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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi potong merupakan ternak penghasil daging dengan 

kandungan sumber protein sebesar 26 Gr/100 Gr (USDA,2018). 

Konsumsi daging sapi selalu meningkat seiring bertambahnya 

populasi penduduk Indonesia. Permintaan akan daging sapi di 

Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal tersebut 

selain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk juga 

dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan penduduk itu sendiri 

terhadap pentingnya protein hewani, sehingga pola konsumsi 

juga berubah. Departemen Pertanian (2016) menyatakan bahwa 

konsumsi daging sapi per kapita tahun 2015 sebesar 0,417 kg, 

mengalami peningkatan sebesar 60,0 persen dari konsumsi tahun 

2014 sebesar 0,261 kg. 

Populasi ternak sapi potong di Indonesia mengalami 

peningkatan sebesar 4,49% dari 14.726.872 ekor pada 2014 

menjadi 15.419.718 ekor pada 2015. Populasi terbesar berada di 

pulau Jawa yaitu 6.699.073 ekor sapi potong dan 63,7% populasi 

berada di Propinsi Jawa Timur (DITJENNAK, 2016). Kabupaten 

Jember memiliki potensi untuk pengembangan usaha peternakan 

sapi potong. Populasi sapi potong di Kabupaten Jember pada 

tahun 2015 sebesar 243.390 ekor meningkat pada 2016 menjadi 

250.112 ekor (BPS JATIM 2017).  

Berdasarkan data dari BPS JATIM, populasi sapi potong 

di Kabupaten Jember memperlihatkan peningkatan pada setiap 

tahunnya. Salah satu kecamatan yang memiliki populasi sapi 

potong terbanyak yakni di Kecamatan Silo. Populasi sapi potong 

di Kecamatan Silo berjumlah 14.356 ekor.  

Kecamatan Silo terletak di sebelah timur pusat 

pemerintahan Kabupaten Jember. Luas wilayah kecamatan Silo 



 

adalah 309.98 Km
2
, dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara 

adalah Kecamatan Mayang dan Ledokombo, sebelah timur 

Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan Kecamatan Tempurejo 

dan sebelah barat adalah Kecamatan Mayang dan Tempurejo. 

Kecamatan Silo berada di daerah dengan ketinggian rata-rata 415 

mdpl. Desa Harjomulyo berada di permukaan paling tinggi yaitu 

641mdpl dan desa Karangharjo berada di permukaan paling 

rendah yaitu 288 mdpl. 

Masyarakat di Kecamatan Silo sebagian besar berternak 

sapi Peranakan LimousindanPeranakan Simmental yang 

merupakan sapi persilangan antara pejantandaribangsaBos taurus 

(Limousindan Simmental) yang berasal dari daerah di Perancis 

dengan sapi betina lokal (Bos indicus), dari daerah tersebut 

tentunya terdapat perbedaan suhu, kelembaban, dan ketersediaan 

pakan yang terdapat di daerah ini yang dapat mempengaruhi 

keberlangsungan hidup dari ternak, diantaranya tingkah laku dan 

produktivitas ternak tersebut yang dipengaruhi oleh cekaman dan 

pakan. 

Permasalahan yang dihadapi rata-rata dilapang antara 

lain masih rendahnya produktifitas dan mutu genetik ternak. 

Keadaan ini terjadi karena sebagian besar peternakan di 

Indonesia masih merupakan peternak konvensional, dimana mutu 

bibit, penggunaan teknologi dan keterampilan peternak relative 

masih rendah. Inseminasi buatan merupakan teknologi alternatif 

yang sedang dikembangkan dalam usaha meningkatkan mutu 

genetik dan populasi ternak Sapi di Indonesia. Salah satu metode 

untuk meningkatkan produrtivitas biologik ternak lokal Indonesia 

melalui teknologi pemuliaan yang hasilnya relatif cepat dan 

cukup memuaskan serta meluas dilaksanakan adalah 

mengawinkan ternak tersebut dengan ternak unggul impor. 



 

Pengembangan usaha sapi potong seperti peningkatan 

kelahiran pedet melalui program IB, penekanan tingkat kematian, 

pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengobatan dan 

keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh peternak di 

pedesaan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB 

salah satunya yait kemampuan reproduksi ternak tersebut. 

Kemampuan reproduksi pada sapi potong terkait dengan lama 

kehidupan dan frekuensi kelahiran (paritas). Berdasarkan hal 

tersebut perlu dikaji tentang aspek reproduksi dengan berbagai 

peritas sehingga akan diketahui pengaruh paritas ternak terhadap 

keberhasilan IB.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tampilan reproduksi Sapi Peranakan Limousin di Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember berdasarkan paritass.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 

IB dari sapi Peranakan Limousin pada paritas yang  berbeda di 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang dilihat dari S/C, CI, DO, 

CR, Pregnancy rate, Mortality Rate, dan Indks Fertilitas.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai informasi dan pedoman untuk meningkatkan tatalaksana 

reproduksi sapi Peranakan Limousin di Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. 

 

1.5 Kerangka Pikir 



 

Permintaan daging di Indonesia terus meningkat dari 

tahun ketahun, hal ini tidak diikuti dengan jumlah populasi sapi 

potong di Indonesia. Salah satuupaya yang dilakukan pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia yaitu dengan 

cara melakukan persilangan antara Bangsa sapi potong 

Bosindicus (sapi Persilangan Ongole) dengan bangsa sapi 

Bostaurus (sapi Limousin dan sapi Simental). Sapi Peranakan 

Ongole yang berasal  dari Indonesia ini dapat bertahan pada iklim 

tropis, mampu menyesuaikan perubahan kondisi lingkungan 

Indonesia. Sapi bangsa Bos taurus merupakan sapi yang berasal 

dari daerah sub tropis dengan kondisi lingkungan yang dingin. 

Sapi Limousin yang berasal dari iklim yang dingin perlu 

menyesuaikan untuk dapat hidup di musim tropis. Sapi tersebut 

lebih cocok jika dipelihara di daerah dataran tinggi yang berhawa 

sejuk. Sapi Limousin dapat berproduksi secara optimal pada 

daerah yang beriklim temperature dengan suhu antara 4-15°C 

dengan mendapat hijauan serta konsentrat yang bernilai tinggi 

(Meyn, 1991). Anonimous (2012) sapi potong 

membutuhkan comfort zone (CZ), yaitu temperature lingkungan 

yang nyaman dan melancarkan fungsi dalam proses fisiologi 

ternak yang tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa CZ untuk sapi 

dari daerah tropis adalah antara 22–30°C, sedang untuk sapi 

daerah sub-tropis adalah 13–25°C. Sebagai hasil silangan antara 

sapi dari daerah sub-tropis dengan sapi daerah tropis, maka 

diduga CZ untuk sapi SIMPO dan LIMPO adalah 17–

28°C, sehingga diperkirakan temperature udara lingkungan yang 

panas tersebut akan mempengaruhi performan sapinya. Sapi 

LIMPO lebih tahan terhadap lingkungan yang udaranya 

bertemperatur panas. Namun akan lebih maksimal 

pertumbuhannya jika pada daerah bertemperatur rendah. 



 

Sehingga ketika sapi LIMPO dipelihara di dataran rendah tidak 

terlalu berpengaruh pada pertumbuhan dan produktivitasnya . 

Kondisi lingkungan dipengaruhi juga oleh ketinggian 

tempat. Semakin tinggi ketinggian tempat maka suhu udara akan 

semakin rendah dan kelambaban tinggi, sedangkan semakin 

rendah ketinggian tempat maka suhu udara akan semakin tinggi. 

Kadarsih (2004) menyatakan bahwa wilayah dengan ketinggian 

tempat yang berbedaakan menyebabkan perbedaan suhu 

lingkungan, semakin tinggi letak suatu daerah dari atas 

permukaan laut maka akan semakin rendah suhuu data rata-rata 

hariannya. Kriteria dataran rendah ditandai dengan suhu udara 

yang tinggi dan tekanan udara maupun oksigen yang tinggi pula. 

Teknologi IB adalah suatu teknologi reproduksi yang 

mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu 

genetik ternak sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan 

anak yang berkualitas baik dengan jumlah yang besar dengan 

memanfaatkan pejantan unggul yang terseleksi dan ditampung 

semennya untuk digunakan IB (Susilawati, 2011). Keberhasilan 

usaha perkembangbiakan sangat terkait dengan performans 

reproduksi dan tingkat mortalitas induk dan anak. Faktor 

performans reproduksi yang penting antara lain adalah: (i) angka 

kebuntingan, (ii) Service per Conception atauS/C, (iii) jarak 

beranak atau Calving Interval (CI), (Nuryadi dan Wahjuningsih, 

2011). Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah tampilan reproduksi 

S/C, CR, DO, CI, Pregnancy Rate, dan Mortality Rate pada Sapi 

Peranakan Limousin pada berbagai paritas terdapat perbedaan.  

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bangsa Sapi Limousin dan Peranakan 

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 mengasuh anak 

dengan baik serta pertumbuhannya cepat (Blakely dan Bade, 

1994). 

Bangsa sapi Limousin menurut Sudono, Rusdiana, dan 

Setiawan (2004) berasal dari Perancis.Warna tubuh sapi ini mulai 

dari kuning sampai merah keemasan dengan tanduk berwarna 

cerah. Bobot saat lahir tergolong kecil hingga medium, namun 

setelah dewasa, bobot badan tergolong besar. Bobot betina 

dewasa mencapai 585 kg, sedangkan jantan dewasa beratnya 

mencapai 1100 kg. Hal ini didukung dengan penjelasan Yulianto 

dan Saparinto (2010) yang menyatakan bahwa Limousin 

merupakan bangsa sapi potong keturunan Bos taurus yang 

memiliki penampilan kekar, berotot, tubuh besar dan panjang, 

serta dada yang besar dan berdaging. Limousin memiliki 

pertumbuhan yang bagus dan cukup cepat. Sapi ini tidak begitu 

tahan terhadap penyakit. 

Sapi Limousin Peranakan Ongole (LIMPO) merupakan 

sapi hasil persilangan antara pejantan sapi Limousin dengan 

induk sapi PO, kebanyakan sapi-sapi ini merupakan hasil 



 

perkawinan IB, sapi LIMPO sebagai turunan sapi tipe besar 

sehingga secara genetik mempunyai laju pertumbuhan yang lebih 

besar dan lebih cepat dibanding sapi PO (Sarwono  dan Arianto, 

2003). Hastuti (2007) menyatakan bahwa karakteristik eksterior 

sapi LIMPO adalah warna sekitar mata bervariasi coklat sampai 

hitam, moncong warna hitam dengan sebagian kecil berwarna 

merah. 

 

2.2 Faktor yang Mempengaruhi IB 

2.2.1 Paritas 

     Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan 

anak. Paritas pertama adalah ternak betina yang telah melahirkan 

anak satu kali atau pertama. Demikian juga untuk kelahiran-

kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua dan seterusnya 

(Hafez,2000). Daya reproduksi ternak pada umumnya 

dipengaruhi terutama lama kehidupan, dimana lama kehidupan 

produktif sapi potong lebih lama bila dibandingkan dengan sapi 

perah yaitu 10 sampai 12 tahun dengan produksi 6 sampai 8 anak. 

Faktor ini sangat penting bagi peternakan dan peternakan, karena 

setiap penundaan kebuntingan ternak, mempunyai dampak 

ekonomis yang sangat penting (Toelihere, 1985). 

 

2.2.2 Pakan dan Minum 

  Syukur dan Afandi (2009) menjelaskan bahwa pemberian 

hijauan dan konsentrat dalam  ransum yang seimbang dapat 

menaikkan konsumsi. Ternak yang mengkonsumsi pakan secara 

stabil dan kontinyu akan dapat menghasilkan peningkatan bobot 

badan yang baik, lebih lanjut dinyatakan bahwa dengan 

kandungan nutrien yang tinggi maka pertumbuhan akan menjadi 

cepat, dengan demikian bobot badan ternak akan meningkat. 

Menurut Sagala (2011) bahwa efisiensi penggunaan pakan 



 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kemampuan ternak 

dalam mencerna bahan pakan, kecukupan zat pakan untuk hidup 

pokok, pertumbuhan dan fungsi tubuh serta jenis pakan yang 

digunakan. Siregar (2001) menjelaskan bahwa beberapa faktor 

yang mempengaruhi efisiensi pakan antara lain umur, kualitas 

pakan dan bobot badan. Pond, Church  and Schoknecht (2005) 

berpendapat bahwa semakin baik kualitas pakan semakin baik 

pula efisiensi pembentukan energi dan produksi. 

Manajemen pemberian pakan sendiri meliputi penyediaan 

bahan pakan, penyimpanan bahan pakan, macam dan kualitas 

bahan, jumlah dan frekuensi pemberian, kebutuhan dan konsumsi 

nutrien, serta pemberian air minum (Wardoyo dan Risdianto, 

2011). Menurut Santosa (2005) dalam memilih bahan pakan 

harus mengetahui beberapa ketentuan bahan pakan yaitu bahan 

pakan harus mudah diperoleh dengan kata lain bahan pakan 

tersebut harus terjamin ketersediaannya sepanjang waktu dan 

dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan. Bahanpakan juga 

harus mempunyai harga yang layak dan tidak bersaing dengan 

kebutuhan manusia, serta tidak mengandung racun. 

Pemberian pakan ternak sapi potong biasanya dilakukan 

3 kali sehari yaitu pukul 06.00 pagi, pukul 12.00 siang, dan 16.00 

sore dengan jenis pakan meliputi pakan hijaun rumput, limbah 

pertanian, dan konsentrat, sedangkan air minum diberikan pada 

ternak sapi potong secara ad libitum (Nurdiati dkk., 2012). 

Menurut Setiadi (2001) bahwa kebutuhan air minum sapi kurang 

lebih 20-40 liter/ekor/hari yang harus disediakan karena air 

minum sangat dibutuhkan bagi kesehatan sapi. Sugeng (1998) 

menjelaskan bahwa kebutuhan air minum bagi ternak tergantung 

dari berbagai faktor diantaranya kondisi iklim, bangsa sapi, umur, 

dan jenis pakan yang diberikan. Syukur dan Afandi (2009) 

menjelaskan bahwa pakan konsentrat untuk sapi potong diberikan 



 

pada jam 07.00 pagi sebanyak 1% dari bobot badan berdasarkan 

bahan kering, sedangkan hijauan diberikan secara ad libitum 

setelah konsentrat habis. 

 

2.2.3 Perkandangan 

Pentingnya kandang bagi ternak agar terhindar dari 

ancaman lingkungan yang merugikan seperti terik matahari, 

tiupan angin, hujan dan lain sebagainya. Kegunaan kandang juga 

untuk mempermudah pengontrolan terhadap ternak, 

menghindarkan ternak berkeliaran di sembarang tempat dan dari 

gangguan binatang buas dan pencuri (Launmase, Nurtini, dan 

Haryadi, 2011). Menurut Kaharudin dan Sukmawati (2010) 

pembuatan kandang perlu memperhatikan beberapa persyaratan 

antara lain dari segi teknis, ekonomis, kesehatan kandang 

(ventilasi kandang, pembuangan kotoran), efisiensi pengelolaan 

dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Rasyid dan Hartati (2007) 

menjelaskan bahwa dalam mendesain konstruksi kandang sapi 

potong harus didasarkan agroekosistem wilayah setempat, tujuan 

pemeliharaan, dan status fisiologis ternak. Model kandang sapi 

potong didataran tinggi diupayakan lebih tertutup untuk 

melindungi ternak dari cuaca yang dingin, sedangkan untuk 

dataran rendah kebalikannya yaitu bentuk kandang yang lebih 

terbuka. Tipe dan bentuk kandang dibedakan berdasarkan status 

fisiologis dan pola pemeliharaan yaitu kandang pembibitan, 

penggemukan, pembesaran, kandang beranak/menyusui, kandang 

pejantan, dan lain sebagainya. 

Menurut Fikar dan Ruhyadi (2010) di kandang 

kelompok, sapi dapat ditempatkan dalam satu tempat, tanpa ada 

sekat atau pembatas sama sekali. Setiap ekor sapi pada tipe 

kandang ini memerlukan tempat yang lebih luas dibanding 

dengan kandang individu, yaitu sekitar 2 x 2,5 m. Selain itu ada 



 

beberapa kelemahan untuk tipe kandang koloni diantaranya 

sering terjadi kompetisi dalam mendapatkan pakan dan minum, 

sedangkan untuk kandang individu dapat dibedakan menjadi 3 

tipe, yaitu: 1) kandang tunggal, 2) kandang ganda face to face, 

dan 3) kandang ganda tail to tail. Rasyid dan Hartanti, (2007) 

menyatakan bahwa beberapa persyaratan yang diperlukan dalam 

mendirikan kandangan taralain (1) memenuhi persyaratan 

kesehatan ternaknya, (2) mempunyai ventilasi yang baik, (3) 

efisiensi dalam pengelolaan (4) melindungi ternak dari pengaruh 

iklim dan keamanan kecurian (5) serta tidak berdampak terhadap 

lingkungan sekitarnya. Konstruksi kandang harus kuat dan tahan 

lama, penataan dan perlengkapan kandang hendaknya dapat 

memberikan kenyamaman kerja bagi petugas dalam proses 

produksi seperti member pakan, pembersihan, pemeriksaan birahi 

dan penanganan kesehatan. 

 

2.2.4 Umur 

Umur memiliki peranan yang cukup penting misalnya 

umur pertama kali beranak sangat mempengaruhi produktivitas 

ternak tersebut sebab ternak yang dikawinkan pada umur yang 

terlalu muda atau pertama kali pubertas akan menyebabkan bobot 

badan tidak dapat optimal dan keturunan yang dihasilkan juga 

akan mengalami hal yang sama, serta ketika partus ternak akan 

mengalami kesulitan, pada perkawinan pertama sangat penting 

melihat ternak telah dewasa tubuh dan dewasa kelamin agar 

keturunan yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Selain 

itu sapi dara yang belum matang secara seksual pekembangan 

kelenjar mamaenya belum optimal walaupun secara struktural 

pembuluh mamae dan alveolinya tumbuh. Perkembangan 

kelenjar mamae dipengaruhi oleh hormon estrogen dan 

progesteron yang diproduksi oleh ovarium dibawah pengaruh 



 

hormon FSH dan LH, dengan seiringnya terjadi kebuntungan 

kelenjar mamae akan ikut tunbuh berkembang secara optimal 

untuk produksi susu (Zainudin, Ihsan dan Suyadi, 2015). 

 

2.2.5. Ketinggian Tempat 

 Menurut Liem (2004), berdasarkan ketinggian dataran 

dapat dibagi wilayah wilayahsebagai berikut:  

1.  Wilayah Rendah atau dataran rendah, adalah bagian 

dari muka bumi yang letaknya kira-kira antara 6-100 m 

dari permukaan laut sampai wilayah endapan, sedangkan 

suhunya berkisar 26,3°C - 22°C;  

2.  Wilayah Pertengahan atau dataran sedang, bagian 

wilayah ini terletak kira-kira antara 100-450 m dari 

permukaan laut, permukaan bumi sudah tidak lagi datar 

dan mulai terasa segar, sedangakan suhunya berkisar 

22°C - 17,1°C;  

3.  Wilayah pegunungan atau dataran tinggi, ketinggian 

wilayah ini sudah di atas 450 meter dari permukaan laut 

dan sudah berbeda gambaran umum daerah tropis 

(panas, lembab, pengap). Udara terasa sejuk sampai 

dingin dan banyak turun hujan, suhunya berkisar antara 

17,1°C - 11,1°C. 

 

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi performans 

reproduksi ternak adalah ketinggian tempat, yang sangat erat 

kaitannya dengan suhu dan kelembaban (San dkk, 2015). Zona 

nyaman untuk ternak sangat diperlukan agar ternak mendapatkan 

tampilan reproduksi yang baik. Zona nyaman untuk sapi 

persilangan yaitu dengan kisaran suhu 17-28°C (Aryogi, Sumadi 

dan Hardjosubroto, 2005). Purwanto (2004) menyatakan bahwa 

iklim makro maupun iklim mikro pada suatu tempat dapat 



 

berpengaruh langsung terhadap ternak. Pengaruh tidak langsung 

adalah ketersediaan hijauan oakan yang cepat tua dan 

menyebabkan tingginya serat kasar, sedangkan pengaruh 

langsung misalnya terjadinya cekaman panas atau dingin, 

sehingga ternak menderita cekaman atau ternak merasa tidak 

nyaman yang berakibat terhadap penurunan konsumsi pakan, 

produksi (bobot badan) dan reproduksi ternak. 

 

2.3 Evaluasi Keberhasilan IB 

2.3.1 S/C (Service Per Conception) 

S/C adalah penilaian atau perhitungan jumlah pelayanan 

(service) IB yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadi 

kebuntingan. Royal et al (2000) menyatakan bahwa S/C dapat 

dihitung dengan rumus : 

 

S/C = 
                                    

                             
 

 

Menurut Affandi dkk (2003) menyebutkan nilai S/C yang 

normal adalah 1,6 sampai 2,0. Apabila S/C rendah, maka nilai 

kesuburan sapi betina semakin tinggi dan apabila nilai S/C tinggi, 

maka semakin rendah tingkat kesuburan sapi sapi betina tersebut. 

Jainudeen and Hafez (2008) menyatakan bahwa nilai S/C yang 

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

S/C maka semakin tinggi nilai fertilitasnya, sebaliknya semakin 

tinggi nilai S/C akan semakin rendah tingkat fertilitasnya. 

Tinggi rendahnya nilai S/C dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain ketrampilan inseminator, waktu dalam 

melakukan inseminasi buatan dan pegetahuan peternak dalam 

mendeteksi birahi (Sulaksono, Suharyati dan Santosa, 2010). 

Induk sapi yang pada saat yang tepat (birahi) akan memudahkan 



 

pelaksanaan IB, serta akan memberikan respon perkawinan yang 

posotif, sehingga hanya dengan satu kali perkawinan, akan 

menghasilkan kebuntungan (Rasad dkk, 2008). Tingginya nilai 

S/C diduga karena peternak terlambat dalam mendeteksi 

terjadinya birahi atau terlambat dalam melaporkan terjadinya 

birahi kepada inseminator, adanya kelainan pada alat reproduksi 

induk sapi, inseminator kurang terampil, fasilitas pelayanan 

inseminasi yang terbatas dan kurang lancarnya transprotasi (Hadi 

dan Ilham, 2002) 

 

2.3.2 CI (Calving Interval) 

Calving Interval (CI) merupakan jarak waktu partus 

pertama sampai partus selanjutnya atau jarak beranak pertama 

sampai beranak ke dua, jarak beranak kedua sampai ketiga dst. 

Iskandar dan Faizal, (2011) menyatakan bahwa CI merupakan 

selang beranak (hari) sapi betina antara satu dengan kelahiran 

berikutnya. Menurut Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) Calving 

Interval ditentukan oleh lama kebuntingan dan lama waktu 

kosong. Menurut pendapat Hadi dan Ilham (2002) bahwa jarak 

waktu beranak yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting 

dan 3 bulan menyusui, hal ini ditambahkan oleh Ball and Peters 

(2004) bahwa efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila seekor 

induk sapi dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. 

Affandhy, Pamungkas dan Ratnawati, (2008) menyatakan bahwa  

penyapihan pedet umur 12 minggu dengan sistem kandang 

individu ditingkat peternak mununjukkan tingkat APP, CI dan 

CR lebih baik dibandingkan dengan penyapihan pedet pada umur 

16 minggu. Penyapihan pedet di peternak dengan sistem 

pemeliharaan individu dapat dilakukan mulai umur tiga bulan. 

 

2.3.3 DO (Days Open) 



 

Days Open (DO) adalah jarak waktu beranak pertama 

sampai bunting kembali. Atabany, Purwanto, Toharmat dan 

Anggraeni (2011) menyatakan bahwa DO merupakan jarak waktu 

(hari) beranak sampai terjadi kebuntingan atau hari-hari dari 

setelah beranak sampai bunting. Menurut Anderson et al (1994), 

jarak bunting kembali untuk meningkatkan efisiensi reproduksi 

harus 80-85 hari setelah beranak. 

Susilawati dan Affandy (2004) menyatakan bahwa apabila 

terdapat jarak beranak yang panjang sebagian besar karena DO 

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

sehingga munculnya birahi pertama post partum menjadi lama; 

(2) peternak mengawinkan induknya setelah beranak dalam 

jangka waktu yang lama sehingga lama kosong menjadi panjang; 

(3) tingginya kegagalan inseminasi buatan sehingga S/C nya 

semakin tinggi; (4) umur pertama kali dikawinkan lambat. Hal itu 

disebabkan karena selang waktu beranak sampai terjadi konsepsi 

kembali yang terlalu lama. Panjangnya jarak beranak disebabkan 

beberapa faktor diantaranya panjangnya masa birahi setelah 

melahirkan, pemakaian kerja yang terlalu untuk mengolah lahan 

dan kurangnya perhatian petani terhadap ternak yang sedang 

birahi dan minta kawin yang menyababkan perkawinan sapi 

tersebut terlambat dan faktor lain yaitu interval antara munculnya 

birahi pertama dengan terjadinya kebuntingan, kegagalan 

perkawinan dan kematian embrio.  

 

2.3.4 CR (Conception Rate) 

Conception Rate (CR) yaitu persentase sapi betina yang 

bunting pada inseminasi pertama dari sejumlah keseluruhan 

ternak betina yang diinseminasi atau juga disebut angka konsepsi 

(Yulyanto dkk, 2014). Hastuti (2008) mengemukakan bahwa 

rumus untuk menghitung Conception Rate sebagai berikut: 



 

 

CR = 
                                  

                      
 x 100% 

 

Phillips (2001) menyatakan bahwa CR pada sapi yang 

dikawinkan dengan Inseminasi Buatan dapat mencapai 65%. 

Susilawati (2011) menyatakan bahwa angka kebuntingan 

didiaknosa dengan cara palpasi rektal dalam waktu 40-60 hari 

setelah dilakukan IB. Afianti dkk., (2013) menyatakan bahwa CR 

pada sapi yang dikawinkan dengan IB dapat mencapai 65%, 

sedangkan angka konsepsi yang baik itu yaitu 60% atau lebih. 

Rendahnya angka CR juga dipengaruhi oleh peternak yang 

kurang cermat mengamati estrus dan waktu pengawinan yang 

kurang tepat serta jarak rumah inseminator dengan akseptor 

cukup jauh ± 10-15 km dengan medan yang sulit sehingga 

menghambat datangnya inseminator untuk melakuakn inseminasi 

(Hastuti, 2008). Fanani dkk., (2013) menyatakan bahwa nilai CR 

yang baik mencapai 60%-70%, sedangkan yang dapat dimaklumi 

untuk ukuran Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi 

alam, manajemen dan distribusi ternak yang menyebar sudah 

dianggap baik jika nilai CR mencapai 45%-50%.  Tingginya 

tingkat CR yang diperoleh tidak lepas dari rata-rata pemberian 

pakan kandungan nutrisi dalam pakan melebihi kebutuhan ternak 

(Ihsan dan Wahjuningsih, 2011). 

   

2.3.5. Pregnancy rate 

Bearden dan Fuquay (1984) mengemukakan bahwa waktu 

dari terjadinya pembuahan sampai masa kelahiran atau sampai 

proses kelahiran disebut kebuntingan. Gejala awal terjadinya 
kebuntingan tidak jelas karena tidak bisa terlihat. Akan tetapi, 

adanya perubahan mekanis dan perilaku sapi yang mencolok 

akan dapat dijadikan petunjuk bahwa sapi tersebut bunting. 



 

Perubahan mekanis dan perilaku sapi yang mencolok seperti 

birahi berikutnya tidak muncul, sapi menjadi lebih tenang, nafsu 

makan meningkat, adanya kecenderungan kenaikan berat badan, 

ambing membengkak, dan pada pertengahan kebuntingan perut 
sebelah kanan nampak besar. 

Persentase kebuntingan dapat diketahi dengan 

menggunakan rumus , 
Persentase kebuntingan (%) = Jumlah ternak yang bunting (ekor) 

/Jumlah ternak yang diinseminasi (ekor) x 100% 

(Partodihardjo,1980).  

   

 2.3.6. Neonatal Mortality Rate 

Kendala utama dalam peningkatan produksi sapi potong 

adalah status kesehatan hewan baik pada induk sapi maupun  

pedet. Kasus kematian pedet (neonatal mortality) sampai umur 6 

bulan dapat mencapai 20-30% (Wudu et al. 2008). Kejadian 

neonatal mortality bervariasi tergantung umur anak sapi, dimana 

angka kematian pedet mencapai 75% pada umur 3 hari hingga 1 

bulan (Roy, 1980); 10% pada umur 1-3 bulan (Radostits dan 

Blood 1985) dan 5-6% terjadi pada umur 6 bulan (Roy 1980; 

Radostits dan Blood 1985). 

Kematian anak sapi umumnya terjadi pada umur 1-7 hari 

pertama setelah lahir, meskipun terdapat beberapa ekor terjadi 
pada umur diatas 14 hari. Gejala klinis yang sering dijumpai 

sebelum kematian adalah lemah, tidak mampu berdiri, 

kekurangan air susu dari induk, gangguan proses kelahiran dan 
traumatis. Namun demikian, penyebab kematian anak sapi belum 

diketahui dan perlu dipelajari lebih lanjut. Neonatal mortality 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan 

antara lain gangguan metabolik (Payne 1989), diare infeksius dan 
non-infeksius (Mebuis 1975; Acres et al. 1977; Athanassious et 

al. 1994; Ralston et al. 2003), gangguan nutrisional (Payne 1989); 

penyakit infeksius dan non-infeksius serta gangguan reproduksi 



 

pada induk. Resiko kematian anak sapi tertinggi umumnya terjadi 

antara umur 1-3 bulan setelah lahir. 

 

Neonatal Mortality Rate = Jumlah Pedet yang mati / Pedet yang 
lahir x100% (Partodihardjo,1980). 

 

2.4 Indeks Fertilitas (IF) 
 Fertilitas adalah derajat kemampuan bereproduksi baik pada 

ternak jantan maupun betina. 

Penampilan reproduksi ternak dapat diukur berdasarkan Indeks 
Fertilitas (IF) yang dihitung berdasarkan tiga variabel saja yaitu 

tingkat kebuntingan pada perkawinan yang pertama (CR), jumlah 

kawin per kebuntingan (S/C) dan jarak rata-rata lama kosong 

(DO) dengan rumus sebagai berikut : 
 

IF = 
  

  
          

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 4 desa yang terdapat di 

Kecamatan Silo dengan penentuan desa secara acak di lokasi 

penelitian.  Desa yang diteliti meliputi Harjomulyo (641 mdpl) 

Sidomulyo (529 mdpl), Sempolan (333 mdpl), Garahan (497 

mdpl). Penelitian dilakukan selama 29 hari dimulai dari 7 Januari 

hingga 7 Februari 2018. Suhu lingkungan rata-rata di lokasi 

penelitian adalah 26,5
 o

C±2,12 dengan kelembaban rata-rata 68 

RH. 

 

3.2 Materi dan Metode 

Materi penelitian ini adalah peternak yang ada di wilayah 

desa Harjomulyo, Sidomulyo, Sempolan, dan Garahan. Ternak 

Sapi Peranakan Limousin yang digunakan sebanyak 247 Sapi 

betina produktif dari total 242 Peternak pada keempat desa 

tersebut di Kecamatan Silo .  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. 

Data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung kepada peternak, sedangkan data sekunder diperoleh 

melalui catatan recording inseminator. 

 

3.3 Variabel yang Diamati 

      Variable yang diamati dalam penelitian ini meliputi Service 

per Conception (S/C), Days Open (DO), Calving Interval (CI) 

dan Conception Rate (CR), Pregnancy Rate, dan Neonatal 

Mortality Rate ,  

 



 

3.3.1 Service per Conception (S/C) 

S/C adalah penilaian atau perhitungan jumlah pelayanan 

(service) IB yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadi 

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

(Affandi dkk, 2003). Royal et al (2000) menyatakan bahwa S/C 

dapat dihitung dengan rumus : 

 

S/C = 
                                    

                             
 

 

3.3.2 Days Open (DO) 

Days Open (DO) adalah jarak waktu beranak pertama 

sampai bunting kembali. Atabany dkk (2011) menyatakan bahwa 

DO merupakan jarak waktu (hari) beranak sampai terjadi 

kebuntingan atau hari-hari dari setelah beranak sampai bunting. 

Jarak bunting kembali untuk meningkatkan efisiensi reproduksi 

harus 80-85 hari setelah beranak (Anderson et al, 1994). 

 

3.3.3 Calving Intetval (CI) 

Calving Interval (CI) merupakan jarak waktu partus 

pertama sampai partus selanjutnya atau jarak beranak pertama 

sampai beranak ke dua. Iskandar dan Faizal, (2011) menyatakan 

bahwa CI merupakan selang beranak (hari) sapi betina antara satu 

dengan kelahiran berikutnya. Jarak waktu beranak yang ideal 

adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan bunting dan 3 bulan menyusui 

(Hadi dan Ilham, 2002). 

 

3.3.4 Conception Rate (CR) 

Conception Rate (CR) yaitu persentase sapi betina yang 

bunting pada inseminasi pertama dari sejumlah keseluruhan 

ternak betina yang diinseminasi atau juga disebut angka konsepsi 



 

(Yulyanto, Susilawati dan Ihsan, 2014). Hastuti (2008) 

mengemukakan bahwa rumus untuk menghitung conception rate 

sebagai berikut: 

 

CR = 
                                  

                      
 x 100% 

 

3.3.5  Pregnancy Rate 
Pregnancy Rate adalah angka kebuntingan normal pada sapi 

dibanding dengan jumlah sapi yang di IB. Persentase kebuntingan 

dapat diketahi dengan menggunakan rumus : 

(Partodihardjo,1980). 
 

 Persentase kebuntingan : 
                                 

                               
        

 

3.3.5 Neonatal Mortality Rate  

Neonatal Mortality Rate adalah angka kematian pedet , 

angka tersebut dapat didapatkan dengan : (Partodihardjo,1980). 

 

Neonatal Mortality Rate : 
                       

                       
       

 
3.3.6 Indeks Fertlitas (IF) 

    Fertilitas adalah derajat kemampuan bereproduksi baik pada 

ternak jantan maupun betina. Penampilan reproduksi ternak dapat 

diukur berdasarkan Indeks Fertilitas (IF) yang dihitung 
berdasarkan tiga variabel saja yaitu tingkat kebuntingan pada 

perkawinan yang pertama (CR), jumlah kawin per kebuntingan 

(S/C) dan jarak rata-rata lama kosong (DO) dengan rumus 
sebagai berikut : 

 

IF = 
  

  
          



 

 

 3.4 Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah dengan bantuan program 

Microsoft Excel. Setelah data diperoleh, dilanjutkan dengan 

analisis statistik menggunakan uji F dengan ONE WAY 

ANNOVA   untuk mengetahui perbedaan pada masing-masing 

paritas, apabila terdapat perbedaan yang sangat nyata maka 

kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan.  

3.5 Batasan Istilah 

 S/C   : Penilaian atau perhitungan jumlah pelayanan 

                (service) IB yang  dibutuhkan oleh seekor 

                    betina sampai terjadi kebuntingan. 

CI    :Merupakan jarak waktu partus pertama 

                            sampai partus selanjutnya atau jarak 

                            beranak pertama sampai beranak ke dua 

DO   :Jarak waktu beranak pertama sampai 

                            bunting kembali 

CR      :Conception Rate (CR) yaitu persentase 

                            sapi betina yang bunting 

                            pada inseminasi pertama dari sejumlah 

                            keseluruhan ternak betina 

                            yang diinseminasi 

    Pregnancy Rate :Angka kebuntingan normal pada 

                                        sapi dibanding dengan jumlah 

                                        sapi yang di IB. 

Mortality Rate :  Angka kematian pedet  

Indeks Fertilitas  :  Angka kesuburan ternak 

 

 

 



 

3.6. Prosedur Penelitian 

1. Mendatangi lokasi penelitian dan menentukan daerah 

      pengambilan sampel 

2. Menemui peternak sesuai dengan waktu yang telah 

      disepakati 

3. Melakukan interview berdasarkan data yang ingin 

      didapatkan 

4.   Melihat dan menganalisa kondisi kandang seperti pakan, 

      air minum dll 

5.  Melakukan pengukuran suhu dan kelembaban lingkungan 

      pada kandang dengan menggunakan Hygrometer, 

      pengukuran suhu dilakukan pada pagi dan sore hari dan 

      diambil rata-rata.  

6.   Mencatat hasil pengamatan pada borang. 

7.   Mencocokkan dengan recording Inseminator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Lokasi Umum Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Silo. Silo 

merupakan salah satu kecamatan yang berada pada wilayah ujung 

timur Kabupaten Jember dengan jarak 18 Km dari pusat Kota 

Jember. Luas wilayah kecamatan Silo adalah 309.98 Km
2
, 

dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan 

Mayang dan Ledokombo, sebelah timur Kabupaten Banyuwangi, 

sebelah selatan Kecamatan Tempurejo dan sebelah barat adalah 

Kecamatan Mayang dan Tempurejo. Kecamatan Silo berada di 

daerah dengan ketinggian rata-rata 415 mdpl. Sebanyak 247 Sapi 

betina produktif Peranakan Limousin di Kecamatan Silo yang 

didapatkan dari 242 peternak di 4 Desa di Kecamatan Silo yang 

merupakan peternakan berbasis peternakan rakyat yang rata-rata 

jumlah ternak per kandang hanya berjumlah 1-3 ekor per 

kandang. Pakan yang diberikan pada ternak merupakan pakan 

hijauan berjenis rumput gajah. Rumput gajah didapatkan dari 

pekarangan dekat kandang yang tidak mendapatkan perawatan 

intensif. Pakan diberikan pada sore hari sepulang peternak pulang 

dari kerja. Untuk pemberian minum rata-rata didapatkan dari 

sumber mata air di dekat kandang yang berupa sumur galian. 

Suhu dan kelembaban rata-rata di lokasi penelitian yaitu 

26,5
o
C±2,12 dan 68 RH.  

 

4.2 Evaluasi Keberhasilan IB 

Keberhasilan IB dapat dilihat dari beberapa parameter 

antara lain S/C, DO, CI dan CR. Susilawati dan Affandy (2004) 

menyatakan bahwa pencatatan data IB yang mencakup waktu IB, 

jumlah inseminasi dan juga tanggal kelahiran yang lengkap 



 

tentunya akan menentukan suatu angka evaluasi yang baik. 

Efisiensi reproduksi yang tinggi dipengaruhi oleh manajemen 

reproduksi yang baik dengan meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan dibidang manajemen reproduksi dikalangan 

peternak. Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) menyatakan bahwa 

keberhasilan usaha perkembangbiakan sangat terkait dengan 

performans reproduksi dan tingkat mortalitas induk dan anak. 

Faktor performans reproduksi yang penting antara lain adalah: (i) 

angka kebuntingan, (ii) Service Per Conception atauS/C, (iii) 

jarak beranak atau Calving Interval (CI), (Nuryadi dan 

Wahjuningsih, 2011). 

 

4.2.1. Service Per Conception (S/C) 

Hasil analisis statistika S/C Sapi Peranakan Limousin 

dapat dilihat pada lampiran 2 . Rataan S/C pada Sapi Limousin 

dapat dilihat pada tabel 1. Hasil analisis statististik menunjukkan 

bahwa tidak berbeda nyata pada masing-masing perlakuan atau 

dalam paritas yang berbeda, dalam hal ini paritas tidak 

mempunyai pengaruh pada penilaian S/C. Nilai S/C pada masing-

masing paritas adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. S/CSapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo 

(Service) 

PARITAS 

 0   1  2   3  4  5  6  

DESA 1 1,94 2,3 1,5 2,3 1,6 3 1,5 

DESA 2 1,88 1,5 2 1,5 2 3 3 

DESA 3 2,33 1,5 1,75 1,37 1,75 1,5 1,5 

DESA 4 2,33 1,5 2,14 2 3 3 2 

JUMLAH 8,48 6,8 7,39 7,17 8,35 10,5 8 

RATAAN 2,12 1,7 1,84 1,79 2,08 2,62 2 



 

SD 0,24 0,4 0,28 0,43 0,63 0,75 0,70 

Ket : Paritas tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai S/C 

 

 

 
Grafik 1. S/C Sapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo  

 

 Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa hasil S/C 

terbaik pada paritas 1 yakni 1,7. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) apabila S/C rendah, maka nilai 

kesuburan sapi betina semakin tinggi dan apabila nilai S/C tinggi, 

maka semakin rendah tingkat kesuburan sapi betina tersebut. 

Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) menyatakan bahwa kisaran 

normal nilai S/C adalah 1,6-2,0. Tingginya nilai S/C disinyalir 

karena waktu pelaksanaan IB yang dilakukan pada siang hari. Hal 

ini diketahui dari hasil wawancara dengan peternak. Di lokasi 

penelitian yang dilakukan di 4 desa di Kecamatan Silo 

pelaksanaan IB dilaksanakan rata-rata di siang hari.  Sangat tidak 

dianjurkan melakukan inseminasi pada siang hari pada kondisi 

terik matahari dimana kondisi lendir servik akan mengental dan 

menghambat perjalanan spermatozoa yang di inseminasikan. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Susilawati (2000) yang 

menyatakan bahwa apabila sapi menunjukkan tandatanda birahi 

sore maka pelaksanaan IB pagi hari berikutnya. Pelaksanaan IB 
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seyogyanya tidak dilakukan pada siang hari, karena lendir servik 

mengental pada siang hari, sedangkan pada pagi, sore maupun 

malam, lendir servik menjadi encer, hal tersebut juga berdampak 

pada keberhasilan IB saat siang yang lebih rendah dari pada saat 

pagi, sore atau malam hari. 

Faktor lingkungan memiliki efek langsung terhadap sapi 

potong sub tropis. Suhu udara yang mulai rendah akan  

mengurangi kemampuan reproduksinya, karena digunakan untuk 

menjaga dan mempertahankan suhu tubuhnya. Aryogi dkk, 

(2005) menambahkan bahwa zona nyaman untuk ternak sangat 

diperlukan agar ternak mendapatkan tampilan reproduksi yang 

baik. Zona nyaman untuk sapi persilangan yaitu dengan kisaran 

suhu 17-28
o
C. Rata-rata suhu di Kecamatan Silo berkisar pada 

angka 26,5
o
C±2,12 , suhu yang relatif mirip ini juga memberikan 

dampak nilai S/C yang tidak berbeda nyata.  Pengukuran suhu di 

lokasi penelitian dilakukan pada siang hari pada masing-masing 

desa. Data suhu dapat dilihat di lampiran 4 , sedangkan 

ketinggian didapatkan dari BPS Kecamatan Silo.  Hafez and 

Jaenudeen (1993)  menyatakan bahwa ketinggian tempat 

berpengaruh terhadap performans reproduksi ternak. Suhu 

lingkungan yang panas akan mengganggu siklus estrus yang 

teratur. Periode dan lama estrus yang tidak teratur akan 

mempersulit penentuan waktu pelayanan IB  yang tepat., 

sehingga rentan terjadi pelayanan IB yang terlambat. Winarti dan 

Supriyadi (2010) menyatakan bahwa banyaknya pelayanan 

perkawinan IB hingga terjadi kebuntingan sapi potong rata-rata 

2,68 merupakan angka yang tinggi. Tingginya angka S/C 

dipengaruhi oleh luas wilayah kerja petugas IB. Wilayah yang 

sangat luas dapat berakibat petugas IB tidak bisa langsung 

melayani saat diminta. Keberhasilan IB dapat dilaksanakan 

dengan mengulang pelaksanaan IB.  



 

Faktor yang mempengaruhi nilai S/C tidak berbeda nyata 

pada masing-masing adalah dipengaruhi oleh faktor nutrisi 

dimana pakan yang diberikan di semua desa rata-rata sama yakni 

menggunakan rumput gajah sebagai pakan utama. Disamping 

faktor diatas, inseminator juga menjadi faktor pendukung nilai 

S/C tidak berbeda nyata, karena berdasarkan keadaan di lokasi 

penelitian peneliti hanya menggambil informasi dari 1 

inseminator di Kecamatan Silo.   

 

4.2.2. Days Open (DO) 

Hasil analisis statistik DO pada Sapi Peranakan Limousin 

di Kecamatan Silo pada lampiran 2. Rataan DO pada sapi 

Limousin dapat dilihat tabel 2. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa paritas memberikan pengaruh sangat nyata 

(P<0,05 dan P<0,01) terhadap nilai DO. Lama DO dan masih 

panjang, hal itu disebabkan oleh deteksi berahi peternak yang 

kurang cermat sehingga pelaksanaan IB dilakukan pada birahi 

yang ketiga atau keempat setelah melahirkan. Selain itu 

kebiasaan peternak yang mengawinkan sapinya setelah pedet 

disapih yang dilakukan pada umur 100-135 hari. Rata-rata waktu 

melahirkan sampai ternak bunting adalah 60 – 90 hari. DO yang 

panjang menunjukkan reproduksi ternak tersebut kurang efisien 

dan akan merugikan peternak. DO merupakan indikator dari 

efisiensi reproduksi seekor ternak. Tidak efisiennya reproduksi di 

lokasi penelitian ini disebabkan karena sapi yang dikawinkan 

dengan cara IB pada estrus kedua atau ketiga. Tingginya angka 

DO pada paritas 5 dan 6 disebabkan oleh kurangnya peternak 

memperhatikan waktu estrus setelah penyapihan pedet karena 

rata-rata Sapi pada paritas tersebut hanya untuk tabungan 

peternak saja.  Susilawati dan Affandy (2004) menyatakan bahwa 

apabila terdapat jarak beranak yang panjang sebagian besar 



 

karena DO yang panjang. Hal ini 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 S/C 

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

 

Tabel 2. DO Sapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo 

(Hari) 

PARITAS 

2  3 4 5 6 

DESA 1 106 98 126 148 157 

DESA 2 120 96 132 156 151 

DESA 3 130 110 151 159 147 

DESA 4 97 102 134 150 178 

JUMLAH 453 406 543 613 633 

RATAAN 113,25 101,5 135,75 153,25 158,25 

SD 14,63 6,19 10,71 5,12 13,79 

Keterangan : Paritas memberikan pengaruh yang sangat nyata 

pada nilai DO 

 
Grafik 2. DO Sapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo 
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Berdasarkan tabel tersebut, angka DO Sapi Peranakan 

Limousin di Kecamatan Silo sangat buruk karena angkanya 

masih diatas standart yang ditentukan. Umam dkk (2015) 

menyatakan bahwa nilai DO sapi Peranakan Limousin di 

Sampang yaitu 110,91 hari. Hasil penelitian Setyono dkk (2014) 

didapat nilai DO sapi Peranakan Limousin yaitu 121,83 hari. 

Panjangnya DO di lokasi penetitian disebabkan karena peternak 

sebagian besar mengawinkan kembali ternaknya setelah 6-8 

bulan setelah beranak. Susilawati dan Affandy (2004) 

menyatakan bahwa apabila terdapat jarak beranak yang panjang 

sebagian besar karena DO yang panjang. Hal ini disebabkan: (1) 

anaknya tidak disapih sehingga munculnya birahi pertama post 

partum menjadi lama; (2) peternak mengawinkan induknya 

setelah beranak dalam jangka waktu yang lama sehingga lama 

kosong menjadi panjang; (3) tingginya kegagalan inseminasi 

buatan sehingga S/C nya semakin tinggi; (4) umur pertama kali 

dikawinkan lambat. Hal itu disebabkan karena selang waktu 

beranak sampai terjadi konsepsi kembali yang terlalu lama. 

Dari tabel 3menunjukkan bahwa faktor paritas memberikan 

berpengaruh nyata terhadap nilai DO. Hal ini juga disebabkan 

oleh tidak meratanya pengetahuan dan keterampilan peternak 

dalam mendeteksi birahi pada setelah ternak di inseminasi. Nilai 

DO yang tinggi dapat dikarenakan kurang pengetahuan peternak 

tentang tanda – tanda birahi. Kurang pahamnya peternak akan 

tanda – tanda birahi akan menyebakan pelaporan ke pihak 

inseminator juga terlambat dan menyebakan ternak yang 

seharusnya di IB menjadi tertunda, sehingga DO akan lebih 

panjang.  

 

4.2.3 Calving Interval (CI) 



 

Hasil analisis statistik CI pada Sapi Peranakan Limousin di 

Kecamatan Silo pada lampiran 3. Rataan CI pada sapi Limousin 

dapat dilihat tabel 3. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

paritas memberikan berpengaruh yang sangat nyata (P<0,05 dan 

P<0,01) terhadap nilai CI. Rataan CI terbaik terdapat pada paritas 

2 sedangkan rataan CI terburuk terdapat pada paritas 6. Dapat 

disimpulkan bahwa angka CI Sapi Limousin di Kecamatan Silo 

sebesar 420±50,14 hari. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

CI sama dengan  Hadi dan Ilham (2002) menyatakan bahwa 

panjangnya nilai CI sapi potong pada pembibitan usaha rakyat 

sebesar 420 hari. Hadi dan Ilham (2002) menyatakan bahwa jarak 

waktu beranak (Calving Interval) yang ideal adalah 12 bulan, 

yaitu 9 bulan bunting, 3 bulan menyusui. 

 

Tabel 3. CI Sapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo 

(Hari) 

PARITAS 

 2   3  4  5  6  

DESA 1 390 360 420 400 450 

DESA 2 360 450 450 410 460 

DESA 3 370 360 360 450 540 

DESA 4 390 420 450 420 510 

JUMLAH 1510 1590 1680 1680 1960 

RATAAN 377,5 397,5 420 420 490 

SD 15 45 42,42 21,60 42,42 

Keterangan : Paritas memberikan pengaruh yang sangat nyata 

pada nilai CI 

 



 

Grafik 3 . CI pada Sapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo 

 

Nilai CI pada penelitian yang panjangdipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu penyapihan pedet yang cukup lama 

sehingga mempengaruhi lamanya dari DO, dan pemberian pakan 

yang kurang memiliki nutrisi yang mencukupi untuk ternak. 

Berdasarkan kondisi di lapang, pakan ternak hanya didapatkan 

dari pekarangan atauu kebun yang penanamannya tidak dilakukan 

secara intensif sehingga rumput tidak dalam kondisi yang bagus 

baik secara fisik maupun nutrisi.  Sesuai dengan pendapat 

Soeharsono, dkk (2010) menyatakan bahwa pemenuhan nutrisi 

pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi 

induk selain ketepatan dalam penyapihan pedet. Pedet yang 

terlalu lama disusukan induknya dengan pakan yang diberikan 

kurang mencukupi kebutuhan nutrisi, dapat menyebabkan post 

partum estrus (birahi pasca melahirkan) menjadi terlambat dan CI 

juga menjadi panjang sehingga peternak merugi. 

 

4.2.4 Conception Rate (CR) 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan angka CR 

Sapi Peranakan Limousin di Kecamatan Silo sebesar 

38,82%±24,59. Secara lengkap terdapat di tabel 4. Nilai terendah 

CR terdapat pada paritas 1 sebesar 25,08%±20,48, paritas 3 

sebesar 26,74±23,72, paritas 5  sebesar 32,5%±27,53, paritas 6 
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sebesar 37,5%±28,47, paritas 0 sebesar 45,23%±4,93, paritas 2 

sebesar 45, 93±21, paritas 4 sebesar 58,75±35,67. Hasil 

penelitian Rasyid dan Krishna (2009) bahwa di Kecamatan 

Padang Kabupaten Lumajang presentase jumlah sapi yang 

bunting pada inseminasi pertama berdasarkan nilai CR cukup 

rendah yaitu 23%, hasil tersebut masih lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai CR pada penelitianini. 

Angka CR yang rendah pada lokasi penelitian disebabkan asupan 

nutrisi pada pakan ternak yang kurang, terlebih pada saat musim 

kemarau umumnya peternak hanya memberikan pakan jerami 

saja. Di lokasi penelitian, pakan ternak kurang memadai karena 

pakan hanya didapatkan rumput yang terdapat di pekarangan saja 

yang jumlahnya juga kurang memadai. Hijauan pada saat 

penelitian susah didapatkan oleh peternak karena musim kemarau 

sehingga hijauan tidak dapat tumbuh maksimal.   Nuryadi dan 

Wahjuningsih (2011) menyatakan bahwa nutrisi pakan yang 

diterima oleh sapi sebelum dan sesudah beranak juga 

berpengaruh terhadap CR. Hal ini didukung oleh Rasyid dan 

Krishna (2009) yang menyatakan bahwa kegagalan reproduksi 

dapat disebabkan karena faktor pengelolaan diantaranya kurang 

gizi, defisiensi mineral termasuk teknik inseminasi dan faktor 

internal ternak itu sendiri.Fanani dkk (2013) menyatakan bahwa 

nilai CR yang baik mencapai 60% - 70%. Hasil penelitian Umam 

dkk (2015) menyatakan bahwa nilai CR sapi Peranakan Limousin 

di Kabupaten Sampang sebesar 45,6%, hal ini sebabkan 

kandungan nutrisi pakan yang belum memadai, kurangnya 

pengetahuan peternak tentang nutrisi pakan, serta lingkungan 

juga dapat menjadi salah satu penyabab nilai CR rendah.  

Bormann et al (2006) menambahkan bahwa nutrisi pakan 

yang diterima oleh sapi sebelum dan sesudah beranak juga 

berpengaruh terhadap CR, karena sapi betina yang kekurangan 



 

nutrisi sebelum beranak dapat menyebabkan tertundanya siklus 

estrus. Nutrisi yang kurang baik tidak hanya akan mengurangi 

potensi genetiknya, tetapi juga memperbesar pengaruh negatif 

dari lingkungan. 

Nilai CR yang rendah disebabkan juga oleh nilai S/C yang 

tinggi dan wilayah kerja inseminator yang luas. Winarti dan 

Supriyadi (2010) menyatakan bahwa faktor randahnya nilai CR 

dikeranakan wilayah kerja petugas IB yang sangat luas dapat 

berakibat petugas IB tidak bisa langsung melayani ketika diminta, 

sehingga waktu estrus telah berlalu dan layanan IB terlambat. 

Smith (2009) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi CR adalah kondisi ternak saat beranak, kondisi 

reproduksi, kesehatan yang tidak baik setelah beranak, kurangnya 

memahami deteksi birahi, kualitas semen, ketepatan waktu 

perkawinan, lingkungan, umur dan genetik. Iswoyo dan 

Widyaningrum (2008) menambahkan bahwa faktor yang 

menyebabkan kegagalan sapi bunting adalah keterlambatan 

melaporkan mengenai adanya gejala birahi dan faktor kematian 

embrio dini yang disebabkan oleh sanitasi kandang kurang bersih 

sehingga menimbulkan penyakit pada ternak. Oleh karena itu 

pengamatan atau deteksi birahi perlu dikuasai peternak agar hal 

tersebut tidak terjadi dan IB akan berjalan dengan baik.   

 

Tabel 4. CR Sapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo 

% 

PARITAS 

0 1 2 3 4 5 6 

DESA 1 45,0 23,0 43,7 55 75 20 66,7 

DESA 2 38,4 50 25 0 100 50 33,3 

DESA 3 47,3 0 40 35,2 20 60 50 

DESA 4 50 27,2 75 16,6 40 0 0 



 

JUMLAH 180,9 100,3 183,7 106,9 235 130 150 

RATAAN 45,2 25,0 45,9 26,7 58,7 32,5 37,5 

SD 4,93 20,4 21 23,7 35,6 27,5 28,47 

 

 
Grafik 4. CR Sapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo 

 

4.2.5 Pregnancy Rate 

Berdasarkan hasil penelitian, Pregnancy Rate Sapi 

Peranakan Limousin di Kecamatan Silo sebesar 50,97%. 

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Saleh dan Tagama (1993) 

yang menyatakan bahwa tingkat kebuntingan sapi dengan 

menggunakan teknologi inseminasi buatan (IB) berkisar antara 50 

– 60%. sedangkan angka tersebut masih diatas hasil penelitian 

(Basit dan Ismartoyo, 2010; Baco,2011) yang melaporkan hasil 

penelitiannya bahwa angka kebuntingan sapi Peranakan 

Limousin masih sebesar 20-40%..Hasil angka kebuntingan dapat 

dilihat pada tabel 5. Angka kebuntingan terendah terdapat pada 

paritas 6 , hal ini disebabkan pada paritas tersebut Sapi hanya 

digunakan sebagai tabungan sehingga pemeliharaannya kurang 

intensif serta kurangnya kualitas dan kuantitas pakan yang 

diberikan. Penelitian ini dilakukan pada saat musim kemarau 

sehingga pakan kurang memadai.Pakan yang diberikan hanya 
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idapatkan dari jerami dan rumput di ladang peternak yang 

jumlahnya sangat tidak memadai.  

Pelaksaan IB juga menjadi salah satu faktor yang 

mempnyai peranan penting dalam menentukan angka Pregnancy 

Rate. Di lokasi penelitian pelaksanaan IB rata-rat dilakukan pada 

siang hari sebagaimana telah dilaporkan oleh Susilawati (2000) 

yang menyatakan bahwa apabila sapi menunjukkan tandatanda 

birahi sore maka pelaksanaan IB pagi hari berikutnya. 

Pelaksanaan IB seyogyanya tidak dilakukan pada siang hari, 

karena lendir servik mengental pada siang hari, sedangkan pada 

pagi, sore maupun malam, lendir servik menjadi encer, hal 

tersebut juga berdampak pada keberhasilan IB saat siang yang 

lebih rendah dari pada saat pagi, sore atau malam hari.  

 

Tabel 5. Pregnancy Rate Sapi Peranakan Limousin Kecamatan 

Silo 

% 

PARITAS 

0 1 2 3 4 5 6 

DESA 1 64,7 69,2 75 65 62,5 40 66,6 

DESA 2 61,5 100 25 0 50 50 33,3 

DESA 3 63 0 80 85,7 80 80 50 

DESA 4 50 27,2 75 33,3 40 0 0 

JUMLAH 239,2 196,5 255 184, 232,5 170 150 

RATAAN 59,8 49,1 63,7 46 58,1 42,5 37,5 

SD 6,6 44,2 25,9 37,4 17,2 33 28,4 

 



 

 
Grafik 5. Pregnancy Rate Sapi Limousin Kecamatan Silo 

 

 

4.2.5 Mortality Rate 

Berdasarkan hasil penelitian Mortality Rate Sapi 
Peranakan Limousin di Kecamatan Silo Kabupaten Jember 

sebesar 6,62%. Angka tersebut tergolong baik karena jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian Hadi dan Ilham (2002) 

yang melaporkan bahwa angka mortalitas pedet Sapi Limousin di 
lokasi penelitian masih sebesar 50%. Angka kematian di 

Kecamatan Silo masih tergolong cukup baik karena penelitian 

dilakukan pada musim kemarau yang menyebabkan 
berkurangnya resiko kematian pedet yang disebabkan oleh 

lingkungan. Menurut Sayuti (2007) mengatakan bahwa musim 

kemarau sangat berhubungan dengan tingkat kejadian cacingan 

yang cukup rendah karena pada musim kemarau dapat 
mengganggu perjalanan siklus hidup cacing, kondisi tanah yang 

kering dan atmosfer yang cukup panas menyebabkan feses cepat 

mengering sehingga telur cacing menjadi rusak dan mati. 
Berbeda dengan yang terjadi pada musim hujan atau kondisi 

lingkungan lembab dan basah karena manajemen pemeliharaan 

yang kurang baik. Kondisi tersebut menjadi media yang cocok 
untuk perkembangan telur cacing menjadi bentuk yang siap 

masuk ke dalam tubuh  sapi sehingga terjadi tingkat cacingan 
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yang cukup tinggi pada musim hujan. Data hasil penelitian dapat 

dilihat pada tabel 6.  

Mortality Rate atau angka kematian pada tabel 6. Terdapat 

banyak angka 0 atau tidak ada kematian pada hamper di seluruh 
desa karenadi lokasi penelitian kondisi lingkungan terutama 

perkandangan dalam kondisi baik karena pada saat penelitian 

kondisi lingkungan sedang dalam kondisi kemarau, dimana 
kondisi lantai kandang kering sehingga sedikit memungkinkan 

adanya pedet yang terserang penyakit yang disebabkan oleh 

buruknya kondisi kandang terutama dalam manajemen 
pengelolaan kotoran. Lantai yang kering dan kotoran yang cepat 

mongering pada saat musim kemarau akan menimalisir adanya 

penyakit yang.menyebabkan kematian pada pedet.   

 

Tabel 6. Mortality Rate Sapi Peranakan Limousin Kecamatan 

Silo 

% 

PARITAS 

0 1 2 3 4 5 6 

DESA 1 9 0 0 23 20 50 0 

DESA 2 0 0 0 0 0 0 0 

DESA 3 0 0 0 0 0 0 0 

DESA 4 0 33,3 0 0 50 0 0 

JUMLAH 9 33,3 0 23 70 50 0 

RATAAN 2,2 8,3 0 5,7 17,5 12,5 0 

SD 4,5 16,66 0 11,53 23,62 25 0 

 



 

 
Grafik 6. Mortality Rate Sapi Peranakan Limousin Kecamatan 

Silo 

 

4.3 Indeks Fertilitas (IF) 

 Hasil Indeks Fertilitas (IF) Sapi Peranakan Limousin 

Kecamatan Silo dapat dilihat pada Tabel 7 dan Grafik 7. Hasil 

tertinggi terdapat pada paritas 3 dengan hasil 38±9,99, hal ini 

dikarenakan didukung oleh S/C, CR, serta DO yang baik pada 

paritas tersebut. Nilai If ini juga dipengaruhi oleh BCS pada 

paritas tersebut yang baik . pada paritas berikutnya mengalami 

penurunan yang sangat tajam (Grafik 7). Nilai IF terendah 

terdapat padap paritas 6. Hal ini disebabkan oleh BCS yang buruk 

pada paritas ini. Pakan yang kurang memadai masih menjadi 

penyebab rendahnya nilai IF pada masing-masing paritas. Nilai 

IF mengalami penurunan yang sangat tajam dimulai dari paritas 4 

karena pada paritas tersebut nilai IF terdapat nilai dibawah angka 

0. Sedangkan nilai IF terbaik terdapat pada Desa 1 yakni Desa 

Harjomulyo. Hal ini disebabkan oleh suhu dan kelembabab 

lingkungan di desa Harjomulyo yang baik (Lampiran 4) yakni 

suhu lingkungan 25°C dan kelembabab sebesar 70 RH. Desa 

tersebut adalah desa yang paling tinggi berdasarkan lokasi tanah, 

Desa Harjomulyo terletak pada 641 mdpl. Pada paritas 5 dan 

paritas 6 Indeks Fertilitas Sapi Peranakan Limousin di Desa 
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Garahan mengalami penurunan angka yang sangat drastis dan 

bahkan menyentuh angka minus karena jika dilihat dari angka 

pendukungnya seperti nilai S/C dan DO pada paritas 5 dan 6 di 

Desa tersebut sangat buruk sehingga menyebabkan angka Indeks 

Fertilitas dibawah angka 0 atau minus. Faktor pendukung lain 

penyebab rendahnya nilai Indeks Fertilitas ini adalah selain nilai 

S/C dan DO yang buruk juga disebabkan oleh BCS ternak yang 

buruk serta pakan yang kurang memadai.  

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan program IB. Faktor lingkungan yang 

dapat mempengaruhi performans reproduksi ternak adalah 

ketinggian tempat, yang sangat erat kaitannya dengan suhu dan 

kelembaban (San dkk, 2015). Zona nyaman untuk ternak sangat 

diperlukan agar ternak mendapatkan tampilan reproduksi yang 

baik. 

 

Tabel 7. Indeks Fertilitas Sapi Peranakan Limousin Kecamatan 

Silo 

 

Paritas  

2 3 4 5 6 

Desa 1 48,1 50,9 45,8 -16,3 12,4 

Desa 2 17,5 29 43 -14,3 -14,9 

Desa 3 17,8 40,7 -14,5 6 11,3 

Desa 4 63,0 31,3 4,3 -25 -53 

Rataan 36,6 38 19,6 -12,4 -11 

SD 22,7 9,99 29,6 13,1 30,7 

 

 



 

Grafik 7. IF Sapi Peranakan Limousin Kecamatan Silo  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Evaluasi keberhasilan program IB Sapi Peranakan Limousin 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika dilihat dari tampilan 

reproduksinya yakni S/C sebesar 2,02±0,54 Hasil analisis 

statististik menunjukkan bahwa tidak perbedaan yang sangat 

nyata pada masing-masing perlakuan atau dalam paritas yang 

berbeda, dalam hal ini paritas tidak  berpengaruh terhadap 

penilaian S/C pada masing-masing paritas. Nilai CR sebesar 

38,82% ± 24,59 dengan nilai CR terbaik pada paritas 4 sebesar 

58,75±35,67. DO sebesar 132,4±24,5, dan hasil statistika  

menunjukkan bahwa faktor paritas berpengaruh sangat nyata 

besar terhadap nilai DO. CI sebesar 421±50,14, paritas juga 

berpengaruh sangat nyata terhadap nilai CI. rataan CI terbaik 

terdapat pada paritas 2 sedangkan rataan CI terburuk terdapat 

pada paritas 6. Pregnancy Rate sebesar 50,97%, dan Mortality 

Rate sebesar 6,62%.  

5.2 Saran 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai keberhasilan 

program IB pada dataran terendah dan tertinggi di Kecamatan 

Silo untuk mengetahui daerah-daerah yang berpotensi besar 

untuk selanjutnya lebih ditingkatkan lagi mengenai manajemen 

pemeliharaan Sapi Peranakan Limousin di Kecamatan Silo. 
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