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RINGKASAN 
 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo 
Jawa Timur, mulai tanggal 9-30 Juni 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan efisiensi reproduksi sapi Limpo dan PO dengan paritas 
yang berbeda dilihat dari service per conception (S/C), days open (DO), 
conception rate (CR) dan calving interval (CI). Diharapkan penelitian ini dapat 
berguna untuk menambah pengetahuan tentang kondisi peternakan sapi potong 
yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Probolinggo dan digunakan 
sebagai pijakan untuk penelitian yang akan datang tentang evaluasi keberhasilan 
inseminasi buatan (IB) serta sebagai bahan masukan atau informasi dalam 
mengevaluasi pelaksanaan IB. 

Materi yang digunakan yaitu indukan sapi Limpo dan PO sebanyak 
masing-masing 40 ekor yang minimal telah mengalami partus dua kali di lokasi 
penelitian. Metode pengambilan data yaitu dari recording atau  melihat data IB di 
Dinas Peternakan dan wawancara langsung dengan peternak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata S/C dari paritas 1 sampai 
paritas 3 untuk sapi Limpo adalah 1,56 ± 0,65 kali sedangkan untuk sapi PO 
adalah 1,28 ± 0,47 kali. Rata-rata DO dari paritas 1 sampai paritas 2 untuk sapi 
Limpo adalah 92,29 ± 7,77 hari dan untuk sapi PO adalah 82,22 ± 4,64 hari. Rata-
rata CR dari paritas 1 sampai paritas 3 untuk sapi Limpo adalah 52,67% dan untuk 
sapi PO adalah 73,67%. Rata-rata CI dari paritas 1 sampai paritas 2 untuk sapi 
Limpo adalah 376,17 ± 8,08 hari dan untuk sapi PO adalah 366,84 ± 5,42 hari. 

Kesimpulan dari  penelitian ini bahwa efisiensi reproduksi sapi PO lebih 
baik dari sapi Limpo dan perbedaan antar paritas tidak berpengaruh terhadap 
efisiensi reproduksi di lokasi penelitian. Saran peternak untuk bisa melanjutkan 
kegiatan recording guna mempertahankan pengamatan tanda-tanda birahi diikuti 
dengan pelaporan birahi pada inseminator. 

 
 


