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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu sentra 

produksi sapi potong di Indonesia dengan jumlah populasi 

sebanyak 2.524.573 ekor. Pemasaran komoditas sapi potong 

dari Jawa Timur meliputi DKI Jakarta ,Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Populasi 

sapi potong pada tahun 2013 mencapai 16,8 juta ekor dari 

sebelumnya sebanyak 15,9 juta ekor. Jumlah ini meningkat 

sekitar 5,6% per tahun, tetapi belum juga dapat memenuhi 

kebutuhan daging sapi dalam negeri (Derektorat Jendral 

Peternakan, 2013). Penyediaan daging masih tergolong rendah 

apabila dibandingkan dengan permintaanya. Untuk 

mengurangi kesenjangan ini diperlukan berbagai upaya yang 

mampu meningkatkan produktivitas, terlebih pada peternakan 

sapi potong rakyat. Menurut data (BPS, 2014), konsumsi 

daging nasional sebesar 550.457,92 ton pada tahun 2013. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan produktivitas sapi di dalam negeri. Berbagai 

macam bangsa sapi potong telah diimpor baik berupa ternak 

hidup maupun dalam bentuk semen beku yakni dengan 

Inseminasi Buatan (IB), yang bertujuan untuk dapat 

meningkatkan mutu genetik sapi potong Indonesia. Inseminasi 

Buatan merupakan program yang telah dikenal oleh peternak 

sebagai teknologi reproduksi ternak yang efektif karena dapat 

menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang 

besar dengan memanfaatkan pejantan unggul (Susilawati, 

2011). Program IB banyak masalah seperti kurang 

diperhatikanya Days Open dan Calving Interval yang panjang 
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karena lamanya penyapihan yang dilakukan oleh peternak, 

terjadi distokia yang di sebabkan karena IB dilakukan pada 

ternak sapi yang mempunyai bentuk tubuh yang kecil, 

sehingga hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian. IB 

diimplementasikan secara luas di Indonesia sejak tahun 1970-

an, sehingga perlu dilakukan penelitian agar dapat mengetahui 

dan dapat memecahkan masalah tersebut. Keberhasilan usaha 

perkembangbiakan sangat terkait dengan performans 

reproduksi dan tingkat mortalitas induk dan anak. Faktor 

performans reproduksi yang penting antara lain adalah Service 

Per Conception (S/C), Conception Rate (CR), Days Open 

(DO), Calving Interfal (CI) dan Indeks Fertilitas (IF) (Ihsan 

dan Wahjuningsih, 2011).  

Kabupaten Magetan memiliki populasi sapi potong 

sebesar 259.273 ekor, sedangkan Kecamatan Panekan 

memiliki populasi sapi potong dengan jumlah 18.037 ekor 

(Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Magetan, 2013). 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, sapi Peranakan 

Ongole masih dipertahankan untuk dipelihara secara turun 

temurun. Selain sapi PO terdapat sapi-sapi potong lainya salah 

satunya yaitu sapi Limousin dan Simmental. Dalam hal ini, 

lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan yang belum banyak dilakukan 

kajian tentang penampilan reproduksi sapi potong betina 

khususnya, S/C, CR, DO, CI dan IF. Oleh karena itu, perlu 

dikaji tentang penampilan reproduksi sapi potong betina, yang 

meliputi S/C, CR, DO, CI dan IF pada induk sapi Simpo dan 

induk sapi PO yang dapat digunakan sebagai sumber informasi 

mengenai penampilan reproduksi ternak sapi potong dan 

memperbaiki peneglolaan reproduksi dalam pemeliharaan 

ternak sapi pada wilayah tersebut. 



3 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan penampilan reproduksi induk 

sapi potong persilangan Simmental dangan PO (Simpo) dan 

Peranakan Ongole di Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui performans 

reproduksi yang lebih baik antara induk sapi potong Simpo 

dan Peranakan Ongole di Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan yang ditinjau dari S/C, CR, DO, CI dan IF. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi dalam meningkatkan produktifitas induk sapi 

potong, sehingga dapat membantu pemerintah mengambil 

kebijakan dalam pengembangan sapi potong di Indonesia pada 

umumnya dan Kabupaten Magetan pada khususnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Kebutuhan daging sapi dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat serta semakin tingginya tingkat kesadaran 

masyarakat akan pentingnya protein hewani. Penyediaan 

daging masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan 

permintaanya. Untuk mengurangi kesenjangan ini diperlukan 

berbagai upaya yang mampu meningkatkan produktivitas 

(Nuryadi dan Wahyuningsih, 2011). 

Tingginya permintaan daging yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun dengan seiring bertambahnya jumlah 
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penduduk, peningkatan pendapatan serta kesadaran 

masyarakat akan kebutuhan protein hewani menjadi 

permasalahan kita semua dan pemerintah. Salah satu kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sapi potong di 

Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu 

dengan menyilangkan sapi lokal dengan sapi impor seperti 

sapi Simmental, Limousin dan Angus. Persilangan antar 

bangsa sapi ditujukan untuk memaksimalkan heterosigositas 

(terkumpulnya keunggulan dari masing-masing bangsa pada 

satu individu). Persilangan yang terkenal di dunia adalah 

antara Bos taurus dan Bos indicus untuk membentuk bangsa 

baru yang memiliki keunggulan kedua bangsa tersebut. 

Persilangan sapi dilakukan dengan cara kawin buatan atau IB. 

Teknologi IB juga diharapkan dapat meningkatkan mutu 

genetik sapi ( Tortir Kacman dan Fernando, 2006). Sapi PO 

menunjukkan keunggulan sapi tropis yaitu daya adaptasi 

terhadap iklim tropis yang cukup tinggi, tahan terhadap panas, 

tahan terhadap gangguan parasit seperti gigitan nyamuk dan 

caplak, toleransi yang baik terhadap pakan yang mengandung 

serat kasar tinggi. Sapi PO ini mempunyai laju pertumbuhan 

yang lambat. Sapi Simpo merupakan sapi dengan tipe postur 

tubuh besar sehingga secara genetik mempunyai laju 

pertumbuhan yang relatif cepat serta mempunyai persentase 

karkas yang cukup bagus bila dibanding dengan sapi PO,oleh 

karena itu perlu adanya evaluasi reproduksi terhadap sapi 

Simpo dan Peranakan Ongole (PO) tersebut. 

Reproduksi merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menentukan efisiensi produksi ternak. Efisiensi 

dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan 

satu pedet dalam satu tahun. Tinggi rendahnya efisiensi 

reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh S/C, CR, DO, 
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CI dan IF. Sampai sejauh ini masih sedikit informasi tampilan 

reproduksi yang dapat diukur dan dievaluasi melalui 

keberhasilan IB yang meliputi S/C, CR, DO, CI dan IF, 

sehingga, perlu dikaji tentang penampilan reproduksi sapi 

potong betina, yang meliputi S/C, CR, DO, CI dan IF pada 

induk sapi Simpo dan induk sapi PO yang dapat digunakan 

sebagai sumber informasi mengenai penampilan reproduksi 

ternak sapi potong dan memperbaiki pengelolaan reproduksi 

dalam memperbaiki pengelolaan produksi dalam pemeliharaan 

ternak sapi pada wilayah tersebut (Ihsan, 2010). 

Terdapat perbedaan performans reproduksi sapi 

Peranakan Ongole dan sapi Peranakan Limousin.  Sapi 

Peranakan Ongole mempunyai penampilan reproduksi yang 

ditunjukkan  nilai Days Open (DO), Service per 

Conception(S/C), dan Calving Interval (CI)  lebih baik  bila 

dibandingkan sapi Peranakan Limousin ( Nuryadi dan 

Wayuningsih, 2011). 
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1.6 Diagram Alir Kerangka Pikir 

Secara garis besar kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar.1 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Kebutuhan daging meningkat dan persediaan kurang 

 

Peran pemerintah dalam mengambil kebijakan 

Mengimpor pejantan unggul 

Meningkatkan mutu genetik sapi lokal 

Sapi lokal (PO) Sapi persilangan (Simmental-PO) 

Inseminasi Buatan (IB) 

Performans Reproduksi 

SC IF CI DO CR 

Evaluasi Reproduksi 
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1.7 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah performans reproduksi 

sapi Peranakan Ongole lebih baik bila dibandingkan dengan 

sapi persilangan Simmental - PO ditinjau dari S/C, CR, DO. 

CI dan IF. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Sapi Simmental Peranakan Ongole 

 Sapi Simmental Peranakan Ongole (SIMPO) merupakan 

hasil persilangan antara sapi Simmental dengan sapi PO. 

Karakteristik sapi ini menyerupai sapi PO, Simmental dan 

perpaduan kedua ciri sapi PO dan sapi Simmental, antara lain: 

1) warna bulu penutup badan bervariasi mulai dari putih 

sampai coklat kemerahan, 2) warna kipas ekor, ujung hidung, 

lingkar mata, dan tanduk ada yang ber- warna hitam dan coklat 

kemerahan, 3) profil kepala datar, panjang dan lebar, dahi 

berwarna putih, 4) tidak memiliki kalasa, 5) ada gelambir 

kecil, 6) pertulangan besar, postur tubuh panjang dan besar, 

warna tracak bervariasi dari hitam dan coklat kemerahan 

(Budisatria, I Gede dan Tety, 2012).  

 Sapi Simmental berasal dari lembah Simme di Swiss. 

Ciri-ciri sapi Simmental berwarna merah, bervariasi mulai dari 

yang gelap sampai hampir kuning dengan totol-totol serta 

mukanya berwarna putih. Sapi ini terkenal karena menyusui 

anak dengan baik, pertumbuhan yang cepat, serta badan 

panjang dan padat. Sapi Simmental berukuran besar, baik pada 

kelahiran, penyapihan maupun saat mencapai dewasa. Sapi 

keturunan Simmental disukai karena merupakan ternak unggul 

yang mampu menghasilkan daging yang baik dan berkualitas 

tinggi serta mempunyai nilai jual yang tinggi (Syafrizal, 

2011). Suhada, Sumadi dan Ngadiyono (2009) menambahkan 

bahwa Sapi Simmental merupakan bangsa sapi yang banyak 

diminati karena memiliki banyak kelebihan, diantaranya 

mampu membentuk perdagingan yang baik dan kompak 

dengan per-lemakan yang tidak begitu banyak, berat badan 
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untuk jantan dewasa bias mencapai 1000 sampai 1200 kg dan 

betina 550 sampai 800 kg, memiliki temperamen yang jinak, 

mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Indonesia. 

 

2.2 Karakteristik Sapi Peranakan Ongole 

 Sapi PO merupakan hasil pemuliaan sistem persilangan 

dengan grading up sapi Sumba Ongole dan Jawa pada saat 

pemerintah Belanda di Indonesia. Sapi PO menunjukkan 

keunggulan sapi tropis yaitu daya adaptasi terhadap iklim 

tropis yang cukup tinggi, tahan terhadap panas, tahan terhadap 

gangguan parasit seperti gigitan nyamuk dan caplak, toleransi 

yang baik terhadap pakan yang mengandung serat kasar tinggi. 

Sapi PO mempunyai cirri yaitu berbulu kelabu kehitam-

hitaman di bagian kepala, leher dan lutut berwarna gelap 

sampai hitam, namun pada sapi betinanya berwarna putih, dahi 

cembung, bertanduk pendek, berpunuk besar, serta memiliki 

gelambir dan lipatan-lipatan kulit di bawah perut sampai leher. 

Sapi PO di beberapa daerah dipelihara dengan tujuan ganda 

disamping sebagai sapi potong penghasil daging juga untuk 

sapi pekerja, hanya di daerah kering tidak ada persawahan sapi 

ini dipelihara sebagai sapi potong penghasil daging. Keadaan 

ini juga memberikan kontribusi pengaruh terhadap potensi 

biologi baik produksi maupun reproduksinya (Astuti, 2004). 

 Sapi lokal Indonesia mempunyai keistimewaan yaitu 

adaptif, reproduktivitas tinggi, tahan penyakit tropis, serta 

kualitas kulit dan karkas yang baik. Kondisi kurang pakan 

menyebabkan sapi lokal akan kurus, tetapi masih mampu 

berahi, berovulasi dan bunting. Kelemahan sapi lokal adalah 

kurang responsif terhadap pakan berkualitas, pertambahan 

bobot badan harian rendah (PBBH), bobot potong kecil, serta 

rendahnya produksi susu, saat kurang pakan, sapi lokal akan 
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melahirkan anak berukuran sangat kecil dan mati karena 

kekurangan susu (Ihsan, 2010) 

 

2.3 Pengamatam Reproduksi 

 Reproduksi merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menentukan efisiensi ternak sapi potong. Efisiensi dapat 

dikatakan baik manakala seekor induk sapi dapat 

menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. Tinggi rendahnya 

efisiensi reproduksi sekelompok ternak di tentukan oleh angka 

kebuntingan pertama (conception rate), jarak antar kelahiran 

(calving interval), (days open) atau jarak waktu antara 

melahirkan sampai bunting kembali, dan angka kawin 

perkebuntingan (Service per Conception) (Ihsan, 2010). 

 Hafez (2000) menyatakan bahwa efisiensi reproduksi 

adalah penggunaan secara maksimum kapasitas reproduksi, 

tujuanya adalah pemberdayaan dan penerapan bioteknologi 

reproduksi antara lain adalah memperoleh efisiensi dan 

efektifitas siklus reproduksi yaitu menghasilkan keturunan. 

Indikator keberhasilan budidaya peternakan adalah 

perkembangbiakan yang identik dengan produktivitas, 

terutama pada budidaya ternak yang memang bertujuan untuk 

breeding, lebih tepatnya lagi yaitu terpenuhinya jarak 

kelahiran yang ideal atau rata-rata setiap tahun dapat 

menghasilkan anak keturunan. 

 Beberapa hal yang dapat meningkatkan efisiensi 

reproduksi terutama penerapan bioteknologi atau 

mengembangkan teknologi praktis seperti IB dan embrio 

transfer, selain itu manajemen pemeliharaan ternak, kualitas 

pakan, kemampuan deteksi berahi, Sumber Daya Manusia 

Peternak serta ketrampilan petugas inseminator. Manajemen 

perkawinan ternak yang baik sangat penting untuk 
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meningkatkan efisiensi reproduksi termasuk perbaikan 

keturunanya (Nuryadi dan Wayuningsih, 2011). 

 

2.3.1 Service per Conception 

 Service per Conception adalah angka yang 

menunjukkan berapa kali perkawinan atau inseminasi buatan 

yang dibutuhkan oleh ternak sampai menghasilkan 

kebuntingan. Service per Conception dapat menggambarkan 

tingkat kesuburan ternak di dalam suatu peternakan. Nilai 

angka kawin per kebuntingaditentukan dengan membagi 

jumlah total perkawinan (IB) dengan jumlah ternak yang 

bunting. Angka kawin per kebuntingan memiliki nilai yang 

lebih kecil dan kurang valid untuk perhitungan kelompok 

populasi yang besar tetapi pengukuran akan lebih valid pada 

perhitungan per kelompok individu betina (Bearden, Furquay 

dan Willard, 2004). 

 Afiati, Herdis dan Said (2013) menyatakan bahwa nilai 

S/C dikatakan normal  antara 1,6-2,0. Rasad (2009) 

menambahkan bahwa idealnya seekor sapi  betina yang harus 

mengalami kebuntingan setelah melakukan IB 1-2 kali  selama 

proses perkawinan. Faktor yang mempengaruhi tingginya nilai 

S/C diantaranya adalah faktor nutrisi dari pakan yang 

diberikan (Susilawati,  2011). Sulaksono, Suharyanti dan 

Santoso (2010)  menambahkan bahwa tinggi rendahnya nilai 

S/C dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

keterampilan inseminator, waktu dalam melakukan inseminasi 

buatan dan pengetahuan peternak dalam mendeteksi birahi. 

Angka S/C jika berada pada angka di bawah 2 yang berarti 

sapi masih dapat beranak 1 tahun sekali, apabila angka S/C di 

atas 2 akan menyebabkan tidak tercapainya jarak beranak  

yang ideal dan menunjukkan reproduksi sapi tersebut kurang 
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efisien yang membuat jarak beranak menjadi  lama, sehingga 

dapat  merugikan  peternak  karena harus mengeluarkan biaya 

IB lagi. 

  Manajemen perkawinan yang tepat merupakan salah 

satu faktor yang harus dilakukan guna mengantisipasi tinggiya 

kawin berulang. Selain itu Service per Conception sangat 

dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya adalah kualitas 

pejantan atau straw yang diinseminasikan, keahlian 

inseminator, dan deteksi estrus yang tepat (Prihandini., Hakim 

dan Nurgiartiningsih, 2011). Hadi dan Ilham (2002) 

menyatakan bahwa penyebab tingginya Service per 

Conception adalah terlambatnya petani saat mendeteksi berahi, 

terlambatnya melaporkan berahi sapi kepada petugas 

inseminator, adanya kelainan pada alat reproduksi sapi betina, 

kurang terampilnya inseminator, fasilitas inseminator terbatas 

dan kurang lancarnya transportasi. 

 

2.3.2 Conception Rate 

 Conception Rate atau angka konsepsi merupakan 

persentase ternak betina yang bunting pada perkawinan 

pertama dari sejumlah keseluruhan ternak betina yang di 

inseminasi. Angka konsepsi ditentukan berdasarkan hasil 

diagnose kebuntingan dengan palpasi abdominal. Conception 

Rate yang baik apabila mencapai 60% atau lebih (Sasongko, 

Anwar dan Utama, 2013).  

 Kemampuan induk sapi untuk bunting pada inseminasi 

pertama sangat dipengaruhi oleh variasi lingkungan. Nutrisi 

pakan yang diterima oleh sapi pada saat sebelum dan sesudah 

beranak juga akan berpengaruh pada CR, sebab kekurangan 

nutrisi sebelum melahirkan akan menyebabkan tertundanya 

siklus estrus (Desinawati dan Isnaini, 2010). Faktor yang 
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menyebabkan kegagalan sapi bunting adalah akibat deteksi 

berahi yang dilakukan peternak tidak tepat, keterlambatan 

pelaporan mengenai adanya gejala berahi dan faktor kematian 

embrio dini yang disebabkan oleh sanitasi kandang yang 

kurang bersih sehingga menimbulkan penyakit pada ternak. 

Pengamatan atau deteksi berahi perlu dikuasai peternak agar 

hal tersebut tidak terjadi dan Inseminasi Buatan akan berjalan 

dengan baik (Kartasudjana, 2001). 

 

2.3.3 Days Open 

 Days Open atau lama kosong merupakan jarak waktu 

antara sapi beranak atau partus sampai perkawinan yang 

menghasilkan kebuntingan yaitu sekitar 85 hari. Lama kosong 

akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan program 

reproduksi sapi secara lebih baik terutama dalam penentuan 

waktu inseminasi pertama pasca partus (Hadisutanto, 2008). 

Days Open atau lama kosong merupakan salah satu faktor 

utama yang menentukan panjang ataupun lamanya jarak 

beranak. Days Open ini sebagai parameter yang biasanya 

berperan penting dalam tercapainya target jarak beranak. Days 

Open yang panjang menyebabkan jarak beranak yang panjang 

pula (Ball dan Peters, 2014). Hardjopranoto (1995) 

menyatakan bahwa agar setiap induk dapat melahirkan setiap 

tahun, maka ternak tersebut harus dikawinkan 90 hari setelah 

kelahiran. Days Open bisa diperkecil dengan mendeteksi 

berahi agar ternak tiap tahun melahirkan pedet, waktu 

kelahiran sampai terjadinya kebuntingan kembali 60-90 hari. 

 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 



15 

 

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 angka kawin 

perkebuntinganya menjadi tinggi; (4) umur pertama kali 

dikawinkan lambat. Kondisi pemeliharaan yang baik akan 

menyebabkan kinerja reproduksi sapi crossbred dengan 

proporsi darah Simmental atau Limousin tinggi, tetap baik. 

Tetapi sering di jumpai penyapihan anak sangat lambat, 

sehingga induk mengalami DO yang sangat lama, yang 

selanjutnya berdampak pada jarak beranak yang semakin 

panjang, walaupun nilai S/C cukup rendah. Hal ini tidak 

terjadi pada sapi PO, walaupun makanan terbatas dan anak- 

anak terlambat disapih, sapi tetap dapat dikawinkan, bunting 

dan beranak, walaupun badan terlihat sangat kurus (Diwyanto 

dan Inounu, 2009) 

 Lama kosong atau Days Open dapat diperkecil dengan 

meningkatkan efisiensi deteksi estrus, dengan cara 

mengawinkan sapi antara 55-58 hari setelah melahirkan. 

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 (Hafez, 2000). 

 

2.3.4 Calving Interval 

 Calving Interval adalah jangka waktu antara satu 

kelahiran dengan kelahiran berikutnya atau sebelumnya. 

Calving Interval ditentukan oleh lama kebuntingan dan lama 

waktu kosong. Lama kosong menunjukkan selang waktu 

antara saat beranak sampai dengan terjadinya konsepsi 
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kembali setelah beranak (Hafez, 2000). 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 (Hadisutanto, 2008). 

 Manajemen perkawinan yang tepat menjadi pilihan 

yang harus dilakukan guna mengantisipasi tingginya kawin 

berulang dan jarak beranak yang panjang. Semakin cepat 

terjadinya anestrus post partum maka akan semakin kecil 

angka kawin perkebuntinganya, sehingga mempengaruhi jarak 

beranak menjadi lebih pendek (Aryogi ,Sumadi, dan 

Harjosubroto, 2005). 

 Sasongko, Anwar dan Utama (2013) menyatakan bahwa 

DO yang panjang akan berpengaruh terhadap panjangnya CI 

sehingga akan dapat merugikan peternak karena secara 

ekonomi biaya pemeliharaan bertambah dan waktu untuk 

mendapatkan seekor pedet akan tertunda. Penyebab 

panjangnya Calving Interval adalah interval antara munculnya 

estrus pertama dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan 

perkawinan, serta kematian embrio (Latief, Rahardja, dan 

Yusuf, 2004). Rianto dan Sularno (2005) menambahkan 

bahwa panjangnya Calving Interval disebabkan beberapa 

faktor diantaranya panjang berahi setelah melahirkan dan 

manajemen perkawinan. 

 

2.3.5 Indeks Fertilitas 

 Indeks Fertilitas merupakan derajat kemampuan 

berepreproduksi baik pada ternak jantan maupun pada ternak 

betina. Fertilitas tidak dapat diukur dengan meter atau liter, 
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namun harus diukur dalam berbagai parameter yang saling 

berhubungan, daya fertilitasnya dapat dihitung sebagai rata-

rata per sapi atau per 100 sapi per induk (Winantea, 1982). 

 Indeks fertilitas merupakan suatu cara mengevaluasi 

aspek reproduksi atau penampilan reproduksi dengan melihat 

besarnya fertilitas status populasi sapi potong yang dihitung 

berdasarkan tiga variable yaitu tingkat kebuntingan pada 

perkawinan pertama (Conception Rate). Ihsan dan 

Wahjuningsih (2011), menyatakan bahwa jumlah kawin 

perkebuntingan (Service per Conception) dan jarak rata-rata 

lama kosong (Days Open). Dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

 IF=  - (DO – 125) 

 Rendahnya nilai ferilitas selain mengurangi efisiensi 

reproduksi juga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan 

peternak dan bertambahnya biaya pemeliharaan, karena pada 

populasi dengan tingkat fertilitas yang rendah masa 

pemeliharaan akan lebih panjang akibat panjangnya jarak 

beranak karena kawin berulang. Fertilitas induk sapi dapat 

dilihat dari adanya kebuntingan, kondisi saluran reproduksi, 

pakan yang diberikan, perubahan kondisi tubuh dari kelahiran 

sampai perkawinan kembali, umur dan bangsa (Nabel, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan  dilaksanakan mulai November sampai 

Desember 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi 

Simpo 50 ekor dan sapi Peranakan Ongole 50 ekor yang 

diambil berdasarkan tempat kerja inseminator di wilayah 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

survey dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan 

dan wawancara secara langsung dengan peternak 

menggunakan daftar pertanyaan kuisioner, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari petugas Inseminator Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan. 

 Penentuan lokasi dan sampel penelitian secara purpose 

sampling yaitu pemilihan subyek didasarkan atas ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya serta 

mengacu pada pengambilan sampel dengan sengaja untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Penentuan lokasi penelitian 

yaitu di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dengan 

sistem perkawinan sapi Peranakan Simmental dan sapi 

Peranakan Ongole yang sudah menggunakan Inseminasi 

Buatan. Penentuan sampel berdasarkan kepemilikan induk sapi 
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Simpo dan sapi Peranakan Ongole yang tidak mengalami 

gangguan reproduksi. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

3.4.1 Service per Conception 

 S/C merupakan angka yang menunjukan berapa kali 

perkawinan hingga menghasilkan kebuntingan, Menurut 

pendapat (Toelihere, 1993). Service per Conception dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

Service per Conception=  

 

3.4.2 Conception Rate 

 Conception Rate merupakan betina yang bunting pada 

perkawinan pertama. Dijelaskan oleh (Sasongko dkk., 2013) 

Conception Rate dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 CR=  × 100% 

 

3.4.3 Days Open 

 Days Open atau lama kosong adalah jarak dari sapi 

beranak atau partus sampai perkawinan yang menghasilkan 

kebuntingan kembali (Hadisutanto, 2008). 

 

3.4.4 Calving Interval 

 Calving Interval adalah jangka waktu yang menunjukan 

antara kelahiran yang satu dengan kelahiran yang sebelumnya 

atau sesudahnya. Calving Interval dapat dipengaruhi oleh lama 

waktu kebuntingan dan lama waktu kosong (Hafez, 2000). 
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3.4.5 Indeks Fertilitas 

 Indeks Fertilitas atau derajat kemampuan bereproduksi 

baik pada ternak jantan maupun betina, menurut  (Ihsan dan 

Wahjuningsih, 2011). Dapat dihitung berdasarkan rumus : 

 

  IF =  - (DO – 125) 

 Keterangan:  IF = Indeks Fertilitas 

   CR = Conception Rate 

   S/C = Service per Conception 

   DO = Days Open 

 

3.5 Analisis Data 

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

kemudian dianalisis menggunakan Uji-t tidak berpasangan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan data (Dajan, 

1996). 

 

3.6 Daftar Singkatan 

1. S/C : Service per Conception 

2. CR : Conception Rate 

3. DO : Days Open 

4. CI : Calving Interval 

5. IF : Indeks Fertilitas 

6. IB : Inseminasi Buatan 

7. PO : Peranakan Ongole 

8. PBBH : Pertambahan Bobot Badan Harian 

9. SIMPO: Sapi Simmental Peranakan Ongole 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Magetan, adalah sebuah kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Magetan. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, 

Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten 

Ponorogo, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Wonogiri (keduanya termasuk provinsi Jawa Tengah). 

Bandara Iswahyudi, salah satu pangkalan utama Angkatan 

Udara RI di kawasan Indonesia Timur, terletak di kecamatan 

Maospati. Kabupaten Magetan terdiri atas 19 kecamatan, yang 

terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Kabupaten Magetan 

dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan 

jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, namun jalur tersebut 

tidak melintasi ibukota Kabupaten Magetan. 

 Sapi Peranakan Ongole dan Simpental-PO merupakan 

jenis sapi yang banyak di pelihara masyarakat Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan di bandingkan dengan jenis sapi 

lainnya, dimana sistem pemeliharaan yang diterapkan adalah 

system pemeliharan tradisional. Letak kandang sangat 

berdekata dengan tempat tinggal peternak yaitu di samping 

atau di belakang rumah peternak. Setiap peternak rata-rata 

memiliki 2-5 ekor sapi karena kebanyakan peternak 

menggunakan ternak sapi ini sebagai tabungan. 

 Sapi PO masih banyak di pelihara masyarakat karena 

dianggap memiliki daya tahan yang lebih baik jika dibanding 

sapi impor, namun banyak pula yang memelihara sapi 

peranakan Limousin maupun peranakan Simmental karena di 

anggap memiliki produktifitas lebih tinggi jika dibanding sapi 
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lokal. Masyarakat Kecamatan Panekan sering pula mendapat 

bantuan dari pemerintah dalam bentuk sapi PO yang bertujuan 

melestarikan sapi lokal Indonesia. 

 

4.2. Penampilan Reproduksi Ternak 

 Pengamatan penampilan reproduksi ternak ini meliputi 

S/C, CR, DO, CI dan IF seperti dapat di lihat pada Tabel.1 

Berikut : 

Tabel 1. Pengamatan penampilan reproduksi sapi potong 

induk Simmental-PO dan sapi potong Peranakan Ongole. 

Jenis Sapi 

S/C CR DO CI IF 

Kali % Hari Hari % 

Simmental-PO 1,38±0,62
 

70±5,52
 

129,9
a
±18,99 403,32

a 
±16,1 45,82 

Peranakan Ongole 1,28±0,57
 

78±5,58
 

120
b
±13,53 392,96

b
±16,6 65,93 

Keterangan : Superskrip (a,b) pada kolom yang sama 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01). 

 

4.2.1. Sevice per Conception 

 Sevice per Conception merupakan angka yang 

menunjukkan total terjadinya perkawinan atau inseminasi 

buatan yang dibutuhkan oleh ternak sampai mengalami 

kebuntingan. Nilai S/C dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Tabel 1 menunjukkan S/C Simpo 1,38 dan S/C pada 

sapi PO 1,28. Hasil perhitungan pada Lampiran 4 dan 

Lampiran 5. Dari data perhitungan data penelitian yang 

diperoleh dapat diketahui tidak adanya perbedaan yang nyata 

antara S/C sapi Simpo dan Sapi PO, karena dalam penelitian 

ini karakter sapi yang digunakan adala jenis sapi yang tidak 

mengalami gangguan reproduksi dan inseminator yang 

melakukan inseminasi adalah orang yang sama pada satu 
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kabupaten ini. Menurut Nuryadi dan Wahyuningsih (2011) 

penampilan reproduksi sapi PO di Kabupaten Malang sebesar 

1,28 dan sapi Simmental 1,34. Dengan perbandingan tersebut  

menunjukan bahwa nilai S/C di Kabupaten Malang ini tidak 

banyak berbeda dengan yang di temukan di lokasi penelitin 

yaitu Kabupaten Magetan. Bearden, Fuquay dan Willard 

(2004) menyatakan bahwa semakin rendahnya nilai S/C maka 

akan semakin tinggi nilai fertilitasnya dan jika semakin tinggi 

nilai S/C maka fertilitas semakin rendah. Sedangkan menurut 

Afiati dkk. (2013) menyatakan bahwa nilai S/C dikatakan 

normal  antara 1,6-2,0. Ditambahkan oleh Rasad (2009) bahwa 

idealnya seekor sapi  betina yang harus mengalami 

kebuntingan setelah melakukan IB 1-2 kali selama proses 

perkawinan. Faktor yang mempengaruhi tingginya nilai S/C 

diantaranya adalah faktor nutrisi dari pakan yang diberikan 

(Susilawati,  2011). 

 Sulaksono dkk. (2010) menambahkan bahwa tinggi 

rendahnya nilai S/C dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain keterampilan inseminator, waktu dalam melakukan 

inseminasi buatan dan pengetahuan peternak dalam 

mendeteksi birahi. Angka S/C jika berada pada angka di 

bawah 2 yang berarti sapi masih dapat beranak 1 tahun sekali, 

apabila angka S/C di atas 2 akan menyebabkan tidak 

tercapainya jarak beranak yang ideal dan menunjukkan 

reproduksi sapi tersebut kurang efisien yang membuat jarak 

beranak menjadi lama, sehingga dapat  merugikan  peternak  

karena harus mengeluarkan biaya IB lagi. 

 Nilai S/C yang baik di Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan ini dapat di sebabkan oleh banyak faktor diantaranya 

yaitu petugas inseminasi tidak akan melakukan inseminasi jika 

ternak tidak sedang dalam masa berahi atau masa berahinya 
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sudah lewat. Inseminator memberi pengertian kepada peternak 

bagaimana supaya tidak salah dalam mendeteksi berahi 

sehingga segera dapat menghubungi petugas inseminator dan 

menyarankan pemberian pakan yang baik  supaya tidak 

menghambat terjadinya siklus berahi pada ternak ataupun 

mengakibatkan silent heat. Nuryadi (2000) menyatan bahwa 

estrus pada sapi berahir antara 12-18 jam. Tanda- tanda estrus 

pada sapi dikenal dengan 3A: abang (labia minor merah), aboh 

(vulva membengkak), anget (suhu tubuh meningkat sedikit 

lebih hangat dari biasanya), 2B: berteriak-teriak atau tidak 

tenang atau selalu bersuara,dan juga berlendir, yakni mucus 

yang berasal dari cervix nampak keluar dari vulva, seperti 

benang berwarna bening atau jernih dan transparan. 

Ditambahkan oleh Ihsan (2011) gejala–gejala ternak berahi 

yang terlihat dari luar hampir sama pada semua ternak 

mamalia, walaupun terdapat beberapa variasi antar spesies. 

Selama estrus, sapi betina menjadi sangat tidak tenang, kurang 

nafsu makan, dan kadang-kadang menguak dan berkelana 

mencari hewan jantan. Ia mencoba menaiki sapi-sapi betina 

lain dan akan diam berdiri bila dinaiki. Selama estrus akan 

tetap berdiri bila dinaiki pejantan dan pasrah menerima 

pejantan untuk berkopulasi.  

 Hasil penelitian merupakan salah satu bahan evaluasi 

keberhasilan dalam melaksanakan program manajemen 

Inseminsi Buatan (IB), Kecamatan Panekan memiliki 

manajemen yang sudah baik, karena angka kawin per 

kebuntingan berada pada angka < 2, jika angka kawin per 

kebuntingan diatas angka 2 akan menyebabkan tidak 

tercapainya angka beranak yang ideal dan menunjukan 

efisiensi reproduksi yang buruk serta menambah biaya 

pemeliharaan yang ditanggung peternak. Affandi., dkk (2009) 
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menyatakan bahwa nilai S/C yang normal adalah 1,6 sampai 2. 

Apabila nilai S/C rendah, maka nilai kesuburan sapi betina 

semakin tinggi, dan bila nilai S/C tinggi, maka nilai kesuburan 

sapi betina semakin rendah. S/C  yang lebih besar dari 2 dapat 

di duga terdapat sebuah kelainan. Kelainan tersebut dapat 

berasal dari bermacam-macam kemungkinan, misalnya 

gangguan reproduksi, tingkat fertilitas yang rendah atau 

peternak kurang terampil dalam mendeteksi berahi ternak. 

Nilai S/C dapat dicapai dengan mengatur waktu perkawinan 

yang tepat. Maka dengan nilai S/C yang didapat di Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan ini dapat di katakana sudah 

sangat baik. 

 Nilai S/C yang rendah tidak lepas dari kejelian peternak 

dalam mendeteksi berahi, kemampuan inseminator dalam 

melakukan IB dan kualias semen yang digunakan inseminator 

dalam melakukan IB. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

pendapat Prihandini., dkk (2006) yang menyatakan bahwa 

manajemen perkawinan yang tepat merupakan salah satu 

faktor yang harus dilakukan guna mengantisipasi tinggiya 

kawin berulang. Selain itu Service per Conception sangat 

dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya adalah kualitas 

pejantan atau straw yang diinseminasikan, keahlian 

inseminator, dan deteksi estrus yang tepat. Ditambahkan oleh 

Hadi dan Ilham (2002) bahwa penyebab tingginya Service per 

Conception adalah terlambatnya peternak saat mendeteksi 

berahi, terlambatnya melaporkan berahi sapi kepada petugas 

inseminator, adanya kelainan pada alat reproduksi sapi betina, 

kurang terampilnya inseminator, fasilitas inseminator terbatas 

dan kurang lancarnya transportasi. 

 Kendala yang berkaitan dengan reproduksi dan 

berlangsung dari waktu ke waktu adalah suplai pakan yang 
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sangat terbatas pada musim kemarau baik dari segi jumlah 

maupun kualitasnya, hal ini menyebabkan terganggunya 

reproduksi terutama pada induk menyusui dan bunting tua 

(Astuti, 2004). 

 

4.2.3 Conception Rate 

 Conception Rate merupakan presentase indukan sapi 

yang bunting dalam satu kali IB dari total seluruh induk sapi 

yang di IB. Nilai CR dapat di lihat pada Tabel 1. 

 Tabel 1 menunjukan nilai CR pada sapi Simmental-PO 

mencapai 70% dan pada sapi Peranakan Ongole mencapai 

78%. Hasil perhitungan CR dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 

Lampiran 5, dari perhitungan tersebut dapat di ketahui bahwa 

nilai kebuntingan sapi Peranakan Ongole tidak berbeda nyata 

dibandingkan dengan sapi Simmental-PO faktor penyebabnya 

adalah inseminator tidak melakukan IB jika ternak tidak dalam 

kondisi berahi dan sapi yang di IB adalah sapi yan tidak 

mengalami gangguan reproduksi. Menurut Soeharsono, Saptati 

dan Dwiyanto (2010) menyatakan bahwa CR sapi potong di 

Daerah Istmewa Yogyakarta sebesar 60%, sedangkan Nuryadi 

dan Wahyuningsih (2011) menyatakan bahwa CR di 

Kabupaten Malang sebesar 75,34% pada sapi PO dan 66% 

pada sapi Simmental, dengan demikian tidak ditemui adanya 

perbedaan yang besar antara Kabupaten Magetan dan 

Kabupaten Malang.  

 Nilai CR pada lokasi penelitian dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya keterampilan inseminator dalam 

melakukan inseminasi, tidak melakukan IB jika ternak tidak 

sedang dalam kondisi berahi dan ketepatan dalam 

mendeposisikan semen, selain kemampuan inseminator, 

tingginya nilai CR juga disebabkan oleh kejelian peternak 
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dalam mendeteksi berahi dan segera melapor pada inseminator 

sehingga manjemen IB dapat berlansung dengan baik dan 

reproduksi dapat berlangsung efisien. Ditambahkan 

Partodiharjo (1992) bahwa untuk perkawinan alam, angka 

kebuntingan kira-kira 70%, sedangkan dengan IB angka 

kebuntingan kira-kira 65%, tergantung dari kemampuan 

inseminator. 

 Kemampuan induk sapi untuk bunting pada inseminasi 

pertama sangat dipengaruhi oleh variasi lingkungan. Nutrisi 

pakan yang diterima oleh sapi pada saat sebelum dan sesudah 

beranak juga akan berpengaruh pada CR, sebab kekurangan 

nutrisi sebelum melahirkan akan menyebabkan tertundanya 

siklus estrus (Desinawati dan Isnaini, 2010). 

 Faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi yaitu 

pakan, dimana pakan yang di berikan pada ternak harus 

mencukupi kebutuhan ternak tersebut baik meliputi 

karbohidrad, protein, mineral dan vitamin. Pada lokasi 

penelitian pakan diberikan sehari dua kali yaitu pada pagi hari 

pukul 06.00 sebelum peternak bekerja dan sore hari pukul 

15.00 ketika peternak pulang bekerja. Pakan yang diberikan 

bervarisi bila pada musim penghujan dan persediaan hijauan 

banyak maka pakan yang di berikan berupa rumput lapang 

namun jika musim kemarau dan sedikit hijauan tersedia maka 

ternak diberi pakan jerami padi. Kekurangan protein kasar 

pada pakan akan menyebabkan peningkatan kasus silent heat. 

Pemberian energi dan protein pakan selama periode prepartum 

akan menyebabkan kondisi tubuh kurus pada saat beranak dan 

memperlihatkan penurunan persentase sapi yang mengalami 

estrus selama musim kawin. Pemberian pakan yang baik dan 

manajemen yang efisien diperlukan untuk menjamin suatu 

proses reproduksi yang normal dan baik (Endrawati, Baliarti 
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dan Budhi, 2010). Ditambahkan pula oleh Rianto dan Sularno 

(2005) pakan untuk sapi dapat berupa hijauan (rumput, 

kacang-kacangan dan limbah pertanian), konsentrat (dedak 

padi, onggok, ampas tahu), dan makanan tambahan (vitamin, 

mineral dan urea) secara umum jumlah pakan yang diberikan 

untuk seekor sapi setiap hari adalah sebagai berikut: hijauan: 

35-47 kg, atau bervariasi menurut berat badan dan besar 

badan, konsentrat: 2-5 kg, pakan tambahan: 30-50 g. Angka 

konsepsi dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya fertilitas 

dan kualitas semen, keterampilan inseminator, peternak serta 

kemungkinan adanya gangguan reproduksi atau kesehatan 

hewan betina (Ball dan Peters, 2014). 

 

4.2.3. Days Open 

 Days Open merupakan selang antara ternak beranak 

hingga mengalami kebuntingan kembali. Hasil penelitian 

mengenai DO dapat dilihat pada Tabel 1, dari hasil analisis 

menggunakan Uji-t tidak berpasangan diketahi bahwa adanya 

perbedaan sangat nyata antara nilai rata-rata DO sapi 

Peranakan Ongole dan DO sapi Simmental-PO.  

 Tabel 1 tersebut menyantumkan  bahwa  DO rata-rata 

sapi Simmental-PO adalah 129,9 hari apabila dibandingkan 

dengan rata-rata DO sapi Peranakan Ongole yang lebih pendek 

yaitu 120 hari. Hasil yang diperoleh dari lokasi penelitian 

terhitung lebih rendah dibanding dengan hasil penelitian oleh 

Soeharsono dkk., (2010) yang menyatakan bahwa kinerja 

reproduksi sapi potong di Daerah Istimewa Yogyakarta 

mempunyai rata-rata DO 151 hari, namun rata-rata DO yang 

diperoleh pada lokasi penelitian ini masih tergolong panjang. 

Hardjopranoto (1995) menyatakan bahwa agar setiap induk 

dapat melahirkan setiap tahun, maka ternak tersebut harus 
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dikawinkan 90 hari setelah kelahiran. Days Open bisa 

diperkecil dengan mendeteksi berahi agar ternak tiap tahun 

melahirkan pedet, waktu kelahiran sampai terjadinya 

kebuntingan kembali 60-90 hari, namun nilai DO di lokasi 

penelitian terhitung lebih pendek jika dibanding dengan 

penelitian oleh Nuryadi dan Wahyuningsih (2011) yaitu bahwa  

DO sapi PO di Kabupaten Malang yaitu 130,27 hari, 

sedangkan sapi Simmental-PO yaitu 149,32 hari. 

 Nilai DO dipengaruhi pula oleh nilai S/C , meskipun 

nilai S/C rendah atau < 1,6 namun hal ini tidak menjamin 

adanya nilai DO yang rendah pula. Pada lokasi penelitain 

diketahui nilai S/C sudah sangat baik namun nilai DO masih 

panjang, hal ini dapat di sebabkan oleh kurang akuratnya 

sistem deteksi berahi yang dilakukan peternak, dapat juga 

terlalu lamanya proses penyapiahan yang di lakukan peternak 

terhadap sapi setelah mengalami partus karena peternak 

menganggap jika sapi di kawinkan terlalu cepat maka 

perrtumbuhan pedet tidak akan normal, hal juga ini dapat 

menghambat berkerjanya hormone yang mempengaruhi 

timbulnya berahi. Tidak jarang terjadi silent heat pada ternak 

pasca partus, hal ini dapat di sebabkan oleh pakan yang tidak 

seimbang dan tidak memenuhi kebutuhan ternak. Musim 

kemarau menyebabkan hijauan  sulit di temui maka peternak 

memberikan pakan seadanya seperti jerami padi yang 

diketahui kualitasnya kurang baik. Ihsan dan Wahyuningsih 

(2011) menyatakan bahwa rata-rata waktu melahirkan sampai 

ternak bunting kembali yaitu 60-90 hari. 

 DO yang panjang pada lokasi penelitian ini menunjukan 

kurang efisiennya manajemen pemeliharaan sapi yang 

dilakukan oleh peternak, sehingga peternak akan mengalami 

kerugian. Rata-rata peternak akan mengawinkan kembali 
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sapinya setelah mengalami siklus berahi kedua atau ketiga. 

Sistem manajemen IB yang tidak efisien seperti itu akan 

memperpanjang lama DO dan CI. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan pendapat Susilawati dan Affandy (2004) menyatakan 

bahwa apabila terdapat jarak beranak yang panjang sebagian 

besar karena Days Open atau lama kosong yang panjang. 

faktor penyebabnya antara lain: (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 angka kawin perkebuntinganya menjadi tinggi; (4) 

umur pertama kali dikawinkan lambat. Ihsan dan 

Wahyuningsih (2011) menambahkan bahwa agar induk dapat 

partus setiap tahun maka ternak tersebut harus bunting 90 hari 

setelah mengalami kelahiran.  

 Lama kosong atau Days Open dapat diperkecil dengan 

meningkatkan efisiensi deteksi estrus, dengan cara 

mengawinkan sapi antara 55-58 hari setelah melahirkan. 

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 (Hafez, 2000). 

 Pemenuhan nutrisi ternak yang diperoleh dari pakan 

harus diperhatikan, salah satu faktor yang mempengaruhi 

kondisi induk adalah nutrisi pakan. Pedet yang terlalu lama 

disusukan pada induknya dengan pakan yang kurang 

memenuhi kebutuhan nutrisi, dapat menyebabkan post partus 

estrus menjadi lamban dan jarak kelahiran yang panjang 

sehingga peternak mengalami kerugian. Perbaikan pakan 
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diikuti penyapihan pedet yang ideal (pedet disapih antara umur 

2-3 bulan) merupakan alternative untuk memperbaiki kondisi 

induk sapi agar mampu menghasilkan keturunan yang bermutu 

dengan jarak beranak yang pendek (Soeharsono dkk., 2010). 

Kekurangan protein kasar pada pakan akan menyebabkan 

peningkatan kasus silent heat. Pemberian energi dan protein 

pakan selama periode prepartum akan menyebabkan kondisi 

tubuh kurus pada saat beranak dan memperlihatkan penurunan 

persentase sapi yang mengalami estrus selama musim kawin. 

Pemberian pakan yang baik dan manajemen yang efisien 

diperlukan untuk menjamin suatu proses reproduksi yang 

normal dan baik (Endrawati, dkk. 2010). 

 

4.2.4 Calving Interval 

 Calving Interval merupakan jarak antara melahirkan 

hingga melahirkan kembali dapat pula diartikan dengan 

menjumlahkan masa kosong dengan masa bunting pada 

ternak. Hasil perhitungan nilai CI pada hasil penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 1 dimana nilai CI pada sapi Simmental-PO 

sebesar 403,32 hari sedangkan pada sapi Peranakan Ongole 

diperoleh hasil yang lebih pendek yaitu 392.96 hari. 

Menggunakan perhitungan Uji-t tidak berpasangan hasil 

tesebut diperoleh, dan menunjukan hasil adanya perbedaan 

sangat nyata antara nilai rata-rata CI sapi Simmental-PO 

dengan sapi Peranakan Ongole. Hasil penelitian tersebut lebih 

pendek jika dibandingkan dengan penelitian Soeharsono 

(2010) yang menyatakan bahwa kinerja reproduksi sapi potong 

di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai CI sebesar 14,08 

bulan, dan penelitian Ihsan (2011) di Malang bahwa CI sapi 

PO sebesar 419,9 hari dan sapi Simmental sebesar 433,67 hari. 

Namun Calving Interval dilokasi penelitian kurang ideal 
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seperti yang dikemukakan oleh Hadi dan Ilham (2004) bahwa 

CI yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting dan 3 

bulan menyusui. Ditambahkan oleh Ball dan Peters (2004), 

efisiensi reproduksi dikatakan baik jika induk mampu 

menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. 

 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan adanya CI 

yang panjang, hasil tersebut disebabkan oleh kurang 

efisiennya manajemen pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh 

peternak, sehingga peternak akan mengalami kerugian. Rata-

rata peternak akan mengawinkan kembali sapinya setelah 

mengalami siklus berahi kedua atau ketiga. Faktor lain yaitu 

terkadang peternak belum memiliki biaya untuk melapor pada 

petugas inseminator. Sistem manajemen IB yang tidak efisien 

seperti itu akan memperpanjang lama DO dan CI. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Susilawati dan Affandy 

(2004) menyatakan bahwa apabila terdapat jarak beranak yang 

panjang sebagian besar karena Days Open atau lama kosong 

yang panjang. Hasil tersebut 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 angka kawin perkebuntinganya 

menjadi tinggi; (4) umur pertama kali dikawinkan lambat. 

Sasongko, Anwar dan Utama (2013) menambahkan 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. 

 Manajemen perkawinan yang tepat menjadi pilihan 

yang harus dilakukan guna mengantisipasi tingginya kawin 
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berulang dan jarak beranak yang panjang. Semakin cepat 

terjadinya anestrus post partum maka akan semakin kecil 

angka kawin perkebuntinganya, sehingga mempengaruhi jarak 

beranak menjadi lebih pendek (Aryogi dkk., 2006). Faktor 

penyebab panjangnya DO dan CI adalah terlambatnya 

kemunculan berahi yang pertama ,awal dilakukan IB, 

kegagalan perkawinan serta kematian embrio pada ternak. 

Ditambahkan oleh Latief dkk. (2004) beberapa hal yang dapat 

menyebabkan panjangnya Calving Interval adalah interval 

antara munculnya estrus pertama dengan terjadinya 

kebuntingan, kegagalan perkawinan, serta kematian embrio. 

 CI pada sapi Simpo dan PO pada Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan ini berbeda karena dapat disebabkan oleh 

banyak faktor diantaranya kempuan adaptasi ternak terhadap 

lingkungan serta pakan. Diwyanto (2009) menambahkan 

bahwa apabila induk sapi silangan kurang mendapatkan pakan 

yang cukup, badan akan menjadi sangat kurus dan biasanya 

sulit berahi atau mengalami silent heat dapat juga mengalami 

berahi namun tidak mengalami kebuntingan. 

 

4.2.5. Indeks Fertilitas 

 Indeks Fertilitas (IF) adalah derajat mempuan 

bereproduksi baik pada ternak jantan maupun betina yang 

diperoleh dari besaran angka CR, S/C dan DO. IF dihitung 

menggunakan metode deskriptif yaitu menggunakan rumus 

yang sudah ada. Nilai IF pada lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 1 yang menunjukan IF pada sapi Simmental-PO 

sebesar 45,82% dan sapi Peranakan Ongole sebesar 65,93%. 

Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata antara 

sapi Simmental-PO dan sapi Peranakan Ongole. Hal ini 

disebabkan oleh DO dan S/C sapi PO yang lebih rendah dan 



36 

 

nilai CR yang lebih tinggi dibanding dengan sapi Simpo. 

Sehingga diperoleh nilai IF yang lebih baik daripada nilai IF 

pada sapi Simpo. Menurut Ihsan (2010) bahwa hasil indeks 

fertilitas yang baik >80%; 50%-80% dikategorikan sedang dan 

<50% temasuk kurang baik. 

 Indeks fertilitas yang ditemui pada lokasi penelitian 

termasuk dalam kategori sedang, atau dikatakan kurang 

efisien. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya nilai IF 

pada lokasi penelitian diantaranya kurangnya kejelian peternak 

dalam melakukan deteksi berahi, pemberian pakan yang ala 

kadarnya tanpa memperhatikan kualias dan nutrisi kebutuhan 

ternak serta penyapihan pedet yang terlalu lama dilakukan 

oleh peternak. 

 Rendahnya nilai fertilitas dapat membuat peternak 

mengalami kerugian dan berkurangnya pendapatan peternak 

akibat dari panjangnya masa pemeliharaan sehingga biaya 

pemeliharaan peternak membengkak. Nabel (2002) 

menyatakan rendahnya nilai ferilitas selain mengurangi 

efisiensi reproduksi juga dapat menyebabkan berkurangnya 

pendapatan peternak dan bertambahnya biaya pemeliharaan, 

karena pada populasi dengan tingkat fertilitas yang rendah 

masa pemeliharaan akan lebih panjang akibat panjangnya 

jarak beranak karena kawin berulang. Fertilitas induk sapi 

dapat dilihat dari adanya kebuntingan, kondisi saluran 

reproduksi, pakan yang diberikan, perubahan kondisi tubuh 

dari kelahiran sampai perkawinan kembali, umur dan bangsa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Pada penelitian ini disimpulkan bahwa penampilan 

reproduksi sapi Peranakan Ongole lebih baik dibandingkan 

dengan sapi persilangan Simmental PO di tinjau dari S/C, CR, 

DO, CI dan IF. 

 

5.2. Saran 

 Sebaiknya peternak lebih jeli dalam mendeteksi 

berahi. 

 Pakan yang diberikan hendaklah disesuaikan dengan 

kebutuhan ternak agar tidak terjadi silent heat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peternak lebih memperhatikan panjang pendeknya 

      selang beranak. 
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