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ABSTRACT 
 

REPRODUCTION EFFICIENCY OF PO CATTLE AND ITS 
CROSSBREED WITH SIMENTAL BULL IN SUMBER PUCUNG, 

KABUPATEN MALANG 
 
This study was carried out in farmers condition in Sumber pucung district of 
Malang East Java from Desember 2011 to January 2012. The aim of this study 
was to evaluate the difference of reproduction efficiency on Fillial Ongole and 
Crossbreed Simental (Simpo cattle). The materials were 32 (PO cattle) Fillial 
Ongole and 35 Crossbreed Simental cows. Survey method was used in this study.  
The data were analyzed by using upair t-test comparison. The result showed that 
average the there was no significan difference of the reproduction efficience 
between PO and Simpo cattle (P>0.05) S/C, CR, DO and CI are 1,5 ± 0,7; 
65,63%; 59,65 ± 16,41 days; 341,12 ± 17,17 days, and Crossbreed Simental are 
1,9 ± 0,8; 34,29%; 84,74 ± 22,64 days; 363,75 ± 21,85 days. Based on the result, 
we can concluded that efficiency reproduction Fillial Ongole have more efficien 
than Crossbreed Simental.  

 
 

Keywords: reproduction efficiency, Fillial Ongole and Crossbreed Simental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RINGKASAN 
 

EFISIENSI REPRODUKSI PADA SAPI PERANAKAN ONGOLE (PO ) 
DIBANDINGKAN DENGAN SAPI PERANAKAN SIMENTAL DI 

SUMBER PUCUNG, KABUPATEN MALANG 
 
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2011 – Januari 2012 di 

peternakan rakyat di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Tujuan penelitian 
adalah untuk membandingkan efisiensi reproduksi sapi PO dibandingkan dengan 
sapi peranakan Simental (Simpo) di Sumber pucung  Kabupaten Malang. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan 
dalam pengembangbiakan sapi peranakan Simental (Simpo) di Sumber Pucung 
Kabupaten Malang. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sapi PO  dengan total 
sampel 32 ekor dan sapi Peranakan Simental dengan total sampel 35 ekor. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey. Data diperoleh dari 
hasil wawancara, Observasi recording reproduksi (kartu akseptor IB) Dinas 
Peternakan di Sumber pucung Kabupaten Malang dengan mengikuti Inseminator. 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : Days open (DO), Service per 
conception (S/C), Conception rate (CR), dan Calving interval (CI). Data yang 
diperoleh ditabulasi kemudian dihitung persentase atau rata-rata dan simpangan 
bakunya yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai S/C, CR, DO dan CI sapi PO 
berturut-turut yaitu 1,5 ± 0,7 kali; 65,63%; 59,65 ± 16,41 hari; 341,12 ± 17,17 
hari, sedangkan sapi Peranakan Simental yaitu 1,9 ± 0,8 kali; 34,29%; 84,74 ± 
22,64 hari; 363,75 ± 21,85 hari. Hasil perhitungan menggunakan uji t diketahui 
tidak terdapat perbedaan yang nyata antara efisiensi reproduksi Sapi PO dengan 
sapi persilangan Simental. 

Disimpulkan bahwa efisiensi reproduksi sapi PO lebih efisien 
dibandingkan dengan efisiensi reproduksi sapi persilangan Simental. Sapi untuk 
daerah Sumber Pucung disarankan sebagai daerah pengembangan sapi PO. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1   Latar Belakang 
 

 Bibit sapi potong merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan 

dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan 

daging terutama dalam mendukung swasembada daging sapi 2014. Upaya untuk 

meningkatkan keseimbangan penyediaan dan kebutuhan ternak sangat tergantung 

pada ketersediaan bibit yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan mutu 

dan penyediaan bibit yang memenuhi standar dalam jumlah yang cukup dan 

tersedia secara terus menerus serta harga terjangkau harus diupayakan secara 

berkelanjutan (Anonimus, 2011a).  

Keberhasilan usaha pembibitan sapi potong salah satunya ditentukan oleh 

keberhasilan reproduksi. Apabila pengelolaan reproduksi ternak dilakukan dengan 

tepat maka akan menghasilkan kinerja reproduksi yang baik yaitu peningkatan 

angka kebuntingan dan jumlah kelahiran pedet (Anonimus, 2011b). Kebuntingan 

merupakan keberhasilan yang sangat penting dari pelaksanaan perkawinan, yang 

diharapkan berlanjut kepada berhasilnya melahirkan pedet pada sapi perah 

maupun sapi potong (Suyadi, 2002). 

Simpo adalah singkatan dari Simmental-PO merupakan sapi hasil kawin 

silang (crossbreeding) antara sapi PO dengan Simmental. Sapi-sapi ini 

belakangan sering kita temui karena sangat disukai peternak. Peternak lebih 

menyukai sapi jenis ini dibanding sapi lokal (sapi PO) karena berat lahir yang 

lebih besar, pertumbuhan lebih cepat, adaptasi baik pada lingkungan serta pakan 



yang sederhana, ukuran tubuh dewasa lebih besar dan penampilan yang eksotik.  

Alasan ini mengakibatkan nilai jual yang lebih tinggi, pendapatan peternak lebih 

besar, serta dapat menjadi kebanggaan peternak. Sapi hasil persilangan ini 

(Simpo) diperuntukkan sebagai sapi final stock (sapi yang dipersiapkan untuk 

langsung dipotong). Pemanfaatan sapi-sapi ini sebagai indukan menyebabkan 

beberapa fenomena yang disadari atau tidak, justru merugikan peternak selain 

juga menyebabkan adanya ancaman kepunahan bangsa sapi lokal (Putro, 2011).  

Perbedaan penampilan reproduksi ternak ini selain karena faktor genetik juga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan antara lain: suhu, kelembaban, pakan, 

manajemen pemeliharaan, dan inseminator asal sapi dengan lingkungan yang 

baru. 

 
1.2   Rumusan Masalah 

Sapi Simpo diperuntukkan sebagai sapi final stock, namun pemanfaatan 

sapi-sapi ini sebagai indukan menyebabkan beberapa fenomena yang disadari atau 

tidak justru merugikan peternak. Reproduksi yang efisien adalah penting untuk 

keberhasilan kebuntingan dan produksi anak. Persoalan yang timbul adalah 

bagaimana efisiensi reproduksi sapi PO dan sapi hasil silang antara Simental 

dengan PO di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. 

 
1.3   Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi reproduksi sapi PO dan 

sapi hasil silang antara Simental dengan PO di Sumber Pucung, Kabupaten 

Malang. 

 
 



1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengambilan kebijakan dalam pengembangbiakan sapi silangan Simental (Simpo) 

di Sumber Pucung Kabupaten Malang. 

 
1.5  Kerangka Pikir 

 
Persilangan yang memanfaatkan heterosis hanya dapat meningkatkan 

karakteristik produksi, tetapi tidak reproduksinya. Di Indonesia performans 

reproduksi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari jarak beranak yang 

mencapai 20 bulan, jarak beranak yang panjang tersebut terkait erat dengan 

tingginya anestrus pasca beranak serta  tingginya kawin berulang (Astuti 2004; 

Putro 2004). 

Talib (2001), menyatakan persilangan antar bangsa sapi yaitu ditujukan 

untuk memaksimalkan heterosigositas (terkumpulnya keunggulan dari masing-

masing bangsa pada satu individu). Persilangan yang terkenal di dunia adalah 

antara Bos taurus dan Bos indicus untuk membentuk bangsa baru yang memiliki 

keunggulan kedua bangsa tersebut. Salah satu respon dari persilangan tersebut 

adalah tampilan reproduksi (Conception rate, Service per conception, Days open 

dan Calving interval). Sapi hasil persilangan PO dengan sapi silangan Simental 

memiliki efisiensi reproduksi yang beragam, maka penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui efisiensi reproduksi sapi Peranakan Ongole (PO) dan sapi hasil silang 

antara Simental dengan PO di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. 

 

 

 



Berikut diagram alir kerangka pikir penelitian: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian 
 
 
 
 
 

Permintaan daging sapi semakin hari  semakin meningkat sejalan 
dengan peningkatan jumlah penduduk 

Dalam upaya mendukung program percepatan 
pencapaian swasembada daging sapi 2010 

Dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan 

Pembibitan 

Manajemen  Reproduksi 

Persilangan (IB) 
(sapi lokal x sapi Simental (Bos taurus)) 

 

Evaluasi penampilan reproduksi sapi PO dan sapi peranakan Simental 

CR (Conception rate) 
S/C (Service per conception) 

DO (Days open ) 
CI (Calving Interval) 



1.6 Hipotesis 
 

Sapi PO memiliki efisiensi reproduksi yang lebih baik dari pada sapi 
Simpo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sapi Peranakan Ongole (PO) 

 Sapi PO merupakan salah satu jenis sapi yang paling banyak dicari di 

pasaran. Harganya yang relatif murah, mudah perawatannya sekaligus mudah 

untuk dijual kembali. Bobot hidup bervariasi mulai 200 kg hingga mencapai 

sekitar 450 kg. Sapi PO adalah bangsa sapi hasil persilangan antara pejantan sapi 

Sumba Ongole (SO) dengan sapi betina lokal di Jawa yang berwarna putih. Saat 

ini sapi PO yang murni mulai sulit ditemukan, karena telah banyak disilangkan 

dengan sapi Brahman, sehingga sapi PO diartikan sebagai sapi lokal berwarna 

putih (keabu-abuan), berkelasa dan gelambir. Sapi PO terkenal sebagai sapi 

pedaging dan sapi pekerja, mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap 

perbedaan kondisi lingkungan, memiliki tenaga yang kuat dan aktivitas reproduksi 

induknya cepat kembali normal setelah beranak, jantannya memiliki kualitas 

semen yang baik (Erlangga, 2009). 

Produksi sapi PO sangat bervariasi dan cukup merespon terhadap 

perubahan lingkungan. Dari segi pemuliaan perbaikan produktivitas dapat 

dilakukan melalui seleksi dan persilangan sepanjang kurun waktu 25 tahun 

terakhir berbagai kebijakan pemerintah telah diterapkan untuk meningkatkan 

potensi sapi PO melalu sistem 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 



produktivitas  disamping itu memiliki dampak penting yaitu pelestarian terhadap 

sumber daya genetik sapi PO (Astuti, 2004). 

 
2.2  Sapi Peranakan Simmental 

 Sapi Simmental adalah bangsa Bos taurus, berasal dari daerah Simme di 

negara Switzerland tetapi sekarang berkembang lebih cepat di benua Eropa dan 

Amerika, merupakan tipe sapi perah dan pedaging, warna rambut coklat 

kemerahan (merah bata), dibagian muka dan lutut ke bawah serta ujung ekor 

berwarna putih, sapi jantan dewasanya mampu mencapai berat badan 1150 kg 

sedang betina dewasanya 800 kg. Bentuk tubuhnya kekar dan berotot, sapi jenis 

ini sangat cocok dipelihara di tempat yang iklimnya sedang. Persentase karkas 

sapi jenis ini tinggi, mengandung sedikit lemak. Dapat difungsikan sebagai sapi 

perah dan potong. Secara genetik, sapi Simmental adalah sapi potong yang berasal 

dari wilayah beriklim dingin, merupakan sapi tipe besar, mempunyai volume 

rumen yang besar, voluntary intake (kemampuan menambah konsumsi diluar 

kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan metabolic rate yang cepat, sehingga 

menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur (Erlangga, 2009). 

Pada sapi Simpo, terjadi variasi warna yang beragam. Warna rambut 

badan sapi Simpo yang paling dominan munculnya saat lahir dan semakin 

dominan ketika sapi semakin tua adalah merah bata. Warna merah tua yang jarang 

muncul pada saat sapi lahir, menjadi semakin banyak muncul pada saat sapi lepas 

sapih karena ada sapi yang mengalami perubahan warna menjadi merah tua saat 

lepas sapih dari coklat muda saat lahir. Sapi yang asalnya mempunyai warna 

rambut badan merah tua ini, ketika mulai mendekati umur yearling, sebagian akan 

berubah menjadi warna doreng, yaitu campuran garis-garis tak beraturan dari 



warna putih, abu-abu, merah bata, merah tua, hitam dan kuning tua. Warna rambut 

badan putih kekuningan yang dominan munculnya sama dengan warna merah bata 

saat sapi Simpo lahir, sebagian besar berubah menjadi warna doreng dan merah 

bata (Anonimus, 2009).  

 
2.3  Persilangan 

 Persilangan antar bangsa sapi yaitu ditujukan untuk memaksimalkan 

heterosigositas (terkumpulnya keunggulan dari masing-masing bangsa pada satu 

individu). Persilangan yang terkenal di dunia adalah antara Bos taurus  dan  Bos 

indicus yang membentuk bangsa baru yang memiliki keunggulan kedua bangsa 

tersebut. Sapi PO yang disukai adalah persilangan dengan sapi Simmental (di 

Sumatra dan Jawa) (Talib, 2001). 

 Bangsa sapi Bos taurus  mempunyai sifat reproduksi yang tinggi, ukuran 

tubuh besar dengan kecepatan pertumbuhan sedang sampai tinggi. Bangsa sapi 

bos indicus mempunyai sifat yang kurang dalam hal reproduksi dan kecepatan 

pertumbuhannya, tetapi mempunyai sifat keindukan yang baik. Kelebihan-

kelebihan yang dimiliki oleh kedua bangsa tersebut diharapkan mampu 

terekspresikan pada hasil silangannya, sehingga dengan persilangan ini dapat 

meningkatkan produktivitas ternak karena adanya kombinasi sifat karakteristik 

dari dua atau lebih bangsa, dan juga oleh heterosis yang ditampilkan oleh bangsa 

silangan dari anak dan induknya (Hardjosubroto, 1994). 

 Persilangan antara bangsa sapi lokal dengan Bos taurus atau Bos indicus 

menunjukkan respon yang baik. Pemilihan pejantan perlu dipertimbangkan 

dengan baik dan untuk mengetahui informasi yang benar maka perlu dilakukan 



pencatatan yang teliti sehingga diketahui dengan benar bahwa hal itu merupakan 

respons dari persilangan tersebut (Susilawati dan Affandy, 2004). 

 
2.4  Kinerja dan Anomali Reproduksi Sapi Betina Crossbreeding 

Putro (2011) menyatakan bahwa aplikasi IB menggunakan bibit Bos 

taurus (Simmental dan Limousin) pada indukan sapi jenis Simpo atau Limpo 

mengakibatkan penurunan kinerja reproduksi, antara lain semakin menurunnya 

angka konsepsi (Conception rate = CR) dan semakin meningkatnya jumlah 

inseminasi per kebuntingan (Services per conception = S/C). Pengamatan pada 

kelompok sapi PO dan silangan akseptor IB di Daerah Istimewa Yogyakarta 

menunjukkan hal tersebut (Tabel 1). 

Tabel 1. Kinerja reproduksi sapi PO dan silangan PO-Simmental akseptor IB 

Kinerja reproduksi PO FI F2 F3 F4 
Angka konsepsi (CR) 80% 68% 60% 39% 34% 

Inseminasi per konsepsi (S/C) 1,20 1,90 2,30 3,40 3.50 
Endometritis 8% 17% 22% 31% 28% 

Kawin berulang 28% 38% 47% 62% 68% 
  Sumber: Putro (2011) 

Tabel 1 dapat diketahui bahwa angka konsepsi atau kemungkinan 

terjadinya kebuntingan sapi Simpo jika dikawinkan dengan bibit Simmental 

semakin menurun dan lebih rendah dibanding sapi lokal (sapi PO) begitu juga 

kemungkinan keberhasilan IB {Inseminasi per konsepsi (S/C)} pada Simpo 

keturunan keempat mencapai angka kemungkinan 1 kali keberhasilan setelah 

lebih dari 3 kali IB. 

Peternakan sapi rakyat, pemeliharaan tradisional dan pakan yang kurang 

memadai dari segi kualitas maupun kuantitasnya agaknya merupakan penyebab 

utama menurunnya kinerja reproduksi ini disamping itu, masalah pakan sangat 



mempengaruhi skor kondisi tubuh (SKT) yang umumnya lebih rendah dari 

optimum bagi proses reproduksi (3,0-3,5, dari skor 1,0-5,0). Rerata SKT sapi 

silangan yang relatif rendah ini sangat berpengaruh pada kinerja reproduksi. 

Penurunan kinerja reproduksi ini diduga sebagai akibat adanya pengaruh interaksi 

lingkungan genetik, di samping kemungkinan telah banyak terjadi inbreeding 

akibat persilangan yang tidak terencana dan tidak tercatat. Dari pengamatan pedet-

pedet hasil IB, perkawinan silang akan banyak memunculkan sifat-sifat gen 

resesif, antara lain berbentuk kematian pedet dalam kandungan, lahir mati 

(stillbirth), kasus-kasus teratologi seperti tidak mempunyai lubang anus.  

Putro (2011), semakin tinggi darah Bos taurus akan membuat sapi 

semakin rentan terhadap investasi cacing hati (fasciolasis) dan cacing porang 

(paramphistomiasis). Keadaan ini sangat mengurangi efisiensi pakan dan 

akibatnya jelas kondisi sapi yang terlalu kurus atau mempunyai SKT rendah 

(dibawah 2,0) serta berakibat dengan tumbulnya infertilitas metabolik. Anomali 

reproduksi sangat berkaitan erat dengan rendahnya SKT dan infertilitas metabolik, 

terutama berbentuk hipofungsi ovaria (Ovarian quiscence), sista folikel 

(Anovulatory follicle), ovulasi tertunda (Delayed ovulation) dan korpus luteum 

persisten (Persistency of corpus luteum) dan endometritis subklinis (Subclinical 

endometritis). 

 
2.5 Efisiensi Reproduksi  

Anonimus (2010), efisiensi reproduksi adalah ukuran kemampuan seekor 

sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan yang layak, serta efisiensi 

reproduksi adalah penggunaan secara maksimum kapasitas reproduksi. Salah satu 

tujuan pemberdayaan dan penerapan bioteknologi reproduksi antara lain adalah 



memperoleh efisiensi dan efektifitas siklus reproduksi yaitu menghasilkan 

keturunan. Sebagaimana indikator keberhasilan budidaya peternakan adalah 

perkembangbiakan yang identik dengan produktivitas, terutama pada budidaya 

ternak yang memang bertujuan untuk breeding. Terpenuhinya Calving interval 

yang ideal atau rata-rata setiap tahun dapat menghasilkan keturunan. Banyak hal 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi terutama melalui 

penerapan biotekologi atau pengembangan teknologi praktis dan praktek-praktek 

manajemen yang dapat meningkatkan 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).  

 Proses reproduksi dimulai setelah hewan betina dan hewan jantan 

mencapai dewasa kelamin atau pubertas. Daya reproduksi kelompok ternak yang 

tinggi disertai dengan pengelolaan ternak yang baik akan menghasilkan efisiensi 

reproduksi yang tinggi diikuti dengan produktivitas ternak yang tinggi pula. 

Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh lima 

faktor antara lain; angka kebuntingan (Conception rate), jarak beranak (Calving 

interval), jarak antar beranak sampai bunting kembali (Days open), angka 

perkawinan perkebuntingan (Service per conception) (Hardjopranjoto, 1995). 

 
2.6 Perkawinan Pasca Beranak  

Penurunan produktivitas dan populasi sapi potong merupakan 

permasalahan pada penanganan reproduksi sapi potong. Penurunan tersebut dapat 

disebabkan oleh faktor manajemen dan perkawinan yang kurang tepat sehingga 



akan berdampak pada terlambatnya umur beranak pertama, rendahnya angka 

konsepsi (S/C) dan panjangnya Calving interval (>15 bulan) (Prihandini, 2006). 

Pola perkawinan yang kurang tepat pada usaha sapi potong juga akan berdampak 

pada rendahnya Conception rate (Affandhy, Situmorang, Pratiwi dan Pamungkas, 

2006).  

Phillips (2001b) menyatakan perkawinan pada sapi dilakukan jika ternak 

betina menunjukkan tanda-tanda estrus. Tanda-tanda estrus pertama normalnya 

ditunjukkan kira-kira 40 hari setelah beranak, tetapi bisa sangat panjang pada 

beberapa ternak. Beberapa tenak mengalami ‘silent heat’ pada saat estrus pertama 

setelah malahirkan, ovulasi terjadi akan tetapi tanda-tanda estrus tidak tampak. 

Sebagian peternak percaya bahwa estrus pertama setelah kelahiran selalu silent, 

akan tetapi faktanya kejadian silent estrus hanya kira-kira 5%. Kekurangan nutrisi 

diperkirakan dapat mengurangi munculnya estrus. Temperatur yang tinggi 

menekan munculnya estrus dan mendorong sapi untuk menunjukkan estrus pada 

malam hari.  

Efisiensi dan keakuratan dalam deteksi estrus adalah suatu hal yang perlu 

dalam sebuah kelompok peternakan yang dalam sistem perkawinannya 

menggunakan teknik inseminasi buatan (IB). Ketidakakuratan dalam deteksi 

estrus mengakibatkan di dalam meng-IB sapi akan cenderung mengakibatkan 

kegagalan. Kebanyakan periode estrus pada sapi dapat dideteksi melalui observasi 

dengan hati-hati setidaknya dua kali dalam sehari (Jaenudeen dan Hafez, 2000). 

Menurut Galloway dan Pereira (2003) menyatakan bahwa tingkah laku sapi betina 

yang estrus ditandai dengan gelisah, berpisah dari kelompok, pergerakan telinga 

lebih aktif, menaiki sapi lain, terlihat lendir transparan di vulva, melenguh, 



meletakkan kepala pada sapi lain saat berbaring, serta nafsu makan menjadi 

menurun.  

Umur penyapihan pedet yang lebih awal (paling cepat 5 bulan menjadi 

paling lambat 7 bulan), pengenalan peternak terhadap tanda-tanda lain pada sapi 

estrus dan lebih seringnya peternak menyempatkan waktu mendeteksi tanda-tanda 

estrus secara visual akan mempermudah dalam mengetahui kapan sapi 

dikawinkan). Penyapihan pedet yang lebih awal akan mempercepat kembalinya 

kondisi badan induk dan kembalinya sekresi hormon progesteron yang 

mendukung perkembangan ovarium, sehingga akan mempercepat terjadinya 

anestrus post partum (Aryogi, Prihandini dan Wijono, 2006). Menurut Astuti 

(2004) bahwa rata-rata umur pertama kali kawin pada sapi PO adalah 26,28 bulan 

dan kawin setelah beranak adalah 226,80 hari. Di Majalengka (Jawa Barat), rata-

rata kawin setelah beranak pada sapi PO adalah 97,80 hari (Hidayat, 2003).  

 
2.7 Service per Conception  

 Service per conception adalah jumlah inseminasi yang dibutuhkan oleh 

betina sampai terjadi kebuntingan (Jaenudeen dan Hafez, 2000). Service per 

conception merupakan salah satu ukuran dalam sistem pencatatan yang dapat 

dipergunakan untuk memberikan gambaran secara umum keberhasilan 

pelaksanaan suatu program IB. 

Nilai Service per conception dapat ditentukan dengan membagi jumlah 

total perkawinan (IB) dengan jumlah ternak yang bunting. Service per conception 

memiliki nilai yang kecil dan kurang valid untuk perhitungan kelompok populasi 

yang besar tetapi pengukuran akan lebih valid pada perhitungan per kelompok 

individu betina. Pada perhitungan kelompok populasi yang besar, ternak betina 



yang tidak bunting yang tidak teridentifikasi akan membuat atau menjadikan 

perhitungan kurang berarti (Bearden, Fuquay and Willard, 2004). Menurut 

Jaenudeen dan Hafez (2000) untuk mengetahui besarnya Service per conception, 

dapat dihitung dengan rumus : 

 S/C = ∑ Total perkawinan (IB) 
            ∑ Ternak yang bunting 

 
Calving interval yang terlalu panjang dan angka konsepsi yang terlalu 

rendah erat kaitannya dengan tingginya anestrus pasca beranak, akibat fungsional 

maupun infeksi alat reproduksi oleh mikroba, serta tingginya kejadian kawin 

berulang (repeat breeder) (Putro, 2004).  

Manajemen perkawinan yang tepat merupakan salah satu faktor yang 

harus dilakukan guna mengantisipasi tingginya kawin berulang. Selain itu hasil 

S/C dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah kualitas pejantan atau straw 

yang disuntikkan, keahlian inseminator, dan deteksi estrus yang tepat (Prihandini, 

dkk, 2006). Menurut Aryogi, dkk (2006) kemampuan peternak dalam mendeteksi 

estrus yang baik akan mempengaruhi angka S/C sapi Induk menjadi lebih kecil 

(lebih efisien). Ditambahkan Hadi dan Ilham (2002) bahwa penyebab tingginya 

angka S/C antara lain adalah: 1). Petani terlambat mendeteksi saat estrus atau 

terlambat melaporkan estrus sapinya kepada petugas Inseminator, 2) Adanya 

kelainan pada alat reproduksi induk sapi, 3). Inseminator kurang ahli, 4). Fasilitas 

pelayanan inseminasi terbatas dan 5). Kurang lancarnya transportasi.  

Rata-rata S/C pada sapi Potong di Kabupaten Blora Jawa Tengah di 

inseminasi dengan semen beku sebesar 1,6 ± 0,8 (Affandhy, Dikman dan Aryogi, 

2007). Berdasarkan hasil penelitian Hidayat (2003) pada sapi PO di Majalengka 

Jawa Barat nilai S/C sebesar 1,67. Menurut Affandhy, Situmorang, Prihandini, 



Wijono, dan Rasyid (2003) menyatakan Service per conception (S/C) sapi PO 

adalah 1,7-2,1 kali. Di Kecamatan Purwosari, Sukorejo dan Prigen Jawa Timur, 

Aryogi, Prihandini dan Wijono (2006) melaporkan bahwa S/C sapi PO yaitu 1,9.  

 
2.8 Conception Rate (Angka Kebuntingan).  

Conception rate adalah jumlah posistif bunting yang dihasilkan dari 

perkawinan atau inseminasi pertama (Jaenudeen dan Hafez, 2000). Enam jam 

sebelum estrus berakhir menunjukkan angka rata-rata konsepsi lebih baik 

dibandingkan dengan angka konsepsi pada 6 jam setelah estrus dimulai. Angka 

konsepsi untuk sapi berkisar antara 60-73 %. Angka konsepsi yang maksimal 

apabila telah mencapai 73 persen dari inseminasi pertama. Angka konsepsi dapat 

diestimasi pada peternakan dengan mengkalkulasi proporsi dari sapi yang 

dikawinkan kemudian didiagnosa kebuntingannya 40-70 hari kemudian. Untuk 

perkawinan alam, Conception rate kira-kira 70%, sedangkan untuk pelayanan 

perkawinan dengan IB Conception rate kira-kira 65%, bergantung pada 

kemampuan inseminator (Phillips, 2001a).  

Conception rate lebih rendah pada sapi-sapi yang dikawinkan lebih awal 

pada interval 60 hari setelah beranak daripada interval berikutnya. Menurut 

Jaenudeen dan Hafez (2000) untuk menghitung besarnya angka konsepsi dapat 

dihitung dengan rumus yaitu : 

Angka Kebuntingan = Jumlah betina bunting pada IB pertama    X 100% 
    Jumlah seluruh betina yang diinseminasi 

Pola perkawinan yang kurang tepat pada usaha sapi potong akan 

berdampak pada rendahnya Conception rate (Affandhy, dkk, 2006). Menurut 

Smith (2009) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Conception rate yaitu; 



kondisi saat beranak, kondisi reproduksi dan kesehatan yang tidak baik setelah 

beranak, deteksi estrus yang salah, ketepatan waktu perkawinan (IB), 

ketidakakuratan dalam deteksi estrus, kualitas semen, teknik IB, kesuburan 

pejantan, jarak dari calving ke perkawinan, tingkat nutrisi dan produksi susu pada 

sapi perah, lingkungan, umur, genetik.  

Nilai Conception rate pada sapi Potong di Kabupaten Blora Jawa Tengah 

di inseminasi dengan semen beku sebesar 56,6% (Affandhy, Dikman dan Aryogi, 

2007). Menurut Sudarmaji, Malik, dan Gunawan (2004) dari hasil penelitiannya 

pada sapi PO di Kalimantan Selatan sebesar 47,37%. Menurut Sudarmaji dkk 

(2004) bahwa persentase angka kebuntingan sapi PO yang telah diberi perlakuan 

gertak estrus menggunakan prostaglandin (PGF2α) yaitu sebesar 47,37%.  

 
2.9 Days Open  

Days open atau lama kosong merupakan selang waktu antara saat beranak 

sampai dengan terjadi kebuntingan kembali setelah beranak (Jaenudeen dan 

Hafez, 2000). Beberapa hal yang mempengaruhi panjang pendeknya lama waktu 

kosong adalah fertilitas jantan dan betina, S/C, deteksi estrus dan kelainan 

hormonal.  

Menurut Ball dan Peters (2007) Days open merupakan salah satu faktor 

utama yang menentukan lamanya Calving interval, dan hingga kini adalah sebagai 

parameter yang biasanya berperan penting dalam tercapainya target Calving 

interval. Days open yang panjang akan mengakibatkan jarak Calving interval 

yang panjang. Phillips (2001b) menambahkan apabila kita berasumsi bahwa masa 

kebuntingan 280 hari, kemudian mengharapkan kelahiran tiap tahun maka Days 

open adalah 365-280 = 85 hari. Bila angka conception adalah 50% dan siklus 



estrus panjangnya 21 hari, kembali siklus estrusnya 40 hari setelah beranak, maka 

sapi harus dikawinkan pertama 65 hari postpartum.  

Days open dapat diperkecil dengan meningkatkan efisiensi deteksi estrus. 

Sejumlah sapi harus dikawinkan (IB) antara 55-85 hari setelah beranak (post 

partum). Sejumlah sapi yang estrus dapat dideteksi dengan melakukan 

pengamatan selama dua kali seminggu dan dengan menggunakan alat bantu 

deteksi dan tabel prediksi (Jaenudeen dan Hafez, 2000).  

Tujuan recording performans reproduksi pada sebuah peternakan, jarak 

antara beranak sampai bunting kembali (Days open) sering dibagi lagi ke dalam 

dua bagian: jarak dari kelahiran sampai perkawinan yang pertama dan jarak dari 

perkawinan pertama sampai kebuntingan. Jarak kelahiran sampai perkawinan 

yang pertama tergantung pada (1) pembentukan kembali siklus sel telur setelah 

beranak, (2) kejadian dan deteksi estrus dan (3) Rencana kelompok orang 

memulai penentuan tanggal Perkawinan (IB), jika perkawinan terjadi lebih dari 1 

dan 2. Interval perkawinan pertama sampai terjadi kebuntingan kembali 

tergantung pada (1) kemampuan menjadi bunting dan mempertahankan 

kebuntingan setelah dilakukan perkawinan (IB) dan (2) Keberlanjutan siklus ovari 

dan ketepatan deteksi estrus pada sapi tersebut sampai tidak mau menerima 

perkawinan (IB) lagi (Ball dan Peters, 2007).  

Selang beranak (Calving Interval) yang panjang sebagian besar karena 

Days open yang panjang. Hal ini disebabkan: 1) Anaknya tidak disapih sehingga 

munculnya estrus pertama post partum menjadi lama, 2) Peternak mengawinkan 

induknya (setelah beranak) dalam jangka waktu yang lama sehingga lama 

kosongnya menjadi panjang. 3) Tingginya kegagalan inseminasi buatan sehingga 



S/C-nya menjadi tinggi. 4) Umur pertama kali dikawinkan lambat karena 

pertambahan berat badannya yang lambat dan peternak enggan mengawinkan 

sapinya lebih awal walaupun diketahui sudah ada tanda-tanda estrus (Susilawati 

dan Affandi, 2004). Nilai rata-rata Days open pada sapi PO adalah 127,5 hari 

(Hasbullah, 2003).  

 
2.10 Calving Interval  

Calving interval adalah jangka waktu antara satu beranak dengan beranak 

berikutnya atau sebelumnya. Calving interval ditentukan oleh lama kebuntingan 

dan lama Days open. Menurut Phillips (2001b) Calving interval yang optimal 365 

hari, tetapi Calving interval 12 bulan ini jarang terjadi. Menurut Jaenudeen dan 

Hafez (2000) untuk mendapatkan Calving interval 12 bulan pada sekelompok 

ternak, maka ± 90% sapi harus menunjukkan estrus postpartum dalam 60 hari dan 

digambarkan 85 hari setelah beranak. Menurut Astuti (2004) Calving interval 

terpendek pada sapi PO adalah 13,75 bulan dan terpanjang adalah 20,30 bulan.  

Calving interval yang terlalu panjang dan angka konsepsi yang terlalu 

rendah erat kaitannya dengan tingginya anestrus pasca beranak, akibat fungsional 

maupun infeksi alat reproduksi oleh mikroba, serta tingginya kejadian kawin 

berulang (repeat breeder) (Putro, 2004). Menurut Latief, Rahardja dan Yusuf 

(2004) faktor yang menyebabkan panjangnya Calving interval adalah interval 

antara munculnya estrus pertama dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan 

perkawinan, dan kematian embrio. Ditambahkan Prihandini, dkk (2006) yang 

menyatakan bahwa manajemen perkawinan yang tepat merupakan salah satu 

faktor yang harus dilakukan guna mengantisipasi tingginya kawin berulang dan 

Calving interval yang panjang. Semakin cepat terjadinya anestrus post partum 



yang ditambah dengan semakin mengecillnya angka S/C, maka akan 

mempengaruhi Calving interval menjadi lebih pendek (Aryogi, dkk, 2006).  

Menurut Ball dan Peters (2007) Calving interval dapat di bagi ke dalam dua 

bagian :  

1) Days Open. Periode ini adalah waktu dari kelahiran sampai kebuntingan 

berikutnya. Days open ini merupakan faktor utama yang menentukan Calving 

interval, dan hingga kini adalah sebagai parameter yang biasanya berperan 

penting agar usaha target Calving interval tercapai.  

2) Periode Kebuntingan ini umumnya antara 280 dan 285 hari pada sapi, sebagian 

besar variasi terjadi karena pengaruh faktor genetik dari induk dan pejantan.  

Sapi PO mempunyai Calving interval sebesar <14 bulan (Wijono, 

Diwyanto, Setiadi, Mariyono, Didik, Hartati dan Prihandini, 2005). Di 

Majalengka (Jawa Barat), rata-rata Calving interval sebesar 15,74 bulan (Hidayat, 

2003) sedangkan di kecamatan Purwosari, Sukorejo dan Prigen Jawa Timur, 

Aryogi, Prihandini dan Wijono (2006) melaporkan bahwa Calving interval sapi 

PO yaitu 21,2 bulan sedangkan Astuti (2004) berdasarkan hasil penelitiannya 

bahwa jarak beranak pada sapi PO adalah 17,51 bulan.  

  
2.11 Pengaruh Lingkungan terhadap Reproduksi  

Dalam usaha pembiakan sapi, masalah reproduksi merupakan komponen 

utama yang perlu diperhatikan, maka dari itu diperlukan asupan nutrisi yang 

cukup sebagai cadangan energi agar interval kelahiran dan estrus pertama tidak 

bertambah (Morison, Spetzer and Perkins, 2008). Dampak perbaikan pakan 

berpengaruh terhadap rendahnya penurunan bobot hidup sapi induk selama 

menyusui. Mariono, Wijono, dan Hartati (2005) menyatakan bahwa pada sapi 



induk yang mendapat pakan tambahan 2,5 kg konsentrat sapi potong, mempunyai 

penurunan bobot hidup lebih rendah bila dibandingkan dengan sapi induk yang 

tidak mendapatkan pakan tambahan. Penurunan bobot hidup yang lebih rendah ini 

tentunya akan berdampak negatif terhadap terjadinya estrus pertama setelah 

beranak (Anestrus post partum). Ditambahkan Bormann, Totir dan Kach-man 

(2006) kemampuan sapi betina untuk bunting pada inseminasi pertama sangat 

dipengaruhi oleh variasi lingkungan. Nutrisi pakan yang diterima oleh sapi 

sebelum dan sesudah beranak juga berpengaruh terhadap Conception rate, sebab 

kekurangan nutrisi sebelum beranak dapat menyebabkan tertundanya siklus estrus. 

Menurut Winugroho (2002) bahwa pakan tambahan pada periode pre dan post 

partum berpengaruh nyata pada pemunculan estrus pertama setelah beranak. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desermber 2011 sampai 

dengan bulan Januari 2012 di peternakan rakyat di Sumber Pucung Kabupaten 

Malang. 

 
3.2  Materi Penelitian 

Materi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Sapi PO dengan 

total sampel 32 ekor dan sapi persilangan simental dengan total sampel 35 ekor. 

 
3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Data 

yang diambil adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut:  

a) Data Primer diperoleh dari hasil: 1) Wawancara, yaitu dengan peternak 

setempat. 2) Observasi, dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian.  

b) Data Sekunder diperoleh dari recording reproduksi (kartu akseptor IB) dengan 

mengikuti Inseminator. 

 
3.4  Variabel Pengamatan  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : Days open (DO), 

Service per conception (S/C), Conception rate (CR), dan Calving interval (CI). 

 

 



3.5  Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung persentase atau rata-rata 

dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Untuk 

mengetahui perbedaan nilai S/C, DO dan CI sapi PO dan simpo digunakan uji-t 

tidak berpasangan (Boediono dan Koster, 2001): 
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Keterangan:  
 ��  = Data 1 
 �� = Data 2 
 �� = Rata-rata data 1 
 �� = Rata-rata data 2 
 �� = Jumlah sampel data 1 
 �� = Jumlah sampel data 2 
 �� = Ragam 
 �� = Simpangan baku gabungan 

 
3.6      Batasan Istilah 

Service per conception adalah jumlah inseminasi yang dibutuhkan oleh betina 

sampai terjadi kebuntingan. 

Conception rate adalah jumlah posistif bunting yang dihasilkan dari perkawinan 

atau inseminasi pertama. 

Days open atau lama kosong merupakan selang waktu antara saat beranak sampai 

dengan terjadi kebuntingan kembali setelah beranak. 



Calving interval adalah jangka waktu antara satu beranak dengan beranak 

berikutnya atau sebelumnya. 
Anestrus post partum adalah  tidak timbulnya estrus setelah induk melahirkan. 

Involusi uteri adalah kembalinya uterus menjadi normal setelah mengalami 

kebuntingan dan kelahiran sebelumnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Sumber Pucung adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Malang Jawa 

Timur, Indonesia. Saat ini Sumber Pucung terus mengalami kemajuan terutama di 

pusat Kecamatan. Banyak sekali pendatang dari daerah atau Kecamatan lain yang 

mengadu nasib mencari rezeki di Sumber Pucung. Penghasilan utama 

masyarakatnya adalah dari sektor pertanian dan sektor perdagangan. Batas 

Kecamatan Sumber Pucung yaitu: sebelah selatan berbatasan dengan Kalipare, 

sebelah barat berbatasan dengan Selorejo (Kabupaten Blitar), sebelah utara 

berbatasan dengan Kromengan dan sebelah timur berbatasan dengan Kepanjen 

(Anonimus, 2012). 

 Peternak di daerah Sumber Pucung ini memelihara sapi bangsa PO dengan 

ciri-ciri warna rambut putih keabu-abuan, bergelambir dan hidung berwarna hitam 

(Lampiran 1 Gambar1) dan persilangan Simental dengan ciri-ciri warna rambut 

merah bata, hidung berwarna merah dan bagian muka berwarna putih (Lampiran 1 

Gambar 2), warna doreng yaitu campuran tidak beraturan antara warna keabu-

abuan dan merah bata, terdapat variasi warna dibagian muka yaitu warna putih 

dan hitam serta hidung berwarna hitam (Lampiran 1 Gambar 3) yang merupakan 

keturunan sapi PO. Penurunan produktivitas dan populasi sapi potong merupakan 

permasalahan pada penanganan reproduksi sapi potong. Penurunan tersebut dapat 

disebabkan oleh faktor manajemen dan perkawinan yang kurang tepat. Metode 

optimalisasi produktivitas khususnya pada ternak besar yaitu dengan melakukan 



pendekatan kepada peternak melalui pelayanan IB, pelayanan kesehatan hewan 

dan pelayanan penyuluhan.Lebih dari 30 tahun teknologi IB diterapkan, telah 

memberikan kontribusi yang cukup nyata pada peternakan sapi (potong dan 

perah) di Indonesia terutama dalam peranannya di bidang upaya perbaikan mutu 

genetik ternak (Suyadi, 2002). Teknologi IB mempunyai banyak keuntungan bagi 

usaha peternakan dibandingkan dengan perkawinan alam. Beberapa keuntungan 

dari teknologi inseminasi buatan antara lain: memperbaiki mutu genetik, harga 

terjangkau, kontrol penyakit, aman, fleksibel dan manajemen fertilitas (Ball and 

Peter, 2007). 

 
4.2  Estrus Sapi PO dan Sapi Persilangan Simental 

 Keadaan sapi betina yang diamati dilokasi penelitian memiliki keadaan 

estrus yang sama yaitu pada keadaan estrus yang baik yang dapat dilihat dari kartu 

akseptor. Berdasarkan kartu akseptor IB dapat dijelaskan bahwa, angka 2 

menunjukkan adanya tanda-tanda estrus seperti keluarnya lendir (Lampiran 1 

Gambar 4) dari vulva dan vulva membengkak, tanda + menunjukkan sapi dalam 

keadaan positif estrus saat dilakukan IB dan angka 3 menunjukkan posisi 

pelepasan semen pada intra uteri. Sebagaimana tingkah laku estrus yang 

dikemukakan oleh Nuryadi (2000), pada saat estrus terjadi hal pokok yakni 

nampak tanda-tanda estrus, pada sapi dikenal dengan 3 a: abang (labia minor 

memerah), aboh (vulva membengkak) dan anget (suhu tubuh meningkat sedikit, 

lebih hangat dari biasanya), berlendir, yakni mucus yang berasal dari cervix 

nampak keluar dari vulva,  seperti benang berwarna bening atau jernih, transparan 

yang sering kali melilit pada ekor atau menempel pada kaki-kaki belakangnya dan 

sering nampak betina menaiki temannya sewaktu di padang penggembalaan. 



 Jumlah sapi PO yang diamati pada saat penelitian sebanyak 32 ekor 

sedangkan jumlah sapi persilangan Simental sebanyak 35 ekor. Ada sapi 

persilangan Simental yang menunjukkan estrus pertamasetelah beranak yaitu 89 

sampai dengan 132 hari (Lampiran2). Penurunan kinerja reproduksi ini diduga 

sebagai akibat adanya pengaruh interaksi lingkungan. Phillips (2001b) 

menyatakan bahwa perkawinan pada sapi dilakukan jika ternak betina 

menunjukkan tanda-tanda estrus. Tanda-tanda estrus pertama normalnya 

ditunjukkan kira-kira 40 hari setelah beranak, tetapi bisa sangat panjang pada 

beberapa ternak. Beberapa ternak mengalami ‘silent heat’ pada saat estrus pertama 

setelah malahirkan, ovulasi terjadi akan tetapi tanda-tanda estrus tidak tampak. 

Sebagian peternak percaya bahwa estrus pertama setelah beranak selalu silent 

heat. Kekurangan nutrisi diperkirakan dapat mengurangi munculnya estrus. 

Temperatur yang tinggi menekan munculnya estrus. 

 
4.3  S/C Sapi PO dan Sapi Persilangan Simental 

S/C adalah jumlah inseminasi yang dibutuhkan oleh betina sampai terjadi 

kebuntingan (Jaenudeen dan Hafez, 2000). S/C merupakan salah satu ukuran 

dalam sistem pencatatan yang dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran 

secara umum keberhasilan pelaksanaan suatu program IB.Hasil pengamatan S/C 

sapi PO dan sapi persilangan Simental dapat dilihat pada Lampiran2 dan 3. Rataan 

S/C diperlihatkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan nilai S/C sapi PO dan sapi persilangan Simental        

No Bangsa Jumlah ternak 
bunting (ekor) 

S/C ± SD 

1 PO 32 1,5 ± 0,7 
2 Persilangan Simental 35 1,9 ± 0,8 

 



PadaTabel2menunjukkan bahwa S/C sapi PO adalah 1,5 ± 0,7 sedangkan 

S/C sapi silangan Simental adalah 1,9 ± 0,8. Nilai S/C sapi silangan Simental 

lebih besar dibandingkan dengan S/C sapi PO, hal ini berarti jumlah IB yang 

dibutuhkan oleh sapi betina silangan Simental sampai terjadi kebuntingan lebih 

besar dari pada sapi PO. Menurut Putro (2011), aplikasi IB menggunakan bibit 

Bos taurus (Simmental dan Limousin) pada indukan sapi jenis Simpo atau Limpo 

mengakibatkan penurunan kinerja reproduksi, antara lain semakin menurunnya 

angka konsepsi dan semakin meningkatnya S/C. Penurunan kinerja reproduksi ini 

diduga sebagai akibat adanya pengaruh interaksi lingkungan genetik, disamping 

kemungkinan telah banyak terjadi inbreeding akibat persilangan yang tidak 

terencana dan tidak tercatat. 

Di lokasi penelitian menunjukkan bahwa nilai S/C sapi silangan Simental 

lebih besar. Hal ini terjadi karena tingginya kawin berulang setelah beranak 

bahkan sampai empat kali, berdasarkan informasi dari Inseminatorsetempat sapi 

silangan Simental dilokasi penelitian terkadang menunjukkan silent heat, involusi 

uteri yang lama serta terlambatnya peternak dalam melapor kepetugas Inseminator 

karena kurang cermatnya deteksi estrus oleh peternak.Manajemen perkawinan 

yang tepat merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan guna mengantisipasi 

tingginya kawin berulang. Selain itu hasil S/C dipengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain adalah kualitas pejantan atau straw yang disuntikkan, keahlian 

Inseminator, dan deteksi estrus yang tepat (Prihandini, dkk, 2006). Menurut 

Aryogi, dkk (2006) kemampuan peternak dalam mendeteksi estrus yang baik akan 

mempengaruhi angka S/C sapi induk menjadi lebih kecil (lebih efisien). Hadi dan 

Ilham (2002) menyatakan bahwa penyebab tingginya angka S/C antara lain 



adalah: 1). Petani terlambat mendeteksi saat estrus atau terlambat melaporkan 

estrus sapinya kepada petugas Inseminator, 2) Adanya kelainan pada alat 

reproduksi induk sapi, 3). Inseminator kurang ahli, 4). Fasilitas pelayanan 

inseminasi terbatas dan 5). Kurang lancarnya transportasi. 

Hasil perhitungan menggunakan uji t (Lampiran 5) diketahui tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antara S/C sapi PO dengan S/C sapi persilangan Simental. 

S/C sapi PO dengan S/C sapi persilangan Simental masih dalam kategori normal. 

Toelihere (1997), Nilai S/C yang normal adalah 1,6 sampai 2,0. Semakin rendah 

nilai tersebut, semakin tinggi kesuburan ternak dan sebalikya semakin tinggi S/C 

maka akan semakin rendah kesuburannya. 

Nilai S/C dapat menggambarkan tingkat kesuburan ternak disuatu 

peternakan. Nilai S/C yang rendah menunjukkan kesuburan yang tinggi dan 

merupakan faktor ekonomis yang sangat baik dalam perkawinan alam maupun IB.  

 
4.4  CR (Angka Kebuntingan) Sapi PO dan Sapi Persilangan Simental 

Conception rate adalah jumlah posistif bunting yang dihasilkan dari 

perkawinan atau inseminasi pertama (Jaenudeen dan Hafez, 2000). Untuk 

menghitung besarnya CR dapat dihitung dengan rumus yaitu : 

CR = Jumlahbetina bunting pada IB pertama    X 100% 
 Jumlah seluruh betina yang diinseminasi 

Hasil perhitungan nilai CR dapat dilihat pada Lampiran4. Nilai CR sapi PO hasil 

penelitian adalah 65,63% sedangkan nilai CR sapi persilangan Simental 

adalah34,29%. Nilai CR sapi PO lebih tinggi dibandingkan dengan nilai CR sapi 

persilangan Simental, hal ini menggambarkan bahwa sapi PO memiliki ciri-ciri 

estrus baik sehingga peternak dengan mudah mendeteksi sapi yang mengalami 



estrus dan segera melapor kepada petugas Inseminator sehingga angka 

konsepsinya tinggi, selain itu sapi PO mempunyai kemampuan adaptasi yang 

tinggi terhadap lingkungan di daerah penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat  

Erlangga (2009), sapi PO terkenal sebagai sapi pedaging dan sapi pekerja, 

mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perbedaan kondisi 

lingkungan, memiliki tenaga yang kuat dan aktivitas reproduksi induknya cepat 

kembali normal setelah beranak.   

Nilai CR sapi persilangan Simental adalah 34,29%, hal ini kurang sesuai 

dengan Phillips (2001a), angka konsepsi untuk sapi berkisar antara 60-73 %. 

Angka konsepsi yang maksimal apabila telah mencapai 73 persen dari inseminasi 

pertama. Angka konsepsi dapat diestimasi pada peternakan dengan mengkalkulasi 

proporsi dari sapi yang dikawinkan kemudian didiagnosa kebuntingannya 40-70 

hari kemudian. 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 estrus 

yang salah, ketepatan waktu perkawinan (IB), ketidakakuratan dalam deteksi 

estrus, kualitas semen, teknik IB, kesuburan pejantan, jarak dari calving ke 

perkawinan, tingkat nutrisi dan produksi susu pada sapi perah, lingkungan, umur, 

genetik.  

 
4.5 DO Sapi PO dan Sapi Persilangan Simental 

 Days openatau lama kosong merupakan selang waktu antara saat beranak 

sampai dengan terjadi kebuntingan kembali setelah beranak (Jaenudeen dan 



Hafez, 2000). Penentuan lama DO dapat dilihat dari tanggal kelahiran sampai 

tanggal inseminasi terakhir sebelum mengalami kelahiran berikutnya yang dapat 

dilihat pada Lampiran 2 dan 3. Rataan nilai DOdiperlihatkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan nilai DO sapi PO dan sapi persilangan Simental 

No Bangsa Jumlah 
ternak (ekor) 

DO ± 
SD(hari) 

1 PO 32 59,7 ± 16,4 
2 Persilangan Simental 35 84,7 ± 22,6 

 

Pada Tabel 3dijelaskan bahwa rata – rata nilai DO sapi PO hasil penelitian 

adalah 59,7 ± 16,4 hari sedangkan rata – rata nilai DO sapi persilangan Simental 

adalah 84,7 ± 22,6 hari.Dari data tersebut menunjukkan bahwa lama DO di lokasi  

penelitian termasuk kategori ideal, sebab menurut Smith (2002) rata-rata waktu 

melahirkan sampai ternak bunting adalah 60-90 hari. DO merupakan indikator 

dari efisiensi reproduksi seekor ternak.  

Rata – rata nilai DO sapi PO di lokasi  penelitian lebih kecil dibandingkan 

dengan rata – rata nilai DO sapi persilangan Simental hal ini disebabkan karena 

nilai S/C sapi PO lebih kecil dari pada sapi persilangan Simental. Jaenudeen dan 

Hafez (2000) menyatakan bahwaDays opendapat diperkecil dengan meningkatkan 

efisiensi deteksi estrus. Jadi, sejumlah sapi harus dikawinkan (IB) antara 55-85 

hari setelah beranak (post partum). Sejumlah sapi yang estrus dapat dideteksi 

dengan melakukan pengamatan selama dua kali seminggu dan dengan 

menggunakan alat bantu deteksi dan Tabel prediksi. Menurut Ball dan Peters 

(2007) Days openmerupakan salah satu faktor utama yang menentukan lamanya 

Calving interval, dan hingga kini adalah sebagai parameter yang biasanya 



berperan penting dalam tercapainya target Calving interval. Days openyang 

panjang akan mengakibatkan jarak Calving Interval yang panjang. 

Hasil perhitungan menggunakan uji t (Lampiran 5) diketahui tidak terdapat 

perbedaan yang nyataantara DO sapi PO dengan DO sapi persilangan Simental. 

Sumber Pucung merupakan daerah irigasi sehingga pada musim kemarau tidak 

terdapat masalah dalam persediaan pakan. Pakan dapat digunakan sebagai asupan 

nutrisi kondisi tubuh untuk mendukung aktivitas reproduksi. 

Hasil wawancara dengan Inseminator setempat bahwa sapi persilangan 

Simental masih mampu beradaptasi dengan lingkungan di Sumber Pucung 

Malang karena belum mendekati darah murni sapi Simental, darah sapi PO masih 

mendominasi dalam sapi persilangan Simental dimana Sapi PO mempunyai 

kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perbedaan kondisi lingkungan dan 

aktivitas reproduksi induknya cepat kembali normal setelah beranak. Putro (2011) 

menyatakan bahwa semakin tinggi darah Bos taurus akan membuat sapi semakin 

rentan terhadap investasi cacing hati (fasciolasis) dan cacing porang 

(paramphistomiasis). Keadaan ini sangat mengurangi efisiensi pakan dan 

akibatnya jelas kondisi sapi yang terlalu kurus atau mempunyai skor kondisi 

tubuh rendah (dibawah 2,0) serta berakibat dengan tumbulnya infertilitas 

metabolik. Anomali reproduksi sangat berkaitan erat dengan rendahnya SKT (skor 

kondisi tubuh) dan infertilitas metabolik, terutama berbentuk hipofungsi ovaria 

(Ovarian quiscence), sista folikel (Anovulatory follicle), ovulasi tertunda (Delayed 

ovulation) dan korpus luteum persisten (Persistency of corpus luteum) dan 

endometritis subklinis. 

 



4.6 CI (Selang Beranak)Sapi PO dan Sapi Persilangan Simental 

 Calving interval adalah jangka waktu antara satu beranak dengan beranak 

berikutnya atau sebelumnya.Hasil CI sapi PO dan sapi persilangan Simental dapat 

dilihat pada Lampiran 2 dan 3.Rataan nilai CI diperlihatkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan nilai CI sapi PO dan sapi persilangan Simental 

No Bangsa Jumlah ternak 
bunting (ekor) 

CI ± SD 
(hari) 

1 PO 32 341,8 ± 17,9 
2 Persilangan Simental 35 364,4 ± 22,5 

 

 Pada Tabel4 dijelaskan bahwa rata – rata nilai CI sapi PO adalah 341,8 ± 

17,9 hari sedangkan CI sapi persilangan Simental adalah 364,4 ± 22,5 hari.Hasil 

perhitungan menggunakan uji t (Lampiran 7) diketahui tidak terdapat perbedaan 

yang nyata antara CI sapi PO dengan CI sapi persilangan Simental. CI sapi PO 

dengan CI sapi persilangan Simental masih dalam kategori normal. Hal ini sesuai 

dengan Smith (2002) yang menyatakan bahwa rata-rata Days openmerupakan 

indikator keseluruhan dari status reproduksi yang efisien. Apabila nilai DO 60-90 

hari, maka CI dapat dicapai dibawah 365 hari.  

 Rata – rata nilai CI sapi PO di lokasi penelitian mempunyai nilai yang 

lebih kecil. Hal ini disebabkan karena sapi PO lebih cepat dalam recovery tubuh 

setelah beranak, dengan cepatnya recovery tubuh setelah beranak maka lama DO 

akan semakin pendek, sehingga juga mempengaruhi lama CI. Ball dan Peters 

(2007) Calving interval dapat dipengaruhi olehDays openyakni waktu dari 

beranak sampai kebuntingan berikutnya. Days openini merupakan faktor utama 

yang menentukan Calving interval, dan hingga kini adalah sebagai parameter 

yang biasanya berperan penting agar usaha target Calving interval tercapai.  



Rata – rata nilai CI sapi persilangan Simental di lokasi penelitian lebih 

besar dibandingkan dengan rata – rata nilai CI sapi PO. Hal ini disebabkan karena 

tingginya kejadian kawin berulang pada sapi persilangan Simental yang 

menyebabkan nilai S/C dan DO lebih tinggi dari pada sapi PO. Hal ini juga 

diperjelas oleh Putro (2004) yang menyatakan bahwa Calving interval yang 

terlalu panjang dan angka konsepsi yang terlalu rendah erat kaitannya dengan 

tingginya anestrus pasca beranak, akibat fungsional maupun infeksi alat 

reproduksi oleh mikroba, serta tingginya kejadian kawin berulang (repeat 

breeder). Menurut Latief, Rahardja dan Yusuf (2004) faktor yang menyebabkan 

panjangnya Calving interval adalah interval antara munculnya estrus pertama 

dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan perkawinan, dan kematian embrio. 

Prihandini, dkk (2006), menyatakan bahwa manajemen perkawinan yang tepat 

merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan guna mengantisipasi tingginya 

kawin berulang dan Calving interval yang panjang. Semakin cepat terjadinya 

Anestrus post partum yang ditambah dengan semakin mengecilnya angka S/C, 

maka akan mempengaruhi Calving interval menjadi lebih pendek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 
 

Efisiensi reproduksi sapi PO lebih efisien dibandingkan dengan efisiensi 

reproduksi sapi persilangan Simental. 

 
5.2 Saran 

Sapi untuk daerah Sumber Pucung disarankan sebagai daerah 

pengembangan sapi PO. 
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Lampiran 2. Sifat-Sifat Reproduksi Sapi Silangan PO dengan Simental 
 

 

No 
Nama 

Peternak 
Partus II Partus III 

waktu 
pertama 
kawin 
setelah 
beranak 
(hari) 

Partus IV 

Tanggal 
Lahir 

CI 
(hari) 

S/C 
DO 

(hari) 

Tanggal IB 

1 2 3 4 

1 tholib 24/08/2010 - 102 04/12/2010 
   

15/09/2011 387 1 102 

2 sukiyat 15/08/2010 - 90 13/11/2010 04/12/2010 
  

10/09/2011 391 2 111 

3 suwarno 07/08/2010 - 122 07/12/2010 
   

18/09/2011 407 1 122 
4 tawi 21/08/2010 - 89 18/11/2010 09/12/2010 30/12/2010 

 
11/10/2011 416 3 131 

5 samiran - 09/09/2010 70 18/11/2010 09/12/2010 30/12/2010 
 

14/10/2011 400 3 112 

6 ahmadi 31/10/2010 - 40 10/12/2010 
   

19/09/2011 323 1 40 
7 agus 20/09/2010 - 86 15/12/2010 05/01/2011 

  
11/10/2011 386 2 107 

8 misnadi 05/08/2010 - 132 15/12/2010 
   

22/09/2011 413 1 132 
9 slamet 18/10/2010 - 37 24/11/2010 15/12/2010 05/01/2011 26/01/2011 31/10/2011 378 4 100 

10 rohim 24/09/2010 - 82 15/12/2010 
   

21/09/2011 362 1 82 

11 budi 20/10/2010 - 35 24/11/2010 15/12/2010 05/01/2011 
 

18/10/2011 363 3 77 
12 katiyo - 27/09/2010 58 24/11/2010 15/12/2010 

  
21/09/2011 359 2 79 

13 sutik - 14/10/2010 63 16/12/2010 
   

27/09/2011 348 1 63 

14 agung 21/10/2010 - 35 25/11/2010 16/12/2010 
  

30/09/2011 344 2 56 
15 khoiri 27/09/2010 - 59 25/11/2010 16/12/2010 06/01/2011 

 
17/10/2011 385 3 101 

16 nur 09/09/2010 - 99 17/12/2010 
   

24/09/2011 380 1 99 

17 sumirin 19/10/2010 - 59 17/12/2010 07/01/2011 
  

22/10/2011 368 2 80 
18 mariono - 04/10/2010 74 17/12/2010 

   
25/09/2011 356 1 74 

19 kardi 15/10/2010 - 42 26/11/2010 17/12/2010 07/01/2011 
 

04/10/2011 354 3 84 
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Lampiran 2. Sifat-Sifat Reproduksi Sapi Silangan PO dengan Simental (Lanjutan) 
 

20 sukardi 16/09/2010 - 71 26/11/2010 17/12/2010 
  

23/09/2011 372 2 92 

21 atib 08/11/2010 - 18 26/11/2010 17/12/2010 07/01/2011 
 

23/10/2011 349 3 60 

22 seniwan 24/10/2010 - 34 27/11/2010 18/12/2010 
  

26/09/2011 337 2 55 

23 darmaji 31/10/2010 - 49 19/12/2010 
   

24/09/2011 328 1 49 

24 darmaji 11/11/2010 - 38 19/12/2010 09/01/2011 
  

17/10/2011 340 2 59 

25 supri 14/09/2010 - 75 28/11/2010 19/12/2010 
  

26/09/2011 377 2 96 

26 ridwan 02/10/2010 - 79 20/12/2010 
   

26/09/2011 359 1 79 

27 bibit 16/11/2010 - 34 20/12/2010 10/01/2011 
  

18/10/2011 336 2 55 

28 hariadi 02/10/2010 
 

79 20/12/2010 
   

25/09/2011 358 1 79 

29 aris - 16/09/2010 74 29/11/2010 20/12/2010 
  

25/09/2011 374 2 95 

30 misdianto 24/10/2010 - 63 26/12/2010 
   

02/10/2011 343 1 63 

31 narsit 10/11/2010 - 46 26/12/2010 16/01/2011 
  

25/10/2011 349 2 67 

32 suwoto 20/10/2010 - 67 26/12/2010 16/01/2011 
  

21/10/2011 366 2 88 

33 raji - 08/11/2010 48 26/12/2010 16/01/2011 06/02/2011 
 

13/11/2011 370 3 90 

34 mujito 20/10/2010 - 67 26/12/2010 16/01/2011 
  

23/10/2011 368 2 88 

35 sarkawi - 09/10/2010 78 26/12/2010 16/01/2011 
  

23/10/2011 379 2 99 

Jumlah 
        

12825 67 2966 

Rata-rata 
        

363,75 1,914 84,742 

Standart deviasi 
        

22,197 0,817 22,969 
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Lampiran 3. Sifat-Sifat Reproduksi Sapi PO 
 

No. 
Nama 

Peternak 
Partus II Partus III  

kawin 
pertama 
setelah 
beranak 
(hari) 

Partus IV 

Tanggal 
Lahir 

CI 
(hari) 

S/C 
DO 

(hari) 
Tanggal IB 

1 2 3 

1 anam 05/10/2010 - 60 04/12/2010     15/09/2011 345 1 60 

2 bajuri - 11/10/2010 54 04/12/2010     18/09/2011 342 1 54 

3 sanusi - 27/10/2010 38 04/12/2010     13/09/2011 321 1 38 

4 deri - 24/09/2010 51 14/11/2010 05/12/2010   08/09/2011 349 2 72 

5 sinto - 26/10/2010 41 06/12/2010     13/09/2011 322 1 41 

6 juri - 03/10/2010 43 15/11/2010 06/12/2010   10/09/2011 342 2 64 

7 lasi - 12/10/2010 55 06/12/2010     12/09/2011 335 1 55 

8 jai - 07/10/2010 60 06/12/2010     18/09/2011 346 1 60 

9 jali - 09/10/2010 38 16/11/2010 07/12/2010   13/09/2011 339 2 59 

10 kawit - 02/10/2010 66 07/12/2010     18/09/2011 351 1 66 

11 rosidi - 26/09/2010 53 18/11/2010 08/12/2010 29/12/2010 13/10/2011 382 3 94 

12 sunarno - 17/10/2010 53 09/12/2010     19/09/2011 337 1 53 

13 ponimun 21/10/2010 - 50 10/12/2010 31/12/2010   08/10/2011 352 2 71 

14 matrimo 08/10/2010 - 63 10/12/2010     24/09/2011 351 1 63 

15 kanteni - 03/11/2010 37 10/12/2010     18/09/2011 319 1 37 

16 napi 08/11/2010 - 32 10/12/2010 31/12/2010   27/09/2011 323 2 53 

17 yatiran 08/10/2010 - 47 24/11/2010 15/12/2010   21/09/2011 348 2 68 

18 wagiyem - 18/10/2010 58 15/12/2010     30/09/2011 347 1 58 

19 katiren - 28/10/2010 48 15/12/2010 05/01/2011 26/01/2011 04/11/2011 372 3 90 
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Lampiran  3. Sifat-Sifat Reproduksi Sapi PO (Lanjutan) 
 

20 suhar - 06/11/2010 39 15/12/2010     20/09/2011 318 1 39 

21 mulyanto 15/11/2010 - 30 15/12/2010     22/09/2011 311 1 30 

22 sulam - 15/10/2010 62 16/12/2010     23/09/2011 343 1 62 

23 suliman - 08/11/2010 38 16/12/2010     22/09/2011 318 1 38 

24 mislan - 23/10/2010 54 16/12/2010 06/01/2011 27/01/2011 04/11/2011 377 3 96 

25 hadi  - 19/10/2010 59 17/12/2010     22/09/2011 338 1 59 

26 didik - 08/10/2010 50 27/11/2010 17/12/2010   22/09/2011 349 2 70 

27 priono 31/10/2010 - 48 18/12/2010     24/09/2011 328 1 48 

28 sutris - 05/11/2010 44 19/12/2010     27/09/2011 326 1 44 

29 roni - 31/10/2010 49 19/12/2010 08/01/2011   13/10/2011 347 2 69 

30 jarot - 20/10/2010 62 21/12/2010     27/09/2011 342 1 62 

31 joko 03/11/2010 - 48 21/12/2010     27/09/2011 328 1 48 

32 mursid - 05/11/2010 46 21/12/2010 11/01/2011 01/02/2011 08/11/2011 368 3 88 

Jumlah               10916 48 1909 

rata-rata               341.125 1.5 59.65 

standart deviasi               17.449 0.718 16.674 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

Lampiran 4. Perhitungan Nilai CR dan S/C Sapi PO Dengan Sapi Persilangan 
Simental 

 
 
CR Sapi PO = Jumlah betina bunting pada IB pertama    X 100% 

        Jumlah seluruh betina yang diinseminasi  

 = 21  X 100% 
    32 

  = 65,63 % 

 
S/C Sapi PO  = Jumlah inseminasi sampai terjadi kebuntingan 
    Jumlah sapi betina yang bunting 
 
          = 48 
    32 
 
 = 1,5 
 
CR Sapi Simpo  = Jumlah betina pada IB pertama                 X 100% 
    Jumlah seluruh betina yang diinseminasi 

      = 12  X 100% 
    35   

                        = 34,29 % 

S/C Sapi Simpo  = Jumlah inseminasi sampai terjadi kebuntingan 
    Jumlah sapi betina yang bunting 
 
          = 66,5 
    35 
  
 = 1,9 
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Lampiran 5. Uji t  tidak berpasangan S/C Sapi PO dengan sapi persilangan 
Simental 

 
 

��� = 
∑������	


���  

      = 
∑�,����

����   = -1,5 

���= 
∑������	


� ��  

     = 
∑�,�� !

����  = -1,9 

Sedangkan ragam gabungan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

��� = 
�
�� �	��� �
�� �	��


��
�� �  

      = 
�����	���,�	 � �����	���,�	

�������  

      = 
��� ,�	 � �� �, 	

    = - 1,68 

��   = 
������	

�� �
��� �

��
 

       =
��,� – �,�	

��, �� �
#� � �

#$
 

       = 0,9 
 
t tabel (0.05;66) = 1,671 
 
Kesimpulan : thit < t tabel, jadi tidak terdapat perbedaan yang nyata antara S/C 
sapi PO dengan S/C sapi persilangan Simental. 
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Lampiran 6. Uji t  tidak berpasangan DO Sapi PO dengan sapi persilangan 
Simental 

 
 

��� = 
∑������	


���  

       = 
∑���, � ���%�	

����    = - 59,656 

 

���= 
∑������	


� ��  

      = 
∑���,!�����  

����  = -84,743 

 

��� = 
�
�� �	��� �
�� �	��


��
�� �  

       = 
�����	����, � 	 � �����	����,!��	

�� � �� � �  

 
       = -71,675 
 

��   = 
������	

�� �
��� �

��
 

 

        = 
���, �  – ��,!��	
�!�, !�� �

#� � �
#$

 

 
     = 1,446 
 
 
t tabel (0.05;66) = 1,671 
 
Kesimpulan : thit < t tabel, jadi tidak terdapat perbedaan yang nyata antara DO sapi 
PO dengan DO sapi persilangan Simental. 
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Lampiran 7. Uji t tidak berpasangan CI Sapi PO dengan sapi persilangan Simental 
 
                 

��� = 
∑������	


���  

     = 
∑���,��� � �%�� 

����  = - 341,125 

���= 
∑������	


� ��  

     = 
∑� �,!� � �����

�� � �  = - 366,507 

��� = 
�
�� �	��� �
�� �	��


��
�� �  

      =  
�����	�����,���	 � �����	���  ,!�	

�������  

     = - 349,032 

��   = 
������	

�� �
��� �

��
 

       

        = 
����,��� – � �,!�	
����,%��� �

#� � �
#$

 

     = 0,3 

t tabel (0.05;66) = 1,671 
 
Kesimpulan : thit < t tabel, jadi tidak terdapat perbedaan yang nyata antara CI sapi 
PO dengan CI sapi persilangan Simental. 

 


