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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Jatirejo Kabupaten 

Mojokerto. Kabupaten Mojokerto berada dibawah 500 m dari 

permukaan laut. Wilayah  Mojokerto terletak di antara 1110 

20’ 13” sampai dengan 1110 40’ 47” bujur timur dan antar 

7018’ 35” sampai dengan 70 47’ lintang selatan. Secara 

geografis  Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya 

berbatasan dengan wilayah  lainnya : 

1. Sebelah Utara       :  Lamongan dan  Gresik 

2. Sebelah Timur      :  Sidoarjo dan  Pasuruan 

3. Sebelah Selatan   :  Kabupaten Malang 

4. Sebelah Barat      :  Kabupaten Jombang 

Wilayah  Mojokerto juga mengitari wilayah Kota 

Mojokerto yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten 

Mojokerto. Kecamatan Jatirejo merupakan salah satu 

kecamatan dari wilayah Kabupaten Mojokerto yang terletak di 

sebelah barat daya. Kecamatan Jatirejo mempunyai luas 

wilayah 32.978 km². Kecamatan Jatirejo mempunyai batas-

batas administratif, antara lain : 
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1. Sebelah utara  : Kecamatan Trowulan dan    

Kecamatan Puri 

2. Sebelah timur           : Kecamatan Gondang 

3. Sebelah selatan          : Kabupaten Jombang 

4. Sebelah barat            : Kabupaten Malang 

Secara administratif  Kecamatan Jatirejo terdiri dari 

19 desa, antara lain Desa Baureno, Bleberan, Dinoyo, 

Dukuhngarjo, Gading, Gebangsari, Jatirejo, Jembul, 

Karangjeruk, Kumitir, Lebakjabung, Manting, Mojogeneng, 

Padangsari, Rejosari, Sumberagung, Sumberjati, Sumengko, 

Tawangrejo. Kecamatan Jatirejo memiliki curah hujan sebesar 

831,937 mm/thn dan jumlah hari dengan curah hujan yang 

terbanyak sebesar 130 hari. Selain itu Kecamatan Jatirejo 

memiliki suhu maximum/minimum sebesar 32º/24º C.  

 

4.2. Natural Increase 

Nilai Natural Increase sapi potong diperoleh dengan 

mengurangkan tingkat pertambahan populasi sapi potong 

dengan tingkat pengurangan populasi di Kecamatan Jatirejo 

Kabupaten Mojokerto dalam setahun terakhir. Nilai NI dapat 

diketahui pada Tabel 2 dan 3 di bawah ini. 

 



25 
 

Tabel 2. Komposisi Kepemilikan Sapi Potong di Kecamatan 

Jatirejo Kabupaten Mojokerto. 

No. Jenis 
Sapi 

Kelamin Jumlah % 
Jantan(♂) Betina(♀)  

1. PO 804 1206 2010 44,75 
2. LimPO 602 905 1507 33,55 
3. SimPO 391 584 975 21,70 

Total 
Populasi 

 1797 2695 4492 100 

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto 2012 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa komposisi sapi PO 

44,74%, LimPO 33,55% dan SimPO 21,71%. Populasi sapi 

LimPO dan SimPO lebih banyak dari yaitu berjumlah 55,26%. 

Tabel 3. Data Kelahiran Pedet, Kematian dan Pemotongan 

Sapi Potong di Lokasi Penelitian. 

No. Keterangan Jumlah 
(Ekor) 

1. Kelahiran Pedet 1245 
2. Pemotongan Sapi 366 
Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto 2012 

Pada Tabel 3 menunjukkan  bahwa kelahiran pedet di 

lokasi penelitian berjumlah 1245 ekor, angka 0 pada kematian 

menunjukan bahwa tidak ada ternak sapi potong yang mati di 
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lokasi penelitian dan pemotongan sapi berjumlah 366 ekor 

setiap tahunnya. 

Presentase kelahiran sapi potong diperoleh dari Tabel 

2 dan 3 di atas adalah 27,71%. Presentase kematian 8,15%. 

Nilai NI diperoleh 19,56%. Hardjosubroto (1994) menyatakan 

bahwa, besarnya NI tergantung dari reproduktivitas induk, 

persentase induk dalam populasi, persentase kelahiran, angka 

kematian dan juga dipengaruhi oleh pola pembiakannya. 

Sumadi, dkk (2001) mengatakan bahwa nilai NI berkisar 

antara 0% sampai 50% tergolong rendah, >50% sampai 80% 

tergolong sedang, dan diatas 80% tergolong tinggi. Nilai NI 

dari keseluruhan sapi potong di lokasi penelitian adalah 

19,56% yang tergolong rendah.  

 

4.3. Profil Reproduksi Di Lokasi Penelitian 

Profil reproduksi dalam perbaikan mutu genetik juga 

dipengaruhi oleh faktor induk, yaitu pada kemampuan 

reproduksi induk. Penilaian terhadap kemampuan reproduksi 

induk diukur melalui tingkat efisiensi reproduksinya. Efisiensi 

reproduksi (ER) adalah ukuran kemampuan seekor sapi untuk  
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bunting dan menghasilkan keturunan yang layak. Hafez (2000) 

menyebutkan bahwa efisiensi reproduksi adalah penggunaan 

secara maksimum kapasitas reproduksi. Hardjosubroto (1994) 

menyebutkan bahwa penampilan reproduksi adalah semua 

aspek yang menyangkut reproduktivitas sapi seperti umur 

pertama kali dikawinkan dan beranak, conception rate (CR), 

jarak beranak atau calving interval (CI), angka kawin 

perkebuntingan (S/C) dan lama kosong (DO), namun demikian 

semua aspek reproduksi tersebut akan tercermin pada dua hal 

pokok yaitu umur pertama kali beranak dan CI. 

Pada Tabel 4 dibawah ini menunjukkan profil reproduksi 

keseluruhan induk sapi potong. 

Tabel 4. Profil Reproduksi di Lokasi Penelitian  

Bangsa 
Sapi 

Jumlah 
Induk 

  Identifikasi Ternak Profil reproduksi 

 Umur 
(Bulan) 

Status 
Buntin

g 

Umur I 
>< 

(Bulan) 

Umur I 
Berana

k 
(Bulan) 

DO 
(Bulan

) 

CI 
(Bulan

) 

 
S/C 

  

LimPO 100 Jum
lah 8436 19 3182 4082 1245 2145 274 

  

Rata
-
Rata 

84,36 0,19 31,82 40,82 12,45 21,45 2,7
4 

SimPO 100 Jum
lah 8016 14 3049 3949 1103 2003 292 

  

Rata
-
Rata 

80,16 0,14 30,49 39,49 11,03 20,03 2,9
2 

PO 100 Jum
lah 8136 35 3278 4178 10,73 1973 269 

    
Rata
-
Rata 

81,36 0,35 32,78 41,78 10,73 19,73 2,6
9 
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Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa di lokasi penelitian 

umur induk sapi potong adalah LimPO 84,36 ± 21,47 bulan,  

SimPO 80,16 ± 21, 09 bulan dan PO 81,36 ± 14,22 bulan. 

Jumlah induk yang bunting yaitu LimPO 19 ± 0,39 ekor, 

SimPO 14 ± 0,35 ekor dan PO 35 ± 0,48 ekor. Umur induk 

pertama kali dikawinkan adalah LimPO 31,82 ± 7,40 bulan, 

SimPO 30,49 ± 6,86 bulan dan PO 32,78 ± 7,77 bulan. Induk 

pertama kali beranak adalah LimPO 40,82 ±7,40 bulan, 

SimPO 39,49 ± 6,86 bulan dan PO 41,78  ± 7,77 bulan. Hasil 

penelitian keseluruhan menunjukkan umur induk sapi potong 

adalah 81,96 ± 18,92 bulan. Umur induk pertama kali 

dikawinkan adalah 31,69 ± 7,34 bulan. Induk pertama kali 

beranak adalah 40,69 ± 7,34 bulan.  

 

4.3.1. Conception Rate  

Berdasarkan hasil penelitian nilai CR diperoleh dari 

jumlah induk bunting dibagi dengan jumlah induk keseluruhan 

dikarenakan induk bunting tidak semuanya dengan cara IB 

melainkan juga dengan kawin alam. Dilihat dari perbandingan 

setiap bangsanya CR sapi PO lebih baik yaitu 35% 

dibandingkan dari LimPO dan SimPO yang masing-masing 

mempunyai CR 19% dan 14%. 

Nilai CR lebih rendah jika sapi betina dikawinkan 

kurang dari 60 hari setelah melahirkan (Hafez, 1993). 
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Terjadinya fertilisasi tidak dapat dipantau secara langsung 

dengan situasi praktis, beberapa kriteria yang dapat dilakukan 

untuk menentukan apakah sudah terjadi konsepsi atau belum.  

Angka konsepsi dipengaruhi oleh kualitas dan penanganan 

semen, kesuburan betina, waktu perkawinan, deteksi estrus, 

dan teknik inseminasi (Whittier and Steevens, 1993). CR juga 

dipengaruhi oleh kondisi ternak dan deteksi estrus. Selain itu 

tinggi rendahnya nilai CR juga dipengaruhi oleh pengelolaan 

reproduksi yang akan berpengaruh pada fertilitas ternak dan 

nilai konsepsi (Nebel, 2002). Partodihardjo (1992), 

menyatakan bahwa angka konsepsi yang baik yaitu 60% atau 

lebih.  

Nilai CR di lokasi penelitian yaitu 22,67% dinyatakan 

tidak baik, sesuai dengan  Partodihardjo (1992) karena CR 

kurang dari 60%. Nilai CR di lokasi penelitian tidak sesuai 

dengan apa yang dinyatakan Hafez (1993) bahwa nilai CR 

lebih rendah jika sapi betina dikawinkan kurang dari 60 hari 

atau ± 3 bulan setelah melahirkan, namun di lokasi penelitian 

nilainya tetap rendah bahkan sapi betina dikawinkan rata-rata 

31,69 bulan setelah melahirkan, dalam hal ini CR tidak lebih 

besar dari 50% disebabkan inseminasi dilakukan pada 24 ≥ 

jam sesudah permulaan estrus (Toelihere, 1981).  
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4.3.2. Service per Conception 

Berdasarkan hasil penelitian nilai S/C diperoleh 

dengan cara IB dan kawin alam mempunyai rata-rata pada 

setiap bangsa ternak adalah LimPO 2,74, ± 0,92 SimPO 2,92 ± 

0,84 dan PO 2,68 ± 0,93. Nilai S/C normal berkisar antara 1,6 

– 2,0 (Toelihere, 1981). Makin rendah nilai tersebut, makin 

tinggi kesuburan hewan-hewan betina dalam kelompok 

tersebut. Sebaliknya makin tinggi nilai S/C, makin rendahlah 

nilai kesuburan kelompok betina tersebut (Salisbury, dkk. 

1985).  

Nilai S/C di lokasi penelitian menunjukkan tingkat 

kesuburan betina tergolong rendah (Salisbury and Vandemark, 

1985) dengan nilai S/C tergolong tinggi yaitu 2,78 ± 0,89 

karena lebih dari nilai normal 1,6 - 2,0 (Toelihere, 1981) 

namun induk bunting dengan cara kawin alam mempunyai 

nilai S/C rendah yaitu satu. Hal ini dikarenakan dengan cara 

kawin alam tanpa adanya kesalahan seperti: 

1. Petani terlambat mendeteksi saat estrus atau terlambat 

melaporkan estrus sapinya kepada petugas 

inseminator, 

2. Inseminator kurang terampil,  

3. Fasilitas pelayanan inseminasi terbatas. 
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4.3.3. Days Open  

Berdasarkan hasil penelitian nilai DO diperoleh rata-

rata pada setiap bangsa adalah LimPO 12,45 ± 7,01 bulan, 

SimPO 11,03 ± 5,53 bulan dan PO 10,73 ± 6,09 bulan. 

Winugroho (2002) menambahkan bahwa agar setiap induk 

dapat partus setiap tahun, maka ternak tersebut harus bunting 

dalam 90 hari ”post partum”. Dapat disimpulkan bahwa 

dengan nilai DO di lokasi penelitian 11,40 ± 6,24 bulan tidak 

dapat partus setiap tahun karena nilai DO di lokasi penelitian 

jauh dengan apa yang dinyatakan Winugroho (2002) dengan 

rentang waktu lebih dari 90 hari atau 3 bulan. DO mempunyai 

peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kelahiran 

pedet menjadi tinggi sehingga pertambahan populasi sapi 

potong dapat meningkat dengan cara pemilihan petugas 

inseminator yang terampil, ketepatan penanganan semen dan 

waktu inseminasi. 

 

4.3.4. Calving Interval 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai CI 

tersingkat ada pada bangsa sapi PO yaitu 19,73 ± 6,09 bulan 

dari pada bangsa LimPO 21,45 ± 7,01 bulan dan SimPO 20,03 

± 5,53 bulan. Menurut Hadi dan Ilham (2002) CI yang baik 

untuk meningkatkan efisiensi reproduksi adalah 12 bulan, 

yaitu  sembilan  bulan waktu bunting dan  tiga bulan waktu 
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menyusui. CI di lokasi penelitian tidak baik yaitu 20,40 ± 6,24 

bulan menurut Hadi dan Ilham (2002) karena CI lebih dari 12 

bulan. Hal ini disebabkan di lokasi penelitian angka S/C  

tinggi dan lama DO yang panjang. 


