbagai Spesies 

Spesies Lama Ejakulasi 
Volume 
(ml) Konsentrasi 

Sapi Jantan  
Domba dan kambing jantan  
Babi jantan  
Kuda jantan 

1 detik  
1 detik  
10-20 menit  
10-20 menit 

6  
1,5  
300  
75 

1.2 milyar/ml  
2,0 milyar/ml  
200 milyar/ml  
150 milyar/ml 

Sumber: Bearden dan Fuquay, 1984 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

            Penelitian dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati, Pasuruan mulai 

tanggal 10 Juni sampai dengan 4 November 2009. 

   

3.2. Materi Penelitian  

Materi yang digunakan adalah menggunakan Sapi PO Jantan dengan kisaran 

bobot badan 338,5-554 kg yang dipelihara di Loka Penelitian Sapi Potong Grati, 

Pasuruan berjumlah 13 ekor.  

 Tabel 2. Rataan Bobot Badan Sapi PO  

No Sapi Bobot Badan (kg) 
05/34 509 
05/32 554 
07/59 385 
06/27 405,5 
09736 465 
06/09 435 
05/36 488,5 
07/06 395 
07/07 343 
07/20 388 
07/54 338,5 
X 2 379,5 
A 2 389 

Rataan 421,15 ± 65,229 
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            Pencatatan bobot badan ternak dilakukan dengan menimbang bobot ternak 

langsung dengan menggunakan alat timbangan khusus yang tersedia dan Sapi PO 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan bobot badan (Tabel 3).  

Tabel 3. Kategori Sapi Berdasarkan Bobot Badan  

Kategori Bobot Badan (kg) Jumlah Sapi Jumlah Penampungan 
Ringan ( <388,54 ) 5 20 

Medium (388,54–453,76) 4 16 
Berat ( >453,76 ) 4 16 

 

            Pejantan Sapi PO dipelihara di ruang terbuka dengan sistem kandang 

kelompok dan individu. Jenis pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat. 

Pakan diberikan pada waktu pagi dan sore hari, sedangkan air minum disediakan 

secara adlibitum. 

 

3.3. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian  adalah kandang jepit, timbangan bobot 

badan untuk mengukur bobot badan sapi pejantan dan pengukur waktu (stopwatch) 

untuk menghitung waktu ejakulasi dan libido.  
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3.4. Metode Penelitian  

Sebelum pengamatan tingkah laku kelamin dan penampungan semen, maka 

terlebih dahulu dilakukan penimbangan bobot badan dan pengukuran statistik vital 

ternak yang akan ditampung. Khusus untuk pengukuran statistik vital dibagi menjadi 

lima variabel, yaitu :  

1. Lingkar Scrotum (LS) mengukurnya dengan cara diukur pada bagian tengah 

scrotum dengan menggunakan pita ukur, sebelum diukur terlebih dahulu scrotum 

ternak dirangsang dengan cara mengurut atau mengelusnya agar dapat 

mengembang, sehingga dapat mengetahui dengan mudah lingkar scrotum pada 

bagian tengah atau bagian yang terluas dari scrotum tersebut.  

2. Tinggi Depan (TD) diukur dengan alat ukur atau mistar mulai dari tanah (datar) 

sampai puncak gumba.  

3. Tinggi Belakang (TB) diukur dengan mistar mulai dari tanah yang datar sampai 

bagian pantat ternak yang tertinggi.  

4. Lingkar Dada (LD) diukur dengan pita ukur melingkar dada dekat scapula atau 

kaki depan bagian belakang.  

5. Panjang badan (PB) diukur dengan mistar dari tuberculum lateral humerus (point 

of shoulder = sendi peluru) sampai ke tuber ischiadicum (pin bone). 
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Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan mengamati kuantitas 

dan kualitas tingkah laku kelamin Sapi Peranakan Ongole jantan berdasarkan tiga 

kelompok bobot badan. Tingkah laku kelamin diamati ketika pejantan mulai 

didekatkan pada teaser hingga terjadi ejakulasi. Tingkah laku kelamin pejantan, 

meliputi jumlah false mounting, daya dorong, daya jepit, libido, waktu ejakulasi dan 

kualitas ereksi. 

Penilaian pengamatan tingkah laku kelamin adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah  false mounting adalah Jumlah pejantan menaiki betina untuk kopulasi 

sampai Pejantan melakukan ejakulasi tetapi dicegah. False mounting dihitung  

mulai pejantan didekatkan pada betina sampai dengan ejakulasi kemudian 

dihitung berapa kali pejantan melakukan false mounting. 

2. Daya Jepit adalah kemampuan pejantan untuk menekan kedua kakinya pada 

otot semi membraneoseus teaser saat terjadinya ejakulasi. 

Penilaian: 

+++  = pada saat ejakulasi kaki depan pejantan menjepit dengan kuat 

++ = jepitan kaki depan pejantan kurang kuat 

+  = apabila kaki pejantan tidak menjepit pemancing atau melorot 

3. Daya dorong adalah kemampuan pejantan untuk mendorong tubuhnya pada 

saat ejakulasi. Proses terjadinya ejakulasi ditandai dengan adanya gerakan 

khas dari pejantan yaitu lardotice movement. 

Penilaian: 

+++ =  pada saat ejakulasi kaki belakang pejantan ikut melompat 
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++ =  saat ejakulasi terjadi perubahan posisi kaki belakang, tetapi tidak 

Melompat 

+ =  gerakan pejantan tidak melompat dan diam saja 

4. Libido adalah keinginan berkopulasi. Adapun kriteria pengamatannya adalah 

dengan menghitung waktu pada saat pejantan didekatkan pada teaser sampai 

false mounting yang pertama. 

5. Kualitas ereksi adalah penampakan penis pejantan pada saat ereksi. 

Penilaian :  

+++ = warna penis merah disertai atau tanpa cairan bening dari kelenjar 

 bulbourethralis 

++ = warna penis merah muda sampai merah muda pucat disertai atau 

   tanpa disertai cairan bening dari kelenjar bulbourethralis 

+ = penis tidak keluar dari preputium 

6. Waktu ejakulasi adalah waktu yang diperlukan Pejantan dari saat didekatkan 

dengan pemancing sampai ejakulasi. 
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3.5. Analisa Data  

Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan tiga kelompok bobot badan sebagai kelompok/blok. Apabila terdapat 

perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT).  

UJI BNT  Tinggi depan pada taraf 0,05   

BNT =      �2 � ����   x  (t 0.05, db galat)                      

 t = 1,83 

 

3.6. Batasan Istilah  

1. False Mounting adalah jumlah pejantan menaiki betina untuk kopulasi sampai 

pejantan melakukan ejakulasi tetapi dicegah. Dalam satu kali ejakulasi dapat 

dihitung jumlah false mounting yang dialami pejantan.  

2. Daya jepit adalah kemampuan pejantan untuk menekan kedua kakinya pada otot 

semi membraneoseus teaser saat terjadinya ejakulasi.  

3. Daya dorong adalah kemampuan pejantan untuk mendorong tubuhnya pada saat 

ejakulasi. Proses terjadinya ejakulasi ditandai dengan adanya gerakan khas dari 

pejantan yaitu lardotice movement  

4. Libido adalah keinginan pejantan untuk berkopulasi dengan betina.  

5. Kualitas ereksi adalah penampakan penis pejantan pada saat ereksi.  

6. Waktu ejakulasi adalah waktu yang diperlukan pejantan dari saat didekatkan 

dengan teaser sampai pejantan ejakulasi.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

   

4.1. Statistik Vital Sapi  Peranakan Ongole Jantan Berdasarkan Bobot Badan  

Statistik vital dalam penelitian di Loka Penelitian Sapi Potong dikelompokan 

sesuai dengan pengelompokan bobot badan yang hasil pengelompokan dapat dilihat 

pada Lampiran 2. Pengukuran stastistik vital dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada 

awal dan akhir penelitian, hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui pertambahan 

bobot badan dan perkembangan ukuran tubuh sapi selama penelitian berlangsung. 

Pengelompokan ukuran statistik vital dapat dilihat pada Tabel 4 dan Lampiran 2.  

Tabel 4. Ukuran Statistik Vital Pejantan Berdasarkan Kelompok Bobot Badan 

Kel. 
Bobot 
Badan 
(kg) 

n Tinggi 
Depan 
(cm) 

Tinggi 
Belakang 

(cm) 

Lingkar 
Dada (cm) 

Lingkar 
Scrotum 

(cm) 

Panjang 
Badan (cm) 

< 388,54 5 131,80±2,21 136,65±1,67 170,60±5,56 30,45±1,71 133,60±8,76a 

388,54-

453,76 

4 132,00±3,38 167,25±54,58 173,50±1,87 31±0,81 142,80± 6,90b 

> 453,76 4 139,25±6,41 145,69±6,71 182,75±17,03 31,31±1,43 147±9,77b 

Keterangan : n = ulangan 

Notasi berbeda pada kolom yang sama antar kelompok berbeda nyata 

(P<0,05) 

 

        Statistik vital pada berbagai kelompok juga memperlihatkan bahwa semakin 

besar bobot badan makan semakin besar pula ukuran statistik vitalnya. Akan tetapi, 

khusus untuk tinggi belakang pada kelompok sapi dengan bobot badan 388,54-453,76 

26 



38 
 

kg mempunyai nilai paling tinggi sebesar 167,25 cm. Pengukuran statistik vital 

dimulai dari bobot badan yang dijadikan sebagai variabel utama penelitian ini, 

kemudian dilanjutkan dengan mengukur variabel-variabel, yaitu tinggi depan, tinggi 

belakang, lingkar dada, lingkar scrotum dan panjang badan. 

 Pengukuran statistik vital diketahui bahwa bobot badan hanya mempengaruhi 

panjang badan dan tidak mempengaruhi tinggi depan, tinggi belakang, lingkar dada 

dan lingkar scrotum. Pengukuran statistik vital pada Sapi Jantan PO menunjukan 

bahwa dengan tiga kelompok bobot badan yang berbeda tersebut masih belum 

menunjukan perbedaan yang significant.  

 

4.1.1. Tinggi Depan 

 Tinggi depan antar kelompok bobot badan yang berbeda (Lampiran 6) 

menunjukkan bahwa bobot badan tidak berpengaruh pada tinggi depan antar 

kelompok. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 untuk tinggi depan tidak terdapat adanya 

perbedaan antar kelompok. Tinggi depan lebih dipengaruhi oleh umur suatu ternak, 

Bagian bahu atau gumba ternak yang berumur lebih dari 3 tahun tingginya akan 

bertambah, namun tinggi kemudinya relatif stabil (Anonim, 2008). 

 

4.1.2. Tinggi Belakang 

Tinggi belakang antar kelompok bobot badan yang berbeda (Lampiran 6) 

menunjukkan bahwa bobot badan tidak berpengaruh pada tinggi belakang antar 

kelompok. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 untuk tinggi belakang tidak terdapat 

adanya perbedaan  antar kelompok. Bobot badan tidak mempengaruhi tinggi belakang 
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antar kelompok, hal ini dapat terjadi karena ternak yang akan diukur tidak berdiri 

dengan sempurna. Ternak yang akan diukur harus berdiri sempurna atau posisi kaki 

belakang lurus (Anonim, 2008). 

 

4.1.3 Lingkar Dada 

Lingkar dada antar kelompok bobot badan yang berbeda (Lampiran 6) 

menunjukkan bahwa bobot badan tidak berpengaruh pada lingkar dada antar 

kelompok. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 untuk lingkar dada tidak terdapat adanya 

perbedaan antar kelompok. Bobot badan tidak mempengaruhi lingkar dada antar 

kelompok, hal ini dapat terjadi karena pengukuran statistik vital pada Sapi jantan 

Peranakan Ongole dengan tiga kelompok bobot badan yang berbeda tersebut masih 

belum menunjukan perbedaan yang significant karena menurut pendapat Sampurna 

dan Wayan (2005) bahwa perubahan bobot badan sapi pejantan lebih banyak 

ditentukan oleh perubahan lingkar dada dibandingkan dengan panjang badannya. 

 

4.1.4. Lingkar Scrotum 

Lingkar scrotum antar kelompok bobot badan yang berbeda (Lampiran 6) 

menunjukkan bahwa bobot badan tidak berpengaruh pada lingkar scrotum antar 

kelompok. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 untuk lingkar scrotum tidak terdapat 

adanya perbedaan antar kelompok. Bobot badan tidak mempengaruhi lingkar scrotum 

antar kelompok, hal ini kurang maksimalnya rangsangan sehingga scrotum kurang 

mengembang karena menurut Hafesz (1987) Besarnya testis dan lingkar scrotum 
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dipengaruhi oleh berat badan, umur dan faktor makanan, tetapi berat badan 

mempunyai korelasi yang lebih tinggi daripada umur. 

 

4.1.5. Panjang Badan 

Panjang badan antar kelompok bobot badan yang berbeda (Lampiran 6) 

menunjukkan bahwa bobot badan berpengaruh pada panjang antar kelompok. Hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 4 untuk panjang badan terdapat perbedaan antar kelompok 

(P<0,05). Kelompok bobot badan kelompok I dan kelompok bobot badan kelompok 

II berbeda (P<0,05) dengan kelompok bobot badan kelompok III. Bobot badan 

mempengaruhi panjang badan antar kelompok. Besar bobot badan ternak semakin 

besar, maka semakin besar nilai panjang badannya karena adanya perkembangan dan 

pertumbuhan sel-sel otot pada tubuh ternak yang menyebabkan semakin besar dan 

berkembangnya tubuh ternak tersebut (Affandi, 2002). Kadarsih (2003) 

menambahkan bahwa panjang badan sapi jantan sapih mempunyai peran 35% 

terhadap bobot badan. 

 
4.2. Tingkah Laku Kelamin Sapi Peranakan Ongole Jantan Berdasarkan Bobot 

Badan 

Tingkah laku kelamin dalam penelitian ini menggunakan 13 ekor Sapi PO 

jantan yang dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan bobot badan yaitu kelompok I 

dengan bobon badan sebesar <388,54 kg sebanyak lima ekor, kelompok II dengan 

bobot badan sebesar 388,54-453,76 kg sebanyak empat ekor dan kelompok III dengan 

bobot badan >453,76 kg sebanyak empat ekor. Tingkah laku kelamin pada Sapi PO 
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dibagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian kuantitas yang meliputi libido, false 

mounting dan waktu ejakulasi yang kemudian dianalisa menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dan apabila hasilnya berbeda nyata akan dilanjutkan dengan 

Uji Beda Nyata (BNT). Penilaian kualitatif meliputi ereksi, daya jepit dan daya 

dorong yang kemudian dianalisa secara deskriptif. Dari analisa data tersebut 

didapatkan pembahasan sebagai berikut : 

 

4.2.1. Penilaian Kuantitatif Tingkah Laku Kelamin 

4.2.1.1 Libido 

 Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dengan tiga 

kelompok bobot badan yang berbeda diperoleh rata-rata libido sebagai berikut: 

Tabel 5. Libido pada Pejantan 

Kelompok Bobot badan (kg) n  Libido (Detik) 

<388,54 5 37,50 x±sd 17,98 

388,54-453,76 4 43,06 x±sd 8,05 

>453,76 4 30,38 x±sd 7,81 

Keterangan : n = ulangan 

 

Libido antar kelompok bobot badan yang berbeda (Lampiran 7) menunjukkan 

bahwa bobot badan tidak berpengaruh pada libido antar kelompok. Hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 5 bahwa libido tidak terdapat perbedaan antar kelompok. Libido 

tidak hanya dipengaruhi oleh bobot badan akan tetapi dapat disebabkan kurang 

adanya adanya latihan pejantan untuk melakukan perkawinan dan libido lebih 
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dipengaruhi oleh faktor umur daripada bobot badan pejantan, hal ini sesuai dengan 

pendapat Thomas (2002)  bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi libido dapat 

berasal dari luar atau dari dalam tubuh ternak tersebut. Faktor-faktor dari dalam 

termasuk faktor-faktor fisiologik terutama adalah psikhik yang mempengaruhi 

kopulasi normal dan pendapat Bearden (1980) bahwa libido dari seekor ternak jantan 

dipengaruhi oleh faktor umur dan ukuran tubuh, yang mana umur mempunyai 

hubungan yang positif tinggi dengan libido. 

 

4.2.1.2 False Mounting 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dengan tiga 

kelompok bobot badan yang berbeda diperoleh rata-rata false mounting sebagai 

berikut: 

Tabel 6. False Mounting pada Pejantan 

Kelompok Bobot badan (kg) n  False Mounting (kali) 

<388,54 5 2,40  x±sd 1,46 

388,54-453,76 4 2,94 x±sd 0,83 

>453,76 4 1,25 x±sd 0,21 

Keterangan : n = ulangan 

 

False mounting antar kelompok bobot badan yang berbeda (Lampiran 7) 

menunjukkan bahwa bobot badan tidak berpengaruh pada false mounting antar 

kelompok. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 untuk false mounting tidak terdapat 

perbedaan antar kelompok. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh betina yang sebagai 
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teaser tidak dalam kondisi birahi, kurang adanya latihan pejantan untuk melakukan 

perkawinan dan pejantan belum mencapai dewasa kelamin hanya telah mencapai 

dewasa tubuh. Hal ini  sesuai dengan pendapat Bearden dan Fuquay (1984) bahwa 

false mounting dipengaruhi oleh umur dan besar badan suatu pejantan, akan tetapi 

false mounting mempunyai hubungan yang lebih positif dengan umur. Hafez dan 

Hafez (2000) Toelihere (1993) menambahkan bahwa aktifitas false mounting akan 

berhasil bila ternak betina cukup mendukung, maka kopulasi akan terjadi dalam 

beberapa menit. 

 

4.2.1.3. Waktu Ejakulasi 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dengan tiga 

kelompok bobot badan yang berbeda diperoleh rata-rata waktu ejakulasi sebagai 

berikut: 

Tabel 7. Waktu Ejakulasi pada Pejantan 

Kelompok Bobot badan (kg) n  Waktu Ejakulasi (Detik) 

<388,54 5 90,82 x±sd 85,81 

388,54-453,76 4 114,44 x±sd 123,84 

>453,76 4 32,75 x±sd 19,48 

Keterangan : n = ulangan 

 

Waktu ejakulasi antar kelompok bobot badan yang berbeda (Lampiran 7) 

menunjukkan bahwa bobot badan tidak berpengaruh pada waktu ejakulasi antar 

kelompok. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7 untuk waktu ejakulasi tidak terdapat 

32 



44 
 

perbedaan antar kelompok. Waktu ejakulasi tidak hanya dipengaruhi oleh bobot 

badan, hal ini sesuai dengan pendapat Chacon (2000) bahwa lama ejakulasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu libido, frekuensi penampungan, pengalaman 

pejantan dan umur pejantan, semakin tua umur pejantan maka semakin cepat 

terjadinya ejakulasi. 

 

4.2.2. Penilaian Kualitatif  Tingkah Laku Kelamin 

4.2.2.1. Ereksi 

 Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dengan tiga 

kelompok bobot badan yang berbeda diperoleh rata-rata jumlah ereksi sebagai berikut 

Tabel 8.  Ereksi pada Pejantan 

Kelompok Bobot Badan  (kg) Persentase Ereksi 
+ ++ +++ 

<388,54 - 66.67% 33,33% 

388,54-453,76 - 31,25% 68,75% 

>453,76 - 37,50% 62,50% 

 

 Hasil pengamatan di Loka Penelitian dapat dilihat pada Tabel 8 yang 

menunjukkan bahwa penilaian ereksi dengan kualitas sangat bagus (+++) ditunjukkan 

oleh kelompok bobot badan 388,54-453,76 kg dengan nilai sebesar 68,75%, 

kemudian diikuti oleh kelompok >453,76 kg dengan nilai sebesar 62,50% dan nilai 

terendah ditunjukkan oleh kelompok <388,54 kg dengan nilai sebesar 33,33%. 

Penilaian ereksi dengan kualitas bagus (++) ditunjukkan oleh kelompok <388,54 kg 

dengan nilai sebesar 66,667%, kemudian diikuti dengan kelompok >453,76 kg 
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dengan nilai sebesar 37,50% dan nilai terendah ditunjukkan oleh kelompok 388,54-

453,76 kg dengan nilai sebesar 31,25%. Kelompok 1 dengan bobot badan <388,54 kg 

terdapat jumlah pejantan sebanyak lima ekor, kelompok 2 dengan bobot badan 

388,54-453,76 kg terdapat jumlah pejantan sebanyak empat ekor dan kelompok 3 

dengan bobot >453,76 kg terdapat jumlah pejantan sebanyak empat ekor. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai ereksi paling bagus dimiliki oleh kelompok bobot badan 

medium 388,54-453,76 yaitu sebesar 68,75%. 

Kualitas ereksi adalah penampakan alat kelamin pejantan (penis) pada saat 

ereksi. Ereksi adalah satu bentuk respon akhir dari multiple psychogenic dan stimulus 

sensor yang dapat berupa penglihatan, pendengaran, penciuman (olfactory) dan 

perabaan yang akan mempengaruhi beberapa sistem saraf serta vascular yang 

menyebabkan pengerasan pada penile sehingga mampu untuk melakukan penetrasi ke 

dalam vagina (Kandeel,et al, 2001).  

Pengerasan penis saat ereksi dikarenakan terjadinya pengisian darah dalam 

cavernosa. Penis tipe fibro elastic memiliki sedikit jaringan cavernous dibanding tipe 

vascular. Jaringan cavernous terletak dalam 2 daerah penis, yang pertama corpus 

spongiosum penis merupakan jaringan cavernous yang terletak di keliling urethra 

ditutupi oleh musculus bulbospongiosum pada pangkal penis, dan kedua adalah 

corpus cavernosum penis, yaitu corpus cavernous yang lebih besar terletak dibagian 

dorsal dari corpus spongiosum penis (Nuryadi, 2000).  

Intromisi atau peristiwa penetrasi penis ke dalam vagina, peristiwa ini terjadi 

ketika pejantan menaiki betina yang menyebabkan otot-otot perut terutama rectus 

abdominis muscles berkontraksi secara tiba-tiba. Daerah pelvis jantan terletak 
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berhadapan dengan alat kelamin betina, sehingga dengan mendorong pelvisnya 

mengakibatkan ujung penis yang keluar dari preputium masuk ke dalam organ 

kelamin betina. Seringkali kekuatan kontraksi muskuler begitu kuat sehingga bagian 

belakang pejantan terangkat, memberi kesan seolah-olah pejantan tersebut melompat 

(Hafez dan Hafez, 2000; Toelihere, 1993) 

 

4.2.2.2. Daya Jepit 

 Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dengan tiga 

kelompok bobot badan yang berbeda diperoleh rata-rata jumlah daya jepit sebagai 

berikut: 

Tabel 9.  Daya Jepit pada Pejantan 

Kelompok Bobot Badan  (kg) Persentase Daya Jepit 
+ ++ +++ 

< 388,54 Rata-rata - 50,00% 50,00% 
X±SD 

388,54-453,76 Rata-rata 6,25% 62,50% 31,25% 
X±SD 

> 453,76 Rata-rata - 43,75% 56,25% 
X±SD 

 

Hasil pengamatan di Loka Penelitian dapat dilihat pada Tabel 9 yang 

menunjukkan bahwa penilaian daya jepit dengan kualitas sangat bagus (+++) 

ditunjukkan oleh kelompok bobot badan  > 453,76 kg dengan nilai sebesar 56,25%, 

kemudian diikuti oleh kelompok < 388,54 kg dengan nilai sebesar 50,00% dan nilai 

terendah ditunjukkan oleh kelompok 388,54 - 453,76 kg dengan nilai sebesar 

31,25%. Penilaian ereksi dengan kualitas bagus (++) ditunjukkan oleh kelompok 

388,54-453,76 kg dengan nilai sebesar 62,50%, kemudian diikuti dengan kelompok < 
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388,54 kg dengan nilai sebesar 50,00% dan nilai terendah ditunjukkan oleh kelompok 

> 453,76 kg dengan nilai sebesar 43,75%. Penilaian daya jepit dengan kualitas kurang 

baik (+) ditunjukkan oleh kelompok 388,54-453,76 kg dengan nilai sebesar 6,25%. 

Kelompok 1 dengan bobot badan <388,54 kg terdapat jumlah pejantan sebanyak lima 

ekor, kelompok 2 dengan bobot badan 388,54-453,76 kg terdapat jumlah pejantan 

sebanyak empat ekor dan kelompok 3 dengan bobot >453,76 kg terdapat jumlah 

pejantan sebanyak empat ekor. Hal ini menunjukkan bahwa nilai daya jepit paling 

bagus dimiliki oleh kelompok bobot badan medium > 453,76 yaitu sebesar 56,25%. 

Daya Jepit adalah kemampuan pejantan untuk menekan kedua kakinya pada 

otot semi membraneoseus sapi pemancing saat terjadinya ejakulasi. Pada daya jepit 

dijumpai bahwa semakin bagus daya jepit maka akan berpengaruh terhadap kualitas 

semen yang dihasilkan karena akan semakin baik semen yang dihasilkan.  

Kualitas daya jepit pada setiap bangsa sapi berbeda-beda begitu juga halnya 

pada umur setiap jenis sapi juga berbeda. Parameter daya jepit adalah kualitas ereksi, 

semakin besar nilai kualitas ereksi maka akan semakin besar kualitas daya jepit pada 

ternak tersebut. Kualitas daya jepit yang semakin baik akan berdampak pada kualitas 

semen yang dihasilkan. Menurut pendapat Amman (1990) preparasi seksual akan 

meningkatkan kualitas semen, hal ini dapat dilihat pada parameter daya jepit dan 

kualitas ereksi dimana semakin baik kedua parameter tersebut maka akan 

menghasilkan semen yang berkualitas baik.  

 

 

 

36 



48 
 

4.2.2.3. Daya Dorong 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dengan tiga 

kelompok bobot badan yang berbeda diperoleh rata-rata jumlah daya dorong sebagai 

berikut: 

Tabel 10.  Daya Dorong pada Pejantan 

Kelompok Bobot Badan  (kg) Persentase Daya Dorong 
+ ++ +++ 

<388,54 Rata-rata 5,56% 27,78% 66,67% 
X±SD 

388,54-453,76 Rata-rata 6,25% 25,00% 68,75% 
X±SD 

>453,76 Rata-rata 6,25% 25,00% 68,25% 
X±SD 

 

Hasil pengamatan di Loka Penelitian dapat dilihat pada Tabel 10 yang 

menunjukkan bahwa penilaian daya dorong dengan kualitas sangat bagus (+++) 

ditunjukkan oleh kelompok bobot badan  388,54 - 453,76 kg dengan nilai sebesar 

68,75%, kemudian diikuti oleh kelompok >453,76 kg dengan nilai sebesar 68,25% 

dan nilai terendah ditunjukkan oleh kelompok <388,54 kg dengan nilai sebesar 

66,67%. Penilaian ereksi dengan kualitas bagus (++) ditunjukkan oleh kelompok 

<388,54 kg dengan nilai sebesar 27,78%, sedangkan kelompok 388,54 - 453,76 kg 

mempunyai nilai yang sama dengan kelompok > 453,76 kg dengan nilai sebesar 

25,00%. Penilaian daya jepit dengan kualitas kurang baik (+) ditunjukkan oleh 

kelompok 388,54-453,76 kg dengan nilai sebesar 6,25%, kelompok >453,76 kg 

mempunyai nilai yang sama dengan kelompok 388,54 - 453,76 kg yaitu sebesar 

6,25% dan nilai terendah dimiliki oleh kelompok < 388,54 dengan nilai sebesar 

5,56%.  Kelompok 1 dengan bobot badan <388,54 kg terdapat jumlah pejantan 
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sebanyak lima ekor, kelompok 2 dengan bobot badan 388,54-453,76 kg terdapat 

jumlah pejantan sebanyak empat ekor dan kelompok 3 dengan bobot >453,76 kg 

terdapat jumlah pejantan sebanyak empat ekor. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

daya dorong paling bagus dimiliki oleh kelompok bobot badan medium 388,54-

453,76 yaitu sebesar 68,75%. 

Penilaian tingkah laku kelamin yang dilakukan di Loka Penelitian Sapi 

Potong Grati tentang daya dorong didasarkan pada pengamatan kualitatif dengan 

penilaian ada tidaknya jepitan kaki depan pada saat pejantan melakukan kopulasi. 

Penilaian dengan memberikan tanda (+) pada masing-masing pejantan yang diamati 

daya dorongnya. Nilai (+++) apabila pada saat ejakulasi kaki belakang pejantan ikut 

melompat, sedangkan untuk nilai (++) apabila pada saat ejakulasi terjadi perubahan 

posisi kaki belakang tetapi tidak melompat dan nilai (+) apabila pada saat ejakulasi 

gerakan pejantan tidak melompat dan diam saja.  

Daya dorong adalah kemampuan pejantan untuk mendorong tubuhnya pada 

saat ejakulasi. Proses terjadinya ejakulasi ditandai dengan adanya gerakan khas dari 

pejantan yaitu lardotice movement. Parameter daya dorong adalah kualitas ereksi 

juga, semakin besar nilai kualitas ereksi maka akan semakin besar kualitas daya 

dorong pada ternak tersebut. Kualitas daya dorong yang semakin baik akan 

berdampak pada kualitas semen yang dihasilkan. Menurut pendapat Amman (1990) 

preparasi seksual akan meningkatkan kualitas semen, hal ini dapat dilihat pada 

parameter daya dorong dan kualitas ereksi dimana semakin baik kedua parameter 

tersebut maka akan menghasilkan semen yang berkualitas baik.  
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4.3. Koefisien Korelasi Antara Bobot Dengan Statistik Vital dan Tingkah laku 

Kelamin 

 Dari hasil pengukuran bobot badan, statistik vital dan tingkah laku kelamin 

pada Pejantan sebanyak 13 ekor dengan pengelompokan bobot badan  <388,54 kg, 

388,54-453,76 kg,  >453,76 kg kemudian dilakukan perhitungan statistik vital 

didapatkan koefisien relasi (r) antara bobot badan dengan statistik vital dan tingkah 

laku kelamin pada Sapi Peranakan Ongole di Loka Penelitian. Hasil perhitungan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 yang didapatkan sebagai berikut : 

Tabel 11. Koefisien Korelasi Antara Bobot Dengan Statistik Vital dan Tingkah Laku 

Kelamin 

Var BB TD TB LD LS PB LIB FM WE 
BB - 3.95 0.07 2.32 1.68 2.50 0.93 1.74 0.02 
TD - - - - - - 0.04 0.32 0.14 
TB - - - - - - 0.01 0.27 0.65 
LD - - - - - - 0.02 0.31 0.30 
LS - - - - - - 0.001 0.60 0.42 
PB - - - - - - 0.01 0.35 0.58 
LIB - - - - - - - - - 
FM - - - - - - - - - 
WE - - - - - - - - - 
Keterangan : BB = Bobot Badan, TD = Tinggi Depan, TB = Tinggi Belakang, LD = Lingkar 

Dada, LS = Lingkar scrotum, PB = Panjang Badan, LIB = Libido, FM = False Mounting, 

WE = Waktu Ejakulasi 

 

Hubungan yang relatif tinggi antara bobot badan dengan statistik vital 

ditunjukkan oleh bobot badan dengan tinggi depan dengan koefisien relasinya (r = 

3,95) dan hubungan yang relatif rendah ditunjukkan oleh bobot badan dengan waktu 

ejakulasi dengan koefisien relasinya (r=0,02). Bobot badan memiliki korelasi dengan 

tinggi depan, lingkar dada, lingkar scrotum dan panjang badan. 
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Hubungan relatif tinggi antara bobot badan dengan tingkah laku kelamin 

ditunjukkan oleh bobot badan dengan false mounting dengan koefisien korelasi (r = 

1,74) dan hubungan yang relatif rendah ditunjukan oleh bobot badan dengan waktu 

ejakulasi dengan koefisien korelasi (r=0,02). Bobot badan memiliki korelasi dengan 

false mounting. 

Hubungan yang relatif tinggi antara statistik vital dengan tingkah laku 

kelamin pada libido ditunjukkan oleh libido dengan tinggi depan dengan koefisien 

relatif (r = 0,04) dan hubungan yang relatif rendah ditunjukan oleh libido dengan 

lingkar scrotum dengan koefisien korelasi (r=0,001). Hubungan yang relatif tinggi 

antara statistik vital dengan tingkah laku kelamin pada false mounting ditunjukkan 

oleh false mounting dengan lingkar scrotum dengan koefisien relatif (r=0,60) dan 

hubungan yang relatif rendah ditunjukan oleh false mounting dengan tinggi belakang 

dengan koefisien korelasi (r=0,27). Hubungan yang relatif tinggi antara statistik vital 

dengan tingkah laku kelamin pada waktu ejakulasi ditunjukkan oleh waktu ejakulasi 

dengan tinggi belakang dengan koefisien relatif (r = 0,65) dan hubungan yang relatif 

rendah ditunjukan oleh false mounting dengan tinggi depan dengan koefisien korelasi 

(r=0,14). Statistik vital tidak memiliki korelasi dengan tingkah laku kelamin. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Bahwa bobot badan Sapi Pejantan PO tidak memberikan pengaruh terhadap 

tingkah laku kelamin . 

2. Bahwa kelompok bobot badan 388,54-453,76 kg menunjukkan nilai (+++) 

pada daya dorong dan ereksi. 

3. Bobot badan memiliki hubungan terhadap statistik vital dan tingkah laku 

kelamin, akan tetapi statistik vital tidak memiliki hubungan terhadap tingkah 

laku kelamin (seksual behavior). 

 

5.2. Saran 

1. Sapi Pejantan PO dengan bobot badan 388,54-453,76 kg memiliki kualitas  

tingkah laku kelamin yang paling baik sehingga dapat dijadikan acuan sebagai 

pemacek. 

2. Penelitian yang akan datang perlu dilakukan penelitian tentang tingkah laku 

kelamin pada Sapi Pejantan PO (Peranakan Ongole) pada BCS yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Rata-rata Bobot Badan Sapi Ongole 

No Sapi Bobot Badan (kg) 
05/34 509 
05/32 554 
07/59 385 
06/27 405,5 
09736 465 
06/09 435 
05/36 488,5 
07/06 395 
07/07 343 
07/20 388 
07/54 338,5 
X 2 379,5 
A 2 389 

Total 5475 
Rata-rata 421,15 ± 65,229 

 

  Kategori Sapi Berdasarkan Bobot Badan 

Kategori Bobot Badan (kg) Jumlah Sapi Jumlah Penampungan 
Ringan ( < 388,54 ) 5 20 

Medium (388,54 – 453,76) 4 16 
Berat ( > 453,76 ) 4 16 
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Lampiran 2. Data statistik vital 

NO Sapi 
Bobot 

Badan (kg) 
Tinggi 

Depan (cm) 

Tinggi 
Belakang 

(cm) 

Lingkar Dada 
(cm) 

Lingkar 
Scrotum (cm) 

Panjang Badan 
(cm) BCS 

Umur 
(bln) 

Sapi 
05/34 

Awal 478 139 142 138 33 146 7 48 
Akhir  540 134 140 182 33 156 7  

Sapi 
05/32 

Awal 528 142 150 194 30 155 7 53 
Akhir  580 143 148 206 34 156 7  

Sapi 
07/59 

Awal 340 132 139 172 32 146 7 21 
Akhir  430 137.5 138 180 27.5 142 7  

Sapi 
06/27 

Awal 366 131 138 165 30 149 6 31 
Akhir  445 137 145 177 32 151 6  

Sapi 
09736 

Awal 440 132 138 175 30 147 6 I4 
Akhir  490 131.5 140.5 187 30.5 150 6.5  

Sapi 
06/09 

Awal 410 137 139.5 172 31 140 6 36 
Akhir  460 134 137.5 179 31 150 6.5  

Sapi 
05/36 

Awal 467 144 150 187 30 128 6 46 
Akhir  510 148.5 157 193 30 138 6.5  

Sapi 
07/06 

Awal 365 131 137 165 34 138 6 29 
Akhir  425 132 142 183 30 129 6.5  

Sapi 
07/07 

Awal 328 127.5 132 177 28 132 6 30 
Akhir  358 130 136 171 33 116 6  

Sapi 
07/20 

Awal 366 133 137 170 32 143 6 27 
Akhir  410 130.5 136 171 33 116 6  

Sapi 
07/54 

Awal 322 132 137 159 27 137 6 21 
Akhir  355 130 136.5 164 29 146.5 6  

Sapi 
X2 

Awal 359 135 139 171 30 141.5 6 I1 
Akhir  400 130.5 136 171 33 116 6  

Sapi 
A2 

Awal 368 128 365.5 172 30 140 7 I2 
Akhir  410 127.5 133.5 175 - 146 7  

Keterangan = (-) tidak bisa dilakukan pengukuran.
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Lampiran 3. Data rata-rata statistik vital (X±SD) 

NO Sapi 
Bobot 
Badan 
(kg) 

Tinggi 
Depan (cm) 

Tinggi 
Belakang (cm) 

Lingkar 
Dada (cm) 

Lingkar 
Scrotum (cm) 

Panjang Badan 
(cm) BCS 

Umur 
(bln) 

Sapi 
05/34 

Rata-rata 509 136.5 141 160 33 151 7 48 
X±SD 43.840 3.535 1.414 31.112 0.000 7.071 - - 

Sapi 
05/32 

Rata-rata 554 142.5 149 200 32 155.5 7 53 
X±SD 36.769 0.707 1.414 8.485 2.828 0.707 - - 

Sapi 
07/59 

Rata-rata 385 134.75 138.5 176 29.75 144 7 21 
X±SD 63.639 3.889 0.707 5.656 3.181 2.828 - - 

Sapi 
06/27 

Rata-rata 405.5 134 141.5 171 31 150 6 31 
X±SD 55.861 4.242 4.949 8.485 1.414 1.414 - - 

Sapi 
09736 

Rata-rata 465 131.75 139.25 181 30.25 148.5 6.25 42 
X±SD 35.355 0.353 1.767 8.485 0.353 2.121 - - 

Sapi 
06/09 

Rata-rata 435 135.5 138.5 175.5 31 145 6.25 36 
X±SD 35.355 2.121 1.414 4.949 0.000 7.071 - - 

Sapi 
05/36 

Rata-rata 488.5 146.25 153.5 190 30 133 6.25 46 
X±SD 30.405 3.181 4.949 4.242 0.000 7.071 - - 

Sapi 
07/06 

Rata-rata 395 131.5 139.5 174 32 133.5 6.25 29 
X±SD 42.426 0.707 3.535 12.727 2.828 6.363 - - 

Sapi 
07/07 

Rata-rata 343 128.75 134 174 30.5 124 6 30 
X±SD 21.213 1.767 2.828 4.242 3.535 11.313 - - 

Sapi 
07/20 

Rata-rata 388 131.75 136.5 170.5 32.5 129.5 6 27 
X±SD 31.112 1.767 0.707 0.707 0.707 19.091 - - 

Sapi 
07/54 

Rata-rata 338.5 131 136.75 161.5 28 141.75 6 21 
X±SD 23.334 1.414 0.353 3.535 1.414 6.717 - - 

Sapi 
X2 

Rata-rata 379.5 132.75 137.5 171 31.5 128.75 6 24 
X±SD 28.991 3.181 2.121 0.000 2.121 18.031 - - 

Sapi 
A2 

Rata-rata 389 127.75 249.5 173.5 30 143 7 36 
X±SD 29.698 0.353 164.048 2.121 - 4.242 - - 
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Lampiran 4. Data pengamatan tingkah laku kelamin 

NO SAPI Libido False Mounting Ereksi Daya Jepit Daya Dorong Waktu Ejakulasi 
(detik) 

Sapi 
05/34 

13/07/2009 27 1 2+ 2+ 2+ 12 
11/8/2009 25 2 3+ 3+ 2+ 47 
22/10/2009 29 1 3+ 3+ 3+ 13 
4/11/2009 21 1 3+ 3+ 3+ 12 

Sapi 
05/32 

13/07/2009 26 1 3+ 2+ 3+ 15 
11/8/2009 48 3 2+ 2+ 2+ 157 
22/10/2009 27 1 2+ 3+ 3+ 7 
4/11/2009 22 1 3+ 3+ 3+ 4 

Sapi 
07/59 

13/07/2009 18 1 3+ 2+ 3+ 8 
11/8/2009 20 8 2+ 2+ 1+ 73 
22/10/2009 24 5 3+ 3+ 3+ 153 
4/11/2009 29 2 3+ 3+ 2+ 25 

Sapi 
06/27 

13/07/2009 18 2 3+ 2+ 2+ 21 
11/8/2009 91 7 3+ 2+ 2+ 344 
22/10/2009 19 3 3+ 3+ 3+ 34 
4/11/2009 58 2 2+ 2+ 2+ 26 

Sapi 
09736 

3/8/2009 69 1 3+ 2+ 2+ 110 
11/8/2009 54 2 2+ 2+ 1+ 87 
22/10/2009 24 1 2+ 3+ 3+ 6 
4/11/2009 18 1 3+ 3+ 3+ 7 

Sapi 
06/09 

3/8/2009 86 1 3+ 1+ 3+ 451 
22/10/2009 28 3 3+ 2+ 3+ 105 
11/8/2009 49 7 3+ 2+ 3+ 588 

4/11/2009 18 1 3+ 2+ 1+ 24 
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Sapi 
05/36 

13/07/2009 30 1 3+ 2+ 3+ 17 
11/8/2009 27 1 3+ 3+ 3+ 14 
22/10/2009 21 1 3+ 2+ 3+ 9 

4/11/2009 18 1 2+ 3+ 3+ 7 

Sapi 
07/06 

3/8/2009 84 2 3+ 2+ 3+ 75 
11/8/2009 29 3 2+ 2+ 3+ 20 
22/10/2009 58 1 2+ 2+ 2+ 32 

4/11/2009 26 1 2+ 3+ 3+ 16 

Sapi 
07/07 

4/8/2009 29 1 2+ 3+ 3+ 29 
18/08/2009 56 1 3+ 2+ 3+ 40 
22/10/2009 30 2 2+ 2+ 3+ 23 
4/11/2009 16 2 2+ 3+ 3+ 77 

Sapi 
07/20 

4/8/2009 114 2 2+ 3+ 3+ 242 
18/08/2009 52 1 2+ 2+ 2+ 53 
22/10/2009 38 1 2+ 3+ 3+ 49 
4/11/2009 60 1 2+ 3+ 2+ 51 

Sapi 
07/54 

4/8/2009 39 4 3+ 2+ 3+ 120 
18/08/2009 47 4 2+ 2+ 2+ 348 
22/10/2009 TIDAK MAU NAIK 
4/11/2009 TIDAK MAU NAIK 

Sapi X2 

4/8/2009 29 2 2+ 2+ 2+ 19 
18/08/2009 22 1 2+ 2+ 3+ 13 
22/10/2009 16 1 2+ 3+ 3+ 11 
4/11/2009 25 1 3+ 3+ 3+  

Sapi A2 

4/8/2009 26 9 3+ 3+ 3+ 31 
18/08/2009 54 3 2+ 2+ 3+ 44 
22/10/2009 27 1 3+ 3+ 3+ 11 
4/11/2009 18 1 3+ 3+ 3+ 9 
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Lampiran 5. Data rata-rata tingkah laku pada penampungan semen (X±SD) 

NO Sapi Libido (dtk) False Mounting Ereksi Daya Jepit Daya Dorong Waktu Ejakulasi 
(dtk) 

Sapi 
05/34 

Rata-rata 25.5 1.25 +2.75 +2.75 +2.25 21 
X±SD 3.415 0.5 - - - 17.339 

Sapi 
05/32 

Rata-rata 30.75 1.5 +2.5 +2.5 +2.75 45.75 
X±SD 11.701 1 - - - 74.311 

Sapi 
07/59 

Rata-rata 22.75 4 +2.75 +2.5 +2.25 64.75 
X±SD 4.856 3.162 - - - 64.953 

Sapi 
06/27 

Rata-rata 46.5 3.5 +2.75 +2.25 +2.25 106.25 
X±SD 35.028 2.380 - - - 158.590 

Sapi 
09736 

Rata-rata 41.25 1.25 +2.5 +2.5 +2.25 52.5 
X±SD 24.295 0.5 - - - 53.941 

Sapi 
06/09 

Rata-rata 45.25 3 +3 +1.75 +2.5 292 
X±SD 30.081 2.828 - - - 270.610 

Sapi 
05/36 

Rata-rata 24 1 +2.75 +2.5 +3 11.75 
X±SD 5.477 0.000 - - - 4.573 

Sapi 
07/06 

Rata-rata 49.25 1.75 +2.25 +2.25 +2.75 35.75 
X±SD 27.293 0.957 - - - 27.035 

Sapi 
07/07 

Rata-rata 32.75 1.5 +2.25 +2.5 +3 42.25 
X±SD 16.760 0.577 - - - 24.212 

Sapi 
07/20 

Rata-rata 66 1.25 +2 +2.75 +2.5 98.75 
X±SD 33.266 0.5 - - - 95.513 

Sapi 
07/54 

Rata-rata 43 4 +2.5 +2 +2.5 234 
X±SD 5.656 0.000 - - - 161.220 

Sapi 
X2 

Rata-rata 23 1.25 +2.25 +2.5 +2.75 14.333 
X±SD 5.477 0.5 - - - 4.1633 

Sapi 
A2 

Rata-rata 31.25 3.5 +2.75 +2.75 +3 23.75 
X±SD 15.692 3.785 - - - 16.760 

Keterangan = (-) data diukur secara kualitatif 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Statistik vital Berdasarkan Bobot Badan 

• Analisis Ragam Tinggi Depan Berdasarkan Bobot Badan 

Sumber 
Keragaman 

db jk Kt Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 4 147,01 36,75 2,66 3,84 7,01 
Perlakuan 2 94,36 47,18 3,41 4,46 8,65 

Galat 6 82,99 13,83    
Total 12 324,36     

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 

 
• Analisis Ragam Tinggi Belakang Berdasarkan Bobot Badan 

 
Sumber 

Keragaman 
db jk kt Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 4 2138,45 534,61 0,50 3,84 7,01 
Perlakuan 2 2733,36 1366,68 1,27 4,46 8,65 

Galat 6 6438,01 1073,00    
Total 12 11309,82     

 

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 

 

• Analisis Ragam Lingkar Dada Berdasarkan Bobot badan 

Sumber 
Keragaman 

db jk kt Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 4 345,36 86,34 1,05 3,84 7,01 
Perlakuan 2 513,31 256,65 3,13 4,46 8,65 

Galat 6 491,64 81,94    
Total 12 1350,31     

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 

 

• Analisis Ragam Lingkar Scrotum Berdasarkan Bobot badan 

Sumber 
Keragaman 

db jk kt Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 4 1,73 0,43 0,32 3,84 7,01 
Perlakuan 2 11,79 5,89 4,32 4,46 8,65 

Galat 6 8,19 1,36    
Total 12 21,70     

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 
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• Analisis Ragam Panjang Badan Berdasarkan Bobot badan 

 
Sumber 

Keragaman 
db jk kt Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 4 429,54 107,38 12,77 3,84 7,01 
Perlakuan 2 686,30 343,15 40,80 4,46 8,65 

Galat 6 50,46 8,41       
Total 12 1166,30         

F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

 

UJI BNT  Tinggi depan pada taraf 0,05   

LSD =      �2 � 	,���   x  (t 0.05,6)                      

   =  3,19  x  1,94  

 t = 1,94 

BNT = 6,26 

Hasil Uji BNT Tinggi depan pada taraf 0,05  

Perlakuan Rataan Notasi 

( < 388,54 kg ) 
133,60±8,76 

a 

(388,54-453,76 kg) 
142,80± 6,90 

b 

( > 453,76 kg ) 
147±9,77 

b 
Keterangan: * : berbeda nyata 

Lampiran 7. Analisis Ragam Tingkah laku kelamin Berdasarkan Bobot Badan 

• Analisis Ragam False Mounting berdasarkan Bobot Badan 

Sumber 
Keragaman 

db jk kt Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 4 5,98 1,50 1,75 3,84 7,01 
Perlakuan 2 5,61 2,80 3,27 4,46 8,65 

Galat 6 5,14 0,86    
Total 12 16,73     

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 
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• Analisis Ragam Libido Bobot Badan 

Sumber 
Keragaman 

db jk kt Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 4 323,82 80,96 0,72 3,84 7,01 
Perlakuan 2 991,43 495,72 4,38 4,46 8,65 

Galat 6 678,68 113,11    
Total 12 1993,93     

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 

 

• Analisis Ragam Waktu Ejakulasi Badan 

Sumber 
Keragaman 

db jk kt Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Kelompok 4 14258,33 3564,58 0,39 3,84 7,01 
Perlakuan 2 21551,90 10775,95 1,17 4,46 8,65 

Galat 6 55050,45 9175,08    
Total 12 90860,68     

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 
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