
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Sapi Simmental 

Simental merupakan sapi Bos taurus tipe pekerja dengan tubuh yang besar, 

kuat dengan tulang yang berat. Struktur seperti ini membantunya merumput 

didaerah pegunungan dimana dia dapat mengatasi kondisi yang keras. Simental 

persilangan telah populer pada waktu belakangan dimana dia menyusui anaknya 

dan akan dihasilkan anak dengan kualitas yang tinggi untuk produksi daging 

(Philips, 2001). Ensminger (1987) menyatakan jantan Simental dewasa pada 

kondisi yang bagus mempunyai berat 1.135 kg sedangkan betina dewasa 

mencapai 726 kg. Ukuran dan pertumbuhannya yang cepat dengan performan 

yang baik menyebabkan dia populer.  

Sapi Simental berasal dari lembah Siemen yang terletak di perbatasan 

Jerman dengan Swiss, namun demikian sapi ini berkembang biak dengan baik 

hampir pada seluruh negara di Eropa terutama di Perancis dan Swiss. Sapi ini 

memiliki warna kuning sampai merah dengan tanduk dan kuku biasanya berwarna 

putih. Karena sapi ini merupakan sapi dwiguna, maka pemanfaatannya sebagai 

penghasil daging terus mengalami peningkatan terutama di Amerika Serikat 

(Phillips, 2001). 

Simmental berwarna merah, bervariasi mulai dari yang gelap sampai hampir 

kuning dengan totol-totol serta mukanya yang berwarna putih. Sapi ini terkenal 

karena kemampuannya menyusui anak yang baik serta pertumbuhannya juga 

cepat, badannya panjang dan padat. Sapi ini termasuk yang berukuran berat baik 



pada kelahiran, penyapihan maupun saat mencapai dewasa (Blakely dan Bade, 

1992). 

Sebagaimana sapi Bos taurus lainnya, sapi Simental akan mencapai dewasa 

kelamin pada umur 12 bulan dimana pada saat tersebut terjadi pubertas (Taylor 

dan Field, 2004). Umur saat pubertas tergantung kepada kondisi fisik, 

photoperiod, umur dan bangsa tetua, ada atau tidak adanya heterosis, temperatur 

lingkungan, berat badan yang sangat berhubungan dengan pakan dan tingkat 

pertumbuhan setelah disapih (Hafez dan Hafez, 2008). 

 

2.2 Sapi Limousin 

Sapi Limousin merupakan sapi potong keturunan bos taurus yang berhasil 

dijinakkan dan dikembangkan di Prancis Tengah bagian selatan dan barat, sapi ini 

sering digunakan sebagai sapi pekerja (tarik) yang akhirnya berubah menjadi sapi 

pedaging, karena mempunyai perototan bagus dan kandungan lemak sedikit. 

Warna bulunya merah kecoklatan tanpa ada warna putih kecuali pada ambingnya, 

sedangkan kakinya dari lutut ke bawah berwarna agak muda dan umumnya 

terdapat bentuk lingkaran berwarna agak muda disekeliling matanya (Pane, 1993). 

Tubuh sapi Limousin berwarna coklat keemasan walaupun warna lain seperti 

hitam juga telah dikembangkan melalui crossbreeding dengan bangsa lain. Sapi 

ini juga memiliki sifat yang jinak sehingga memudahkan dalam penanganan 

(Anonimous, 2007).  

 Sapi Limousin memiliki tiga sifat penting yaitu efisiensi pakan, 

kemampuan beradaptasi yang baik dan karkas yang tinggi (Anonimous, 2006). 

Bangsa sapi ini mempunyai ukuran tubuh yang besar dan sangat baik 



dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Bobot lahir sapi 

Limousin tergolong kecil sampai medium yang berkembang menjadi golongan 

besar saat mencapai dewasa. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya 

kesulitan beranak pada perkawinannya dengan betina-betina lokal yang umumnya 

mempunyai ukuran tubuh medium. Berat badan betina dewasa mencapai 1.350 

pounds (612 kg), sedangkan pejantan dewasa memiliki berat badan antara 2000 – 

2400 pounds (907-1.088 kg) (Gilliespie, 1998). Sapi Limousin memiliki tingkat 

kesuburan yang baik, daya hidup pedet bagus dan memiliki pertambahan bobot 

badan bagus serta sifat keindukan bagus pula (Blakely dan Bade, 1992). 

 

2.3 Sapi Simpo 

Sapi Simpo sebagai hasil persilangan antara sapi Simmental dengan sapi 

peranakan ongole (PO). Merupakan sapi silangan yang banyak disukai dan 

dipelihara oleh peternak rakyat.  Simmental adalah sapi dari bangsa Bos Taaurus 

yang berasal dari daerah sedang (temperate zone), terbiasa hidup di daerah dengan 

temperatur udara yang dingin dan tatalaksana pemeliharaan yang intensif  serta 

termasuk sapi tipe besar sehingga secara genetik mempunyai laju pertumbuhan 

yang cepat. Sapi PO adalah termasuk bangsa Bos Indicus yang berasal dari daerah 

tropis, terbiasa hidup di daerah dengan temperatur udara yang panas dan 

tatalaksana pemeliharaan yang ekstensif, serta termasuk sapi tipe kecil sampai 

sedang sehingga laju pertumbuhannya rendah sampai sedang. Oleh karena itu, 

sapi Simpo secara genetik akan mewarisi sifat-sifat kedua tetuanya masing-

masing sebesar 50%, yaitu diduga dibandingkan dengan sapi PO akan mempunyai 

potensi laju pertumbuhan lebih cepat tetapi kurang tahan terhadap pengaruh 



temperatur udara panas dan kondisi pakan terbatas. Ciri sapi Simpo diantaranya 

mempunyai tanda segitiga putih yang masih sedikit pada keningnya, terdapat dua 

warna brisket pada ternak sapi turunan ini yaitu cokelat dan putih dengan  

persentase yang variatif sekali, warna badan terdapat 2 variasi warna badan sapi 

turunan ini yaitu coklat dan merah bata dan lingkaran mata pada ternak sapi 

turunan Simmental mempunyai 3 pola warna yaitu hitam, kuning dan putih 

(Syafrizal, 2011). 

 

2.4 Persilangan 

Persilangan atau crossbreeding adalah perkawinan antara dua ternak yang 

berbeda bangsa atau spesiesnya. Tujuan utama dari persilangan adalah 

menggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda yang semula terdapat dalam 

dua bangsa ternak kedalam satu bangsa silangan (Hardjosubroto, 1994).  

Keuntungan yang diperoleh dari persilangan adalah heterosis yang 

memungkinkan diperolehnya rataan produksi yang lebih baik dari tetuanya seperti 

pada bobot lahir, produksi susu induk, laju pertumbuhan, bobot sapih, dan bobot 

potong, memperbaiki salah satu sifat yang kurang baik dari salah satu bangsa,       

meningkatkan daya hidup dengan diperolehnya daya adaptasi yang lebih baik dan 

tahan penyakit, menurunkan mortalitas terutama pada periode pra-sapih dengan 

bobot lahir dan produksi susu yang lebih tinggi, meningkatkan daya reproduksi 

seperti pencapaian dewasa kelamin dan dewasa tubuh yang lebih cepat dan 

menghilangkan atau mengurangi sifat lethal (Salamena, 2003). 

  



2.5 Inseminasi Buatan 

Inseminasi Buatan (IB) adalah proses memasukkan sperma ke dalam saluran 

reproduksi betina dengan tujuan untuk membuat betina jadi bunting tanpa perlu 

terjadi perkawinan alami. Konsep dasar dari teknologi ini adalah bahwa seekor 

pejantan secara alamiah memproduksi puluhan milyar spermatozoa per hari, 

sedangkan untuk membuahi satu sel telur (oosit) pada hewan betina diperlukan 

hanya satu spermatozoa. Potensi terpendam yang dimiliki seekor pejantan sebagai 

sumber informasi genetik, apalagi yang unggul dapat dimanfaatkan secara efisien 

untuk membuahi banyak betina (Garnier and Hafez, 2008). 

Pada dasarnya terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi 

keberhasilan IB, yaitu semen beku, ternak betina sebagai akseptor IB, 

keterampilan tenaga pelaksana (inseminator) dan pengetahuan zooteknis peternak 

(Toelihere, 1997). 

Faktor terpenting dalam pelaksanaan IB adalah ketepatan waktu pemasukan 

semen pada puncak kesuburan ternak betina. Puncak kesuburan ternak betina 

adalah pada waktu menjelang ovulasi. Waktu terjadinya ovulasi selalu terkait 

dengan periode berahi. Pada umumnya ovulasi berlangsung sesudah akhir periode 

berahi. Ovulasi pada ternak kambing terjadi 25 jam sesudah munculnya gejala 

berahi. Sebelum dapat membuahi sel telur yang dikeluarkan sewaktu ovulasi, 

spermatozoa membutuhkan waktu kapasitasi untuk menyiapkan pengeluaran 

enzim-enzim zona pelucida dan masuk menyatu dengan ovum menjadi embrio 

(Hafez and Hafez, 2008). 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). 

 

2.6 Bobot lahir 

Bobot lahir  adalah bobot pedet yang diperoleh melalui penimbangan pada 

saat kelahiran atau selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari setelah sapi lahir 

(Direktorat Jenderal Peternakan, 2007). 



Bobot lahir merupakan faktor yang mempengaruhi daya hidup seekor ternak 

sejak dilahirkan sampai dewasa. Bobot lahir memang tidak mempunyai nilai 

ekonomis yang penting akan tetapi bobot lahir dapat dijadikan kriteria untuk 

seleksi dini dan pemilihan ternak yang kurang baik yang perlu dikeluarkan dari 

peternakan, karena ada hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapih sehingga 

bobot lahir merupakan salah satu sifat yang mungkin dipertimbangkan dalam 

program seleksi (Warwick, Astuti dan Hardjosubroto, 1995). Rataan bobot lahir, 

bobot sapih dan ukuran tubuh sapi persilangan disajikan pada Tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Rata-rata bobot lahir dan bobot sapih sapi persilangan (Aryogi, Rasyid 

dan Maryono, 2006) 

 

Sapi Bobot Lahir (kg) Bobot Sapih (kg) PBB (kg) 

Limpo 33,4+5,6 136,7+5,4 0,55 

Simpo 32,9+5,8 145,8+6 0,55 

Simental X Limpo 35,3+5,8 147,2+5,6 0,77 

Limousin X Limpo 33,9+5,8 137,8+5,8 0,73 

 

Bobot anak sapi waktu lahir dipengaruhi oleh efek tetap yaitu jenis kelamin, 

paritas dan musim. Bobot lahir sapi jantan pada umumnya memiliki bobot badan 

lebih tinggi dari pada sapi betina. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh sistim 

hormonal. Testoteron pada ternak jantan dapat meningkatkan daya ikat cytosol 

yang berhubungan dengan metabolisme protein. Paritas identik dengan umur 

induk yang menunjukkan pengalaman induk dalam melahirkan anak. Induk yang 

beranak untuk kedua kalinya menghasilkan bobot lahir yang lebih tinggi 

dibandingkan induk yang baru pertama kali beranak dan terus meningkat dengan 

bertambahanya dewasanya induk. Musim berpengaruh tehadap besar fetus pada 

beberapa species. Sapi bunting yang mengalami stress panas akan menghambat 

pertumbuhan fetus dan derajat penghabatan sebanding dengan lamanya stress. 



Pengaruh iklim yang ekstrim terhadap ternak yaitu penurunan feed intake (pakan 

yang dimakan), ganguan terhadap pertumbuhan dan mengakibatkan kematian 

embrio dan adanya fetus yang kerdil (Williamson dan Payne, 1992). 

 

2.7 Statistik vital 

Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang penting dan bermanfaat 

untuk mengetahui karasteristik seekor ternak. Ukuran tubuh ternak dapat 

digunakan untuk mengestimasi bobot badan dari ternak tersebut. Umur ternak ada 

korelasi positif dengan ukuran tubuh ternak karena pada umumnya pertambahan 

ukuran ternak berjalan seiring dengan tingkat umur dan pertumbuhan. 

Tabel 2. Rata-rata ukuran tubuh sapi persilangan saat lahir (Aryogi, dkk., 2006) 

 

Sapi LD (cm) PB (cm) TG (cm) 

Limpo 89 76,7 81 

Simpo 86,3 65,7 71,3 

Simental X Limpo 88,5 67,7 69,7 

Limousin X Limpo 85 68 81 

 

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 Wayan (2000) menyatakan 

perubahan bobot badan sapi lebih banyak ditentukan oleh pertambahan lingkar 

dada dibandingkan pertambahan panjang badan.  

Menurut Utomo (2011) beberapa ukuran yang juga perlu dilakukan pada sapi 

adalah panjang panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada, dalam dada, tinggi 

pinggul, lebar pinggul, panjang kepala dan lebar kepala. Soeroso (2004) 

menyatakan bahwa ukuran-ukuran tubuh berkorelasi dengan bobot badan jantan 



dan betina pada sapi Jawa. Ukuran-ukuran tersebut meliputi panjang panjang 

badan, tinggi pundak, lingkar dada, dalam dada, lebar dada, tinggi panggul, lebar 

panggul, lebar pinggul, lebar tulang tapis dan lingkar tulang kanon. 

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. 

 


