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ABSTRACT 

REPRODUCTIVE EFFICIENCY OF FILIAL ONGOLE AND LIMOUSIN IN 

SUMBERPUCUNG DISTRICT MALANG 

The research was conducted District of Sumberpucung Sub-Province of 

Malang start from May - Juni 2011.  

The purpose of this study was to determine the reproductive efficiency of 

Peranakan Ongole (PO) cows and Limousin cows at the farm people 

Sumberpucung district, Malang regency. The results of this study is expected to 

be used as a source of information on reproductive efficiency of cows PO and 

Limousin, so it can serve as guidelines to improve beef cattle business 

development in Indonesia in general, and in Malang regency in particular. 

The material used in this study were 30 breeding cows Peranakan Ongole 

(PO) and 30 Limousin cattle breeding is at parity 1 and 2 that exist in the region 

Sumberpucung district, Malang regency. The method used in this study is a 

survey method. The data taken are the primary data and secondary. Primary data 

obtained from the breeder as well as direct observation to the study site, while the 

secondary data obtained from recording inseminator in the survey. Observed 

variable is the Days Open (DO), Services per Conception (S/C), Conception Rate 

(CR), and Calving Interval (CI). Sampling was carried out random sampling, 

according to data bovine Peranakan Ongole (PO) and the hybrid obtained during 

the research and field surveys. Data were analyzed descriptively. 

From the results obtained value of Conception Rate of 76.67% for PO 

cows and 66.67% for Limousin cows. Service per Conception of 1.3 for the PO 

cows and 1.4 for Limousin cows. Days Open of 104.9 days for PO cows and 114 

days for the Limousin cows. Calving interval of 392.07 days for PO cows and 

403.07 days for Limousin cows. Fertility Index by 79.07 for PO cows and 58.62 

for Limousin cows. 

Based on this research can be concluded that the reproductive efficiency of 

PO cows is better than the Limousin cows. It was suggested that breeders pay 

more attention to the level of reproductive efficiency of cows was maintained so 

as to increase productivity is better. 
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RINGKASAN 

EFISIENSI REPRODUKSI PADA SAPI PERANAKAN ONGOLE DAN 

LIMOUSIN DI SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten 

Malang. Pelaksanaan pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2011 sampai 

Juni 2011. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi reproduksi induk 

sapi Peranakan Ongole (PO) dan induk sapi Limousin yang ada di peternakan 

rakyat kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai sumber  informasi mengenai efisiensi 

reproduksi induk sapi PO dan induk sapi Limousin, sehingga dapat dijadikan 

sebagai pedoman untuk meningkatkan usaha pengembangan sapi potong di 

Indonesia pada umumnya, dan di kabupaten Malang pada khususnya. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 ekor induk sapi 

Peranakan ongole (PO) dan 30 ekor induk sapi Limousin yaitu pada paritas 1 dan 

2 yang ada diwilayah Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang diambil 

adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peternak serta 

observasi langsung ke tempat lokasi penelitian, sedangkan data sekunder didapat 

dari recording inseminator di wilayah survei.Variabel yang diamati adalah Days 

Open (DO), Service per Conception (S/C), Conception Rate (CR), dan Calving 

Interval (CI). Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling, sesuai data 

sapi Peranakan Ongole (PO) dan Limousin yang diperoleh selama penelitian dan 

survey dilapangan. Data dianalisa secara deskriptif. 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai Conception Rate sebesar 76,67% 

untuk sapi PO dan 66,67% untuk sapi Limousin. Service per Conception sebesar 

1,3 untuk sapi PO dan 1,4 untuk sapi Limousin. Days Open sebesar 104,9 hari 

untuk sapi PO dan 114 hari untuk sapi Limousin. Calving Interval sebesar 392,07 

hari untuk sapi PO dan 403,07 hari untuk sapi Limousin. Indek Fertilitas sebesar 

79,07 untuk sapi PO dan 58,62 untuk sapi Limousin. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efisiensi reproduksi 

sapi PO lebih bagus dibandingkan dengan sapi Limousin. Disarankan peternak 

lebih memperhatikan tingkat efisiensi reproduksi sapi yang dipeliharanya 

sehingga dapat meningkatkan produktifitas yang lebih baik. 
  



v 

 

DAFTAR ISI 

         

                       Halaman 

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. i 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii 

ABSTRACT ....................................................................................................... iii 

RINGKASAN ..................................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... v 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. vii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... viii 

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 

1.2 RumusanMasalah .................................................................................... 3 

1.3 Tujuan .................................................................................................... 3 

1.4 Manfaat .................................................................................................. 4 

1.5 Hipotesis ................................................................................................. 4 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 5 

2.1 Sapi Peranakan Ongole (PO) ................................................................... 5 

2.2 Sapi Limousin ......................................................................................... 6 

2.3 Efisiensi Reproduksi ............................................................................... 7 

2.4 Perkawinan Silang .................................................................................. 7 

2.5 Estrus ...................................................................................................... 8 

2.6 Conception Rate (CR) ............................................................................. 9 

2.7 Service per Conception (S/C) ................................................................ 10 

2.8 Days Open (DO) ................................................................................... 12 

2.9 Calving Interval (CI) ............................................................................. 13 

2.10 Indek Fertilitas (IF) ............................................................................. 13 

2.11 Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Reproduksi............................... 14 

BAB III. MATERI DAN METODE ................................................................... 16 

3.1 Lokasi dan WaktuPenelitian .................................................................. 16 

3.2 Materi Penelitian ................................................................................... 16 

3.3 MetodePenelitian .................................................................................. 16 



vi 

 

3.4 Variabel Penelitian ................................................................................ 17 

3.4 Analisis Data ........................................................................................ 17 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................... 18 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...................................................... 18 

4.2 Pengamatan Reproduksi ........................................................................ 19 

 4.2.1 Conception Rate (CR) ............................................................... 19 

 4.2.2 Service per Conception (S/C) .................................................... 20 

 4.2.2 Days Open (DO) ....................................................................... 21 

 4.2.2 Calving Interval (CI) ................................................................. 22 

 4.2.2 Indek Fertilitas (IF) ................................................................... 24 

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 25 

5.1 Kesimpulan ........................................................................................... 25 

4.2 Saran..................................................................................................... 25 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 26 

LAMPIRAN ...................................................................................................... 30 

 

  



vii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel Halaman 

1. Nilai CR Induk Sapi PO dan Limousin ........................................................... 19 

2. Nilai S/C Induk Sapi PO dan Limousin .......................................................... 20 

3. Nilai DO Induk Sapi PO dan Limousin .......................................................... 21 

4. Nilai CI Induk Sapi PO dan Limousin ............................................................ 23 

5. Nilai IF Induk Sapi PO dan Limousin ............................................................ 24 

  



viii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran Halaman 

1. Data Reproduksi Sapi PO ............................................................................... 30 

2. Data Reproduksi Sapi Limousin ..................................................................... 31 

3. Perhitungan Service per Conception (S/C) ..................................................... 32 

4. Perhitungan Conception Rate (CR) ................................................................ 33 

5. Perhitungan Indek Fertilitas (IF) .................................................................... 34



 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan sapi potong di Indonesia didominasi oleh sistem usaha 

pemeliharaan induk-anak (cow-calf operation) yang banyak dilakukan pada 

peternakan rakyat (Romjali, Endang,  Mariyono, Wijoyo dan Hartati, 2007), dengan 

tujuan utama sistem usaha ini adalah menghasilkan seekor pedet dari seekor induk 

setiap tahun sehingga reproduksi menjadi bagian yang sangat perlu menjadi perhatian 

peternak. 

Pemeliharaan sapi Peranakan Limousin dari indukan ongole lebih disukai oleh 

peternak karena memiliki tubuh yang lebih besar (Romjali dkk., 2007), serta harga 

jual yang lebih tinggi dari sapi lokal (Hadi dan Ilham, 2002). Persilangan antar 

bangsa Bos taurus (limousin) dengan Bos indicus (ongole)seringkali dilakukan 

dengan dasar keinginan untuk memadukan sifat-sifat unggul dari kedua bangsa, 

seperti sapi bangsa Bos taurus misalnya sapi Limousin yang memiliki tingkat 

kesuburan yang baik dan bobot lahir yang lebih rendah, akan tetapi pertumbuhannya 

lebih cepat bila dibandingkan dengan sapi Charolais dan Simental (Thomas, 1992). 

Sapi Limousin memiliki masa kebuntingan lebih pendek yaitu rata-rata 280 hari 

daripada sapi tropis yaitu  rata-rata 285 hari (Darmadja dan Bagus, 1993), sedangkan 

sapi bangsa Bos indicus memiliki sifat keindukan yang bagus, tahan terhadap udara 

panas, kelembaban, penyakit kulit dan keadaan pakan jelek . Kelebihan-kelebihan 
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yang dimiliki kedua bangsa tersebut diharapkan mampu terekspresikan pada hasil 

silangannya.  

Efisiensi  reproduksi adalah derajat kemampuan fertilitas bereproduksi pada 

ternak betina (Srigandono, 1995). Susilawati dan Affandi (2004), menyatakan bahwa 

sapi hasil persilangan antara sapi lokal (PO) dengan sapi Limousin pada keturunan 

kedua mengalami subfertil sehingga service per conception menjadi tinggi. 

Mengingat pentingnya aspek efisiensi reproduksi ini maka usaha untuk 

meningkatkanya di lapangan sangatlah perlu karena secara langsung akan 

berpengaruh terhadap produktivitas sapi potong.  

Masalah yang menyebabkan lambatnya perkembangbiakan antara lain jumlah 

perkawinan untuk menjadikan satu kebuntingan tinggi (service per conception) jarak 

waktu dari beranak sampai bunting kembali yang panjang (days open), dan tingkat 

kebuntingan pada kawin pertama (conception rate) yang rendah. Masalah tersebut 

serta faktor yang mempengaruhinya merupakan masalah yang perlu ditangani telebih 

dahulu dalam penanganan dan pengelolaan sapi betina. Putro (2004), menyatakan 

bahwa performans reproduksi sapi di Indonesia masih tergolong rendah. Dari 

pengamatan terhadap 3.282 ekor sapi potong yang dipelihara di peternakan rakyat, 

diketahui bahwa jarak beranak mencapai 20 bulan, angka kebuntingan 35%, service 

per conception sebesar 3,5 serta calf crop hanya 36%. Jarak beranak yang terlalu 

panjang dan angka kebuntingan yang rendah tersebut terkait erat dengan tingginya 

anestrus pasca beranak serta tingginya kawin berulang.  

Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji tentang aspek efisiensi reproduksi 

dengan melihat besarnya indek fertilitas induk sapi peranakan ongole (PO) pada 
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peternakan rakyat sehingga akan diketahui kondisi sapi yang dipelihara oleh peternak 

dan dapat mengantisipasi berbagai hal yang menyebabkan rendahnya produktivitas 

sapi potong. 

1.2 Rumusan Masalah 

Reproduksi merupakan bagian yang sangat perlu menjadi perhatian dalam 

pemeliharaan sapi potong terutama dalam sistem pemeliharaan induk-anak (cow-calf 

operation) seperti yang banyak dilakukan pada peternakan rakyat. Kurangnya 

pengetahuan peternak tentang pengelolaan reproduksi khususnya mengenai deteksi 

estrus dan waktu yang tepat untuk mengawinkan, akan mengakibatkan tingkat 

kebuntingan pada perkawinan pertama yang  rendah, lama waktu dari beranak sampai 

bunting kembali yang panjang, angka kawin per kebuntingan yang besar dan interval 

beranak lebih panjang yang menyebabkan tingkat kelahiran pedet menjadi rendah. 

Sampai saat ini terjadi persilangan yang meluas antara sapi induk PO dengan pejantan 

sapi Breed Eropa melalui IB yang memiliki asal usul lingkungan hidup beriklim 

subtropis. Oleh karena itu, perlu adanya analisa efisiensi reproduksi induk sapi 

peranakan ongole dan persilanganya yang diinseminasi dengan semen beku sapi 

limousin. 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi reproduksi induk sapi 

peranakan ongole (PO) dan induk sapi Limousin yang ada dipeternakan rakyat 

kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. 
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1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

meningkatkan usaha pengembangan sapi potong di Indonesia pada umumnya, dan di 

kabupaten Malang pada khususnya. 

1.5 Hipotesis 

Terdapat perbedaan efisiensi reproduksi antara induk sapi Peranakan Ongole 

(PO) dan induk sapi Limousin. 

  



 5 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Sapi Peranakan Ongole (PO) 

Sapi PO merupakan hasil pemuliaan melalui sistem persilangan dengan 

grading up sapi Jawa dan Sumba Ongole (SO) pada saat pemerintah Belanda di 

Indonesia.Sapi PO menujukkan keunggulan sapi tropis yaitu daya adaptasi iklim 

tropis yang 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 bulu kelabu kehitam-hitaman dengan 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 dibawah perut sampai leher (Pane, 1993; 

Hardjosubroto, 1994; Astuti, 2004). 

Sapi PO bertipe sapi dwiguna (pekerja dan pedaging); aktivitas 

reproduksinya cukup efisien, serta produksi semen jantannya mempunyai kualitas 

yang bagus. Karakteristik rata-rata reproduksi sapi PO umur pertama kali kawin 

26,28 bulan, umur beranak pertama 38,04 (bulan), estrus setelah beranak 99,16 hari, 

kawin setelah beranak 226,80 hari, S/C 2,27, DO 127,5 hari, CI 17,51 bulan, umur 

sapih anak 7,83 bulan (Astuti, 2004). 
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3.2 Sapi Limousin 

Sapi Limousin merupakan sapi potong keturunan Bos taurus yang berhasil 

dijinakkan dan dikembangkan di Prancis Tengah bagian selatan dan barat, sapi ini 

sering digunakan sebagai sapi pekerja (tarik) yang akhirnya berubah menjadi sapi 

pedaging, karena mempunyai perototan bagus dan kandungan lemak sedikit. Warna 

bulunya merah kecoklatan tanpa ada warna putih kecuali pada ambingnya, sedangkan 

kakinya dari lutut ke bawah berwarna agak muda dan umumnya terdapat bentuk 

lingkaran berwarna agak muda disekeliling matanya (Pane, 1993). Tubuh sapi 

Limousin berwarna coklat keemasan walaupun warna lain seperti hitam juga telah 

dikembangkan melalui crossbreeding dengan bangsa lain. Sapi ini juga memiliki sifat 

yang jinak sehingga memudahkan dalam penanganan (Anonimous, 2007). 

 Sapi Limousin memiliki tiga sifat penting yaitu efisiensi pakan, kemampuan 

beradaptasi yang baik dan karkas yang tinggi (Anonimous, 2006).Bangsa sapi ini 

mempunyai ukuran tubuh yang besar dan sangat baik dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan daging dalam negeri.Bobot lahir sapi Limousin tergolong kecil sampai 

medium yang berkembang menjadi golongan besar saat mencapai dewasa.Hal ini 

penting untuk menghindari terjadinya kesulitan beranak pada perkawinannya dengan 

betina-betina lokal yang umumnya mempunyai ukuran tubuh medium.Berat badan 

betina dewasa mencapai 1.350 pounds (612 kg), sedangkan pejantan dewasa memiliki 

berat badan antara 2000 – 2400 pounds (907-1.088 kg) (Gilliespie, 1998).Sapi 

Limousin memiliki tingkat kesuburan yang baik, daya hidup pedet bagus dan 

memiliki pertambahan bobot badan bagus serta sifat keindukan bagus pula (Blakely 

dan Bade, 1998). 
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3.3 Efisiensi Reproduksi 

Efisiensi reproduksi adalah penggunaan secara maksimum kapasitas 

penampilan reproduksi ternak yang menyangkut semua aspek reproduktifitas (Hafez, 

1993). Pada dasarnya penampilan reproduksi yang berupa efisiensi reproduksi seekor 

ternak dipengaruhi oleh tingkat kegagalan reproduksi. Kegagalan reproduksi dapat 

disebabkan oleh faktor kebakaan, anatomok, patologi, fisiologik dan faktor 

manajemen (Salibury dan Van Dermark, 1985). 

3.4 Perkawinan Silang  

Perkawinan silang (cross breeding) adalah suatu pemindahan gen yang bertaut 

dari kromosom yang satu ke kromosom pasangannya tatkala pembagian sel, dengan 

kata lain suatu proses pemecahan atau penguraian dari sekelompok gen yang akhirnya 

bertaut kembali dan mengakibatkan tiap pasangan alel pada pembagian acak 

(random) pada pasangannya. Tujuan utama dari perkawinan silang ini yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan dari setiap heterosis atau hybrid vigor, yang dapat 

mengakibatkan hasil persilangan tersebut lebih baik atau lebih produktif dari salah 

satu asal penurunnya dan untuk mengambil keuntungan sebesar mungkin dari 

karakter atau sifat-sifat yang baik dari dua generasi atau lebih yang berbeda tipenya 

(Pane, 1993).  

Persilangan sapi lokal (PO) dengan sapi impor bangsa (Bos Taurus) perlu 

dilakukan beberapa pertimbangan, yaitu hilangnya sifat-sifat dari sapi lokal yang 

menguntungkan misalnya daya tahan terhadap pakan yang jelek, suhu panas (iklim 

tropis), serta daya reproduksi rendah. Salah satu tolok ukur yang mudah dilihat pada 
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ternak yang mengalami penurunan adaptasinya yaitu penurunan fertilitasnya (prestasi 

reproduksinya) apabila dipelihara dengan sistem yang sama dengan sapi lokal 

(Susilawati dan Affandi, 2004). 

3.5 Estrus 

Estrus adalah suatu keadaan dimana ternak betina bersedia untuk menerima 

pejantan untuk kopulasi (kawin).Lama estrus adalah waktu yang diperlukan dalam 

satu kali ternak betina menjalani estrus atau bersedia dikawini oleh pejantan. 

Kopulasi yang berhasil dengan baik akan menghasilkan kebuntingan yang 

selanjutnya menghasilkan anak normal dan hidup. Bila tidak terjadi kebuntingan 

biasanya ternak betina akan mengalami estrus lagi. Namun demikian ada pula ternak 

betina yang mengalami sedikit gangguan proses reproduksi sehingga sebenarnya 

estrus tetapi tidak nampak dari luar atau disebut dengan silent heat (Riyanto, 2000). 

Periode estrus ditetapkan sebagai periode waktu pada saat ternak betina mau 

menerima kehadiran ternak jantan dan akan berdiri untuk kawin. Pada sapi, estrusnya 

berakhir antara 12 -18 jam, lama estrus ini bervariasi secara individual.  

Rata-rata panjang siklus estrus untuk sapi adalah 21 hari, meskipun panjang 

siklus estrus yang normal adalah 17-21 hari (Hafez,1993).Partodihardjo (1992), 

menyatakan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara panjangnya satu siklus estrus 

pada sapi remaja dan sapi dewasa yang pernah beranak. Sapi dara umumnya kembali 

menjadi estrus dengan waktu yang relatif singkat yaitu antara 18-22 hari dan untuk 

sapi dewasa 18-24 hari dengan lama masa estrus secara normal yaitu 18-19 jam. 

Kelalaian dan kesibukan peternak menyebabkan beberapa sapi yang estrus tidak 
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dapat diamati secara cermat (Hardjopranjoto, 1995). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi siklus estrus adalah umur, pakan, sistem pemeliharaan dan lingkungan 

(Toelihere, 1993). 

3.6 Conception Rate (CR) 

Conception Rate (CR) adalah besarnya persentase angka konsepsi ternak 

betina bunting pada pelayanan inseminasi pertama dari sejumlah keseluruhan ternak 

betina yang diinseminasi. Pemeriksaan kebuntingan dilakukan secara palpasi per 

rektal 40 - 60 hari sesudah inseminasi. (Riyanto, 2000). Conception Rate (CR) 

merupakan persentase sapi betina yang bunting pada inseminasi pertama, angka 

tersebut dapat digunakan untuk penilaian hasil inseminasi yang tepat. 

  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 CR =  
Jumlah betina bunting pada IB 1

Jumlah seluruh betina yang di IB
 x 100% 

 

Angka konsepsi ditentukan oleh tiga faktor yaitu kesuburan pejantan, kesuburan 

betina dan teknik inseminasi (Partodihardjo, 1992). 

Conception Rate (CR)digunakan untuk menduga proporsi sapi betina yang 

diduga bunting. Pendugaan ini berdasarkan diagnosis rektal yang dilakukan pada 6 

hingga 8 minggu setelah inseminasi. Angka kebuntingan lebih rendah jika sapi betina 

dikawinkan kurang dari 60 hari setelah melahirkan (Hafez, 1993). Angka konsepsi 

dipengaruhi oleh kualitas dan penanganan semen, kesuburan betina, waktu 

perkawinan, deteksi estrus, dan teknik inseminasi (Whittier and Steevens, 1993). CR 

juga dipengaruhi oleh kondisi ternak dan deteksi estrus. Selain itu tinggi rendahnya 
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nilai CR juga dipengaruhi oleh pengelolaan reproduksi yang akan berpengaruh pada 

fertilitas ternak dan nilai konsepsi (Nebel, 2002). 

Conception Rate (CR)  memiliki nilai heritabilitas yang rendah yaitu sebesar 

0,13 ± 0,07 (Bormann et al, 2006). Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan sapi 

betina untuk bunting pada inseminasi pertama sangat dipengaruhi oleh variasi 

lingkungan. Menurut Smith (2009) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

conception rate yaitu; kondisi saat beranak, kondisi reproduksi dan kesehatan yang 

tidak baik setelah beranak, deteksi estrus yang salah, ketepatan waktu perkawinan 

(IB), ketidakakuratan dalam deteksi estrus, kualitas semen, teknik IB, kesuburan 

pejantan, jarak dari calving ke perkawinan, tingkat nutrisi dan produksi susu pada 

sapi perah, lingkungan, umur, genetik. 

3.7 Service Per Conception (S/C) 

Service per Conception (S/C) adalah angka yang menunjukkan jumlah 

inseminasi untuk menghasilkan kebuntingan dari sejumlah pelayanan (service) 

inseminasi tang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadi kebuntingan 

(Riyanto, 2000). 

  

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (S/C) =  
Jumlah total perkawinan / IB 

Jumlah ternak yang bunting
 

 

Angka perkawinan per kebuntingan (S/C) digunakan untuk membandingkan efisiensi 

relatif dari proses reproduksi diantara individu-individu sapi betina yang subur, sering 

dipakai penilaian atau perhitungan jumlah pelayanan inseminasi (service) yang 
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dibutuhkan oleh betina sampai terjadi kebuntingan atau konsepsi. Nilai normal S/C 

adalah 1,6 – 2,0. Berdasarkan kisaran nilai tersebut apabila nilai S/C dari suatu 

kelompok ternak lebih rendah maka kesuburan sekelompok betina tersebut bagus dan 

sebaliknya makin tinggi nilai S/C maka makin rendah nilai kesuburan kelompok 

betina tersebut  (Partodihardjo, 1992).  

Penilaian atau penghitungan jumlah pelayanan inseminasi (service) yang 

dibutuhkan untuk seekor betina menjadi bunting digunakan untuk membandingkan 

efisiensi relatif dari proses reproduksi diantara individu sapi betina yang subur 

(Toelihere, 1979). Menurut Susilawati dan Affandi (2004), sapi hasil persilangan 

antara lokal dan Limousin pada keturunan keduanya mengalami subfertil sehingga 

S/C menjadi tinggi. Putro (2004), menyatakan bahwa performans reproduksi sapi di 

Indonesia masih tergolong rendah. Pengamatan terhadap 3.282 ekor sapi potong yang 

dipelihara di peternakan rakyat, diketahui bahwa jarak beranak mencapai 20 bulan, 

angka kebuntingan 35%, S/C sebesar 3,5 serta calf crop hanya 36%. 

Service per conception (S/C) dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 

fertilitas betina, fertilitas pejantan, faktor lingkungan dan teknik inseminasi. Fertilitas 

betina dapat dilihat dari adanya kebuntingan, kondisi saluran reproduksi, pakan yang 

diberikan, perubahan kondisi tubuh dari kelahiran sampai perkawinan kembali, umur 

dan bangsa (Nebel, 2002). Partodihardjo (1992), menyatakan bahwa sapi dara pada 

saat pubertas memerlukan 2 - 3 kali perkawinan dengan IB untuk memperoleh 

kebuntingan, sedangkan untuk sapi dewasa hanya memerlukan satu sampai dua kali 

perkawinan. Menurut Salisbury dan Vandemark (1985), S/C yang rendah merupakan 

faktor ekonomis yang sangat baik dalam perkawinan.  
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Adwindarsyah, (2008) mengemukakan hasil penelitiannya yang dilakukan 

selama tiga bulan di Situbondo, bahwa nilai S/C dilapangan diperoleh 1,38 dengan 

berbagai tipe pemeliharaan peternakan rakyat yang ada didesa penelitianya sebagai 

sampel. 

3.8 Days Open (DO) 

Days open atau interval beranak hingga bunting kembali merupakan indeks 

yang menggambarkan efisiensi deteksi estrus dan fertilitas ternak jantan maupun 

betina. Days open adalah rentang waktu yang terdiri dari anestrus postpartum dan 

service periode. Besarnya days open dipengaruhi oleh nutrisi, musim, produksi susu, 

serta paritas (Anonimus, 2007). Jarak waktu dari beranak sampai bunting kembali 

yang panjang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi oleh lamanya 

periode menyusui anak (suckling), banyaknya dan mutu ransum induk sebelum dan 

sesudah melahirkan serta dipengaruhi oleh umur induk. Induk sapi yang menyusui 

anaknya menunjukkan gejala estrus yang lebih lambat antara 15-52 hari setelah 

melahirkan dibandingkan dengan induk sapi yang tidak menyusui anaknya (Gurnadi, 

1988). 

Days open dapat diperpendek dengan meningkatkan efisiensi deteksi estrus 

sehingga sapi betina dapat dikawinkan pada 85 hari setelah melahirkan (Hafez, 1993). 

Meikle, Kulcsar, Chilliard, Febel, Delavaud, Cavestany and Chilibroste (2004) 

menyatakan bahwa paritas berpengaruh terhadap days open.  Sapi betina pada paritas 

1 menunjukkan days open yang lebih panjang dari sapi betina pada paritas 2 yaitu 

146 hari dan 109 hari. Menurut Goshu, Belihu and Berihun (2007), menyatakan 
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bahwa days openakan semakin pendek seiring dengan bertambahnya paritas. Body 

Condition Score (BCS) dan perubahan BCS setelah beranak merupakan salah satu 

faktor utama yang mempengaruhi days open (Osorio-Arce and Segurra-Correa, 

2002). 

3.9 Calving Interval (CI) 

Calving interval adalah jangka waktu antara satu kelahiran dan kelahiran 

beriktnya atau sebelumnya. Lama kosong menunjukkan selang antara saat beranak 

sampai dengan terjadi konsepsi kembal setelah beranak (Jaenudeen dan Hafez, 2008). 

Calving interval adalah karakter yang paling penting untuk menilai produktivitas sapi 

potong dan merupakan indeks terbaik untuk mengevaluasi efisiensi reproduksi pada 

ternak di lapangan. Untuk mempertahankan calving interval 12 bulan pada 

sekelompok ternak, kurang lebih 90% sapi harus menunjukkan estrus post partum 

dalam 6 hari sampai 85 hari setelah melahirkan (Wijanarko, 2010). 

Panjangnya jarak beranak disebabkan beberapa faktor diantaranya panjangnya 

masa birahi setelah melahirkan dan manajemen peternak (Gunawan, Pamungkas, dan 

Affandi, 2003). Faktor lain yang menyebabkan panjangnya jarak kelahiran adalah 

interval antara munculnya birahi pertama dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan 

perkawinan, dan kematian embrio (Latief, Rahardja dan Yusuf, 2004).  

3.10 Indek Fertilitas (IF) 

Fertilitas dapat diartikan jumlah anak yang dihasilkan oleh setiap induk 

sapi dalam kurun waktu tertentu (Winantea, 1982). Indek fertilitas merupakan suatu 

rumus yang berguna dalam menentukan tingkat fertilitas suatu populasi yang 
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dinyatakan dalam suatu angka. Fertilitas dikatakan baik apabila diperoleh angka 78 -

92, nilai S/C 1,3 - 1,6 kali, nilai CR 62% dan rata-rata panjang DO sebesar 80 - 85 

hari (Gunardi, 1988). Nilai indek fertilitas dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 IF =  
CR 

S/C
 −  (DO −  125) 

 

3.11 Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Reproduksi 

Berbagai faktor lingkungan yang berkaitan dengan peternakan (gizi buruk, 

penanganan ternak tidak sesuai) dan yeng berasal dari alam (temperatur, radiasi, 

humaditas, angin hujan) dan lain lain akan berperan sebagai stressor pada ternak. 

Faktor stressor dapat menyebabkan kondisi stress (tercekam), yaitu keadaan 

terganggunya kondisi atau fungsi kelenjar dalam tubuh, bahkan sampai kepada 

tingkat sel yang normal dapat terganggu (Carpenter, 1998). 

Stressor lingkungan dapat menimbulkan perubahaan fisiologis, metabolis, 

hormonal, behaviour, psikologik dan imunologik (Quakenbush ,1999). Sedangkan 

Selk (1998) yang mengkaji pengaruh stressor, seperti perubahaan kondisi kandang, 

transportasi ternak, penanganan ternak yang kasar dapat mengganggu proses 

reproduksi pada ternak. Keberadaan stressor lingkungan tidak saja menyebabkan 

berbagai perubahaan fisiologik dan behaviour bahkan dapat bersifat patologis kalau 

tidak di kelola atau di tangani dengan baik. Menurut Carpenter (1998) respon 

terhadap stressor lingkungan sangat beragam, namun secara umum mempengaruhi 

kesehatan, kondisi kesejahteraan (well being) ternak, performans produksi dan 
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berpengaruh buruk pada reproduksi sapi. Secara lebih rinci di jelaskan akan 

mengakibatkan perubahaan perilaku pola makan dan minum (ingestive behaviour), 

penurunan efisiensi reproduksi dan produksi dan perubahan biologik lainnya. 

Perubahan parameter biologik yang telah diamati meliputi: peningkatan suhu tubuh, 

respirasi, detak jantung, pulsus, perubahaan hormonal, komposisi darah, motilitas 

digesti, fermentasi, peningkatan kepekaan terhadap penyakit. Secara umum respon 

ternak terhadap suhu lingkungan yang kurang ideal sangat beragam tergantung pada 

umur, tipe bangsa (breeds), tingkat produksi, keadaan bulu dan kulit , derajad 

aklimasi termal kualitas pakan, ransum, frekuensi pemberian pakan, kondisi tubuh, 

perkandangan, khususnya kondisi insulasi, sirkulasi udara (Quakenbush, 1998).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. 

Pelaksanaan pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2011 sampai Juni 2011. 

3.2 Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 ekor induk sapi 

Peranakan ongole (PO) dan 30 ekor induk sapi Limousin yaiitu pada paritas 1 dan 2 

yang ada diwilayah Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang 

diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peternak serta 

observasi langsung ke tempat lokasi penelitian, sedangkan data sekunder didapat dari 

recording inseminator di wilayah survei.  

Pengambilan sampel responden dilakukan secara acak dengan syarat : 

1. Responden merupakan petani peternak akseptor IB dan bukan blantik (pedagang 

sapi) 

2. Responden memiliki sapi Peranakan ongole (PO) dan Limousin serta mempunyai 

catatan reproduksi (kartu akseptor inseminasi buatan) serta tidak mengalami 

gangguan reproduksi. 
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3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati adalah days open (DO), service per conception (S/C), 

conception rate (CR), dancalving interval (CI). 

3.5 Analisis Data 

 Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling, sesuai data sapi 

peranakan ongole (PO) dan Limousin  yang diperoleh selama penelitian dan survei 

dilapangan. Data dianalisa secara deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

7.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Sumberpucung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Malang yang sangat berpotensi sebagai wilayah pengembangan ternak potong. 

Wilayah Kecamatan Sumberpucung berada pada ketinggian rata-rata 314 meter diatas 

permukaan laut dengan suhu rata-rata 27°C - 30°C  dan curah hujan pada tahun 2009 

adalah 2006 mm. Dilihat dari topografi tersebut Kecamatan Sumberpucung 

merupakan daerah dataran agak tinggi dan sebagian daerahnya berada di wilayah 

pegunungan kering. 

Upaya pemenuhan kebutuhan ternak dan dalam rangka menjaga kelestarian 

sapi betina produktif di Kecamatan Sumberpucung, ada tiga pendekatan yang 

ditempuh yaitu dengan mengawasi secara ketat terhadap pemotongan ternak betina, 

melalui peningkatan populasi dengan jalan menganjurkan peternak untuk memelihara 

pedet hasil IB dan melalui proyek pengembangan sapi bibit yang berpotensi. Metode 

optimalisasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB) khususnya pada ternak besar yaitu 

dengan melakukan pendekatan kepada peternak melalui pelayanan IB, pelayanan 

kesehatan hewan dan pelayanan penyuluhan. Pemenuhan pakan ternak dilakukan 

dengan pemberian pakan berupa hijauan yang terdiri dari rumput liar, rumput gajah, 

pucuk tebu, tebon jagung, dan jerami padi. 
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7.2 Pengamatan Reproduksi 

7.2.1 Conception Rate (CR) 

Conception Rate adalah jumlah positif bunting yang dihasilkan dari 

perkawinan atau inseminasi pertama (Hafez, 2008). Angka konsepsi ditentukan 

berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan dalam waktu 40-60 hari sesudah 

inseminasi.Angka konsepsi ditentukan oleh tiga faktor yaitu kesuburan pejantan, 

kesuburan betina dan teknik inseminasi (Partodiharjo, 1992). Hasil pengamatan nilai 

CR induk sapi PO dan Limousin diperlihatkan pada Tabel 1 berikut:   

Tabel 1. Nilai CR Induk Sapi PO dan Limousin 

 

No. Bangsa Jumlah Sapi CR (%) 

1 PO 30 76,67 

2 Limousin 30 66,67 

 

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan conception rate sapi PO sebesar 76,67% 

dan pada sapi Limousin sebesar 66,67%, ini artinya conception rate sapi Limousin 

lebih rendah dari sapi PO. Angka CR sapi Limousin tersebut masih lebih rendah 

sedangkan pada sapi PO hampir sama jika dibandingkan dengan CR sapi Bali yang 

juga merupakan sapi lokal asli Indonesia yaitu sebesar 68,75 % (Kune, 2007). Angka 

CR untuk sapi PO yang cukup baik disebabkan deteksi birahi yang tepat dan 

pelaporan peternak kepada petugas inseminator yang segera ditanggapi disamping itu 

sapi PO sudah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Sudarmaji (2007) 

melaporkan bahwa pada sapi PO di Kalimantan Selatan memiliki CR sebesar 47,37% 

sedangkan persentase angka kebuntingan sapi PO yang telah diberi perlakuan gertak 

birahi menggunakan prostaglandin (PGF2α) yaitu sebesar 47,37 %. 
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Hasil penelitian menunjukkan nilai CR cukup baik, karena menurut 

pendapat Hunter (1995)  angka konsepsi yang ideal untuk sapi berkisar antara 60-73 

persen. CR akan lebih rendah nilainya ketika sapi-sapi dikawinkan lebih awal pada 

interval 60 hari setelah melahirkan dari pada interval berikutnya (Jainudeen dan 

Hafez, 2008). 

7.2.2 Service per Conception (S/C) 

Service per Conceptionadalah jumlah inseminasi yang dibutuhkan oleh 

betina sampai terjadi kebuntingan (Hafez, 2000). Semakin rendah nilai S/C maka 

semakin tinggi nilai fertilitasnya, sebaliknya semakin tinggi nilai S/C akan semakin 

rendah tingkat fertilitasnya. Hasil pengamatan nilai S/C induk sapi PO dan Limousin 

pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Nilai S/CInduk Sapi PO dan Limousin 

 

No. Bangsa Jumlah Sapi S/C 

1 PO 30 1,3 

2 Limousin 30 1,4 

  

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai S/C untuk sapi PO sebesar 1,3 sedangkan 

untuk sapi Limosin sebesar 1,4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai S/C 

pada sapi PO lebih bagus dibandingkan dengan sapi Limousin. Angka nilai S/C 

tersebut masih dalam kategori baik, karena menurut Toelihere (1993) menyatakan 

nilai S/C yang normal adalah 1,6 sampai 2,0.   

Nilai S/C yang rendah menunjukkan semakin tinggi fertilitas atau kesuburan 

hewan-hewan betina dalam kelompok tersebut, sebaliknya makin tinggi nilai S/C 
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maka semakin rendah fertilitas atau kesuburan hewan betina tersebut. Nilai S/C yang 

tinggi akan merugikan bagi ternak karena mengakibatkan semakin banyak waktu 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan kebuntingan, disamping itu juga banyak 

memerlukan tenaga dan biaya. Nilai S/C yang rendah menunjukkan bahwa rata-rata 

inseminasi untuk mendapatkan satu kebuntingan rendah, sehingga biaya yang 

dikeluarkan juga semakin sedikit. 

7.2.3 Days Open (DO) 

Days Open atau lama kosong adalah selang waktu antara saat waktu sapi 

sampai dengan terjadinya kebuntingan kembali (Hafez, 2008). Hasil pengamatan nilai 

DO sapi PO dan Limosin diperlihatkan pada Tabel 3.   

Tabel 3. Nilai DO Induk Sapi PO dan Limousin 

 

No. Bangsa Jumlah Sapi DO (hari) 

1 PO 30 104.9 

2 Limousin 30 114 

 

Rata-rata nilai DO induk sapi PO dan Limousin yang diperoleh dari hasil 

penelitian adalah 104.9 hari untuk sapi PO dan 114 hari untuk sapi Limousin. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai DO sapi PO di lokasi penelitian 

tersebut mempunyai nilai yang lebih ideal dibandingkan sapi Limousin yang 

mempunyai nilai DO lebih panjang dari nilai yang ideal sehingga akan menyebabkan 

lamanya Calving Interval yang akan merugikan bagi peternak. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Vandeplassche (1982) yang menyatakan days open melebihi 90 hari adalah 

kurang efisien sebab akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh peternak 

menjadi rendah. Anderson, Burris, Johns and Bullock (1994) menambahkan bahwa 
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jarak bunting kembali untuk meningkatkan efisiensi reproduksi harus 80-85 hari 

setelah beranak. 

Days open yang terlalu panjang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu disebabkan oleh tingginya angka kegagalan inseminasi buatan sehingga service 

per conception nya menjadi tinggi. Di lokasi penelitian peternak kurang tanggap 

mengawinkan sapinya lebih awal karena kurang pengetahuan peternak tentang 

manajemen perkawinan, pakan dan faktor-faktor lain yang menyangkut manajemen 

peternakan. 

Astuti (2004) menyatakan rata-rata days open pada sapi PO di Indonesia 

adalah 127,5 hari. Hal ini disebabakan karena sapi PO sudah mengalami adaptasi 

lingkungan di Indonesia. Dilaporkan hasil penelitian Hasbullah (2003) nilai rata-rata 

DO pada sapi PO adalah 127,5 hari, sedangkan menurut Waluyo (2004) rata-rata DO 

sapi PO adalah 189,51 hari. 

7.2.4 Calving Interval (CI) 

Calving interval adalah jangka waktu antara satu beranak dengan beranak 

berikutnya atau sebelumnya.Calving interval ditentukan oleh lama kebuntingan dan 

lama waktu kosong. Lama kosong menunjukkan selang waktu antara sapi beranak 

sampai dengan terjadi konsepsi kembali setelah beranak (Hafez, 2008). Berdasarkan 

hasil penelitian, calving interval pada sapi PO dan sapi Limousin dilokasi penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Nilai CI Induk Sapi PO dan Limousin 

 

No. Bangsa Jumlah Sapi CI (hari) 

1 PO 30 392,07 

2 Limousin 30 403,07 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai CI untuk sapi PO sebesar 392,07 hari, 

sedangkan sapi Limousin sebesar 403,07 hari. Nilai rata-rata CI sapi PO lebih rendsh 

dibandingkan dengan nilai rata-rata CI sapi Limousin. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan induk sapi PO mempunyai nilai yang lebih ideal dibandingkan dengan 

induk sapi Limousin, namun pada dasarnya dari kedua sapi tersebut mempunyai nilai 

CI yang kurang ideal, karena menurut Ball and Peters (2004) CI yang optimal adalah 

1 tahun (365 hari). Apabila nilai CI lebih besar dari itu maka kurang ekonomis, 

karena peternak akan mengalami kerugian dari segi pemberian pakan pada saat waktu 

kosong yang lama, selain itu peternak tidak bisa segera mendapatkan pedet yang 

diharapkan. 

Menurut Hadi dan Ilham (2002) jarak waktu beranak (CI) yang baik adalah 

12 bulan, yaitu 9 bulan waktu bunting dan 3 bulan waktu menyususi. Panjangnya 

jarak beranak disebabkan beberapa faktor diantaranya panjangnya masa birahi setelah 

melahirkan dan manajemen peternak (Gunawan, Pamungkas dan Affandi, 2003). 

Faktor lain yang menyebabkan panjangnya jarak kelahiran adalah interval antara 

munculnya birahi pertama dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan perkawinan, 

dan kematian embrio (Latief, Rahardja dan Yusuf, 2004). 
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7.2.5 Indek Fertilitas (IF) 

Fertilitas dapat diartikan jumlah anak yang dihasilkan oleh setiap induk sapi 

dalam kurun waktu tertentu (Winantea, 1982). Hasil penelitian IF sapi PO dan 

Limousin dapat dilihat pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Nilai IF Induk Sapi PO dan Limousin 

 

No. Bangsa IF Keterangan 

1 PO 79,07 Baik 

2 Limousin 58,62 Sedang 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai IF untuk sapi PO sebesar 79,07 

sedangkan untuk sapi Limousin sebesar 58,62. Hasil dari analisa menggunakan uji 

Indek Fertilitas (Lampiran 5) sapi PO menunjukkan efisiensi Reproduksi yang lebih 

bagus dibandingkan dengan sapi Limousin. Hal ini dikarenakan sapi PO memiliki 

nilai S/C dan DO lebih rendah serta CR yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan 

nilai IF nya lebih baik dibandingkan sapi Limousin. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

12.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai Conception Rate sebesar 76,67% 

untuk sapi PO dan 66,67% untuk sapi Limousin. Service per Conception sebesar 1,3 

untuk sapi PO dan 1,4 untuk sapi Limousin. Days Open sebesar 104,9 hari untuk sapi 

PO dan 114 hari untuk sapi Limousin. Calving Interval sebesar 392,07 hari untuk 

sapi PO dan 403,07 hari untuk sapi Limousin. Indek Fertilitas sebesar 79,07 untuk 

sapi PO dan 58,62 untuk sapi Limousin. Disimpulkan bahwa efisiensi reproduksi sapi 

PO lebih bagus dibandingkan dengan sapi Limousin. 

12.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan peternak dapat 

mempertahankan keberadaan sapi PO karena memiliki tingkat efisiensi reproduksi 

yang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktifitas yang lebih baik. 
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Lampiran 1 Data Reproduksi Sapi PO 

No. 
Nama 

Peternak 

Tanggal 

Beranak 1 

Tanggal IB ke- Tanggal 

Beranak 2 
CI S/C DO 

1 2 3 

1 Paeran 03/01/2010 12/05/2010 30/05/2010   16/03/2011 437 2 129 

2 Saimun 04/02/2010 14/05/2010     23/02/2011 384 1 99 

3 Ngatiman 03/02/2010 15/05/2010     24/02/2011 386 1 101 

4 Gianto 05/01/2010 16/05/2010     24/02/2011 415 1 131 

5 P. Waji 01/02/2010 17/05/2010     25/02/2011 389 1 105 

6 Samin 07/02/2010 22/05/2010     01/03/2011 387 1 104 

7 Supri 03/03/2010 25/05/2010     03/03/2011 365 1 83 

8 Warsito 05/02/2010 26/05/2010     02/03/2011 390 1 110 

9 P. Jari 12/03/2010 28/05/2010     06/03/2011 359 1 77 

10 Hari 12/02/2010 28/05/2010 04/06/2010   25/03/2011 406 2 105 

11 Nardi 03/02/2010 30/05/2010     09/03/2011 399 1 116 

12 Marmun 08/02/2010 31/05/2010     10/03/2011 395 1 112 

13 Adi 01/02/2010 01/06/2010     10/03/2011 402 1 120 

14 Sunoto 01/03/2010 03/06/2010     14/03/2011 378 1 94 

15 Wagiman 01/03/2010 06/06/2010 26/06/2010 16/07/2010 27/04/2011 422 3 97 

16 P. Simo 25/03/2010 09/06/2010     20/03/2011 360 1 76 

17 Sunarto 20/02/2010 13/06/2010 01/05/2010   18/02/2011 363 2 113 

18 Wagiran 10/03/2010 14/06/2010     20/03/2011 375 1 96 

19 Suradi 07/03/2010 14/06/2010 03/07/2010 22/07/2010 05/05/2011 424 3 99 

20 Sunardi 01/03/2010 15/06/2010     26/03/2011 390 1 106 

21 Sutoyo 25/03/2010 17/06/2010     26/03/2011 366 1 84 

22 P. Mus 17/03/2010 18/06/2010 03/07/2010   06/05/2011 415 2 93 

23 Sukir 28/02/2010 23/06/2010     05/02/2011 342 1 115 

24 Woko 09/03/2010 21/06/2010     27/03/2011 383 1 104 

25 Sakimin 19/03/2010 26/06/2010     02/04/2011 379 1 99 

26 Ponidi 01/04/2010 26/06/2010     04/04/2011 368 1 86 

27 Solikin 08/03/2010 28/06/2010     07/04/2011 395 1 112 

28 Yadi 24/02/2010 03/07/2010     12/04/2011 412 1 129 

29 Jalal 01/03/2010 04/07/2010 22/07/2010   18/05/2011 443 2 125 

30 Wanto 27/02/2010 05/07/2010     06/05/2011 433 1 128 

Rata-rata           392,067 1,3 104,933 

Standart Deviasi         25,1642 0,59596 15,3554 
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Lampiran 2 Data Reproduksi Sapi Limousin 

No. 
Nama 

Peternak 

Tanggal 

Beranak 1 

Tanggal IB ke- Tanggal 

Beranak 2 
CI S/C DO 

1 2 3 

1 Nawi 13/01/2010 13/05/2010     19/02/2011 402 1 120 

2 Jayadi 01/01/2010 14/05/2010 03/06/2010   26/03/2011 449 2 133 

3 Panut 11/02/2010 14/05/2010     15/03/2011 397 1 92 

4 Ngaderi 15/01/2010 18/05/2010 08/06/2010 29/06/2010 02/05/2011 472 3 123 

5 Yateni 02/02/2010 19/05/2010     27/02/2011 390 1 106 

6 Waris 29/01/2010 19/05/2010     26/02/2011 393 1 110 

7 P. Dana 20/02/2010 20/05/2010 27/05/2010   23/03/2011 396 2 89 

8 Sukri 01/02/2010 20/05/2010     28/02/2011 392 1 108 

9 Riaman 17/02/2010 25/05/2010     03/02/2011 351 1 97 

10 Sarijan 08/01/2010 26/05/2010     04/03/2011 420 1 138 

11 Muharyono 03/02/2010 27/05/2010 16/06/2010 06/07/2010 06/05/2011 457 3 113 

12 Kardi 07/01/2010 27/05/2010 29/04/2010   07/02/2011 396 2 140 

13 Kaseri 12/02/2010 29/05/2010     06/03/2011 387 1 106 

14 Sanusi 01/03/2010 01/06/2010     09/03/2011 373 1 92 

15 Sugeng 01/02/2010 04/06/2010     11/03/2011 403 1 123 

16 Misnan 28/02/2010 05/06/2010     13/03/2011 378 1 97 

17 Slamet 10/02/2010 07/06/2010     15/03/2011 398 1 117 

18 Suroso 13/02/2010 18/06/2010     27/03/2011 407 1 125 

19 Iman 07/03/2010 23/06/2010     23/04/2011 412 1 108 

20 Rahmad 01/03/2010 25/06/2010     01/04/2011 396 1 116 

21 Widodo 25/03/2010 27/06/2010 04/07/2010 19/07/2010 20/05/2011 421 3 94 

22 Mujito 17/03/2010 27/06/2010     04/04/2011 383 1 102 

23 Bambang 28/02/2010 28/06/2010     10/02/2011 347 1 120 

24 Narto 01/03/2010 05/07/2010 26/07/2010   21/05/2011 446 2 126 

25 Jemani 19/03/2010 08/07/2010     17/04/2011 394 1 111 

26 Suliono 01/04/2010 11/07/2010     18/04/2011 382 1 101 

27 Miseni 08/03/2010 15/07/2010 05/08/2010   21/05/2011 439 2 129 

28 Handoyo 23/03/2010 15/07/2010     25/02/2011 339 1 114 

29 Sutik 28/02/2010 17/07/2010 07/08/2010   25/05/2011 451 2 139 

30 Sunardi 10/03/2010 19/07/2010     05/05/2011 421 1 131 

Rata-rata           403,0667 1,4 114 

Standart Deviasi         31,90172 0,67466 14,8254 
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Lampiran 3. Perhitungan Service Per Conception (S/C) 

13 Perhitungan S/C pada Sapi PO 

   

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (S/C) =  
Jumlah total perkawinan / IB 

Jumlah ternak yang bunting
 

  

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (S/C) =  
42 

30
 

 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (S/C) =  1,4 

 

14 Perhitungan S/C pada Sapi Limousin 

   

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (S/C) =  
Jumlah total perkawinan / IB 

Jumlah ternak yang bunting
 

  

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (S/C) =  
39 

30
 

 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 (S/C) =  1,3 
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Lampiran 4. Perhitungan Conception Rate (CR) 

a. Perhitungan CR pada Sapi PO 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 CR =  
Jumlah betina bunting pada IB 1

Jumlah seluruh betina yang di IB
 x 100% 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 CR =  
23

30
 x 100% 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 CR = 76,67% 

 

 

b. Perhitungan CR pada Sapi Limousin 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 CR =  
Jumlah betina bunting pada IB 1

Jumlah seluruh betina yang di IB
 x 100% 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 CR =  
20

30
 x 100% 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 CR = 66,67% 
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Lampiran 5. Perhitungan Indek Fertilitas (IF) 

a. Perhitungan IF pada Sapi PO 

  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 IF =  
CR 

S/C
− (DO − 125) 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 IF =  
76,67 

1,3
− (104,9 − 125) 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 IF =  79,07 

 

 

b. Perhitungan IF pada Sapi Limousin 

  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 IF =  
CR 

S/C
− (DO − 125) 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 IF =  
66,67 

1,4
− (114 − 125) 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 IF =  58,62 

 

 

 


