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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 
 Usaha dan pengembangan peternakan saat ini 
menunjukan prospek yang sangat cerah dan mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi 
pertanian. Sebagian masyarakat dunia mengakui bahwa 
produk-produk peternakan memegang peranan yang sangat 
penting di masa yang akan datang. Usaha peternakan sapi 
potong di Indonesia didominasi oleh sistem pemeliharaan 
induk dan anak. Tujuan dari sistem ini adalah untuk 
menghasilkan seekor pedet tiap tahunnya, sehingga masalah 
reproduksi ini sangat perlu menjadi perhatian peternak. 

Sapi hasil silangan menunjukkan performans yang lebih 
baik dibandingkan dengan sapi lokal, sehingga banyak 
disenangi oleh peternak, terbukti dari banyaknya sapi-sapi 
lokal (PO) yang disilangkan dengan Simmental dan Limousin 
(Thalib dan Siregar, 1999), disamping mempunyai 
pertumbuhan yang cepat dan kualitas karkas yang baik, sapi 
hasil silangan juga mempunyai harga jual yang tinggi.  

Kecamatan Kalipare dan Sumberpucung merupakan 
Kecamatan di Kabupaten Malang yang terletak di bagian 
Selatan. Berdasarkan Kondisi geografinya Kecamatan 
Kalipare berada pada kordinat 21,950 – 29,610 BT dan 9,400 – 
16,480LS (daerah Malang bagian selatan). Luas keseluruhan 
wilayah kecamatan adalah 105.39 km2. Kecamatan Kalipare 
terletak di lereng Gunung Kendeng yang tergolong dataran 
tinggi dengan ketinggian 293 diatas permukaan laut, dan 
merupakan kawasan pertanian lahan kering karena sistem 
irigasi tidak mampu menjangkau areal pertanian disini. Curah 
hujan rata-rata 2107 mm/tahun dengan suhu rata-rata 23 -300 

C.  
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Kecamatan Sumberpucung luasnya 355,55 km2 

dengan curah rataan adalah 2300 mm/tahun dan mempunyai 
suhu rata-rata 26°C - 28°C. Rata-rata ketinggian dari atas 
permukaan laut adalah 200 m dan merupakan daerah dataran 
rendah yang sistem pertaniannya menggunakan sistem irigasi 
(Anonimous, 2010). 

Daerah Kecamatan Kalipare mempunyai sistem 
pertanian non irigasi, sedangkan Kecamatan Sumberpucung 
dengan sistem pertanian irigasi maka perlu dikaji tentang 
aspek efisiensi reproduksi dengan melihat besarnya indek 
fertilitas induk sapi Limpo di wilayah sistem pertanian yang 
berbeda yaitu didaerah Kalipare dan Sumberpucung 
Kabupaten Malang. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Reproduksi merupakan bagian yang sangat perlu 
menjadi perhatian dalam pemeliharaan sapi potong terutama 
dalam sistem pemeliharaan induk-anak seperti yang banyak 
dilakukan pada peternakan rakyat. Kecamatan Kalipare 
merupakan daerah dengan sistem pertanian lahan kering 
(tegalan) yang lahan pertaniannya tidak mendapatkan irigasi, 
sehingga air merupakan faktor pembatas dan hanya 
menggantungkan dari air hujan. Sistem pertanian lahan kering 
umumnya dilakukan secara ektensif dengan pola tanam jenis 
tanaman monokultur (palawija) sepanjang tahun. Rumput alam 
merupakan satu-satunya pakan ternak. Perilaku petani 
peternak dalam memelihara ternak tidak maksimal 
sehubungan dengan pakan yang tidak cukup karena hanya 
mengandalkan rumput alam. Kondisi tersebut mengakibatkan 
kesuburan ternak cenderung berkurang. 

Kecamatan Sumberpucung merupakan daerah lahan 
basah dan merupakan daerah pertanian yang dikelola secara 
intensif dengan pola tanam dari jenis tanaman yang bervariasi 
yaitu jenis padi-padian dan kacang-kacangan. Menurut Hadi 
dan Ilham (2002), di daerah pertanian intensif, jenis pakan 
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yang diberikan untuk ternak terdiri atas hijauan dan 
konsentrat. Pakan hijauan merupakan sumber serat kasar 
berasal dari rumput gajah yang ditanam di pembatas sawah 
atau lahan lain yang teraliri irigasi dan sumber pakan lain yang 
berupa limbah pertanian yang berasal dari jerami padi, jagung 
dan kacang-kacangan. 

Perbedaan kondisi sistem pertanian dapat 
mempengaruhi penampilan reproduksi sapi betina, oleh karena 
itu diperlukan suatu kajian bagaimana perbedaan efisiensi 
reproduksi sapi Limpo diwilayah sistem pertanian yang 
berbeda yaitu di Kecamatan Kalipare dan Sumberpucung 
Kabupaten Malang. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan 
perbedaan efisiensi reproduksi induk sapi Limpo di wilayah 
sistem pertanian tegal dibanding dengan irigasi. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
pedoman kebijakan dalam mengembangkan pengelolaan induk 
sapi Limpo. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Perkembangan produktifitas ternak sapi merupakan 
interaksi dari banyak faktor diantaranya kualitas dan kuantitas 
pakan serta pengolahan lahan. Daerah lahan basah di 
Kecamatan Sumberpucung dengan pengolahan pertanian 
menggunakan sistem irigasi kandungan unsur haranya akan 
lebih lengkap dibandingkan dengan lahan kering (tegalan) di 
Kecamatan Kalipare sehingga kualitas pakan hijauan akan 
menjadi lebih baik. Tingginya kualitas dan kuantitas pakan 
cenderung berpengaruh baik terhadap kesuburan ternak. 
Pemberian pakan yang bermutu baik dan dalam jumlah yang 
cukup selama bunting sampai pasca beranak akan 
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mempengaruhi produktivitas dan kesuburan ternak sedangkan 
kurangnya konsumsi pakan akan memperlambat terjadinya 
berahi. 

Program inseminasi buatan (IB) di Indonesia telah 
menghasilkan beberapa sapi potong silangan. Sapi Limpo 
sebagai hasil persilangan antara sapi Limousin dengan sapi 
PO, merupakan sapi silangan yang banyak disukai dan 
dipelihara oleh peternak rakyat. Limousin adalah sapi dari 
bangsa Bos taurus yang terbiasa hidup di daerah dengan 
temperatur udara yang dingin dan tatalaksana pemeliharaan 
yang intensif, serta termasuk sapi tipe besar sehingga secara 
genetik mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sapi PO 
adalah termasuk bangsa Bos indicus yang berasal dari daerah 
tropis, terbiasa hidup di daerah dengan temperatur udara yang 
panas dan tatalaksana pemeliharaan yang ekstensif, serta 
termasuk sapi tipe kecil sampai sedang sehingga laju 
pertumbuhannya rendah sampai sedang. Oleh karena itu, sapi 
Limpo secara genetik akan mewarisi sifat-sifat kedua tetuanya 
masing-masing sebesar 50%, diduga dibandingkan dengan 
sapi PO akan mempunyai potensi laju pertumbuhan lebih 
cepat tetapi kurang tahan terhadap pengaruh temperatur udara 
panas dan kondisi pakan terbatas. 

Efisiensi reproduksi yang rendah diakibatkan karena 
adanya gangguan reproduksi sedangkan daya reproduksi 
ternak yang tinggi disertai dengan pengelolaan ternak yang 
baik akan menghasilkan efisiensi yang tinggi diikuti dengan 
produktivitas yang tinggi pula. Reproduksi merupakan proses 
yang rumit karena untuk terjadinya reproduksi yang normal 
dipengaruhi oleh banyak faktor dari dalam maupun dari luar 
tubuh. Tidak munculnya salah satu atau faktor-faktor tersebut 
dapat menyebabkan hambatan proses reproduksi sehingga 
terjadi gangguan reproduksi.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Sapi Limousin 
Sapi Limousin merupakan sapi potong keturunan Bos 

taurus yang berhasil dijinakkan dan dikembangkan di Prancis 
Tengah bagian selatan dan barat, sapi ini sering digunakan 
sebagai sapi pekerja (tarik) yang akhirnya berubah menjadi 
sapi pedaging, karena mempunyai perototan bagus dan 
kandungan lemak sedikit. Warna bulunya merah kecoklatan 
tanpa ada warna putih kecuali pada ambingnya, sedangkan 
kakinya dari lutut ke bawah berwarna agak muda dan 
umumnya terdapat bentuk lingkaran berwarna agak muda 
disekeliling matanya (Pane, 1993). Tubuh sapi Limousin 
berwarna coklat keemasan walaupun warna lain seperti hitam 
juga telah dikembangkan melalui crossbreeding dengan 
bangsa lain. Sapi ini juga memiliki sifat yang jinak sehingga 
memudahkan dalam penanganan (Anonimus, 2007).  
 Sapi Limousin memiliki tiga sifat penting yaitu 
efisiensi pakan, kemampuan beradaptasi yang baik dan karkas 
yang tinggi (Anonimus, 2006). Bangsa sapi ini mempunyai 
ukuran tubuh yang besar dan sangat baik dikembangkan untuk 
memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Bobot lahir sapi 
Limousin tergolong kecil sampai medium yang berkembang 
menjadi golongan besar saat mencapai dewasa. Hal ini penting 
untuk menghindari terjadinya kesulitan beranak pada 
perkawinannya dengan betina-betina lokal yang umumnya 
mempunyai ukuran tubuh medium. Menurut Susilorini, dkk, 
(2008) berat badan betina dewasa mencapai 1.350 pounds (612 
kg), sedangkan pejantan dewasa memiliki berat badan antara 
2000 – 2400 pounds (907-1.088 kg) (Sapi Limousin memiliki 
tingkat kesuburan yang baik, daya hidup pedet bagus dan 
memiliki pertambahan bobot badan bagus serta sifat 
keindukan bagus pula (Blakely dan Bade, 1998). 
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2.2. Persilangan 
Persilangan atau crossbreeding adalah perkawinan 

antara dua ternak yang berbeda bangsa atau spesiesnya. 
Tujuan utama dari persilangan adalah menggabungkan dua 
sifat atau lebih yang berbeda yang semula terdapat dalam dua 
bangsa ternak kedalam satu bangsa silangan (Hardjosubroto, 
1994). Salah satu cara meningkatkan produksi daging ternak 
lokal dengan cara memperbaiki penampilan produksi dan 
reproduksinya, perbaikan genetik ini biasa dilakukan dengan 
persilangan (Devendra dan Burns, 1994).  

Keuntungan yang diperoleh dari persilangan adalah 
heterosis yang memungkinkan diperolehnya rataan produksi 
yang lebih baik dari tetuanya seperti pada bobot lahir, 
produksi susu induk, laju pertumbuhan, bobot sapih, dan bobot 
potong, memperbaiki salah satu sifat yang kurang baik dari 
salah satu bangsa,       meningkatkan daya hidup dengan 
diperolehnya daya adaptasi yang lebih baik dan tahan 
penyakit, menurunkan mortalitas terutama pada periode pra-
sapih dengan bobot lahir dan produksi susu yang lebih tinggi, 
meningkatkan daya reproduksi seperti pencapaian dewasa 
kelamin dan dewasa tubuh yang lebih cepat dan 
menghilangkan atau mengurangi sifat lethal (Hadi dan Ilham, 
2002). 

 
2.3. Inseminasi Buatan 

Inseminasi Buatan adalah proses memasukkan sperma 
ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan untuk 
membuat betina jadi bunting tanpa perlu terjadi perkawinan 
alami. Konsep dasar dari teknologi ini adalah bahwa seekor 
pejantan secara alamiah memproduksi puluhan milyar 
spermatozoa per hari, sedangkan untuk membuahi satu sel 
telur (oosit) pada hewan betina diperlukan hanya satu 
spermatozoa. Potensi terpendam yang dimiliki seekor pejantan 
sebagai sumber informasi genetik, apalagi yang unggul dapat 
dimanfaatkan secara efisien untuk membuahi banyak betina 
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(Garner and Hafez, 2008). Pada dasarnya terdapat empat 
faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan IB, yaitu 
semen beku, ternak betina sebagai akseptor IB, keterampilan 
tenaga pelaksana (inseminator) dan pengetahuan zooteknis 
peternak (Toelihere, 1997). 

Faktor terpenting dalam pelaksanaan IB adalah 
ketepatan waktu pemasukan semen pada puncak kesuburan 
ternak betina. Puncak kesuburan ternak betina adalah pada 
waktu menjelang ovulasi. Waktu terjadinya ovulasi selalu 
terkait dengan periode berahi. Pada umumnya ovulasi 
berlangsung sesudah akhir periode berahi. Ovulasi pada ternak 
kambing terjadi 25 jam sesudah munculnya gejala berahi. 
Sebelum dapat membuahi sel telur yang dikeluarkan sewaktu 
ovulasi, spermatozoa membutuhkan waktu kapasitasi untuk 
menyiapkan pengeluaran enzim-enzim zona pelucida dan 
masuk menyatu dengan ovum menjadi embrio (Hafez and 
Hafez, 2008). Peternak dan petugas lapangan harus mutlak 
mengetahui dan memahami kapan gejala berahi ternak terjadi 
sehingga tidak ada keterlambatan IB. Kegagalan IB menjadi 
penyebab membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan 
peternak.  

Apabila semua faktor di atas diperhatikan diharapkan 
bahwa hasil IB akan lebih tinggi atau hasilnya lebih baik 
dibandingkan dengan perkawinan alam (Sugoro, 2009). Hal ini 
berarti dengan tingginya hasil IB diharapkan efisiensi 
produktivitas akan tinggi pula, yang ditandai dengan 
meningkatnya populasi ternak dan disertai dengan terjadinya 
perbaikan kualitas genetik ternak, karena semen yang dipakai 
berasal dari pejantan unggul yang terseleksi. Dengan demikian 
peranan bioteknologi IB terhadap pembinaan produksi 
peternakan akan tercapai. 

Manfaat penerapan bioteknologi IB pada ternak adalah 
sebagai berikut (1) Menghemat biaya pemeliharaan ternak 
jantan; (2) Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik; 
(3) Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina 
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(inbreeding); (4) Dengan peralatan dan teknologi yang baik 
spermatozoa dapat simpan dalam jangka waktu yang lama; (5) 
Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun 
kemudian walaupun pejantan telah mati; (6) Menghindari 
kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena 
fisik pejantan terlalu besar; dan menghindari ternak dari 
penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan 
hubungan kelamin (Sugoro, 2009). 

 
2.4. Efisiensi Reproduksi 

Reproduksi merupakan faktor penting yang dapat 
mempengarui efisiensi reproduksi dari suatu ternak betina. 
Efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila seekor Induk sapi 
dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun (Ball and 
Peters, 2007).  

Hardjopranoto (1995) menyatakan tinggi rendahnya 
efisiensi reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh 4 hal 
yaitu angka kebuntingan (conception rate), jarak beranak 
(calving interval), jarak antar melahirkan sampai bunting  
 
2.4.1. Conception Rate (CR)  

Conception Rate atau angka konsepsi merupakan 
persentase ternak betina yang bunting pada perkawinan 
pertama. Conception Rate ditentukan berdasarkan hasil 
diagnosa kebuntingan dengan palpasi abdominal (Toelihere, 
1997). Conception Rate ditentukan berdasarkan hasil diagnosa 
kebuntingan dalam waktu 40-60 hari sesudah inseminasi. 
Conception Rate ditentukan oleh tiga faktor yaitu kesuburan 
pejantan, kesuburan betina dan teknik inseminasi.  

Hunter (1995) menyatakan Conception Rate untuk sapi 
berkisar antara 60 – 70 persen. Conception Rate yang 
maksimal apabila telah mencapai 73 persen dari inseminasi 
pertama. Conception Rate dapat diestimasi pada peternakan 
dengan mengkalkulasi proporsi dari sapi yang dikawinkan 
kemudian didiagnosa kebuntingannya 40-70 hari kemudian. 
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Untuk perkawinan alam, Conception Rate kira-kira 70%, 
sedangkan untuk pelayanan perkawinan dengan IB Conception 
Rate kira-kira 65%, bergantung pada kemampuan inseminator   

Menurut Smith (2009) faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi Conception Rate yaitu; kondisi saat beranak, 
kondisi reproduksi dan kesehatan yang tidak baik setelah 
beranak, deteksi berahi yang salah, ketepatan waktu 
perkawinan (IB), ketidak akuratan dalam deteksi berahi, 
kualitas semen, teknik IB, kesuburan pejantan, jarak dari 
calving ke perkawinan, tingkat nutrisi dan produksi susu pada 
sapi perah, lingkungan, umur, genetik. 

Conception Rate yang maksimal apabila telah mencapai 
70% dari inseminasi pertama (Kementerian Pertanian, 2009) 
dan ditentukan berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan 
dengan palpasi rektal (Toelihere, 1997).  Untuk menghitung 
besarnya Conception Rate dapat dihitung dengan rumus: 

 
 
2.4.2. Service per Conception (SC) 

Service per Conception adalah suatu angka yang 
menunjukkan kemampuan ternak dalam perkawinan untuk 
menghasilkan kebuntingan. Service per Conception yang 
rendah  merupakan faktor ekonomis yang sangat penting, baik 
dalam perkawinan alam maupun IB dapat menggambarkan 
tingkat kesuburan ternak-ternak di suatu peternakan. Service 
per Conception mempunyai nilai kecil pada sejumlah besar 
populasi ternak, tapi Service per Conception merupakan alat 
pengukur yang valid untuk satu betina individu. Nilai Service 
per Conception yang normal adalah 1,6 sampai 2,0. Semakin 
rendah nilai tersebut, semakin tinggi kesuburan ternak, 
sebaliknya semakin tinggi Service per Conception maka akan 
semakin rendah kesuburannya (Toelihere, 1997).  

Service per Conception yang rendah merupakan faktor 
ekonomis yang sangat menguntungkan dalam perkawinan 
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sebab tingkat fertilitas pada ternak yang tinggi memungkinkan 
tingkat kebuntingan pada ternak dapat terjadi dengan cepat. 
Service per Conception dapat menggambarkan tingkat 
kesuburan ternak-ternak di suatu peternakan. Nilai Service per 
Conception yang rendah merupakan faktor ekonomis yang 
sangat baik dalam perkawinan alam maupun IB. Service per 
Conception mempunyai nilai kecil pada sejumlah besar 
populasi ternak, tapi Service per Conception merupakan alat 
pengukur yang valid untuk satu betina individu (Bearden et 
al., 1984). 

Nilai Service per Conception sangat dipengaruhi oleh 
keakuratan pendektesian berahi, kualitas semen, waktu dan 
teknik IB, kesehatan ternak, nutrisi dan fertilitas ternak 
(Toelihere, 1997), selain itu faktor yang berperan penting 
adalah faktor pejantan. Semakin baik kondisi genetik, silsilah 
keluarga dan performans pejantan maka semen yang 
dihasilkan akan semakin baik. Perkawinan dengan pejantan 
tanpa seleksi terlebih dahulu dapat mengakibatkan terjadinya 
inbreeding yang berakibat menurunnya tampilan reproduksi 
keturunannnya (Hardjosubroto, 2004). 

Partodihardjo (1990) menyatakan bahwa nilai Service 
per Conception yang baik 1,5 sampai 1,7, bila angka 
kebuntingan yang optimal tidak tercapai maka diduga terdapat 
suatu kelainan. Kelainan tersebut dapat berasal dari berbagai 
macam kemungkinan, misalnya tingkat fertilitas betina yang 
rendah atau peternak kurang terampil dalam mengawinkan 
ternak. Nilai Service per Conception dapat dicapai dengan 
mengatur perkawinan yang tepat. 

Besarnya nilai Service per Conception dapat dihitung 
dengan rumus: 
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2.4.3. Days Open 

Days Open adalah banyaknya hari saat sesudah induk 
beranak sampai dengan bunting. Beberapa hal yang 
mempengaruhi Days Open adalah fertilitas jantan dan betina, 
Service per Conception , deteksi berahi dan kelainan 
hormonal. Days Open dapat diperkecil dengan meningkatkan 
efisisensi deteksi berahi.  

Days Open pada seekor ternak dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantarannya IB yang mencakup teknik 
inseminasi, penggunaan semen berkualitas baik dan kulitas 
berahi induk, kesehatan ternak, fertilitas induk dan manajemen 
yang meliputi recording, ketepatan dalam deteksi berahi dan 
nilai nutrisi yang memadai. Salah satu faktor yang mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap Days Open adalah pakan. Hal ini 
disebabkan karena pakan memiliki pengaruh langsung 
terhadap pembentukan dan sirkulasi hormon, siklus 
reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan fetus, pemulihan 
pasca partus serta performans reproduksi lainnya seperti 
Service per Conception (Wijanarko, 2010). 

Apabila terdapat calving interval yang panjang 
sebagian besar karena Days Open yang panjang. Hal ini 
disebabkan: (1) Anaknya tidak disapih sehingga munculnya 
berahi pertama post partum menjadi lama. (2) Peternak 
mengawinkan induknya setelah beranak dalam jangka waktu 
yang lama sehingga Days Open menjadi panjang. (3) 
Tingginya kegagalan inseminasi buatan sehingga Service per 
Conception nya menjadi tinggi. (4) Umur pertama kali 
dikawinkan lambat. Oleh karena pertambahan berat badannya 
lambat, maka rata-rata pertama kali dikawinkan berumur di 
atas dua tahun, dan peternak enggan mengawinkan ternaknya 
lebih awal walaupun diketahui sudah ada tanda-tanda berahi 
(Susilawati dan Affandi, 2004). 
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2.4.4. Calving Interval  
Calving Interval adalah jangka waktu antara satu 

kelahiran dan kelahiran berikutnya atau sebelumnya. Calving 
Interval ditentukan oleh lama kebuntingan dan Days Open. 
Days Open menunjukkan selang waktu antara saat beranak 
sampai dengan terjadi konsepsi kembali (Hafez dan Hafez, 
2008). Calving Interval adalah karakter yang paling penting 
untuk menilai produktivitas dan merupakan indeks terbaik 
untuk mengevaluasi efisiensi reproduksi pada sekelompok 
ternak di lapang. 

Calving Interval adalah karakter yang paling penting 
untuk menilai produktivitas sapi potong dan merupakan indeks 
terbaik untuk mengevaluasi efisiensi reproduksi pada 
sekelompok ternak di lapangan. Untuk mempertahankan 
calving Interval 12 bulan pada sekelompok ternak, kurang 
lebih 90% sapi harus menunjukkan estrus postpartum dalam 
60 hari sampai 85 hari setelah melahirkan (Jaenudeen dan 
Hafez, 2008) 

Panjangnya Calving Interval disebabkan beberapa 
faktor diantaranya panjangnya masa berahi setelah melahirkan 
dan manajemen peternak (Gunawan et al., 2003). Faktor lain 
yang menyebabkan panjangnya Calving Interval adalah 
interval antara munculnya berahi pertama dengan terjadinya 
kebuntingan, kegagalan perkawinan, dan kematian embrio 
(Latief, Rahardja dan Yusuf, 2004).  
 
2.5. Pengaruh Pakan terhadap Reproduksi 

Faktor manajemen sangat erat hubungannya dengan 
faktor pakan atau nutrisi. Jika tubuh kekurangan nutrisi 
terutama untuk jangka panjang yang lama maka akan 
menurunkan fungsi alat reproduksi sehingga efisiensi 
reproduksi menjadi rendah dan akhirnya produktifitas juga 
akan rendah. 

Savell and Smith (2000) menyatakan pakan yang 
kurang akan membuat perkembangan alat reproduksi 
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terhambat dan sekresi hormon reproduksi akan terganggu. 
Begitu pula sebaliknya pakan berlebih akan meyebabkan 
obesitas, pada sapi dara akan mengganggu perkembangan 
tumbuh sedangkan pada sapi dewasa akan mengganggu 
ovulasi. Kekurangan pakan yang diberikan pada ternak dapat 
menyebabkan fungsi semua kelenjar dalam tubuh menurun 
diikuti terjadinya hipofungsi ovarium pada hewan betina. 

Nutrisi yang baik dibutuhkan induk sapi untuk 
memperpendek jangka waktu berahi post partum karena berahi 
ini ditentukan oleh besarnya sekresi hormon gonadotropin. 
Dengan protein yang cukup, sekresi hormon LH dan FSH  
akan meningkat sehingga mendorong terjadinya berahi. 
Widjanarko (2010) menyatakan rendahnya kadar estrogen 
dalam darah karena defisiensi nutrisi, beta karoten, fosfor dan 
berat badan yang rendah akan menyebabkan terjadinya silent 
heat dan subestrus pada sapi. Kejadian ini sering terjadi pada 
sapi post partum. 

Santos et al., (2004) menyatakan kurangnya konsumi 
pakan dapat meyebabkan menurunnya produktivitas sapi. 
Energi yang cukup dibutuhkan untuk memproduksi 
Luiteinizing Hormone (LH). Hormon ini berfungsi untuk 
merangsang pertumbuhan folikel (mengaktifkan fungsi 
ovarium) sehingga terjadi berahi post partus dengan kata lain 
bila cadangan energi tubuh pada periode setelah partus rendah 
maka anestrus post partus akan terjadi lebih lama. 
 
2.6. Pengaruh Lingkungan terhadap Reproduksi 

Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan 
melalui perbaikan mutu pakan dan program pemuliaan melalui 
seleksi dan persilangan. Perbaikan mutu pakan dan 
manajemen dapat meningkatkan produktivitas, tapi tidak 
meningkatkan mutu genetik. Perbaikan produktivitas tersebut 
sering kali bersifat sementara dan tidak diwariskan pada 
turunannya (Rusfidra, 2006). 
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Berbagai faktor lingkungan yang berkaitan dengan 
peternakan (gizi buruk, penanganan ternak tidak sesuai) dan 
berasal dari alam (temperatur, radiasi, humaditas, angin hujan) 
dan lain lain akan berperan sebagai stressor pada ternak. 
Faktor stressor dapat menyebabkan kondisi tercekam, yaitu 
keadaan terganggunya kondisi atau fungsi kelenjar dalam 
tubuh, bahkan sampai kepada tingkat sel yang normal dapat 
terganggu. Stressor lingkungan dapat menimbulkan 
perubahaan fisiologis, metabolis, hormonal, behaviour, 
psikologik dan imunologik (Yani dan Purwanto, 2006). 
Sedangkan menurut Imbang (2010) pengaruh stressor, seperti 
perubahaan kondisi kandang, transportasi ternak, penanganan 
ternak yang kasar dapat mengganggu proses reproduksi pada 
ternak. Keberadaan stressor lingkungan tidak saja 
menyebabkan berbagai perubahaan fisiologik dan behaviour 
bahkan dapat bersifat patologis kalau tidak di kelola atau di 
tangani dengan baik. Menurut  Yani dan Purwanto (2006) 
respon terhadap stressor lingkungan sangat beragam, namun 
secara umum mempengaruhi kesehatan, kondisi kesejahteraan 
ternak, performans produksi dan berpengaruh buruk pada 
reproduksi sapi. Secara lebih rinci di jelaskan akan 
mengakibatkan perubahaan perilaku pola makan dan minum, 
penurunan efisiensi reproduksi dan produksi dan perubahan 
biologik lainnya. Perubahan parameter biologik yang telah 
diamati meliputi: peningkatan suhu tubuh, respirasi, detak 
jantung, perubahaan hormonal, komposisi darah, motilitas 
digesti, fermentasi, peningkatan kepekaan terhadap penyakit. 
Secara umum respon ternak terhadap suhu lingkungan yang 
kurang ideal sangat beragam tergantung pada umur, tipe 
bangsa (breeds), tingkat produksi, keadaan bulu dan kulit , 
derajad aklimasi termal kualitas pakan, ransum, frekuensi 
pemberian pakan, kondisi tubuh, perkandangan, khususnya 
kondisi insulasi, sirkulasi udara. 

Adanya stress terhadadap reproduksi ternak akan 
menyebabkan  penurunan fungsi kelenjar tubuh khususnya 



16 
 

kelenjar endokrin dimana salah satunya adalah kelenjar 
hipofisa anterior. Penurunan fungsi kelenjar hipofisis anterior 
tersebut diantaranya menyebabkan terjadinya penurunan 
hormon FSH dan LH. Penurunan hormon gonadotropin 
tersebut akan meyebabkan menurunnya fungsi hormon 
ovarium sehingga akan meyebabkan menghambat proses 
folikulogenesis. Akibatnya folikel tidak tumbuh dan 
menyababkan berahi tidak muncul (Anonimus, 2010).  

Stress panas merupakan faktor utama yang 
berkontribusi terhadap kesuburan ternak sapi. Suhu yang 
tinggi pada sapi dapat mengganggu proses reproduksi yaitu (1) 
efek negatif pada pola reproduksi (2) Gangguan sistem 
endokrin dan mengubah pola perkembangan folikel (3) 
Menurunnya kualitas sperma, oosit dan embrio dan (4) efek 
negatif pada status gizi dan keseimbangan energi (Anonimus, 
2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



17 
 

BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kalipare dan 
Sumberpucung, Kabupaten Malang. Pelaksanaan pengambilan 
data dilakukan pada bulan Januari 2012 sampai Februari 2012  

 
3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 80 ekor 
induk sapi Limpo dengan rincian masing-masing 40 ekor di 
Kecamatan Kalipare dan 40 ekor di Kecamatan 
Sumberpucung. 
 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
survei memakai data sekunder berupa kartu catatan inseminasi 
buatan (IB) yang ada di peternak. Pemilihan sampel ternak 
dilakukan secara purposive sampling yaitu sapi betina Limpo 
yang tidak dalam keadaan terganggu reproduksinya dan tidak 
majir. 

 
3.4. Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati adalah Days Open (DO), Service 
per Conception (S/C), Conception Rate (CR), dan Calving 
Interval (CI). 

 
3.5. Analisis Data  

Data yang diperoleh kemudian dihitung persentase atau 
rata-rata dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis 
menggunakan analisa deskriptif dan uji t tidak berpasangan, 
dengan rumus sebagai berikut (Astuti, 2007): 
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Keterangan : 
 
X1  = Rata-rata sapi Limpo di Kecamatan Kalipare 
X2  = Rata-rata sapi Limpo di Kecamatan Sumberpucung 
Sd1  = Standard deviasi sapi Limpo di Kecamatan Kalipare 
Sd2  = Standart deviasi sapi Limpo di Kecamatan   
                Sumberpucung 
n1  = Jumlah sampel sapi Limpo di Kecamatan Kalipare 
n2  = Jumlah sampel sapi Limpo di Kecamatan  
                Sumberpucung 
 
3.6. Batasan Istilah 
Efisiensi Reproduksi adalah efisiensi reproduksi adalah ukuran 

kemampuan seekor sapi untuk bunting dan 
menghasilkan keturunan yang layak 

Days open adalah jarak waktu antara melahirkan sampai 
bunting kembali 

Service per conception adalah angka yang menunjukkan 
berapa kali perkawinan atau inseminasi yang 
dibutuhkan oleh ternak sampai menghasilkan 
kebuntingan. 

Conception rate adalah persentase ternak betina yang bunting 
pada perkawinan pertama 

Calving interval adalah jangka waktu antar satu kelahiran dan 
kelahiran berikutnya atau sebelumnya 
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BAB 1V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Keadaan Umum Penelitian 

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak 
pada selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Posisi koordinat 
Kabupaten Malang ditinjau dari posisi koordinat Bujur dan 
Lintang berada pada posisi 120 17’ 10,9”-1120 57’ 0,0” BT dan 
70 44’ 55,11” – 80 26’ 34,45” LS. Dengan luas wilayah sekitar 
3.238,26 km2.  Kondisi topografi Kabupaten Malang 
merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh 
beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada 
ketinggian 250-500 m diatas permukaan laut (dpl) yang 
terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang.  

Kecamatan Sumberpucung merupakan salah satu 
kecamatan di Kabupaten Malang. Kecamatan ini 
menggunakan sistem pertanian irigasi. Di kecamatan 
sumberpucung ini banyak sawah yang sistem pengairanya 
menggunakan sistem irigasi, dan merupakan dataran rendah 
sehingga memudahkan dalam pengairanya serta hasil panenan 
pun mudah diangkut dengan lancar karena transportasinya 
mudah. Populasi sapi potong di Sumberpucung pada tahun 
2010 sebanyak 2.611 ekor (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Malang, 2011). Irigasi di Sumberpucung menggunakan sistem 
irigasi teknis, dan merupakan daerah Irigasi Saluran (IS) 
Molek (Vera, 2003). 

Selama waktu penelitian ini dijumpai bahwa jenis 
hijauan yang diberikan adalah rumput gajah, limbah jagung, 
jerami padi dan limbah industri. Susilo (2005) menyatakan 
daerah irigasi mempunyai ketersediaan air yang cukup 
sehingga daerah ini mempunyai persediaan hijauan pakan 
ternak sepanjang waktu tanpa mengalami kesulitan saat musim 
kemarau. Daerah ini memiliki sistem pertanian intensif dengan 
pola tanam yang bervariasi berupa jenis padi-padian dan 
kacang-kacangan. Pakan yang diberikan di daerah ini berupa 
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rumput-rumputan yaitu rumput gajah (Pennisetum purpureum) 
(Gambar no.2), rumput lapangan dan limbah pertanian yaitu 
padi (Oriza sativa) dan jagung (Zea mays) selain itu juga 
pemanfatan limbah industri berupa ampas tahu dan dedak 
padi. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 
 

Luas wilayah Kecamatan Kalipare adalah 456,14 km2. 
Banyaknya curah hujan pada tahun 2009 adalah 1300 mm dan 
mempunyai suhu rata-rata 27°C - 30°C. Rata-rata ketinggian 
dari atas permukaan laut adalah 310 m. Dilihat dari topografi 
tersebut  Kecamatan Kalipare terletak di lereng Gunung 
Kendeng yang tergolong dataran tinggi dan merupakan 
kawasan pertanian lahan kering karna sistem irigasi tidak 
mampu menjangkau areal pertanian disini dan sebagian 
daerahnya berada di wilayah pegunungan kering. Lahan 
pertanian di Kalipare sebagian besar berupa sawah tadah hujan 
seluas 1.445 Ha, sawah tanpa irigasi 1.462 Ha dan tegalan 
2.637 Ha. Populasi sapi potong pada tahun 2010 sebanyak 
7.450 ekor (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2011). 
Selama waktu penelitian ini dijumpai bahwa jenis hijauan 
yang diberikan adalah pucuk tebu, limbah pertanian berupa 
jerami padi (Gambar no.3), jagung dan kacang-kacangan. 
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Warga di Kalipare banyak yang bertani tebu karena 
perawatanya lebih mudah dan hasilnya menjanjikan bagi para 
petani. 

Menurut Osa (1999) pakan hijauan yang diberikan di 
daerah Kalipare dikelompokkan menjadi rerumputan, daun-
daunan dari pohon dan limbah pertanian. Rerumputan yang 
digunakan terdiri atas dua golongan besar yaitu rumput alam 
dan rumput gajah (Pennisetum purpureum). Rumput alam 
yang digunakan meliputi berbagai species misalnya Polytrias 
amaura, Cynodon dactylon, Paspalum conjugatum, Imperata 
cylidrica dan Andropogon sp. Daun-daunan yang digunakan 
sebagai ransum berasal dari tanaman pepohonan maupun 
semak leguminosa ataupun nirleguminos yang ditanam sendiri 
oleh peternak ataupun yang tumbuh secara alamiah diwilayah 
hutan. Adapun jenis daun-daunan tersebut diantaranya turi, 
gamal dan pisang sedangkan jenis tanaman limbah yang 
digunakan adalah pucuk tebu, ketela pohon, jagung dan padi.  

 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Jerami padi 
Jenis-jenis hijauan ini dikumpulkan dari tepian jalan, 

tepian sungai atau saluran air, tanah marjinal serta pematang-
pematang areal lahan pertanian. Hal ini tidak berbeda yang 
dilaporkan oleh Ifar (1990) bahwa di Malang Selatan sumber 
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pakan yang digunakan pada umumnya diluar kekuasaan para 
petani misalnya wilayah hutan, tanah marjinal, tepian jalan 
ataupun sungai. 

Banyaknya populasi sapi di daerah non irigasi 
dibanding daerah irigasi dikarenakan daerah Kalipare 
masyarakatnya sebagian besar bekerja dibidang pertanian 
dibanding daerah Sumberpucung. Selain itu masyakarakat di 
Kalipare dalam memelihara sapi tujuannya sebagai tabungan. 
Widiati (2003) menyatakan petani memelihara sapi potong 
mempunyai tujuan ganda (tabungan dan keturunan) tetapi arah 
pemeliharaan oleh petani dapat diidentifikasikan ada dua arah 
pola pemeliharaan yaitu mengarah pada usaha 
pengembangbiakan dan penggemukan. 

Widjanarko (2010) menyatakan dalam melaksanakan 
usaha ternak sapi potong peternak dipengaruhi oleh dua faktor 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal untuk mencapai 
tujuan yaitu pendapatan (incomes). Faktor dari dalam 
(internal) adalah faktor yang bersumber dari peternak sendiri 
antara lain umur, pendidikan, pengalaman beternak, skala 
kepemilikan ternak, luas lahan yang dimiliki, jenis kelamin, 
jumlah tanggungan rumah tangga dan pendapatan kepala 
keluarga sedangkan faktor dari luar (eksternal) antara lain 
upah, harga barang-barang dipasar, struktur sosial, teknologi, 
harga bibit dan lain-lain. 
 
4.2. Efisiensi Reproduksi Sapi Limpo 
4.2.1. Service per Conception (SC) 

Service per conception adalah suatu angka yang 
menunjukkan kemampuan ternak dalam perkawinan untuk 
menghasilkan kebuntingan. Nilai service per conception  yang 
rendah merupakan faktor ekonomis yang sangat 
menguntungkan dalam perkawinan alam maupun IB. Hasil 
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pengamatan service per conception di daerah irigasi 
diperlihatkan pada Lampiran 1 dan 2, dan pada daerah non 
irigasi diperlihatkan pada Lampiran 3 dan 4. Rata-rata nilai 
service per conception sapi Limpo dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Nilai Service per Conception Sapi Limpo 

No Sistem Pertanian Service per 
conception (kali) 

1 Irigasi (Sumberpucung) 1,7+0,9 

2 Non Irigasi (Kalipare) 2,2+1,5 

     
Rata-rata service per conception menunjukkan bahwa 

sapi Limpo di daerah irigasi adalah 1,7+0,9 kali dan di daerah 
non irigasi 2,2+1,5 kali (Tabel 1). service per conception sapi 
Limpo di daerah non irigasi lebih besar dibanding dengan di 
daerah irigasi. Hasil service per conception di daerah irigasi 
termasuk dalam kategori normal, sedangkan nilai service per 
conception di daerah non irigasi termasuk dalam kategori 
tinggi karena lebih dari 2,0 kali yaitu 2,2 kali.  Hal ini sesuai 
dengan pendapat Toelihere (1997), yang menyatakan bahwa 
nilai service per conception yang normal adalah antara 1,6-2,0 
kali. 

service per conception di daerah irigasi lebih baik 
dibanding di daerah non irigasi. Tingginya nilai service per 
conception di daerah non irigasi disebabkan karena di daerah 
non irigasi transportasi cukup sulit karena jalan disana masih 
berbatu atau makadam. Selain itu rata-rata pengetahuan 
peternak dalam mendeteksi tanda-tanda berahi di daerah non 
irigasi kurang bila dibanding di daerah irigasi (lihat Lampiran 
5 dan 6), sehingga terlambat dalam mendeteksi berahi. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Diwyanto et al., (2009) menyatakan 
bahwa tingginya service per conception dapat disebabkan 
karena: 1) Petani terlambat mendeteksi saat berahi atau 
terlambat melaporkan berahi sapinya kepada petugas 
inseminator, 2) Adanya kelainan pada alat reproduksi induk 
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sapi, 3) Fasilitas pelayanan inseminasi terbatas, dan 4) Kurang 
lancarnya transportasi. Pada kondisi sulit pakan, sapi 
crossbred menjadi kurus, kondisi tubuh buruk, dan berakibat 
menurunnya kinerja reproduksi, seperti: nilai service per 
conception tinggi, dan calving interval menjadi panjang. 
Kondisi ini disertai rendahnya produksi susu dan tingginya 
kematian pedet. Pada kondisi pemeliharaan yang baik, kinerja 
reproduksi sapi crossbred tetap baik. Namun sering dijumpai 
terlambatnya penyapihan anak, berakibat panjangnya days 
open, dan panjangnya calving interval walaupun nilai service 
per conception rendah.  

 
4.2.2. Days Open (DO) 

Days Open merupakan selang waktu antara saat 
beranak sampai dengan terjadi kebuntingan kembali setelah 
beranak. Penentuan lamanya DO dapat dilihat dari selisih 
antara tanggal kelahiran sampai tanggal inseminasi terakhir 
sebelum mengalami kelahiran berikutnya. Hasil pengamatan 
DO di daerah irigasi diperlihatkan pada Lampiran  1 dan 2, 
dan pada daerah non irigasi diperlihatkan pada Lampiran 3 dan 
4. Rata-rata nilai DO sapi Limpo dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Nilai Days Open Sapi Limpo 

No Sistem Pertanian Days Open (Hari) 
1 Irigasi (Sumberpucung) 64,0+24,1a 

2 Non Irigasi (Kalipare) 109,2+40,7 b 

     Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan  perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) 

 
Rata-rata DO sapi Limpo sebesar 64,0±24,1 hari di 

daerah irigasi dan 109,2+73,5 hari di daerah non irigasi (Tabel 
2). Hasil perhitungan menggunakan uji t (Lampiran 7) 
menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01). DO sapi Limpo di daerah non irigasi lebih panjang 
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dibanding dengan di daerah irigasi. DO sapi Limpo yang 
panjang ini disebabkan oleh service per conception yang 
tinggi pada daerah non irigasi. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan nilai DO di daerah non irigasi mempunyai nilai 
yang lebih panjang dari nilai yang ideal sehingga 
mempengaruhi calving interval dan dapat merugikan bagi 
peternak, karena efisiensi yang baik adalah apabila seekor 
induk sapi dapat menghasilkan pedet dalam satu tahun . Hal 
ini sesuai dengan pendapat (Partodiharjo, 1990) yang 
menyatakan DO melebihi 90 hari adalah kurang efisien sebab 
akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh peternak 
menjadi rendah. Days open merupakan indikator dari efisiensi 
reproduksi pada seekor ternak. Days open yang panjang 
menunjukan reproduksi ternak tersebut kurang efisien dan 
akan merugikan peternak.  

Days open yang panjang di daerah non irigasi selain 
disebabkan faktor pakan juga disebabkan oleh beberapa faktor, 
yaitu disebabkan oleh tingginya angka kegagalan IB sehingga 
service per conception nya menjadi tinggi. Hal ini dibuktikan 
dengan tingginya angka service per conception di daerah non 
irigasi daripada irigasi. Jainudeen and Hafez (2008) 
menyatakan bahwa DO dapat diperkecil dengan meningkatkan 
efisiensi deteksi berahi, sehingga sejumlah induk sapi dapat 
segera diinseminasi 55 – 85 hari setelah beranak. Menurut 
Susilawati dan Afandi (2004), DO terlalu panjang dapat 
disebabkan oleh tingginya angka kegagalan inseminasi buatan 
sehingga menyebabkan service per conception  menjadi tinggi. 
Hasil DO yang panjang disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan peternak pada tanda-tanda berahi yang baik, 
sehingga menyebabkan pelaporan ke inseminator terlambat.  

Days open di daerah irigasi lebih baik dibandingkan 
dengan non irigasi. Hal ini disebabkan karena perbedaan 
pakan yang berpengaruh negatif terhadap kesuburan dan 
terjadinya kebuntingan berikutnya akan lebih panjang. Sapi-
sapi yang dipelihara di daerah non irigasi pada musim 
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kemarau, harus hidup dengan sisa hasil tanaman pangan 
(limbah atau jerami) yang mempunyai kandungan protein 
rendah (2-4%) dengan daya cerna yang rendah pula, sehingga 
akan menurunkan produktivitas ternak sedangkan daerah 
irigasi tidak memiliki masalah penyediaan pakan sehingga 
kesuburan ternak tetap terjaga baik (Susilo, 2005). Faktor 
pakan berperan penting pada berbagai proses fisiologi yang 
terjadi dalam mencapai dewasa kelamin dan proses 
reproduksi. Kurangnya konsumsi pakan akan memperlambat 
sapi mencapai berahi sebaiknya pakan yang melimpah akan 
mempercepat berahi. Tillman et al., (1996) menyatakan bahwa 
berahi pertama pasca beranak menjadi tertunda apabila energi 
dalam pakan pra dan pasca beranak rendah.  

Menurut Soeharsono et al., (2010) Pada saat pakan sulit 
di musim kering, peternak tidak mampu menyediakan pakan 
yang memadai. Hal ini menyebabkan daya reproduksi sapi 
crossbred hasil IB menurun, yang tercermin dari calving 
interval yang buruk. Pemenuhan nutrisi pakan juga merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi induk disamping 
ketepatan dalam penyapihan pedet. Pedet yang terlalu lama 
disusukan induknya dengan pakan yang diberikan kurang 
mencukupi kebutuhan nutrisi, dapat menyebabkan estrus post 
partum menjadi terlambat dan DO juga menjadi panjang 
sehingga peternak merugi. Perbaikan pakan diikuti penyapihan 
pedet yang ideal (pedet mulai disapih antara umur 2 – 3 bulan) 
merupakan alternatif untuk memperbaiki kondisi induk sapi 
agar mampu menghasilkan keturunan yang bermutu dengan 
DO yang dapat diperpendek. Dengan perbaikan manajemen 
diharapkan DO tidak lebih dari 12 bulan, sehingga DO tidak 
lebih dari 80 – 85 hari.  

Putro (2009) menyatakan sapi di pulau Jawa + 42 hari 
setelah beranak sapi sudah mulai mulai timbul gejala berahi 
pertama, tetapi data yang ada menunjukkan bahwa sapi yang 
di IB pada berahi pertama setelah beranak biasanya angka 
konsepsinya masih rendah karena beberapa hal yaitu (1) 
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involusi uteri belum sempurna, (2) berahi yang muncul tanpa 
ovulasi karena poros hipotalamus hipofisa ovarium belum 
berjalan sempurna dan (3) ovulasi tersebut menghasilkan sel 
telur yang abnormal. Oleh karena itu sapi dikawinkan setelah 
beranak pada periode berahi berikutnya + 63 hari setelah 
beranak.  
 
4.2.3. Conception Rate (CR) 

Conception Rate atau angka konsepsi merupakan 
persentase ternak betina yang bunting pada perkawinan 
pertama. Angka konsepsi ditentukan berdasarkan hasil 
diagnosa kebuntingan dengan palpasi rektal (Toelihere, 1997). 
Angka konsepsi ditentukan berdasarkan hasil diagnosa 
kebuntingan dalam waktu 40-60 hari sesudah inseminasi. 
Angka konsepsi ditentukan oleh tiga faktor yaitu kesuburan 
pejantan, kesuburan betina dan teknik inseminasi (Ihsan, 
1992). Hasil pengamatan Conception Rate di daerah irigasi 
diperlihatkan pada Lampiran 1 dan 2, dan pada daerah non 
irigasi diperlihatkan pada Lampiran 3 dan 4. Rata-rata nilai 
Conception Rate sapi Limpo dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Nilai Conception Rate Sapi Limpo 

No Sistem Pertanian Conception Rate (%) 
1 Irigasi (Sumberpucung) 55 % 

2 Non Irigasi (Kalipare) 45 % 

 
Rata-rata nilai Conception Rate sapi Limpo menunjukan 

bahwa Conception Rate di daerah irigasi dibanding dengan 
daerah non irigasi adalah 55% dibanding 45% (Tabel 3), ini 
artinya Conception Rate sapi Limpo di Kalipare lebih rendah 
dibanding dengan di Sumberpucung. Nilai Conception Rate 
tersebut termasuk dalam kategori rendah, karena dengan 
konsepsi yang baik adalah apabila telah mencapai 60 persen 
atau lebih (Partodihardjo, 1992). Hunter (1995)  menyatakan 
angka konsepsi yang ideal untuk sapi berkisar antara 60-73%. 
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Conception Rate akan lebih rendah nilainya ketika sapi-sapi 
dikawinkan lebih awal pada interval 60 hari setelah beranak 
dibanding dengan interval berikutnya (Jainudeen dan Hafez, 
2008). 

Rendahnya Conception Rate di daerah non irigasi 
dibandingkan irigasi disebabkan karena perbedaan pakan yang 
diberikan. Pakan pada daerah non irigasi sebagian besar 
berupa jerami padi serta hijauan saja dan beberapa peternak 
yang memberikan pakan penguat berupa dedak padi 
sedangkan daerah irigasi sudah memanfaatkan limbah industri 
tahu atau tempe. Pemberian pakan penguat yang rendah 
menyebabkan defisiensi mineral yang mengakibatkan kinerja 
reproduksinya rendah. Kondisi kurangnya mineral (kalsium 
dan fosfor) dan vitamin (A dan D) dalam pakan akan 
berpengaruh terhadap kesuburan sapi betina. Hal tersebut 
dapat mempengaruhi angka kebuntingan dan angka beranak. 
Tingginya kualitas dan kuantitas pakan cenderung 
berpengaruh baik terhadap kesuburan ternak. Jaenuden dan 
Hafez (2008) menyatakan kesuburan ternak ditentukan oleh 
aktifitas ovarium. Pemberian pakan yang bermutu baik dan 
dalam jumlah yang cukup selama bunting sampai pasca bernak 
akan mempengaruhi kesuburan ternak. 

Faktor pakan berpengaruh pada tinggi rendahnya 
Conception Rate. Menurut Partodihardjo (1990), lingkungan 
kering, kurang rumput dan kekurangan mineral dapat 
menurunkan fertilitas ternak sehingga menyebabkan angka 
kebuntingan menjadi rendah. Kesuburan sapi betina dapat 
diperbaiki dengan pemberian garam yang mengandung 
mineral, untuk mempertahankan agar Calving Interval tetap 
365 hari, maka nilai Conception Rate minimal sebesar 60% 
dan rata-rata Days Open sebesar 90 hari. Oleh sebab itu 
Jainudeen dan Hafez (2008) menyarankan agar sapi dapat 
menerima tambahan nutrisi pasca beranak sehingga induk 
yang baru beranak dapat segera berahi kembali diikuti adanya 
fertilitas yang baik pula. 
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4.2.4. Calving Interval (CI) 

Calving Interval adalah jangka waktu antara satu 
beranak dengan beranak berikutnya atau sebelumnya. Calving 
Interval ditentukan oleh lama kebuntingan dan lama DO. 
Calving interval ditentukan oleh ketepatan melakukan 
inseminasi, lama kebuntingan dan lama DO (Jainudeen and 
Hafez, 2008). Hasil pengamatan calving interval di daerah 
irigasi diperlihatkan pada Lampiran 1 dan 2, dan pada daerah 
non irigasi diperlihatkan pada Lampiran 3 dan 4. Rata-rata 
nilai calving interval sapi Limpo dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Nilai Calving Interval Sapi Limpo 

No Sistem Pertanian  Calving interval 
(hari) 

1 Irigasi (Sumberpucung) 358,97+37,50 a 

2 Non Irigasi (Kalipare) 390,15+55,70 b 

    Keterangan : Notasai yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) 

 
Rata-rata calving interval sapi Limpo sebesar 

358,9±37,5 hari di daerah irigasi dan 390,1+55,7 hari di 
daerah non irigasi (Tabel 4). Hasil perhitungan menggunakan 
uji t (Lampiran 8) diketahui terdapat perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01). Calving interval sapi persilangan Limpo di 
non irigasi lebih panjang dibandingkan di daerah irigasi. 
Calving interval  sapi Limpo yang panjang ini disebabkan 
angka S/C yang tinggi dan lama DO. Nilai calving interval 
pada daerah non irigasi ini belum ideal, karena jarak waktu 
beranak yang cukup panjang rata-rata lebih dari 12 bulan. 
Menurut Hadi dan Ilham (2002), bahwa calving interval yang 
ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting dan 3 bulan 
menyusui. Ball and Peters (2007) menyatakan bahwa efisiensi 
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reproduksi dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat 
menghasilkan pedet dalam satu tahun.  

Menurut Diwyanto et al., (2009), faktor yang 
menyebabkan tingginya calving interval di daerah non irigasi 
karena pada saat pakan sulit di musim kering, peternak tidak 
mampu menyediakan pakan yang memadai. Hal ini 
menyebabkan daya reproduksi sapi crossbred hasil IB 
menurun, yang tercermin dari  calving interval yang panjang. 
Bila sapi silangan ini kurang pakan, badan akan menjadi 
sangat kurus, dan biasanya sulit berahi, atau berahi tapi tidak 
nyata (silent heat), atau ada berahi tetapi tidak terjadi ovulasi. 
Seandainya sapi silangan ini mampu bunting, tetapi kemudian 
kekurangan pakan, maka kemungkinan besar akan terjadi 
keguguran. Dengan demikian, sapi silangan yang kurang 
mendapat perawatan baik akan menjadi sapi yang tidak 
produktif yang dicirikan dengan: (1) Conception  rate 
menurun, (2) Service per conception yang tinggi, dan (3) Days 
open yang semakin panjang. Hal ini selanjutkan akan 
berdampak pada Calving Interval yang panjang, serta masa 
produktif yang pendek. Penyebab terjadinya hal-hal tersebut 
adalah gangguan reproduksi, seperti: (1) persentase anestrus 
pasca beranak yang tinggi, (2) persentase gangguan 
endometris yang meningkat, (3) frekuensi perkawinan ulang 
atau repeat breeding yang membesar.  

Wijanarko (2010) menyatakan pakan yang kurang 
akan membuat perkembangan alat reproduksi terhambat dan 
sekresi hormon reproduksi akan terganggu. Begitu juga 
sebaliknya pakan berlebih akan menyebabkan obesitas, pada 
sapi dara akan mengganggu perkembangan tubuh sedangkan 
pada sapi dewasa akan mengganggu ovulasi. Kekurangan 
pakan dapat menyebabkan fungsi semua kelenjar dalam tubuh 
menurun diikuti terjadinya hipofungsi ovarium pada hewan 
betina. 

Panjangnya Calving Interval disebabkan beberapa 
faktor diantaranya panjangnya masa berahi setelah beranak 
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dan manajemen peternak (Gunawan et al., 2003). Faktor lain 
yang menyebabkan panjangnya jarak kelahiran adalah interval 
antara munculnya berahi pertama dengan terjadinya 
kebuntingan, kegagalan perkawinan, dan kematian embrio 
(Latief et al., 2004). Pendapat lain adalah dari Jaiunudeen dan 
Hafez (2000) yang menyatakan bahwa calving interval dapat 
dipengaruhi oleh lama kebuntingan dan DO.  

Nilai rata-rata calving interval sapi Limpo di daerah 
irigasi dan non irigasi mempunyai nilai yang lebih kecil jika 
dibandingkan hasil penelitian Astuti (2004) yaitu rata-rata 
sebesar 17,51 bulan atau setara dengan 561 hari. Bestari et al 
(1999), melaporkan bahwa calving interval pada sapi 
peranakan Bos taurus di Agam rata-rata 14,33+0,74 sampai 
15,43+1,31 bulan. Bentuk tubuh sangat berpengaruh terhadap 
reproduksi ternak, hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 
menunjukkan saat musim kemarau bentuk tubuh sapi Limpo di 
daerah irigasi lebih baik dibanding dengan sapi di daerah non 
irigasi  Konformasi tubuh sangat berkaitan dengan efisiensi 
pakan dan energy balance yang dipengaruhi oleh manajemen 
pakannya. Kondisi tubuh sangat berpengaruh terhadap 
efisiensi reproduksi ternak. Skor tubuh mempengaruhi 
ketersediaan energi yang diperlukan dalam aktifitas reproduksi 
ternak (Senger, 2000). Menurut Chandra (2010) Induk-induk 
dengan skor tubuh rendah (1-2) lebih panjang jarak 
beranaknya dibanding dengan skor tubuh 3 (sedang) karena 
estrus postpartum lebih panjang akibat dari lambatnya 
pertumbuhan folikel dalam siklus berahi. Skor tubuh sedang 
menjadi nilai kritis terendah bagi ternak betina memiliki siklus 
berahi normal. Penilaian BCS mutlak harus dilakukan dalam 
manajemen pemeliharaan bibit sapi perah, adalah untuk 
mengetahui standarisasi kondisi tubuh yang ideal. Pelaksanaan 
pemeriksaan penilaian kondisi tubuh dihitung berdasarkan 
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kondisi subkutan lemak tubuh pada pangkal ekor dan sekitar 
tulang belakang, hips, ribs, pin bone. Pada Saat induk beranak 
penilaian dilakukan pada saat memproduksi kolostrum (1 
sampai 7 hari), dan standar BCS pada periode ini 3,25 - 3,75. 
Setelah beranak penilaian dilakukan pada saat peningkatan 
produksi susu (1 bulan postpartum). Standar BCS pada skala 
1-5 periode ini adalah 3,00 - 3,50. Reproduksi seekor sapi 
selain dipengaruhi faktor genetik juga lingkungan. Faktor 
lingkungan dapat disebabkan dari peternak (gizi buruk, pakan 
dan penanganan ternak tidak sesuai) dan berasal dari alam 
(temperatur, radiasi, humaditas, angin, hujan) yang berperan 
sebagai stressor pada ternak. Faktor stressor dapat 
menyebabkan kondisi stress yaitu keadaan terganngunya 
kondisi atau fungsi kelenjar dalam tubuh, bahkan sampai 
kepada tingkat sel yang normal dapat terganggu (Carpenter, 
1998) 

Sumadi (2009) menyatakan pada dasarnya kawin silang 
sapi lokal dengan sapi impor atau peranakan telah 
memusnahkan sapi Jawa dan mengakibatkan penurunan 
produksi serta reproduksi sapi potong nasional. Sapi silangan 
Simpo dan Limpo misalnya,  mudah terkena penyakit infeksi 
di pojok mata bagian bawah (Gambar no. 4) dan nafas sering 
terengah-engah. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
         Gambar 4. Infeksi di pojok mata 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1. Kesimpulan 
 Sapi Limpo dipelihara di daerah pertanian irigasi 

memiliki efisiensi reproduksi yang lebih baik dibanding 
dengan sapi Limpo di daerah non irigasi. Sapi Limpo di daerah 
non irigasi menunjukkan angka Conception Rate yang rendah, 
Days Open dan Calving Interval yang lebih panjang serta 
angka Service per Conception yang tinggi dibanding dengan 
daerah irigasi. Hal ini disebabkan di daerah irigasi memiliki 
potensi hijauan yang lebih besar dibanding di daerah non 
irigasi. 

 
5.2. Saran 

Disarankan pemelihara sapi persilangan Limousin 
dengan Peranakan Ongole (Limpo) di daerah non irigasi  
untuk lebih meningkatkan jumlah pakan hijauan berkualitas 
terutama di musim kemarau. 
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