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Effect of Natural Mating Against Nature 
of Madura Cattle Production 

Age 3 Months On the island of Madura 
 

Darminto Angga Bagus 1),Ciptadi Gatot 2)  and 
Nurgiartiningsih V.M Ani 3). 

 
ABSTRACT 

 
The research was conducted in Sumenep, Pamekasan, 

Sampang and Bangkalan regency of Madura island. Data 
collection was conducted for October to November 2011.The 
purpose of this study was to determine the differences of 
production performans was Natural mature. The material used 
in this study was used 3 months old cows which nature mating 
progeny (116 heads) and Artificial Insemination progeny (33 
heads). The data obtained were analyzed using unpaired t test. 
The results showed that mean of body weight, chest girth, 
body length and withers height of Madura cattle 3 months of 
age of natural mating were 42.95+13.55 kg; 83.79+12.46 cm; 
74.08+10.84 cm and 80.14+10.67 cm respectively and 8those 
of AI  were  39.82+7.65 kg; 82.82+12.37 cm;  73.48+8.05  and 
78.88+9.09 cm respectively.It was conducted that mating 
system has no effect on of performance production Madura 
cattle at the age of 3 months.  
 

Key words:  Madura Cattle, Artificial Insemination, 
Natural Mating  
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Pengaruh Sistem Perkawinan Terhadap Sifat Produksi 
Sapi Madura 

Umur 3 Bulan Di Pulau Madura 
 

Angga Bagus Darminto, Gatot Ciptadi dan V.M Ani 
Nurgiartiningsih. 

 
RINGKASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, 

Pamekasan, Sampang dan Bangkalan Pulau Madura. 
Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober sampai 
November 2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
performans produksi pada sapi Madura dari hasil perkawinan 
alam dan IB pada umur 3 bulan di empat wilayah kabupaten 
pulau Madura. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ternak 
sapi  Madura murni umur 3 bulan dari hasil perkawinan alam 
dan Inseminasi Buatan (IB) masing-masing sebanyak 116 ekor 
dan 33  ekor. Pemilihan sampel ternak dilakukan secara 
purposive sampling. Variabel yang diamati meliputi bobot, 
lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan. Data yang 
diperoleh ditabulasi kemudian dihitung persentase atau rata-
rata dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis 
menggunakan uji t tidak berpasangan. 

Hasil penelitian menunjukkan performans produksi sapi 
Madura umur 3 bulan hasil perkawinan alam dan IB tidak 
memberikan berbeda nyata. Rataan bobot badan, lingkar dada, 
panjang badan dan tinggi badan sapi Madura umur 3 bulan 
pada perkawinan alam masing-masing sebesar 42,95+13,55  
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kg;  83,79+12,46 cm;  74,08+10,84 cm dan   80,14+10,67 
sedangkan pada perkawinan IB masing-masing sebesar 
39,82+7,65 kg; 82,82+12,37 cm; 73,48+8,05 dan 78,88+9,09 
cm.  

Kesimpulan penelitian ini bahwa sistem  perkawinan alam 
dan IB tidak memberikan perbedaan terhadap rataan 
performans produksi sapi Madura pada umur 3 bulan. 
Disarankan dilakukan penyuluhan tentang IB pada sapi 
Madura dengan menggunakan straw sapi Madura unggul agar 
dapat meningkatkan produktivitas sapi Madura di pulau 
Madura 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Program  Swasembada Daging  Sapi Kerbau Tahun 2014 

(PSDK 2014) merupakan salah satu dari 21 program utama 
Departemen Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan 
ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya 
domestik. Saat ini impor daging dan ternak bakalan (sapi) 
sangat besar, sekitar 30 persen dari kebutuhan daging nasional, 
bahkan ada kecenderungan volume impor terus meningkat 
yang secara otomatis akan menguras devisa negara sangat 
besar.  Kondisi yang tidak diwaspadai ini dapat menyebabkan 
kemandirian dan kedaulatan pangan hewani khususnya daging 
semakin jauh dari harapan (Anomimus, 2010). 

Salah satu sapi lokal yang dapat dikembangkan dalam 
mendukung PSDSK 2014 adalah sapi Madura. Sapi Madura 
merupakan salah satu bangsa sapi lokal Indonesia yang banyak 
dikembangbiakkan di Jawa Timur, khususnya di Pulau 
Madura. Ada sekitar 3,4 juta sapi potong  di Jawa Timur 
dimana 750 ribu ekor diantaranya adalah sapi Madura yang 
ada di empat Kabupaten di Pulau Madura. Peranan sapi 
Madura sangat penting sebagai aset sapi potong, tenaga kerja 
dan pariwisata di Indonesia. Keunggulan sapi Madura secara 
genetik adalah memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan 
lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan caplak, 
kemampuan adaptasi tinggi terhadap kualitas pakan yang 
rendah, serta kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan 
dengan sapi impor. 
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Keberhasilan reproduksi akan sangat mendukung 
peningkatan produktivitas ternak selain faktor pakan dan 
manajemen. Daya reproduksi kelompok ternak yang tinggi 
disertai dengan pengelolaan ternak yang baik akan 
menghasilkan efisiensi reproduksi yang tinggi diikuti dengan 
produktifitas ternak yang tinggi pula. Tinggi rendahnya 
efisiensi reproduksi ternak dipengaruhi oleh angka 
kebuntingan (conception rate), jarak antar kelahiran (calving  
interval), jarak waktu antara melahirkan sampai bunting 
kembali (days open), angka kawin per kebuntingan (service 
per conception), dan angka kelahiran, selain itu juga dapat 
dilihat dari produktivitasnya yang meliputi bobot lahir, bobot 
sapih dan pertambahan bobot badan harian  

Faktor penghambat yang diduga sebagai penyebab 
rendahnya produktivitas ternak di Indonesia adalah 
manajemen pemeliharaan yang belum optimal, yang ditandai 
dengan sistem pemeliharaan bersifat ekstensif (tradisional), 
usaha sambilan (non agribusiness oriented) dan tidak 
memperhatikan input produksi, dan  karena sistem pemuliaan 
dan seleksi tidak terarah sehingga mengakibatkan kinerja 
ternak sangat beragam (Sugoro, 2009).  Permasalahan tersebut 
dapat diatasi dengan melalui penerapan teknologi Inseminasi 
Buatan (IB). Teknologi ini digunakan untuk mempercepat 
peningkatan produksi dan perbaikan  mutu genetik ternak. 

Peningkatan mutu genetik ternak secara cepat dapat 
dilakukan dengan Inseminasi Buatan (IB). Pada IB hanya 
pejantan-pejantan yang sudah teruji dan mempunyai genetik 
unggul yang dipakai untuk mengawini ternak betina sehingga 
dapat memperbaiki mutu genetik pada keturunannya (Ihsan, 
2010), sedangkan pada perkawinan alam dapat digunakan 
untuk meningkatkan populasi ternak. 
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Keberhasilan IB dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah kualitas semen, ketepatan deteksi birahi, 
teknik thawing, deposisi semen dan manajemen pemeliharaan 
(Susilawati, 2002). Tujuan IB adalah memperbaiki mutu 
genetika ternak karena menggunakan  semen dari pejantan 
unggul sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas 
ternak dan karena itu perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui pengaruh sistem perkawinan yang berbeda 
terhadap produktivitas sapi Madura. 

Bobot badan dan ukuran tubuh 3 bulan merupakan 
parameter yang penting karena erat hubungannya dengan 
bobot sapih. Bobot sapih memiliki korelasi yang tinggi dengan 
bobot badan setahun selain itu juga dapat dijadikan kriteria 
seleksi induk karena ada hubungannya sifat mothering ability 
yang mempengaruhi produktivitas ternak (Noor, 1998). 
Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian tentang 
perbedaan sifat produksi sapi Madura umur 3 bulan di Pulau 
Madura dari hasil perkawinan alam dan IB sebagai upaya 
dalam peningkatan produktifitas sapi Madura. 

Sebagian besar sapi Madura sekitar  90% di pulau Madura. 
Pulau Madura secara geogafis memiliki empat wilayah 
kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan 
Sumenep dan yang meliputi pulau-pulau kecil disepanjang 
wilayah pulau Madura, kemudian untuk program  
pengembangan terhadap sapi Madura di setiap kabupaten telah 
mempunyai program tersendiri dan telah dilakukan, oleh 
karena itu demi menunjang program pengembangan sapi 
Madura maka dilakukan penelitian di empat wilayah 
kabupaten pulau Madura. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Peningkatkan produktivitas dan peningkatkan mutu genetik 

ternak sangat ditentukan oleh sistem dan sistem perkawinan. 
Sistem perkawinan alam pada sapi Madura masih banyak 
dilakukan di masyarakat daripada perkawinan IB. Perkawinan 
IB penggunaan pejantan-pejantan yang sudah teruji dan 
mempunyai genetik unggul untuk mengawini ternak betina 
sehingga dapat memperbaiki mutu genetik pada keturunannya, 
sedangkan pada perkawinan alam dapat digunakan untuk 
meningkatkan populasi ternak walaupun secara genetik tidak 
sebaik hasil perkawinan alam 

Salah satu cara untuk meningkatan produktivitas ternak 
adalah dengan melakukan perbaikan bibit melalui grading up, 
dengan sistem perkawinan dapat diketahui sifat produksi pada 
sapi Madura yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman 
dalam peningkatan produktifitas sapi Madura. Berdasar uraian 
tersebut bagaimana pengaruh sistem perkawinan alam dan IB 
terhadap performans produksi sapi Madura pada umur 3 bulan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh lokasi terhadap performa 
produksi sapi Madura hasil IB dan kawin alam 
pada umur tiga bulan. 

2. Pengaruh sistem perkawinan IB dan kawin alam 
terhadap performa pedet sapi Madura umur tiga 
bulan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam  menentukan sistem  perkawinan sapi Madura 
untuk meningkatkan produktifitas sapi Madura serta sebagai 
pijakan penelitian yang akan datang. 

1.5 Kerangka Pikir 
Program Peningkatan Swasembada Daging Tahun 2014 

(P2SD 2014) merupakan salah satu dari 21 program utama 
Departemen Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan 
ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya 
domestik. Salah satu ternak lokal yang  dapat dikembangkan 
dalam mendukung P2SD 2014 adalah sapi Madura.Menurut 
Stiadi dan Diwyanto  (1997), sapi lokal adalah sapi yang 
terbaik dikarenakan sapi–sapi tersebut bertahan hidup 
berdasarkan seleksi alam  selama bertahun-tahun. Demikian 
sapi  Madura merupakan salah satu sapi  lokal Indonesia telah 
memiliki keunggulan karena telah beradaptasi dengan baik 
pada kondisi di Indonesia terutama di pulau Madura (Suin, 
2001).. 

Ternak yang mempunyai mutu genetik tinggi akan 
menampilkan sifat yang diharapkan, misalnya berat lahir dan 
pertambahan berat badan harian yang tinggi. Salah satu cara 
untuk meningkatan produktivitas ternak adalah dengan 
melakukan perbaikan bibit melalui grading up. Berdasar 
sistem perkawinan dapat diketahui sifat produksi dan 
reproduksi pada sapi Madura yang nantinya dapat digunakan 
sebagai pedoman dalam peningkatan produktifitas sapi 
Madura. Dengan mengetahui sifat produksi dan reproduksi 
tersebut maka akan di dapatkan suatu program pelestarian 
plasma nutfah guna membantu perbaikan mutu sapi Madura. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Populasi sapi Madura di empat wilayah kabupaten Madura 

Program pelaksanaan perkawinan sebagai pengembangan sapi 
Madura di empat wilayah kabupaten 

Sistem Perkawinan Alam 
Sistem perkawinan 

Inseminasi Buatan (IB) 

Hasil Keturunan antara 

 Perkawinan Alam dan IB 

Produktivitas Sapi Madura 
umur 3 bulan 

Pelestarian plasma nutfah sapi Madura di empat wilayah kabupaten 
Madura 
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1.6 Hipotesis 
Performans produksi sapi Madura pada perkawinan IB 

berbeda dibandingkan perkawinan alam pada empat wilayah 
Kabupaten yang ada di pulau Madura. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Sapi Madura 

Sapi Madura diduga adalah hasil persilangan antara sapi 
Bali (Bos sondaicus) dengan sapi Zebu (Bos indicus) 
(Soehadji, 1992), dimana sapi Madura mempunyai darah Bos 
indicus, Bos sondaicus, Bos Taurus, walaupun besar darahnya 
belum diketahui (Suin, 2001). Sapi Madura merupakan breed 
sapi potong lokal yang terbentuk sebagai akibat isolasi alam 
dan pengaruh lingkungan sehingga mempunyai keragaman 
karakteristik yang lain di Indonesia. Sapi Madura memiliki 
sifat yang toleransi terhadap stress akibat klim dan lingkungan 
yang panas, tahan terhadap penyakit caplak. Sifat-sifat ini dan 
seleksi alam serta lingkungan yang ketat dalam kurun waktu 
lama menjadikan sapi Madura sebagai bangsa sapi yang 
mempunyai daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap 
perbaikan pakan serta tahan terhadap pakan yang jelek 
(Soehadji, 1992). 

Sapi Madura di pelihara di pulau Madura (90% dari total 
sapi Madura) dan di Jawa Timur (10% dari total sapi Madura). 
Sapi Madura dimanfaatkan ada bermacam-macam, yang 
pertama digunakan dibidang pertanian dan disembelih kalau 
ada perkawinan.  Selain itu juga sebagai sarana sosial dan 
budaya (sapi karapan dan sono). Upaya pengembangan dan 
pembinaan usaha sapi Madura dikatakan  belum optimal 
dibandingkan dengan bangsa sapi lokal lainnya di Indonesia 
seperti halnya sapi Bali yang telah mendapat dukungan luas 
baik dari dalam maupun luar negeri  (Susilawati, Ifar, 
Aulaniam dan Kuswati, 2006). 
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Sapi Madura memiliki ciri khas yaitu pada jantan tubuh 
bagian depan lebih teguh daripada bagian belakang, 
mempunyai sedikit punuk, warna baik jantan maupun betina 
adalah merah bata atau kuning kecoklatan hingga merah 
tanduk melengkung setengah dengan ujungnya menuju ke arah 
depan, bulu pantat, moncong, ekor dan kaki bawah berwarna 
putih, ujung ekor dan pinggir telinga berwarna hitam, ponok 
pada sapi Madura betina kurang jelas dan gelambir kecil. 
Perbedaan sapi Madura dengan sapi Bali adalah batas pada 
sapi Madura batas warna bagian pantat (telau) dan kaki bulu 
putih tidak jelas batasnya dan garis hitam pada punggung tidak 
selalu ada, postur tubuh sapi Madura relatif kecil, secara 
keseluruhan warna sapi Madura hampir sama dengan sapi 
Bali, tetapi sapi madura jantan warna kulitnya tidak berubah 
walaupun umurrnya bertambah tua, sedangkan sapi Bali jantan 
warna tersebut akan berubah menjadi warna hitam apabila 
umur semakin tua, bobot badan jantan dewasa berkisar antara 
250-350 kg dan betina deas berkisar antar 150-200 kg. 
Pertambahan bobot badan jantan dewasa berkisar antara 150-
200 kg (Susilawati, dkk., 2006) 

 
2.2 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  
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secara efisien untuk membuahi banyak betina (Garner and 
Hafez, 2008). 

Perkembangan lebih lanjut, program IB tidak hanya 
mencakup pemasukan semen ke dalam saluran reproduksi 
betina, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan 
pejantan, penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan 
atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan 
pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan dan penentuan 
hasil inseminasi pada hewan/ternak betina, bimbingan dan 
penyuluhan pada peternak, dengan demikian pengertian IB 
menjadi lebih luas yang mencakup aspek reproduksi dan 
pemuliaan, sehingga istilahnya menjadi artificial breeding 
(perkawinan buatan). Tujuan dari IB itu sendiri adalah sebagai 
satu alat yang ampuh yang diciptakan manusia untuk 
meningkatkan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif 
dan kualitatif (Toelihere, 1997). 

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 pelusida dan 
masuk menyatu dengan ovum menjadi embrio (Hafez and 
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Hafez, 2008). Oleh sebab itu, peternak dan petugas lapangan 
harus mutlak mengetahui dan memahami kapan gejala birahi 
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 
(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). 

Menurut Sugoro (2009) menyatakan dampak negatif yang 
akan timbul apabila penerapan bioteknologi IB tidak terkontrol 
dalam kaitannya dengan animal welfare, seperti (a) 
Hilangnya/punahnya ternak lokal akibat terkikis oleh 
munculnya ternak persilangan (crossbred animal). Hal ini bisa 
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muncul karena persepsi masyarakat (petani/peternak) yang 
lebih menyukai ternak persilangan karena pertumbuhannya 
lebih cepat dan dampak akhirnya adalah nilai jual yang tinggi; 
(b) dapat menyebabkan stress dan menimbulkan resiko pada 
animal welfare. Pemilihan pejantan sebagai sumber semen 
yang tidak tepat (kemungkinan mengandung gen lethal) akan 
menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain masa 
kebuntingan lebih panjang, meningkatnya kejadian kesulitan 
melahirkan (distokia) dan tingginya frekuensi gen anomali dan 
anak yang dilahirkan memiliki bobot lahir yang melebihi 
ukuran normal dan penurunan daya reproduksi; (c) apabila 
identifikasi birahi (estrus) dan waktu pelaksanaan IB tidak 
tepat maka tidak akan terjadi terjadi kebuntingan; (d) terjadi 
kesulitan kelahiran (distokia), apabila semen beku yang 
digunakan berasal dari pejantan dengan breed / turunan yang 
besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan / breed 
kecil; (e) dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik 
yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat 
genetiknya dengan baik (tidak melalui suatu progeny test) dan 
(f) hilangnya keanekaragaman akibat dipertahankan alel yang 
sama pada populasi (hilangnya gen), sehingga rentan terhadap 
penyakit bila alel resisten hilang. 

 
2.3 Bobot Sapih 

Bobot sapih merupakan bobot pada saat anak dipisahkan 
pemeliharaannya dengan induk. Bobot sapih menunjukan 
kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan kemampuan 
anak sapi untuk mendapatkan susu dan tumbuh 
(Hardjosubroto, 1994). Bobot lahir berpengaruh terhadap 
bobot sapih, semakin tinggi bobot lahir maka akan semakin 
tinggi pula bobot sapihnya, karena bobot sapih menentukan 
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besarnya pertambahan bobot badan selanjutnya dan 
kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Bobot sapih seekor 
ternak dipengaruhi oleh bangsa ternak, jenis kelamin ternak, 
umur sapi, produksi susu induk dan bobot sapih. Bobot sapih 
jantan lebih tinggi daripada bobot sapih betina karena faktor 
hormonal yaitu hormon androgen pada ternak jantan yang 
dapat meningkatkan retensi nitrogen. Retensi nitrogen yang 
tinggi akan meningkatkan pertumbuhan sehingga bobot sapih 
ternak jantan lebih tinggi daripada ternak betina. Selain itu, 
tingkat kompetisi pakan untuk pertumbuhan jantan lebih kuat 
dibanding betina (Sukmasari, 2001). 

Perbedaan bobot sapih dapat disebabkan karena kuantitas 
dan  kualitas pakan yang diberikan pada induk tidak sama 
sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas susu tidak sama 
pula. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik,  
kemampuan induk membesarkan anaknya serta pengelolaan 
selama masa pra-sapih (Budiarto, Widyastuti dan 
Surjowardojo, 2001).  Rataan produksi sapi Madura yang 
disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel. 1. Data karasteristik produksi sapi Madura  

Karasteristik Rata-rata 
Bobot lahir (kg) 19,78+1,224 
Bobot sapih (kg) 119,533+9,772 
Pertambahan Bobot Badan Harian 
(gr/hari) 

445+48,53 

Sumber : Kutsiya (2002) 
 

2.4 Statistik Vital 
Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang 

penting dan bermanfaat untuk mengetahui karasteristik seekor 
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ternak. Ukuran tubuh ternak yang dapat digunakan untuk 
mengestimasi bobot badan dari ternak tersebut bila dikaitkan 
dengan umur ternak maka terdapat korelasi yang positif 
dengan ukuran tubuh ternak karena pada umumnya 
pertambahan ukuran ternak berjalan seiring dengan tingkat 
umur dan pertumbuhan. 

Lingkar dada merupakan salah satu parameter dalam 
mengetahui pola pertumbuhan sapi. Selama ternak mengalami 
pertumbuhan, tulang kerangka yang membentuk lingkar dada 
berkembang dan tumbuh sejalan dengan pertambahan bobot 
badan (Zaed, 1992). Penelitian Sampurna dan  Batan  (2000) 
menyatakan perubahan bobot badan sapi lebih banyak 
ditentukan oleh pertambahan lingkar dada dibandingkan 
pertambahan panjang badan.  

 
Tabel 2. Penampilan statistik vital sapi Madura pada tingkatan        

umur  
Karakter 8 bulan 12 bulan 24 bulan 
Lingkar 
Dada (cm) 

128,20+11,25 131,40+8,73 154,10+9,77 

Panjang 
Badan (cm) 

105,60+9,33 107,80+8,41 122,70+6,94 

Tinggi 
Badan (cm) 

109,80+9,70 115,90+11,11 128,70+9,37 

Sumber : Ismudiana (2010) 

Banyak faktor yang mempengaruhi bobot badan ternak 
yaitu umur, tinggi badan, panjang badan, lingkar dada, jenis 
pakan dan kondisi lingkungan. Ternak dengan breed yang 
sama pada lingkungan yang berbeda akan menyebabkan 
perbedaan bobot badan dan ukuran statistik vitalnya. 
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Tabel 3. Rata-rata ukuran statistik vital sapi Madura umur 3-4 
tahun  

Musim Tinggi 
pundak  
(cm) 

Panjang 
Badan  
(cm) 

Lingkar 
Dada 
 (cm) 

Kemarau 114,36+4,38 114,42+4,65 142,39+7,50 
Hujan 115,91+4,24 115,49+3,82 143,70+7,06 

Sumber : Karnaen dan Arifin (2004) 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, 
Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Pengambilan data 
dilakukan pada bulan Oktober sampai November 
2011.Wilayah yang digunakan sebagai penelitian disajikan 
pada Tabel 4 berikut ini. 

 
Tabel 4. Wilayah di pulau Madura yang digunakan sebagai 

lokasi penelitian antara perkawinan alam dan IB. 
No Kabupaten  Wilayah kecamatan  
1 Bangkalan Arosbaya, Burneh, Galis, Geger, 

Kamal, Kokop, Konang, 
Kwanyar, Labang, Modung, 
Sepulu, Socah, Tanah Merah, 
Tanjung Bumi, Tragah, 
Bangkalan kota. 

2 Sampang Banyuates, Camplong, Karang 
Penang, Kedundung, Ketapang, 
Robatal, Sreseh, Torjun, Sampang 
kota.  

3 Pamekasan Batu Marmar, Larangan, 
Pademawu, Propo, Pamekasan 
kota. 

4 Sumenep Batang-Batang, Batuh Putih, 
Daduk, Dungkek, Gading, 
Kalianget,Manding, Pasosongan, 
Sumenep kota. 
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3.2 Materi dan Peralatan Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ternak 
sapi  Madura murni  umur 3 bulan di empat Kabupaten yang 
ada di pulau Madura dengan kriteria merupakan hasil 
perkawinan alam dan IB. Jumlah sampel yang digunakan 
disajikan pada Tabel 5 berikut ini 

 
Tabel 5. Jumlah sapi Madura yang digunakan dalam 

penelitian di setiap Kabupaten (ekor) 
Kabupaten Perkawinan Alam 

(ekor) 
Perkawinan IB 

(ekor) 
Sumenep 37 4 

Pamekasan 15 3 
Sampang 31 7 
Bangkalan 33 19 

Pulau Madura 116 33 
 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini timbangan badan 

merek GEA yang mempunyai ketelitian 0,1 kg dan pita ukur . 
 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengamatan dan pengukuran langsung pada ternak sapi umur 3 
bulan. Pemilihan sampel ternak dilakukan secara purposive 
sampling  

 
3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati adalah performans produksi yaitu 
bobot badan dan statistik vital (lingkar dada, panjang badan 
dan tinggi badan)  umur 3 bulan dengan pengukuran variabel 
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menggunakan metode (Utomo,2011), dan dapat dilihat pada    
(Gambar 2). 

 

 
                              (a)                                                       (b) 
Gambar 2. Cara pengukuran variabel  statistik vital  
(a) Pengukuran panjang badan, lingkar dada dan tinggi 

badan 
(b) Penimbangan bobot badan pedet sapi Madura umur 

tiga bulan 
 

3.5 Analisis Data   
3.5.1 Pengaruh Wilayah terhadap Sifat Kuantitatif Sapi 
Madura 

Data performans produksi dan statistik vital sapi Madura 
umur 3 bulan yang diperoleh dihitung rata-rata dan simpangan 
bakunya. Untuk mengetahui perbedaan kabupaten pada setiap 
sistem perkawinan digunakan analisis ragam dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah (one way lay 
out) menggunakan program GenStat 12.2, apabila hasil 
tersebut menunjukkan perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji 
Beda Nyata TerkeciL (BNT). Adapun model statistiknya 
adalah (Astuti, 2007): 

Y�� � 	µ � τ� � E�� 
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Keterangan: 

Y��  = observasi 

	µ   = rata-rata (BB, LD, PB dan TB) 

τ�	   = efek perlakuan ke i (Kabupaten) 

E��   = random error percobaan 

3.5.2 Perbedaan Sistem Perkawinan terhadap Sifat 
Kuantitatif Sapi Madura 

Perbedaan performans produksi dan statistik vital sapi 
Madura umur 3 bulan antara sistem perkawinan alam dengan 
IB digunakan uji t tidak berpasangan, dengan rumus sebagai 
berikut (Astuti, 2007): 

t	�
�� � |X� � X�|
� sd��n� � 1 � sd��n� � 1

 

Keterangan : 

X1  = Rata-rata sapi Madura perkawinan alam 
X2  = Rata-rata sapi Madura perkawinan IB sd��  = Standart deviasi sapi Madura perkawinan alam sd�� = Standart deviasi sapi Madura perkawinan IB 
n1  = Jumlah sampel sapi Madura perkawinan alam 
n2  = Jumlah sampel sapi Madura perkawinan IB 
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3.6 Batasan Istilah 
Lingkar Dada merupakan ukuran besar tubuh dari 

sapi yang bersangkutan. Diukur  tepat melingkar 
dibelakang siku/olecranon (cm) 

Panjang Badan merupakan ukuran besar tubuh dari 
sapi yang bersangkutan. Diukur  jarak lurus dari sendi 
bahu/tube humerus sampai benjilan tulang tapis/tuber 
ischiadius (cm) 

Tinggi Badan merupakan ukuran besar tubuh dari 
sapi yang bersangkutan. Diukur dari bagian tertinggi 
gumba ke tanah mengikuti garis tegak lurus di belakang 
scapula (cm). 

Bobot Badan  merupakan ukuran besar tubuh dari 
sapi yang bersangkutan. Diukur dengan menggunakan 
timbangan badan yang mempunyai ketelitian 0,1 kg 
dengan kapasitas 200 kg dengan cara ternak digendong 
peternaknya kemudian hasilnya dikurangi bobot badan 
peternak untuk mengetahui bobot ternaknya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Wilayah Penelitian 

Kondisi geografis pulau Madura dengan topografi yang 
relatif datar di bagian selatan dan semakin ke arah utara tidak 
terjadi perbedaan elevansi ketinggian yang begitu mencolok. 
Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi 
dan tanah pertanian lahan kering. Iklim di daerah pulau 
Madura adalah tropis dengan suhu rata-rata 26,90C. Musim 
kemarau kering rata-rata 2-4 bulan atau pada musim kemarau 
panjang 4-5 bulan. Curah hujan rata-rata antara 1500 – 200 
mm dengan jumlah hari hujan sekitar 88 hari pertahun. Suhu 
udara maksimum rata-rata 30,5 0C. Kelembaban rata-rata 79 
%.  Komposisi tanah dan curah hujan yang tidak sama di 
lereng-lereng yang tinggi letaknya justru terlalu banyak, 
sedangkan di lereng-lereng yang rendah malah kekurangan 
dengan demikian mengakibatkan Madura kurang memiliki 
tanah yang subur. 

Iklim  di Madura bercirikan dua musim, musim barat atau 
musim hujan selama bulan Oktober sampai bulan April, dan 
musim timur atau musim kemarau. Komposisi tanah dan curah 
hujan yang tidak sama, di  lereng-lereng yang tinggi letaknya 
justru kebanyakan, sedangkan di lereng-lereng yang rendah 
malahan kekurangan membuat Madura kurang memiliki tanah 
yang subur, hanya di daratan aluvial dan di tanah liat 
bercampur kapur di dataran tinggi yang terdapat cukup curah 
hujan saja persawahan yang permanen atau sementara 
dimungkinkan. Sebagian besar tanah yang diolah tediri dari 
tegalan yang terutama menghasilkan jagung dan singkong, 
hanya selama musim hujan saja lahan-lahan kering ini dapat 
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ditanami. Di selatan, lahan-lahan yang sama sekali tidak subur 
digunakan untuk pembuatan garam. Sudah sejak lama Madura 
terkenal sebagai daerah penghasil garam yang penting. Peta 
lokasi penelitian terdapat pada Gambar 3 dan 4. 

\   
Gambar 3. Peta Kabupaten Bangkalan dan  Kabupaten 

Sampang 

  
Gambar 4. Peta Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten 

Sumenep 
 

Hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada Juni 2011 menunjukkan, populasi sapi di Pulau 
Madura mencapai 806.608 ekor.  Kini populasi di empat 
Kabupaten di Pulau Garam itu sekitar 830 ribu ekor yang 
tersebar di Kabupaten Bangkalan (194.838 ekor), Sampang 
(196.414 ekor), Pamekasan (127.044 ekor), dan Sumenep 
(360.312 ekor) (BPS Jawa Timur, 2011).  
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4.2 Manajemen Umum Produksi dan Reproduksi Sapi 
Madura 

Pengaruh nilai sosio-budaya masyarakat Madura terhadap 
ternak sapi Madura memiliki nilai tersendiri terutama terhadap 
tradisi sapi betina pajangan yang dikenal sebagai sapi Sonok 
dan lomba sapi jantan yang dikenal sebagai Kerapan. Sapi 
yang dilombakan merupakan sapi pilihan yang memiliki 
tampilan performans yang sangat baik. Selain itu peranan 
pemeliharaan sapi Madura seperti pemeliharaan sapi potong 
lainnya yaitu sebagai sumber penghasil daging, tenaga kerja, 
dan kebutuhan ekonomi. Pola pemeliharaan sapi Madura 
jantan dari hasil pengamatan sebagian besar dimanfaatkan 
sebagai tabungan yang diharapkan mampu mendukung 
kebutuhan ekonomi yang mempunyai nilai jual cepat atau 
pemeliharaan rearing (pembesaran) sampai rataan 2 tahun. 

Ternak sapi potong di Pulau Madura masih sangat 
bergantung pada jenis makanan hijauan yang sebagian besar 
masih mengandalkan hijauan berupa rumput hijau. Padahal 
dengan kondisi Pulau Madura yang mempunyai musim 
kemarau yang lumayan panjang keberadaan rumput hijau 
sangat tergantung pada pasokan air. Jika musim kemarau 
datang rumput hijau, yang menjadi sumber utama makanan 
sapi  akan sangat sulit ditemukan di seluruh Pulau Madura. 
Dikarenakan kurangnya informasi atas sumber hijauan yang 
dapat digunakan sebagai pakan ternak sapi potong, peternak di 
Pulau Madura sebagian besar mengandalkan ketersediaan 
rumput saja. Padahal dari segi potensi banyak tanaman lain 
yang dapat dijadikan sebagai sumber hijauan pakan ternak di 
Pulau Madura. Sumber hijauan alternatif yang dapat 
digunakan untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak antara 
lain adalah berupa limbah pertanian yaitu: padi sawah, padi 
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ladang, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, 
ubi jayu dan ubi jalar. 

Perkawinan sapi  di Pulau Madura dilakukan dengan sistem  
kawin alam dan inseminasi buatan (IB),  kedua sistem  ini 
dijalankan secara bersamaan dengan keterbatasannya masing-
masing di Pulau Madura. Sistem  kawin alam untuk 
mendukung pelaksanaan program swasembada daging, 
pemerintah mengembangkan pembibitan dan penggemukan 
sapi potong dengan menyebarkan pejantan unggul melalui 
kegiatan intensifikasi kawin alam (INKA) di daerah 
pengembangan sapi potong (Karnaen dan Arifin, 2004). 

Kawin alam merupakan salah satu cara dalam 
pengembangbiakan ternak sapi potong yang dianjurkan 
dengan pertimbangan; (1) secara alamiah ternak sapi potong 
memiliki kebebasan hidup, sehingga mendukung perkembang 
biakannya secara normal; (2) secara alamiah ternak sapi jantan 
mampu mengetahui ternak sapi betina yang berahi; (3) 
penanganan perkawinan secara kawin alam memerlukan biaya 
yang sangat murah, tanpa adanya campur tangan manusia; (4) 
sistem kawin alam sangat efektif dan efisien, sehingga dapat 
digunakan sebagai pola usaha budidaya ternak mulai dari cara 
intensif, semi intensif dan ektensif, bahkan juga dilakukan di 
beberapa perusahaan. 

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara 
atau teknik untuk memasukkan mani (spermatozoa atau 
semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu 
yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin 
betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang 
disebut ‘insemination gun‘. cara pengembangbiakan dengan 
metode inseminasi buatan mempunyai tujuan sebagai berikut: 
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1)  Memperbaiki mutu genetika ternak; 
2) Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa              

ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya ; 
 3)  Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara 

lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama; 
 4)  Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur;  
5) Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin.  

Hasil penelitian di lapang menunjukkan bahwa dari 
masing-masing cara perkembangbiakan tersebut, dengan 
memperhatikan kelebihan dan keuntungannya yang perlu 
diperhatikan lagi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
menggunakannya. Berdasar data yang diperoleh dari lapang 
biaya yang dikeluarkan oleh peternak yang menggunakan 
metode kawin alam harus mengeluarkan uang antara Rp. 
20.000,00 – Rp. 30.000,00 sedangkan dengan menggunakan 
inseminasi buatan biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp. 
30.000,00 – Rp.45.000,00.  

Peningkatan produktivitas sapi Madura dapat dilakukan 
melalui program pemuliaan (perkawinan silang dan seleksi) 
dan perbaikan lingkungan. Program persilangan maupun 
seleksi yang melibatkan pengaturan perkawinan akan lebih 
efisien apabila melalui aplikasi teknologi reproduksi, seperti 
inseminasi buatan (IB), akan tetapi, untuk mensukseskan 
program IB sapi Madura masalah klasik yang muncul adalah 
kurangnya tersedianya bibit unggul, karena apabila 
mengandalkan bibit yang tersedia tampaknya minat peternak 
terhadap program IB akan rendah karena pedet yang 
dilahirkan sama atau lebih kecil jika dibandingkan dengan 
menggunakan perkawinan alam, oleh sebab itu perlu peran 
pemuliaan dalam pembentukan bibit unggul sapi Madura. 
Inseminasi Buatan akan berhasil sesuai tujuannya, jika 
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menggunakan semen dari pejantan unggul, karena keunggulan 
akan terlihat jelas pada keturunannya. 

Pola perkawinan sapi Madura di lokasi penelitian yang 
banyak menggunakan perkawinan secara alami dengan 
menggunakan pejantan lokal daripada menggunakan IB 
Program IB yang menggunakan semen pejantan unggul dari 
segi genetiknya, diharapkan kan meningkatkan mutu genetik 
keturunannya. Pada umumnya program IB selalu diikuti 
dengan program recording secara teratur, sehingga diharapkan 
dapat mencegah terjadinya perkawinan silang dalam 
(inbreeding) yang dapat menyebabkan penurunan performans 
produksi keturunannya. 

Ihsan (2010) menjelaskan bahwa pemberdayaan teknologi 
IB pada sapi dibatasi oleh empat faktor utama yang 
berpengaruh secara simultan, yaitu rendahnya kualitas semen 
beku, beragamnya kinerja reproduksi betina akseptor IB, 
teknik dan waktu inseminasi belum tepat serta manajemen 
pemeliharaan ternak umumnya masih tradisional. Perbaikan 
faktor-faktor ini mutlak dilakukan sehingga IB dapat 
digunakan sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan 
populasi dan perbaikan mutu genetik ternak sapi Madura. 

 
4.3 Pengaruh Sistem Perkawinan terhadap Sifat 
Kuantitatif Sapi Madura umur 3 bulan di Pulau Madura 

Rataan dan simpangan baku  sifat  kuantitatif sapi Madura 
pada umur 3 bulan berdasarkan sistem perkawinan alam dan 
IB di pulau Madura disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6.    Rataan Sifat Kuantitatif Sapi Madura umur 3 bulan 
berdasarkan sistem perkawinan di empat wilayah 
kabupaten. 

Parameter 
Perkawinan 

Alam IB 
Bobot Badan  (kg) 42,95+13,55 39,82+7,65 

Lingkar Dada (cm) 83,79+12,46 82,82+12,37 

Panjang Badan (cm) 74,08+10,84 73,48+8,05 

Tinggi Badan (cm) 80,14+10,67 78,88+9,09 
 

Berdasarkan uji t diketahui tidak ada perbedaan sifat 
kuantitatif sapi Madura pada perkawinan alam dan IB. Tidak 
berbedanya bobot badan dam ukuran tubuh sapi Madura pada 
perkawinan alam dan IB dapat disebabkan karena manajemen 
pemeliharaan yang sama sehingga menyebabkan performans 
yang hampir sama, selain itu sampel yang digunakan juga 
sedikit sehingga tidak dapat membandingkan keseluruhan 
populasi.  Bobot badan sapi Madura hasil IB yang rendah 
belum tentu menunjukkan rendahnya kualitas ternak hasil IB 
tetapi dapat disebabkan juga karena sampel yang digunakan 
terlalu sedikit sehingga tidak dapat mewakili seluruh populasi 
yang ada. Perkawinan IB pada dasarnya menggunakan 
pejantan yang unggul sehingga keturunannya diharapkan 
memiliki keunggulan daripada ternak hasil perkawinan alam. 

Kesamaan rataan ukuran tubuh atau perbedaan rataan 
ukuran-ukuran tubuh sapi  Madura  ini diduga disebabkan oleh 
kesamaan atau perbedaan genotipenya. Hal ini didasarkan 
pada teori umum yang menyatakan bahwa tampilan fenotipik 
(P) dipengaruhi oleh faktor lingkungan (L), genotipe (G) serta 
interaksi lingkungan dan genotipe (GEI) (Utomo, 2011), oleh 
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karena kondisi lingkungan ketiga daerah asal ternak ini 
memiliki lingkungan makro relatif beragam, maka kesamaan 
atau perbedaan fenotipik antara subpopulasi sapi Madura ini 
diduga disebabkan oleh faktor lingkungan selain dari faktor 
genetik ternak. 

Badriyah (2011) menyatakan untuk meningkatkan produksi 
ternak ruminansia besar perlu melakukan pemuliaan yang 
terarah melalui kawin alam maupun IB tergantung dari kondisi 
lokal setempat. Pada sistim perkawinan alam khususnya ternak 
sapi potong, produksi anak sapi potong (net calf crop) dapat 
ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas pakan pejantan 
dan betina selama kebuntingan, penyapihan dini, 
mengoptimalkan ratio jantan dan betina, pemilihan pejantan 
untuk menghindari distokia dan pengontrolan penyakit. 
Pemanfaatan teknologi IB, penggunaan semen dingin dapat 
digunakan untuk meningkatkan kinerja IB tersebut. Pada 
lokasi lahan peternakan yang terbatas sistim peternak inti dan 
plasma, dimana kelompok inti bertanggung jawab dalam 
penyediaan semen dingin dan fasilitas pendukung lainnya 
dapat dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi, 
yang akhirnya meningkatkan pendapatan peternak. 

 
4.4 Pengaruh Perbedaan Lokasi Empat Kabupaten 
Terhadap Performa Sapi Madura Umur Tiga Bulan. 
 
4.4.1 Bobot Badan 

Hasil penelitian terhadap rataan bobot badan sapi Madura 
masing-masing umur 3 bulan di empat Kabupaten di pulau 
Madura berdasarkan sistem perkawinan disajikan pada Tabel 
7.  
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Tabel 7.    Rataan bobot badan sapi Madura (kg) umur 3 bulan 
berdasarkan sistem perkawinan di empat wilayah 
kabupaten. 

Kabupaten 
Perkawinan 

Alam IB 
Bangkalan  43,94+15,20 44,47+6,31 b 

Sampang 40,61+11,55 32,86+3,28 a 

Pamekasan 42,40+12,92 34,00+5,29 a 

Sumenep 44,24+14,11 39,82+7,65 a 

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

Hasil analisis statistik menunjukkan Kabupaten yang 
berbeda tidak memberikan perbedaan bobot badan pada 
perkawinan alam sedangkan pada perkawinan IB memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot badan 
sapi Madura umur 3 bulan. Rataan bobot badan umur 3 bulan 
hasil perkawinan alam tertinggi terdapat di Sumenep  yaitu  
44,24+14,11kg sedangkan pada perkawinan IB terdapat di  
Bangkalan sebesar 44,47+6,31 kg dan tidak terdapat 
perbedaan bobot badan antara perkawinan alam dan IB. Bobot 
badan umur 3 bulan pada perkawinan alam dan IB  hasil 
penelitian ini lebih rendah dari penelitian Karnaen dan Arifin 
(2004) yang melaporkan bobot badan sapi Madura pada umur 
3 bulan sebobot 46,22 kg.  

Perbedaan bobot badan ini dapat disebabkan karena 
kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan tidak sama, selain 
itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik, manajemen 
pemeliharaan serta kemampuan induk membesarkan anaknya. 
Pertumbuhan setelah lahir sangat dipengaruhi oleh produksi 
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susu induk. Produksi susu induk yang sangat terbatas maka 
pertumbuhan anak-anaknya akan mengalami kelambatan.  

Berbedanya bobot badan  diantara kabupaten ini diduga 
disebabkan manajemen pemeliharaan yang berbeda. 
Perbedaan bobot badan tiap Kabupaten hasil penelitian ini 
diduga disebabkan karena faktor lingkungan. Faktor 
lingkungan tidak seluruhnya dapat diseragamkan karena pola 
pemeliharaan ternak tiap tahun tidak sama sehingga secara 
tidak langsung akan mempengaruhi tampilan bobot hidup. 
Pakan walaupun dalam  keadaan hampir sama tetapi pengaruh 
faktor lingkungan terhadap individu satu dengan individu lain 
yang tidak sama akan menimbulkan variansi lingkungan. 
Pengaruh variansi genetik suatu sifat pada suatu populasi 
ternak hanya dapat diketahui apabila variansi lingkungan yang 
mempengaruhi sifat tersebut dapat ditiadakan. 

 
4.4.2 Lingkar dada 
Pada Tabel 8  menunjukkan bahwa hasil rataan lingkar 

dada sapi Madura dari sistem perkawinan alam dan IB 
menggunakan straw sapi Madura umur 3 bulan. 
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Tabel 8.    Rataan lingkar dada sapi Madura umur 3 bulan 
(cm) berdasarkan sistem perkawinan di empat 
wilayah kabupaten. 

Kabupaten 
Perkawinan 

Alam IB 
Bangkalan 74,27+13,16 a 76,37+10,14 a 

Sampang 87,48+7,34 b 85,14+7,18 ab 

Pamekasan 87,20+12,99 b 95,67+2,52 b 

Sumenep 87,81+10,73 b 99,75+9,14 b 

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

Tabel 8 menunjukkan lingkar dada pada sapi Madura umur 
3 bulan pada perkawinan alam dan IB di setiap Kabupaten 
memberikan  perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).  Rataan  
lingkar dada sapi Madura umur 3 bulan pada perkawinan alam 
dan IB tertinggi terdapat di Kabupaten Sumenep sebesar 
87,81+10,73 cm dan 99,75+9,14 cm. Hal ini sesuai  dengan 
hasil penelitian Setiadi dan Dwiyanto (1997) yang menyatakan 
lingkar dada sapi Madura dewasa di Kabupaten Sumenep  
sebesar 149,89 cm lebih tinggi daripada Pamekasan sebesar 
141,89 cm, walaupun secara uji t tidak berbeda nyata. Secara 
keseluruhan menunjukkan lingkar dada sapi hasil perkawinan 
IB lebih tinggi daripada perkawinan alam. Peningkatan mutu 
genetik ternak secara cepat dapat dilakukan dengan Inseminasi  
Buatan (IB). Pada IB hanya pejantan-pejantan yang sudah 
teruji dan mempunyai genetik unggul yang dipakai untuk 
mengawini ternak betina sehingga dapat memperbaiki mutu 
genetik pada keturunannya. 

Hasil dari perbedaan lingkar dada di setiap kabupaten tidak 
sama hal ini disebabkan karena kualitas dan kuantitas pakan 



32 

 

yang diberikan tidak sama. Selain itu juga dipengaruhi oleh 
faktor genetik, manajemen pemeliharaan serta kemampuan 
induk membesarkan anaknya. Pertumbuhan setelah lahir 
sangat dipengaruhi oleh produksi susu induk. Produksi susu 
induk yang sangat terbatas maka pertumbuhan anak-anaknya 
akan mengalami kelambatan.  

 
4.4.3 Panjang Badan  
Hasil penelitian terhadap rataan  panjang  badan sapi 

Madura masing-masing umur 3 bulan di empat Kabupaten di 
pulau Madura berdasarkan sistem perkawinan disajikan pada 
Tabel 9. 

 
Tabel 9.    Rataan panjang badan Sapi Madura umur 3 bulan 

(cm) berdasarkan sistem perkawinan di empat 
wilayah kabupaten. 

Kabupaten 
Perkawinan 

Alam IB 
Bangkalan 69,00+9,95 a 68,63+3,86 a 

Sampang 70,74+7,22 a 74,00+3,11b 

Pamekasan 79,13+15,28 b 86,67+8,14 c 

Sumenep 79,35+8,99 b 85,75+3,86 c 

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

Pada Tabel 9 menunjukkan Kabupaten memberikan 
perbedaan  yang  sangat  nyata (P<0,01) terhadap panjang 
badan sapi Madura hasil perkawinan alam dan IB pada umur 3 
bulan.  Rataan panjang badan umur 3 bulan tertinggi pada 
perkawinan alam terdapat di Kabupaten Sumenep sebesar 
79,35+8,99 cm dan pada IB yang tertinggi terdapat pada 
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Kabupaten Pamekasan sebesar  86,67+8,14 cm. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilaporkan Setiadi dan 
Dwiyanto (1997) yang menyatakan panjang badan sapi 
Madura dewasa di Kabupaten Sumenep  sebesar 122,75 cm 
lebih tinggi daripada Pamekasan 118,23 cm, walaupun secara 
statistik tidak berbeda nyata.   

Perbedaan pada panjang badan ini dapat disebabkan karena 
kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan tidak sama, selain 
itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik, manajemen 
pemeliharaan serta kemampuan induk membesarkan anaknya.  

 
4.4.4 Tinggi Badan  
Rataan dan simpangan baku tinggi badan sapi Madura pad 

umur 3 bulan berdasarkan sistem perkawinan alam dan IB 
disajikan pada Tabel 10. 
 
Tabel 10. Rataan tinggi badan Sapi Madura umur 3 bulan 

(cm) berdasarkan sistem perkawinan empat 
wilayah kabupaten. 

Kabupaten 
Perkawinan 

Alam IB 
Bangkalan 73,97+10,80 a 73,58+6,81a 

Sampang 80,48+7,17 ab 82,14+2,91b 

Pamekasan 85,80+12,09 b 90,67+8,50 b 

Sumenep 83,05+10,16 b 89,50+8,66 b 

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

Tabel 10 di atas berdasarkan uji t menunjukkan rataan 
tinggi badan sapi Madura umur 3 bulan hasil perkawinan alam 
dan IB  tidak memberikan  perbedaan tetapi berdasarkan 
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analisis statistik menunjukkan Kabupaten yang berbeda 
memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
tinggi badan sapi Madura umur 3 bulan hasil perkawinan alam 
dan IB. 

Rataan tinggi badan pada umur 3 bulan tertinggi pada 
perkawinan alam dan IB adalah di Kabupaten Pamekasan 
dengan nilai masing-masing sebesar 85,80+12,09 cm dan  
90,67+8,50 cm. Tingginya tinggi badan sapi Madura pada 
perkawinan alam dan IB di Pamekasan menunjukkan bahwa 
manajemen pemeliharaan sapi Madura di Pamekasan lebih 
baik sehingga ternak dapat menunjukkan performans 
sebenarnya. 

Perbedaan pada tinggi badan ini disebabkan karena kualitas 
dan kuantitas pakan yang diberikan tidak sama, selain itu juga 
dipengaruhi oleh faktor genetik, manajemen pemeliharaan 
serta kemampuan induk membesarkan anaknya. Pertumbuhan 
setelah lahir sangat dipengaruhi oleh produksi susu induk. 
Produksi susu induk yang sangat terbatas maka pertumbuhan 
anak-anaknya akan mengalami kelambatan.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
1. Performans produksi sapi Madura umur 3 bulan hasil 

perkawinan alam dan IB di empat Kabupaten 
memberikan perbedaan yang sangat nyata kecuali 
untuk kawin alam pada bobot badan memberikan 
perbedaan tidak nyata. Bobot badan sapi Madura 3 
bulan hasil perkawinan alam tertinggi terdapat di 
Kabupaten Sumenep sedangkan IB di kabupaten 
Bangkalan. Ukuran tubuh (linkar dada, panjang badan 
dan tinggi badan) sapi Madura 3 bulan hasil 
perkawinan alam dan IB  tertinggi terdapat di 
Kabupaten Sumenep.  

2. Sistem perkawinan alam dan IB tidak memberikan 
perbedaan terhadap performans produksi sapi Madura 
umur 3 bulan. 

 
5.2 Saran 

Sebaiknya dilakukan penyuluhan tentang IB pada sapi 
Madura dengan menggunakan straw sapi Madura karena dapat 
meningkatkan produktivitas sapi Madura di pulau Madura. 
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