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ABSTRACT 

Research carried out in Probolinggo city, East Java. 

Purpose of research was determine the reproductive 

performance of Cross breed Ongole cattle including Service 

per Conception, Conception Rate, Calving Interval and Days 

Open Index Fertilitation. 120 Cross Breed Ongole cattle ware 

used in this research three treatment namely Parity 2, 3 and 4 

were conducted to examine the cattle’s performance. Results 

showed that parity of crossbreed ongole cattle has similiar 

effect on the good performance of cattle. It was 1.25 of 

Service per Conception, 74.2 of Conception Rate, 139 days of 

Days Open and 419 days of Calving Interval. 

Keywords: Reproduction performance, Cross Ongole 

Cattle, parity level 
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PENAMPILAN REPRODUKSI SAPI PERANAKAN 

ONGOLE BERDASARKAN PARITAS DI KOTA 

PROBOLINGGO JAWA TIMUR 

 

Apriem F, M. Nur Ihsan dan Bambang Soejoso Poetro 

 

RINGKASAN 

Produktivitas sapi potong dipengaruhi oleh 70% 

faktor lingkungan dan 30% faktor genetik. Faktor yang 

mempengaruhi produktivitas dan reproduksi ternak, 

diantaranya faktor lingkungan, manajemen pemeliharaan dan 

inseminator. Untuk itu perlu dikaji tentang perbedaan 

penampilan reproduksi sapi betina Peranakan Ongole . 

Penelitian ini dilakukan di Kota Probolinggo Jawa 

Timur. Waktu penelitian penilitian ini dilaksanakan selama 1 

bulan dari tanggal 12 Mei – 12  Juni 2012. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penampilan 

reproduksi sapi indukan Peranakan Ongole di Probolinggo 

yang meliputi Conception Rate, Services Per Conception, 

Calving Interval dan Days Open. Manfaat penelitian ini 

digunakan sebagai sumber informasi mengenai penampilan 

reproduksi ternak sapi Peranakan Ongole dan memperbaiki 

pengelolaan reproduksi dalam pemeliharaan ternak sapi. 

Materi yang digunakan yaitu indukan sapi Peranakan 

Ongole sebanyak 120 ekor dari paritas II , III, IV di kota 

Probolinggo. Penentuan lokasi dan sampel penelitian secara 

purposive sampling. Metode pengambilan data yaitu dari 

recording reproduksi (kartu akseptor) inseminasi buatan dan 

wawancara langsung kepada peternak. 

Berdasarkan penelitian Nilai CR untuk paritas 2, 3 

dan 4 berturut-turut 72,5%, 80%, dan 77,5%. Nilai S/C untuk 

paritas 2, 3 dan 4 berturut-turut 1,225; 1,325; dan 1,2. Nilai 

Days Open, untuk paritas 2, 3 dan 4 berturut-turut 138,2 hari, 

134,9 hari, dan 142,9 hari. Nilai Calving Interval untuk paritas 

2, 3 dan 4 berturut-turut 418,7 hari, 415,4 hari, dan 422,9 hari 

dan untuk nilai Indek Fertilitas paritas 2, 3 dan 4 berturut-turut 
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45,9%, 50,5%, dan 47,2%. Hasil yang didapatkan menyatakan 

bahwa paritas tidak berpengaruh terhadap penampilan 

reproduksi. 

Kesimpulan penelitian ini adalah paritas tidak 

memberi pengaruh terhadap penampilan reproduksi induk sapi 

Peranakan Ongole. Saran bagi peternak yaitu lebih 

memperbaiki pengontrolan/deteksi tanda-tanda birahi pada 

ternak sehingga bisa lebih maksimal dalam memperoleh hasil 

reproduksi yang optimal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ternak sapi termasuk golongan ternak herbivora atau 

pemakan hijauan rumput dan daun, merupakan salah satu 

komoditi yang mempunyai nilai tinggi di tengah masyarakat 

(Murtidjo, 1990). Harga jualnya tinggi dan mudah dijual, dan 

hal ini telah mendorong peningkatan pemeliharaan ternak sapi 

oleh peternak di Indonesia. 

Produksi daging dalam negeri diharapkan mampu 

memenuhi 90−95% kebutuhan daging nasional. Program 

pengembangan sapi potong perlu dilakukan melalui 

pendekatan yang berkelanjutan, didukung dengan industri 

pakan yang mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal 

spesifik lokasi melalui pola yang terintegrasi. Dalam upaya 

pengembangan sapi potong belum mampu memenuhi 

kebutuhan daging dalam negeri. Selain rentan terhadap 

serangan penyakit, Ternak juga memiliki kelemahan dalam 

sistem pengembangan peternakan (Mayulu, Sunarso, Sutrisno, 

dan Sumarsono 2010). 

 Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas, produksi maupun populasi sapi potong dalam 

rangka mendukung program kecukupan daging (PKD) 2010, 

yang direvisi menjadi 2014 (Ditjen Peternakan, 2010).  

Salah satu yang dapat ditempuh untuk meningkatkan 

produksi daging dan anak sapi atau pedet adalah dengan 

meningkatkan jumlah pemilikan sapi potong dan mutu genetik 

ternak. Program ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan 
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Inseminasi Buatan (IB) pada sapi potong. Inseminasi buatan 

atau kawin suntik dilakukan melalui perkawinan silang antara 

betina lokal dengan semen beku pejantan unggul yang pada 

umumnya dipilih dari keluarga/bangsa sapi yang didatangkan 

dari luar negeri, tujuannya adalah untuk memperbaiki genetik 

sapi lokal, disamping itu juga menekan biaya produksi karena 

tidak harus memelihara sapi jantan yang biaya pakan, tempat 

pemeliharaan, dan perawatannya cukup mahal (Firdaus, 

2009).  

Reproduksi merupakan faktor penting dalam 

menentukan efisiensi reproduksi ternak. Efisiensi dikatakan 

baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan satu pedet 

dalam satu tahun. Efisiensi reproduksi sekelompok ternak 

ditentukan oleh Indek Fertilitas yang didalamnya mencakup 

Conception Rate, Services Per Conception, Calving Interval 

dan Days Open. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan suatu 

penelitian mengenai seberapa besar Conception Rate, Services 

Per Conception, Calving Interval dan Days Open pada sapi 

Peranakan Ongole di Kota Probolinggo. Probolinggo sebagai 

salah satu daerah di Jawa Timur yang tergolong baik 

peternakannya penting untuk diketahui potensinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana penampilan reproduksi sapi peranakan 

ongole pada paritas 2, 3 dan 4 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui penampilan reproduksi sapi 

Peranakan Ongole pada berbagai paritas berbeda di Kota 

probolinggo yang meliputi Conception Rate, Services Per 

Conception, Calving Interval dan Days Open. 

 

1.4 Kegunaan Penilitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi Sumber 

informasi dan pedoman untuk meningkatkan pengelolaan 

induk sapi dan mendukung upaya pemerintah dalam 

menerapkan swasembada daging 2014 dengan memperhatikan 

hasil evaluasi penampilan reproduksi sapi di kota Probolinggo. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan Daging Nasional yang 

cukup tinggi 

Peningkatan Populasi 

Sapi Lokal Sapi Impor 

Persilangan (IB) 

Betina jantan 

Indeks Fertilitas 

Betina 

fertil 

CR DO

Paritas 

S/C CI
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1.6 Hipotesis 

Paritas memberikan pengaruh terhadap penampilan 

reproduksi sapi peranakan ongole di Kota Probolinggo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Peranakan Ongole 

Sapi Peranakan Ongole (PO)  adalah hasil perkawinan 

silang (Cross Breding) dari sapi ongole dengan sapi lokal. 

Hasil dari turunannya cenderung mendekati sapi ongole dan 

kini banyak menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sifat-sifat 

dari sapi peranakan ongole adalah tenaganya yang sangat kuat, 

daya tahan terhadap panas tinggi (suhu 17,9
0
C – 40,4

0
C). Sapi 

PO rata-rata banyak dipelihara di daerah dengan curah hujan 

762 mm pertahun yang merupakan daerah kering, 

pemeliharaan tidak sulit karena dapat memanfaatkan limbah 

pertanian seperti jerami yang mempunyai kandungan serat 

tinggi dan alang-alang (Anonimous, 1995). 

 

2.2.  Fertilitas  

Fertilitas adalah kemampuan ternak jantan dan betina 

dalam bereproduksi. Fertilitas pada bidang produksi ternak 

merupakan ciri sekunder, namun ciri primer adalah  biologis, 

karena adanya keadaan fertilitas=0, produksi berhenti sama 

sekali. Fertilitas tidak dapat diukur dalam meter atau liter, 

namun harus diukur dalam berbagai parameter yang saling 

berhubungan. Pada sapi kelahiran kembar jumlahnya hanya 2-
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3%, jadi pengukuran jumlah anak hampir tidak dapat 

dilakukan. Daya fertilitas dapat dihitung sebagai rata-rata per 

sapi atau per 100 sapi per induk (Winatea, 1993). 

Evaluasi aspek reproduksi dapat dilihat dari besarnya 

fertilitas populasi sapi potong yang dihitung berdasarkan tiga 

variabel yaitu tingkat kebuntingan pada perkawinan pertama 

(CR), Jumlah kawin per kebuntingan (S/C) dan rata-rata lama 

kosong (DO). Fertilitas dapat dihitung dengan rumus: 

Indeks Fertilitas = 
                                         

                                    
 

         

 

2.3.  Efisiensi Reproduksi 

Reproduksi merupakan faktor yang penting dalam 

menentukan efisiensi produksi ternak. Efisiensi dikatakan baik 

apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan satu pedet 

dalam satu tahun .Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi 

sekelompok ternak ditentukan oleh angka kebuntingan (CR), 

jarak kelahiran (CI), jarak waktu antar melahirkan sampai 

bunting kembali (DO), dan angka perkawinan perkebuntingan 

(S/C) (Toelihere, 1993). 
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2.4.  Service per Conception (S/C) 

Service per conception (S/C) adalah angka yang 

menunjukkan berapa kali perkawinan atau inseminasi yang 

dibutuhkan oleh ternak sampai menghasilkan kebuntingan 

(Prihatini,2011). Service per conception (S/C) dapat 

menggambarkan tingkat kesuburan ternak didalam suatu 

peternakan. Nilai Service per conception (S/C) yang rendah 

bisa menjadi faktor penilaian ekonomis IB. Jaenudeen dan 

Hafez (2000) menyatakan service per conception (S/C) 

bernilai kecil pada populasi ternak yang besar tetapi 

merupakan ukuran yang valid pada sekelompok atau individu 

ternak betina, besarnya S/C dapat dihitung dengan rumus: 

S/C = 
                          

                          
 

Nilai S/C yang normal adalah 1,6-2,0. Semakin 

rendah nilai tersebut, semakin tinggi kesuburan ternak, 

sebaliknya semakin tinggi S/C maka akan semakin rendah 

kesuburannya (Toelihere, 1993). Partodiharjo (1992), 

menyatakan bahwa nilai angka kawin perkebuntingan yang 

baik 1,5 sampai 1,7, bila angka bebuntingan tidak tercapai 

maka diduga terdapat suatu kelainan. Kelainan tersebut dapat 

berasal dari bermacam-macam kemungkinan, misalnya tingkat 

fertilitas betina yang rendah, inseminator kurang terampil 

dalam mengawinkan ternak atau kurang tepatnya dalam 

mendeteksi tanda-tanda awal birahi oleh para peternak. Nilai 
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Service per Conception (S/C) yang optimal dapat dicapai 

dengan mengatur waktu perkawinan yang tepat. 

Prihandini,Pratiwi, Pamungkas, Affandhy (2006), 

menyatakan bahwa manajemen perkawinan yang tepat 

merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan guna 

mengantisipasi tingginya kawin berulang. Selain itu hasil 

Service per Conception (S/C) dipengaruhi oleh beberapa hal 

antara lain adalah kualitas pejantan atau straw yang 

disuntikkan, keahlian inseminator, dan deteksi estrus yang 

tepat. 

Penyebab tingginya angka Service per Conception 

(S/C) antara lain: petani terlambat mendeteksi saat birahi atau 

terlambat melaporkan birahi sapi kepada petugas inseminator, 

adanya kelainan pada alat reprodusi induk sapi, inseminator 

kurang terampil, fasilitas pelayanan inseminasi terbatas dan 

kurang lancarnya transportasi (Hadi dan Ilham, 2002). 

 

2.5.  Conception Rate (CR) 

Conception Rate atau angka konsepsi merupakan 

persentase ternak betina yang bunting pada perkawinan 

pertama. Angka konsepsi ditentukan berdasarkan hasil 

diagnose kebuntingan dengan palpasi abdominal (Toelihere, 

1993). Untuk perkawinan alam, conception rate kira-kira 

70%, sedangkan untuk pelayanan perkawinan dengan IB 
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conception Rate kira-kira 65%, bergantung pada kemampuan 

inseminator (Hadi dan Ilham 2002). 

 Angka konsepsi dapat dihitung dengan rumus 

(Jaenudeen dan Hafez, 2000): 

CR = 
                               

                                
   100%  

Enam jam sebelum estrus berakhir menunjukkan 

angka rata-rata konsepsi lebih baik daripada angka konsepsi 

pada 6 jam setelah estrus dimulai (Partodiharjo, 1992).  

Faktor yang menyebabkan kegagalan sapi bunting 

adalah akibat deteksi birahi yang dilakukan peternak tidak 

tepat, keterlambatan pelaporan mengenai adanya gejala birahi 

dan faktor kematian embrio dini yang disebabkan oleh sanitasi 

kandang yang kurang bersih sehingga menimbulkan penyakit 

pada ternak. Melihat kasus tersebut, pengamatan atau deteksi 

birahi perlu dikuasai peternak agar Inseminasi Buatan (IB) 

berhasil (Kartasudjana, 2001). 

 

2.6 Calving Interval 

 Jarak beranak atau Calving Interval merupakan jarak 

dari beranak satu ke beranak selanjutnya. Frekuensi 

melahirkan sangat penting bagi peternak dan pembangunan 

peternakan, karena tiap anak yang lahir mempunyai dampak 

ekonomis yang besar. Pada peternakan sapi perah yang ideal, 

kelahiran harus diusahakan 12 bulan sekali. Jarak beranak 



23 
 

yang ideal berkisar 12-14 bulan. Selang beranak merupakan 

kunci sukses dalam usaha peternakan sapi (pembibitan), 

semakin panjang selang beranak, semakin turun pendapatan 

petani peternak, karena jumlah anak yang dihasilkan akan 

berkurang selama masa produktif. Cara meningkatkan 

produksi dan reproduktifitas ternak yaitu dengan cara 

memperpendek selang beranak (calving interval). (Sudono, 

1983). 

 

2.7 Days Open 

 Masa kosong atau days open adalah jarak waktu 

antara sapi beranak atau partus sampai dengan perkawinan 

yang menghasilkan kebuntingan yaitu sekitar 85 hari (Hafez, 

2000, Hadisutanto,2008). Ada penelitian yang menunjukkan 

bahwa masa kosong 85 hari umumnya diperoleh pada induk 

sapi perah yang mengalami standing estrus. Meikle, Kulcsar, 

Chilliard, Fabel, Delavaud, Cavestany and Chilibroste (2004) 

menyatakan bahwa paritas berpengaruh terhadap days open, 

Sapi betina pada paritas 1 menunjukkan days open yang lebih 

panjang dari sapi betina pada patritas 2 yaitu 146 hari dan 109 

hari. Menurut Hasbullah (2003) nilai rata-rata DO pada sapi 

PO adalah 127,5 hari. Masa kosong akan digunakan sebagai 

dasar untuk melaksanakan program reproduksi sapi secara 

lebih baik terutama dalam penentuan waktu inseminasi 
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pertama pasca partus melalui wadah organisasi koperasi 

peternak yang membinanya (Hadisutanto, 2008).  

 

2.8 Pengaruh Umur Terhadap Kinerja Reproduksi dan 

Produksi 

Pengaruh umur terhadap fertilitas sapi betina dan 

jantan sulit untuk diketahui karena faktor penyebabnya sangat 

komplek dan banyak, jadi sulit untuk memisah-misahkan 

pengaruh umur terhadap fertilisas. Umur sapi berkisar satu 

sampai 12 tahun dan ferlititasnya meningkat mulai umur 

empat tahun dan mulai menurun setelah enam tahun 

(Anonymous, 2009).  

Produksi anak sapi (pedet) dapat berlangsung jika 

fungsi reproduksi berjalan normal. Lama kehidupan 

reproduksi ternak sapi merupakan kemampuan ternak sapi 

untuk produksi sehingga berpengaruh terhadap ekonomi. Sapi 

menghasilkan anak pada umur 2-3 tahun sehingga akan 

menghasilkan pedet yang dihasilkan lebih banyak selama 

hidupnya, keadaan selanjutnya tergantung selang perkawinan 

setelah beranak (Anonymous, 2009). 
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2.9 Paritas 

Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan 

anak. Paritas pertama adalah ternak betina yang telah 

melahirkan anak satu kali atau pertama. Demikian juga untuk 

kelahiran-kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua 

dan seterusnya (Hafez, 2000) 

Daya reproduksi ternak pada umumnya dipengaruhi 

terutama lama kehidupan, dimana lama kehidupan produktif 

sapi potong lebih lama bila dibandingkan dengan sapi perah 

yaitu 10 sampai 12 tahun dengan produksi 6 sampai 8 anak. 

Faktor ini sangat penting bagi peternakan dan pembangunan 

peternakan, karena setiap adanya kebuntingan dan kelahiran 

ternak, mempunyai dampak ekonomis yang sangat penting 

(Toelihere, 1985) 

Paritas merupakan suatu periode dalam proses siklus 

reproduksi ternak dengan indikasi jumlah partus induk sapi. 

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa paritas 

induk memberikan kontribusi terhadap faktor penentu dalam 

masa kosong (days open) (Yaniesa , 2011). 

 

2.10 Pengaruh Lingkungan terhadap Reproduksi  

Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan 

melalui perbaikan mutu pakan dan program pemuliaan melalui 

seleksi dan persilangan. Perbaikan mutu pakan dan 
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manajemen dapat meningkatkan produktivitas, tapi tidak 

meningkatkan mutu genetic. Perbaikan produktivitas tersebut 

sering kali bersifat sementara dan tidak diwariskan pada 

turunanya (Rusfidra, 2006). 

Kemampuan produksi suatu individu yang dapat 

dicatat berupa pertambahan bobot badan, jumlah kebuntingan, 

kelahiran, kematian, panen pedet, perbandingan anak jantan 

dengan betina, jarak beranak dan berat sapih, merupakan hasil 

kerjasama antara faktor genetik dengan lingkungan. Untuk 

memperkecil pengaruh lingkungan dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan faktor koreksi untuk catatan produksi, sehingga 

perbedaan yang ada (misalnya pertambahan bobot badan, 

bobot sapih dan karkas) yang sebagian besar disebabkan oleh 

faktor genetik (Aryati, 2008).  

Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan sampai 70% dan faktor genetik 30%. Diantara 

faktor lingkungan tersebut, aspek pakan mempunyai pengaruh 

paling besar yaitu sekitar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa 

walaupun potensi genetik tinggi, namun apabila pemberian 

pakan tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, 

maka produksi yang tinggi tidak akan tercapai (Maryono, 

Romjali, Wijono, Hartatik, 2006).  
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Kota Probolinggo Jawa 

Timur, sapi-sapi yang dijadikan sampel merupakan akseptor 

IB. Waktu penelitian penilitian ini dilaksanakan selama 1 

bulan dari tanggal 12 Mei – 12 Juni 2012. 

 

3.2 Materi Penelitian  

Materi yang digunakan yaitu indukan sapi Peranakan 

Ongole sebanyak 120 ekor dari paritas 2 , 3, 4 . 

 

3.3 Metoda Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan metoda studi kasus 

dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer 

adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau 

petama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan peternak saat IB dan pengamatan langsung 

dilapang. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan 

siap dikumpulkan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh 

dari data petugas Inseminator, data dinas peternakan Kota 

Probolinggo Jawa Timur dan internet.  
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Penentuan lokasi dan sampel penelitian secara 

purposive sampling yaitu pemilihan subyek didasarkan atas 

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui 

sebelumnya serta mengacu pada pengambilan sampel dengan 

sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penentuan 

sampel berdasarkan kepemilikan induk sapi Peranakan Ongole 

paritas 2, paritas 3, paritas 4 dan tidak mengalami gangguan 

reproduksi. 

Teknik pengambilan data yaitu dari recording 

reproduksi (kartu akseptor) inseminasi buatan dan wawancara 

langsung kepada peternak sebanyak 40 orang yang memiliki 

induk sapi Peranakan Ongole. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah Conception Rate, 

Services Per Conception, Calving Interval dan Days Open 

serta data sekunder dengan mengumpulkan data dari petugas 

inseminator dan internet yang kemungkinan mempengaruhi 

penampilan reproduksi ternak.  
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3.5 Analisis Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya dikelompokkan 

berdasarkan Conception Rate, Services Per Conception, 

Calving Interval dan Days Open dianalisa dengan 

menggunakan uji chi square rumus :                 

Rumus X
2
     =  Σ

   –     

 
  

                                O =  hasil observasi 

                                E = hasil yang diharapakan  

         (zulkifli Matondang, 2012) 

 

Rumus IF = 
   

    
          

   CR = Conception Rate 

   S/C = Service per Conception 

   DO = Days Open 

   (Winantea, 1982) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi  Penelitian dilaksanakan di kota Probolinggo 

Jawa Timur. Tata letak Kota Probolinggo berada pada 7° 43′ 

41" sampai dengan 7° 49′ 04" Lintang Selatan dan 113° 10′ 

sampai dengan 113° 15′ Bujur Timur dengan luas wilayah 

56,667 Km. Secara administrasi pemerintahan Kota 

Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 

Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 

Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, 

Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan 

Kedopok terdapat 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran 

terdapat 6 Kelurahan 

Pada umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim 

tropis dengan rata-rata curah hujan mencapai ± 961 millimeter 

dengan jumlah hari hujan mencapai 55 hari. Curah hujan 

tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Desember, 

sedangkan hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. 

Temperatur rata-rata terendah mencapai 26 °C dan tertinggi 

mencapai 32 °C. 

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim 

sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan 
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dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan 

berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan musim 

kemarau berada pada bulan Mei hingga Oktober setiap 

tahunnya. Jumlah curah hujan pada tahun 2008 dari hasil 

pemantauan pada 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di 

Kota Probolinggo, rata – rata tercatat sebesar 1.072 mm dan 

hari hujan sebanyak 63 hari. Apabila dibandingkan dengan 

rata-rata curah hujan tahun 2007 sebesar 1.368 mm dengan 74 

hari hujan, maka kondisi tahun 2008 lebih kering 

dibandingkan tahun 2007, dimana curah hujan per hari pada 

tahun 2008 sebesar 3,75 mm/hari, sedangkan curah hujan per 

hari pada tahun 2008 sebesar 2,94 mm/hari. Curah hujan 

terlebat terjadi pada bulan Februari dan Maret rata-rata sebesar 

19,84 mm per hari. Selain itu pada bulan Juli sampai dengan 

September di Kota Probolinggo terdapat angin kering yang 

bertiup cukup kencang (kecepatan dapat mencapai 81 km/jam) 

dari arah tenggara ke barat laut, angin ini populer dengan 

sebutan ”Angin Gending”. 

Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 

sampai kurang dari 50 meter dia atas permukaan air laut. 

Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0 

-10 meter, ketinggian 10 -25 meter, ketinggian 25 -50 meter. 

Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut 

semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota 
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Probolinggo relatif berlereng (0 – 2%). Hal ini mengakibatkan 

masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah 

ini (Anonimous, 2012). 

 

4.2. Pengamatan Reproduksi 

Peningkatan efisiensi reproduksi  dapat dilakukan 

dengan manajemen keseluruhan, termasuk pencatatan 

perkawinan, deteksi berahi yang tepat, perbaikan kualitas dan 

kuantitas pakan, menjaga kesehatan dan kebersihan kandang 

(Kadarsih, 2004). Penampilan produksi dan reproduksi 

dipengaruhi oleh 60% faktor lingkungan dan 40% faktor 

genetik ( Kadarsih, 2003). 

Pengamatan reproduksi yang dilakukan meliputi 

Service per Conception (S/C), Conception Rate (CR), Days 

Open (DO), Calving Interval (CI), Indek Fertilitas (IF) dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Pengamatan Penampilan Reproduksi Sapi 

Peranakan Ongole 

Paritas  
S/C               CR               DO               CI               IF  

(kali)            (%)             (hari)            (hari)           (%) 

2  1,2               72,5              138,2           418,7           45,9                                

3 

4 
 

1,3               80,0              134,9           415,4           50,5                          

1,2               77,5              142,4           422,9           40,9                                  

Keterangan: 

S/C=Service per Conception; CR= Conception Rate; DO= 

Days Open; CI=  Calving Interval; IF= Indek Fertilitas 

 

Pada pengamatan penampilan reproduksi sapi 

Peranakan Ongole, diasumsikan sapi dilakukan IB pertama 

pada umur 1 tahun 6 bulan kemudian partus pertama pada 

umur 2 tahun 3 bulan, sehingga  partus ke dua pada umur      3 

tahun 5 bulan, partus ke tiga pada umur 4 tahun 7 bulan, dan 

partus ke empat pada umur 5 tahun 9 bulan. 

 

4.2.1. Service per Conception (S/C)   

Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai S/C sapi Peranakan 

Ongole pada paritas induk 2, 3 dan 4 berturut-turut sebesar 

1,2; 1,3 dan 1,2. Nilai rata-rata S/C sapi Peranakan Ongole 

pada paritas induk 2, 3, dan 4 adalah 1,25. Hasil perhitungan 

S/C dapat di lihat pada Lampiran 4. Menurut penelitian Nur 

Ihsan dan Wahjuningsih (2011) penampilan reproduksi sapi 
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potong di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan nilai S/C sapi 

Peranakan Ongole paritas 2 dan 3 rata-rata sebesar 1,41. 

Sedangkan menurut Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) 

penampilan reproduksi sapi Peranakan Ongole di Kabupaten 

Malang sebesar 1,2 ini menunjukkan bahwa nilai S/C di Kota 

Probolinggo tidak jauh berbeda dengan di Kabupaten 

Bojonegoro maupun di Kabupaten Malang.  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

S/C di lokasi penelitian dikategorikan sangat baik, Hal ini 

dapat disebabkan sapi PO di tempat penelitian memiliki 

adaptasi lingkungan, manajemen pemeliharaan yang baik dan 

ketrampilan inseminator dalam mendeteksi tanda- tanda birahi 

dengan tepat. Rata-rata S/C normal yaitu sekitar 1,6 – 2 

sehingga rata-rata 1,25 dibawah 1,6. Hasil analisis 

menggunakan uji chi square  menunjukkan bahwa paritas 

induk sapi Ongole  tidak berbeda nyata (P > 0,05), ini 

menunjukkan  bahwa paritas 2, 3,    dan 4 tidak memberikan 

pengaruh terhadap nilai S/C. Hasil analisa dapat dilihat pada 

Lampiran 7.   

Service per Conception adalah jumlah Inseminasi 

yang dibutuhkan oleh betina sampai terjadi kebuntingan 

(Hafez, 2000). Semakin rendah nilai S/C maka semakin tinggi 

nilai fertilitasnya, sebaliknya semakin tinggi nilai S/C akan 
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semakin rendah tingkat fertilitasnya (Toelihere, 2003; Astuti, 

2004).  

Selain paritas,  Service per Conception dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yaitu lingkungan di daerah Probolinggo 

yang memiliki Temperatur rata-rata terendah mencapai 26 °C 

dan tertinggi mencapai 32 °C, serta pakan yang mudah 

diperoleh karena rata-rata penduduk probolinggo merupakan 

petani padi dan jagung yang hasil limbahnya dapat dijadikan 

sebagai pakan ternak dan teknik inseminasi oleh inseminator 

yang memiliki jam terbang tinggi sehingga keterampilan 

sudah bagush. Hal ini sesuai dengan pendapat Nobel (2002) 

bahwa S/C dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor 

lingkungan dan teknik inseminasi. Fertilitas betina dapat 

dilihat dari adanya kebuntingan, kondisi saluran reproduksi, 

pakan yang diberikan, perubahan kondisi tubuh dari kelahiran 

sampai perkawinan kembali, umur dan bangsa. 

 

4.2.2. Days Open (DO) 

Days Open atau lama kosong adalah selang waktu 

antara saat beranak sampai terjadi kebuntingan kembali 

setelah beranak. Hasil dari penelitian mengenai DO sapi 

Peranakan Ongole di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 

1. Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai DO sapi Peranakan 

Ongole pada paritas induk 2, 3 dan 4 berturut-turut sebesar 
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138,2; 134,9 dan 142,4. Nilai DO tersebut tergolong cukup 

panjang. Menurut hasil penelitian Nur Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011) nilai DO sapi Peranakan Ongole  pada 

paritas 2 dan 3 di Kabupaten Bojonegoro adalah 125,8 dan 

123,93.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hafez 

(2000) yang menyatakan bahwa Days Open atau lama kosong 

adalah selang waktu antara saat beranak sampai dengan terjadi 

kebuntingan kembali setelah beranak. Astuti (2004) 

menyatakan bahwa nilai rata-rata DO untuk sapi Peranakan 

Ongole adalah 127,5 - 189,5. Menurut Hasbullah (2003) nilai 

rata-rata DO pada sapi PO adalah 127,5 hari, sedangkan 

menurut Waluyo (2004) rata-rata DO sapi PO adalah 189,5 

hari. Toelihere (1993) menyatakan bahwa DO normal yaitu 

sekitar 3 - 4 bulan sehingga Days Open di Kota Probolinggo 

dikategorikan sangat baik. 

DO yang panjang menunjukan reproduksi ternak 

tersebut kurang efisien dan akan merugikan peternak. DO 

merupakan indikator dari efisiensi reproduksi seekor ternak. 

Hasil analisis menggunakan uji chi square  menunjukkan 

bahwa paritas induk sapi Peranakan Ongole  tidak berbeda 

nyata (P > 0,05), ini menunjukkan  bahwa paritas 2, 3 dan 4 

tidak memberikan pengaruh terhadap nilai DO. Hasil analisa 

diperlihatkan pada Lampiran 7. DO sangat dipengaruhi oleh 



37 
 

deteksi estrus oleh inseminator karena itu di kota Probolinggo 

diterapkannya kartu monitoring yang berguna untuk 

memantau estrus atau birahi dengan melihat ciri-ciri ternak 

yang birahi dan dengan cara perhitungan manual. Hasil ini 

sesuai dengan pendapat Hafez (2000) menyatakan bahwa DO 

dapat diperkecil dengan meningkatkan efisiensi deteksi estrus, 

dengan cara mengawinkan sapi antara 55-58 hari setelah 

melahirkan. Deteksi estrus dapat dilakukan dengan mengamati 

tingkah laku ternak yang mengalami penurunan dalam 

konsumsi makan dan tanda-tanda seperti vulva berwarna 

kemerahan, vulva mengeluarkan lendir, vulva membengkak, 

vulva apabila di sentuh terasa hangat. 

 

4.2.3. Calving Interval (CI)  

Calving Interval adalah jangka waktu antara satu 

kelahiran dan kelahiran berikutnya atau sebelumnya. Calving 

Interval ditentukan oleh lama kebuntingan dan lama waktu 

kosong. Lama kosong menunjukkan selang waktu antara saat 

beranak sampai dengan terjadi konsepsi kembali setelah 

beranak (Hafez, 2000). 

Hasil penelitian pada Tabel 1, diperoleh nilai CI sapi 

Peranakan Ongole pada paritas induk 2, 3 dan 4 berturut-turut 

sebesar 418,6; 415,4, dan 422,8.    Rata-rata CI sapi Peranakan 

Ongole pada Paritas 2, 3, dan 4 adalah 418,9. Hasil analisa 
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diperlihatkan pada Lampiran 1, 2 dan 3. Menurut penelitian 

Soeharsono, Saptati, Diwyanto (2010) menunjukkan nilai 

Calving Interval ternak potong di kota Yogyakarta sebesar 

428 hari dan menurut penelitian Nur Ihsan dan Wahjuningsih 

(2011) penampilan reproduksi di Kabupaten Bojonegoro 

berturut-turut paritas 2 dan 3 adalah 411,06 dan 409,53 

menunjukkan di tempat penelitian tidak berbeda jauh dengan 

kota Yogyakarta dan Kabupaten Bojonegoro 

Nilai CI pada lokasi penelitian mempunyai nilai yang 

lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil penelitain Astuti 

(2004) yaitu rata-rata sebesar 17,5 bulan atau setara dengan 

561 hari, dan Hidajat (2003) sebesar 15,7 bulan.       Nilai CI 

yang besar dapat dipengaruhi oleh jarak waktu beranak yang 

cukup panjang rata-rata lebih dari 12 bulan ini disebabkan 

oleh peternak kurang memahami deteksi birahi dengan 

memantau dari buku monitoring perhitungan manual dan 

melihat tanda-tanda birahi pada ternak sehingga pelaksanaan 

IB dilakukan pada birahi yang ketiga atau keempat setelah 

melahirkan selain itu peternak mengawinkan sapinya 

menunggu tubuh induk kembali normal setelah melahirkan. 

Menurut pendapat Hadi dan Ilham (2004) bahwa jarak waktu 

beranak yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting dan 

3 bulan menyusui. Ini sama dengan pendapat Manan (2001) 
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bahwa pada peternakan sapi yang ideal, kelahiran harus 

diusahakan terjadi 12 bulan sekali.  

 

4.2.4. Conception Rate (CR)  

Conception Rate adalah besarnya persentase angka 

ternak yang bunting pada saat pelayanan IB pertama 

(Jaenudeen dan Hafez, 2000). 

Hasil penelitian diperoleh nilai CR sapi Peranakan 

Ongole pada paritas induk 2, 3 dan 4 berturut-turut sebesar 

72,5%; 80% dan 70%. Rata-rata CR sapi Peranakan Ongole 

pada Paritas 2, 3, dan 4 adalah 76,6%, hasil perhitungan 

diperlihatkan pada Lampiran 5.  Menurut penelitian Nuryadi 

dan Wahjuningsih (2011) menyatakan Conception Rate di 

Kabupaten Malang sebesar 75,3% sementara menurut 

penelitian Nur Ihsan dan Wahjuningsih (2011) di Kabupaten 

Bojonegoro Conception Rate menunjukkan angka 64% - 65%. 

Nilai CR diatas 60% masih dalam kategori tinggi, jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Philips (2001)  yaitu CR 

pada sapi yang dikawinkan dengan inseminasi buatan dapat 

mencapai 65% dan Affandhy, Dikman dan Aryogi (2007) 

bahwa CR pada sapi potong di Kabupaten Blora Jawa Tengah 

yang diinseminasi dengan semen beku sebesar 56,6%. Hasil 

ini sesuai dengan pendapat Touchberry (2003) nilai CR 

sebesar 60% untuk mempertahankan agar calving interval 
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tetap 365 hari.  Angka CR sapi PO dari hasil penelitian lebih 

tinggi dari yang dilaporkan Sudarmaji, Malik, dan Gunawan 

(2004) bahwa pada sapi PO di Kalimantan Selatan memiliki 

CR sebesar 47,37%. 

Tinggi rendahnya CR dipengaruhi oleh kondisi ternak, 

deteksi estrus, dan pengolahan repropduksi yang akan 

berpengaruh pada fertilitas ternak dan nilai konsepsi (Nebel, 

2002). Para peternak rakyat di Probolinggo sangat jarang 

memberikan pakan konsentrat atau pakan lain yang 

mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi karena harganya 

mereka anggap mahal. Pada umumnya mereka hanya 

memberikan pakan ternak sapi dengan jerami padi, rumput 

lapang dan pucuk tebu pada saat musim tanam tebu. peternak 

hanya membuat kenyang sapinya tanpa harus memperhatikan 

kebutuhan nutrisi yang tepat bagi sapi-sapinya. Tetapi inilah 

kelebihan dari sapi Peranakan Ongole yang dapat beradaptasi 

baik dengan makanan yang merupakan limbah dari hasil 

pertanian. 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 CR, sebab 

kekurangan  nutrisi sebelum melahirkan dapat menyebabkan 

tertundanya siklus estrus. M enurut Partodiharjo (1992), 
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kekurangan pakan merupakan salah satu faktor penyebab 

gagalnya reproduksi.     

 

4.2.5. Indek Fertilitas (IF) 

Indek Fertilitas sapi Peranakan Ongole dapat dilihat 

pada Tabel 1.  Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sapi 

Peranakan Ongole pada paritas induk 2, 3 dan 4 berturut-turut 

sebesar 45,9; 50,5 dan 40,9. Rata-rata IF sapi Peranakan 

Ongole pada Paritas 2, 3 dan 4 adalah 45,8. Hasil perhitungan 

diperlihatkan pada Lampiran 6. Penelitian Nur Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011) menyatakan Indeks Fertilitas di 

Kabupaten Bojonegoro pada paritas 2 dan 3 berturut-turut 

45,27 dan 47,21.  

Fertilitas secara umum didefinisikan sebagai jumlah 

anak yang dihasilkan oleh setiap induk sapi dalam kurun 

waktu tertentu (Winantea, 1982). Brand dan De Kruif (1979) 

telah menganjurkan penggunaan angka fertilitas dalam praktek 

karena fertilitas mudah dibaca oleh peternak yaitu dapat 

dilihat pada suatu angka yang disebut indek. Fertilitas betina 

dapat dilihat dari adanya kebuntingan, kondisi saluran 

reproduksi, pakan yang diberikan, perubahan kondisi tubuh 

dari kelahiran sampai perkawinan kembali, umur dan bangsa 

(Nebel, 2002). Penelitian Nur Ihsan dan Wahjuningsih (2011) 

penampilan reproduksi sapi peranakan ongole di kabupaten 
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Bojonegoro bahwa nilai IF paritas II dan III sebesar 45,2% 

dan 47,2%, ini menunjukkan nilai IF di Probolinggo lebih baik 

dari pada kabupaten Bojonegoro.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa penampilan reproduksi sapi peranakan Ongole Service 

per Conception, Conception rate di Kota Probolinggo baik 

dengan rata-rata hasil berturut-turut 1,25 dan 74,2% tetapi 

Days open tergolong panjang yang mempengaruhi terhadap 

Calving Interval  dengan rata-rata hasil berturut-turut 139 hari 

dan 419 hari dikarenakan semakin panjang lama kosong maka 

akan semakin panjang jarak beranaknya.   

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang rendahnya 

pengertian peternak terhadap tanda-tanda birahi disarankan 

kepada peternak untuk lebih meningkatkan pola pemeliharaan 

ternak dan memperbaiki pencatatan data-data reproduksi 

ternak yang meliputi tanggal estrus, tanggal IB dan tanggal 

partus agar dapat mengetahui perkembangan reproduksi 

dengan baik hasil dan optimal  
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