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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sapi potong merupakan ternak penghasil daging 

dan merupakan sumber protein hewani yang bergizi 

tinggi. Konsumsi daging sapi selalu meningkat seiring 

dengan bertambahnya populasi penduduk di Indonesia. 

Daging sapi potong merupakan sumber protein hewani 

yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Indonesia 

sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan 

daging, sehingga sebagian dari kebutuhan masih harus di 

impor. Kondisi yang demikian mengisyaratkan peluang 

untuk pengambangan usaha budidaya ternak terutama 

sapi potong. Namun demikian, kenyataan menunjukkan 

hal lain, dimana masih banyak hambatan dan kendala 

yang harus dihadapi baik oleh peternak maupun 

pengusaha. Provinsi Jawa Timur yang selama ini 

dijadikan andalan pemasok kebutuhan daging dalam 

negeri dalam kondisi memprihatinkan. Upaya 

mengahadapi kebutuhan daging lokal yang terus 

meningkat, juga dituntut untuk senantiasa mampu 

menjaga kontinuitas pasokan ternak ke wilayah 

konsumen. Perkembangan pasokan ternak ke wilayah 

sentra konsumen justru cenderung semakin menurun 

(Winarso, 2005).  

Menurut petenak, inseminasi buatan sangat 

menguntungkan karena tanpa memelihara pejantan 
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unggul, sehingga menghasilkan keturunan yang unggul. 

Mencegah meluasnya penyakit kelamin yang sering 

ditularkan melalui perkawinan alami. Peternak 

memeperoleh keturunan yang cepat besar di samping 

tinggi produksinya. Lebih dari itu, peternak juga dapat 

memperoleh bibit yang mampu bekerja di sawah. 

Program IB memiliki keuntungan besar bagi peternak 

dari usaha peternakannya dan adanya pemeriksaan 

kebuntingan oleh petugas dari dinas peternakan setempat 

sehingga induk-induk yang mengalami gangguan 

reproduksi dapat dicegah dan diobati sehingga efisiensi 

reproduksinya semakin baik. 

Produksi daging sapi dalam negeri belum mampu 

mencukupi permintaan dari konsumen dalam negeri. 

Sehingga sampai dengan saat ini pemerintah masih 

mengimpor daging sapi. Ada beberapa kendala dalam 

produksi daging sapi di Indonesia diantaranya, adalah 

pertama, usaha bakalan, masih sangat kurang diminati 

oleh pemilik modal karena secara ekonomi kurang 

menguntungkan dan dibutuhkan waktu pemeliharaan sapi 

yang cukup lama. Kedua adalah keterbatasan pejantan 

unggul pada usaha peternakan. Ketiga, ketersediaan 

pakan yang tidak kontinu dan kualitasnya rendah 

terutama pada musim kemarau. Selanjutnya, pemanfaatan 

limbah pertanian dan agro‐industri pertanian sebagai 

bahan pakan ternak yang belum optimal. Sedangkan 

kendala yang kelima ialah efisiensi reproduksi ternak 

yang masih rendah dengan jarak beranak (calving 



3 
 

interval) yang panjang. Keenam, terbatasnya sumber 

bahan pakan yang dapat meningkatkan produktivitas 

ternak dan masalah potensi genetik yang belum dapat 

diatasi secara optimal, yang terakhir adalah masih adanya 

wabah penyakit, seperti penyakit sapi gila ataupun 

penyakit mulut dan kuku (Rivani dan Sari, 2010). 

Pada tahun 2014 secara nasional populasi ternak 

besar mengalami peningkatan jumlah populasi bila 

dibandingkan dengan populasi pada tahun 2013 yaitu 

sapi potong 14,73 juta ekor (Direktorat Jenderal 

Peternakan, 2015). Berdasarkan sumber dari Badan Pusat 

Statistik, populasi sapi potong di Provinsi Jawa Timur 

sebanyak 4.125.333 ekor pada tahun 2014 dan 

mengalami peningkatan populasi sampai 4.326.261 ekor 

pada tahun 2015. Sedangkan pada daerah Kecamatan 

Kepanjen populasi sapi potong sebanyak 1.333 ekor. 

Kebutuhan ternak sapi potong untuk memenuhi 

konsumsi daging sapi di Indonesia setiap tahun 

mengalami peningkatan, sejalan dengan bertambahnya 

jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat serta semakin tingginya tingkat 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan protein 

hewani. Permintaan daging sapi yang semakin meningkat 

tidak diimbangi dengan pertumbuhan populasi sapi 

potong, sehingga mengakibatkan adanya kebijakan 

pemerintah untuk impor sapi potong bakalan dan daging 

sapi tiap tahunnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kesenjangan tersebut, yaitu dengan 
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meningkatkan efisiensi reproduksi dengan cara 

persilangan bangsa sapi Bos indicus (sapi Peranakan 

Ongole) dengan bangsa sapi Bos taurus (sapi Limousin 

maupun sapi Simmental), sehingga impor sapi dapat 

dikurangi. Solusi ini dapat dilaksanakan dengan 

menerapkan Inseminasi Buatan (IB) pada sapi potong. 

Keberhasilan program IB dapat dilihat dari hasil 

kebuntingan yang diperoleh, karena tujuan dari IB 

tersebut adalah adanya kebuntingan pada ternak dengan 

penggunaan juga inseminasi seminimal mungkin. 

Parameter yang diukur untuk pelaksanaan IB, 

diantaranya adalah Service per Conception (S/C) dan 

Conception Rate (CR) (Rasad, Kuswaryan, Sartika dan 

Salim, 2008). Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan 

penelitian mengenai tampilan reproduksi sapi Peranakan 

Ongole dan sapi Peranakan Limousin di Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana 

perbedaan tampilan reproduksi sapi Peranakan Ongole 

dan sapi Peranakan Limousin di Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

tampilan reproduksi sapi Peranakan Ongole dan sapi 

Peranakan Limousin yang diukur berdasakan umur 
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pertama kawin, umur pertama beranak, S/C, CR, DO, CI 

dan IF. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

dijadikan bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi 

peternak dan Dinas Peternakan dalam rangka 

peningkatan tampilan reproduksi sapi potong di daerah 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Populasi penduduk Indonesia semakin meningkat, 

secara otomatis kebutuhan daging juga meningkat. 

Banyak kebijakan pemerintah untuk mencukupi 

kebutuhan konsumsi daging dalam negeri, salah satunya 

kebijakan untuk impor daging sapi dan bakalan yang 

masih tinggi (Salim, 2013). 

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mencapai program swasembada daging sapi tahun 2014. 

Upaya yang dilakukan diantaranya adalah persilangan 

dengan menggunakan semen pejantan unggul melalui 

teknik IB yang diinseminasikan ke akseptor, setelah 

dinyatakan bunting dan terjadi kelahiran kemudian 

performan reproduksi ternak dapat diketahui dengan 

menentukan nilai umur pertama kawin, umur pertama 

beranak, S/C, CR, DO, CI dan IF.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tentang 

tampilan reproduksi sapi Peranakan Ongole dan sapi 
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Peranakan Limousin dengan menggunakan semen 

pejantan unggul dan proses IB diharapkan dari kedua 

bangsa tersebut mempunyai performan reproduksi yang 

bagus dan mampu beradaptasi dengan lingkungan di 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.  
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1.6 Diagram Alir Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir 
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1.7 Hipotesis 

H1: Penampilan reproduksi sapi Peranakan Ongole 

berbeda apabila dibandingkan dengan sapi 

Peranakan Limousin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Potong 

 Sapi potong merupakan ternak penghasil daging 

yang merupakan salah satu sumber protein hewani asal 

daging. Tenak sapi potong yang berkembang di 

Indonesia saat ini sebagian besar merupakan peternakan 

rakyat yang melakukan sistem budidaya tradisional 

bersifat sosial, nilai efektifitas dan efisiensi rendah serta 

serapan informasi teknologi dan inovasi yang lambat 

(Suharto, 2004). Ciri-ciri sapi pedaging adalah memiliki 

tubuh besar, kualitas daging maksimum dan mudah 

dipasarkan, laju pertumbuhan cepat, jumlah karkas tinggi 

dan kualitas daging baik (Salim, 2013). 

Konsumsi daging sapi selalu meningkat seiring 

dengan bertambahnya populasi penduduk di Indonesia. 

Daging sapi potong merupakan sumber protein hewani 

yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Indonesia 

sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan 

daging, sehingga sebagian dari kebutuhan masih harus di 

impor. Kondisi yang demikian mengisyaratkan peluang 

untuk pengambangan usaha budidaya ternak terutama 

sapi potong. Kenyataan menunjukkan hal lain, dimana 

masih banyak hambatan dan kendala yang harus dihadapi 

baik oleh peternak maupun pengusaha. Provinsi Jawa 

Timur yang selama ini dijadikan andalan pemasok 
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kebutuhan daging dalam negeri dalam kondisi 

memprihatinkan. Upaya menghadapi kebutuhan daging 

lokal yang terus meningkat, juga dituntut untuk 

senantiasa mampu menjaga kontinuitas pasokan ternak 

ke wilayah konsumen. Perkembangan pasokan ternak ke 

wilayah sentra konsumen justru cenderung semakin 

menurun (Winarso, 2005). 

 

2.1.1 Sapi Peranakan Ongole 

Sapi Ongole merupakan keturunan sapi zebu dari 

India. Berwarna dominan putih di beberapa bagian tubuh, 

bergelambir dibawah leher dan berpunuk. Sifanya yang 

mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat 

menyebabkan sapi ongole mampu tumbuh secara murni 

di Pulau Sumba, sehingga  disebut sapi sumba ongole 

(SO) (Abidin, 2002). 

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan hasil 

pemuliaan melalui sistem persilangan dengan grading up 

(perkawinan pejantan unggul) sapi Jawa dan Sumba 

Ongole (SO) melewati setengah abad silam. Sapi PO 

menunjukkan keunggulan sapi tropis yaitu daya adaptasi 

iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap panas, tahan 

terhadap gangguan parasit seperti gigitan nyamuk dan 

caplak, disamping itu juga menunjukkan toleransi yang 

baik terhadap pakan yang mengandung serat kasar tinggi 

(Astuti, 2004). Sapi Ongole memiliki ciri-ciri umum kulit 

berwarna putih dengan warna hitam di beberapa bagian 

tubuh, bergelambir dan berpunuk dan memiliki 
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kemampuan beradaptasi cukup baik di daerah tropis, 

jenis ternak ini telah disilangkan dengan sapi Madura, 

keturunannya disebut sapi Peranakan Ongole (PO). Sapi 

PO termasuk bangsa Bos indicus yang terkenal sebagai 

sapi pedaging dan sapi pekerja. Sapi PO memiliki 

pertambahan bobot badan berkisar 0,48-1,08kg/hari 

(Lestari, Adiwinarti, Arifin and Purnomoadi, 2011). 

Hartati dan Dicky (2008) menambahkan bahwa sapi PO 

mempunyai bobot lahir pedet berkisar 19,48-25,48kg dan 

bobot sapih 68,27-106,7kg. 

 

2.1.2 Sapi Peranakan Limousin 

Sapi Peranakan Limousin merupakan hasil 

persilangan antara bangsa sapi Limousin dengan bangsa 

sapi potong yang lain (misal: sapi Peranakan Ongole). 

Sapi Peranakan Limousin termasuk bangsa Bos taurus. 

Sapi Peranakan Limousin memiliki postur tubuh yang 

besar dan pertumbuhannya cukup cepat. Sapi Peranakan 

Limousin memiliki ciri kulit berwarna hitam, merah bata, 

loreng, coklat putih, terdapat warna putih pada moncong 

kepalanya, tubuh berukuran tinggi besar, mempunyai 

tingkat produksi yang tinggi, memiliki tanduk panjang, 

daun telinga panjang dan meruncing. Secara genetik sapi 

Limousin adalah sapi potong yang berasal dari wilayah 

beriklim dingin yang mulai dikembangkan di Negara 

Prancis. Sapi jenis Limousin merupakan salah satu yang 

merajai pasar-pasar sapi di Indonesia dan merupakan sapi 

primadona untuk penggemukan, karena perkembangan 
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tubuhnya termasuk cepat, bisa sampai 1,1 kg/hari saat 

masa pertumbuhannya (Salim, 2013). 

  

2.2 Persilangan 

 Persilangan yaitu perkembangbiakan ternak yang 

dilakukan dengan cara perkawinan antara sapi-sapi dari 

satu spesies yang berlainan rumpun (Hanafiah, 2010). 

Persilangan yang dilakukan dengan bangsa yang berbeda 

dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap 

lingkungannya akan menghasilkan respon yang baik. 

Aspek yang dapat dilihat dari hasil persilangan tersebut 

meliputi: angka kelahiran, penurunan angka kematian, 

memperpendek umur pubertas dan umumnya 

pertumbuhannya lebih baik. Persilangan antara bangsa 

sapi lokal dengan Bos taurus atau Bos indicus 

menunjukkan respon yang baik telah banyak 

diinformasikan (Susilawati dan Affandy, 2004). 

 

2.3 Inseminasi Buatan 

Inseminasi Buatan didefinisikan sebagai suatu 

proses pemasukan atau deposisi sperma atau air mani 

(semen) ke dalam saluran organ (alat) kelamin betina 

pada saat berahi (estrus) dengan menggunakan alat 

buatan manusia. Sperma adalah hasil ejakulasi atau 

penampungan sperma dari ternak jantan yang sehat dan 

telah dewasa. Penggunaan sperma dapat dalam bentuk 

segar, sperma cair (sperma yang telah diencerkan) dan 

sperma beku (sperma cair yang telah ditambah 
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krioprotektan/gliserol dan dibekukan di dalam nitrogen 

cair pada suhu -1960C) (Ismaya, 2014). 

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah 

upaya memasukkan semen atau mani ke dalam saluran 

reproduksi hewan betina yang sedang birahi dengan 

bantuan insemininator agar hewan bunting (Herawati, 

Anggraeni, Praharani, Utami dan Argiris, 2012). 

Inseminasi Buatan merupakan program yang telah 

dikenal oleh peternak sebagai teknologi reproduksi 

ternak yang efektif. Secara umum teknik IB terdiri dari 

dua metode yakni metode inseminasi vaginaskop atau 

spekulum dan metode rectovaginal. Keberhasilan 

kebuntingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

faktor yang dominan adalah posisi deposisi semen dalam 

saluran reproduksi ternak betina (Susilawati, 2011). 

Tujuan dari IB adalah untuk memperbaiki genetik 

sapi lokal, disamping itu juga menekan biaya produksi 

karena tidak harus memelihara sapi jantan yang biaya 

pakan, tempat pemeliharaan dan perawatan yang cukup 

mahal (Sasongko, Anwar dan Utama, 2013). 

Keberhasilan program IB dapat dilihat dari hasil 

kebuntingan yang diperoleh, karena tujuan dari IB 

tersebut adalah adanya kebuntingan pada ternak dengan 

penggunaan juga inseminasi seminnimal mungkin. 

Parameter yang diukur untuk pelaksanaan IB, 

diantaranya adalah Service per Conception (S/C) dan 

Conception Rate (CR) (Rasad, Kuswaryan, Sartika dan 

Salim, 2008). 
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Inseminasi buatan menggunakan pejantan yang 

unggul dapat digunakan secara maksimal. Sebagi 

gambaran, jika pejantan kawin secara alami, satu 

perkawinan alami hanya akan menhasilkan satu 

ketururnan karena pada sapi jarang melahirkan kembar. 

Apabila dilakukan penampungan sperma sapi saat 

ejakulasi maka dalam satu ejakulasi dengan volume 

sperma 5 ml dengan total konsentrasi spermatozoa hidup 

tidak kurang dari 6,0 miliar. Apabila konsentrasi satu 

dosis sperma beku untuk sekali IB mengandung 30 juta 

sel sperma/0,25 ml, berarti satu ejakulat (6 miliar sel 

sperma) dapat digunakan untuk IB sebanyak 200 ekor 

sapi betina (Ismaya, 2014). 

 

2.4 Pengamatan Reproduksi 

2.4.1 Bangsa Sapi 

 Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan hasil 

pemuliaan melalui sistem persilangan dengan grading up 

(perkawinan pejantan unggul) sapi Jawa dan Sumba 

Ongole (SO) melewati setengah abad silam. Menurut 

Suyadi, Wahjuningsih and Kuswati (2015) sapi PO 

merupakan sapi lokal yang tersebar di Indonesia, sapi PO 

ini mudah beradaptasi di kondisi tropis dengan resiko 

tinggi terkena infeksi, lingkungan temperatur dan 

kelembaban tinggi dan toleran terhadap rumput kualitas 

rendah dengan serat tinggi sebagai pakan, meskipun sapi 

PO menunjukkan pertumbuhan dan produktivitas rendah. 

Sedangkan sapi Peranakan Limousin merupakan jenis 
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sapi pedaging yang sedang naik daun dan telah banyak 

dikembangkan di Indonesia. Sapi Peranakan Limousin 

termasuk bangsa Bos taurus. 

 

2.4.2 Umur Pertama Kawin 

Menurut Ismaya (2014) umur pertama kawin pada 

sapi potong sebaiknya pada umur 18-22 bulan dan 

diharapkan pada umur 27-31 bulan sudah beranak yang 

pertama kalinya. Perkawinan yang pertama kalinya ini 

sebaiknya dilakukan IB dengan sperma beku dari jenis 

sapi yang sama (misalnya: betina sapi Bali dengan 

sperma beku sapi Bali, sapi betina PO dengan sperma 

beku sapi PO) jangan dilakukan kawin crossing dengan 

pejantan yang relatif besar tubuhnya untuk menhindari 

kesulitan beranak. Untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih baik sebaiknya perkawinan /IB dilakukan dengan 

jenis sapi yang sama demi kelestarian sapi plasma nutfah 

Indonesia. Crossing sapi lokal dengan sapi impor 

anaknya memang lebih besar, tetapi pakannya juga lebih 

banyak sehingga menyulitkan penyediaan pakan oleh 

para petani-peternak. Di samping itu, hasil crossing 

tersebut mempunyai kinerja reproduksi yang kurang baik, 

sehingga kalau di-IB angka perkawinannya lebih dari 

tiga. 

Menurut Dikman, Prihandini dan Anggraeny 

(2009) bahwa umur pertama berahi dan kawin pada sapi 

dara PO pada umur 18-24 bulan. Dewasa kelamin dan 

dewasa tubuh tidak akan berlangsung secara bersamaan, 
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sebelum kedewasaan tubuh tercapai selalu didahului 

dengan dewasa kelamin terlebih dahulu. Pada saat 

mengalami berahi yang pertama sapi belum bisa 

dikawinkan, tetapi harus menunggu sampai mencapai 

dewasa tubuh. Sapi PO di Majalengka Jawa Barat rataan 

umur pertama kali kawin sebesar 21,51 bulan (Astuti, 

2004). 

Ternak sapi betina hanya mau atau siap dikawini 

pada saat sedang berahi saja, sedangkan lama berahi pada 

sapi rata-rata berkisar 18 jam (12 sampai 24 jam). Siklus 

berahi pada sapi hanya berkisar 18 sampai 24 hari atau 

rata-rata 21 hari. Sapi betina biasanya saat sedang 

bunting, pada awal masa laktasi dan pada musim dingin 

atau terlalu panas tidak menunjukkan berahi, walau ada 

juga sapi yang sudah bunting masih menunjukkan gejala 

berahi, tetapi presentasenya relatif kecil. Sapi betina 

setelah beranak (partus) memerlukan waktu waktu 

pengembalian alat reproduksinya menjadi normal 

kembali kurang lebih 30 sampai 40 hari sesudah beranak 

(Ismaya, 2014). 

 

2.4.3 Umur Pertama Beranak 

Ismaya (2014) umur beranak pertama kali (first 

calving) yaitu umur ternak pertama kali beranak. Pada 

sapi potong umur pertama beranak 30 bulan, umur 

pertama kali beranak dipengaruhi beberapa faktor antara 

lain jenis/bangsa ternak, umur, kualitas pakan yang 
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dimakan, deteksi berahi oleh petenaknya, musim saat 

dilahirkan dan manajemen perkawinannya. 

Handiwirawan dan Subandryo (2007) yang 

menyatakan bahwa umur pertama kali sapi potong 

beranak antara 28-32 bulan. Umur pertama kali beranak 

ditentukan oleh umur pertama kali ternak betina 

dikawinkan. Hasil penelitian Siswanto, Patmawati, 

Trinayani, Wandia dan Puja (2013) menunjukkan bahwa 

rata-rata umur pertama beranak pada sapi Bali yaitu di 

dapat 1104,51 ± 23,82 hari atau 36,8 bulan. Sedangkan 

rataan umur pertama kali beranak sapi PO di Majalengka 

Jawa Barat sebesar 32,07 bulan (Astuti, 2004). 

 

2.4.4 Service per Conception (S/C) 

 Angka perkawinan (service per conception) 

merupakan jumlah perkawinan yang diperlukan oleh 

seluruh induk dibagi dengan jumlah induk yng bunting. 

Idealnya nilai S/C adalah 1-1,5; baik 1,6-2,0; sedang 2,1-

2,5; dan jelek 2,7-3,0. Apabila angka S/C lebih dari 3,0 

sapi harus diperiksa kesehatan reproduksinya (Ismaya, 

2014). Angka perkawinan sapi potong di Majalengka 

Jawa Barat sebesar 1,67 (Astuti, 2004). 

 Penyebab tingginya angka S/C antara lain: petani 

terlambat mendeteksi saat berahi atau terlambat 

melaporkan berahi sapi ke petugas inseminator, adanya 

kelainan pada alat reproduksi induk sapi, inseminator 

kurang terampil, fasilitas pelayanan inseminasi terbatas 
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dan kurang lancarnya transportasi (Hadi dan Ilham, 

2002). 

Herawati, Anggraeni, Praharani, Utami dan 

Argiris (2012) menyatakan bahwa S/C bernilai tinggi 

secara langsung akan memperbesar biaya untuk 

menghasilkan seekor pedet dari betina, dipengaruhi oleh 

inseminator. 

Menurut Susilawati (2005) S/C dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

S/C = 
Jumlah total perkawinan

Jumlah ternak yang bunting
 

 

2.4.5 Days Open (DO) 

Days Open atau lama kosong merupakan jarak 

waktu antara sapi beranak atau partus sampai perkawinan 

yang menghasilkan kebuntingan yaitu sekitar 85 hari. 

Menurut Ismaya (2014) periode kosong atau days open 

(DO) sering disebut pula service period yaitu periode 

waktu yang diperlukan sejak induk beranak hingga 

terjadi konsepsi (fertilitas) lagi. Pada sapi diharapkan 

antara 60 sampai 90 hari. Panjang pendeknya DO sangat 

tergantung pakan induknya. Pakan yang cukup dengan 

kualitas baik akan mempercepat timbulnya berahi, 

demikian pula penyapihan yang lebih awal akan 

mempercepat timbulnya berahi induk, sehingga akan 

dapat memperpendek DO. Musim, deteksi berahi, 

kualitas sperma, ketrampilan inseminator dan manajemen 

perkawinan juga mempengaruhi panjang pendeknya DO. 
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Semakin pendek nilai DO, semakin baik dan efisien 

reproduksinya semakin tinggi. 

Susilawati dan Affandy (2004) menyatakan 

bahwa apabila terdapat jarak beranak yang panjang 

sebagian besar karena Days Open atau lama kosong yang 

panjang. Hal ini disebabkan: (1) anaknya tidak disapih 

sehingga munculnya berahi pertama menjadi lama; (2) 

peternak mengawinkan induknya setelah beranak dalam 

jangka waktu yang lama sehingga lama kosongnya 

menjadi panjang; (3) tingginya kegagalan inseminasi 

buatan sehingga angka kawin perkebuntinganya menjadi 

tinggi; (4) umur pertama kali dikawinkan lambat. 

Suyadi, Hakim, Wahjuningsih dan Nugroho 

(2014) menyatakan tampilan reproduksi kedua sapi PO 

dan Limpo lebih efisien ketika sapi dibesarkan di dataran 

rendah dibandingkan di dataran tinggi berdasarkan 

periode DO dan CI. Susilawati dan Affandy (2004) 

menambahkan apabila terdapat jarak beranak yang 

panjang sebagian besar karena masa kosong yang 

panjang. 

  

2.4.6 Conception Rate (CR) 

Conception Rate adalah jumlah ternak yang 

bunting berdasarkan hasil pemeriksaan kebuntingan 

dengan eksplorasi rektal pada perkawinan pertama dibagi 

jumlah ternak betina yang dikawinkan. Tinggi rendahnya 

nilai CR dipengaruhi oleh kesuburan induk, kualitas 
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sperma, manajemen perkawinan dan lingkungan (pakan, 

suhu/temperatur dan kelembapan) (Ismaya, 2014). 

Nilai CR ditentukan oleh kesuburan pejantan, 

kesuburan betina dan teknik inseminasi (Fanani, Subagyo 

dan Lutojo, 2013). Hastuti (2008) menambahkan angka 

konsepsi rendah karena jumlah sapi yang di IB lebih dari 

satu kali cukup banyak sehingga mempengaruhi angka 

konsepsinya. Jumlah sapi yang di IB lebih dari satu kali 

cukup banyak karena keterlambatan peternak melaporkan 

ternaknya yang birahi ke inseminator. 

 Angka konsepsi ditentukan oleh diagnosa 

kebuntingan secara klinis, yang memberikan hasil nyata 

dari sekitar 50 hari setelah dikawinkan dan yang 

menyatakan bahwa pemeriksaan kebuntingan paling 

aman dilakukan mulai 60 hari sesudah konsepsi. Apabila 

angka konsepsi rendah karena jumlah sapi yang di IB 

lebih dari satu kali cukup banyak sehingga 

mempengaruhi angka konsepsinya (Hastuti, 2008). 

Menurut Susilawati (2005) CR dirumuskan 

dengan: 

CR = 
Jumlah betina bunting pada IB 1

Jumlah akseptor
×100% 

 

2.4.7 Calving Interval (CI) 

Calving Interval adalah jangka waktu antara satu 

kelahiran dengan kelahiran berikutnya atau sebelumnya. 

Menurut Ismaya (2014) jarak beranak (calving interval) 

yaitu lama waktu yang diperlukan dari sejumlah induk 
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sejak beranak pertama hingga beranak berikutnya dibagi 

jumlah induk. Pada sapi jarak beranak diharapkan 12 

bulan, jadi seharusnya didapatkan satu anak/satu induk 

sapi/tahun.  

Jarak beranak pada sapi di Indonesia cukup 

bervariasi, yakni antara 12 bulan sampai dua tahun lebih. 

Namun, idealnya 12 bulan (Ismaya, 2014). Panjang 

pendeknya jarak beranak dapat dipengaruhi oleh stres, 

nutrisi, postpartum estrus, anestrus, gangguan ovarium, 

gangguan hormonal dan infeksi (Noakes, Parkinson dan 

England, 2009). Pemberian nutrisi yang berkualitas dan 

cukup saat postpartum berpengaruh terhadap aktivit 

berpengaruh terhadap aktivitas ovarium, siklus estrus dan 

fertilitas yang tinggi (Robinson, Ashworth, Rooke, 

Mitchell dan McEvoy, 2006) 

Menurut Hadisutanto (2008) Calving Interval 

merupakan suatu kurun waktu yang sangat penting bagi 

peternak karena berkaitan dengan kesinambungan 

produksi pedet. Upaya tersebut dapat dicapai apabila 

induk sapi memiliki jarak beranak 12 bulan artinya 

bahwa kondisi ini akan diperoleh pada masa kosong 85 

hari dengan rataan lama bunting 278 hari atau ±9 bulan. 

Rianto dan Sularno (2005) menambahkan bahwa 

panjangnya Calving Interval disebabkan beberapa faktor 

diantaranya panjang birahi setelah melahirkan dan 

manajemen perkawinan. Menurut Astuti (2004) Calving 

Interval sapi PO di Majalengka Jawa Barat rataannya 

sebesar 15,74 bulan. 
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2.4.8 Indeks Fertilitas (IF) 

Indeks Fertilitas merupakan derajat kemampuan 

berreproduksi baik pada ternak betina maupun ternak 

jantan. Menurut Suyadi, Wahjuningsih dan Kuswati 

(2015) indeks fertilitas merupakan indikator sederhana 

untuk mengukur kondisi fertilitas dari sapi. Indeks 

fetilitas merupakan suatu cara mengevaluasi aspek 

reproduksi atau penampilan reproduksi dengan melihat 

besarnya fertilitas status populasi sapi potong yang 

dihitung berdasarkan tiga variabel yaitu tingkat 

kebuntingan pada perkawinan pertama (Conception 

Rate), jumlah kawin perkebuntingan (Service per 

Conception) dan jarak rata-rata lama kosong (Days 

Open) (Ihsan dan Wahjuningsih, 2011) 

Menurut Ihsan (2010) pengamatan indeks 

fertilitas di Kecamatan Pagak menunjukkan bahwa hasil 

indeks fertilitas yang baik >80; 50-8- dikategorikan 

sedang dan <50 termasuk kurang baik. Pengamatan 

indeks fertilitas di Kecamatan Pagak menunjukkan 

bahwa pada sapi PO lebih baik pada keturunannya 

dengan sapi Limousin, dengan hasil masing-masing 

50,09 dan 24,95. 

Indeks Fertilitas dapat dihitung berdasarkan 

rumus : 

IF=
CR

S/C
 - (DO – 125) 
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Keterangan:  IF = Indeks Fertilitas 

  CR = Conception Rate 

  S/C = Service per Conception 

  DO = Days Open 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di desa yang berada di 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Waktu yang diperlukan dalam penelitian selama 1 bulan 

dari tanggal 8 Desember 2015 sampai tanggal 11 Januari 

2016. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data tahun 2014-2015 atau catatan inseminator di 

peternak yang digunakan sebagai data reproduksi induk 

sapi potong Peranakan Limousin dan sapi Peranakan 

Ongole, sedangkan sasaran penelitian adalah peternak 

yang dipilih berdasarkan wilayah kerja inseminator di 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang untuk 

mengkonfirmasi data dari petugas inseminator dengan 

keadaan di lapang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

studi kasus dengan mengumpulkan data primer dan data 

sekunder. Data primer, diperoleh dari pengamatan 

langsung dengan berpartisipasi aktif (ikut membantu 

inseminator mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan 
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untuk kegiatan inseminasi) di lapangan dan wawancara 

langsung dengan pemilik ternak saat dilakukan IB atau 

selesainya dilakukan IB. Data sekunder, diperoleh dari 

catatan recording petugas inseminator dan dari kartu 

akseptor yang dimiliki oleh peternak serta data dari Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang Jawa Timur. 

 Penentuan sampel penelitian menggunakan quota 

sampling yang artinya teknik pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target 

yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari 

populasi, kemudian dengan patokan jumlah tersebut 

peneliti mengambil sampel secara sembarang, asal 

memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi 

tersebut dan sampel yang digunakan 50 ekor sapi 

Peranakan Limousin serta 50 ekor sapi Peranakan Ongole 

dari sejumlah populasi sapi potong sebanyak 1.322 ekor, 

dengan kriteria sampel yaitu sapi masih dapat 

berproduksi dan tidak mengalami gangguan reproduksi. 

Sampel yang diperoleh untuk penelitian berdasarkan 

wilayah kerja inseminator dan lokasi sampel acak 

 Penentuan lokasi penelitian secara purpose 

sampling, yaitu pemilihan subyek didasarkan atas ciri-ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya 

serta mengacu pada pengambilan sampel berdasarkan 

kepemilikan induk sapi Peranakan Limousin dan sapi 

Peranakan Ongole yang tidak mengalami gangguan 

reproduksi. Lokasi penelitian yang telah dikunjungi 
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sebanyak 13 desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang. Pengambilan sampel 50 

ekor dengan cara mengambil sapi 4-6 ekor di setiap desa 

 Teknik pengambilan data dimulai dengan 

kunjungan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

untuk meminta ijin melakukan penelitian dan untuk 

mendapatkan data populasi ternak (jumlah populasi dan 

bangsa sapi), identitas inseminator dan lokasi penelitian. 

Selanjutnya ikut serta inseminator ke lapang untuk 

mencatat data reproduksi berbentuk file yang berisi 

tanggal IB, tanggal beranak, nama peternak dan alamat 

dan wawancara langsung kepada peternak. 

 

3.4 Metode Perhitungan 

a. Service per Conception (S/C) menurut Susilawati 

(2005) 

S/C = 
Jumlah total perkawinan

Jumlah ternak yang bunting
 

 

b. Conception Rate (CR) menurut Susilawati (2005) 

CR = 
Jumlah betina bunting pada IB 1

Jumlah akseptor
× 100% 

 

c. Indeks Fertilitas (IF) menurut Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011) 

IF=
𝐶𝑅

𝑆/𝐶
 - (DO – 125) 
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3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian yaitu: 

a. Umur pertama kawin (bulan) 

b. Umur pertama beranak (bulan) 

c. Service per Conception (S/C) (kali) 

d. Conception Rate (CR) (persen/%) 

e. Days Open (DO) (hari) 

f. Calving Interval (CI) (hari) 

g. Indeks Fertilitas (IF) 

 

3.6 Analisis Statistik 

 Data diamati berdasarkan S/C, CR, DO, CI dan IF 

kemudian dianalisis menggunakan Uji-t tidak 

berpasangan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan data. 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Akseptor: Ternak betina produktif yang 

dimanfaatkan untuk inseminasi buatan. 

2. Conception Rate adalah jumlah ternak yang 

bunting berdasarkan hasil pemeriksaan 

kebuntingan dengan eksplorasi rektal pada 

perkawinan pertama dibagi jumlah ternak betina 

yang dikawinkan (Ismaya, 2014). 

3. Angka perkawinan (service per conception) 

merupakan jumlah perkawinan yang diperlukan 

oleh seluruh induk dibagi dengan jumlah induk 

yng bunting (Ismaya, 2014). 
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4. Days Open atau lama kosong merupakan jarak 

waktu antara sapi beranak atau partus sampai 

perkawinan yang menghasilkan kebuntingan yaitu 

sekitar 85 hari (Ismaya, 2014). 

5. Calving Interval adalah jangka waktu antara satu 

kelahiran dengan kelahiran berikutnya atau 

sebelumnya (Ismaya, 2014). 

6. Indeks Fertilitas merupakan derajat kemampuan 

bereproduksi baik pada ternak betina maupun 

ternak jantan.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Secara geografis Kabupaten Malang terletak 

antara 112017’,10,90” Bujur Timur dan 122057’,00,00” 

Bujur Timur dan antara 7044’,55,11” Lintang Selatan dan 

8026’,35,45” Lintang Selatan. Batas-batas wilayah 

Kabupaten Malang yaitu: 

 Sebelah utara  : Kabupaten Pasuruhan 

 Sebelah timur  : Kabupaten Probolinggo 

 Sebelah selatan  : Samudera Hindia 

 Sebelah barat  : Kabupaten Blitar  

Letak geografis sedemikian itu menyebabkan 

Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. 

Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur 

transportasi utara maupun selatan yang melalui 

Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Kecamatan 

Kepanjen salah satu dari 33 Kecamatan di Kabupaten 

Malang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 

tahun 2008 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten 

Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan 

Kepanjen sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Malang. 

Batas-batas wilayah Kecamatan Kepanjen: 

 Sebelah Utara  : Kec. Pakisaji 

 Sebelah Timur : Kec.Gondanglegi, Kec.Bululawang 
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 Sebelah Selatan : Kec. Pagak 

 Sebelah Barat    : Kec. Kromengan dan Kec. Ngajum 

Luas wilayah Kecamatan Kepanjen seluas 

±4.914.683 Ha, dengan kondisi topografi ketinggian 

±440 meter diatas permukaan laut, curah hujan rata-rata 

1.419 mm per tahun (cuaca hujan sedang), suhu 19-280C, 

kelembaban 68-96% dan kecepatan angin 45 km/jam 

dengan arah angin ke timur (Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika, 2016). 

 

4.2 Kondisi Populasi Sapi Potong 

 Usaha pemeliharaan sapi potong secara industri 

pada akhir-akhir ini semakin berkembang. Hal ini 

ditandai dengan semakin banyaknya usaha pemeliharaan 

sapi. Perkembangan usaha penggemukan sapi potong 

didorong oleh semakin meningkatnya permintaan daging 

dari tahun ke tahun yang semakin meningkat tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan populasi sapi potong. 

Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik, populasi 

sapi potong di provinsi Jawa Timur sebanyak 4.125.333 

ekor pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan 

populasi sampai 4.326.261 ekor pada tahun 2015. 

Sedangkan pada daerah Kecamatan Kepanjen populasi 

sapi potong tahun 2014 sebanyak 1.346 ekor dan 

mengalami penurunan populasi pada tahun 2015 

sebanyak 1.333 ekor, dengan struktur populasi sapi 

betina dara 175 ekor, sapi betina dewasa 513 ekor dan 

pedet betina 69 seluruh betina berjumlah 757 ekor 
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sisanya 576 ekor sapi jantan dengan struktur populasi 

pedet jantan 34 ekor, sapi jantan dara 278 ekor dan sapi 

jantan dewasa 264 ekor. (Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, 2015).  

 

4.3 Tampilan Umur Pertama Kawin dan Umur 

Pertama Beranak 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 

diperoleh umur pertama kawin dan umur pertama 

beranak dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Tampilan umur pertama kawin dan umur 

pertama beranak 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2015). 

 

4.3.1 Umur Pertama Kawin 

Nilai rataan umur pertama kawin pada Tabel 

diatas menunjukkan umur pertama kawin pada sapi 

Peranakan Limousin 23,98±0,22 bulan dan umur pertama 

kawin sapi PO 23,8±0,24 bulan, tidak berbeda nyata. 

Wawancara dengan peternak, sebagian besar peternak 

akan mengawinkan indukan sapi ketika peternak merasa 

sapi sudah berukuran tubuh besar saat umurnya sekitar 

No 
Bangsa 

Sapi 

Umur Pertama 

Kawin (Bulan) 

Umur Pertama 

Beranak (Bulan) 

1 
Peranakan 

Limousin 
23,98±0,22 33,40±0,53 

2 
Peranakan 

Ongole 
23,80±0,24 33,28±0,45 
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±2 tahun. Hasil dari penelitian ini didukung oleh 

Dikman, Prihandini dan Anggraeny (2009) yang 

menyatakan bahwa umur pertama birahi dan kawin pada 

sapi dara PO pada umur 18-24 bulan, antara dewasa 

kelamin dan dewasa tubuh tidak akan berlangsung secara 

bersamaan, sebelum kedewasaan tubuh tercapai selalu 

didahului dengan dewasa kelamin terlebih dahulu. 

Ismaya (2014) menambahkan umur pertama 

kawin pada sapi potong sebaiknya pada umur 18-22 

bulan dan diharapkan pada umur 27-31 bulan sudah 

beranak yang pertama kalinya. Perkawinan yang pertama 

kalinya ini sebaiknya dilakukan IB dengan sperma beku 

dari jenis sapi yang sama (misalnya: betina sapi Bali 

dengan sperma beku sapi Bali, sapi betina PO dengan 

sperma beku sapi PO) jangan dilakukan kawin crossing 

dengan pejantan yang relatif besar tubuhnya untuk 

menhindari kesulitan beranak. Untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih baik sebaiknya perkawinan /IB 

dilakukan dengan jenis sapi yang sama demi kelestarian 

sapi plasma nutfah Indonesia. Crossing sapi lokal dengan 

sapi impor anaknya memang lebih besar, tetapi pakannya 

juga lebih banyak sehingga menyulitkan penyediaan 

pakan oleh para petani-peternak. Di samping itu, hasil 

crossing tersebut mempunyai kinerja reproduksi yang 

kurang baik, sehingga kalau di-IB angka perkawinannya 

lebih dari tiga. 
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4.3.2 Umur Pertama Beranak 

Data pada Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata umur pertama beranak sapi Peranakan Limousin 

sebesar 33,4±0,53 bulan sedangkan nilai umur pertama 

beranak pada sapi PO sebesar 33,28±0,45 bulan, tidak 

ada perbedaan yang nyata. Hal ini didukung oleh 

Handiwirawan dan Subandryo (2007) yang menyatakan 

bahwa umur pertama kali sapi potong beranak antara 28-

32 bulan. Ismaya (2014) berpendapat umur pertama kali 

beranak untuk sapi potong pada umur 30 bulan. 

Sedangkan rataan umur pertama kali beranak sapi PO di 

Majalengka Jawa Barat sebesar 32,07 bulan (Astuti, 

2004). Siswanto dkk. (2013) berpendapat bahwa rata-rata 

umur pertama beranak pada sapi Bali yaitu di dapat 

1104,51 ± 23,82 hari atau 36,8 bulan. Berdasarkan hasil 

perolehan data umur pertama beranak, diharapkan dapat 

menghasilkan anak sebanyak 8 ekor, dengan perkiraan 

setiap tahunnya dapat beranakan pedet.  

 

4.4 Pengamatan Reproduksi 

 Pengamatan reproduksi yang telah dilakukan 

meliputi S/C, CR, DO, CI dan IF dapat dilihat pada Tabel 

2. 
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Tabel 2. Pengamatan penampilan reproduksi sapi induk 

Peranakan Limousin dan sapi PO. 

Bangsa 

Sapi 

S/C CR DO CI IF 

Kali % Hari Hari 
 

Peranakan 

Limousin 
1,22±0,21 80 127,62±20,93a 421,84±24,05a 68,01 

Peranakan 

Ongole 
1,20±0,20 82 115,44±12,39b 412±13,27b 74,83 

Keterangan: a-b)Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05). 

 

4.4.1 Service per Conception (S/C) 

Angka perkawinan (service per conception) 

merupakan jumlah perkawinan yang diperlukan oleh 

seluruh induk dibagi dengan jumlah induk yng bunting 

(Ismaya, 2014). Nilai S/C dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Pengamatan penampilan reproduksi berdasarkan 

S/C. 

Jenis Sapi S/C (Kali) 

Peranakan Limousin 1,22±0,21 

Peranakan Ongole 1,20±0,20 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2015). 

 

 Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa S/C pada 

sapi Peranakan Limousin 1,22±0,21 dan S/C pada sapi 

PO sebesar 1,20±0,20, tidak berbeda nyata. Hasil 

penelitian tidak jauh beda dengan penelitian Nuryadi dan 
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Wahjuningsih (2011) bahwa penampilan reproduksi sapi 

PO dan sapi Peranakan Limousin di Kabupaten Malang 

S/C yaitu 1,28 dan 1,34, yang artinya tingkat kesuburan 

reproduksi tinggi dan lebih efisien dalam segi finansial 

(tidak memerlukan IB yang berulang kali untuk 

menghasilkan kebuntingan). 

Suyadi dkk. (2014) bahwa hasil penelitian S/C 

lebih tinggi (P<0,05) untuk Limpo di dataran tinggi (PO 

1,64±0,77, Limpo 1,65). Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang, semakin rendah nilai S/C maka semakin tinggi 

nilai fertilitasnya. 

Nilai S/C dapat dapat diperoleh dari berapa kali 

indukan dilakukan IB sampai menghasilkan kebuntingan, 

selanjutnya nilai S/C dari data hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan dalam mengevaluasi 

keberhasilan IB di Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang yang mana angka S/C sudah dapat dikatakan 

baik, karena angka kawin per kebuntingan berada pada 

angka <2 yang berarti satu tahunnya dapat menghasilkan 

1 pedet. Apabila S/C >2 maka akan menyebabkan angka 

beranak setiap tahunnya tidak ideal yang menunjukkan 

tideal yang menunjukkan tingginya ketidaksuburan 

reproduksi sapi serta dapat merugikan peternak dalam 

pemeliharaan. Pernyataan ini didukung oleh Herawati 

dkk (2012) menjelaskan bahwa S/C bernilai tinggi secara 

langsung akan memperbesar biaya untuk menghasilkan 

seekor pedet dari indukan betina. 
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 Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai 

S/C diantaranya dari kualitas pejantan atau straw yang 

diinseminasikan, keahlian inseminator, deteksi estrus 

yang tepat oleh peternak (dinaiki pejantan respon betina 

diam, keluar cairan bening dari vulva dan vulva berwarna 

merah). Hadi dan Ilham (2002) mengemukakan 

pernyataan yang sama, yang mana penyebab tingginya 

angka S/C antara lain petani terlambat mendeteksi saat 

birahi atau terlambat melaporkan birahi sapi ke petugas 

inseminator, adanya kelainan pada alat reproduksi induk 

sapi, inseminator kurang terampil, fasilitas pelayanan 

inseminasi terbatas dan kurang lancarnya transportasi. 

 

4.4.2 Days Open (DO) 

 Days Open (DO) merupakan selang waktu antara 

sapi beranak atau partus sampai perkawinan yang 

menghasilkan kebuntingan. Nilai DO dapat dilihat pada 

Tabel 4. dan Lampiran 6.  

 

Tabel 4. Pengamatan reproduksi berdasarkan DO. 

Bangsa Sapi DO (Hari) 

Peranakan Limousin 127,62±20,93a 

Peranakan Ongole 115,44±12,39b 

Keterangan: a-b)Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05). 
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 Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa 

rata-rata DO sapi Peranakan Limousin lebih panjang 

yaitu 127,62±20,93 hari apabila dibandingkan dengan 

DO sapi PO yang mempunyai rata-rata sebesar 

115,44±12,39 hari, berbeda nyata. Hasil penelitian ini 

lebih rendah apabila dibandingkan dengan penelitian dari 

Soeharsono Saptati dan Dwiyanto (2010) yang 

menyatakan bahwa kinerja reproduksi sapi potong di 

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rata-rata DO 

151 hari, akan tetapi rata-rata DO yang terjadi pada 

lokasi penelitian ini masih termasuk dalam kategori 

panjang. Susilawati dan Affandy (2004) menambahkan 

jarak beranak yang panjang dikarenakan days open atau 

lama kosong yang panjang dan anaknya tidak disapih 

sehingga munculnya birahi pertama menjadi lama, 

peternak mengawinkan induknya setelah beranak dalam 

jangka waktu yang lama sehingga lama kosongnya 

menjadi panjang, tingginya kegagalan IB sehingga angka 

kawin perkebuntingannya menjadi tinggi dan umur 

pertama kali dikawinkan lambat. Suyadi, Hakim, 

Wahjuningsih and Nugroho (2014) menambahkan 

tampilan reproduksi kedua sapi PO dan Limpo lebih 

efisien ketika sapi dibesarkan di dataran rendah 

dibandingkan di dataran tinggi berdasarkan periode DO 

dan CI. 

 Nilai DO dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya 

S/C, meskipun dalam penelitian nilai S/C rendah atau 

<1,6 tidak menjamin nilai DO yang didapatkan rendah. 
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Penyebabnya yaitu oleh beberapa faktor yang 

berpengaruh diantaranya yaitu ketepatan peternak dalam 

pengawasan berahi pada induk sapi, lamanya proses 

penyapihan pedet terhadap induk sapi setelah mengalami 

partus dikarenakan peternak menganggap induk sapi 

tidak akan dikawinkan sebelum pedetnya tumbuh besar 

ditakutkan pedet tidak akan tumbuh normal dan IB yang 

berulang kali akan memperpanjang DO. 

 Panjangnya lama DO pada penelitian ini 

menunjukkan reproduksi ternak tersebut kurang efisien 

dan dapat merugikan peternak. DO dapat dijadikan 

sebagai indikator dari efisiensi seekor ternak. Penelitian 

yang dilakukan terjadi ketidakefisiensinya reproduksi 

seekor indukan disebabkan oleh cara manajemen 

pemeliharaan sapi yang kurang tepat. Berdasarkan 

pengamatan lapang rata-rata peternak akan mengawinkan 

kembali sapi indukan setelah mengalami siklus birahi 

kedua atau ketiga. Peran peternak sangat menentukan 

panjang DO pada indukan sapi karena jika kurangnya 

pengetahuan peternak tentang kapan ternaknya birahi 

secara otomatis pelaksanaan IB akan mundur dan 

memperpanjang lama DO, keterlambatan tersebut akan 

menyebabkan jarak beranak menjadi lebih panjang. 

Deteksi estrus dapat dilakukan dengan mengamati 

tingkah laku ternak yang mengalami penurunan dalam 

konsumsi makan dan tanda-tanda seperti vulva berwarna 

kemerahan, vulva mengeluarkan lendir, vulva 

membengkak, vulva apabila disentuh terasa hangat. 
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 Pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan 

nutrisi yang nantinya akan mempengaruhi kondisi induk 

selama menyusui, apabila pakan yang diberikan tidak 

memenuhi kebutuhan nutrisi akan menyebabkan post 

partum estrus menjadi terlambat dan jarak beranak 

menjadi panjang sehingga peternak merugi. 

 

4.4.3. Conception Rate (CR) 

Conception Rate adalah jumlah ternak yang 

bunting berdasarkan hasil pemeriksaan kebuntingan 

dengan eksplorasi rektal pada perkawinan pertama dibagi 

jumlah ternak betina yang dikawinkan (Ismaya, 2014). 

Nilai CR dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Pengamatan penampilan reproduksi berdasarkan 

CR. 

Jenis Sapi 
CR 

(%) 

Peranakan Limousin 80 

Peranakan Ongole 82 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2015). 

 

Data pada Tabel diatas nilai rata-rata CR sapi 

Peranakan Limousin sebesar 80% dari sejumlah 50 ekor 

induk betina sedangkan nilai CR pada sapi PO sebesar 

82% dari sejumlah 50 ekor induk betina, tidak berbeda 

nyata. Sedangkan menurut penelitian Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011) CR di Kabupaten Bojonegoro pada 
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sapi PO, limosin dan Simmental sangat baik yaitu antara 

64-65%. Nilai CR sapi di Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang dapat dikatakan sudah sangat baik 

karena angka CR yang diperoleh melebihi 60%. 

Tingginya nilai CR yang diperoleh dipengaruhi oleh 

ketrampilan inseminator dalam mealakukan IB atau 

deposisi semen. Selain itu, faktor yang mempengaruhi 

tingginya nilai CR adalah pengamatan berahi peternak 

atau ketepatan dalam mendeteksi berahi indukan sapi dan 

langsung melaporkan ke petugas inseminator.  

 Faktor yang mempengaruhi CR adalah variasi 

lingkungan (Nuryadi dan Wahjuningsih, 2011). 

Berdasarkan hasil pengamatan sewaktu penelitian 

berlangsung, variasi lingkungan dapat dilihat dari 

manajemen pemeliharan yang masih dilakukan secara 

tradisional dengan tipe kandang tertutup dan umumnya 

kandang berada dibagian samping atau belakang rumah 

yang jaraknya <1 meter. Angka konsepsi dari penelitian 

yang telah dilakukan dapat dilihat dari sapi yang berhasil 

bunting pada IB pertama dan dibuktikan dengan 

beranakan pedet dengan demikian induk yang berhasil 

beranak pedet hasil IB pertama merupakan angka 

konsepsi dan hasilnya akan sama dengan besarnya angka 

beranak, karena ternak yang bunting pada inseminasi 

pertama berhasil beranak pedet dengan selamat. 

 Menurut Hastuti (2008) angka konsepsi rendah 

karena jumlah sapi yang di IB lebih dari satu kali cukup 

banyak sehingga mempengaruhi angka konsepsinya. 
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Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kepanjan 

Kabupaten Malang angka CR sudah baik. Faktor yang 

menyebabkan kegagalan sapi bunting adalah akibat 

deteksi birahi yang dilakukan peternak tidak tepat, 

keterlambatan pelaporan mengenai adanya gejala birahi 

dan faktor kematian embrio dini yang disebabkan oleh 

sanitasi kandang yang kurang bersih sehingga m 

Fenimbulkan penyakit pada ternak. Menurut Hastuti 

(2008) angka konsepsi ditentukan oleh diagnosa 

kebuntingan secara klinis yang memberikan hasil nyata 

dari sekitar 50 hari setelah dikawinkan dan menyatakan 

bahwa pemeriksaan kebuntingan paling aman dilakukan 

mulai 60 hari sesudah konsepsi. 

Pakan yang diberikan mengandung energi yang 

tinggi sebelum beranak dan energi yang rendah sesudah 

beranak akan menunjukkan laju kebuntingan yang 

kurang baik. Berdasarkan pengamatan sewaktu penelitian 

pakan yang diberikan pada sapi yaitu rumput lapang, 

rumput gajah, jerami padi dan limbah tanaman jagung. 

Pemberiannya dilakukan dua kali pada waktu pagi hari 

sekitar jam 06:00 WIB sebelum peternak berangkat 

bekerja dan pada waktu sore hari jam 15:30 WIB setelah 

peternak pulang dari bekerja atau pulang dari sawah. 

Kemampuan induk sapi untuk bunting pada inseminasi 

pertama sangat dipengaruhi oleh nutrisi pakan yang 

diterima sebelum dan sesudah beranak. Pemberian pakan 

pada ternak harus mendapatkan perhatian khusus yaitu 
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dengan memperhatikan kandungan nutrisi pada pakan 

ternak. 

 

4.4.4 Calving Interval (CI) 

 Calving Interval merupakan jarak waktu antara 

satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Nilai CI 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Pengamatan penampilan reproduksi berdasarkan 

CI. 

Jenis Sapi 
CI 

(Hari) 

Peranakan Limousin 421,84±24,05a 

Peranakan Ongole 412,00±13,27b 

Keterangan: a-b)Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05). 

 

 Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata 

CI sapi Peranakan Limousin yaitu 421,84±23,94 hari 

lebih panjang apabila dibandingkan dengan rata-rata CI 

sapi PO yang lebih pendek yaitu 412,00±13,27 hari, 

berbeda nyata. Hasil penelitian terhitung lebih rendah 

dibandingkan dengan hasil penelitian Astuti (2004) 

Calving Interval sapi PO di Majalengka Jawa Barat 

rataannya sebesar 15,74 bulan atau 472,2 hari Pribadi 

dkk. (2015), yang menyatakan efisiensi reproduksi pada 

sapi Bali lebih tinggi dari pada persilangan Simmental 
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dilihat dari CI sapi Bali 367 hari sedangkan CI sapi 

persilangan Simmental 405 hari. Menurut Ismaya (2014) 

jarak sapi beranak idealnya 12 bulan, jadi seharusnya 

didapatkan satu anak/satu induk sapi/tahun. 

 Tinggi rendahnya CI dalam penelitian yang telah 

dilakukan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 

dapat dipengaruhi oleh panjangnya masa DO dan berapa 

kali S/C yang dilakukan dan kurang efisiennya 

manajemen pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh 

peternak, sehingga peternak akan mengalami kerugian. 

Rata-rata peternak akan mengawinkan kembali sapinya 

setelah mengalami siklus birahi kedua atau ketiga dan 

terkadang peternak belum memiliki biaya untuk melapor 

pada petugas inseminator. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Sasongko, Anwar dan Utama (2013) bahwa 

DO yang panjang akan berpengaruh terhadap panjangnya 

CI sehingga akan dapat merugikan peternak karena 

secara ekonomi biaya pemeliharaan akan bertambah dan 

untuk mendapatkan seekor pedet akan tertunda, dapat 

diartikan tejadi pembengkakan biaya pemeliharaan 

seperti konsumsi air, pakan dan tertundanya penjualan 

atau tertundanya kelahiran pedet setiap tahunnya.  

Jarak beranak dapat dipengaruhi oleh stres, nutrisi, 

postpartum estrus, anestrus, gangguan ovarium, 

gangguan hormonal dan infeksi (Noakes, Parkinson dan 

England, 2009). Pemberian nutrisi yang berkualitas dan 

cukup saat postpartum berpengaruh terhadap aktivit 

berpengaruh terhadap aktivitas ovarium, siklus estrus dan 
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fertilitas yang tinggi (Robinson, Ashworth, Rooke, 

Mitchell dan McEvoy, 2006). Rianto dan Sularno (2005) 

menambahkan bahwa panjangnya Calving Interval 

disebabkan beberapa faktor diantaranya panjang birahi 

setelah melahirkan dan manajemen perkawinan. 

 

4.4.5 Indeks Fertilitas (IF) 

 Indeks Fertilitas merupakan derajat kemampuan 

bereproduksi baik pada ternak jantan maupun pada ternak 

betina. Sedangkan menurut Suyadi dkk. (2015) indeks 

fertilitas merupakan indikator sederhana untuk mengukur 

kondisi fertilitas dari sapi. Nilai IF dari hasil penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Pengamatan penampilan reproduksi berdasarkan 

IF. 

Jenis Sapi 
IF 

 
Peranakan Limousin 68,01 

Peranakan Ongole 74,83 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2015). 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata IF 

pada sapi Peranakan Limousin sebesar 68,01 dan sapi PO 

sebesar 74,83. Menurut Ihsan (2010) pengamatan indeks 

fertilitas di Kecamatan Pagak menunjukkan bahwa pada 

sapi PO lebih baik dari pada keturunannya dengan sapi 

limousin, dengan hasil masing-masing 50,09 dan 24,95. 
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Ihsan (2010) menambahkan bahwa hasil indeks fertilitas 

yang baik >80; 50-80 dikategorikan sedang dan <50 

temasuk kurang baik. Namun menurut Suyadi dkk. 

(2015) bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

diantara paritas dan bangsa untuk tampilan reproduksi 

dan status fertilitas di lokasi Jawa Timur.  

Nilai Indeks Fertilitas kedua bangsa sapi memiliki 

tingkat reproduksi yang cukup tinggi dan dapat 

menguntungkan peternak yaitu tidak memerlukan 

perkawinan yang berulang kali, sehingga efisien dalam 

segi waktu, efisien dari segi biaya dan dapat 

memperbaiki kualitas mutu genetik sapi potong. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa induk 

sapi PO mempunyai penampilan reproduksi yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan sapi Peranakan Limousin 

berdasarkan nilai Service per Conception sapi PO lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan sapi Peranakan 

Limousin. Nilai Conception Rate sapi PO lebih tinggi 

dari sapi Peranakan Limousin. Hasil Days Open dan 

Calving Interval sapi PO lebih pendek dari pada sapi 

Peranakan Limousin. Indeks Fertilitas sapi PO lebih 

tinggi dari sapi Peranakan Limousin. Umur pertama 

kawin dan umur pertama beranak sapi PO relatif sama 

dengan sapi Peranakan Limousin. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, tampilan reproduksi 

kedua bangsa sudah baik. Jadi diharapkan peternak dapat 

mempertahankan sistem manajemen pemeliharaan sapi, 

peternak dapat mendeteksi berahi sedini mungkin dan 

peternak dapat lebih mengefisiensikan jarak beranak dan 

lama kosong. 
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