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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Sukoharjo merupakan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo 

dibatasi oleh beberapa Kabupaten di sekitarnya. Batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah Sebelah 

utara: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) 

dan Kabupaten Wonogiri. Sebelah Timur: Kabupaten Karanganyar. Sebelah Barat: Kabupaten 

Boyolali dan Kabupaten Klaten. 

 Jenis sapi yang banyak dipelihara di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah sapi 

Simpo dan Limpo. Pemeliharaan sapi jenis ini lebih diminati masyarakat setempat dikarenakan harga 

jual sapi Simpo dan Limpo lebih tinggi dibandingkan dengan sapi-sapi lokal seperti Peranakan 

Ongole (PO) sehingga banyak masyarakat khususnya di lokasi penelitian memanfaatkan 

pemeliharaan ternak sapi digunakan sebagai tabungan. Dimana sistem pemeliharaan yang diterapkan 

secara tradisional. Sistem perkawinan yang diterapkan di lokasi penelitian adalah IB. Sapi betina yang 

di pelihara oleh masyarakat di lokasi penelitian menggunakan perkawinan IB dikarenakan peternak 

dapat memilih jenis straw yang digunakan sehingga indukan sapi akan sesuai dengan straw yang di 

harapkan oleh peternak, selain itu peternak tidak perlu memelihara sapi pejantan karena dapat 

digantikan dengan perkawinan IB sehingga menghemat pengeluaran peternak dalam hal pemeliharaan 

ternak sapi.  

 

4.2. Penampilan Reproduksi Sapi Simpo dan Limpo 

 Dalam menentukan keberhasilan usaha peternakan sapi dapat dilihat dari penampilan 

reproduksinya. Penampilan reproduksi suatu ternak dapat diukur dengan parameter, diantaranya 

adalah service per conception, days open  atau lama kosong, calving interval atau jarak beranak, dan  

conception rate. Efisiensi reproduksi dapat dikatakan baik apabila induk sapi betina dapat 

menghasilkan pedet dalam satu tahun. Hafez (2000) menyebutkan bahwa efisiensi reproduksi adalah 

penggunan secara maksimum kapasitas reproduksi. Pengamatan reproduksi yang dilakukan di 

Kecamatan Mojolaban yaitu meliputi S/C, CR, DO, dan CI. Hasil rataan penelitian penampilan 

reproduksi meliputi S/C, CR, DO, dan CI dapat dilihat pada Tabel 1. 

Jenis Sapi S/C (kali) CR (%) DO (hari) CI (hari) 

Limpo 1,21±0,41
 

79 143,17±22, 28
 

411,11±24,64
 

Simpo 1,12±0,33
 

80    151,82±17,84
 

401,49±21,72
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 Tabel 1 menunjukan hasil rataan penelitian pada sapi Limpo didapatkan S/C 1,21±0,41 kali, 

CR 79 %, DO 143,17±22,28, dan CI 411,11±24,64 hari hari. Sedangkan pada sapi Simpo rataan S/C 

1,12±0,33 kali, CR 80 %, 401,49±21,72 hari dan DO 151,82±17,84 hari. Bedasarkan penelitian 

diketahui bahwa rataan S/C, CR dan CI pada kedua sapi tidak terdapat perbedaan yang  nyata 

terhadap penampilan reproduksi pada sapi Simpo dan Limpo, sedangkan pada hasil rataan DO 

menunjukan terdapat perbedaan antara sapi Limpo dan Simpo terhadap penampilan reproduksi sapi 

Simpo dan Limpo. Hasil rataan statistik DO sapi Limpo lebih rendah dibandingkan sapi Simpo.  

 

4.2.1 Service per Conception 

Service per conception adalah angka yang menunjukan 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 kebuntingan ditentukan dengan membagi jumlah total perkawinan (IB) dengan jumlah 

ternak betina bunting. Berdasarkan hasil perhitungan secara analisis statistik nilai S/C dapat diketahui 

pada Tabel 2 dibawah ini.  

Tabel 2. Rataan nilai Service per Conception (S/C) sapi Simpo dan Limpo 

 

Nilai S/C pada tabel 2 menunjukan nilai S/C sapi Limpo 1,21 dan sapi Simpo 1,12. Bedasarkan 

hasil analisis statistik dengan menggunakan uji-t tidak berpasangan nilai S/C sapi Simpo dan Limpo 

tidak menunjukan perbedaan yang nyata. Dari hasil tersebut tidak mendukung hipotesis bahwa diduga 

terdapat perbedaan nilai S/C antara sapi Simpo dan Limpo di Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo. Hasil penelitian penampilan reproduksi sapi Limpo dan Simpo khususnya pada nilai S/C 

menunjukan hasil S/C dalam standar yang normal. 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, Kusmartono dan Susilowati, 2002). Rasad 

(2009) menambahkan bahwa idealnya sapi betina yang harus mengalami kebuntingan setelah 

melakukan 1-2 kali selama proses perkawinan. 

No Jenis Sapi Jumlah (ekor) S/C (kali) 

1 Limpo 38 1,21±0,41
 

2 Simpo 41 1,12±0,33
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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 

menunjukan reproduksi sapi tersebut kurang effisien yang membuat jarak beranak menjadi lama, 

sehingga dapat merugikan  peternak karena mengeluarkan biaya IB lagi. Hadi dan Ilham (2002) 

menyatakan bahwa penyebab tingginya S/C 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. 

Kemampuan petugas inseminator dalam penempatan semen sangat mempengaruhi keberhasilan 

dalam melaksanakan IB, petugas inseminator pada lokasi penelitian cukup berpengalaman serta 

memberikan arahan terhadap peternak agar segera memberitahu petugas inseminator apabila ternak 

mengalami berahi. Berdasarkan nilai S/C yang dilakukan di tempat penelitian dapat disimpulkan 

bahwa peternak di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah sudah melalukan 

pengamatan berahi ternak betina dengan baik dan melaporkan tanda berahi ternak ke petugas 

inseminator segera mungkin, sehingga proses IB dapat dilakukan pada waktu yang tepat. Partodiharjo 

(1992) menerangkan lama berahi berlangsung 18 jam dan di bagi menjadi tiga bagian yang masing-

masing 6 jam, saat terbaik inseminasi adalah 6 jam kedua dimana angka konsepsi maksimal 72 % dari 

inseminasi pertama. Sedangkan menurut Nuryadi (2000) gejala berahi adalah :3 A atau Abang (Labia 

minor merah), Anget (suhu tubuh meningkat dari biasanya), Aboh (vulva membengkak). 2 B 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. 

4.2.2. Conception Rate 

 Conception Rate adalah besarnya persentase angka konsepsi ternak betina bunting pada 

pelayanan inseminasi pertama dari sejumlah keseluruhan ternak betina yang di inseminasi (Riyanto, 

2000). Conception Rate yang baik apabila mencapai 60 % atau lebih (Sasongko, Anwar dan Utama, 

2013). Nilai CR yang paling tinggi ada pada sapi Simpo 80% dan sapi Limpo 79 %. Nilai CR lebih 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan nilai Conception Rate (CR) sapi Simpo dan Limpo 

 

No Jenis Sapi Jumlah (ekor) CR (%) 

1 Limpo 38 79 

2 Simpo 41 80 
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Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa nilai CR sapi Limpo sebesar 79 % dan sapi Simpo 

sebesar 80 % sehingga nilai CR sapi Simpo lebih baik dari nilai CR sapi Limpo. Berdasarkan hasil 

analisis statistik dengan menggunakan uji-t tidak berpasangan nilai CR sapi Simpo dan Limpo tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap penampilan reproduksi sapi Simpo dan Limpo. Dari 

hasil tersebut tidak mendukung hipotesis bahwa diduga terdapat perbedaan nilai CR antara sapi 

Simpo dan Limpo. Nilai CR di lokasi penelitian lebih tinggi di bandingkan dengan penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Ihsan dan Wahjuningsih (2011) pada Kabupaten Bojonegoro, CR yaitu sebesar 

64-65 %. Nilai CR yang terdapat di lokasi penelitian tergolong baik dikarenakan deteksi estrus yang 

tepat oleh peternak dan keahlian proses IB oleh petugas inseminator yang baik. Feradis (2010) 

menambahkan bahwa tingkat kesuburan 80 % merupakan pengaruh kombinasi antara kesuburan 

pejantan, kesuburan betina, dan teknik inseminasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hastuti (2008), 

besarnya angka konsepsi dipengaruhi oleh kesuburan betina, keterampilan petugas inseminator, 

keterampilan peternak dalam mendeteksi berahi ternaknya, penanganan semen beku di pos IB dan 

kemudahan sarana komunikasi maupun prasarana jalan dan peralatan IB yang lengkap.  

 Kemampuan induk sapi untuk bunting pada inseminasi pertama sangat dipengaruhi oleh variasi 

lingkungan. Faktor yang 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 (Kartasudjana, 2001). Hal tersebut tidak terjadi di lokasi 

penelitian dikarenakan komunikasi yang baik antara peternak, paguyuban peternak dan petugas 

inseminator yang memberikan informasi tentang tata laksana pemeliharaan ternak sapi sehingga 

dalam proses pemeliharaan reproduksi ternak sapi berjalan dengan baik.  

4.2.3. Days Open 

Waktu kosong adalah jumlah periode dari melahirkan sampai ternak bunting kembali. 

Berdasarkan perhitungan pengamatan DO didapatkan nilai DO sapi Limpo 143,17 hari dan Simpo 

151,82 hari. Nilai DO dari analisis statistik lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rataan nilai Days Open (DO) sapi Limpo dan Simpo 

 

No Jenis Sapi Jumlah (ekor) DO (hari) 

1 Limpo 38 143,17± 22,28 

2 Simpo 41 151,82±17,84
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Penelitian di daerah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo menunjukan nilai rata-rata 

DO pada sapi Limpo 143,17±22,28 hari dan nilai rata-rata DO pada sapi Simpo 151,82±17,84 hari. 

Dari hasil uji-t tidak berpasangan menunjukan perbedaan yang nyata terhadap penampilan reproduksi 

sapi Limpo dan Simpo khususnya pada DO. Perbedaan nilai rataan DO yang nyata dikarenakan faktor 

terlambatnya gejala siklus berahi sapi setelah melahirkan dan pengamatan oleh peternak yang kurang 

cermat mengenai siklus berahi pada sapi betina. Bedasarkan penelitian diketahui nilai rataan DO sapi 

Limpo dan Simpo yang diperoleh relatif tinggi dari standar nilai DO. Karena nilai DO pada sapi yang 

sesuai adalah 60-90 hari. Rata-rata DO menurut Hadisusantoso (2008) DO normal sapi yaitu sekitar 

85 hari. DO ini sebagai parameter yang biasanya berperan penting dalam tercapainya target jarak 

beranak. DO yang panjang menyebabkan jarak beranak yang panjang pula (Ball dan Peters, 2014).  

 Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Nuryadi dan Wahyuningsih (2011) bahwa lama DO 

peranakan Limousin di Kabupaten Malang sebesar 149,32 hari, sedangkan di Kabupaten Bojonegoro 

DO sapi peranakan limousin sebesar 123,93 hari dan sapi peranakan Simmental 114 hari (Ihsan dan 

Wahyuningsih, 2011). DO yang panjang pada lokasi penelitian ini menunjukan kurang efisiennya 

manajemen pemeliharaan sapi betina yang di lakukan oleh peternak. Hal ini sesuai dengan Susilawati 

dan Affandy (2004) menambahkan penyebab DO yang panjang adalah karena peternak mengawinkan 

kembali induk yang telah beranak pada waktu yang lama sehingga lama kosongnya juga panjang, 

serta pedet tidak disapih. 

 Lamanya DO dapat diperkecil dengan meningkatkan keterampilan peternak dalam mendeteksi 

berahi pada ternak, memperpendek waktu mengawinkan ternak pasca partus, selain itu pemberian 

pakan harus diperhatikan nutrisinya sehingga tidak terjadi berahi pertama post partus yang lama. 

Deteksi berahi 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). 2 B 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. 

4.2.4 Days Open                    

Calving Interval adalah jangka waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. CI 

merupakan suatu kurun waktu yang sangat penting bagi peternak karena berkaitan dengan 

kesinambungan produksi pedet. 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 
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lama bunting 278 hari atau kurang lebih 9 bulan (Hadisutanto, 2008). Berdasarkan analisis statistik 

rata-rata CI pada sapi Limpo dan sapi Simpo dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan nilai Calving Interval (CI) pada sapi Simpo dan Limpo 

 

Berdasarkan Tabel 5 bahwa nilai CI sapi Limpo menunjukan rata-rata 411,11±24,64 hari dan 

sapi Simpo sebesar 401,49±21,72 hari. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji-t 

tidak berpasangan menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata. Dari hasil tersebut tidak 

mendukung hipotesis bahwa diduga terdapat perbedaan nilai CI antara sapi Simpo dan Limpo. Hasil 

penelitian pada Tabel 5 tersebut jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 

Susilowati dan Ihsan (2010) di Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo dan Kecamatan Tugu 

Trenggalek bahwa lama CI sapi Limpo 451,3 hari, sedangkan hasil penelitian Rinaldi, Jaswadi dan 

Arlina (2010) bahwa CI sapi Simpo di kota Solok Provinsi Sumatra Barat sebesar 421,09 hari 

sehingga nilai CI di lokasi penelitian di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo menunjukan 

lebih rendah atau lebih baik yaitu sebesar sapi Limpo menunjukan rata-rata 411,11±24,64 hari dan 

sapi Simpo sebesar 401,49±21,72 hari. Namun hal ini kurang efisien dalam pemeliharaan reproduksi 

sapi yang memiliki nilai jarak beranak yang tinggi dan jauh dari harapan. Hal ini sesuai dengan 

Hadisusanto (2008) yang berpendapat bahwa untuk waktu normal CI adalah 12 bulan yaitu 9 bulan 

bunting dan 3 bulan menyusui.  

 Penyebab panjangnya CI adalah interval antara munculnya estrus pertama dengan terjadinya 

kebuntingan, kegagalan perkawinan, serta kematian embrio (Latief, Rahardja, danYusuf, 2004). 

Sedangkan pendapat dari Rianto dan sularno (2005) menyatakan bahwa panjangnya CI disebabkan 

beberapa faktor diantaranya panjang berahi setelah melahirkan dan manajemen perkawinan. 

 

No Jenis Sapi Jumlah (ekor) CI (hari) 

1 Limpo 38 411,11±24,64
 

2 Simpo 41 401,49±21,72
 

         


