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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Tulungagung memiliki luas 1.555,65 km
2
 

berada pada garis equator 111
0
 43’ BB-112

0
 07 BT dan 7

0
 51’ 

LU-8
0
 18’ LS. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah 

dataran pegunungan dan merupakan dataran rendah. Wilayah 

Kabupaten Tulungagung  sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Kediri, sebelah selatan berbatasan dengan 

Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Blitar dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Trenggalek. Secara topografis, Tulungagung terletak pada 

ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat 

laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan 

yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian 

tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah 

pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan 

Kidul. Sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan 

Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di 

Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m 

(Anonimous, 2013 ). 
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Gambar 4. Peta wilayah penelitian 

 

Kecamatan Tanggungunung merupakan sebuah 

kecamatan yang terletak pada bagian selatan Kabupaten 

Tulungagung yang terletak pada daerah pegunungan dengan 

ketinggian antara 400 - 700 m diatas permukaan laut dengan 

luas wilayah 14.000 ha. Batas Kecamatan Tanggunggunung 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Besuki, sebelah 

timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidawir, sebelah utara 

berbatasan dengan Campurdarat dan sebelah selatan 

berbatasan dengan Samudra Indonesia (lihat Gambar 4). 

Secara administratif Kecamatan Tanggunggunung dibagi 

menjadi 7 desa yaitu Desa Kresikan, Jengglungharjo, Ngrejo, 

Tanggunggunung, Ngepoh, Tenggarejo dan Pakisrejo 

(Anonimous, 2012). Peternak pada daerah ini sebagian besar 

bekerja sebagai petani, beternak sapi merupakan pekerjaan 

sampingan yang tujuannya untuk tabungan atau untuk 

memperoleh keturunan sehingga apabila sewaktu-waktu 

dibutuhkan dapat dijual. Status kepemilikan ternak 
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kebanyakan milik sendiri dan hanya sedikit yang memelihara 

sapi gaduhan. Komposisi data kepemilikan ternak sapi 

Peranakan Limousin berdasarkan data penelitian disajikan 

pada Tabel 1.  

  

Tabel 1. Data kepemilikan ternak sapi Peranakan Limousin di 

Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten 

Tulungagung pada saat penelitian. 

Kepemilikan ternak 

 
Jantan Betina 

Pedet Muda Dewasa Pedet Muda Dewasa Total 

Jumlah 

(Ekor) 
25 3 5 21 8 60 122 

Persentase 

(%) 
20,49 2,45 4,10 17,21 6,58 49,18 100 

 Sumber : Data Primer (2013)  

 

Jumlah kepemilikan ternak sapi Peranakan Limousin 

yang terbanyak adalah betina dewasa sebanyak 60 ekor atau 

49,18% dari total seluruh hasil penelitian dan kepemilikan sapi 

Peranakan Limousin jantan dewasa sebanyak 5 ekor atau 

4,10% (Tabel 1). Jumlah kepemilikan sapi betina dewasa lebih 

banyak dibandingkan dengan sapi jantan dewasa ini 

disebabkan peternak lebih memilih menjual sapi jantan untuk 

digunakan memenuhi kebutuhan atau dijadikan tabungan. 

Ternak umur muda jumlah ternak betina sapi Peranakan 

Limousin lebih banyak yaitu 8 ekor atau 6,58% sedangkan 

jantan sebanyak 3 ekor atau sekitar 2,45%. Sapi Peranakan 

Limousin betina muda lebih banyak dibandingkan jantan muda 

ini dikarenakan peternak lebih suka memelihara sapi betina 

dengan tujuan untuk dijadikan indukan lagi.  Sapi Peranakan 

Limousin umur pedet jumlah pedet jantan lebih tinggi 
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dibanding dengan pedet betina yaitu 25 ekor atau 25,45% 

untuk pedet jantan dan untuk pedet betina 21 ekor atau 

17,21%. Umur peternak di lokasi penelitian rata-rata 

56,09±4,11 tahun, dengan lama beternak rata-rata 16,89±6,44 

tahun.  

Sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak 

dilokasi penelitian menggunakan cara tradisional (ekstensif) 

yaitu mengandalkan pakan dari lingkungan sekitar dimana sapi 

Peranakan Limousin dikandangkan. Kandang terletak 

berdekatan dengan tempat tinggal peternak baik disamping 

maupun di belakang rumah peternak. Bahan kandang yang 

digunakan juga bersifat tradisional yaitu menggunakan bahan 

yang terbuat dari kayu dan bambu. Pakan diperoleh dengan 

cara memotong rumput lapang, rumput gajah, tebon jagung 

dan jerami padi. Khusus untuk jerami padi biasanya para 

peternak mencari dengan sebanyak-banyaknya untuk 

dikeringkan dan disimpan untuk persiapan pakan pada saat 

musim kering. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 1-2 kali 

sehari dengan pemberian pada saat pagi dan sore hari dan 

pemberian air minum dilakukan bersamaan dengan pemberian 

pakan.       

 

4.2 Waktu Kosong atau Days Open (DO) 

Waktu kosong adalah jumlah periode dari melahirkan 

sampai ternak bunting kembali. Days Open atau interval 

beranak hingga bunting kembali merupakan indeks yang 

menggambarkan efisiensi deteksi estrus dan fertilitas ternak 

jantan maupun betina. Berdasarkan perhitungan pengamatan 

DO, didapatkan nilai DO paling tinggi ada pada paritas tiga 

yaitu 125,33±17,73 hari. Nilai DO lebih lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rataan nilai (DO) Sapi Peranakan Limousin pada    

            paritas yang berbeda 

No Paritas Jumlah (ekor) DO (%) 

1 1 46 124,07±15,70
b
 

2 2 46 116,09±16,15
a
 

3 3 46 125,33±17,73
b
 

Rata-rata 46 121,83±16,53 

Keterangan : Notasi (a,b) pada kolom yang sama menunjukkan 

adanya perbedaan nyata (P<0,05) 

 

Nilai DO rata-rata adalah 121,83±16,53 hari. 

Berdasarkan rata-rata yang didapatkan menunjukkan bahwa 

lama DO di lokasi penelitian kurang efisien karena 

mempunyai rataan masa kosong lebih dari 120 hari, nilai DO 

yang kurang efisien akan berpengaruh terhadap CI. Ihsan 

(2010) berpendapat bahwa masa kosong yang baik adalah 85-

115 hari. Hasil rata-rata DO pada tabel 2 lebih rendah jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Nuryadi dan 

Wahjuningsih (2011) yang melaporkan bahwa lama DO sapi 

adalah 130,27±20,99 dan 149,32±24,19. Rataan masa kosong 

dari hasil penelitian juga lebih rendah dibandingkan dengan 

hasil pengamatan yang dilakukan Atabany, dkk (2011) yang 

menyatakan bahwa rataan DO sapi di BBPTU Baturaden 

adalah 138,8±67,9 hari. Panjangnya nilai DO ini salah satunya 

disebabkan oleh peternak yang mengawinkan sapinya setelah 

pedet disapih, penyapihan pedet biasanya dilakukan peternak 

pada umur 90-110 hari dalam kurun waktu tersebut pedet akan 

terus menyusu induknya hingga disapih. Lebih lanjut dari data 

penelitian yang diperoleh berupa umur peternak secara 
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numerik terdapat perbedaan DO. Peternak yang umurnya 

paling muda adalah 46 tahun dan memiliki akseptor IB dengan 

rataan DO sebesar 112,33±8,08 hari sedangkan peternak yang 

umurnya paling tua adalah 63 tahun dan memiliki akseptor IB 

dengan rataan DO sebesar 123,00±12,17 hari.  

Susilawati dan Affandi (2004) mengemukakan bahwa 

apabila terdapat jarak beranak yang panjang sebagian besar 

karena DO yang panjang. Hal ini disebabkan: (1). Anaknya 

tidak disapih sehingga munculnya berahi pertama post partum 

menjadi lama; (2). Peternak mengawinkan induknya setelah 

beranak dalam jangka waktu yang lama sehingga lama 

kosongnya menjadi panjang; (3). Tingginya kegagalan 

inseminasi buatan sehingga S/C menjadi tinggi (4). Umur 

pertama kali dikawinkan lambat. 

Days Open pada paritas 2 yaitu 116,09 hari lebih 

rendah dibanding paritas 1 yaitu  124,07 hari dan yang  

tertinggi paritas 3 yaitu 125,33 hari. Hasil uji BNT pada taraf 

nyata 5%, terlihat bahwa perlakuan dengan rata-rata DO 

tertinggi terdapat pada paritas 3 namun  paritas 3 tidak berbeda 

nyata dengan paritas 1, sedangkan perlakuan dengan rata-rata 

DO terendah  terdapat pada paritas 2. Nilai DO pada paritas 2 

ini berbeda nyata dengan semua perlakuan yang lain pada taraf 

nyata 5%. Nilai rendah pada paritas 2 menunjukkan tingkat 

kesuburan ternak yang baik dibandingkan DO pada paritas 1 

dan paritas 3. Tingginya nilai S/C juga dapat mempengaruhi 

panjangnya nilai DO, dalam pengamatan meskipun memiliki 

nilai S/C dibawah 1,6 lama DO dan CI masih panjang. DO 

yang panjang dilokasi penelitian juga dipengaruhi oleh deteksi 

berahi peternak yang kurang cermat bahkan telat melaporkan 

ke inseminator sehingga pelaksanaan IB dilakukan pada berahi 

yang ke tiga atau ke empat setelah beranak. 
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Pirlo, et al (2000) berpendapat bahwa faktor-faktor 

yang menyebabkan penundaan umur kawin pertama adalah 

birahi yang terlambat, kesalahan dalam deteksi berahi, 

kurangnya bobot badan dan faktor lingkungan. Days Open 

yang panjang akan berpengaruh terhadap jarak beranak seekor 

induk. Semakin pendek DO maka jarak beranak akan pendek 

juga sebaliknya apabila semakin panjang DO maka akan 

semakin panjang pula jarak beranak sehingga pedet yang 

dihasilkan dalam waktu satu tahun akan berkurang.  

 

4.3 Jumlah Inseminasi atau Service per Conception (S/C) 

Service per Conception merupakan angka yang 

menunjukkan jumlah inseminasi untuk menghasilkan 

kebuntingan dari sejumlah pelayanan (service) inseminasi 

yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadi 

kebuntingan (Fanani dkk, 2013). Bestari, dkk (1999) bahwa 

semakin kecil angka kawin perkebuntingan berarti semakin 

tinggi tingkat kesuburan sapi betina induk dan pejantan dalam 

kelompoknya. Angka S/C dipengaruhi oleh kualitas semen, 

keadaaan ternak yang diinseminasi, ketepatan waktu 

inseminasi dan ketrampilan inseminator. Berdasarkan 

pengamatan hasil penghitungan secara deskriptif S/C dapat 

diketahui pada Tabel 3 dibawah ini. 
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Tabel 3. Rataan nilai Service per Conception (S/C) Sapi 

Peranakan Limousin   pada paritas yang berbeda 

No Paritas Jumlah (ekor) S/C (kali) 

1 1 46 1,78±0,59
b
 

2 2 46 1,65±0,60
b
 

3 3 46 1,34±0,48
a
 

4 4 46 1,41±0,50
a
 

Rata-rata       1,55±0,54 

Keterangan : Notasi (a,b) pada kolom yang sama menunjukkan 

adanya perbedaan yang sangat   nyata (P<0,01) 

  

Tabel 3 menunjukkan nilai rata-rata S/C pada berbagai 

paritas sebanyak 1,55±0,54 kali. Rata-rata hasil penelitian 

dapat digolongkan dalam kategori baik karena masih berada 

dibawah standar dari S/C. Bestari, dkk (1999) menyatakan 

bahwa banyaknya kawin perkebuntingan yang normal adalah 

1,60 sampai 2,00. Rata-rata nilai S/C pada tabel 3 lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan hasil penelitian Nuryadi dan 

Wahjuningsih (2011) yang melaporkan bahwa angka S/C pada 

sapi adalah 1,28 dan 1,34. Lain halnya dengan hasil penelitian 

Soeharsono dkk (2010) melaporkan bahwa (S/C) sapi potong 

silangan di DIY sebesar 1,9 kali, artinya rata-rata S/C pada 

tabel 3 masih lebih bagus dibandingkan dengan S/C sapi 

potong hasil penelitian yang ada di DIY tersebut.  

Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pada 

perlakuan P1 tidak berbeda sangat nyata (P>0,01) dengan 

pelakuan P2. Sedangkan perlakuan dengan rata-rata S/C 

terendah terdapat pada perlakuan P3, perlakuan ini tidak 

berbeda sangat nyata (P>0,01) dengan perlakuan P4. Hal ini 

membuktikan bahwa nilai tingkat kesuburan sapi Peranakan 

Limousin pada paritas 3 dan 4 lebih baik dibandingkan dengan 
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paritas 1 dan 2. Hasil penelitian di atas berbeda dengan 

pendapat Tjatur dan Ihsan (2011) bahwa rata-rata penampilan 

reproduksi yang meliputi: DO, S/C dan CI berdasarkan 

analisis statistik tidak menunjukkan perbedaan penampilan 

reproduksi antar paritas.  Hal ini dapat dikarenakan jumlah 

sampel yang diamati terdapat perbedaan yaitu paritas 1 sampai 

paritas 4. Jumlah sampel pada penelitian sebanyak 46 ekor per 

paritas, sehingga pembanding antar paritas tidak seimbang. 

S/C yang rendah menunjukkan semakin baik kesuburan ternak 

sebaliknya apabila S/C tinggi maka kesuburan ternak semakin 

buruk. Tingginya S/C pada lokasi penelitian disebabkan oleh 

pemberian pakan ke ternak kurang baik sehingga 

menyebabkan gangguan pada sistem hormonal reproduksi 

yang menyebabkan terganggunya fertilitas betina. Nebel 

(2002) menyatakan bahwa S/C dipengaruhi oleh banyak faktor 

diantaranya fertilitas betina, fertilitas pejantan, 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. Ketepatan 

kedatangan inseminator saat estrus pada sistem pembibitan 

ternak berpengaruh pada keberhasilan S/C (Soeharsono dkk, 

2010). 

Sapi cross breed juga sering dijumpai mengalami 

siklus estrus yang tidak normal, seperti siklus estrus pendek, 

siklus estrus panjang, nymphomania dan silent estrus (birahi 

tenang). Siklus estrus pendek pada sapi crossbred biasanya 

terjadi tanpa adanya tanda-tanda birahi yang mudah diamati. 

Kejadian nymphomania pada sapi cross breed ditandai dengan 

estrus yang terlihat terus menerus atau estrus dengan interval 

yang tidak teratur, serta sering keluar banyak mukus dari 
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vulva. Pada saat pakan sulit di musim kering, peternak tidak 

mampu menyediakan pakan yang memadai. Hal ini 

menyebabkan daya reproduksi sapi cross breed hasil IB 

menurun (Soeharsono dkk, 2010).  

 

4.4 Jarak Beranak Atau Calving Interval (CI) 

Calving Interval adalah jarak waktu antara satu 

kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Calving Interval 

dipengaruhi oleh lama kebuntingan dan lama waktu kosong 

ternak. Jarak beranak merupakan salah satu kinerja reproduksi 

yang perlu diketahui karena keteraturan CI yang setahun sekali 

menjamin kesinambungan produksi ternak dan replacement 

stock dalam suatu peternakan sapi potong (Luthfi, dkk, 2011). 

Berdasarkan hasil penghitungan secara deskriptif dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rataan nilai Calving Interval (CI) Sapi Peranakan 

Limousin pada paritas yang berbeda 

No Paritas Jumlah (ekor) CI (hari) 

1 1 46 411,93±21,51 

2 2 46 405,06±22,17 

3 3 46 413,21±20,33 

Rata-rata  410,07±21,34 

 

Tabel 4 Menunjukkan nilai rata-rata CI sapi Peranakan 

Limousin  410,07±21,34 hari. Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa CI masih dibawah hasil penelitian Soeharsono, dkk 

(2010) yang menunjukkan nilai CI ternak potong di kota 

Yogyakarta  sebesar 428 hari dan Hadi dan Ilham (2002) 

menyatakan bahwa panjangnya nilai CI sapi potong pada 
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pembibitan usaha rakyat sebesar 420 hari, nilai ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata hasil penelitian (tabel 4).  

Hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) antara paritas 

1 paritas 2 dan paritas 3. Meskipun secara numerik paritas 2 

lebih rendah dibandingkan paritas 1 dan paritas 3. Sapi  

Peranakan Limousin paritas 1 mempunyai nilai CI 411,93 hari, 

paritas 2 mempunyai nilai CI 405,07 hari ini merupakan nilai 

paling rendah diantara paritas 1 dan paritas 3 yaitu 405,07 hari 

sedangkan pada paritas tiga memiliki CI tertinggi yaitu 413,22 

hari. Nilai CI pada penelitian masih dalam kategori kurang 

baik karena lebih panjang dari standar yaitu 365 hari.  Hadi 

dan Ilham (2002) menyatakan bahwa jarak waktu beranak 

(Calving Interval) yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan 

bunting, 3 bulan menyusui.  

Nilai CI pada penelitian yang panjang kemungkinan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penyapihan pedet yang 

cukup lama sehingga mempengaruhi lamanya dari DO, dan 

pemberian pakan yang kurang memiliki nutrisi yang 

mencukupi untuk ternak. Sesuai dengan pendapat Soeharsono, 

dkk (2010) menyatakan bahwa pemenuhan nutrisi pakan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi 

induk selain ketepatan dalam penyapihan pedet. Pedet yang 

terlalu lama disusukan induknya dengan pakan yang diberikan 

kurang mencukupi kebutuhan nutrisi, dapat menyebabkan post 

partum estrus (birahi pasca melahirkan) menjadi terlambat dan 

CI juga menjadi panjang sehingga peternak merugi. Perbaikan 

pakan diikuti penyapihan pedet yang ideal (pedet mulai 

disapih antara umur 2 – 3 bulan) merupakan alternatif untuk 

memperbaiki kondisi induk sapi agar mampu menghasilkan 

keturunan yang bermutu dengan jarak beranak yang dapat 

diperpendek. 
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4.5 Angka konsepsi atau Conception Rate (CR) 

Conception Rate adalah besarnya persentase angka 

konsepsi ternak betina bunting pada pelayanan inseminasi 

pertama dari sejumlah keseluruhan ternak betina yang di 

inseminasi (Riyanto, 2000). CR hasil penelitian yang paling 

tinggi ada pada paritas 3 yaitu 65,2 % dan yang paling rendah 

pada paritas 1 yaitu 30,43 %. Nilai CR lebih lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan nilai Conception Rate (CR) Sapi Peranakan 

Limousin pada paritas yang berbeda 

No Paritas Jumlah (ekor) CR (%) 

1 1 46 30,43 

2 2 46 41,31 

3 3 46 65,22 

4 4 46 58,70 

Rataan  48,91±15,93 

 

Tabel 5 menunjukkan rata-rata nilai CR sapi 

Peranakan Limousin sebesar 48,91±15,93 % dan sekaligus 

menggambarkan bahwa nilai CR hasil penelitian ini dibawah 

standar, karena nilai CR yang baik adalah lebih dari sama 

dengan 60 %. Partodiharjo (1992) menyatakan angka konsepsi 

yang baik yaitu 60% atau lebih. Hasil rata-rata pada Tabel 5 

lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Pratiwi, dkk 

(2008) yang menyatakan bahwa angka konsepsi pada induk 

yang mempunyai pedet disapih umur 20 minggu sebesar 

70,0%. Nilai CR dari urutan terendah pada paritas 1 yaitu 

30,43% (14 ekor), paritas 2 yaitu 41,30% (19 ekor), paritas 4 

yaitu 58,7% (27 ekor) dan yang  tertinggi dari 4 paritas yaitu 

paritas 3 dengan nilai CR 65,22% (30 ekor). Hasil penelitian  
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Rasyid dan Krishna (2009) yang menyatakan bahwa di 

Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang presentase jumlah 

sapi yang bunting pada inseminasi pertama berdasarkan nilai 

CR cukup rendah yaitu 23%, hasil tersebut masih lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai CR pada penelitian ini.  Angka S/C 

lebih dari 1 kali merupakan faktor yang mempengaruhi 

rendahnya CR. Angka S/C pada lokasi penelitian lebih dari 1 

kali kemungkinan disebabkan asupan nutrisi pada pakan 

ternak yang kurang, terlebih pada saat musim kemarau 

umumnya peternak hanya memberikan pakan jerami saja. 

Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) menyatakan bahwa nutrisi 

pakan yang diterima oleh sapi sebelum dan sesudah beranak 

juga berpengaruh terhadap CR, sebab kekurangan nutrisi 

sebelum melahirkan dapat menyebabkan tertundanya siklus 

estrus. Hal ini didukung oleh Rasyid dan Krishna (2009) yang 

menyatakan bahwa kegagalan reproduksi dapat disebabkan 

karena faktor pengelolaan diantaranya kurang gizi, defisiensi 

mineral termasuk teknik inseminasi dan faktor internal ternak 

itu sendiri. 

 Angka CR yang rendah dilokasi penelitian juga 

dipengaruhi oleh peternak yang kurang cermat mengamati 

estrus dan waktu pengawinan yang kurang tepat serta jarak 

rumah inseminator dengan akseptor cukup jauh ± 10-15 km 

dengan medan yang sulit sehingga menghambat datangnya 

inseminator untuk melakukan inseminasi. Sesuai dengan 

pendapat Hastuti (2008) menyatakan bahwa besarnya angka 

konsepsi dipengaruhi oleh kesuburan betina, keterampilan 

petugas inseminator, keterampilan peternak dalam mendeteksi 

berahi ternaknya, penanganan semen beku di pos IB dan 

kemudahan sarana komunikasi maupun prasarana jalan dan 

peralatan IB yang lengkap. Rataan angka konsepsi yang 
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rendah dikarenakan  kelompok taninya kurang maju, peternak 

terlambat melapor ke inseminator  bila ternaknya berahi, jarak 

antara petugas IB dengan akseptor terlalu jauh. Toelihere 

(2001) berpendapat bahwa angka konsepsi pada sapi yang 

diinseminasi 10 jam sesudah permulaan estrus adalah 82%, 

pada 20 jam sesudah permulaan estrus atau segera sesudah 

estrus 62% dan pada 30 jam sesudah permulaan estrus angka 

konsepsi menurun menjadi 28%. Menurut Nebel (2002) bahwa 

tinggi rendahnya CR juga dipengaruhi oleh pengelolaan 

reproduksi yang akan berpengaruh pada fertilitas ternak dan 

nilai konsepsi.  

 


