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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Sapi PO, Limpo dan Limousin 

Sapi Peranakan Ongole (PO) memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tubuhnya 

besar, dengan kepala relatif pendek, dahi cembung dan bertanduk pendek. Warna 

kulit kelabu kehitaman, dengan bagian kepala, leher dan lutut bergelap. 

(Wiliamson and Payne, 1993).  

Sapi Limpo memiliki karakteristik warna sekitar mata bervariasi coklat 

sampai hitam, moncong warna hitam dengan sebagian kecil berwarna merah 

(Hastuti, 2007). Sarwono dan Arianto (2003) menambahkan bahwa sapi Limpo 

merupakan sapi hasil persilangan antara pejantan sapi Limousin dengan induk 

sapi PO dan kebanyakan sapi-sapi ini merupakan hasil perkawinan IB, sapi Limpo 

sebagai turunan sapi tipe besar sehingga secara genetik mempunyai laju 

pertumbuhan yang lebih besar dan lebih cepat dibanding sapi PO.   

Sapi Limousin memiliki karakteristik warna rambutnya merah kecoklatan 

tanpa ada warna putih kecuali pada ambingnya, sedangkan kakinya dari lutut ke 

bawah berwarna agak muda serta umumnya terdapat bentuk lingkaran berwarna 

agak muda disekeliling matanya (Pane, 1993).  

 

2.2 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Inseminasi Buatan 

Keberhasilan inseminasi buatan (IB) dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: 

(1) kualitas semen; (2) manusianya (Inseminator dan peternaknya) dalam hal 

ketepatan waktu IB dan penempatan semen (deposisi semen); serta (3) fisiologi 

betinanya (Susilawati, 2011).  

 

2.2.1 Keterampilan Inseminator 

Keterampilan inseminator dalam teknis IB seperti thawing, deposisi semen 

dan ketepatan waktu IB turut menentukan keberhasilan IB. Proses thawing 

dilakukan dengan air dan disarankan suhu air tersebut meningkat secara perlahan, 

hal ini dimaksudkan mengurangi tingkat kematian dari sel sperma karena efek 

pada proses thawing sama dengan pada saat pembekuan (Susilawati, 2011). Lebih 
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lanjut Susilawati (2011) menambahkan bahwa ketepatan waktu IB adalah saat 

menjelang ovulasi yaitu apabila sapi menunjukkan tanda birahi pagi hari, maka IB 

dilakukan sore hari. 

Keterampilan inseminator sangat dituntut demi suksesnya suatu 

perkawinan atau IB. Umumnya, inseminator yang terampil akan menghasilkan 

kebuntingan yang lebih banyak dibandingkan inseminator yang kurang terampil 

(Ihsan, 1992).  

 

2.2.2 Kualitas Semen Beku 

Siregar (2003) menyatakan bahwa teknologi IB dengan menggunakan 

semen unggul pada sapi potong, ditujukan untuk meningkatkan potensi genetik 

dari turunannya. Kualitas semen beku merupakan salah satu faktor pembatas 

terhadap keberhasilan program IB pada ternak (Tambing, Toelihere, Tuty, Yusuf 

dan Sutama, 2000). Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

reproduksi dan memperbaiki mutu genetik ternak sehingga semen yang digunakan 

harus berasal dari pejantan unggul (Madyawati dan Srianto, 2007).  

Parameter kualitas semen yang terpenting adalah konsentrasi dan motilitas 

progresifnya atau total spermatozoa yang bergerak kedepan karena hanya 

spermatozoa yang progresif saja yang mampu untuk melakukan fertilisasi. 

Kualitas semen harus tetap terjaga, oleh sebab itu semen beku harus selalu 

terendam didalam nitrogen cair, sekali saja tidak terendam maka spermatozoa 

beku tidak dapat hidup setelah di thawing (Susilawati, 2011). 

 

2.2.3 Pakan 

Pakan merupakan faktor yang penting, tanpa pakan yang baik dengan  

jumlah yang memadai, maka meskipun bibit ternak unggul akan kurang dapat  

memperlihatkan keunggulannya. Agar proses reproduksi berjalan dengan normal, 

diperlukan ransum pakan yang memenuhi kebutuhan baik untuk pertumbuhan  

maupun untuk reproduksi. Ransum pakan disebut berkualitas baik dan lengkap  

bila didalamnya mengandung karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi,  

protein sebagai zat pembangun tubuh, mineral dan vitamin sebagai zat pelengkap 
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untuk pertumbuhan badan. Kekurangan salah satu zat makanan diatas dapat  

mendorong terjadinya gangguan reproduksi (Hardjopranjoto, 1995). 

Penggunaan probiotik selain untuk memenuhhi kebutuhan energi dan 

protein, probiotik juga dapat meningkatkan efisiensi ransum. Probiotik sendiri 

adalah suplemen dalam bentuk jasad renik hidup yang dapat meningkatkan bobot 

badan, dan menambah kesehatan ternak (Winugroho, 2002).  

 

2.3 Efisiensi Reproduksi  Sapi Potong 

Efisiensi  reproduksi adalah ukuran kemampuan seekor sapi untuk bunting 

dan menghasilkan keturunan yang layak. Reproduksi merupakan sifat yang sangat 

menentukan keuntungan usaha peternakan sapi potong. Inefisiensi reproduksi 

dapat menimbulkan berbagai kerugian pada usaha peternakan sapi potong seperti: 

menurunkan produksi daging dan kelahiran anak per induk, meningkatkan angka 

pengafkiran ternak, memperlambat perbaikan genetik, meningkatkan biaya 

replacement dan biaya IB (Niazi and Aleem, 2003). 

Bila ditinjau dari sudut ekonomi sebetulnya semakin tinggi efisiensi 

reproduksi, maka akan semakin kecil biaya yang diperlukan untuk proses 

produksi. Sebagai gambaran, bila jumlah perkawinan sedikit untuk memperoleh 

kebuntingan, maka biaya yang dikeluarkanpun akan lebih kecil bila dibandingkan 

dengan berkali–kali kawin untuk memperoleh satu kebuntingan, karena diketahui 

untuk satu kali mengawinkan ternak maka akan di keluarkan sejumlah biaya 

seperti biaya inseminasi bila perkawinan dilakukan dengan IB. Kendalanya adalah 

masih rendahnya tingkat efisiensi reproduksi yang ditandai dengan panjangnya 

jarak beranak akibat dari beberapa hal diantaranya adalah masih tingginya jumlah 

perkawinan untuk memperoleh satu kebuntingan (S/C) belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi 

reproduksi, salah satu diantaranya melalui kawin tepat waktu (Siregar, 2003). Ball 

and Peter (2004) menambahkan bahwa efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila 

seeskor induk sapi dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. 

Parameter yang dapat dijadikan tolak ukur guna mengevaluasi efisiensi 

reproduksi sapi potong betina yaitu: DO, S/C, CI dan parameter pelengkap seperti 

data kelahiran berupa jenis kelamin pedet yang dilahirkan. Semua parameter 
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tersebut merupakan evaluasi dari peranan teknologi inseminasi buatan dimana 

diketahui dapat berpengaruh terhadap peningkatan populasi sapi potong (Atabany, 

Purwanto, Toharmat dan Anggraeni, 2011).  

 

2.3.1 Service Per Conception (S/C) 

Service Per Conception adalah banyaknya perkawinan atau inseminasi 

buatan yang dilakukan hingga ternak menjadi bunting (Moran, 2005). Royal, 

Darwash, Flint, Webb, Wooliams and Lamming (2000)  menambahkan bahwa S/C 

adalah penilaian atau perhitungan jumlah pelayanan (service) IB atau kawin alam 

yang dibutuhkan oleh seekor sapi betina sampai terjadinya kebuntingan. 

Hasil penelitian Hartatik, Mahardika, Widi dan Baliarti (2009) menyatakan 

bahwa bahwa nilai S/C dapat dihitung dengan membandingkan kelahiran pada 

laktasi pertama dan kedua. Nilai S/C pada laktasi pertama yang baik adalah 1,72. 

semakin rendah nilai S/C maka semakin tinggi kesuburan ternak tersebut. Astuti 

(2004) menambahkan semakin rendah nilai S/C maka semakin tinggi nilai 

fertilitasnya, sebaliknya semakin tinggi nilai S/C maka semakin rendah 

fertilitasnya. Toliehere (1981) menambahkan bahwa nilai S/C yang normal adalah 

1,6-2,0. Semakin rendah nilai S/C, maka semakin bagus tampilan reproduksi 

ternak betina dalam kelompok tersebut. 

Nilai S/C bergantung pada tingkat fertilitas semen dan kesuburan betina. 

Semen dengan tingkat fertilitas 70% dapat menghasilkan nilai S/C= 1,4 dan pada 

tingkat fertilitas 90% menghasilkan nilai S/C= 1,1. Betina dengan nilai S/C tinggi 

sangat merugikan (Royal, et al., 2000). Penyebab dari tingginya nilai S/C adalah 

tingkat ketepatan deteksi estrus oleh peternak, tingkat keahlian inseminator, 

kesehatan reproduksi ternak sendiri yang disebabkan kurangnya nutrien pakan 

(Moran, 2005). Kutsiyah, Kusmartono dan Susilawati (2003) menambahkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi S/C diantaranya adalah kualitas semen yang 

digunakan, deteksi birahi, tingkat kemampuan inseminator dan bobot hidup. 

 

2.3.2 Days Open (DO) 

 Days Open adalah jarak waktu beranak sampai bunting. Periode masa 

kosong adalah 85-115 hari setelah beranak (Izquierdo, Campos, Lang, Oaxaca, 
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Suares, Jimenez, Betancurt and Liera, 2008). Ali, Al-Haidary, Alsaikh, Gamil and 

Hayes (2000) menambahkan bahwa tidak ada masa kosong yang kurang dari 30 

hari. Stevenson (2001) menambahkan, days open untuk sapi potong betina 

normalnya adalah 40-60 hari, namun apabila sapi mengalami distokia, retensi 

plasenta, dan sebagainya, sebaiknya perkawinan ditunda 90-120 hari setelah 

beranak. 

Hal yang paling mendasar dari panjangnya DO disebabkan oleh deteksi 

birahi karena pada umumnya birahi yang terjadi post partus susah dideteksi 

bahkan terjadi silent heat (Wahyudi, 2012). Susilawati dan Affandy (2004) 

menambahkan apabila terdapat jarak beranak yang panjang sebagian besar karena 

DO yang panjang. Hal ini disebabkan oleh anaknya tidak disapih sehingga 

munculnya birahi pertama post partum menjadi lama, peternak mengawinkan 

induknya setelah beranak dalam jangka waktu yang lama sehingga lama 

kosongnya menjadi panjang, tingginya kegagalan IB sehingga S/C nyamenjadi 

tinggi dan umur pertama kali dikawinkan lambat.  

 

2.3.3 Conception Rate (CR) 

Philips (2001) menyatakan bahwa CR pada sapi yang dikawinkan dengan 

inseminasi buatan dapat mencapai 65%. Kemampuan sapi betina untuk bunting 

pada inseminasi pertama sangat dipengaruhi oleh variasi lingkungan. Partodiharjo  

(1992) menambahkan bahwa nilai CR yang baik yaitu 60% atau lebih. Nutrisi 

pakan yang diterima oleh sapi sebelum dan sesudah beranak juga berpengaruh 

terhadap CR, sebab kekurangan nutrisi sebelum melahirkan dapat menyebabkan 

tertundanya siklus estrus (Bormann, Totir dan Kach-man, 2006). Besarnya angka 

konsepsi (CR) dipengaruhi oleh kesuburan betina, ketrampilan inseminator, 

keterampilan peternak dalam mendeteksi birahi ternaknya, penanganan semen 

beku di pos IB dan sarana komunikasi maupun prasarana jalan dan peralatan IB 

yang lengkap (Hastuti, 2008). 

 

2.3.4 Calving Interval (CI) 

Calving Interval merupakan selang beranak sapi betina antara satu dengan 

yang ke dua. Faktor yang mempengaruhi lamanya calving interval adalah kondisi 
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lingkungan dan manajemen pemeliharaan ternak (Iskandar dan Farizal, 2011). 

Produktifitas ternak sapi ditentukan antara lain oleh jarak beranak, dimana 

semakin pendek jarak beranak , maka makin produktif induk sapi tersebut. Hasil 

penelitian Iskandar dan Farizal (2011) menjelaskan bahwa jarak beranak (calving 

interval) induk sapi rata-rata 377 hari, sedangkan Ajili, Rekik, Gara, and Bouraoui 

(2007) melaporkan bahwa jarak beranak sapi antara 300 sampai 900 hari. 

Lebih lanjut Siregar (2003) menerangkan bahwa untuk memperpendek 

jarak beranak pada sapi potong dapat dilakukan melalui dua cara yakni sapi induk 

harus dikawinkan 60 hari setelah beranak dan jumlah perkawinan S/C tidak lebih 

dari dua kali. Tetapi kenyataannya dilapang jarak beranak sapi potong yang 

dipelihara sebagian besar peternak masing relatif panjang yakni 418–453 hari. 

Pemenuhan nutrisi pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kondisi induk selain ketepatan dalam penyapihan pedet. 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Reproduksi Sapi Potong 

2.4.1 Pemberian Pakan 

 Tatalaksana pemberian pakan mempunyai peran penting dalam 

meningkatkan kemampuan berproduksi induk sapi potong yang dipelihara oleh 

peternak. Perbaikan tatalaksana yang paling memungkinkan adalah tata laksana 

pemberian pakan berupa frekuensi pemberiannya. Pada umumnya peternak sapi 

potong di Indonesia memberikan pakan hanya dua kali dalam sehari (Siregar, 

2001). 

Pemberian pakan berkualitas akan meningkatkan bobot badan hidup sapi 

secara signifikan, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan berkualitas rendah, 

meningkatkan angka kebuntingan, memperpendek jarak beranak (Winugroho, 

2002).  

 

2.4.2 Nilai Kondisi Tubuh 

Penilaian kondisi tubuh dilakukan dengan cara pengamatan dan perabaan 

terhadap deposit lemak pada bagian tubuh ternak, yaitu pada bagian punggung 

dan seperempat bagian belakang, seperti pada bagian processus spinosus, 

processus spinosus ke processus transversus, processus transversus, legok lapar, 
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tuber coxae (hooks), antara tuber coxae dan tuber ischiadicus (pins), antara tuber 

coxae kanan dan kiri, dan pangkal ekor ke tuber ischiadicus dengan skor 1-5 (skor 

1=sangat kurus, skor 3= sedang, dan skor 5= sangat gemuk) skala 0,25 

(Edmonson, Lean, Weaver, Farver and Webster, 1989). Hafez (2000) 

menambahkan bahwa sapi yang terlalu kurus akan mengalami gangguan dalam 

respon hormonal sehingga tidak mampu berovulasi dan anestrus, sedangkan sapi 

yang terlalu gemuk akan banyak mengalami gangguan dalam proses fertilisasi dan 

konsepsi. 

 

2.4.3 Iklim 

Hadi dan Ilham (2002) berpendapat bahwa lingkungan seperti suhu udara 

dan kelembaban berpengaruh pada aktivitas reproduksi. Suhu lingkungan yang 

tinggi terutama pada musim kemarau mengurangi lama periode birahi. Aktivitas 

birahi tidak memberikan sumbangan yang nyata terhadap fertilitas siklus birahi 

atau periode birahi terganggu apabila sapi tidak mendapatkan energi yang cukup, 

sehingga kondisinya menjadi buruk. 

 Salah satu faktor lingkungan yang cukup dominan dalam mempengaruhi 

produktivitas ternak adalah iklim mikro. Iklim mikro di suatu tempat yang tidak 

mendukung bagi kehidupan ternak membuat potensi genetik seekor ternak tidak 

dapat ditampilkan secara optimal. Ada empat unsur iklim mikro yang dapat 

mempengaruhi produktivitas ternak secara langsung yaitu: suhu, kelembaban 

udara, radiasi dan kecepatan angin, sedangkan dua unsur lainnya yaitu evaporasi 

dan curah hujan mempengaruhi produktivitas ternak secara tidak langsung. 

Interaksi keempat unsur iklim mikro tersebut dapat menghasilkan suatu indeks 

dengan pengaruh yang berbeda terhadap ternak (Yani dan Purwanto, 2006). 

 


