
11

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi

Kecamatan Wajak terletak sekitar 35 km dari kota Malang arah Tenggara, di antara
kecamatan Tumpang, Tajinan, Bululawang, Turen dan Dampit. Kecamatan Wajak terdapat
13 desa yang terdiri dari Desa Bambang, Desa Blayu, Desa Bringin, Desa Codo, Desa
Dadapan, Desa Kidangbang, Desa Ngembal, Desa Patok Picis, Desa Sukoanyar, Desa
Sukolilo, Desa Sumberputih, Desa Wonoayu dan Wajak. Kecamatan Wajak terletak di kaki
gunung Semeru sebelah barat sehingga sangat baik untuk lokasi pengembangan sektor
pertanian maupun peternakan. Mata pencaharian utama masyarakat Wajak adalah sebagai
petani, peternak serta pedagang.

Kecamatan Wajak memiliki luas keseluruhan ± 94,56 km2 atau 3,18% dari total
luas Kabupaten Malang. Kecamatan Wajak secara astronomis terletak pada koordinat
sebelah timur pada 112″ 43″ dan garis lintang selatan pada  08″06″. Curah hujan berkisar
1297 s/d 1925 mm pertahun. Kecamatan Wajak terletak pada ketinggian wilayah 525
m/dpl dengan suhu minimum dan maksimum masing-masing sebesar 20oC dan 32oC
(Anonimus, 2013). Kecamatan Wajak merupakan lokasi yang baik sebagai pembibitan
ditinjau dari karakteristik wilayahnya.

Pemeliharaan ternak dilakukan secara intensif dengan sistem dikandangkan secara
keseluruhan. Pakan yang diberikan pada ternak berupa rumput gajah. Luas area pertanian
dilokasi mencapai 52,27 km2 sehingga pakan mudah didapatkan.

4.2 Karakteristik Peternak

Karakterisitik peternak berdasarkan umur, pendidikan dan lama beternak disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Peternak

No. Karakteristik Peternak Rata-rata Persentase (%)
1 Umur (Tahun) 47,09 ± 8,13
2 Pendidikan

a. Tidak Sekolah 6,36
b. SD 49,09
c. SMP 23,64
d. SMA 20,91

3 Lama Beternak (Tahun) 12,61 ± 4,69
Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 1 menunjukkan bahwa umur peternak berkisar antara 38 – 55 tahun. Menurut
Adesoji, Farinde and Ajayi (2006) bahwa peternak yang berada pada usia produktif yaitu
berkisar 15 – 45 tahun. Persentase peternak yanag tergolong dalam usia produktif sebesar
86,36% dari jumlah seluruh responden. Peternak umur > 55 tahun biasanya akan lebih
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fokus dalam hal pemeliharan karena pada usia tersebut peternak sudah tidak produktif
(Saleh, Yunilas dan Sofyan, 2006).

Pendidikan yang ditempuh oleh peternak sangat bervariasi dan ditampilkan pada
Tabel 1. Persentase peternak yang tidak sekolah sebesar 6,36%; tingkat SD sebesar
49,09%; tingkat SMP sebesar 23,64%; tingkat SMA sebesar 20,91%. Roessali, et al (2005)
menyatakan bahwa tingkat pendidikan dikalangan peternak berperan dalam mendukung
pengetahuan zooteknik, sehingga pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menyerap
inovasi baru.

Pengalaman beternak sapi LIMPO cukup lama dengan rataan 12,61 ± 4,69 tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan peternak lama. Lama beternak akan
memberikan korelasi terhadap hasil dan gambaran bahwa peternak memiliki pengetahuan
untuk mengembangkan kegiatan beternaknya sehingga adopsi teknologi dapat diterapkan
(Hartono, 2011). Mata pencaharian utama sebagai petani menjadikan faktor kurang
maksimalnya pemeliharaan sehingga kepemilikkan ternak hanya digunakan sebagai
tabungan dan dapat dijual setiap saat.

4.3 Struktur Sapi LIMPO

Struktur populasi merupakan salah satu variabel utama yang diamati untuk
mengetahui komposisi sapi yang terdapat di lokasi penelitian. Struktur populasi Sapi
LIMPO di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Populasi Sapi LIMPO

No. Kelompok
Jantan Betina Total

ekor UT % ekor UT % ekor UT %
1 Pedet 50 12,5 15,5 38 9,25 11,8 88 22 27,3

(1) (0,74)
2 Muda 31 15,5 9,6 38 19 11,8 69 34,5 21,4

(1) (1,23)
3 Dewasa 22 22 6.8 143 143 44,4 165 165 51,3

(1) (6,50)
Total 103 50 32 219 171,25 68 322 221,5 100

Sumber : Data Primer, 2014

Struktur populasi sapi LIMPO dilokasi penelitian adalah sebesar 32% (103 ekor)
pada jantan dan 68% (219 ekor) pada betina. Populasi betina berdasarkan kelompok umur
sesuai Tabel 2 berturut-turut pedet, muda dan dewasa adalah 11,8%; 11,8% dan 44,4%.
Hasil penelitian menunjukan bahwa populasi betina lebih tinggi dibandingkan dengan
populasi jantan. Hasil pengamatan Sumadi, Ngadiyono dan Sulastri (2007) bahwa jumlah
sapi betina berdasarkan kelompok umur pedet, muda, dewasa masing-masing yaitu
10,32%; 4,77% dan 64,29%. Populasi betina pada lokasi penelitian lebih rendah dari hasil
penelitian Sumadi, Ngadiyono dan Sulastri. Jumlah populasi betina yang tinggi diharapkan
dapat meningkatkan jumlah panenan pedet.
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Rasio jantan dan betina dalam populasi adalah 1 : 2,13. Jumlah jantan pada rasio
tersebut tidak mempengaruhi penambahan jumlah ternak dalam populasi. Hal ini
disebabkan penggunaan jantan hanya untuk tabungan atau dikembangkan untuk
penggemukkan dan peran jantan untuk mengantisipasi penanganan Inseminasi Buatan (IB)
yang terlambat. Umam, Kusrini dan Kurniati (2012) menjelaskan bahwa minat peternak
terhadap Inseminasi Buatan (IB) mencapai 96,9%. Bibit sapi potong unggul dengan
kualitas ternak yang baik sehingga diharapkan daya jualnya lebih tinggi menjadi alasan
minat masyarakat untuk memilih perkawinan secara IB.

Rataan kepemilikan sapi LIMPO di lokasi penelitian per tahun berdasarkan
perhitungan pada Lampiran 8 adalah sebesar 2,6 ekor atau 1,98 UT. Angka tersebut
diasumsikan bahwa setiap peternak memiliki 1 ekor sapi dewasa, 1 ekor sapi muda dan 1
pedet atau 1 ekor sapi dewasa dan 3 ekor pedet atau 3 ekor sapi muda dan 1 ekor pedet.
Menurut Ditjennak (2015) bahwa kepemilikan ternak pada peternakan rakyat sebesar 1
hingga 3 ekor dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional. Upaya yang dilakukan
yaitu peningkatan pembinaan teknis, peningkatan pengawasan peredaran bibit/benih di
tingkat lapangan guna meningkatkan angka kelahiran dan jumlah populasi.

4.4 Persentase Calf crop dan Natural Increase Sapi LIMPO

Persentase kelahiran dan kematian pada populasi sapi potong di suatu daerah sentra
pembibitan sapi potong berpengaruh terhadap persentase calf crop dan pertambahan
populasi alami seperti yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Persentase Calf crop dan Natural Increase Sapi LIMPO

No. Keterangan %
1. Pedet sapih terhadap induk (calf crop) 64,34
2. Kelahiran pedet terhadap induk 65,03

a. Jantan 54,84
b. Betina 45,16

3. Kelahiran pedet terhadap populasi 28,88
4. Kematian

a. Terhadap induk 0,69
b. Terhadap populasi 0,31

5. Pertambahan populasi alami (natural incerase) 28,57
Sumber : Data Primer, 2014

Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa persentase kelahiran
terhadap induk (calf crop) sebesar 64,34% dengan komposisi jantan sebesar 54,84% dan
betina sebesar 45,16%. Nilai tersebut dipengaruhi oleh sistem pemeliharaan pedet yang
baik sehingga tingkat kematian terhadap pedet pada masa penyapihan rendah. Nilai yang
lebih rendah diperoleh Sonbait, Santosa dan Panjono (2011) bahwa pada daerah Papua
Barat sebesar 53,12%. Nilai yang rendah juga didapat oleh Arelovich, Bravo and Martínez
(2011) di negara Argentina dengan nilai calf crop hanya mencapai 55%. Nilai ideal calf
crop pada usaha pembibitan berkisar 70 hingga 75% (Jainudeen and Hafez, 2008),
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sedangkan rata-rata nilai calf crop nasional sebesar 42,91% (Ditjennak, 2013). Nilai calf
crop di lokasi penelitian lebih baik jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional.
Menurut Chenoweth and Sanderson (2005) faktor yang dapat mempengaruhi nilai calf
crop antara lain pedet mati saat masa kebuntingan, pedet mati selama masa penyapihan,
jumlah pedet yang sudah lepas sapih, serta induk yang tidak bunting hingga akhir musim
kawin. Menurut pendapat Perry, Daly and Melroe (2009) persentase calf crop dipengaruhi
oleh tata cara manajemen pemeliharaan dari ternak dan menjadi faktor yang sangat penting
untuk pengembangan ternak di periode selanjutnya.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui persentase kematian terhadap induk dan
populasi masing-masing sebesar 0,69% dan 0,31%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan
hasil penelitian Indraningsih (2013) di kabupaten Sragen dengan rataan tingkat kematian
induk ternak sebesar 36,5% dan pada pedet sebesar 17,6%. Kematian di lokasi penelitian
disebabkan oleh bloat. Bloat disebabkan oleh pemberian pakan dalam kondisi basah.
Ahmad (2015) menjelaskan bahwa penyakit yang sering menyerang ternak adalah
cacingan dan kembung dengan persentase 52% dan 48%. Menurut Bangar, et al (2013)
tingkat kematian ternak yang disebabkan alat pencernaan mencapai 1,43% dan kekurangan
nutrisi sebesar 0,85%. Purohit, et al (2012) menyatakan bahwa kematian ternak juga
disebabkan oleh distokia atau kesulitan melahirkan dengan persentase kematian pada fetus
sebanyak 68,1% dan 31,9% pada induk. Menurut Toelihere (2006) tingkat kematian pada
masa akhir kebuntingan banyak disebabkan oleh abortus yang disertai kelahiran sungsang,
distokia, lahir kembar, salah letak dan abnormalitas fetus. Tingkat kematian pada lokasi
penelitian yang lebih rendah dibandingkan penelitian terdahulu mengindikasikan
penanganan pedet lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambahan populasi alami sapi LIMPO
sebesar 28,57%. Hasil tersebut diatas lebih tinggi dari nilai standar natural increase
nasional yaitu 20,45% (Ditjennak, 2013) sehingga diindikasikan pengelolaan ternak pada
lokasi penelitian baik. Samberi, Ngadiyono dan Sumadi (2010) menyatakan bahwa nilai
natural increase <50% tergolong rendah, kisaran 50 – 80% tegolong sedang dan nilai
>80% tergolong tinggi. Pada penelitian Sumadi, dkk (2007) bahwa natural increase pada
sapi PO, SIMPO, LIMPO dan Brangus masing-masing sebesar 51,92%; 38,29%, 40,0%
dan 57,14%. Nilai natural increase akan lebih baik jika tingkat kelahiran yang tinggi dapat
diimbangi dengan jumlah kematian yang rendah dan dihitung setiap tahun. Menurut
Budiarto, dkk (2013) nilai natural increase yang tinggi pada suatu wilayah
mengindikasikan wilayah tersebut memiliki betina yang produktif dan sistem pemeliharaan
yang baik. Faktor yang mempengaruhi natural increase antara lain tingkat kelahiran dan
kematian serta populasi betina dewasa produktif pada suatu wilayah (Tonbesi, Ngadiyono,
dan Sumadi, 2009).
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4.5 Mutasi Sapi LIMPO Selama Tahun 2014

Mutasi Sapi LIMPO selama tahun 2014 meliputi pemasukan dan pengeluaran
ternak disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Mutasi Sapi LIMPO

No Uraian
Komposisi (ekor)

Pedet % Muda % Dewasa % Total %
1 Pemasukan

a. Jantan 2 0,65 13 4,23 9 2,93 24 7,81
b. Betina 1 0,32 16 5,21 7 2,28 24 7,81

Total 3 0,97 29 9,44 16 5,21 48 15,62
2 Pengeluaran

a. Jantan 3 0,97 19 6,18 32 10,42 54 17,58
b. Betina 4 1,30 9 2,93 0 0 13 4,23

Total 7 2,28 28 9,11 32 10,42 67 21,81
Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4 dengan perhitungan pada Lampiran 5 dapat diketahui
pemasukan sapi LIMPO selama tahun 2014 mencapai 15,62% dan pengeluaran sebesar
21,81%. Nilai pengeluaran dan pemasukan yang tidak berbeda jauh tersebut disebabkan
oleh kepemilikan ternak yang digunakan sebagai tabungan saja. Menurut Hendayana
(2011) bahwa motivasi kepemilikan ternak sapi oleh peternak hanya untuk usaha
sampingan dan untuk tabungan jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

Perbandingan pemasukan sapi LIMPO berdasarkan jenis kelamin adalah 1 : 1.
Pengeluaran jantan lebih tinggi dibandingkan betina masing-masing sebesar 17,58% dan
4,23%. Pengeluaran jantan diindikasikan sebagai hasil penggemukkan, sedangkan
pengeluaran betina adalah untuk memenuhi kebutuhan induk di wilayah lain. Pada
penelitian Sumadi, Ngadiyono dan Sulastri (2007) bahwa pengeluaran induk LIMPO
sebesar 2%, dan pada induk PO sebesar 6,64%, sedangkan total keluar secara keseluruhan
pada sapi PO 25,72% dan pada LIMPO sebesar 48,57%.

Pengeluaran betina muda dan pedet masing-masing sebesar 1,3% dan 2,93%. Hal
ini juga dapat menjadi salah satu aspek rendahnya nilai calf crop dan natural increase
dengan pengurasan ternak muda. Menurut Yusdja dan Ilham (2006) bahwa diindikasikan
ternak lokal mengalami pengurasan sehingga berdampak pada pertumbuhan populasi yang
negatif.

4.6 Karakteristik Fenotip Sapi LIMPO
Sapi potong memiliki karakteristik fenotip berdasarkan bangsa dan jenis sapi.

Karakteristik fenotip sapi persilangan seperti Sapi LIMPO dipengaruhi oleh tetuanya yaitu
Sapi Limousin dan Sapi Peranakan Ongole (PO). Karakteristik fenotip pada sapi LIMPO di
lokasi penelitian disajikan pada Tabel 5 dan Lampiran 10.
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Tabel 5. Data Karakteristik Fenotip Sapi LIMPO

No Uraian (%)
1. Tidak ada gelambir 70.63
2. Warna muka sama dengan warna dominan 76.92
3. Warna kulit dominan merah bata 48.25
4. Batas warna smear 93.01
5. Ekor panjang 77.62
6. Tidak ada lingkar hitam pada mata 75.52
7. Bulu ekor warna coklat 51.05
8. Warna kulit kaki sama dengan kulit dominan 52.45
9. Punggung garis lurus 66.43
10. Tidak ada garis punggung 79.02
11. Tidak ada tanduk 66.43
12. Arah tanduk ke atas 38.95
13. Tidak ada punuk 67.13
14. Warna pantat sama dengan kulit dominan 76.92
15. Tidak ada garis hitam pada telinga 77.62

Sumber : Data Primer, 2014

Hasil penelitian karakteristik fenotip pada sapi LIMPO yaitu memiliki gelambir
tipis, warna muka seperti warna dominan, warna dominan yaitu merah bata dengan batas
warna smear, memiliki ekor yang panjang dengan bulu ekor berwarna coklat, tidak
memiliki lingkar hitam pada bagian mata dan telinga, bentuk punggung lurus dan tidak
terdapat garis, warna kaki dan pantat seperti warna dominan, memiliki tanduk dengan arah
keatas, namun tidak memiliki punuk.

Menurut Trifena, Budisatria dan Hartatik (2011) karakteristik dari sapi persilangan
Limousin antara lain warna tubuh dominan adalah coklat, warna muka mengikuti warna
dominan dan memiliki tanduk namun tidak memiliki punuk, rambut pada ekor berwarna
hitam dan coklat sedangkan ciri pada sapi PO antara lain bergelambir tebal, memiliki
tanduk dan punuk, telinga agak menggantung dan bentuk muka segitiga lurus.
Karakteristik sapi PO berdasarkan Kementan (2012) yaitu warna tubuh, kaki dan pantat
dominan putih sampai keabu-abuan; ekor berwarna putih dengan ujung berwarna hitam;
mata besar dengan kulit pada sekitar mata berwarna hitam; berpunuk dan bergelambir.
Berdasarkan ciri yang ada maka diindikasikan sapi LIMPO pada lokasi penelitian telah
memiliki karakteristik Limousin yang lebih dominan.

4.7 Reproduksi Sapi LIMPO
Data reproduksi dari sapi LIMPO disajikan pada Tabel 5 dan secara lengkap dapat

dilihat pada Lampiran 11.
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Tabel 6. Data Reproduksi Sapi LIMPO

No. Uraian Rata-rata %
1 Umur pertama kawin (bulan) 21,70 ± 2,85
2 S/C (kali) 1,62 ± 0,89
3 CR 54,55
4 APP (hari) 80,52 ± 22,06
5 DO (hari) 112,5 ± 32,38
6 CI (bulan) 12,98 ± 1,06

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 6 bahwa rata-rata umur pertama kali kawin sapi LIMPO
berkisar 18,85 - 24,55 bulan. Hal ini didukung oleh Astuti (2004) bahwa umur pertama kali
kawin pada sapi PO sebesar 26 bulan. Ditambahkan Rasyid, dkk (2007), sapi persilangan 2
bangsa memiliki umur pertama kali kawin yang lama yaitu 24 bulan karena masing-masing
bangsa sapi memiliki kemampuan reproduksi yang berbeda. Variasi pada umur pertama
kali kawin disebabkan oleh umur pubertas ternak. Umur pubertas yang terlambat akan
berdampak pada umur pertama kali kawin yang semakin lama. Hal ini sejalan dengan
Iskandar (2011) bahwa umur pertama kali kawin dipengaruhi oleh pencapaian umur
pubertas. Pubertas yang terlambat disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang
mendukung seperti suhu lingkungan serta kelembaban yang tinggi.

Nilai S/C Sapi LIMPO seperti yang disajikan pada Tabel 6 ialah 1,62 ± 0,89 kali.
Jainudeen and Hafez (2008) menyatakan bahwa nilai standard S/C yang normal pada sapi
yaitu berkisar 1,6 – 2 kali. Variasi nilai S/C pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan
S/C sapi PO yang berkisar 1,58 – 2,22 kali (Kementan, 2012). Variasi nilai S/C yang tinggi
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lingkungan dan ketepatan deteksi birahi oleh
peternak. Didukung Prihandini, Pratiwi, Pamungkas dan Affandhy (2006) bahwa nilai S/C
dipengaruhi oleh kualitas pejantan atau straw yang disuntikkan, keahlian inseminator dan
ketepatan deteksi birahi.

CR sapi LIMPO pada hasil penelitian sebesar 54,55%. Nilai CR sapi LIMPO pada
penelitian ini tergolong rendah dibandingkan niilai CR yang normal untuk sapi lokal yaitu
sebesar 70% (Kementan, 2012). Sapi Limousin memiliki nilai CR yang cukup tinggi yaitu
sebesar 71,5% (Cushman, et al, 2007). Tingkat kesuburan dan ketepatan waktu inseminasi
sangat berpengaruh terhadap nilai CR. Hal ini didukung oleh Pescara, et al (2010) bahwa
sapi yang diinseminasi saat terdeteksi berahi memiliki nilai CR yang lebih tinggi
dibandingkan dengan sapi yang tidak terdeteksi berahi.

Sapi LIMPO pada penelitian ini memiliki rataan APP berkisar 58,44 - 102,58 hari.
Nilai tersebut tinggi dibandingkan nilai normal, dikarenakan lambatnya peternak dalam
mendeteksi berahi dan variasi nilai S/C yang tinggi. Nilai APP yang baik untuk sapi
potong yaitu antara 40-60 hari (Jainudeen, and Hafez, 2008). APP pada sapi potong
muncul pada kisaran 81-82 hari pasca melahirkan (Blanc dan Agabriel, 2008). Lama waktu
penyapihan pedet berpengaruh terhadap munculnya APP pada induk seperti yang tertera
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pada Lampiran 10. Pratiwi, Affandhy dan Ratnawati (2008) menjelaskan bahwa waktu
penyapihan pedet yang panjang menyebabkan munculnya APP pada induk semakin lama.

Sapi LIMPO pada lokasi penelitian memiliki DO yang berkisar 80,12 – 144,88
hari. Standar nilai DO pada sapi adalah 85 hari (Jainudeen, and Hafez, 2008), sedangkan
DO yang normal untuk sapi lokal sebesar 127,5 – 189,5 hari (Kementan, 2012). Nilai DO
yang rendah mengindikasikan bahwa waktu penyapihan juga singkat sehingga akan
meningkatkan nilai calf crop (Jainudeen, and Hafez, 2008) serta turut meningkatkan nilai
natural increase (Sonbait, dkk., 2011).

Sapi LIMPO pada penelitian ini memiliki rataan nilai CI yang berkisar 11,92 –
14,04 bulan. Sapi potong memiliki nilai CI yang normal sekitar 12 bulan (Jainudeen and
Hafez, 2008), namun sapi lokal memiliki nilai CI yang berkisar 14 – 15 bulan (Kementan,
2012). Hasil penelitian Blanc dan Agabriel (2008) menunjukan CI sapi potong sebesar
12,06 bulan. Nilai CI yang tinggi diakibatkan oleh tingginya angka S/C dan terlambatnya
peternak dalam mendeteksi berahi pada ternak (Aryogi, Rasyid dan Mariyono, 2006).


