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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Simpo  

Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil 

daging di Indonesia.Namun produksi daging sapi dalam negeri 

belum mampu memenuhi kebutuhan karena populasi dan 

tingkat produktivitas ternak rendah. Rendahnya populasi sapi 

potong antara lain disebabkan sebagian besar ternak dipelihara 

oleh peternak berskala kecil dengan lahan dan modal terbatas 

(Suwandi, 2005). 

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 Simmental berukuran 

besar, baik pada kelahiran, penyapihan maupun saat mencapai 

dewasa.Sapi keturunan Simmental banyak dipelihara karena 

merupakan ternak unggul yang mampu menghasilkan daging 

yang baik dan berkualitas tinggi serta mempunyai nilai jual 

yang tinggi (Syafrizal, 2011). 

Pengembangbiakan sapi simmental di Indonesia pertama 

kali dilakukan pada tahun 1985 melalui IB dengan 

menggunakan semen beku sapi Simmental yang di 

inseminasikan pada sapi PO. Estrus pertama kali pada sapi 
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silangan Simmental dengan PO ini pada usia 15,5 bulan dan 

siap dikawinkan pertama kali pada usia 16,5 bulan. CI selama 

445 hari dan S/C sebesar 2,3 (Aryogi dkk., 2006). 

Apriliyani (2007) menyatakan bahwa ciri-ciri sapi 

Simpo adalah bulu berwarna coklat keemasan, bulu sekitar 

mulut dan dahi berwarna putih, mata dan kepala pada sapi 

jantan besar serta bulat, telinga dan tanduk kecil, sedikit 

bergelambir, berpunuk serta perototan bagus dan badan 

kompak. 

2.2. Sapi Limpo 

Sapi Limousin merupakan keturunan sapi Eropa (Bos 

Taurus) yang berkembang di Perancis. Karakteristik Sapi 

Limousin adalah pertambahan badan yang cepat perharinya 

sekitar 1,1 kg, tinggi mencapai 1,5 m, bulu tebal yang 

menutupi seluruh tubuh warnanya mulai dari kuning sampai 

merah keemasan, tanduknya berwarna cerah, bobot lahir 

tergolong kecil sampai medium (sapi betina dewasa mencapai 

575 kg dan pejantan dewasa mencapai berat 1100 kg), 

fertilitasnya cukup tinggi, mudah melahirkan, mampu 

menyusui, dan pertumbuhannya cepat (Blakely dan Bade, 

1994). Sapi limousin merupakan sapi pedaging bertipe besar 

dan mempunyai volume rumen yang besar. Sapi limousin 

keunggulan dari segi pertumbuhan badannya yang sangat 

cepat. Sapi Peranakan Limousin adalah persilangan antara sapi 
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Limousin dengan sapi PO (Astutik, Dilaga,dan Arifin, 2002). 

Sapi Limpo memiliki umur berahi pertama pada usia 15 bulan, 

umur kawin pertama 16,3 bulan, nilai S/C sebesar 2,2, CI 

selama 369 hari (Aryogi, Rasyid dan Mariono,2006). 

2.3. Inseminasi Buatan 

Inseminasi Buatan (IB) adalah pemasukan atau 

penyampaian semen ke dalam saluran kelamin betina dengan 

menggunakan alat-alat buatan manusia bukan secara alam, 

atau suatu cara untuk memasukan semen yang telah diproses 

terlebih dahulu dari ternak jantan ke dalam saluran alat 

kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus 

yang disebut insemination gun (Feredis, 2010). Salah satu 

biaya IB dihitung per satu kali suntik dan biasanya tidak ada 

jaminan ternak berhasil bunting atau tidak. Nilai service per 

conception (S/C) tinggi, secara langsung akan memperbesar 

biaya untuk menghasilkan seekor pedet. Dengan demikian, 

besar kecilnya pengeluaran biaya untuk menghasilkan pedet 

juga dipengaruhi oleh keterampilan inseminator. 

Waktu yang tepat untuk melakukan inseminasi adalah 

pada saat turunnya sel telur dan dimasukkannya semen 

kedalam uterus (Tappa, 2012). Tappa (2012) menyampaikan 

bahwa inseminator dapat mengetahui kondisi tersebut pada 

waktu insemination gun dimasukkan ke dalam cervix yang 
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terasa lengket, karena cervix akan tertutup lendir tebal seperti 

karet yang menyerupai sumbat. 

Sapi Simpo sebagai hasil persilangan antara sapi 

Simmental dengan sapi peranakan Ongole (PO) dan Limpo 

sebagai hasil persilangan sapi Limousin dengan sapi Peranakan 

Ongole (PO), merupakan sapi silangan yang banyak dipelihara 

oleh peternak rakyat. Simmental dan Limousin adalah sapi dari 

bangsa Bos Taaurus yang berasal dari daerah sedang 

(temperate zone), terbiasa hidup di daerah dengan temperatur 

udara yang dingin dan tatalaksana pemeliharaan yang intensif 

serta termasuk sapi tipe besar sehingga secara genetik 

mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. IB memiliki tujuan 

untuk memperbaiki kualitas genetik dan untuk mendapatkan 

bibit unggul serta menghindari penyakit kelamin 

menular.Keberhasilan Inseminasi Buatan sangat terkait dengan 

tingkat produktivitas dan reproduksi. Banyak faktor yang 

mempengaruhi reproduksi diantaranya S/C, CR, CI, DO 

(Hastuti, 2008). 

2.4. Penampilan  Reproduksi 

Reproduksi merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menentukan efisiensi ternak sapi potong.Efisiensi dapat 

dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan 

satu pedet dalam satu tahun. Tinggi rendahnya efisiensi 
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reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh angka 

kebuntingan (conception rate), jarak antar kelahiran (calving 

interval), jarak waktu antara melahirkan sampai bunting 

kembali (days open), dan angka kawin perkebuntingan (service 

per Conception) (Ihsan,2010). 

Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi suatu ternak 

dipengaruhi oleh lima hal yaitu: angka kebuntingan 

(conception rate); jarak antar kelahiran (calving interval); 

jarak waktu antara melahirkan sampai bunting kembali 

(service periode); angka kawin per kebuntingan (service per 

conception); masa kosong (days open) (Hardjopranjoto,1995). 

Dalam menentukan efisiensi ternak potong reproduksi menjadi 

hal yang sangat penting.Efisiensi reproduksi dapat dikatakan 

baik apabila induk sapi betina dapat menghasilkan pedet dalam 

satu tahun.Hafez (2000) menyebutkan bahwa efisiensi 

reproduksi adalah penggunaan secara maksimum kapasitas 

reproduksi. Pengamatan reproduksi yang dilakukan di 

Kecamatan Mojolaban yaitu meliputi S/C, CR, CI, dan DO. 

Beberapa hal yang dapat meningkatkan efisiensi 

reproduksi terutama penerapan bioteknologi praktis seperti IB 

dan embrio transfer, selain itu manajemen pemeliharaan 

ternak, 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 Wahyuningsih, 2011). 

2.4.1. Service Per Conception 

Tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan 

kebuntingan. Berhasil atau tidaknya perkawinan pada sapi 

induk untuk menghasilkan kebuntingan ditentukan oleh banyak 

hal, diantaranya: kesuburan induk ternak, kesuburan pejantan 

yang mengawini dan tatalaksana perkawinan yang diterapkan 

oleh peternak (Partodiharjo,1992). Jumlah atau frekuensi 

kawin per kebuntingan dikenal dengan istilah “ Service per 

Conception” yang disingkat dengan S/C, merupakan salah satu 

ukuran efisiensi reproduksi induk sapi potong, sehingga 

perhitungan S/C pada kegiatan IB mutlak diperlukan 

(Toelihere, 1993). Menurut Salisbury dan VanDemark (1985), 

S/C adalah jumlah pelayanan inseminasi sampai seekor ternak 

menjadi bunting. Toelihere (1993) menyebutkan bahwa angka 

S/C yang normal adalah 1,60 sampai 2,00. Semakin mendekati 

angka 1 berarti semakin tinggi tingkat kesuburan sapi induk 

dan pejantan ( semen beku yang digunakan) dalam 

kelompoknya. Menurut Astuti (2004), semakin rendah nilai 

S/C maka semakin tinggi tingkat fertilitasnya, sebaliknya 

semakin tinggi nilai S/C akan semakinrendah tingkat 

fertilitasnya.  
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 Affandy dkk (2003) menerangkan bahwa nilai S/C 

yang normal berkisar antara 1,6 sampai 2,0. Semakin rendah 

nilai S/C suatu induk maka semakin tinggi tingkat fertilitasnya 

begitu juga sebaliknya semakin tinggi nilai S/C maka semakin 

rendah nilai fertilitasnya.Apabila nilai S/C tidak mencapai 

standar maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai S/C diantaranya kualitas semen yang digunakan, deteksi 

birahi, tingkat kemampuan inseminator, dan bobot hidup 

(Kutsiyah, Kusmantoro dan Trinil, 2002). Rasad (2008) 

menambahkan bahwa idealnya sapi betina yang harus 

mengalami kebuntingan setelah melakukan 1-2 kali selama 

proses perkawinan. Hadi dan Ilham (2002) menyatakan bahwa 

penyebab tingginya service per conception adalah 

terlambatnya peternak saat mendeteksi berahi, terlambatnya 

melaporkan berahi sapi betina kepada petugas inseminator, 

adanya kelainan pada alat reproduksi sapi betina, kurang 

terampilnya inseminator, fasilitas inseminator terbatas dan 

kurang lancarnya transportasi. 

 

 

 

2.4.2. Conception Rate 

Conception Rate adalah besarnya persentase angka 

konsepsi ternak betina bunting pada pelayanan inseminasi 
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pertama dari sejumlah keseluruhan ternak betina yang di 

inseminasi (Riyanto, 2000). Conception Rate adalah angka 

kebuntingan sapi betina pada inseminasi pertama. Angka CR 

ditentukan oleh tiga faktor yaitu: 1. Kesuburan pejantan, 2. 

Kesuburan betina, 3. Teknik Inseminasi, deteksi yang tepat dan 

penentu waktu optimum untuk inseminasi akan mempertinggi 

interval antar kelahiran pada sekelompok ternak (Toelihere, 

1981). Partodiharjo (1992) selain kesuburan pejantan dan 

betina, ketrampilan inseminator turut mempengaruhi.CR juga 

dipengaruhi oleh kondisi ternak dan deteksi estrus. Selain itu 

tinggi rendahnya CR juga dipengaruhi oleh pengolahan 

reproduksi yang akan berpengaruh pada fertilitas ternak dan 

nilai konsepsi (Nebel, 2002). Nuryadi dan Wahjuningsih 

(2011) menyatakan bahwa CR pada sapi yang dikawinkan 

dengan IB dapat mencapai 65 %. 

            Angka CR dapat didiagnosa denga cara palpasi rektal 

dalam kurun waktu  40 sampai 60 hari setelah dilakukan IB. 

Nilai CR rata-rata pada IB 65 %, bergantung pada kemampuan 

inseminator (Feradis, 2010). CRyang baik apabila mencapai 60 

% atau lebih (Sasongko, Anwar dan Utama, 

2013).Kemampuan induk sapi untuk bunting pada inseminasi 

pertama sangat dipengaruhi oleh variasi lingkungan.Faktor 

yang menyebabkan kegagalan sapi bunting adalah akibat 
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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 berhasil (Kartasudjana, 2001).  

 

2.4.3 Days Open 

Days Open atau disingkat DO merupakan jarak waktu 

pasca beranak sampai terjadi kebuntingan lagi. DO adalah 

salah satu ukuran efisiensi reproduksi dan secara langsung 

akan mempengaruhi panjang-pendeknya jarak beranak. 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa DO yang berlangsung 

lama akan mempengaruhi panjang jarak atau interval beranak, 

sehingga menyebabkan kerugian cukup berarti. Bertambahnya 

DO dapat disebabkan adanya kegagalan deteksi berahi. 

“Service Period” yang panjang juga akan berpengaruh 

terhadap panjangnya DO. Jainudeen dan Hafez (1993) 

menyebutkan bahwa DO dapat ditekan dengan meningkatkan 

efisiensi reproduksi melalui deteksi birahi yang tepat dan 

sistem perkawinan IB. 
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Menurut Hadisutanto (2008) DO normal sapi yaitu 

sekitar 85 hari. DO 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). DO bisa diperkecil dengan 

mendeteksi berahi agar ternak tiap tahun melahirkan pedet, 

waktu kelahiran sampai terjadinya kebuntingan kembali 60-90 

hari. Lamanya DO dapat diperkecil dengan meningkatkan 

keterampilan peternak dalam mendeteksi estrus pada ternak, 

memperpendek waktu mengawinkan ternak pasca partus, 

selain itu pemberian pakan harus diperhatikan nutrisinya 

sehingga tidak terjadi estrus pertama post partus yang 

lama.Deteksi estrus dapat dilakukan dengan mengamati 

tingkah laku ternak yang mengalami penurunan dalam 

konsumsi makan dan tanda-tanda seperti vulva berwarna 

merah, vulva apabila disentuh terasa hangat dan vulva 

mengeluarkan cairan bening. Nuryadi (2000) menambahkan 

gejala atau tanda-tanda sapi betina berahi adalah : 3 A atau 

Abang (Labia minor merah), Anget (suhu tubuh meningkat dari 

biasanya), Aboh (vulva membengkak). 2B Bengak-Bengok 

(tidak tenang dan selalu bersuara), berlendir yakni mucus yang 

keluar dari vulva yang berasal dari servix, seperti benang 

berwarna bening atau jernih dan transparan. 
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2.4.4 Calving Interval 

Calving Interval adalah jumlah hari/bulan antara 

kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya.Panjang 

pendeknya selang beranak merupakan pencerminan dari 

fertilitas ternak, selang beranak dapat diukur dengan masa 

laktasi ditambah masa kering atau waktu kosong ditambah 

masa kebuntingan. Selang beranak yang lebih pendek 

menyebabkan produksi susu per hari menjadi lebih tinggi dan 

jumlah anak yang dilahirkan pada periode produktif menjadi 

lebih banyak. Selang beranak yang ideal pada sapi adalah 12 

bulan termasuk selang antara beranak dengan perkawinan 

pertama setelah beranak. Selang beranak merupakan kunci 

sukses dalam usaha peternakan sapi (pembibitan), semakin 

panjang selang beranak, semakin turun pendapatan petani 

ternak, karena jumlah anak yang dihasilkan akan berkurang 

selama masa produktif. Menurut Hadi dan Ilham (2002), jarak 

waktu beranak CI yang baik adalah 12 bulan, yaitu sembilan 

bulan waktu bunting dan tiga bulan waktu menyusui. 

 Upaya tersebut dapat tercapai 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 kurang lebih 9 bulan (Hadisutanto, 

2008). 
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2.5. Paritas 

 Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan 

anak. Paritas pertama adalah ternak betina yang telah 

melahirkan anak satu kali atau pertama, demikian untuk 

kelahiran-kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua 

dan seterusnya. Daya reproduksi ternak pada umumnya 

dipengaruhi oleh lama kehidupan, dimana lama kehidupan 

produktif sapi potong lebih lama dibandingkan dengan sapi 

perah yaitu 10 sampai 12 tahun dengan produksi 6 sampai 8 

anak. Faktor ini sangat penting bagi peternakan dan 

pembangunan peternakan, karena setiap penundaan 

kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis yang 

sangat penting.(Ihsan dan Wahjuningsih, 2011).Anggraeni 

dkk, (2010) menyatakan bahwa sapi pada paritas ketiga dan ke 

empat memiliki kematangan sel-sel dan sistem hormonal 

sehingga lebih siap untuk bereproduksi.Sapi pada paritas satu 

memiliki S/C yang lebih besar dibandingkan dengan paritas 

lainnya karena tanda-tanda berahi sapi pada paritas satu 

biasanya kurang jelas atau sulit diketahui. 

 


