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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian performans produksi dan 
reproduksi sapi Bali pada dua ketinggian tempat yang berbeda di Kecamatan 
Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara (1000 m dpl) untuk dataran tinggi, dan 
Kecamatan Riung Barat dan Golewa Selatan (100 m dpl) untuk dataran rendah, 
Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Penelitian survey dilakukan terhadap 
246 ekor (Produksi)  59 ekor (Reproduksi) ekos  sapi yang dipilih secara 
purposive sampling yaitu induk yang sudah pernah melahirkan minimal 1 kali di 
lokasi penelitian. Data primer terhadap Bobot Lahir, Bobot Sapih, Bobot Dewasa 
Dan Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH), Umur Pertama Kawin (UPK), 
Umur Beranak Pertama (KB), Service per Conception (S/C), Conception Rate 
(CR), Days Open (DO), Calving Interval (CI) diperoleh melalui wawancara 
dengan peternak, sedangkan variabel Fertility Index (FI) diperoleh melalui 
perhitungan dengan melibatkan data CR, S/C dan DO. Hasil penelitian produksi 
menunjukan ketinggian tempat dan lokasi berpengaruh tidak nyata (P>0.05) 
pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH), Bobot Sapih, Bobot Badan umur 2-3 
tahun dan bobot umur 4 tahun sapi Bali, PBBH 0,61±0,02 Kg dan 0,53±0,19 Kg, 
Bobot Badan Pedet 16,02±4,87 Kg dan 13,58±3,41 Kg. Bobot sapih 73,77±20,28 
Kg dan 69,88±14,51 Kg, Bobot Badan Bali 2- 3 tahun 168,57±26,29 Kg 
dan160,97±21,01 Kg,Bobot Badan umur 4 tahun  404±89,20 Kg dan 
366,14±95,20. Terdapat perbedaan yang nyata (P<0.05) untuk umur 3-4 Tahun 
289,74±35,30 Kg dan 247,25±20,57 Kg. Hasil penelitian reproduksi menunjukan 
ketinggian tempat dan lokasi berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap umur 
pertama kali kawin, S/C, CR dan CI (UKP: 1,87±0,10 dan 1,90±0,10 tahun; S/C:  
1,36±0,49 dan 1,16±0,37; CR:  76,38±14,06% dan 87,85±17,69%; dan CI: 
457,20±7,65 hari dan 459,60±12,90, untuk dataran tinggi dan dataran rendah). 
Terdapat perbedaan yang nyata (P<0.05) untuk sifat DO antara dataran tinggi 
dan dataran rendah berturut-turut 151,20±4,15 hari dan dataran rendah 
161,20±11,72 hari. Disimpulkan, performans reproduksi sapi Bali di dataran tinggi 
Kabupaten Ngada lebih bagus daripada di dataran rendah. 

Kata kunci: produksi, Reproduksi Bobot Lahir, Bobot Sapih, Bobot Dewasa 
Dan Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH), , service per conception, Calving 
Interval, Days Open, Conception Rate dan Fertility Index dihitung dengan 
menggunakan data CR, S/C dan DO. 
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ABSTRACT 

This study was carried out to evaluate the productive and reproductive 

performance of Bali cattle at two different altitude areas, namely in Bajawa and 

North Bajawa districts (1,000 m above sea level) for high altitude areas and West 

Riung and South Golewa districts (100 m above sea level) for low altitude areas 

of Ngada Regency, East Nusa Tenggara. This survey study was conducted on 

246 heads and 59 heads of Bali cattle for productive and reproductive 

performance assessments, respectively. The Bali cattle were selected by 

purposive sampling with the criteria of had at least one time of calving at the 

study location. The primary data of birth weight (BiW), weaning weight (WW), 

body weight at 2-3 years old (BW2-3), body weight at 3-4 years old (BW3-4), 

body weight at 4 years old (BW4), daily weight gain (DWG), age at first mating 

(AFM), service per conception (S/C), conception rate (CR), days open (DO), and 

calving interval (CI) were taken through interview with the farmers, while fertility 

index (FI) was calculated using S/C, CR, and DO data. The results of productive 

performance showed that the altitudes did not significantly (P>0.05) affect BiW, 

WW, BW2-3, BW4, and DWG. The BiW were 16.02±4.87 and 13.58±3.41 kg, the 

WW were 73.77±20.28 and 69.88±14.51 kg, the BW2-3 were 168.57±26.29 and 

160.97±21.01 kg, the BW4 were 404±89.20 and 366.14±95.20 kg, and the DWG 

were 0.61±0.02 and 0.53±0.19 kg for Bali cattle at high and low altitude areas, 

respectively. There was a significantly different (P<0.05) of BW3-4 with 

289.74±35.30 and 247.25±20.57 kg for those at high and low altitude areas, 

respectively. The results of reproductive performance showed that the altitude 

areas had no significant effect (P>0.05) on AFM, S/C, CR, and CI. The AFM were 

1.87±0.10 and 1.90±0.10 years, the S/C were 1.36±0.49 and 1.16±0.37, the CR 

were 76.38±14.06 and 87.85±17.69%, and the CI were 457.20±7.65 and 

459.60±12.90 days for Bali cattle at high and low altitude areas, respectively. 

There was a significantly different (P<0.05) of DO between the high and low 

altitude areas with the results of 151.20±4.15 and 161.20±11.72 days, 

respectively. In conclusion, the reproductive performance of Bali cattle at high 

altitude areas of Ngada Regency is better than those at low altitude areas. 

Keywords: production, reproduction, birth weight, weaning weight, mature weight, 

daily weight gain, service per conception, calving interval, days open, conception 

rate, and fertility index. 
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Ngiso Bhae, Peformance Produksi Dan Reproduksi Sapi Bali Pada 

Ketinggian Tempat Yang Berbeda Di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa 

Tenggara Timur. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, 

MS.,IPU dan Prof. Dr. Ir. M. Nur Ihsan, MS 

 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ngada dengan membandingkan 

produktivitas antara daratan tinggi dan dataran rendah, di mana  Dataran tinggi 

yang ditandai dengan adanya gunung- gunung seperti, gunung   Inerie   dengan   

ketinggian 2.245 m, Gunung Lobo Butu   dengan ketinggian 1.800 m, Gunung 

Inelika dengan ketinggian 1600 m serta adanya pegunungan    lainnya    yang 

tersebar di wilayah Kabupaten Ngada dan Dataran rendah yang ditandai oleh 

sebagian besar terdapat di wilayah pantai selatan seperti di Kecamatan Aimere 

dan sekitarnya.  Bagian tengah dengan dataran kecamatan So’a, Kecamatan 

Wolomeze, Kecamatan Bajawa Utara, dan bagian utara yang terbentang dari 

Kecamatan Riung Barat sampai dengan Kecamatan Riung. (Ngada dalam 

angka, 2009). 

Tujuan penelitian ini adalah 1. Melakukan kajian performans produksi dan 

reproduksi sapi Bali pada ketinggian tempat yang berbeda. 2. Mengetahui faktor 

–faktor yang mempengaruhi produksi dan reproduksi sapi Bali di Kabupaten 

Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Tahap penelitian ini terdiri dari 1. Mengukur aspek produksi yang meliputi : 

bobot lahir, bobot sapih, bobot dewasa dan pertambahan bobot badan harian 

(PBBH). 2. Mengukur aspek reproduksi yang meliputi : umur Kawin pertama, 

Service per Conception, Calving Rate, Days Open, Calving Interval dan Indeks 

Fertilitas. 
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Hasil penelitian 1 (Produksi), Bobot badan pedet Sapi Bali di dataran tinggi 

berbeda nyata terhadap bobot badan pedet sapi Bali di dataran rendah. Bobot 

badan dataran tinggi (16,02±4,87 Kg)  lebih berat dibandingkan dengan bobot 

badan di datan rendah (13,58±3,41 Kg). Perbedaan tempat dan lokasi (dataran 

tinggi 73,77±20,28 Kg dan dataran rendah 69,88±14,51 Kg)  dapat berpengaruh 

terhadap bobot sapih ternak sapi Bali. Umur sapi Bali 2- 3 tahun berat badannya 

adalah 168,57±26,29 Kg pada daratan tinggi dan berat badan sapi Bali pada 

dataran rendah adalah 160,97±21,01 Kg, umur 3-4 Tahun berturut turut daran 

tinggi dan dataran rendah adalah 289,74±35,30 Kg dan 247,25±20,57 Kg dan 

sapi Bali umur 4 tahun adalah 404±89,20 Kg dan 366,14±95,20 Kg. 

Pertambahan bobot badan harian (PBBH) pada sapi Bali dataran tinggi lebih  

tinggi (0,61±0,02 Kg) di bandingkan dengan dataran rendah (0,53±0,19 Kg) 

Hasil penelitian II (Reproduksi) Performans reproduksi pada sapi dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan berupa klimat, pakan dan manajemen. Tujuan penelitian 

ini adalah melakukan kajian performans reproduksi sapi Bali pada dua ketinggian 

tempat yang berbeda di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara (1000 

m dpl) untuk dataran tinggi, dan Kecamatan Riung Barat dan Golewa Selatan 

(100 m dpl) untuk dataran rendah, Kabupaten Ngada, Nusatenggara Timur. 

Penelitian survey dilakukan terhadap 59 ekos sapi yang dipilih secara purposive 

sampling yaitu induk yang sudah pernah melahirkan minimal 1 kali di lokasi 

penelitian. Data primer terhadap Umur Pertama Kawin (UPK), Umur Beranak 

Pertama (KB), Service per Conception (S/C), Conception Rate (CR), Days Open 

(DO), Calving Interval (CI) diperoleh melalui wawancara dengan peternak, 

sedangkan variabel Fertility Index (FI) diperoleh melalui perhitungan dengan 

melibatkan data CR, S/C dan DO. Perkawinan pertama pada sapi Bali di Ngada 
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dilakukan secara kawin alam, sedangkan perkawinan paritas 2 dan seterusnya 

dilakukan melalui inseminasi buatan. Hasil penelitian menunjukan ketinggian 

tempat dan lokasi berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap umur pertama kali 

kawin, S/C, CR dan CI (UKP: 1,87±0,10 dan 1,90±0,10 tahun; S/C:  1,36±0,49 

dan 1,16±0,37; CR:  76,38±14,06% dan 87,85±17,69%; dan CI: 457,20±7,65 hari 

dan 459,60±12,90, untuk dataran tinggi dan dataran rendah). Terdapat 

perbedaan yang nyata (P<0.05) untuk sifat DO antara dataran tinggi dan dataran 

rendah berturut-turut 151,20±4,15 hari dan dataran rendah 161,20±11,72 hari. 

Disimpulkan, performans reproduksi sapi Bali di dataran tinggi Kabupaten Ngada 

lebih bagus daripada di dataran rendah. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar performans prosuksi 

dan reproduksi dipengaruhi oleh ketinggian tempat, lingkungan dan pakan. Rata-

rata memelihara ternak sapi Bali di Dataran tinggi lebih menguntungkan dari 

pada di dataran rendah. 
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PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF BALI CATTLE AT 

DIFFERENT ALTITUDE AREAS IN NGADA REGENCY, FLORES, EAST NUSA 

TENGGARA : Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS.,IPU dan Prof. Dr. Ir. M. Nur 

Ihsan, MS 

SUMMARY 

This study was carried out at Ngada Regency by comparing the productivity of 

Bali cattle at high and low altitude areas. The high altitude areas in Ngada 

regency were indicated by the presence of several mountains, such as Mount 

Inerie with the altitude of 2,245 m, Mount Lobo Butu with the altitude of 1,800 m, 

Mount Inelika with the altitude of 1600 m, and the other mountains which spread 

along Ngada Regency. On the other hand, most of the low altitude areas were 

situated in the south coast region such as So’a, Wolomeze, and North Bajawa 

districts, while in the north region include Riung and West Riung districts (Ngada 

in number, 2009). 

The aim of this study was: 1) To evaluate the productive and reproductive 

performance of Bali cattle at different altitude areas, 2) To examine the factors 

which influence productive and reproductive performance of Bali cattle in Ngada 

Regency, Flores, East Nusa Tenggara. In experiment 1, the productive 

performance of Bali cattle was assessed including birth weight (BiW), weaning 

weight (WW), body weight at 2-3 years old (BW2-3), body weight at 3-4 years old 

(BW3-4), body weight at 4 years old (BW4), and daily weight gain (DWG). In 

experiment 2, the reproductive performance was assessed including age at first 

mating (AFM), service per conception (S/C), conception rate (CR), days open 

(DO), and calving interval (CI), and fertility index (FI). 

The results of experiment 1 (productive performance) showed that the BiW of Bali 

cattle at high altitude areas were numerically higher than those at low altitude 

areas with 16.02±4.87 and 13.58±3.41 kg, respectively. The WW of Bali cattle at 

high and low altitude areas were 73.77±20.28 and 69.88±14.51 kg, respectively. 

The BW2-3 of Bali cattle were 168.57±26.29 and 160.97±21.01 kg for those at 

high and low altitude areas, respectively. The BW3-4 of Bali cattle were 

289.74±35.30 and 247.25±20.57 kg for those at high and low altitude areas, 

respectively. The BW4 of Bali cattle at high and low altitude areas were 

404±89.20 and 366.14±95.20 kg, respectively. The DWG were 0.61±0.02 and 

0.53±0.19 kg for Bali cattle at high and low altitude areas, respectively. 

The results of experiment 2 (reproductive performance) showed that the 

productive performance of cattle was influenced by environmental factors such as 

climate, feed, and management. This study aimed to examine the reproductive 

performance of Bali cattle at two different altitude areas, namely in Bajawa and 

North Bajawa districts (1,000 m above sea level) for high altitude areas and West 

Riung and South Golewa districts (100 m above sea level) for low altitude areas 
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of Ngada Regency, East Nusa Tenggara. This survey study was conducted on 59 

Bali cattle which were selected by purposive sampling with the criteria of had at 

least one time of calving at the study location. The primary data of age at first 

mating (AFM), service per conception (S/C), conception rate (CR), days open 

(DO), and calving interval (CI) were taken through interview with the farmers, 

while fertility index (FI) was calculated using S/C, CR, and DO data. The first 

mating of Bali cattle at Ngada regency was conducted by natural mating, while for 

the second mating and further were conducted by artificial insemination. The 

results showed that the altitude areas had no significant effect (P>0.05) on AFM, 

S/C, CR, and CI. The AFM were 1.87±0.10 and 1.90±0.10 years, the S/C were 

1.36±0.49 and 1.16±0.37, the CR were 76.38±14.06 and 87.85±17.69%, and the 

CI were 457.20±7.65 and 459.60±12.90 days for Bali cattle at high and low 

altitude areas, respectively. There was a significantly different (P<0.05) of DO 

between the high and low altitude areas with the results of 151.20±4.15 and 

161.20±11.72 days, respectively. It could be stated that the reproductive 

performance of Bali cattle at high altitude areas of Ngada Regency is better than 

those at low altitude areas. 

It could be concluded that the most productive and reproductive performance 
traits of Bali cattle were influenced by the altitudes, environment, and feed. 
Overall, raising of Bali cattle at high altitude areas is more profitable than at low 
altitude areas. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan proses transformasi struktur perekonomian Kabupaten Ngada 

yang telah dan akan terus berlanjut mengarah pada struktur yang lebih seimbang, 

diperkirakan sektor pertanian lebih khususnya peternakan akan terus memegang 

peranan penting dimasa yang akan datang, karena sektor ini masih merupakan 

sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar angkatan kerja di 

Kabupaten Ngada. Agar tercapai apa yang diharapkan, maka sangat perlu para 

perencana pembangunan peternakan di daerah memperhatikan berbagai 

lingkungan strategis serta arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang. 

Pembangunan peternakan dalam rangka pembangunan ekonomi daerah pada 

dasarnya merupakan peningkatan efisiensi usaha dan pemanfaatan serta 

produktivitas sumber daya pertanian yang sudah dimiliki melalui integrasi dan 

peningkatan peran swasta serta melibatkan secara aktif petani/peternak dalam 

kemitraan yang menguntungkan antara pelaku ekonomi, sementara Pemerintah 

akan lebih berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan. 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor peternakan terhadap 

pembangunan Nasional maupun Regional dapat kita lihat dalam pembentukan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ngada tahun 2014– 2015. 

Perekonomian Kabupaten Ngada saat ini masih bergantung pada sektor pertanian 

dimana pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Ngada 

tercatat sebesar 36.45%.  Nilai tersebut di dominasi oleh Subsektor Tanaman  

Bahan Makanan   sebesar 21, 61 %, menyusul  subsektor peternakan sebesar 11, 



41 % , kemudian diikuti subsektor Tanaman Perkebunan, Kehutanan dan 

Perikanan masing-masing sebesar 9,66 % , 1,33% dan 0,29 % (Anonimus. 2008). 

Dari data di atas menunjukan bahwa sektor peternakan sangat penting untuk 

kesetrahtraan masyarakat Ngada. 

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang ada di pulau 

Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki populasi ternak sapi Bali 40.048 

yang tersebar di 12 kecamatan yang memiliki populasi sebanyak 4000 ekor ternak 

dengan pertumbuhan populasi sebesar 33,05% hal ini sangat berpotensi dalam 

pengembangan ternak sapi Bali. Melihat potensi yang ada Kabupaten Ngada 

memiliki peranan penting dalam rangka mengumbang kebutuhan daging bersama 

kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam memenuhi kebutuhan 

dagiing Nasional. Ternak sapi Bali juga dapat meningkatkan roda perekonomian 

yang ada di Kabupaten Ngada. Sapi Bali tumbuh dan berkembang di daeah ini 

didukung dengan iklim dan pakan yang memadai serta masih luasnya padang 

penggembalaan. Iklim yang ada di kabupaten Ngada terdiri dari dua musim yaitu 

musim kemarau dan musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi di 

bandingkan dengan pulau Timor yang merupakan masih satu Propinsi. Pada 

musim hujan pakan ternak berlimpah sehingga pertambahan bobot badan sangat 

baik jika di bandingkan dengan musim kemarau pakannya sedikit sehingga 

pertumbuhan ternak menjadi lambat. 

Ternak yang dikembangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya 

Kabupten Ngada adalah Bangsa sapi Bali. Sapi Bali merupakan sapi tipe dwi guna 

yaitu sebagai ternak potong dan ternak kerja.  Sapi Bali merupakan bangsa ternak 

lokal Indonesia yang mempunyai andil besar dalam penyediaan daging untuk 

konsumsi masyarakat Indonesia.  Sebagai aset Nasional, sapi Bali sebagai plasma 



nutfah perlu dipertahankan keberadaannya dan dimanfaatkan secara lestari, 

karena sapi Bali memiliki beberapa keunggulan spesifik; diantaranya mempunyai 

sifat reproduksi dan kualitas karkas yang sangat baik, tahan terhadap kondisi 

lingkungan tropis dan pakan jelek, serta mempunyai fertilitas yang tinggi. 

. Permintaan bahan pangan asal ternak yaitu daging saat ini semakin 

meningkat hal ini di lihat dari data konsumsi daging perkapita tahun 2016 sebesar 

6,778 Kg atau meningkat sebesar 5,69% dari konsumsi tahun 2015 sebesar 6,413 

Kg. Konsumsi kalori per kapita sehari juga meningkat pada tahun 2016 sebesar 

56,02 kkal, meningkat sebesar 6,97% di bandingkan konsumsi kalori perkapita 

sehari pada tahun 2015 sebesar 52,37 kkal dan populasi ternak besar mengalami 

peningkatan yang cukup baik hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 1: Populasi Ternak di Kabupaten Ngada 

 
Salah satu upaya mengatasi kekurangan suplai dapat dilakukan dengan 

peningkatan produktivitas sapi Bali. Selama proses pemeliharaan ternak sapi Bali 

masih didapatkan kebanyakan peternakan dilakukan pada lingkungan dataran 

sedang dan tinggi, sehingga menjadi pembatas peningkatan produktivitas ternak 

yang ada di K abupaten Ngada. Potensi ternak lingkungan dataran rendah apabila 

diketahui mendekati potensi ternak lingkungan dataran sedang sampai dataran 

tinggi maka dapat dijadikan solusi peningkatan produktivitas ternak sapi Bali, 



dengan demikian diharapkan kebutuhan swasembada daging dalam negeri akan 

terpenuhi. 

Potensi produktivitas ternak pada dasarnya dipengaruhi faktor genetik, 

lingkungan serta interaksi antar genetik dan lingkungan ( Karnaen dan Arifin, 2009 

; Hammack, 2009). Faktor genetik berpengaruh adalah bangsa ternak sedangkan 

faktor lingkungan antara lain, pakan, iklim, ketinggian tempat, bobot badan, 

penyakit, kebuntingan, bulan laktasi, dan jarak beranak. (Epaphras, et al. , 2002). 

Ketinggian tempat lokasi pemeliharaan ternak dapat mempengaruhi 

penampilan produksi dan reproduksi sapi Bali, Hasil penelitian Calderon, et al. 

(2005) dan Wijono, dkk. (1993) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata terhadap penampilan produksi dan reproduksi ternak di dataran rendah dan 

dataran tinggi. Perbedaan  produktivitas ini berkaitan dengan faktor suhu dan 

kelembapan udara. Interaksi suhu dan kelembaban udara atau Temperature 

Humidity Index (THI) dapat mempengaruhi kenyamanan hidup ternak. 

Penelitian Berman (2005), Jordan (2003) serta Westa (2007) melaporkan 

bahwa pengaruh langsung stres panas terhadap produksi dan reproduksi 

disebabkan meningkatnya kebutuhan maintenance sebagai upaya ternak 

menghilangkan kelebihan beban panas, mengurangi laju metabolisme dan 

konsumsi pakan, sehingga mengakibatkan keseimbangan energi negatif yang 

berdampak kemampuan berproduksi  dan sekresi hormon reproduksi yang 

berhubungan dengan fertilitas ternak tersebut. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sapi di 

Kabupaten Ngada adalah dengan pengembangan wilayah yang berbasis pada 

potensi sumberdaya lokal, diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat setempat dalam mengelola potensi yang tersedia, sehingga dalam 



proses produktivitas akan terjadi pemakaian sumberdaya yang terbarukan 

(Anonimus, 2008). 

Untuk menunjang implementasi pembangunan dan pengembangan 

peternakan khususnya sapi dalam upaya peningkatan produktivitas ternak sapi 

Bali secara maksimal diperlukan data dan informasi yang obyektif, aktual dan 

memenuhi standar informasi.  Untuk mengetahui potensi produktivitas sapi Bali di 

Kabupaten Ngada maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sifat-sifat produksi dan 

reproduksi dari sapi-sapi Bali yang berada di Kabupaten Ngada.  Pengamatan ini 

diperlukan untuk mendapatkan data tentang tingkat produksi dan reproduksi sapi 

Bali dan proses pengembangan sapi Bali di Kabupaten Ngada. 

Penampilan produksi dan reproduksi sapi yang dipelihara dengan 

manajemen tradisional peternak di Kabupaten Ngada masih belum banyak 

diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penampilan produksi dan 

reproduksi sapi Bali yang dipelihara di Kabupaten Ngada dengan ketinggian yang 

berbeda. 

1.2. Perumusan Masalah 
Pola pemeliharaan ternak sapi Bali yang dilakukan di Kabupaten Ngada yaitu 

semi Intensif yang telah lama dilakukan dan tingkat keberhasilan peternak sangat 

tinggi, didukung juga oleh program pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk 

mengembalikan propinsi ini sebagai “Gudang Ternak” Nasional. 

Sapi Bali murni sangat berperan dalam perkembangan peternakan di Indonesia 

selama lebih dari satu abad.  Karakteristik yang menguntungkan dari sapi Bali 

adalah tingkat fertilitas yang tinggi, daya tahan dan kapasitasnya yang baik pada 

lingkungan yang tidak mendukung dan kondisi iklim yang tidak menentu pada 

daerah-daerah yang kering dan tandus, memiliki kemampuan untuk 



mempertahankan kualitas sebagai sapi potong yang kecil, telah menjadikan sapi 

potong yang lebih dipilih di Indonesia. 

Kabupaten Ngada merupakan daerah yang cukup ideal untuk pengembangan 

agribisnis sapi Bali karena didukung oleh faktor antara lain (1) dukungan sumber 

daya alam : agro-ekosistem didominasi oleh lahan basah karena curah hujan 

cukup tinggi, termasuk padang penggembalaan, padang rumput yang mencukupi, 

potensi Kabupaten Ngada yang menyediakan pakan secara terus menerus dan 

potensi limbah tanaman pangan dedak padi dan jagung dan lain-lain; (2) dukungan 

sumber daya ternak : dalam perjalanan waktu hampir satu abad  sapi Bali telah 

eksis di Kabupaten Ngada. Hal ini menunjukkan bahwa sapi Bali telah sesuai atau 

cocok (adaptif) dengan agro ekosistem di Kabupaten Ngada; (3) didukung 

sumberdaya manusia : secara tradisional ternak merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem usaha tani; (4) dukungan ketersediaan teknologi : teknologi 

untuk mendukung perkembangan  agribisnis sapi Bali cukup tersedia, baik untuk 

pembibitan maupun penggemukan; (5) permintaan pasar : pasar untuk sapi sangat 

baik, permintaan dari dalam maupun luar negeri terus meningkat dan (6) sifat dari 

pemeliharaan ternak sapi di Indonesia pada umumnya dan NTT pada khususnya 

adalah peternak rakyat yang bersifat usaha sambilan, dengan kepemilikan rata-

rata di Pulau Timor 15 ekor/orang, sedangkan di Pulau Flores 3 ekor/orang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ketinggian tempat mempengaruhi penampilan produksi sapi Bali di 

Kabupaten Ngada? 

2. Apakah ketinggian tempat mempengaruhi penampilan reproduksi pada sapi Bali di 

Kabupaten Ngada 



1.3. Tujuan penelitian  
Untuk mengetahui dan menganalisis Performance Produksi dan Reproduksi sapi 

Bali pada peternakan rakyat dengan ketinggian yang berbeda di Kabupaten 

Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

1.4  Manfaat Penelitian 
1.4.2 Manfaat keilmuan 

Manfaat keilmuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman 

dalam hal pemeliharaan ternak sapi Bali yang ditinjau dari aspek produksi dan 

reproduksi serta interaksi antara genetik dan lingkungan di Kabupaten Ngada. 

2.4.2 Manfaat praktis 
Sebagai dasar pemeliharaan sapi Bali di suatu wilayah di Kabupaten Ngada, 

Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

2.4.3 Manfaat Kebijakan 
Agar pengembangan sapi Bali berdasarkan wilayah dan faktor-faktor pendukung 

yang ada di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Performa Produksi dan Reproduksi ternak Sapi 

Penelitian yang di lakukan oleh Endang Romjali dkk dengan judul keragaan 

reproduksi sapi Bali pada kondisi peternakan rakyat di Kabupaten Tabanan Bali 

(2007) menyimpulkan keragaan reproduksi sapi Bali di Kecamatan Margan dan 

Panebel Kebupaten Tabanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh faktor ketersediaan 

pakan dan manajemen. Induk sapi Bali yang memiliki rata-rata bobot badan di 

atas 250 kg memiliki jarak beranak lebih pendek. Jarak beranak pada sapi yang 

lebih panjang akibat kegagalan dalam perkawinan dapat di perbaiki dengan 

sistem perkawinan secara alam dengan menggunakan pejantan. 

Penelitian Wijono dkk, dengan judul kemampuan mengelola usaha 

peternakan dalam usaha ternak sapi potong (studi kasus di Kelompok Tani 

Makmur Desa Tempel Lemahbang Kecamatan Jepon, Blora, 2005) dengan 

kesimpulan berdasarkan potensi wilayah dinamika kelompok dan status 

manajerial skill peternak responden, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut; (1) Dinamika kelompok peternak dalam kelompok usaha 

pembibitan menunjukan peningkatan cukup bagus dan ditunjang oleh 

peningkatan karakteristik pengetahuan asli (indigenus knowledge) petani 

terhadap aspek managerial, yaitu: bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, dan 

pemasaran. (2) Guna mencapai sasaran dan tujuan jangka panjang diperlukan 

perubahan pola pikir peternak untuk berjiwa agribisnis melalui sistem komunikasi 

yang lebih terbuka dalam suatu wadah kelompok. 



Penelitian Sariubang, A. Nurhayu dan A. Sainap dengan judul pengkajian 

pembibitan sapi Bali pada perternak rakyat di Kabupaten Takalar (2009), dengan 

kesimpulan ; (1) Tingkat kelahiran dan pendapatan pada pemeliharaan induk 

sapi bali secara intensif lebih tinggi dibanding pemeliharaan secara tradisional 

(ekstensif): (2) Induk sapi yang sudah beranak akan kembali estrus yang disertai 

kebuntingan lebih tinggi pada pemeliharaan secara intensif lebih tingi dari pada 

pemeliharaan secara tradisional. 

Penelitian Suyadi dkk (2011), mengatakan bahwa pengaruh paritas tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal tersebut dikarenakan jarak masing-

masing paritas sangat pendek yaitu sekitar satu tahun sehingga kondisi alat 

reproduksi ketiga bangsa tersebut masih dalam kondisi sama. Nilai indeks 

fertilitas pada sapi PO, persilangan Limousin dan persilangan Simental masih 

tergolong rendah sampai sedang yaitu dibawah angka normal 60%. Nilai S/C dan 

CR di lokasi penelitian masih dalam kategori ideal, akan tetapi nilai indeks 

fertilitas yang rendah. Besar kecilnya indeks fertilitas bukan hanya ditentukan S/C 

dan CR, tetapi juga panjang pendeknya lama kosong, dan jarak beranak. Hal itu 

disebabkan inseminator di lokasi penelitian sudah berpengalaman dan didukung 

keadaan berahi sapi yang baik saat di IB, akan tetapi sapi yang diIB sudah pada 

estrus kedua atau ketiga setelah beranak sehingga masa DO menjadi panjang. 

Panjangnya jarak beranak pada indukinduk sapi disebabkan oleh kegagalan 

dalam mengawinkan sapi induk tersebut yang berakibat terjadinya kawin 

berulang. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan 

kebuntingan induk sapi adalah tingkat kesuburan pejantan, kesuburan betina, 

efisiensi kerja inseminator, nutrisi dan musim (Toelihere, 1995, dan Yusran et al., 

1994).  



Penelitian Eniza Saleh dkk, tentang analisis pendapatan peternak sapi 

potong di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang (2006) dengan 

hasil penelitian dari segi manajemen pemeliharaan ternak, peternak dengan 

pengalaman beternak tinggi lebih menguasai tatalaksana beternak dengan baik 

seperti pemberian pakan, perawatan kebersihan kandang dan ternak, perawatan 

kesehatan, dan penanganan penyakit. Namun di lapangan diperoleh tidak terjadi 

pengaruh seperti yang di harapkan. Hal ini dapat di sebabkan karena peternak 

sapi potong di daerah ini sebagian tidak melakukan perubahan-perubahan positif 

dalam usaha peningkatan pendapatan menurut pengetahuan yang diperoleh 

berdasarkan pengalaman masing–masing peternak. Banyak yang memiliki 

pengalaman yang memadai namun masih mengelola usaha tersebut dengan 

kebiasaan – kebiasaan lama yang sama dengan waktu mereka mengawali 

usahanya sampai sekarang. Menurut Abidin dan Simanjuntak (1977), faktor 

penghambat berkembangnya peternakan pada suatu daerah dapat berasal dari 

faktor–faktor topografi iklim, keadaan sosial, tersedianya bahan –bahan makanan 

rerumputan atau penguat, faktor pengetahuan yang di miliki masyarakat sangat 

menentukan pula perkembangan peternakan di daerah itu.  

Menurut Sudrajat (2005) bahwa tanpa ada motivasi dari diri sendiri jelas 

merupakan tipe orang yang sulit untuk di ajak bekerja atau berusaha. Jadi, 

orang-orang yang demikian perlu diberikan motivasi atau dorongan sehinggga 

timbul niat untuk mau berkerja. 

2.2. Ketinggian tempat 

 Produktivitas ternak dicerminkan oleh penampilannya/performance 

sedangkan penampilan ternak merupakan menifestasi pengaruh genetik dan 

lingkungan ternak secara bersama. Penampilan ternak dalam setiap waktu 



adalah perpaduan dari sifat genetik dan lingkungan yang diterimanya. Ternak 

dengan sifat genetik baik tidak dapat mengespetasikan potensi genetiknya tanpa 

didukung oleh lingkungan yang menunjang (karnaen dan Arifin, 2009 ; 

Hammack, 2009) 

 Faktor lingkungan yang langsung berpengaruh pada kehidupan ternak 

adalah iklim. Iklim adalah keaadaan rataan cuaca di suatu tempat. Berdasarkan 

letak astronomis dan ketinggian tempat, iklim terbagi menjadi dua yaitu iklim 

matahari dan iklim fisis. Iklim matahari adalah iklim yang didasarkan atas 

perbedaan panas matahari yang di terima di permukanan bumi. Daerah-daerah 

yang berada pada lintang tinggi lebih sedikit memperoleh sinar matahari, 

sedangkan daerah yang terletak pada lintang rendah lebih banyak menerima 

sinar matahari, berdasarkan iklim matahari terbagi menjadi iklim tropik, sub tripik; 

iklim sedang dan iklim dingin (Kottek,et al., 2006), dapat dilihat pada gambar 2. 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang terletak antara 60 LU-110 

LS dan 950- 1410 BT (Bayong,2004). 

 

Gambar 2. Iklim Matahari (Kottek,et al., 2006) 

 



 Keaadaan iklim suatu daerah berhubungan erat dengan ketinggian 

tempat, yang merupakan faktor penentu ciri khas dan pola hidup dari seekor 

ternak (Bayong,2004). Performans    produksi    ternak    yang diperhatikan 

adalah pertumbuhan dari ternak tersebut dan pertumbuhan ini berhubungan 

dengan peningkatan jaringan tubuh dan organ-organ tubuh (Leng and Preston, 

1976).  Menurut Pane (l986) bahwa dalam masa pertumbuhan ada dua hal yang 

terjadi yaitu kenaikan bobot tubuh atau komponen tubuh sapi mecapai ukuran 

dewasa yang disebut dengan pertumbuhan dan adanya perubahan bentuk atau 

konfirmasi yang disebabkan oleh perbedaan laju pertumbuhan jaringan atau 

bagian tubuh yangf berbeda. Pakar lain menyebutkan bahwa pertumbuhan 

ternak merupakan interaksi antar proses anabolisme dan katabolisme energi 

dalam tubuh.  

Anabolisme merupakan sintesa dalam pembentukan jaringan tubuh, 

sedangkan katabolisme adalah proses penguraian jaringan tubuh. Bila 

anabolisme melebihi katabolisme maka akan diperoleh pertumbuhan yang positif, 

bila kedua proses tersebut seimbang maka pertumbuhan akan relatif tetap dan 

sebaliknya bila katabolisme melebihi anabolisme maka akan terjadi pertumbuhan 

yang negative (Thomas and Addy, 1977).  

Galf (1934) In Etgen and Reaves (l978) menyatakan bahwa pertumbuhan 

sapi pada fase cepat dan fase lambat terdapat titik peralihan yang disebut titik 

infleksi.  Titik infleksi ini pada sapi tipe pedaging sampai umur 15 – 20 bulan 

belum tercapai, sedangkan pada sapi Bali titik ini dicapai Bersama dengan umur 

dewasa kelamin yaitu berkisar 2.25 – 2.50 tahun. 



Gregory (l96l) menyatakan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi 

produksi ternak yang meliputi:  lingkungan fisik (radiasi, suhu udara, kelembaban, 

kecepatan angin, curah hujan dan ketinggian temapat), lingkungan biotik 

(vegetasi, predator, hewan/ternak lain, bakteri, parasit dan virus), lingkungan 

kimiawi (pencemaran dan peracunan oleh unsusr-unsur) dan lingkungan 

manusia sebagai pengelola. Menurut Pane (l970) bahwa semakin tinggi letak 

suatu daerah dari atas permukaan laut maka akan semakin rendah suhu udara 

rata-rata hariannya. Kriteria dataran rendah ditandai  dengan suhu  udara  yang  

tinggi  dan tekanan  udara  maupun  oksigen  yang  tinggi  pula (Hafes, 1968). 

Haurwitz  and  Austin  (l944)  berpendapat bahwa di antara faktor iklim, 

suhu dan kelembaban udara merupakan faktor terpenting yang mengatur iklim 

serta adaptasi dan distribusi dari ternak dan vegetasi. Mc Dowell et al. (l970) 

mengemukakan bahwa untuk kehidupan ternak sapi diperlukan suhu optimal 

antara 13 sampai 18  °C,  dan  bila suhu  naik  1  –  10  ºC  dari  suhu  

optimalnya  ternak akan  mengalami  depresi.  Selanjutnya disebutkan pula 

bahwa suhu udara dan kelembaban tinggi 

akan  menimbulkan  stress   akibat  dari  suhu tubuhnya naik. Untuk menurunkan 

suhu tubuhnya yang naik, maka diperlukan energi tambahan guna mencapai 

keseimbangan tubuhnya, efisiensi energi pakan (makanan) menjadi lebih kecil. 

Kebutuhan  zat  makanan  pada  ternak dipengaruhi oleh suhu dan 

kelembaban, pada suhu dan  kelembaban  tinggi  dapat  menyebabkan 

menurunnya  konsumsi  pakan  (Hafes,  1968). Sedangkan  Williamson  and  

Payne  (1978) menyatakan ternak yang menurun nafsu makannya maka  

konsumsi  pakannya  akan  menurun  yang disertai dengan menurunnya daya 



cerna. Hal yang sama  juga  dinyatakan  oleh  Cole  (l966)  yang menyatakan 

bahwa depresi konsumsi pakan akibat dari  pengaruh  suhu  lingkungan  yang  

tinggi menyebabkan  menurunnya  nafsu  makan. Sedangkan Ensminger (l969) 

menyebutkan ternak yang  menderita  kekurangan  pakan,  akan mengalami 

kekurangan energi dan ini merupakan gejala  defesiensi  pakan,  petumbuhan  

menurun bahkan  dapat  menyebabkan  kehilangan  berat badan  dan  

menurunnya  resistensi  terhadap penyakit. 

Dengan adanya suhu lingkungan yang tinggi maupun  yang  lebih  rendah  

dari  suhu  tubuhnya maka ternak akan berusaha mempertahankan suhu 

tubuhnya  yang  konstan,  Oleh  karena  itu  hewan akan  memproduksi  panas  

dalam  tubuhnya  danmengeluarkannya ke sekitar lingkungannya secaraterus 

menerus dan tetap, sehingga kenaikan atau penurunan  suhu  1  °C  dari  suhu  

tubuhnya  sudah cukup menimbulkan pengaruh proses fisiologinya. 

Terganggunya keseimbangan panas dapat menurunkan produktivitasnya (Mc 

Dowell et al.,l970). 

Unsur cuaca yang berhubungan dengan ketinggian tempat tempat adalah 

suhu dan kelembaban udara (Bayong,2004). Pada daerah dataran tinggi 

memperlihatkan terjadinya penurunan suhu dengan semakin bertambahnya 

ketinggian tempat. Pembagian daerah iklim, menurut Junghuhn (Kottek,et al., 

2006) berdasarkan tinggitempat permukaan dari permukaan laut dan suhu udara 

dapat di bedakan sebagai berikut: 

1. Daerah panas/tropis : memiliki ketinggian antara 0-600 dari 

permukaan laut dan memiliki suhu 220c-26,30c. 



2. Darah sedang : memiliki ketinggian 600-1500 m dari permukaan laut 

dan memiliki suhu 17,10c-220c. 

3. Daerah sejuk : memiliki ketinggian 1500-2500 m dari permukaan laut 

dan memiliki suhu 11,10c-17,10c. 

4. Daerah dingin memiliki ketinggian tempat di atas 2500 m dari 

permukaan laut dan memiliki suhu 6,20c-11,10c. 

Suhu dan kelembaban udara menurut Berman (2005) merupakan dua faktor 

yang berhubungan denganketinggian tempat dapat mempengaruhi produktivitas 

sapi. Karena dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang meliputi. 

 Keseimbangan panas dalam tubuh ternak. 

 Keseimbangan air. 

 Keseimbangan energi 

 Keseimbangan tinggah laku ternak. 

2.3. Keseimbangan panas 

Pada umumnya, ternak dapat hidup di lingkungan yang memiliki karakteristik 

berbeda -beda. Perubahan lokasi dari asal ternak tersebut menyebabkan 

terjadinya variasi akibat tidak samanya kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan lokasi baru. Respons ternak terhadap kondisi lingkungan yang ada akan 

berpengaruh pada produktivitas ternak terutama yang berkaitan dengan 

pertambahan bobot badan ternak. 

Kegagalan pengembangan ternak di suatu daerah diduga akibat berbagai 

factor penghambat, yaitu factor pakan, manajemen, dan iklim. Ketiga aspek 

tersebut merupakan pengaruh langsung (direct effect) pada produktivitas ternak, 

sedangkan aspek geografi, daerah, dan kesehatan ternak merupakan pengaruh 



tidak langsung (indirect effect). Hasil produksi yang baik dari ternak hanya dapat 

diperoleh apabila keadaan iklim di tempat yang baru itu mirip dengan daerah 

asalnya. Untuk itu, ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu suhu rata - rata, 

kelembapan relative udara setempat, dan curah hujan. 

Faktor cuaca turut mempengaruhi produksi sapi potong karena dapat 

menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, 

keseimbangan air, keseimbangan energi, dan keseimbangan tingkah laku ternak 

(Esmay 1978). Karakterikstik iklim yang unik di Kabupaten Merauke akan 

memberikan pengaruh pada produksi ternak secara umum dan sapi potong 

secarak husus. Ternak sapi mendapatkan panas dari aktivitas metabolik dan 

lingkungan dan kehilangan panas melalui cara konveksi, radiasi, konduksi, dan 

evaporasi. Lingkungan ternak adalah semua factor fisik, kimia, biologi, dan sosial 

yang ada di sekitar ternak. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah iklim (suhu, 

cahaya, dan humiditas), tingkah laku ternak, penyebab penyakit, dan 

pengelolaan ternak (kandang, pemberian makan, minum, dan pemeliharaan). 

Adaptasi atau penyesuaian diri ternak terhadap lingkungan merupakan suatu 

bentuk atau sifat tingkah laku yang ditujukan untuk bertahan hidup atau 

melakukan reproduksi dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan yang tidak 

baik dapat mengakibatkan perubahan status fisiologis ternak   yang   disebut 

stress atau cekaman. Ternak   yang   terkena stress akan menunjukkan 

perubahan tingkah laku. Cara ternak untuk mengatasi atau mengurangi stres 

adalah dengan penyesuaian diri, baik secara genetis maupun fenotipe. 

Faktor penting yang mempengaruhi kemampuan termoregulasi ternak sapi 

dalam situasi panas ialah bangsa dan tantangan iklim. Hewan ternak mempunyai 



kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Hasil penelitian 

Beatty et al. (2006) menunjukkan bahwa sapi bangsa Bos taurus mengalami 

perubahan fisiologis yang berpengaruh nyata selama terpapar matahari 

dibandingkan sapi bangsa Bos indicus. Keturunan bangsa sapi Pernakan Ongole 

(Bosindicus) diketahui Sudah lebih toleran panas daripada keturunan lainnya. 

Homeotermis dapat terjaga disebabkan keseimbangan sensitif di antara produksi 

panas dan kehilangan panas tertera pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 3. Kesimbangan panas (sturkie,1981 dan Yousef, 1984) 

Perolehan panas dari luar tubuh akan menambah beban panas bagi ternak. 

Bila suhu tubuh lebih tinggi dari suhu nyaman, sebaiknya akan terjadi kehilangan 

panas tubuh apabilasuhu udara lebih rendah dari suhu nyaman. Perolehan dan 

penambahan panas tubuh ternak dapat terjadi secara sensible melalui 

mekanisme radiasi, konduksi dan konveksi (Berman,2005) pada suhu udara lebih 

tinggi dari suhu nyaman ternak jalur utama pelepasan panas hewan terjadi 

melalui mekanisme evaporative heat loss dengan jalan melakukan pertukaran 



panas melalui permukaan kulit atau melalui pertukaran panan di sepanjang 

saluran penapasan dan sebagian melalui feses dan urin. Besar produksi panas 

di pengaruhi pula oleh tingkah laku ternak, jumlah konsumsi pakan, suhu 

lingkungan, laktasi pertumbuhan dan kebuntingan (Purwanto, 1993). Ternak 

dalam kondisi tersebet menurut West (2003) cendrung menurunkan level 

konsumsi pakan bila berada di daerah panas proses ini diyakini sebagai 

penyebab rendahnya produktivitas produksi didaerah panas karena serangkaian 

proses metabolisme yang harus dilakukan untuk mempertahankan sistem kerja 

organ tubuh 

Faktor lingkungan yang langsung berpengaruh pada kehidupan ternak adalah 

iklim. Iklim merupakan faktor penentu ciri khas dan pola hidup dari suatu ternak. 

Misalnya, ternak pada daerah tropis tidak sama dengan ternak yang berada di 

daerah subtropis. Iklim sangatberpengaruh pada hewan ternak. Pengaruh iklim 

pada produksi ternak menurut Valtorta (2006) dapat dilihat pada empat hal, yaitu: 

a) pengaruh pada ketersediaan dan harga bijian pakan ternak, b) pengaruh pada 

produktivitas dan kualitas pasture dan hijauan pakan ternak, c) perubahan Pada 

penyebaran hama dan penyakit ternak, dan d) pengaruh langsung dari cuaca 

dan 

kondisi yang ekstrim pada kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi ternak. Bila 

suhu lingkungan berada di atas atau di bawah suhu nyaman, untuk 

mempertahankan suhu tubuhnya ternak akan mengurangi atau meningkatkan 

laju metabolisme. Williamson dan Payne (1993) menjelaskan, sapi yang berada 

di daerah tropis yang dipelihara pada suhu lingkungan di atas 27°C, mekanisme 

pengaturan panas aktif dan laju pernapasan dan penguapan akan meningkat. 

Beban panas yang ada pada lingkungan ternak digambarkan menggunakan THI 



karena termoregulasi pada sapi dipengaruhi oleh suhu udara dan kelembapan 

relative. 

2.4. Temperatur dan Kelembapan Lingkungan 

Sapi pedaging dapat berproduksi secara optimal bila dipelihara dalam 

lingkungan yang nyaman (Comfort zone= CZ), yaitu temperatur lingkungan yang 

nyaman bagi sapi yang memungkinkan dan mendukung kelancaran fungsi dalam 

proses fisiologi ternak (Webster dan Wilson,1980). Lebih lanjut dikatakan bahwa 

CZ untuk sapi dari daerah tropis adalah antara 22—30 ºC. Comfort zone untuk 

Sapi Peranakan Simmental diduga 17—28 ºC sesuai dengan asal - usulnya yang 

berasal dari daerah tropis dan subtropis (Aryogi et al.,2005). Kusnadi et al. 

(1992), menyatakan bahwa kisaran suhu yang baik untuk pemeliharaan sapi di 

Indonesia adalah 18—28 ºC.  

Suhu dan kelembapan udara memiliki pengaruh langsung terhadap 

fisiologis ternak yang berpengaruh terhadap termoregulasi dalam tubuh. Ternak 

yang hidup pada lingkungan zone thermoneutrally (20—26ºC) dan yang hidup 

dilingkungan comfort zone dapat menampilkan produksinya secara maksimal. 

Zona termonetral suhu nyama n untuk sapi Eropa adalah 4–25º Zone 

thermoneutrally dibatasi oleh batas suhu kritis minimum (Low Critical 

Temperature 10ºC) dan batas suhu kritis maksimumb (Upper Critical 

Temperature 26ºC) (Philips, 2001). Bligh dan Johnson (1985) membagi beberapa 

wilayah suhu lingkungan berdasarkan perubahan produksi panas hewan, 

sehingga didapatkan batasan suhu yang nyaman bagi ternak, yaitu antara batas 

suhu kritis minimum dengan maksimum.  



 

Gambar 3. Diagram produksi panas pada sapi pada beberapa 
suhu lingkungan (Bligh dan Johnson, 1985). 

Menurut Rumetor (2003), cuaca panas dan hujan harian dapat 

menyebabkan variasi suhu dan kelembapan lingkungan. Variasi suhu dan 

kelembapan harian dapat menjadi sumber cekaman panas bagi ternak. Suhu 

lingkungan yang lebih dari 27°C untuk sapi subtropis mengakibatkan gangguan 

termoregulasi. Indikasi yang paling mudah untuk mengetahui bahwa ternak 

mengalami cekaman panas adalah terjadinya peningkatan frekuensi pernafasan 

yang melebihi batas normal. Peningkatan frekuensi ernafasan tersebut 

mengakibatkan terjadinya pengaruh negatif pada ternak.  

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya 

pengaruh negatif akibat cekaman panas antara lain dengan menyediakan 

naungan (Worley, 1999), melengkapi kandang dengan kipas (Keown et al., 2005;  

dan Worley, 1999), menerapkan sistem penyiramanpada tubuh ternak (Janni, 

2000 dan Worley, 1999), dan memodifikasi pakan dengan mengurangi konsumsi 



pakan hijauan dan meningkatkan ketersedian air minum (Keown et al, 2005) 

Beberapa teknik telah diujikan, diantaranya oleh Sukarli (1995), Hadi (1995), dan 

Yanis (1996), dengan menerapkan cara penyiraman dan penganginan. 

2.5. Sapi Bali 

Sapi bali adalah keturunan sapi liar yaitu banteng yang telah mengalami 

proses penjinakan selain itu sapi bali banyak mempunyai keunggulan sama 

halnya menurut Suharjawanasuria keunggulan sapi bali sebagai berikut; 

1. Subur (cepat berkembang biak/fertilitas tinggi). 

2. Mudah beradaptasi dengan lingkungannya. 

3. Dapat hidup di lahan kritis. 

4. Mempunyai daya cerna yang baik terhadap pakan. 

5. Presentase karkas yang tinggi. 

6. Harga yang stabil dan bahkan setiap tahun cendrung meningkat. 

7. Kandungan lemak karkas yang rendah. 

8. Keempukan daging tidak kalah dengan daging impor. 

9. Fertilisasi sapi Bali berkisar 83%-86% lebih tinggi dibandingkan dengan 

sapi Eropa yang 60%. 

10. Karakteristik reproduksi antara periode kehamilan 280-294 hari, rata-rata 

persentase kebuntingan 86,56%, tingkat kematian kelahiran anak sapi 

hanya 3,65%, persentase kelahiran 83,4% dan interval penyapihan 

antara 15,48-16,28 bulan. 

Sapi bali merupakan salah satu jenis sapi potong yang penting dan berperan 

dalam pengembangan industri ternak di Indonesia (Talib, 2002). Santosa dan 

Harmadji (1990) menyatakan bahwa dalam rangka penyebaran dan perbaikan 



mutu genetik sapi lokal, sapi bali menjadi prioritas karena sifatnya yang mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang baru (tidak selektif terhadap 

pakan) dan tingkat kelahiran yang tinggi. Pemilihan sapi bali menurut 

Mangkoewidjoyo (1990), memberikan keuntungan dalam usaha meningkatkan 

populasi sapi di Indonesia karena sapi bali sudah beradaptasi dengan lingkungan 

di daerah tropis. 

Sapi bali memiliki warna bulu merah bata saat muda, tetapi pada jantan 

warna tersebut akan menjadi hitam setelah dewasa. Ciri-ciri khusus sapi bali 

adalah warna putih pada bagian pantat, pinggiran bibir atas, kaki bawah mulai 

tarsus dan carpus sampai batas pinggir atas kuku serta pada bagian dalam 

telinga (Hardjosubroto dan Astuti, 1993). Sepanjang punggung terdapat bulu 

hitam yang membentuk garis tipis dari bagian belakang bahu hingga ke bagian 

ekor. Pada sapi bali jantan, bulu kemerahan di tubuh sapi akan menjadi gelap 

ketika umur mencapai 12-18 bulan. Sejalan dengan bertambahnya kedewasaan 

sapi jantan, bulunya akan berwarna kehitam-hitaman, namun garis hitam di 

sepanjang punggung masih tampak jelas (Talib, 2002). Warna kehitaman bulu 

sapi bali jantan disebabkan oleh hormon testosteron sehingga pada sapi bali 

jantan yang dikebiri, warna bulunya akan berubah kembali menjadi coklat 

kemerah-merahan (Darmadja, 1990). 

2.5.1. Pejantan Sapi Bali. 

Pejantan yang baik harus memiliki criteria sebagai berikut (a) umur sekitar 4-

5 tahun, (b) memiliki kesuburan yang tinggi, (c) daya menurunkan sifat produksi 

yang tinggi kepada anak-anaknya, (d) berasal dari induk dan pejantan yang baik, 

(e) besar badannya sesuai dengan umur, kuat dan mempunyai sifat-sifat 



pejantan yang baik, (f) kepala lebar, leher besar, pinggang lebar, punggung kuat, 

(g) muka sedikit panjang, pundak sedikit tajam dan lebar, (h) pha rata dan cukup 

terpisah, (i) dada lebar dan jarak antara tulang rusuknya cukup lebar, (g) badan 

panjang dada dalam, lingkar dada dan lingkar perut besar dan (k) sehat dan 

bebas penyakit menular dan tidak menurunkan cacat pada keturunannya, 

(Akoso, 1996). 

Perkawinan pertama pada sapi jantan bisa dilakukan pada saat umumnya 

mencapai 18 bulan karena sapi telah dewasa dan mampu mengawini induk serta 

produksi semen juga cukup banyak dengan kualitas yang baik. Pejantan 

dikawinkan 2-3 kali dalam seminggu agar hasil perkawinan bisa maksimal. 

Pejantan sebaiknya diistirahatkan setelah dikawinkan agar kondisi tubuhnya 

membaik dan produksi semennya meningkat, baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Seekor pejantan yang primamampu mengawini hingga 30 ekor induk. 

Pejantan sebaiknya ditempatkan dikandang khususnya pejantan yang letaknya 

berjauhan dengan kandang induk. Pejantan harus diberi pakan yang berkualitas 

tinggi agar kondisi pejantan prima denga produksi semen yang bagus (Dadi 

Ruhyadi, 2010). 

2.5.2. Induk Sapi Bali 

Sapi induk harus dipelihara dengan baik agar penampilan reproduksinya 

meningkat. Sapi induk sebaiknya digembalakan secara teratur dengan tujuannya 

agar pemberian pakan lebih ekonomis, ternak dapat memilih sendiri pakan yang 

disukanya serta melatih otot dan menjaga kondidi tubuh (Sugeng, 2003). 

Kualitas pakan dan jumlah yang diberikan pada sapi induk harus benar-benar 

dikontrol. Tujuannya agar kondisi tubuhnya tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus. 



Sapi betina yang terlalu kurus umumnya akan menghasilkan anak yang 

kondisinya lemah karena kekurangan nutrisi sementara induk yang terlalu gemuk 

akan mengalami kesulitan beranak (Dadi Ruhyadi, 2010). 

Waktu pertama kali dikawinkan pada sapi dara harus benar-benar 

diperhatikan. Sapi betina dara pada umur 12-15 bulan, sudah menunjukan gejala 

estrus (berahi) atau bisa disebut dewasa kelamin namun pada umur tersebut 

sapi belum bisa dikawinkan karena pertumbuhan tubuhnya belum mencapai titik 

optimal. Sapi dara sebaiknya dikawinkanpertama kali umur 18-24 bulan. Sapi 

betina pada umur tersebut, pertumbuhan tubuhnya belum mencapai titik optimal 

untuk mendukung perkembangan janin dan pada saat ini sapi betina sudah 

mencapai dewasa tubuh. Induk sapi tidak bisa dikawinkan setiap saat untuk 

menjaga efektivitas perkawinan. Induk baru bisa dikawinkan ketika mengalami 

estrus (berahi). Siklus estrus akan berulang setiap 21 hari dan pada masa estrus 

ini tingkat terjadinya pembuahan saat sapi dikawinkan sangat tinggi (Endang dkk, 

2002). 

2.6. Penampilan produksi Sapi Bali 

2.6.1. Pertumbuhan  

Meskipun banyak keunggulan dari sapi bali, tetapi ditinjau dari 

pengembangannya terutama usaha peternakan rakyat masih sering muncul 

beberapa permasalahan diantaranya pola perkawinan yang kurang benar (sering 

terjadi inbreeding/ perkawinan sedarah), minimnya pengetahuan tentang deteksi 

berahi sehingga terjadi perkawinan dengan waktu yang tidak tepat, hal ini juga 

dapat mempengaruhi pruduksi ternak sapi menurun drastis (Reksohadiprojo, S. 

1984). 



Pertumbuhan merupakan suatu proses yang terjadi pada etiap makluk hidup 

yang dimulai sejak pembuahan sampai dewasa yang meliputi pertambahan dari 

bobot organ atau jaringan tubuh seperti jaringan urat daging, jaringan tulang da 

jaringan lemak (Lawraence, 1980). Pada mulanya pertumbuhan terjadi berlahan-

lahan kemudian berlangsung cepat, perlahan-lahan dan ahirnya berhenti. 

Kecepatan pertumbuhan mulai menurun secara berlahan sampai hewan 

mencapai dewasa tubuh, dan setelah itu pertambahan bobot badan menjadi nol 

(Tulloh, 1978). Laju pertumbuhan yang potensial untuk memperoleh efisiensi 

produksi terjadi pada fase lepas sapih sampai pubertas, pada sapi potong yaitu 

sekitar 1,5 tahun sampai 2,5 tahun sehingga penggemukan yang optimal pada 

saat sapi umur 2-3 tahun merupakan factor yang optimal. Beberapa factor yang 

mempengaruhi pertumbuhan sapi antara lain: bangsa sapi, umur, jenis kelamin, 

pakan dan lingkungan (Soeparno, 1992). Factor utama yang mepengaruhi 

pertumbuhan sebelum lepas sapih adalah genotype, bobot lahir, produksi susu 

induk, jumlah anak per kelahiran, umur induk, jenis kelamin anak dan umur 

sapih. Laju pertumbuhan setelah disapih ditentukan oleh beberapa factor antara 

lain potensi pertumbuhan dari masing-masing individu ternak dan pakan yang 

tersedia.  Pola pertumbuhan ternak tergantung pada system manajemen yang 

dipakai, tingkat nutrisi pakan yang tersedia, keehatan dan iklim (Anonymous, 

2008). 

2.6.2. Bobot Lahir 

Bobot lahir adalah bobot saat pedet dilahirkan, namun sering terjadi kesulitan 

maka biasanya bobot lahir di defenisikan sebagai bobot pedet yang ditimbang 

dalam kurun waktu 24 jam setelah lahir. Bobot lahir adalah bobot yang diperoleh 



melalui penimbangan pada saat kelahiran atau selambat-lambatnya dilakukan 3 

hari setelah lahir (Anonimous,2007). 

Bobot lahir dipengaruhi oleh banyak factor, seperti yang dikemukan oleh 

(1993) bahwa berat lahir dipengaruh oleh factor keturunan dan pengaruh 

lingkungan yang terdiri dari pakan, penyakit, iklim dan sifat induk dan 

pemeliharaan. 

2.6.3. Bobot sapih 

Bobot sapih adalah bobot pedet yang diperoleh melalui penimbangan pada 

umur 6-8 bulan dan distandarisari pada umur 205 hari. Bobot sapih dapat 

digunakan untuk mengetahui kemampuan produksi susu dan sifat keibuhan 

(maternal ability) induk dan juga merupakan petunjuk yang baik untuk 

mengetahui potensi genetic pertumbuhan pedet (Anonymous, 2007). Kadang-

kadang penyapihan dilakukan secara dini yaitu pada umur 8-12 minggu dan ini 

akan berpengaruh terhadap presentase produksi. Umur penyapihan pedet 

tergantung dari bobot badan sapid an umumnya sapi mulai di sapih pada umur 

12 minggu atau 3 bulan (Anonymous, 2011). Sumardi dkk (2008) menyatakan 

bahwa rata-rata umur sapi potong di Jawa dan Sumatera adalah 5,44 bulan. 

Menurut Pane (1993) bobot sapih dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu 

keturunan, lingkungan, bobot lahir, produksi susu, dimana factor tersebut saling 

berhubungan dan mempengaruhi pertumbuhan dari lahir sampai mencapai 

sapih. 

2.7. Penampilan Reproduksi Sapi Bali 

Aspek reproduksi memiliki peranan penting untuk mendapatkan persilangan 

yang sesuai dengan harapan. Keberhasilan pemuliabiakan sekelompok ternak 



tergantung dari pada reproduktivitas ternak yang bersangkutan, walaupun sifar 

reproduksi memiliki nilai heretabilitas rendah. Memnurut Abdullah (2003), 

kemampuan produksi dan reproduksi ternak dari daerah temperature tidak 

seperti yang diharapkan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan ternak local. 

Daerah temperature mempunyai iklim yang sangat berbeda dengan iklim 

Indonesia.sehingga ternak impor tidak mampu memperlihatkan produktivitas 

yang unggul seperti di Negara aslinya. 

Pelaksanaan pengelolaan reproduksi dapat secara langsung mempengaruhi 

efisiensi reproduksi kelompok ternak. Usaha peternakan yang melakukan 

pengelolaan reproduksi secara baik mendapat efisiensi yang maksimal. 

Peningkatan efisiensi reproduksi dari suatu individu merupakan salah satu 

perbaikan keturunan selain dengan cara seleksi (Salisbury dan Demank, 1985). 

Hal-hal perlu dilakukan dalam pengelolaan reproduksi ternak adalah 

menggunakan kartu ternak, pengamatan berahi, perkawinan kembali setelah 

beranak, waktu inseminasi, fertilisasi dan pengelompokan sapi sesuai status 

reproduksi. 

Efisiensi reproduksi dalam populasi ternak tidak dapat diukur semata-mata 

proporsi ternak yang tidak dapat memproduksi anak. Terak jantan mampu 

menghasikan spermatozoa yang selanjutnya membuahi ovum dan memulai 

proses-proses yang berhubungan dengan konsepsi, infertilitas dan deferensial 

normal dari embrio dan ertumbuhan janin. Seekor sapi betina sesudah satu kali 

inseminasi atau perkawinan alam, akan menunjukan suatu tanggapan fisiologi 

semua atau tidak sama sekali (Salisbury dan Van Demark, 1985). Sugeng (1999) 

berpendapat bahwa berahi pertama kali sapi-sapi Indonesia dimulai pada umur 

10-12 bulan dan untuk pertama melakukan perkawinan dilakukan pada umur 2-



1,5 tahun. Untuk produktivitas sapi betina untuk diambil keturunannya lebih dari 8 

tahun, sedangkan untuk sapi jantan sebagai pemacek antara umur 3-6 tahun. 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata umur sapi jantan pertama dikawinkan 

adalah 6,24 bulan sedangkan betina rata-rata umur 23,98 bulan (Aribowo, 1999) 

pengelolaan yang jelek diduga sebagai penyebab utama rendahnya kelahiran 

pedet, disamping factor genetik. Frekuensi beranak selama hidup sapi 

mempengaruhi produksi selama hidupnya, sehingga peternak dapat mengatur 

interval perkawinan sapi sesudah beranak dan panjang waktu kosong. 

Perkawinan kembali setelah beranak sebaiknya dilakukan paling sedikit 60 hari 

setelah beranak sehingga interval kelahiran sekitar 364 hari (Salisbury dan 

Demark, 1985). 

Efisiensi reproduksi individu sapi betina yang subur, sering dipakai penilaian 

atau perhitungan jumlah pelayanan inseminasi (service per conception) yang 

dibutukan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi. 

Hardjoranyoto (1995) menyatakan bahwa tinggi rendahnya efisiensi reproduksi 

sekelompok ternak ditentukan oleh angka kebuntingan (conception rate), jarang 

antar beranak ((calving interval), jarak waktu beranak sampai bunting kembali 

(day open), angka perkawinan per kebuntingan (service per conception) dan 

angka kelahiran (calving rate). 

2.7.1. Umur Dikawinkan Pertama 

Umur pertama kali ternak dikawinkan mempunyai dua kepentingan, yaitu 

perkawinan umur muda dapat memperpendek interval generasi. Perpendekan ini 

akan meningkat derajat respon seleksi terhadap sifat genetik tertentu. Disamping 

itu semakin cepat ternak dapat berproduksi maka usaha ternak semakin 



ekonomis. Namun pada beberapa keadaan perkawinan pada betina sengaja 

ditunda dengan tujuan induk yang akan beranak tidak terlalu kecil serta 

menghindari kemungkinan terjadinya distokia (Lindsay, 1982). Umur ternak 

pertama kali dikawinkan sangat penting untuk diperhatikan perkawinan pada 

umur muda dapat memperpendek interval generasi tertentu. Disamping itu 

semakin cepat ternak dapat berproduksi maka usaha ternak semakin ekonomis. 

Namun pada beberapa keadaan perkawinan pada betina sengaja dengan 

maksud induk yang beranak tidak terlalu kecil (Lindsay dkk, 1982). 

Sapi zebu/Indonesia dikawinkan pertama pada umur 1,5 tahun untuk sapi 

betina (Soehadji, 1995). Menurut Sugeng (1999), bahwa berahi pertama sapi-

sapi Indonesia dimulai pada umur 10-12 bulan dan perkawinan dapat dilakukan 

pada umur 2-2,25 tahun. Rata-rata umur peertama kali sapi potong dikawinkan di 

Jawa dan Sumatra untuk sapi Jantan pada umur pertama 21,02 bulan (Sumardi 

dkk, 2008). 

2.7.2. Conception Rate 

Conception Rate merupakan persentase sapi betina yang bunting pada 

perkawinan pertama, dimana angka tersebut dapat digunakan untuk penilaian 

inseminasi yang tepat. Angka konsepsi dipengaruhi oleh tiga factor yaitu 

kesuburan pejantan, kesuburan betina, dan teknik inseminasi (Jaenudeen dan 

Hafez, 2000). Angka konsepsi akan lebih baik dari 50% apabila inseminasi 

dilakukan lebih dari 24 jam sebelum ovulasi sewaktu hewan dalam keadaan 

bieahi selam 6 jam sesudah ahir estrus (Toelihere,1981). Angka konsepsi yang 

baik adalah 60% atau lebih. Peternak yang mengalami hasil-hasil konsepsi yang 

rendah pada ternaknya dengan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada 

ternaknya akan cendrung kembali menggunakan perkawinan alam. 



 

 

    

Fanani, dkk (2013) menyatakan bahwa nilai CR ditentukan oleh kesuburan 

pejantan, kesuburan betina, dan teknik inseminasi. Kesuburan pejantan salah 

satunya merupakan tanggung jawab Balai Inseminasi Buatan (BIB) yang 

memproduksi semen beku disamping manajemen penyimpanan di tingkat 

inseminator. Kesuburan betina merupakan tanggung jawab peternak di bantu 

oleh dokter hewan yang bertugas memonitaor kesehatan sapi induk. Sementara 

itu, pelaksanaan IB merupakan tanggung jawab inseminator. Apriem, dkk (2012) 

menjelakan bahwa tinggi rendahnya CR dipengaruhi oleh kondisi ternak, deteksi 

berahi, deteksi estrus dan pengelolahan reproduksi yang akan berpengaruh pada 

fertilitas ternak dan nilai konsepsi. 

2.7.3. Service Per Conception (S/C) 

Merupakan angka yang menunjukan berapa kali atau inseminasi yang 

dibutukan ternak betina sampai menghasilkan kebuntingan. S/C yang rendah 

merupakan factor ekonomis yang baik dalam perkawinan alam atau IB (Salisbury 

dan Demark, 1861). Beberapa macam kerugian yang ditanggung oleh peternak 

akibar panjangnya selang beranak dan tingginya S/C adalah besarnya biaya 

pakan setia hari yang harus dikeluarkan untuk induk yang kurang produktif, 

keterlambatan memperoleh anak yang segera dipasarkan atau dipakai sebagai 

calon induk serta rendahnya kemampuan untuk meproduksi anak selama 

hidupnya (Suyadi, dkk, 1990). 



 Nilai S/C yang normal berkisar antara 1,6-2,0. Makin rendah nilai tersebut 

maka semakin tinggi nilai kesuburan hewan-hewan betina dalam kelompok 

tersebut, namun sebaliknya jika nilai S/C semakin tinggi, maka nilai kesuburan 

ternak menirun (Toelihere, 1993). Nilai S/C tergantung pada tingkat kesuburan 

ternak jantan dan ternak betina. Waktu IB dan teknik IB yang digunakan serta 

ketepatan waktu juga perlu diperhatikan dengan cermat (Salisbury dkk, 1985). 

Factor-faktor yang menyebabkan sapi tidak buting setelah di IB adalah kirang 

tepatnya deteksi berahi, terlambat melaporkan ke petugas IB tentang adanya 

gejala-gejala berahi dari sapinya, dan juga dapat disebabkan kurang baik 

baiknya sanitasi kandang hal ini dapat menyebabkan gangguan proses 

reproduksi pada ternak. 

Hasil penelitian Supriyantono et al. (2008) di Bali menunjukkan nilai S/C sapi 

antara 1,02–1,23 kali. Nilai S/C dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya 

manajemen pemeliharaan, kondisi induk dan pejantan serta keterampilan 

inseminator. Fordyce et al. (2003) menyatakan kebuntingan rata-rata terjadi 

setelah 2 kali perkawinan dan hal ini lazim di daerah tropis. Diduga 30% 

penyebabnya adalah kematian embrionik. Hardjopranjoto (1995) menyatakan 

bahwa penyebab kawin berulang pada ternak adalah kegagalan pembuahan dan 

kematian embrio dini. 

2.7.4. Selang Beranak (calving Interval) 

Selang Beranak (Calving Interval). Selang beranak adalah jarak waktu antara 

satu kelahiran ke kelahiran atau beranak selanjutnya. Jarak beranak sangat 

dipengaruhi waktu oestrus postpartum (berahi kembali setelah beranak) maupun 

days open (masa kosong atau saat sapi betina tidak bunting), yaitu semakin 



besar days open maka jarak beranak juga semakin panjang (Romjali dan Rasyid, 

2007). 

Selang beranak yang lebih singkat akan menyebabkan tingkat kelahiran yang 

lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Selang beranak sapi bali rata-rata 360,93 

hari (Gunawan et al., 2011). Bamualim dan Wirdahayati (2003) melaporkan 

bahwa rata-rata selang beranak sapi bali adalah 15,7±1,8 bulan. Penelitian 

Romjali dan Rasyid (2007) menunjukkan selang beranak sapi bali adalah rata-

rata 388,6 hari sedangkan hasil penelitian Sutan (1988) adalah 444,46 hari. 

Sutan (1988) juga menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi selang 

beranak adalah service per conception, jarak antara beranak terdahulu dengan 

kawin pertama setelah bunting, dan lama kebuntingan. 

Lama kebuntingan adalah priode dari mulai terjadinya fertilasi sampai 

terjadinya kelahiran normal (Jainudeen dan Hafez, 2000). Lama kebuntingan ini 

berbeda dari satu bangsa ternak ke bangsa ternak lainnya. Lama kebuntingan 

sapi pada penelitian ini adalah 284,4 + 5, 7 hari dengan kisaran 278,8 sampai 

290,1 hari. Lama kebuntingan untuk sapi bali telah banyak dilaporkan Davendra 

et.al (1973) melaporkan lama kebuntingan sapi bali adalah 287 + 0,7 hari; 

dengan kisaran 276 -295 hari (Lubis dan Sitepu, 1998). Lamanya kebuntingan di 

pengaruhi oleh jenis sapi, jenis kelamin dan jumlah anak yang dikandung dan 

faktor lain seperti umur induk, musim, sifat genetik dan letak giografis 

2.7.5. Umur Kawin Pertama (First Mating). 

Umur kawin pertama merupakan umur ternak ketika dikawinkan untuk 

pertama kalinya. Umur kawin pertama pada sapi yang dianjurkan yakni pada 

umur 14-22 bulan. Hal tersebut disebabkan hewan-hewan betina muda tidak 

boleh dikawinkan hingga pertumbuhan badannya memungkinkan kebuntingan 



dan kelahiran normal (Toelihere, 1979). Umur kawin pertama sapi dara sangat 

dipengaruhi oleh pelaksanaan manajemen pertumbuhan dan perkembangan sapi 

(Salisbury dan VanDemark, 1985). Rata-rata umur kawin pertama sapi bali di 

Sulawesi Selatan berdasarkan penelitian Liwa (1990) adalah 33,4±4,7 bulan. 

Hardjopranjoto (1995) menjelaskan waktu perkawinan yang tepat bagi hewan 

betina adalah faktor yang penting karena dapat menghasilkan keuntungan besar 

bagi peternak jika kebuntingan terjadi pada waktu yang tepat. Waktu pengawinan 

yang tepat bagi sapi dara yang baik pemeliharaannya yaitu pada umur 14-16 

bulan. Sapi dara yang kurang baik pemeliharaannya sebaiknya dikawinkan pada 

umur 2-3 tahun. Sapi dara yang baru dikawinkan di atas 3 tahun cenderung 

mengalami penurunan prestasi reproduksi. Pengawinan sapi dara pada umur di 

atas 4 tahun cenderung terjadi siklus berahi yang tidak teratur, terbentuk kista 

ovarium dan gangguan reproduksi. 

2.7.6. Days Open 

Adalah banyaknya hari dari saat setelah sapi beranak sampai bunting 

kembali. Days Open sangat menentukan waktu selang beranak sehingga untuk 

memaksimalkan waktu selang beranak biasanya days open ini ditekan serendah 

mungkin. 

Hafez (1993) menyatakan bahwa days open yang baik adalah 55-85 hari, 

karena pada waktu ini induk sudah siap bunting kembali baik jeleknya waktu 

yang dibutukan untuk kembali bunting ditentukan oleh nilai S/C sehingga 

berhubungan dengan kesuburan dari induk(ovum) dan pejantan (spermatozoa). 

 



BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Pikir 

Pengembangan Sapi potong mencakup tiga aspek yaitu (1) breeding atau 

pembibitan antara lain bagaimana seleksi bibit yang berkualitasl (2) feeding atau 

pakan mencakup pemberian dalam hal kualitas dan kuantitas, serta manajemen 

termasuk manajemen perkandangan, pengembangbiakan, manajemen 

reproduksi dan pengendalian penyakit  (Saragih, 2000).   

Dalam rangka meningkatkan populasi dan mengembangkan ternak sapi 

potong serta mengembalikan NTT sebagai gudang ternak Nasional, maka perlu 

di ketahui masalah yang menyebabkan rendahnya penambahan populasi ternak 

sehingga dapat dicarikan langkah-langkah strategis pengembangan peternakan 

terutama sapi potong dalam upaya pemberdayaan peternak untuk meningkatkan 

penambahan populasi ternak sehingga tercapainya skala usaha dalam budidaya 

ternak potong. Beberapa faktor- faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

suatu usaha peternakan seperti yang datang dari manusianya atau peternak 

yang meliputi; umur, pendidikan, pengalaman dan jumlah tanggungan. 

Temperatur dan kelembaban udara merupakan unsur cuaca yang 

berhubungan erat dengan ketinggian tempat, apabila temperatur udara melebihi 

batas abang temperatur idieal hidup ternak maka dapat menyebabkan terjadinya 

stres panas yang mengakibatkan penurunan kemampuan berproduksi dan 

penampilan reproduksi ternak tersebut. Pengaruh suhu dan kelembaban udara 

berkaitan dengan perubahan keseimbangan panas, keseimbangan air dan 

keseimbangan energi tubuh serta keseimbangan tingkah laku ternak (Berman, 

2005) 

Ketinggian tempat sebagai komponen lingkungan selain manajemen 

pemeliharaan serta kesehatan ternak juga mempengaruhi penampilan produksi 

dan reproduksi menjadi bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perubahan keaadaan 

lingkungan yang umumnya bersifat temporer. 



Penampilan reproduksi ternak juga ditentukan oleh faktor genetik dan 

lingkungan. Selain manajemen pemeliharaan, aspek ketinggian tempat yang 

merupakan komponen lingkungan yang berhubungan dengan temperatur dan 

kelembaban udara juga harus diperhatikan. Tingginya temperatur udara akan 

menyebabkan cekaman panas (heat shock). Menurut (2005); Kadzere,et al. 

(2002) dan Jordan (2003) beberapa akibat cekaman panas yang berhubungan 

dengan penampilan reproduksi adalah: 

 Penurunan panjang dan intensitas periode estrus. 

 Penurunan angka kebuntingan. 

 Penurunan pertumbuhan, ukuran dan perkembangan folikel 

ovarium. 

 Peningkatan kematian embrio dini. 

 Penurunan pertumbuhan foetus dan bobot lahir. 

Penampilan reproduksi ini berhubungan dengan efisiensi reproduksi ternak 

tersebut. Akibat pengaruh cekaman panas ini, menurunkan kemampuan 

reproduksi ternak sehingga akan menghasilkan efisiensi reproduksi yang rendah. 

Hal ini diikuti juga dengan rendahnya produktivitas ternak. 

Efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat 

menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. Laju peningkatan populasi ternak 

akan lebih cepat apabila efisiensi reproduksi baik dan angka gangguan 

reproduksi rendah. Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi sekelompok ternak 

ditentukan oleh 4 faktor antara lain Conception Rate, Service Per Conception 

(S/C), Jarak Beranak dan Days Open.manajemen perkawinan ternak sangat 

penting untuk meningkatkan efisiensi reproduksi termasuk perbaikan keturunan. 

Rendahnya efisiensi reproduksi dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor dari 

dalam tubuh ternak maupun dari luar tubuh ternak yaitu lingkungan. 

 

 



 

3.2. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

1. Penampilan produksi sapi Bali pada dataran tinggi lebih tinggi jika 

dibandingkan pada dataran rendah. 

2. Penampilan reproduksi sapi Bali di dataran tinggi lebih baik jika di 

bandingkan dengan dataran rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Konsep kerangka pemikiran 
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BAB IV MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

4.1. Waktu dan tempat penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kabupaten Ngada yaitu di 4 kecamatan yang 

dipilih berdasarkan jumlah populasi ternak sapi Bali terbanyak yaitu kecamatan 

Bajawa dan Bajawa Utara yaitu sebagai daerah dataran tinggi (>1000 m dpl) 

serta kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Golewa Selatan sebagai daerah 

dataran rendah (< 100 m dpl).  Waktu penelitian adalah 8 bulan, terbagi atas 

waktu untuk pengumpulan data, waktu analisis data dan waktu pembuatan 

laporan penelitian. 

4.2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah ternak sapi Bali 

sebanyak 246 ekor (Data Produksi) yang ada di 4 Kecamatan.  Kecamatan 

Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara yang mewakili Dataran tinggi  131 ekor 

serta Kecamatan Riung Barat dan Golewa Selatan yang mewakili Daratan 

rendah 115 ekor  yang ada di Kabupaten Ngada.  

Jumlah ternak sapi Bali yang diamati dalam jumlah 59 ekor (Reproduksi) 

dengan pembagian dataran tinggi 30 ekor dan dataran rendah 29 ekor semua 

ternak yang di ambil datanya adalah ternak sapi Bali yang sudah pernah 

melahirkan pertama kali kemudian yang di Inseminasi Buatan (IB). Penelitian ini 

dilakukan dengan metode survey, dimana penelitian dilakukan mengampilan 

sampel dalam satu populasi dengan menggunakan daftar terstrukur (kuesioner) 

sebagai alat pengambilan data yang pokok. 



 Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling) yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah tersebut merupakan 

daerah yang memiliki populasi sapi Bali terbanyak dan memiliki ketinggian ±1000 

m dpl untuk dataran tinggi dan ketinggian ±100 m dpl untuk dataran rendah. Data 

primer diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek penelitian dan 

wawancara dengan para peternak maupun petugas IB dan dengan 

menggunakan kuesioner yang telah dipersiapan sebelumnya untuk Reproduksi 

sedangkan untuk mengukur Produksi semua ternak di ukur menggunakan pita 

ukur dari umur setelah sapih sampai umur sapi dewasa sedangkan pertambahan 

bobot badan di ambil dari data peternak. Data sekunder dapat diperoleh dari 

kecamatan-kecamatan yang di amati dan Dinas peternakan Kabupaten Ngada. 

Survei ini dilakukan pada 23 kelompok ternak aktif dari masyarakat termasuk 

7 orang Inseminator dan penyuluh lapangan yang bertanggung jawab di 4 

kecamatan tersebut. 

4.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
1) Jenis data yang digunakan adalah: 

 Data kuantitatif ialah jenis data yang berupa angka atau data yang 

dapat diukur (dihitung. 

 Data kualitatif ialah jenis data berupa pernyataan, kalimat, alasan-

alasan peternak yang tidak dapat diukur (dihitung). 

2) Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah: 

 Data primer adalah data hasil survei menggunakan kuisioner dan 

observasi (pengamatan visual) langsung di lapangan. 

 Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari catatan Dinas 

Peternakan maupun BPS setempat, PPL dan inseminator. 



 

 

4.5. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, dimana penelitian 

dilakukan mengampilan sampel dalam satu populasi dengan menggunakan 

wawancara yang dibantu dengan pertanyaan yang terstrukur (kuesioner) sebagai 

alat pengambilan data yang pokok. 

 Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling) yaitu berdasarkan pertimbangan di daerah tersebut merupakan daerah 

peternak yang memiliki populasi sapi Bali terbanyak dan masuk dalam kriteria 

daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Data primer diperoleh melalui 

pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan para 

peternak maupun petugas IB dan dengan menggunakan kuesioner yang telah 

dipersiapan sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari kecamatan-

kecamatan yang di amati dan Dinas peternakan Kabupaten Ngada. Penentuan 

besarnya sampel tergantung dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

b. Luas wilayah pengamatan dari setiap subiek. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. 

Selanjutnya sifat-sifat atau ciri-ciri yang dikandung oleh subiek bertalian erat 

dengan homogenitas subiek dalam populasi (Arikunto,2002). 

 

 



 

 

Tabel 1 : Denah penelitian. 

Ketinggitan 

Tempat 

Variabel Produksi Variabel Reproduksi 

Bobot 

Lahir 

Bobot 

Sapih 

Bobot 

Dewasa 

PBBH UKP S/C CR CL DO 

Dataran Tinggi 

(±1000 m dpl) 

         

 

Dataran 

Rendah (±500 

m dpl) 

         

 

4.5. Peubah yang di amati 
4.5.1. Produksi 

A. Bobot Lahir 

Pengukuran bobot lahir dari seekor sapi yang baru lahir sampai umur 3 

hari di timbang langsung menggunakan timbangan. 

B. Bobot badan ternak sapi Bali 

Bobot badan ternak sapi Bali bali yang ada di daerah penelitian 

ditentukan melalui pengukuran Lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

pundak. 

a. Pengukuran Panjang Badan dan Lingkar Dada 

 Panjang   badan (PB), jarak   antara   ujung   samping   tulang   

bahu (tubercullum humeralis lateralis) sampai dengan ujung 



tulang duduk (tubercullum ischiadium), diukur menggunakan 

tongkat ukur (satuan dalam cm). 

 Lingkar dada (LD), diukur melingkar rongga dada di 

belakang sendi tulang bahu (os scapula) menggunakan pita 

ukur (satuan dalam cm). 

b. Bobot induk dan bobot pejantan, diukur dengan jalan menggunakan 

rumus pendugaan bobot badan menurut Schrool yang dimodifikasi 

oleh Abidin (2002). 

 

4.5.2. Reproduksi 

 Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap 

peternak dengan bantuan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Data yang 

diambil dari aspek reproduksi meliputi : Umur Kawin Pertama, service per 

conception, Calving Interval, Days Open, dan Conception Rate.  

Fertility Index dihitung dengan menggunakan data CR, S/C dan DO (Suyadi et al. 

2018) dengan rumus berikut: 

FI . 

Keterengan: 

IF = Fertility Index 

CR = Conception Rate (%) 

S/C = Service per Conception 

DO = Days Open 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4.5. Analisa Statistik 

Analisis penampilan reproduksi Sapi Bali pada daerah dataran tinggi dan 

dataran rendah di Kabupaten Ngada dianalisis menggunakan uji T – tidak 

berpasangan (Komariah, 2016) dan analisis deskriptif. 

 

Keterangan: A : Rata-rata sampel A, B: Rata-rata sampel B 
nA : Jumlah data sampel A, nB: Jumlah data sampel B 
S2

A : Ragam sampel A, S2
B: Ragam sampel B 

 

4.6. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian meliputi bobot lahir, bobot sapih, bobot dewasa, 

pertambahan bobot badan harian (PBBH),Umur kawin pertama, S/C, CR, CL, 

DO, dan IF dari sapi Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6. Kerangka Operasisional 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Nama peternak 

 Alamat 

 Tampilan Produksi 

 Bobot lahir 

 Bobot sapih 

 Umur 

 Tampilan Reproduksi 

 Days open 

 Calving interval 

 Service Per Conception 

 Conception Rate 

 Umur  pertama di kawinkan. 

 Umur pertama Berahi 

 

Gambar 5. Bagan alur operasional Penelitian 

 

1) Genetik. 

 

2) Lingkungan 

(iklim) 

3) Pakan. 

 

4) Pemeliharaan 

 

5) Kesehatan 

Ternak 

PENENTUAN LOKASI PENELITIAN DI KABUPATEN 

DINAS PETERNAKAN 

SAPI BALI 

DATARAN TINGGI DATARAN RENDAH 



 

 

 

4.7. Defenisi Operasional 

 Bobot lahir adalah penimbangan bobot anak sapi pada saat dilahirkan  sampai 

umur 3 hari dan ditimbang langsung. 

 Bobot sapih umur 0.5 sampai 1,5 tahun di peroleh dari pengukuran ukuran 

tubuh yaitu panjang badan dan lingkar dada dan kemudian di hitung rumus 

pendugaan bobot badan menurut Schrool. 

 Bobot dewasa umur 2 sampai 4 tahun di peroleh dari pengukuran ukuran tubuh 

yaitu panjang badan dan lingkar dada dan kemudian di hitung menggunakan 

rumus Lambourne. 

 Pertambahan bobot badan harian (PBBH) di peroleh dari hitungan pedet sapi 

yang di ukur untuk memndapatkan bobot lahir kemudian setelah umur 1 bulan 

dilakukan pengukuran kembali. 

 Sapi Bali yang di pelihara di kabupaten Ngada umumnya yang jantan 

berwarnah hitam sedangkan yang betina berwarna coklat. 

 Umur kawin pertama adalah umur di mana seekor ternak sapi betina 

melakukan perkawinan dan bunting. 

 Days Open adalah jarak waktu antara melahirkan sampai bunting kembali. 

 Service per conseption adalah angka yang menunjukan berapa kali perkawinan 

atau inseminasi buatan yang dilakukan pada ternak sampai menghasilkan 

kebuntingan. 

 Calving interval adalah jarak waktu antara satu kelahiran dan kelahiran 

berikutnya. 



 Conception rate adalah persentase ternak bunting pada inseminasi buatan 

pertama. 



BAB V HASIL PEMBAHASAN 

 

5.1. Keadaan umum lokasi penelitian 

Kabupaten Ngada merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa 

Tenggara Timur. Sebelum pemekaran tahun 2007 batas geografis Kabupaten 

Ngada adalah  8o- 9o  LS dan 120o45” BT - 121o5” BT. Bagian utara berbatasan 

dengan laut Flores, bagian selatan dengan laut Sawu, bagian timur berbatasan 

dengan Kabupaten Ende dan bagian barat berbatasan dengan kabupaten 

Manggarai. Kabupaten Ngada memiliki Luas daratan 3.037,88 Km², luas perairan 

689.988 ha dan panjang pantai 219 Km dengan rincian sebagai berikut: luas 

perairan pantai Utara 3.443,25 Km2 dengan panjang pantai 105 Km, luas 

perairan pantai Selatan 3.456,25 Km2 dengan panjang pantai 114 Km.  Setelah 

terjadi pemekaran batas geografis Kabupaten Ngada adalah 8o20’24.28 “ LS - 

8o57’28.39” LS  dan 120o48’29.26” BT - 121o11’8.57” BT. Bagian utara 

Kabupaten Ngada berbatasan dengan laut Flores, bagian selatan berbatasan 

dengan laut Sawu, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo dan 

bagian barat berbatasan dengan kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Ngada 

memiliki Luas daratan 1.776,72 Km², luas perairan 708,64 Km² dan panjang 

pantai 102,318 Km dengan rincian sebagai berikut: luas perairan pantai Utara 

381,58 Km2 dengan panjang pantai 58,168 Km, luas perairan pantai Selatan 

327,06 Km2 dengan panjang pantai 44,15 Km. 



 

Gambar 6 : Peta Kabupaten Ngada 

Persebaran   wilayah   kabupaten   Ngada   terdiri   atas   12 kecamatan,  

diantaranya; Kecamatan  Bajawa,  Kecamatan  Golewa,  Kecamatan Bajawa    

Utara, Kecamatan    Aimere,    Kecamatan    Soa,    Kecamatan    Riung, 

Kecamatan  Riung  Barat,  Kecamatan  Wolomeze,  Kecamatan  Golewa  Selat 

an, Kecamatan  Golewa  Barat, Kecamatan  Inerie dan  Kecamatan  Jerebuu. 

Topografi persebaran  budaya Ngada,  pada  umumnya  berada  pada  bagian  

selatan  kabupaten Ngada,  berada  pada  dataran  rendah  yang  curam  dengan  

kemiringan  rata-rata  0-60% menurun dari arah utara ke selatan dan timur ke 

barat. 

Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Riung Barat dan 

Kecamatan Golewa Selatan merupakan kecamatan yang dipilih untuk melakukan 

penelitian ini karena, di lihat dari populasi ternak sapi Bali sangat banyak di 

samping itu juga empat kecamatan di atas mewakili setiap dataran yang me 

rupakan konsep dari penelitian yaitu memenuhi kriteria dalam hal daratan tinggi 



dan dataran rendah yang ada di Kabupaten Ngada, untuk itu dilampirkan lusa 

wilayah dari masing-masing kecamatan yaitu : 

  Tabel 3 : Luas Wilayah daerah Penelitian 

Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Persentase (%) 

Bajawa 133,30 8,22 

Bajawa Utara 167,38 10,33 

Riung Barat 327,94 19,28 

Golewa Selatan 98,00 6,05 

    

Kondisi iklim dan curah hujan Kabupaten Ngada sebelum pemekaran 

beriklim panas, sedang dan  sejuk dengan 5  bulan basah yaitu bulan Oktober 

sampai Februari dan 7 bulan kering yaitu bulan Maret sampai dengan 

September. 

Tabel 4: Curah hujan di Kabupaten Ngada pada tahun 2017 

 



 Kabupaten Ngada juga mengalami pertambahan jumlah penduduk 

pertahun yang sangat signivikan hal ini juga membuat lahan peternakan semakin 

lama semakin berkurang karena munculnya perkampungan baru yang 

menyebabkan lahan untuk hijauan pakan ternak semakin tergerus oleh 

pertambahan jumlah penduduk ini hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5: Pertambahan Jumlah penduduk dari 2010-2017 

 

5.2. Performa Produksi Ternak Sapi Bali Di Kabupaten Ngada 
5.2.1 Populasi Ternak Sapi Bali 

 Populasi ternak Sapi Bali tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten 

Ngada, melalui data dari BPS Kabupaten Ngada dari tahun 2012-2018 mengalami 

peningkatan populasi yang baik, ini di lihat dari tahun 2012 dengan jumlah 28.703 ekor 

dan 2016 dengan jumlah 75.998 ekor. 

 



 

 

 

Tabel 6 : 
Populasi ternak 

Sapi Bali dari tahun 
2012- 2016 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data : Dinas Peternakan Kab. Ngada 
 

Dari tabel di atas kita melihat bahwa setiap tahun ada peningkatan populasi 

ternak Sapi Bali di Kabupaten Ngada. Terjadi peningkatan yang populasi yang 

siknifikan terjadi pada tahun 2014- 2016. Peningkatan ini terjadi diakibatkan 

program pemerintah yaitu pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK) yang 

mendatangkan ternak Sapi Bali dari Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 

2015 sebanyak 1000 ekor Ternak Sapi Bali Betina dan tahun 2016 sebanyak 

1500 ekor Ternak Sapi Bali Betina, semua ternak yang didatangkan tersebut 

kemudian dihibahkan ke kelompok tani ternak dengan konsep bagi hasil atau 

digulirkan antar anggota kelompok tersebut. Kelompok Tani ternak yang ada di 

Kabupaten Ngada 54 kelompok Tani ternak yang memelihara ternak Sapi.  

NO Tahun Jumlah populasi (Ekor) 

1 2012 28.703 

2 2013 28.957 

3 2014 29.186 

4 2015 33.081 

5 2016 40.048 



Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh rakyat 

sebagai usaha sampingan. Populasi ternak sapi terbesar di Indonesia 

merupakan peternakan rakyat yang diusahakan dengan pakan hijauan yang ada 

di alam yang berupa rumput lapang dan jerami padi. Hal ini disebabkan karena 

peternak tidak mengetahui suplemen-suplemen yang dibutuhkan oleh sapi. Pola 

pemeliharaan ternak yang ada di Kabupaten Ngada masih bersifat semi intensif. 

Pola pemeliharan adalah ternak diikan dengan tali sekirat 5-6 meter kemudian di 

tambatkan pada tempat tertentu dan pakannya di potong kemudian di antar ke 

tempat sapi diikat. Kadang juga ternak sapi ditambatkan pada suatu tempat yang 

tersedia pakan. 

5.2.2 Bobot Lahir Sapi Bali 

 Dalam penelitian yang lakukan ini selama 3 bulan di kabupaten Ngada. 

Peneliti mengalami dan mengukur bobot lahir Sapi Bali sebanyak 30 ekor (DT16 

ekor dan DR 14 ekor). Rataan dan simpangan baku bobot lahir sapi Bali di lokasi 

penelitian seperti disajikan pada tabel di bawah: 

Tabel 7: Bobot badan pedet Sapi Bali 

Umur Daerah LD (cm) PB (cm) BB (kg) 

1 hari (Pedet)  DT (n=14) 57,68±7,51 50,74±4,99 16,02±4,87 

 DR (n=16) 54,34±3,79 49,16±7,43 13,58±3,41 

Keterangan: P: Permanent Incicy, DT: Dataran Tinggi, DR: Dataran Rendah, LD: 
Lingkar Dada, PB: Panjang Badan, BB: Bobot Badan, TBN: Tidak 
Berbeda Nyata, *: Berbeda Nyata (p<0.05), **: Berbeda Sangat Nyata 
(p<0.01) 

 
Dari tabel di atas menunjukan hasil penelitian ini lebih rendah bobot 

badan pedet sapi Bali dari penelitian Eko Purwanto (2012) dan lebih tinggi dari 

penelitian Talib, et al (2002) yang melaporkan bobot lahir sapi Bali di Nusa 

Tenggara Barat (12,7+0,7 kg), Bali (16,08+1,6 kg) dan Sulawesi Selatan 

(12,3+0,9 kg).  Serta Panjaitan (2003), yang menyatakan bobot lahir sapi Bali di 



Sumbawa sebesar 14,2+2,4 kg. Perbedaan tersebut menunjukkan bobot lahir 

dipengaruhi beberapa faktor diantaranya genetik (bangsa dan tetua) dan 

lingkungan (jenis kelamin pedet, lama kebuntingan, umur induk dan bobot induk 

serta pakan). 

  Dari data di atas menunjukan bahwa bobot badan pedet Sapi Bali di 

dataran tinggi berbeda nyata dengan bobot badan pedet sapi Bali di dataran 

rendah. Dan juga bobot badan pedet sapi Bali di dataran tinggi lebih berat di 

(16,02±4,87) bandingkan dengan bobot badan pedet sapi Bali di datan rendah 

(13,58±3,41). Hal ini menunjukan faktor musim dan lokasi pemeliharaan ikut 

berpengaruh terhadap bobot lahir anak, karena erat kaitannya dengan 

ketersediaan hijauan di lapangan.  Pada musim hujan vegetasi yang tumbuh 

lebih beragam dan produksi hijauan lebih tinggi dibandingkan musim kemarau, 

sehingga anak yang dilahirkan pada musim hujan bobot lahirnya akan tinggi.  

Pada sapi Bali musim tidak berpengaruh terhadap bobot lahir.  Menurut Muzani, 

Sasongko dan Panjaitan (2005) melaporkan bahwa bobot lahir pedet jantan yang 

lahir pada musim kemarau sedikit lebih rendah produksinya dengan bobot anak 

yang lahir pada musim hujan yaitu 17,8±1,7 kg pada musim kemarau dan pada 

musim rata-rata bobot lahir pedet jantan lebih tinggi 17,9±1,5 kg pada musim 

hujan.  Bila dibandingkan dengan bobot lahir pedet betina rata-rata berada di 

bawah bobot lahir pedet jantan yaitu pada musim hujan 15,4+2,5 kg dan musim 

kemarau 16,0±1,6 kg.  Pedet betina yang lahir pada musim kemarau lebih tinggi 

dibanding yang lahir pada musim hujan diduga karena faktor makanan yang lebih 

banyak diberikan legume pada musim kemarau sehingga nutrien yang 

terabsorpsi ke fetus lewat plasenta induknya belum mampu memberikan 

perbedaan pertumbuhan. 



Rataan ukuran tubuh sapi Bali pada umur lahir pada lokasi penelitian ini 

lebih rendah dari yang dilaporkan Eko Purwanto (2012) 60,83+1,64, 61 dan 

17+2,12, Sariubang dkk (1998) 63,91 cm dan 69,80+5,90 cm dan Handiwirawan 

dkk (1998) 42,9 cm dan 56,00+5,60 cm. yang menyatakan lingkar dada sapi Bali 

umur lahir masing-masing sebesar serta panjang badan sebesar  Rendahnya 

ukuran tubuh sapi Bali daripada penelitian terdahulu diduga disebabkan karena 

beredanya metode pengukuran dan pengukuran yang dilakukan oleh orang yang 

berbeda sehingga menyebabkan akurasinya berbeda. 

Sumantri (2007) menyatakan selain faktor genetik, ukuran-ukuran tubuh 

dapat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan di setiap lokasi penelitian yang 

berbeda-beda. Perbedaan komposisi tubuh diantara bangsa ternak, terutama 

disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh dewasa atau perbedaan bobot pada 

saat dewasa. 

5.2.3 Bobot Sapih 

Rataan dan simpangan baku bobot sapih sapi Bali hasil penelitian seperti 

disajikan pada Tabel 3 di bawah ini : 

Tabel 8: Rataan Bobot Badan dan Ukuran Tubuh Anak Sapi Bali Umur 
Sapih 

Umur Daerah LD (cm) PB (cm) BB (kg) 

0,5 - 1,5 tahun (P) DT (n=44) 97,58±11,76 82,77±10,71 73,77±20,28 

 DR (n=38) 94,12±7,34 84,15±9,48 69,48±14,51 

Keterangan: P: Permanent Incicy, DT: Dataran Tinggi, DR: Dataran Rendah, LD: 
Lingkar Dada, PB: Panjang Badan, BB: Bobot Badan, TBN: Tidak Berbeda 
Nyata, *: Berbeda Nyata (p<0.05), **: Berbeda Sangat Nyata (p<0.01) 
 

Dari tabel 3 di atas menunjukan bahwa bobot badan sapih pada ternak 

sapi Bali di dataran tinggi lebih tinggi di bandingkan dengan dengan bobot badan 



ternak sapi Bali di dataran rendah, hal ini menunjukan perbedaan tempat atau 

lokasi dapat berpengaruh terhadap bobot sapih ternak sapi Bali (Muzani, 

Sasongko dan Panjaitan,2005). Bobot sapih banyak dipengaruhi faktor 

lingkungan diantaranya manajemen pemeliharaan dan produksi susu induk 

(Maylinda, 2010).  Bobot sapih merupakan sifat yang dipengaruhi komponen 

genetik induk (maternal genetic effect) yaitu pengaruh gen yang mempengaruhi 

kondisi lingkungan pada induk yang mempengaruhi performa individu (Bourdon, 

1997).  Pengaruh maternal genetik antara lain adalah produksi susu dan tingkah 

laku menyusu induk sehingga bobot sapih juga dapat digunakan sebagai kriteria 

seleksi induk yang memiliki mothering ability baik. 

Tabel di atas menunjukkan rataan bobot sapih di lokasi penelitian ini lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan bobot sapih sapi Bali di P3 Bali yaitu 

82,09+15,78 kg dan pulau Bali 91,77+7,25 kg (Supriyantono, 2006); di Nusa 

Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan Sulawesi Selatan masing-

masing sebesar 79,2+18,2 kg, 83,9+25,9 kg, 82,9+8,2 kg dan 64,4+12,5 kg 

(Thalib, et al., 2002); sedangkan Panjaitan et al,. (2003) memperoleh rataan 

bobot sapi Bali umur 6 bulan di Sumbawa sebesar 90+20 kg.   

Rataan ukuran tubuh sapi Bali pada umur sapih pada lokasi penelitian ini 

lebih tinggi dari yang dilaporkan Handiwirawan dkk (1998) yang menyatakan 

lingkar dada dan panjang badan sapi Bali umur 60 – 90 hari sebesar 91,18+9,92 

cm dan 71,73+8,11 cm. Pada tabel di atas menyatakan lingkar dada dan panjang 

badan sapi Bali umur 60 – 90 hari sebesar di lokasi penelitian menunjukan angka 

97,58±11,76 cm dan 82,77±10,71cm pada dataran tinggi sedangkan pada 

dataran rendah masing-masing 94,12±7,34 cm dan 84,15±9,48 cm. 



Bobot lahir berpengaruh terhadap bobot sapih, semakin tinggi bobot lahir 

maka akan semakin tinggi pula bobot sapihnya, karena bobot sapih menentukan 

besarnya pertambahan bobot badan selanjutnya dan kemampuan adaptasi 

dengan lingkungan.  Bobot sapih juga berpengaruh terhadap bobot badan 

selanjutnya, karena bobot sapih menentukan pertambahan bobot badan dan juga 

kemampuan adaptasi dengan lingkungan.  Bobot sapih yang tinggi akan 

mempunyai pertambahan bobot badan yang tinggi, dimana korelasi bobot sapih 

dengan pertambahan bobot badan sesudah sapih sebesar 0,809+0,10 

(Supriyantono, 2006).  Bobot sapih memiliki hubungan yang erat dengan bobot 

lahir, keduanya berkorelasi positif sehingga bobot lahir dapat ditekankan dalam 

program seleksi tidak langsung, yaitu seleksi bobot sapih berdasar dari bobot 

lahir.  Selain itu, bobot sapih dapat ditingkatakan dengan memeperbaiki kondisi 

lingkungan (manajemen perkandangan, peningkatan kualitas dan kuantitas 

pakan) karena dapat meningkatkan tingkat ekonomi peternak. 

5.2.4 Bobot Dewasa 

Tabel 9: Bobot dewasa sapi Bali pada lokasi penelitian 

Umur Daerah LD (cm) PB (cm) BB (kg) 

>2 - 3 tahun (P) DT (n=25) 130,01±7,35 107,79±11,40 168,57±26,29 
 DR (n=15) 122,21±5,33 116,76±12,77 160,97±21,01 

>3 - 4 tahun (P) DT (n=13) 153,12±6,54 133,46±7,95 289,74±35,30 
 DR (n=11) 144,40±4,62 128,49±8,01 247,25±20,57 

> 4 tahun (P) DT (n=22) 174,05±10,68 143,08±15,18 404,90±89,20 
 DR (n=23) 166,13±11,39 141,43±17,11 366,14±95,20 
Keterangan: PI: Permanent Incicy, DT: Dataran Tinggi, DR: Dataran Rendah, LD: 
Lingkar Dada, PB: Panjang Badan, BB: Bobot Badan, TBN: Tidak Berbeda 
Nyata, *: Berbeda Nyata (p<0.05), **: Berbeda Sangat Nyata (p<0.01) 

 

Tabel di atas menunjukan umur sapi Bali pada umur >2-3 lingkar dada 

berbeda sangat nyata antara dataran tinggi dan lingkar dada pada dataran 

rendah. Sedangkan pada panjang badan berbeda nyata antara dataran tinggi 



dan dataran rendah. Pada umur >3-4 tahun lingkar dada dan bobot badan 

menunjukan berbeda sangat nyata antara dataran tinggi dan dataran rendah. 

Pada umur >4 tahun lingkar dada menunjukan berbeda nyata antara dataran 

tinggi dan dataran rendah. Dan pada keseluruhan bobot badan ternak sapi Bali 

menunjukan bobot badan ternak sapi Bali di dataran tinggi lebih rendah di 

bandingkan dengan bobot badan pada dataran rendah. 

Perbedaan bobot badan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

diduga disebabkan karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan tidak seluruhnya 

dapat diseragamkan karena pola pemeliharaan ternak tiap tahun tidak sama 

sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi tampilan bobot hidup. 

Pakan walaupun hampir sama dan selalu tersedia dalam jumlah yang cukup 

tetapi pada kondisi peternakan yang ada di kabupaten Ngada. Pengaruh faktor 

lingkungan terhadap individu satu dengan individu lainyang tidak sama akan 

menimbulkan variansi lingkungan. Pengaruh variansi genetik suatu sifat pada 

suatu populasi ternak hanya dapat diketahui apabila variansi lingkungan yang 

mempengaruhi sifat tersebut dapat ditiadakan. 

 Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi Bali memberikan 

respon positif terhadap perbaikan pakan dengan meningkatnya laju pertambahan 

bobot badan.Rataan laju pertambahan bobot badan (PBB) sapi Bali yang diberi 

rumput lapangan tanpa diberipakan tambahan adalah 175,75 g/ekor/hari,namun 

PBB harian meningkat jika diberi pakantambahan konsentrat 1,8% hingga 

mencapai313,88 g/ekor/hari (Amril, 1990). Soemarmi et al. (1985) melaporkan 

laju PBB sapi Bali mencapai 690 dan 820 g/ekor/hari berturut-turut yang diberi 



pakan rumput dan pucuk tebu ditambah konsentrat 1%.  Pada penelitian ini para 

peternak tidak memberikan perlakuan khusus pada pemberian pakan, pakan 

diberikan dalam bentuk segar tampa perlakuan pengembangan teknologi yang 

ada. 

 

 

 

 5.2.5 pertambahan Bobot Badan 

Hasil rataan dan simpangan baku pertambahan bobot badan sapi Bali di 

lokasi penelitian yang disajikan pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 10: Rataan Pertambahan Bobot Badan Sapi Bali. 

Daerah PBBH 

DT (n=7) 0,61±0,02 

DR (n=8) 0,53±0,19 

Keterangan: DT: Dataran Tinggi, DR: Dataran Rendah, PBBH: Pertambahan 
Bobot Badan Harian, TBN: Tidak Berbeda Nyata 

 

Tabel  menunjukkan bahwa rataan pertambahan berat badan sapi Bali 

dewasa di lokasi penelitian lebih tinggi dari yang dilaporkan Susilawati, dkk 

(2006), rataan PBB sapi Bali Pandaan adalah 0,41+0,18 kg kg/ekor/hari tetapi 

hampir sama dengan penelitian Pane (1991) yang  melaporkan pertambahan 

bobot badan sapi Bali dengan pakan yang baik dapat mencapai 0,7 kg/hari 

(jantan dewasa) dan 0,6 kg/hari (betina dewasa). Bahar dan Rakhmat (2003) 

melaporkan bahwa pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi bali 

yangdigembalakan dengan pakan hijauan lokal pada musimkemarau berkisar 



antara 0,05-0,1 kg/ekor/hari, sedangkanpada musim hujan antara 0,2-0,4 

kg/ekor/hari.  Perbedaan pertambahan bobot badan ini disebabkan karena 

perbedaan jumlah dan mutu pakan, jenis kelamin, umur induk, tahun kelahiran, 

musim dan pertumbuhan ternak (genetik). Pada lokasi penelitian yaitu di 

Kabupaten Ngada memiliki ketersediaan pakan yang banyak dan memadai ini di 

karenakan setiap peternak memiliki kebun Hijaun Pakan (HMT) Sendiri. Dan 

jumlah ternak yang di pelihara juga berfariasi antara 2-3 ekor per Kepala 

Keluarga. Hal ini juga berpengaruh karena peternak lebih fokus memelihara 

karena jumlah ternak yang di pelihara terbatas dan jumlah HMT yang memadai. 

Tingginya pertambahan berat badan harian sapi Bali di daerah penelitian 

juga disebabkan oleh peberian hijauan pakan yang cukup dan selalu tersedia. 

Sapi Bali di daerah penelitian juga tidak di gembalakan melainkan di ikat dan 

selalu berpindah tempat yang di sesuaikan dengan pekerjaan peternak, hal ini 

menunjukan bahwa sapi Bali yang mengkonsumsi hijauan pakan memang di 

peruntukan untuk proses penggemukan tubuh karena energi yang di keluarkan 

sangatlah terbatas. 

Hal ini di sampaikan Muller 2006 dkk ternak dengan berperilaku lebih 

lambat mempunyai pertambahan berat badan lebih tinggi dibandingkan dengan 

ternak berperilaku lebih cepat. Demikian pula sapi berperilaku temperamental 

mempunyai bobot badan rendah di bandingkan dengan yang kalem. Selveira et 

al (2012) melaporkan bahwa sapi perah dengan temperamen yang sangat liar 

dan sangat tenang memiliki tingkat konsepsi yang lebih rendah bila di 

bandingkan dengan sapi yang bertemperamen moderat. Temperamen dapat 



mengurangi respon terhadap vaksinasi yang rendah bila dibandingkan dengan 

sapi yang tenang (olimhint 2006) 

Laju pertumbuhan mula-mula terjadi sangat lambat, kemudian cepat 

selanjutnya berangsur-angsur menurun atau melambat dan berhenti setelah 

mencapai dewasa.  Pertumbuhan positif mempunyai kesamaan dengan fase 

pertumbuhan cepat yang terjadi pada ternak sebelum dewasa kelamin dan 

pertumbuhan negatif terjadi setelah pertumbuhan lambat (Suparno, 1992), 

sedangkan Nasich (2010) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan terjadi 

cepat sekali pada fase-fase sebelum dewasa kelamin, setelah itu kecepatan 

pertumbuhan berkurang dan terus berkurang sampai akhirnya tetap setelah 

ternak dewasa. 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu hal yang amat 

kompleks, dari sudah banyak penelitian menyatakan kesulitan untuk mengamati 

secara khusus dilapangan.  Selanjutnya dinyatakan bahwa perubahan bobot 

badan dari seekor ternak biasanya diukur dari pertumbuhannya dan sering 

disajikan dalam bentuk karkas dan bentuk lainnya.  Perubahan bobot hidup yang 

mengikuti bentuk huruf S (sigmoid) terutama disebabkan oleh persediaan pakan.  

Pertumbuhan sapi yang rendah bisa menjadi maksimum pada pertumbuhan 

selanjutnya kemudian berangsur-angsur menjadi linier pada pertumbuhan yang 

mendekati bobot dewasa. 

5.3. Performa Reproduksi Ternak Sapi Bali Di Kabupaten Ngada 

Reproduksi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi efisiensi 

reproduksi dari suatu ternak betina.  Efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila 



seekor Induk sapi dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. Rataan  

penampilan reproduksi sapi Bali di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel di 

bawh ini: 

 

 

 

Tabel 11: Penampilan Reproduksi Sapi Bali pada Daerah Dataran Tinggi 
dan Dataran Rendah di Kabupaten Ngada 

Daerah S/C DO CI KP 

DT (n=25) 1,36±0,49 151,20±4,15 457,20±7,65 1,87±0,10 

DR (n=25) 1,16±0,37 163,20±11,72 459,60±12,90 1,90±0,10 

Signifikansi TBN ** TBN TBN 

Keterangan: DT: Dataran Tinggi, DR: Dataran Rendah, S/C: Service per 
Conception, DO: Days Open, CI: Calving Interval, KP: Kawin 
Pertama, TBN: Tidak Berbeda Nyata, **: Berbeda Sangat Nyata 
(p<0.01) 

 

 5.3.2 Service Per Conception 

 Rata-rata S/C sapi Bali di Kabupaten Ngada dalah Dataran Tinggi 

1,36±0,49 dan Dataran rendah 1,16±0,37. Hal ini berarti nilai S/C yang ideal 

berkisar antara 1,6-2,0 (Toelihere 1981). Makin rendah nilai S/C makin subur 

sapinya, sebaiknya makin tinggi nila S/C menunjukan rendahnya tingkat 

kesuburan pada induk sapinya (Dwiyanto,2012). Hal ini menujukan tidak ada 

perbedaan yang singnikan antara nilai S/C di Dataran tinggi dan Daratan rendah 

yang ada di Kabupaten Ngada. Faktor yang mempengaruhi nilai S/C pada sapi 

Bali di Kabupaten Ngada adalah Inseminator dan peternak dimana pada tingkat 

inseminator faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jarak antara inseminator 

dan aseptor serta dalam proses thawing semen beku yang akan berpengaruh 

pada keberhasilan IB. Peternak juga punya andil dalam keberhasilan IB di mana 



peternak harus bisa memberikan informasi yang tepat kepada inseminator 

sehingga proses IB bisa berlangsung tepat waktu. Untuk di lokasi penelitian 

masih jarang menggunakan IB lebih banyak kawin alam. Dan dalam proses 

kawin alam ternak sapi betina yang datang mencari ternak jantan. 

Nilai S/C pada lokasi penelitian lebih tinggi di bandingkan dengan nilai S/C 

±0,38 kali. pada penelitian Eko Purwanto, (2012) dengan nilai S/C 1,17 nilai S/C 

pada sebesar 1,17+0,38. Nilai S/C ini hampir sama dengan yang  dilaporkan 

Supriyantono (2006) pada sapi Bali di Karang asem, Tabanan dan Pulukan 

masing-masing 1.23+0,31, 1,02+0,09 dan 1,2+0,27.  Hal ini menunjukkan 

performans reproduksi sapi Bali yang baik karena nilainya kurang dari standart 

yang disepakati yakni 1,5. Angka S/C ini dapat digunakan untuk menguji fertilitas 

pejantan dan betina. Dalama rangka seleksi sapi jantan dan betian berdasarkan 

fertilitasnya, nilai yang baik ini dapat digunakan sebagai pedoman tambahan.  

Rendahnya nilai S/C di lokasi penelitian dikarenakan sebagian besar 

peternak menggunakan perkawinan alam dalam perkawinan ternak sehingga 

terjadinya cocepsi semakin tinggi. Selain itu rendahnya S/C menunjukkan bahwa 

manajemen reproduksi di lokasi penelitiaan sudah baik. Partodihardjo (1990) 

menyatakan nilai angka kawin per kebutingan yang baik 1,5 sampai 1,7.  Makin 

rendah nilai S/C suatu peternakan maka semakin tinggi fertilitasnya, sebaliknya 

semakin tinggi nilai S/C akan semakin rendah tingkat fertilitasnya.  Rendahnya 

S/C pada sapi Bali dilokasi penelitian ini menunjukkan bahwa sapi  Bali memiliki 

fertilitas yang tinggi. 



Service per conception yang rendah merupakan faktor ekonomis yang 

sangat menguntungkan dalam perkawinan sebab tingkat fertilitas pada ternak 

cukup tinggi yang memungkinkan tingkat kebuntingan pada ternak dapat terjadi 

ceat.  Nilai S/C dapat menggambarkan tingkat kesuburan ternak-ternak di suatu 

peternakan.  Nilai S/C yang rendah menunjukkan kesuburan yang tinggi dan 

merupakan faktor ekonomis yang sangat baik dalam perkawinan alam maupun 

IB.  Bila S/C mempunyai nilai kecil pada sejumlah besar populasi ternak, dapat 

merupakan alat pengukur yang valid untuk satu betina individu. 

 5.3.5 Selang Beranak (Calving Interval) 

Calving interval/interval kelahiran adalah jumlah hari/bulan antara 

kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya. Interval kelahiran merupakan 

kunci sukses dalam usaha peternakan sapi (pembibitan), semakin panjang 

interval kelahiran, semakin turun pendapatan petani peternak, karena jumlah 

anak yang dihasilkan akan berkurang selama masa produktif (Yudhie, 2010). 

Pada penelitian yang di lakukan di Kabupaten Ngada yang melihat perbedaan 

antara dataran tinggi dan dataran rendah tdak ada perbedaan yang signifikan dr 

kedua dataran tersebut hal ini dilihat dari angka calving interval pada dataran 

tinggi adalah 457,20±7,65 hari dan dataran rendah 459,60±12,90 hari. Hal ini 

menunjukan bahawa perbedaan tempat di Kabupaten Ngada tidak memberi 

pengaruh yang sangat besar terhadap nilai Calving Interval pada sapi Bali yang 

dipelihara oleh peternak.  

Melihat nilai atau rataan nilai calving interval yang ada di tempat 

penelitian baik dataran tinggi maupun dataran rendah nilai ini lebih rendah di 

bandingkan dengan Hasil penelitian Sumadi (1985) di Bila River Ranch, Sulawesi 

elatan mencapai 17,5±1,14 bulan, Tonbesi (2008) di Kabupaten Nusa Tenggara 



Timur mencapai 17,03±1,82 bulan (1,42 tahun), Rosnah (1998) di Timur Barat 

pada dataran tinggi dan dataran rendah masing-masing 15,42±0,79 bulan dan 

15,75±0,65 bulan. 

 Hasil penelitian di kabupaten Ngada terhadap nilai calving interval lebih 

tinngi dibandingkan penelitian yang di lakukan Supriyantono (2006) yang 

melaporkan calving interval sapi Bali di Karang Asem, Tabanan dan Pulukan 

masing-masing 12,53+0,83 bulan; 13,34+1,28 bulan dan 13,33+1,86 bulan. Nilai 

CI pada penelitian ini belum ideal, karena jarak waktu beranak yang cukup 

panjang rata-rata lebih dari 12 bulan. 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 (2007) bahwa 

efisiensi reproduksi dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat menghasilkan 

pedet dalam satu tahun. 

Widjanarko (2010) melaporkan rendahnya kadar BK dalam pakan akan 

menyebabkan perbedaan waktu calving interval antara kategori ternak yang 

kekurangan dan cukup sebesar 260 – 270 hari.  Pakan yang kurang akan 

membuat perkembangan alat reproduksi terhambat dan sekresi hormon 

reproduksi akan terganggu. Begitu juga sebaliknya pakan berlebih akan 

menyebabkan obesitas, pada sapi dara akan mengganggu perkembangan 

tumbuh sedangkan pada sapi dewasa akan mengganggu ovulasi. Kekurangan 

pakan dapat menyebabkan fungsi semua kelenjar dalam tubuh menurun diikuti 

terjadinya hipofungsi atau atropi ovarium pada hewan betina. 



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). Pendapat lain adalah dari Jaiunudeen dan 

Hafez (2000) yang menyatakan bahwa (CI) dapat dipengaruhi oleh lama 

kebuntingan dan waktu antara melahirkan sampai bunting kembali (DO). 

 

 

 5.3.3 Day Open 

 Day open adalah waktu antara partus sampai bunting kembali. Rata-rata 

Day Open di dataran tinggi dan dataran rendah di tempat penelitian  berturut-

151,20±4,15 hari, 163,20±11,72. Angka DO di dua ketinggian tempat turut adalah 

kurang ideal, karna menurut Hafez (1993). DO yang baik adalah 55- 85 hari. 

Sedangkan menurut Hardjopranjono (1985), DO yang baik adalah 90 hari. 

Panjangnya DO mempunyai korelasi positif terhadap waktu selang beranak. 

Semakin besar angka DO maka semakin besar pula waktu selang beranak, 

begitu sebaliknya. Penyebab panjangnya angka DO di antara dataran tinggi 

maupun dataran rendah adanya kegagalan waktu kawin dan IB karena di duga 

adanya tingkat kesuburan sapi Bali betina yang rendah akibat adanya pakan 

yang kurang baik yang ternak yang di ikat tanpa memperhatikan pakan yang 

diberikan. Sapi Bali sehabis beranak dan menyusui serta mendapatkan pakan 

yang kurang baik dan kurang kandungan energinya maka menyebabkan 



gangguan produksi LH yang akan mengakibatkan ukuran folikel di ovarium lebih 

kecil dan mempunyai potensi tidak akan berkembang sehingga menyebabkan 

terjadinya anestrus. Hal ini sesuai dengan pendapat Pradhan Dkk (2008) serta 

Short and Adams (1988) yang menyatakan bahwa akibat kekurangan energi 

dalam pakan akan menyebabkan gangguan fertilitas. Di kabupaten Ngada 

lamanya angka DO di duga karena ternak sapi Bali bukan cuman dipelihara 

untuk menghasilkan daging tapi ternak sapi Bali juga digunakan sebagai pekerja 

yaitu membajak ladang para petani sehingga peternak menunda perkawinan 

ternaknya. Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa waktu antara beranak 

sampai birahi pertama setelah beranak dipengaruhi oleh anestrus, yaitu keadaan 

pada ternak betina yang menunjukan gejala birahi secara klinis dalam waktu 

yang lama. Pada sapi potong yang sedang menyusui anaknya, mempunyai masa 

anestrus jauh lebih lama tergantung lamanya induk menyusui. 

 5.3.1 Umur Kawin Pertama 

 Rata-rata umur pertama kawin sapi Bali pada ketinggian tempat tidak 

berbeda nyata dapat di lihat pada tabel dengan rata-rata umur kawin pertama 

pada dataran tinggi dan dataran rendah masing-masing secara berturut-turut 

1,87±0,10dan1,90±0,10. Menurut Toelihere (1985), sapi Bali akan adalah 

mengalami dewasa kelamin pada umur 6-18 bulan. Dari data di atas dapat 

dikatakan bahwa sapi Bali yang ada di dataran tinggi terlambat umur kawin 

pertama dibandingan sapi Bali pada daerah daratan rendah. Hal ini disebabkan 

oleh pengaruh heat stress sehingga akan mempengaruhi hypothalamus untuk 

mengurangi sekresi LH dan FSH sehingga akan mempengaruhi  perkembangan 

folikel-folikel dan ini akan menyebabkan adanya delay ovulation. Hal ini didukung 

dengan pernyataan Jordan (2003) bahwa dengan adanya stress lingkungan 



maka dapat menurunkan tingkat klesuburan. Para peternak yang ada di dataran  

rendah jangan memberikan pakan konsentrat dan umumnya memberi pakan 

jerami dan rumput lapangan, hal ini akan membuat sapi kenyang tanpa 

memperhatikan kebutuhan nutrisi, sehingga akan berakibat datangnya masa 

dewasa tubuh dan dewasa kelamin pada sapi-sapi muda menjadi terlambat. 

Menurut partodiharjo (1992) dan zare Dkk (2008) bahwa kekurangan pakan 

merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya reprodukasi. Tertundahnya 

umur pertama kawin pada sapi-sapi potong di dataran rendah akan merugikan 

peternak. Selain harus menyediakan pakan hijaun untuk pakan ternak yang 

mengalami keterlambatan dewasa tubuh dan dewasa kelamin, para peternak 

juga akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan derajat respon seleksi 

terhadap sifat tertentu yang diinginkan (Lindsay, dkk. 1982). 

 5.3.4 Calving Rate 

 Conception rate merupakan persentase sapi betina yang bunting pada 

inseminasi pertama (Vandeplascche, 1982). Angka konsepsi dipengaruhi oleh 

kualitas dan penangan semen, kesuburan betina, waktu pelayanan, deteksi 

birahi dan teknik inseminasi. 

Tabel 12: Persentase conception rate sapi Bali di Kabupaten Ngada 

Daerah CR 

DT (n=5) 76,38±14,06 

DR (n=4) 87,85±17,69 

Keterangan: DT: Dataran Tinggi, DR: Dataran Rendah, CR: Conception Rate, 

TBN: Tidak Berbeda Nyata 

 

Angka konsepsi digunakan untuk mengetahui tingkat fertilisasi ternak suatu 

wilayah. Semakin besar persentase angka konsepsi maka tingkat fertilisasinya 

semakin besar, begitu juga sebaliknya. Angka konsepsi sapi Bali pada dataran 



tinggi  76,38±14,06 dan dataran rendah 87,85±17,69 angka ini tidak berbeda 

nyata antara dataran tinggi dan dataran rendah. Menurut Smith (2005), 

melaporkan bahwa angka konsepsi yang baik adalah 55 %, dimana angka 

konsepsi tersebut oleh tiga faktor yaitu fertilitas pejantan, fertilitas betina dan 

teknik perkawinan (Toelihere, 1985). Rendahnya tingkat fertilitas dapat 

dipengaruhi oleh 2 hal yaitu faktor genetika dan faktor lingkungan 

(hardjopranjoto, 1985). Untuk memperbaiki fertilitas ternak perlu dilakukan 

perbaikan genetik dan lingkungan sehingga akan berbentuk ternak betina yang 

idial dan mampu untuk mengoptimalkan kegiatan reproduksinya. Salah satu 

rendahnya angka konsepsi sapi Bali di daratan tinggi disebabkan karena 

sebagian sapi Bali ada yang dikerjakan atau digunakan sebagai ternak pekerja di 

ladang dan akan menyebabkan tertundanya perkawinan. 

 

 5.4 . Indek Fertilitas 

Peternak di Kabupaten Ngada menyukai sapi persilangan  hasil  IB,  karena  

harga jual anak jantan sangat tinggi, sedangkan   sekitar   50%   hasil   IB adalah  

sapi  betina  yang dipergunakan sebagai replacement. Dengan kegiatan IB, sapi 

lokal berubah menjadi sapi tipe besar yang membutuhkan banyak pakan.   Pada 

kondisi sulit pakan, sapi persilangan menjadi kurus, kondisi tubuh buruk, dan 

berakibat menurunnya kinerja reproduksi, seperti: nilai S/C (sevice per 

conception) tinggi, jarak beranak panjang, dan rendahnya calf crop. Kondisi ini 

disertai rendahnya produksi susu   dan  tingginya kematian pedet. Pada kondisi 

pemeliharaan yang baik, kinerja reproduksi   sapi   persilangan   tetap baik. 

Namun sering dijumpai terlambatnya penyapihan anak, berakibat panjangnya 

days open, dan panjangnya jarak beranak walaupun nilai S/C rendah.  

Keistimewaan sapi lokal adalah: adaptif, reproduktivitas tinggi, tahan penyakit 



tropis, serta kualitas kulit dan karkas yang baik. Pada   kondisi  kurang   pakan,   

sapi lokal akan kurus,  tetapi  masih mampu berahi, berovulasi, dan bunting.  

Kelemahan  sapi  lokal adalah kurang responsif terhadap pakan  berkualitas,  

pertambahan bobot tubuh harian rendah (ADG), bobot potong kecil, serta 

rendahnya produksi susu. Saat kurang pakan, sapi lokal akan melahirkan anak 

berukuran sangat kecil, dan mati karena   kekurangan   susu.   Pakan, secara 

kuantitas maupun kualitas, merupakan salah satu kunci keberhasilan  kegiatan  

IB,  agar kondisi sapi persilangan tetap baik dan produktif. S/C, days open, jarak 

kelahiran, dan angka  kebuntingan (conception rate) merupakan ukuran umum 

yang digunakan untuk mengetahui penampilan reproduksi atau efisiensi 

reproduksi seekor ternak. Dalam tulisan ini penggunaan pengukuran reproduksi 

disederhanakan untuk memudahkan membuat kesimpulan dengan 

menggabungkan beberapa variabel tersebut menjadi   indeks fertilisas. 

Tabel 13: Hasil Indeks Fertlitas Sapi Bali di Kabupaten Ngada 

Daerah IF 

DT  29,96 

DR 36,67 

 

Untuk meningkatkan hasil IB, peternak bersama inseminator harus 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi     keberhasilan     IB, seperti: 

(i) kualitas semen sampai di tingkat peternak, (ii) kondisi induk (body conditon 

score) sapi yang akan di IB, (iii) ketepatan deteksi berahi dan kecepatan 

melaporkan kepada petugas, (iv) ketrampilan/kreativitas para inseminator di 



lapang, serta (v) faktor kesehatan hewan dan manajemen untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya interaksi pengaruh genetik dengan kondisi lingkungan. 

Keterbatasan jumlah pejantan dalam program IB kemungkinan dapat 

mengakibatkan peningkatan tingkat kawin silang dalam (inbreeding), sehingga 

perlu dibuat pola dan sistem yang jelas. Perlu dicatat bahwa IB tidak dapat 

meningkatkan persentase kelahiran bila   dibandingkan   dengan   kawin alam, 

akan tetapi IB dapat dipergunakan untuk mengatasi kelangkaan  pejantan  yang  

saat  ini sulit dijumpai di lapang.  Sebaiknya     pelaksanaan     IB hanya 

dilakukan pada peternakan yang sistem pemeliharaannya cukup intensif,  antara  

lain  pola  crop livestock system (CLS) atau kandang kelompok. 

 Untuk tujuan produksi tidak diperlukan pejantan yang berkualitas prima, 

tetapi cukup yang moderat dengan harapan akan diperoleh keuntungan 

heterosis. Program persilangan melalui IB yang tidak tepat justru berpotensi 

mengurangi produktivitas, meningkatkan kematian dan kejadian dystocia, 

mempertinggi atau meningkatkan service per conception (S/C), memperpanjang 

jarak beranak, menghasilkan   margin   yang   kecil serta dayasaing yang rendah. 

Oleh karena  itu di setiap wilayah harus   tetap   dicadangkan sapi-sapi lokal 

yang dikembangbiakkan  secara  murni, baik dengan cara kawin alam atau 

dilakukan  IB. Dari    penenilitian yang dilakukan di Kabupaten Ngada 

menunjukan Indeks Fertilitas pada dataran rendah lebih tinggi dibandingkan 

dengan indeks ferlititas pada dataran tinggi. Ini di karenakan pada dataran tinggi  

sering menunda perkawinan sehingga  memperpanjang masa  DO. 

 

 



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

 1. Produktivitas sapi Bali yang ada di Kabupaten Ngada, Flores, 

Nusa Tenggara Timur di pengaruhi oleh beberapa ketinggian 

tempat. 

 2. Populasi sapi Bali di Kabupaten Ngada Mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. 

 3. Performa produksi: 

  Bobot sapi Bali umur 1 hari pada dataran tinggi lebih tinggi 

dibandingkan dengan bobot sapi Bali umur sehari pada 

dataran rendah. 

  Sapi Bali umur 0,5-1,5 tahun pada dataran tinggi bobot 

badannya lebih tinggi dibandingkan dengan sapi Bali pada 

dataran rendah. 

  Pertambahan bobot badan sapi Bali umur 1,5-2 tahun di 

pengaruhi oleh ketinggian tempat. 

  Pertambahan bobot badan sapi Bali dewasa (2-4 tahun) 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat di mana bobot badan 

sapi Bali pada dataran tinggi lebih tinggi jika dibandingkan 

bobot badan sapi Bali dataran rendah. 



  Pertambahan bobot badan sapi Bali dari umur sehari 

sampai umur dewasa di pengaruhi oleh ketinggian tempat 

(lingkungan dan cuaca), pakan, cara pemeliharaannya. 

 4. Performa reproduksi: 

  Umur pertama kawain sapi Bali yang berada di daratan 

rendah lebih cepat dibandingkan bandingkan pada daratan 

tinggi. 

  Ketinggian tempat yang ada di kabupaten Ngada terutama 

untuk peternakan sapi Bali sangat berpengaruh terhadap 

service per conception, DO, Conception rate,Calving 

interval dan selang beranak. 

 6.2. Saran 

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pengembangan 

peternakan sapi Bali di Kabupaten Ngada di sarankan untuk dipelihara di 

daratan tinggi karena likngkungan dan pakan yang memenuhi. 

Perlu ada penelitian lebih lanjut untuk pengaruh seberapa besar 

nilai ekonomi dalam pemeliharan sapi Bali. 

 


