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PENDAHULUAN 

 

Upaya meningkatkan produksi  sapi potong di lapang masih lebih banyak 

bertumpu pada  penyilangan sapi-sapi potong lokal dengan sapi impor (Bos 

taurus). Bangsa silangan yang banyak dijumpai di masyarakat dikenal dengan 

nama Simpo, Limpo dan  Brapo atau bisa dikatakan unidentified bred atau un 

determine bred. Fakta di lapang menunjukkan bahwa sapi turunan dari hasil 

persilangan tersebut  ternyata dalam perkembangannyatidak selalu cocok 

dibudidayakan pada kondisi usaha peternakan rakyat dan perlu diwaspadai 

kemungkinan sapi betinanya cenderung sulit bunting yang sampai saat ini belum 

diketahui penyebabnya. Penyebabnya apakah faktor genetik, pakan atau faktor pola 

pemeliharaan, karena ukuran tubuh sapi silangan relatif  lebih besar sedangkan 

peternak cara pemeliharaannya masih secara tradisional sehingga kualitas dan 

kuantitas pakan kurang. Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2008 

bahwa sapi silangan yang mengandung darah sapi impor di atas 87,5 % disarankan 

disilangkan dengan bangsa Brahman agar lebih mampu beradaptasi dengan kondisi 

peternakan rakyat dan meningkat prestasi reproduksinya. 

Sehubungan dengan fakta lapang ini, untuk menambah pengetahuan yang 

diperoleh dari teksbook maka telah dilakukan uji coba penyilangan sapi dengan 

mengenal kemiripan sapi betina silangan terlebih dulu kemudian disilangkan 

dengan pejantan yang berbeda bangsa. Sebagai tolok ukur keberhasilan program 

persilangan  di lapang dapat digunakan jumlah Service per Conception, apabila 

mendekati hasilnya ideal dan nilai NRR nya masih dalam batas toleransi (60-90)   

maka  betina induk akseptor dengan semen pejantan berbeda. Oleh karena itu 

dalam buku ajar ini ditulis pengertian beberapa faktor pendukung metode aplikasi 

persilangan di lapang seperti : prinsip-prinsip persilangan, seleksi, recording, 

efisiensi reproduksi, sinkronisasi birahi dan Body Condition Score serta aplikasi 

persilangan di lapang dan alternatif tindak lanjut F1. Mudah-mudahan buku ajar ini 

bisa dimanfaatkan mahasiswa sebagai menambah wawasan dalam mendalami teori 

dan fakta di lapang. 
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BAB I. PRINSIP-PRINSIP PERSILANGAN 

 

 Dalam upaya memperbaiki mutu genetic ternak pada umumnya dilakukan 

dengan jalan persilangan. Secara genetic persilangan menaikkan persentase 

heterositas  (gen heterozygote) sehingga dengan demikian menaikkan variasi 

genetic.  Tujuan utama dari persilangan adalah menggabungkan dua sifat yang 

berbeda dari dua bangsa (yang tidak mempunyai hubungana darah)  dalam satu 

bangsa silangan. 

Secara teknis persilangan dikerjakan dengan maksud : 

a. Penggabungan beberapa sifat 

b. Pembentukan bangsa baru 

c. Grading up 

d. Pemanfaatan heterosis 

Dalam persilangan dikenal beberapa metode persilangan sebagai berikut 

a. Persilangan tunggal 

b. Persilangan balik 

c. Persilangan rotasi 

Yang dimaksud dengan persilangan tunggal (terminal cross) adalah 

persilangan antara suatu bangsa induk dengan satu macam bangsa pejantan, 

danproses persilangan  behenti sampai generasi pertama saja.  Hasil 

persilangannya semata-mata  bukan untuk bibit. 

Persilangan balik (back cross) adalah hasil persilangan tunggal (G-1) 

disilangkan kembali dengan salah satu bangsa tetuanya. Contohnya persilangan 

A x B menghasilkan keturunan C ( 0,5 A ; 0,5 B), kemudian disilangkan  

dengan bangsa A atau bangsa B ( C x A atau C x B) menghasilkan D. 

Persilangan balik yang dilakukan secara terus menerus namun lebih 

diarahkan ke bangsa pejantannya yang murni (pure breed), lebih dikenal dengan 

grading up yaitu suatu sistim persilangan secara back cross secara terus menerus 

kearah pejantan pure breed ditujukan untuk memperbaiki mutu genetic ternak. 

Persilangan rotasi adalah hasil persilangan tunggal (G-1) di silangkan 

dengan bangsa tetuanya secara bergantian. Contohnya persilangan A x B 
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menghasilkan keturunan C ( 0,5 A ; 0,5 B), kemudian disilangkan  dengan 

bangsa A ( C x A ) menghasilkan keturunan D, kemudian D disilangkan dengan 

bangsa B(D x B) menghasilkan keturunan E. 

Dalam menentukan kebijakan persilangan ada beberapa faktor yang 

perlu dipertimbangkan  terlebih dulu, yakni 

Pertama harus ditentukan terlebih dahulu titik temu antara produksi dan 

adaptasi.Pada umumnya ternak yang berasal dari daerah beriklim 

sedang atau dingin mempunyai daya produksi yang lebih tinggi dari 

pada di daerah tropik.Sebalikya ternak di daerah tropic mempunyai 

daya adaptasi yang tinggi baik terhadap iklim panas dan basah, 

maupun terhadap beberapa parasit. 

Kedua Harus dipertimbangkan antara bentuk tubuh dengan pengadaan atau 

ketersediaan pakan yang ada.Apabila pengadaan pakan masih 

secara tradisional, maka bentuk tubuh yang medium yang paling 

ideal. Bentuk tubuh yang besar menentukan pemberian pakan yang 

lebih baik, apalagi  ternak tersebut dituntut produktivitas tinggi. 

Ketiga Harus diputuskan apakah akan memanfaatkan sifat heterosis atau 

untuk membentuk bangsa baru 

Keempat Apakah kebijakan yang akan dibuat itu bersifat jangka panjang apa 

jangka pendek 
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Berikut ini bagan alur dalam menentukan kebijakan persilangan: 

 

CONTOH BAGAN PERSILANGAN 

1. PERSILANGAN TUNGGAL (TERMINAL CROSS) 

     xcow 

  

   G-1 (50% I 50%L) 

2. PERSILANGAN BALIK 

 

galur 1    X     cow 

G-1    X galur 2 
 

 

(75%I;25%L) 
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ATAU 

 

 

    X      cow 

G-1 X      sire  
 

( 25 % I; 75%L) 

 

 

3. PERSILANGAN ROTASI (DUA BANGSA) 

 

Galur 1       X     cow 

        X      
 (50% I;50%L) Galur 2 

      

    X     

     (75%I;25%L)              SIRE 

 

    (37,5% I; 62,5% L) 
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SILANG DALAM (INBREEDING) YANG TIDAK LAZIM DILAKUKAN 

PADA TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING/DOMBA) 

 

x  
Galur 1   cow 

 

x    
Galur 150%I;50%L 

 

x  

Galur 1               75%I;25%L 

     
   87,5%I;12.5%L       

dengan penggunaan sires (pejantan) yang sama terus menerus akan 

meningkatkan homozygositas (recesif) dari pejantan sehingga koefisien 

inbreeding semakin tinggi dan akhirnya berdampak pada penurunan 

produktifitasnya ( efisiensi reproduksi tinggi, produksi rendah). 

Berikut beberapa gambar Standart bibit sapi jantan  (pure breed) sesuai ciri fisik  

bangsa sapi sbb: 
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SIMENTAL LIMOUSINE 

 
BRAHMAN 

 

Contoh  persilangan pada sapi 

  
Limousine (jantan) Brahman (betina) 

50 % L 50 % Br 
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Berikut  PPT sebagai bahan kuliah teknik persilangan : 
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BAB  II.  SELEKSI 

 Seleksi dalam program breeding dapat dijelaskan sebagai tindakan memilih 

ternak yang dianggap baik untuk dikembangbiakan dan memilih ternak yang 

dianggap jelek untuk disingkirkan. 

 Keberhasilan suatu program peternakan rakyat banyak tergantung dari 

ketepatan data yang terkumpul, oleh karena itu suatu sistim pengenalan ternak 

yang tidak tertata dengan baik akan menjadi faktor penghambat yang merumitkan 

dikemudian hari. Tidak banyak gunanya mengumpulkan data ternak yang akan 

dipilih  jika data yang terkumpul kurang jelas asal usulnya. Kehilangan atau salah 

membaca tanda pengenal atau salah mengidentifikasi fisik ternak berarti salah 

dalam mengambil keputusan, dan segala usaha yang telah dikerjakan akan menjadi 

sia-sia. Baik buruknya kualitas ternak yang akan dipilih tergantung pada faktor 

kejelian,kejujuran dan kemampuan mengenali bangsa bangsa ternak. 

Tujuan pemilihan bibit adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik sekaligus 

menghasilkan produksi yang tinggi. 

Berdasarkan hasil pencatatan dapat diketahui sapi-sapi betina yang  

memiliki potensi genetik  yang baik untuk dipilih sebagai bibit. Sapi betina 

dianggap memiliki potensi genetik baik apabila pedet yang dihasilkan memiliki 

bobot badan lebih tinggi dari rata-rata pada saat berumur 205 hari. Selain itu, induk 

dalam waktu 15 bulan harus sudah beranak kembali yang berarti bahwa dalam 

waktu kurang dari 6 bulan setelah melahirkan, induk sudah harus bunting kembali. 

Sapi betina yang dianggap berpotensi genetik baik diberi tanda, misalnya 

dengan “ear tag”.Sapi-sapi tersebut dikawinkan dengan pejantan-pejantan 

terseleksi (terpilih) atau dengan kawin suntik (inseminasi buatan/IB) sehingga 

diharapkan diperoleh anak-anak sapi (pedet) yang bermutu genetik baik pula.Sapi-

sapi betina tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai penghasil bibit, baik bibit 

jantan maupun betina.Setiap tahun dilakukan perbaikan mutu genetik sapi betina 

dan sapi jantan sehingga di suatu lokasi diharapkan terjadi perbaikan mutu genetik 

secara terus-menerus. 
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Pedet jantan yang dilahirkan oleh  sapi betina bermutu genetik baik 

selanjutnya dipilih  untuk menghasilkan pejantan muda teruji (“young testedbull”).  

Pemilihan anak jantan tersebut dilakukan melalui seleksi dengan metode 

Independent Culling Level dengan kriteria seleksi sebagai berikut: 

a. Bobot sapih (dikoreksi terhadap bobot umur 205 hari) 

b. Bobot badan umur setahun (bobot badan umur 365 hari) 

c. Pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi mulai umur satu tahun (12 

bulan) sampai 1,5 tahun (18 bulan) 

d. Libido dan kualitas sperma 

e. Perubahan warna bulu tubuh pada umur 20 bulan 

f. Kemurnian bangsa 

g. Bobot badan sapi pada umur 2 tahun (24 bulan). 

Program seleksi untuk memilih calon induk atau pejantan unggul walaupun 

telah mengikuti prosedur standar (uji performans), tetapi agak sulit menelusuri 

silsilahnya. Adanya pemasukan ternak baru dari populasi dasar ke pusat 

pembibitan, akan dapat menetralisir upaya perbaikan mutu genetik ternak hasil 

seleksi yang telah terkonsentrasi di pusat pembibitan.  Akibatnya, perkawinan 

silang-dalam (inbreeding) sapi Bali tidak dapat dihindarkan, selama rekording 

tidak dilakukan dengan tertib, benar, dan akurat, serta berkesinambungan. 

Oleh karenanya, konsep program breeding dengan sistem seleksi yang 

terarah perlu diterapkan dengan memperhatikan kondisi lapang serta kemampuan 

sumberdaya dan fasilitas yang ada. Kegiatan rekording sifat produksi dan 

reproduksi sapi yang dilakukan secara tertib, benar, dan akurat, serta 

berkesinambungan sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan program 

tersebut. Dalam pelaksanaannya akan dapat lebih cepat, efektif dan akurat apabila 

menggunakan bantuan software recording, sebagaimana yang telah dikembangkan 

dan dihasilkan oleh program Rusnas Pengembangan Industri Sapi, yaitu program 

SREPSI (Sistem Rekording dan Evaluasi Perbibitan Sapi Potong Indonesia) versi 

3.1. Untuk mengoperasikannya, dibutuhkan tenaga operator yang terampil, teliti, 

cermat, dan mempunyai dedikasi tinggi.  
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Dalam melakukan seleksi ternak, uji progeni merupakan metode yang 

paling baik untuk digunakan, khususnya dalam memilih sapi pejantan unggul. Hal 

ini disebabkan sapi jantan dapat mempunyai keturunan lebih banyak daripada sapi 

betina pada periode yang sama, apalagi dengan inseminasi buatan. Semakin 

banyak informasi yang diperoleh dari keturunannya, maka penilaian pejantan 

sebagai tetua akan lebih akurat (Hakim, 1993
b
). Dari keturunan tersebut dapat 

memberikan gambaran potensi, atau bahkan dapat menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya dari tetuanya (Lasley, 1978; Willis, 1991). Tentunya sebelum 

dilakukan uji progeni, semua sapi jantan maupun betina yang akan terlibat dalam 

program tersebut harus dilakukan uji performans secara individu; yang semuanya 

ini harus ditunjang dengan data performans produksi dan reproduksi dan hasil 

rekording yang tertib, benar dan akurat, serta berkesinambungan. Berikut 

powerpoint bahan kuliah seleksi : 

 

  
(1) (2) 

  

(3) (4) 
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(5) (6) 

  
(7) (8) 

 
 

Berikut petunjuk praktis memilih bibit / persyaratan mutu ternak untuk 

tujuan  perkembangbiakan. 

1. Persyaratan Umum 

Berasal dari pembibitan yang sesuai dengan pedoman pembibitan sapi 

potong yang baik; sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan 

oleh pejabat berwenang; bebas dari segala penyakit; sapi bibit betina bebas cacat 

alat reproduksi, tidak memiliki ambing abnormal dan tidak menunjukkan gejala 

kemajiran; sapi bibit jantan bebas dari cacat alat kelamin dan memiliki kualitas dan 
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kuantitas semen yang baik serta tidak mempunyai silsilah keturunan yang cacat 

secara genetik. 

2. Persyaratan Khusus  (Persyaratan Kualitatif) 

Warna bulu putih; abu-abu, kipas ekor (bulu cambuk ekor) dan bulu sekitar 

mata berwarna hitam; badan besar, gelambir longgar bergantung, punuk besar dan 

leher pendek; tanduk pendek. 

      3. Persyaratan Khusus  (Persyaratan Kuantitatif) 

Persyaratan kuantitatif sapi bibit PO betina : 

No Umur 

(bulan) 

Parameter Kelas I Kelas 

II 

Kelas 

III 

1 18-<24 Lingkar 

dada 

minimum 

143 137 135 

Tinggi 

pundak 

minimum 

116 113 111 

Panjang 

badan 

minimum 

123 117 115 

2 ≥36 Lingkar 

dada 

minimum 

153 139 134 

Tinggi 

pundak 

minimum 

126 121 119 

Panjang 

badan 

minimum 

135 127 125 
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Persyaratan kuantitatif sapi bibit PO jantan : 

No Umur 

(bulan) 

Parameter Kelas I Kelas 

II 

Kelas 

III 

1 24-<36 Lingkar 

dada 

minimum 

143 137 135 

Tinggi 

pundak 

minimum 

116 113 111 

Panjang 

badan 

minimum 

123 117 115 

2 ≥36 Lingkar 

dada 

minimum 

153 139 134 

Tinggi 

pundak 

minimum 

126 121 119 

Panjang 

badan 

minimum 

135 127 125 

 

Untuk menentukan umur sapi yang paling baik dengan melihat recording ternak 

yang bersangkutan, namun untuk mepilihan di lapang (on farm) jarang dilengkapi 

dengan recording, oleh karena penentuan umur bisa dilakukan dengan pendekatan 

melihat perubahan gigi susu  (Incisisivi) ke gigi permanen dan pendekatan ini 

sering disebut Poel. Berikut di bawah disajikan cara melihat umur dari perubahan 

gigi.Dilakukan dua cara yaitu berdasarkan catatan atau berdasarkan pergantian gigi 

seri permanen.  
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Cara penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen seperti terlihat : 

No  Istilah Gigi seri permanen Taksiran umur (tahun) 

1 Po-el 1 1 pasang 1 ½ - 2 

2 Po-el 2 2 pasang Di atas 2-3  

3 Po-el 3 3 pasang Di atas 3-3 ½  

 

Umur ternak dalam pemeliharaan mempunyai peran yang penting, karena 

melalui umur peternak dapat mengetahui kapan ternak dapat dikawinkan maupun 

digemukkan.Cara yang paling tepat untuk mengetahui umur ternak adalah dengan 

melihat catatan produksi atau dari kartu recording ternak yang 

bersangkutan.Namun, di Indonesia percatatan merupakan hal yang belum biasa 

dilakukan peternak.Apabila tidak terdapat kartu recordinng, umur ternak dapat 

diperkirakan dengan mengamati pergantian giginya, karena pergantian gigi 

waktunya relatif teratur. 

Untuk menduga umur ternak berdasarkan gigi geligi terlebih dahulu harus 

diketahui keadaan giginya.Jumlah gigi sapi adalah 32 buah (12 buah pada rahang 

atas dan 20 buah pada rahang bawah). Pada rahang atas tidak terdapat ggi seri dan 

gigi taring tetapi hanya terdapat 6 buah gigi geraham tetap dan 6 buah gigi 

geraham berganti, tetapi tidak terdapat gigi taring. Dalam menduga umur ternak 

sapi, pergantian gigi seri susu menjadi gigi seri tetap serta keausannya dapat 

dijadikan patokan utama. 
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21 
 

BAB III. RECORDING (PENCATATAN) 

A. SISTEM REKORDING PADA TERNAK SAPI 

Dalam program seleksi, diperlukan rekording untuk 

mengidentifikasi ternak yang memiliki performans sangat bagus, sedang, atau 

sangat jelek(Udo, 1992). Searle, Casella, dan McCulloch (1992) menyatakan 

bahwa rekording data produksi dan reproduksi ternak sapi sebagai tulang 

punggung keberhasilan program perbaikan mutu genetiknya, sangat bermanfaat 

dalam program seleksi berdasarkan performans individu, dan dapat membantu 

manajemen beternak yang lebih baik. Adanya rekording juga akan dapat 

diketahui silsilah ternak, yang sangat bermanfaat untuk melakukan analisis 

komponen ragam dan menduga nilai pemuliaan (breeding value) seekor ternak, 

sehingga dapat diperkirakan kemampuan produksinya di masa mendatang.   

Rekording ternak merupakan proses pencatatan semua kegiatan dan 

kejadian yang dilakukan pada suatu usaha peternakan. Kegiatan ini perlu 

dilakukan karena sangat mendukung upaya perbaikan dalam rangka 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan. Oleh karenanya, 

kegiatan pencatatan (rekording) ini dapat meliputi aspek peternaknya, aspek 

organisasi dan semua kejadian yang dialami dalam usaha peternakan dan 

performans ternak yang bersangkutan. 

Dengan adanya sistem rekording yang tertib, benar dan akurat, serta 

berkesinambungan, dapat memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi 

ternak secara individu maupun secara keseluruhan dalam kelompok ternak. 

Dalam hal ini, catatan yang paling ideal adalah catatan yang sederhana namun 

lengkap, teliti dan mudah dimengerti. Dengan mengadopsi langsung model 

rekording ternak dari negara-negara maju, belum tentu cocok untuk diterapkan 

di daerah tropis. 

Diharapkan dengan dilakukannya rekording, tidak akan terjadi 

kesalahan di dalam memilih ternak, khususnya bagi sapi bibit sebagai pejantan 

maupun induk. Selain itu, dengan sistem rekording tersebut akan dapat segera 

diketahui apakah seekor ternak telah mengalami inbreeding (silang-dalam) atau 

belum, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya cacat genetik pada 
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keturunannya. Menurut Hardjosubroto (1994), bahwa terjadinya kesalahan 

memilih ternak yang hanya didasarkan pada  penampilan luarnya, misalnya 

besar tubuhnya (terutama bagi sapi pejantan), seringkali disebabkan oleh tidak 

adanya rekording yang benar. Tidak jarang seekor sapi secara eksterior baik, 

ternyata infertil (majir), sehingga tidak dapat berkembang biak. 

Sistem rekording yang lengkap mencakup kelahiran, perkawinan 

(breeding), perlakuan-perlakuan harian, dan catatan bobot badan. Sifat-sifat 

yang perlu dicatat tergantung dari kebutuhan sistem peternakan dan beberapa 

fasilitas serta keterbatasan yang dimiliki peternak (Udo, 1989). Pemberian 

identitas dengan penomoran pada ternak sangat diperlukan agar rekording 

dapat berjalan dengan baik. Identifikasi ternak perlu disertai dengan kartu 

identitas untuk mencatat semua informasi tentang nama dan nomor ternak, 

jenis kelamin, tanggal lahir dan tanggal perkawinan induknya, kemurnian 

bangsanya, bapak (sire) dan induknya (dam) (Hardjosubroto, 1994). 

Dalam sistem peternakan moderen terutama di negara-negara maju, 

selain sistem rekording telah dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, 

sistem informasi data peternakan telah berjalan dengan baik, karena sangat 

ditunjang oleh fasilitas dan teknologi serta sumber daya manusia yang 

memadai (Anonymous, 2005). Dengan demikian peternak akan mudah dapat 

memanfaatkan data penting terkait dengan usahanya.  

Persyaratan  utama bagi suatu usaha peternakan (khususnya untuk 

tujuan breeding) agar dapat melakukan seleksi terhadap ternak dengan tepat 

adalah catatan dari individu ternak itu sendiri. Pencatatan dikatakan penting 

karena bermanfaat dalam memberikan informasi  kepada semua pihak yang 

berkepentingan tentang prestasi/ kondisi setiap individu ternak. 

Catatan  (recording) yang ideal adalah catatan yang bersifat 

sederhana, lengkap (sesuai tujuan pemeliharaan), mudah dipahami dan akan 

lebih baik lagi jikalau pencatatannya dilakaukan dengan memanfaatkan Teknik 

komputerisasi. Tetapi pada umumnya peternak sampai saat ini melaksanakan 

pencatatan masih sangat sederhana dan masih terbatas pada catatan identitas 

saja.Dalam kenyataan di lapang (peternak)pelaksanaan pencatatan yang 
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sederhana saja masih sulit dan jarang dilakukan, namun peternak sudah 

mengetahui pentingnya catatan tersebut. 

Sistim pencatatan untuk berbagai tujuan pada umumnya ada 

beberapa bentuk dan biasanya disesuaikan  tingkat pendidikan/pengetahuan 

pencatat (recorder), dan catatan tersebut akan diperuntukan / digunakan oleh 

siapa ? (untuk kebutuhan umum atau untuk kebutuhan khusus). 

Recording (pencatatan) adalah suatu kegiatan  mencatat segala 

sesuatu yang berhubungan dengan prestasi individu ternak. Hanya dengan 

fakta-fakta dari catatan tersebut akan dapat memaksimumkan ketepatan 

pengambilan kebutusan dalam upaya mengembangkan usaha peternakan, dan 

yang lebih penting lagi untuk memudahkan dalam melakukan pengembangan 

progam breeding. 

Khusus dalam pengembangan program breeding, catata penampilan 

reproduksi dan produksi sangat diperlukan dan penting untuk tujuan 

mendapatkan bibit yang baik dan mempunyai nilai jual yang tinggi.Hal ini 

dikarenakan semua pengamatan dalam breeding flock dapat dicatat secara 

lengkap meskipun dilakaukan secara sederhana, dan lebih lanjut dapat 

memberikan informasi kepada konsumen maupun pada peternak sendiri. 

Pencatatan yang haarus dilakukan oleh seorang peternak pembibit 

meliputi : 

 Keterangan identitas  (pemilik ternak; lengkapi foto ternak , 

umur/paritas/laktasi; silsilah/asal usul ternak ; nomor regrestasi ternak, 

bedakan untuk ternak jantan dan betina) 

 Catatan produksi (susu, telur, pertambahan bobot badan, dsb). 

 Catatan reproduksi ( tanggal perkawinan, kelahiran, pemeriksaan 

kebuntingan, kode bull dsb). 

 Catatan kesehatan dan catatan lainnya sesuai tujuan pemeliharaan. 

Sistim pencatatan ternak yang dilakukan hanya sekedar untuk 

regrestasi ternak di tingkat instansi, bermanfaat dalam pendistribusian 

ternak (mutasi ternak), pemantauan perguliran (revolve), peremajaan 
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(replacement) dan perkembangan ternak (jumlah dropping, tingkat 

kelahiran, tingkat kematian dan jumlaah afkir). 

 

B. SISTIM PENCATATAN DAN PROGRAM IB 

Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 

dari usaha peningkatan mutu genetic, sedangkan inseminasi buatan (IB) 

merupakan cara utama yang tepat dan murah untuk mencapai tujuan 

peningkatan mutu ternak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan IB mutlak 

diperlukan suatu sistim pencatatan yang rapi, baik dan benar. 

 

1. Sistim pencatatan dan laporan kegiatan operasional IB yang mencakup : 

 Jumlah dosis IB 

 Akseptor 

 Service per conception (S/C) 

 Conception Rate (C/R) 

2. Sistim pencatatan dan laporan ternak yang ikut program IB, harus memenuhi 

persyaratan 

 Mudah dilaksanakan di lapang 

 Bersifat berlanjut 

 Di isi dengan jujur dan berisi hal-hal yang diperlukan bagi 

pelaksanaan program IB ( misalnya kode bull, batch deposisi 

semen, tanggal IB pertama, kedua dst) 

 

C. MODEL KARTU RECORDING 

1. KARTU KANDANG 

Kegunaannya : untuk mengetahui keadaan sapi di kandang tentang : 

   Jumlah akseptor 

   Jumlah yang sudah di IB 

   Jumlah yang bunting 

Ukuran kartu  : folio dari kertas manila 
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Keterangan     : Kartu kandang hanya ada 1 lembar dan disimpan pemilik sapi 

(misalnya peternak A mempunyai 9 ekor sapi terdiri atas 

pedet …ekor, muda … ekor , dewasa … ekor, jantan … ekor, 

betina … ekor; jenis sapi ). 

Cara pengisian: Kartu ini diisi oleh petugas inseminator atau petugas PKB. 

   Pada kolom bunting diberi tanda (+) kalau positip bunting 

   Tanda (──) kalau tidak bunting. 

 

2. KARTU KEGIATAN INSEMINASI BUATAN 

Kegunaan : Mencatat kegiatan harian inseminator selama 1 bulan 

Dari kartu ini dapat diketahui jumlah akseptor, jumlah   

dosis dan jumlah semen yang terpakai. 

Ukuran kertas : Folio dicetak pada kertas HVS putih 

Keterangan : Kartu ini diisi inseminator dibuat rangkap 2 lembar: satu   

lembar dikirim ke dinas dan satu lembar untuk arsip 

 

3. KARTU PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKB) 

Kegunaan : Untuk mengetahui berapa akseptor yang bunting 

 Untuk mengetahui prestasi inseminator 

Ukuran kertas : Folio dicetak pada kertas HVS putih 

Keterangan : Kartu ini diisi inseminator dibuat rangkap 2 lembar: satu   

lembar dikirim ke dinas dan satu lembar untuk arsip 

 

4.   KARTU REKAPITULASI KEGIATAN INSEMINASI 

Kegunaan : Untuk mengetahui dan menilai kegiatan serta prestasi para 

Inseminator dalam 1 unit wilayah IB (ULIB)  

Mendapat gambaran mengenai pelaksanaan dari hasil IB di 

suatu ULIB 

Ukuran kertas : Folio dicetak pada kertas HVS putih 
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Keterangan : Kartu ini diisi oleh dinas (sie reproduksi) dibuat rangkap 2 

lembar: satu   lembar dikirim ke dinas dan satu lembar untuk 

arsip 

Pemeriksaan rektal : sapi yang diperiksa adalah sapi yang telah di IB minimal 

60 hari setelah IB terakhir. 

 

Perhitungan S/C =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑤  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔
  x 100 % 

 

Contoh : IB ke I       50 ekor ………………………bunting 40 ekor 

               IB ke II      25 ekor ………………………bunting 20 ekor 

               IB ke III     25 ekor ………………………bunting 15 ekor 

 

 S/C =  
 1𝑥40 + 2𝑥25 + 3𝑥25 

75
= 2,3 

 

 C/R = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑏𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝐼𝐵  1

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟
 𝑥 100 % 

 

 C/R= 40/100 x 100 % = 40 % 

 

 

CONTOH MODEL KARTU 

KARTU SAPI POTONG 

 

 

 

   Foto sisi sebelah kiri 

 

 

 No urut akseptor : …………………… 

 Nama sapi           : …………………… 

 Bangsa                : …………………… 

 No reg/eartage    : …………………… 

 Tgl Lahir            : …………………… 

 Nama Pejantan   : …………………… 

Kode pejantan    : ……………………. 

Nama Induk        : ……………………. 

No reg induk      : ……………………. 

Keterangan Pemilikan : 

Identitas Pemilik pertama Pemilik kedua Pemilik ketiga 

Nama 

Alamat 

Tgl beli/memiliki 

………………….. 

…………………. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

…………………... 

………………… 

………………… 

………………… 
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KARTU KEGIATAN INSEMINASI BUATAN 

No. urut akseptor : 

Nama sapi  : 

Bangsa   : 

No reg/eartage  : 

Pemilik  : 

Alamat   : 

 

 

No Tgl Kode pejantan Kondisi berahi Batch TT inseminator Ket 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

KARTU PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN 

No. urut akseptor : 

Nama sapi  : 

Bangsa   : 

No reg/eartage  : 

Pemilik  : 

Alamat   : 

 

No Tgl Hasil diagnose 

(+) atau (-) 

TT  petugas 

PKB 

Keterangan 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

REKAPITULASI KEGIATAN INSEMINASI 

 
No Nama 

inseminator 

inseminasi Jml 

PKB 

Juml 

bunting 

S/C 

(%) 

C/R Juml 

kelahiran 

Juml 

bortus 

1 2 3 Ekor Ekor 1 2 ≥3 % ekor Ekor 
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Dari isian kegiatan inseminasi tersebut di atas dapat dapat digunakan untuk 

menghitung  status fertilitas (SF) atau indek fertilitas (IF) yang formulasinya sbb : 

SF = 
𝐶𝑅

𝑆/𝐶
− (𝐷𝑂 − 125)(Brand de Kruiif, 1975 dikutip Matheij, 1982), 

dimana CR adalah Conception Rate; DO adalah Days Open.  Standart  nilai SF 

yang optimal berkisar 75-85 , makin panjang days open makin rendah status 

fertilitasnya. Days open dapat dihitung dengan menhitung jarak antara induk 

melahirkan sampai induk tersebut dinyatakan bunting lagi. Pada umumnya 

penghitungan DO ini lebih praktis dan mendekati akurasi yaitu dengan menjumlah 

hari dari jarak melahirkan ditambah satu siklus berahi (21 hari) setelah induk 

tersebut di inseminasi terakhir. Untuk memudahkan penghitungan dapat diikuti 

bagan berikut: 

Hari ke : 

                                                                                                (+)=DO  

                                                    APP 

1  45 46  66 67 

 

Induk melahirkan    muncul berahi            Inseminasi cek  berahi 

APP= An-estrus Post Partum =  munculnya berahi setelah setelah beranak. 

Upaya mendapatkan DO yang pendek salah satu pendekatan yang bisa dilakukan 

adalah berusaha inseminasi hanya sekali (S/C=1) dan sebagai pedomannya agar  

waktu inseminasi tepat dengan  puncak berahi bisa digunakan pedoman sbb : 

No Waktu muculnya berahi Waktu yang baik untuk inseminasi 

1   

2   

n   

 

Tanda-tanda berahi : Vulva merah (Abang), Bengkak (Abuh), Bila dipegang 

hangat (Anget), gelisah, Bengah, tidak mau makan, 

menaiki sesama sapi, keluar lendir. 
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BAB IV. EFISIENSI REPRODUKSI 

 

Efisiensi reproduksi  individu sapi betina yang subur sering dipakai 

penilaian atau perhitungan jumlah pelayanan inseminasi (service per conception) 

yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi. 

Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi sekelompok ternak ditentukan oleh angka 

kebuntingan (conception rate), jarak melahirkan (calving interval), jarak waktu 

antar melahirkan sampai bunting kembali (days open), angka perkawinan per 

kebuntingan (service per conception) dan angka akelahiran (calving rate). 

Kinerja reproduksi sapi betina adalah semua aspek yang berkaitan dengan 

reproduksi ternak. Estrus pertama setelah beranak dapat digunakan sebagai 

indikator penampilan reproduksi induk. Penampilan reproduksi sapi betina dapat 

dilihat dari estrus pertama, umur pertama kali kawin, S/C, kawin setelah beranak 

dan interval kelahiran (Hunter, 1980). Kinerja reproduksi induk juga merupakan 

salah satu faktor yang penting dalam usaha meningkatkan produktivitas ternak. 

Kinerja reproduksi ternak dipengaruhi oleh faktor-faktor masa pubertas, S/C, 

jumlah kelahiran, lingkungan, cara perkawinan dan bangsa  ternak (Hardjosubroto, 

1980). 

Estrus atau birahi adalah keadaan dimana ternak betina mau menerima 

pejantan melakukan perkawinan dan sesudah itu terjadi pelepasan telur dari 

ovarium (Salisbury dan VanDemark, 1985) dengan waktu birahi rata-rata 15 

sampai 18 jam. Tanda-tanda birahi pada sapi yaitu gelisah dan bersuara, melenguh, 

nafsu makan kurang, suka menaiki sapi lain jika dilepas di lapangan, bibir vulva 

membengkak, berwarna merah, lebih panas dari biasanya, mengeluarkan lendir 

bening dan sering keluar kencing (Williamson dan Payne, 1993). 

Siklus estrus adalah interval antara timbulnya satu periode estrus berikutnya. 

Interval ini disertai oleh suatu seri perubahan fisiologik di dalam saluran kelamin 

betina sehingga siklus estrus ini dipengaruhi oleh mekanisme hormonal dan 

spesies.(Toelihere, 1981). Frandson (1996) menyatakan bahwa interval waktu 

tersebut, mulai dari permulaan periode estrus yang pertama sampai ke periode 

estrus berikutnya, disebut siklus estrus atau siklus birahi. Sapi mempunyai siklus 

estrus yang berlangsung 20 sampai 21 hari dan lama estrus dalam satu spesies 
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dapat berbeda (Tabel 1). Lama siklus pada Bos taurus antara 12 sampai 24 hari 

dengan rata-rata 18 hari (Cupps, 1987; Blakely dan Bade, 1994).  Menurut Basuki 

(1995), lama estrus pada sapi PO berkisar 20 sampai 24 hari. 

Tabel 1. Dewasa kelamin, birahi, ovulasi, dan kebuntingan sapi 

No Sifat Kisaran Rata-Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Umur dewasa kelamin (bulan) 

Berat saat dewasa kelamin (Kg) 

Lama birahi (jam) 

Panjang siklus birahi (hari) 

Birahi setelah melahirkan (hari) 

Saat ovulasi (jam, setelah akhir birahi) 

Lama bunting (hari) 

8 – 18 

225 – 360 

4 – 20 

14 – 24 

16 – 90 

2 – 26 

240 – 330 

 

12 

275 

16 

21 

35 

12 

283 

Sumber: Blakely dan Bade (1994) 

Pubertas dapat didefinisikan sebagai umur atau waktu dimana organ-organ 

reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbiakan dapat terjadi. Pada hewan 

betina pubertas dicerminkan oleh terjadinya estrus dan ovulasi, dan terjadi sebelum 

dewasa tubuh tercapai. Oleh karena itu hewan betina muda yang baru pubertas 

membutuhkan lebih banyak pakan dan ia akan stres apabila dikawinkan pada umur 

tersebut. Toelihere (1981) menyatakan karena pubertas dikontrol oleh mekanisme 

fisiologik tertentu yang melibatkan gonad dan kelenjar adenohypophyse, maka 

pubertas tidak luput dari pengaruh faktor herediter dan lingkungan yang bekerja 

melalui organ-organ tersebut, yaitu pengaruh musim, suhu, pakan, genetik (bangsa, 

pejantan, persilangan, dan inbreeding). Partodihardjo (1992) menyatakan bahwa 

sebaiknya sapi betina dikawinkan pertama umur 14 sampai 16 bulan untuk 

memperoleh nilai konsepsi sebaik-baiknya. 

Post partumestrus (PPE)adalah estrus yang dialami induk lagi setelah 

melahirkan. Secara ekonomis estrus pertama setelah beranak sampai terjadinya 

kebuntingan merupakan faktor yang menentukan dalam rangka peningkatan 

efisiensi reproduksi (Hasbullah, 2003). Jarak antara beranak sampai estrus pertama 

pada sapi potong antara 50 sampai 60 hari. Jarak tersebut lebih lama pada sapi 

potong yang kekurangan pakan dan lebih lama lagi pada sapi yang menyusui 

anaknya (Toelihere, 1981). Menurut  Hardjopranyoto (1995), ternak mengalami 

anestrus post partum normal bila berjalan antara 30 sampai 50 hari setelah 
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melahirkan, karena pada periode ini uterus dalam keadaan sedang  proses involusi 

uteri, yaitu kembalinya uterus dari keadaan bunting menjadi normal kembali yang 

berjalan antara 30 sampai 50 hari dengan rata-rata 35 hari. 

Service per conception (S/C) adalah jumlah perkawinan inseminasi untuk 

menghasilkan kebuntingan. S/C merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

efisiensi reproduksi dan S/C yang normal antara 1,6 sampai 2,0. S/C dipengaruhi 

oleh tingkat kesuburan jantan dan betina,  waktu inseminasi, dan teknik inseminasi 

yang digunakan. 

Post Partum Mating (PPM) adalah pelaksanaan IB atau perkawinan pada 

sapi setelah beranak. Jarak antara induk beranak sampai induk dikawinkan kembali 

untuk pertama kali merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi interval 

kelahiran (Astuti et al, 1983). Perkawinan pertama setelah melahirkan dipengaruhi 

tiga faktor, yaitu ; a) involusi estrus yang membutuhkan beberapa  waktu setelah 

melahirkan, b). deteksi uterus, diperlukan ketepatan dalam deteksi uterus untuk 

menentukan kapan waktu yang tepat dilaksanakannya perkawinan, c). rencana 

peternak untuk melakukan perkawinan pertama, hal ini terjadi setelah terjadi 

involusi uterus dan deteksi uterus (Peters dan Ball, 1995). Salibury dan 

VanDemark (1985) menyatakan bahwa untuk mencapai interval kelahiran optimal 

sebaiknya ternak dikawinkan kembali paling cepat 60 hari setelah beranak. 

Hasbullah (2003), menyatakan rata-rata PPM induk sapi PO adalah 105,78 ± 49,47 

hari dan Simpo 112,56 ± 65,47 hari. 
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BAB V. SINKRONISASI BIRAHI DAN BODY CONDITION SCORE (BCS) 

 

SINKRONISASI BIRAHI 

 

 Beberapa keuntungan dapat diperoleh dari penerapan IB diantaranya adalah 

untuk memperkecil penularan penyakit, mengurangi biaya pemeliharaan pejantan, 

leluasa dan luas dan menghindari perkawinan inbreeding (Williamson and 

Payne,1978). 

Metode sinkronisasi birahi atau penyerentakan birahi pada umumnya 

dilakukan secara hormonal yaitu dengan menggunakan preparat prostatglandin 

atau progestagen dan secara biologis yaitu dengan menggunakan pengaruh 

pejantan dengan metode tertentu. Secara hormonal sinkronisasi birahi biasanya 

menggunakan PGF2α atau bahan kimia sederhana seperti preparat iodium yang 

murah dan mudah didapat ( Ciptadi,2002; Atmadilaga,1982), Flugeston acetat 

(FGA) dan PMSG (Sianturi dkk,1977), atau kombinasi perlakuan biologis dengan 

hormonal menggunakan progesterone (Adiati dkk, 1977) 

 Ada beberapa alasan mengapa sinkronisasi birahi itu perlu dilakukan 

(Hozumi dkk, 2001; Nuryadi, 2006), yaitu : 

1. banyaknya ternak yang menampakkan gejala atau tingkah laku birahi akan 

mempermudah pendeteksian birahi 

2. deteksi birahi mudah, sehingga waktu optimal IB dapat diketahui 

3. memungkinkan keseragaman birahi, memungkinkan kecil birahi terlewatkan 

4.deteksi birahi dan waktu IB yang tepat akan menurunkan biaya yang dikeluarkan. 

 Nuryadi (2006) menyatakan bahwa pelaksanaan IB di suatu wilayah 

mengharuskan program sinkronisasi birahi, karena jumlah betina yang akan di IB 

sesuai dengan keinginan, waktu inseminasi dapat diatur sesuai dengan kesempatan 

yang ada. 

 Program sinkronisasi birahi dengan prostaglandin terdapat beberapa 

macam. Perlakuan prostaglandin dapat dikerjakan dengan suntikan tunggal (single 

injection) maupun dengan suntikan ganda (double injection), dimana masing-

masing mempunyai kekurangan dan keunggulan (Nuryadi,2006; 

Hozumi,2001).Prostaglandin dan analognya adalah efektif dalam sinkronisasi 
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berahi karena agen ini menyebabkan lutelysis atau regresi CL; yaitu agen-agen ini 

menghentikan pertumbuhan dan fungsi corpus luteum, menyebabkan 

berlangsungnya siklus berahi sapi baru.Satu pemahaman tentang siklus berahi 

adalah diperlukan agar dapat memahami penggunaan prostaglandin dalam program 

sinkronisasi berahi. 

 Sinkronisasi Prostaglandin suntikan tunggal, dalam program sinkronisasi 

berahi adalah harus diketahui saat berahi yang lalu. Keuntungan pada metode ini 

adalah penangan akseptor IB minimal hanya suntikan tunggal, terdapat sejumlah 

90 persen akseptor IB menunjukkan berahi dalam 36 jam sebelum dan selama 36 

jam setelah induk donor di superovulasi. Jika tidak diketahui saat berahi 

sebelumnya, maka suntuikan tunggal mengharuskan bahwa sapi betina calon 

akseptor mempunyai CL melalui palpasi per rektal, jika palpasinya ini mempunyai 

ketepatan 60-80 persen maka dapat diharapkan derajat sinkronisasi mencapai 70-

80 persen.Deteksi berahi pada semua akseptor IB yang mendapatkan suntikan 

harus terus menerus  dari 24 jam setelah suntikan sampai 120 jam setelah suntikan 

atau rata-rata 72 jam setelah suntikan. Berikut table hasil observasi (Nuryadi,2006) 

tentang distribusi berahi mengikuti suntikan tunggal PGF. 

Jam –jam pasca PGF  Akseptor IB menunjukkan berahi (%) 

 24       4 

 48       24 

 72       49 

 96       15 

 120         5 

 144         2 

 168         1 

 

Kerugian suntikan tunggal adalah betina akseptor yang menunjukkan berahi 

setelah suntikan tunggal hanya 75 persen. 

Untuk lebih menjelaskan siklus estrus, sinkronisasi dan inseminasi injeksi tunggal 

dapat dijelaskan melalui gmabar sebgai berikut : 
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 Sinkronisasi  prostaglandin suntikan ganda, metode ini dilakukan 

berpedoman pada asumsi semua akseptor IB akan mempunyai ovarium dalam 

kondisi physiologis yang diperlukan untuk dapat merespon perlakuan 

prostaglandin atau menunjukkan berahi setelah suntikan kedua. Periode waktu 

pemunculan berahu akseptor IB lebih seragam dibandingkan pada akseptor IB 

pada suntikan tunggal. Penggunaan optimum dari perlakuan ini memerlukan 

suntikan pertaama dikerjakan pada 14 hari atau 336 jam sebelum saat berahi 

harapan induk donor yang di superovulasi dan suntikan kedua diberikan 3 hari atau 

72 jam sebelum saat berahiharapan induk donor di superovulasi. 

Keuntungan : terdapat lebih dari 90 persen akseptor IB menunjukkan berahi dalam 

72-90 jam pasca perlakuan kedua. 

Kerugian : dua suntikan prostaglandin memerlukan selang waktu 11 hari. Adapun 

jumlah akseptor IB yang tidak menunjukkan berahi karena gagalnya sinkronisasi 

diperkirakan 15 persen. 

Secara prkatis aplikasi dilapang sinkronisasi estrus dapat dibuatkan skedul sebagai 

berikut : 
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Schedule sinkronisasi akseptor IB 

 

Lutelyse (PGF) 

PGF 25 ml 

                                                 PGF 25  

      Standing Heat/IB    

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

 

BODY CONDITION SCORE (BCS) 

 

Kondisi nutrisi dan manajemen pemeliharaan ternak di lapang ini dapat 

dievaluasi berdasarkan pada kondisi tubuh yang dikenal sebagai Body Condition 

Score (BCS). BCS dapat dievaluasi dengan mengamati bagian tertentu tubuh 

ternak seperti punggung, badan, paha, pangkal ekor, tulang panggul, pangkal paga 

dan tulang rusuk sebagai titik point (Hozumi dkk,2001). 

 Secara umum BCS dinilai berdasarkan pada tingkat kegemukan ternak 

dengan kisaran nilai 1-5 ( Wildman et al (1982) pada sapi perah mulai dengan 

kreteria sangat gemuk (skor 5), sedikit gemuk (skor 4), normal (sksor 3), sedikit 

kurus (skor 2) dan sangat kurus (skor 1). Penilaian ini berdasarkan pada bagian-

bagian tubuh seperti rusuk, punggung, pangkal ekor, paha sebagai titik point 

pengamatan. 

Kondisi tubuh atau BCS ini dilaporkan mempunyai pengaruh terhadap 

penampilan reproduksi ternak (Hozumi dkk, 2001). 

 Hal ini bisa dijelaskan bahwa kebutuhan metabolisme untuk produksi tinggi 

berhubungan dengan menurunnya performans reproduksi ternak betina. Hal ini 

bisa dilihat jelas pada awal laktasi,dimana sangat dimungkinkan terjadinya 

kegagalan diet pakan meningkat dan disertai dengan meningkatnya produksi susu, 

sehingga bisa menyebabkan keseimbangan energy negative. Pengaruh merugikan 

adalah terlihat pada interval post partum pada ovulasi pertama dan rendahnya 
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conception rate seperti kondisi kekurangan gizi (Butler and Smith, 1989). Sebagai 

bahan perbandingan penilaian BCS sapi potong lokal menurut Teleni et al (1993), 

bahwa keterkaitan bobot hidup sapi dan skor tubuh ternak menampakkan masalah 

dengan siklus reproduksi sebagaimana disajikan pada table berikut : 

 

No Bangsa Bobot 

hidup 

BCS 

kritis 

Bobot hidup ekuivalent setiap perubahan 

1 skor BCS (kg) 

1 Ongole ≤ 260 ≤  4 24 

2 Bali ≤230 ≤  5 15 

3 Madura ≤220 ≤ 4,5 16 

 

Deskripsi penilaian skor tubuh  untuk sapi bangsa Limousin dan Simental 

atau turunannya lebih mendekati ketepatan  yang tinggi, dapat digunakan pedoman 

seperti pada table berikut : 
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Banyaknya sapi betina yang berahi dalam suatu populasi sangat dipengaruhi oleh 

tingkat energy dalam ransum yang diberikan. Sapi-sapi betina yang memperoleh 

cukup energy sehingga kondisi badannya baik akan lebih cepat berahi.  
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Pengaruh makanan terhadap persentase betina berahi dapat diperlihatkan 

seperti berikut: 

Kondisi induk 

Saat partus 

Juml 

betina 

Persentase Betina berahi setelah melahirkan (%) 

40 hr 50 hr 60 hr 70 hr 80 hr 90 hr 

Kurus 272 19 34 46 55 62 66 

Sedang 364 21 45 61 79 88 92 

Gemuk(baik) 50 31 42 91 96 96 100 

Sumber: Eddi Gurnadi disitasi dari Whiteman, 1975) 

 

Pada 90 hari setelah melahirkan baru 66 persen dari sapi betina kurus yang 

memperlihatkana gejala berahi; 92 persen dari betina kondisi sedang dan 100 

persen dari kondisi tubuh yang baik. 

Banyaknya kawin untuk menghasilkan kebuntingan (S/C) sangat bervariasi. Untuk 

ternak betina yang dikelola dengan baik, artinya pemberian pakan sesuai dengan 

status physiologisnya sehingga BCS nya baik dan biasanya ternak tersebut 

dipelihara secara intensif (bukan di peternak rakyat), berkisar antara 1,3-1,6. Pada 

umumnya S/C tidak dapat mencapai ideal atau satu karena kebuntingan merupakan 

hasil dari sejumlah proses biologis yang terkait. Sehubungan dengan ini Buyung 

Taurin (1988) menyatakan intensitas keberhasilan program pembiakan ternak 

melalui Teknik IB ditentukan oleh factor luar dan dalam.Artinya generasi yang 

terlahir adalah merupakan hasil penjumlahan kumulatif factor dam dan luar.Dari 

suatu sudut pandang manusia yang mengatur peranan aktivitas IB, dari sudut 

ternak jantan dan betina yang berperan dalam perbiakan ternak. Keduanya 

dipengaruhi oleh faktor luar dalam tadi yang akan menentukan nilai 

keberhasilannya berupa produk kebuntingan diikuti dengan kelahiran normal. Jadi 

keberhasilan IB itu sebenarnya mempunyai pengertian jikalau ternak yang telah di 

IB tersebut berhasil bunting dan kebuntingan tersebut terjaga sampai ternak 

melahirkan secara normal serta pedetnya  hidup sampai umur lepas sapih. 

Sehubungan dengan pengetahuan tentang pengertian keberhasilan IB tersebut 

maka dalam ilmu pemuliaan ternak digunakan untuk pedoman penghitungan 

panenan pedet (Calf crop) berdaskan konsep tersebut, yaitu jumlah yang terlahir 

dikurangi dengan jumlah pedet yang mati sampai umur sapih. Lebih lanjut  

Buyung Taurin (1988) memberikan suatu contoh pendekatan ilmiah nilai 
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biologissistim evaluasi kefertilan semen dalam program IB pada sapi. Model 

Biologis Inseminasi (adopsi dari Eastern Artificial Insemination Cooperation-

EAIC) sebagai berikut : 

  Z = A+B+C+D+E+F+G+H+I+J 

A  Sapi-sapi induk: akseptor yang mendapatkan perlakuan IB 

B Bulan: disaat bulan apa si induk di servis 

C Jumlah servis : sampai berapa kali siinduk mendapat pelayanan IB sampai 

bunting 

D Selang servis:bagaimana frekuensi atau jarak ulang antar servis 

E Pejantan:kesuburan jantan berbeda secara individu dalam species 

F Pengawetan semen: Teknik dan handling semen oleh inseminator 

G Penggunaan semen: pertukaran semen yang digunakan dalam servis 

H Inseminator:ilmu,ketrampilan dan dedikasi 

I Pengalaman  peternak: ilmu dan ketrampilanpeternak dalam deteksi berahi 

J Kebuntingan: lama kebuntingan 

Z Nilai fertilitas dari akktifitas IB pada sejumlah akseptor IB. 

Nilainya berkisar dari 0 sampai 100 % 

 

Gurnardi (1988) kegagalan dalam mata rantai biologis reproduksi akan 

mengakibatkan turunnya fertilitas. Kegagalan kebuntingan terjadi umumnya pada 

periode sebelum 35 hari umur kebuntingan dan kemungkinan disebabkan oleh 

kegagalan pembuahan atau kematian embryo.Oleh karena itu Penanganan 

reproduksi seyogyanya difokuskan pada periode kritis tersebut. Fakta di lapang 

untuk saat ini kegagalan kebuntingan kemungkinan besar adalah penanganan 

periode kritis tersebut ( sebelum 35 hari umur kebuntingan), salah satu 

penyebabnya adalah hubungan darah yang dekat antara pejantan (semen pejantan) 

dengan betina akseptor, sehingga terjadilah perkawinan inbreeding yang 

berdampak death embryo. Oleh karena itu untuk saat ini karena betina akseptor 

sudah sulit dikenali bangsanya (unidenfied bred), makauntuk menunjang 

keberhasilan IB peranan inseminator sebagai petugas yang mempunyai ilmu lebih 

luas (dibandingkan dengan  peternak rakyat) sangat menentukan dalam identifikasi 

betina akseptor yang akan di inseminasi.  
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Prosedur Penanganan sapi betina dalam kaitannya dengan perbaikan 

reproduksi. 

 Bertitik tolak pada jarak antara melahirkan sampai bunting kembali bagi 

seekor betina yang ingin beranak setiap tahun, hanya ± 80 hari.Oleh karena itu 

pengaturan waktu beranaak merupakan hal yang penting dalam Pengelolaan sapi 

betina. Berikut disajikan pengaruh waktu beranak terhadap persentase berahi 

betina untuk umur 2 sampai 3 tahun dan betina tua umur 5 tahun atau lebih, seperti 

ditamilkan pada tabel berikut : 

Musim beranak Jarak waktu rata-rata hari 

melahirkan sampai musim kawin 

Berahi pada 20 hari 

pertama musim kawin(%) 

≥ 5 2-3 tahun 

20 hari pertama 70 95 79 

20 hari ke dua 50 88 64 

20 hari ke tiga 30 70 32 

20 hari ke empat 10 21 10 

 

Sapi-sapi betina yang beranak pada musim beranak 20 hari pertama atau 70 hari 

sebelum musim kawin 20 hari pertama dimulai menunjukkan gejala berahi 

sebanyak 95 persen untuk betina umur 5 tahun keatas dan 79 persen untuk yang 

berumur 2-3 tahun. Proporsi sapi betina yang berahi terus menurun pada masa 

beranak 20 hari berikutnya. Pada kelompok betina yang melahirkan pada masa 

beranak 20 hari  dan 10 persenke empat atau 10 hari sebelum musim kawin, 

proporsi betina yang berahi hanya 21 persen untuk betina umur 5 tahun keatas dan 

10 persen untuk betina umur 2-3 tahun. 

 Pada kasus tertentu misalnya ada betina-betina yang terlambat melahirkan 

pedet yang berarti umur kawin pertama terlambat seperti pada penelitian ini 

diperoleh untuk sapi PO umur 18 bulan, sapi Simental dan Limousine 21-22 bulan, 

pada umumnya akan mempunyai tingkat kebuntingan yang rendah.  Namun 

sebagai pedoman dapat dibuat illustrasi sebagai berikut : 

Musim beranak Jarak waktu rata-rata hari 

melahirkan sampai musim kawin 

Betina yang bunting pada 

Kawin pertama (%) 

20 hari pertama 70 62 

20 hari ke dua 50 58 

20 hari ke tiga 30 45 

20 hari ke empat 10 33 
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Kelompok betina yang beranak pada musim beranak 20 hari pertama, 62 persen 

sudah bunting pada kawin pertama.Kelompok betina yang melahirkan pada musim 

beranak 20 hari ke empat hanya 33 persen bunting pada kawin pertama. Betina-

betina yang terlambat melahirkan, terlambat berahi dan rendah tingkat 

kebuntingannya cenderung akan terlambat terus dan rendah fertilitasnya.  

 Pelaksanaan pengaturan reproduksi  betinadi lapang (peternakan rakyat) agar 

mampu beranak setiap tahun seperti tersebut di iasi yang atas sangat sulit karena 

pengelolaan betina di lapang sangat bervariasi, khususnya  beragamnya umur. 
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BAB VI. APLIKASI SISTIM PERSILANGAN DI LAPANG 

 

Sapi Peranakan Ongole (PO) 

Di Indonesia, sapi PO merupakan hasil persilangan antara sapi Ongole 

(Sumba Ongole) dengan sapi Jawa. Pada awal tahun 1900, sapi Ongole yang 

berasal dari Madras, India, didatangkan ke Indonesia dan dipelihara di Pulau 

Sumba. Tujuan mendatangkan sapi-sapi India tersebut adalah untuk 

meningkatkan kemampuan kinerja sapi-sapi lokal Indonesia melalui program 

Ongolisasi. Program ini menghasilkan sapi-sapi PO yang saat ini banyak 

dijumpai di peternakan rakyat (Baliarti, 1998). 

Sapi PO mempunyai karakteristik berpunuk, bergelambir, warna tubuh 

putih, badan dan kaki panjang, tanduk pendek, telinga menggantung, kulit di 

sekitar mata kurang lebih satu cm berwarna hitam, leher pendek, pada yang 

jantan terdapat warna gelap di kepala, leher dan kadang-kadang lututnya 

berwarna hitam (Reksohadiprojo,1984; Sosroamidjojo dan Reksohadiprojo, 

1984; Basuki dkk., 1998; dan Baliarti, 1998).  

 

Sapi Simpo 

Sapi Simpo merupakan hasil silangan antara sapi Simmental dan 

sapi PO.  Ciri-ciri eksterior sapi Simpo dapat menyerupai sapi Simmental, PO 

atau perpaduan dari keduanya. Ciri khas sapi Simpo adalah adanya warna bulu 

putih berbentuk segitiga di antara kedua tanduk dengan warna bulu penutup 

tubuh bukan putih (Aryogi dkk., 2005). Badannya tinggi, besar, dan panjang. 

 

Sapi Limpo 

 Sapi Limpo merupakan sapi hasil silangan antara sapi Limousin 

dengan sapi PO. Ciri-ciri sapi ini menyerupai PO, Limousin, atau perpaduan 

antara kedua sapi tersebut, tidak berpunuk, tidak bergelambir, warna bulu  

coklat muda (lihat gambar di bawah). 
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Ketiga bangsa tersebut merupakan bangsa sapi yang ditemukan 

dilapang, dengan perkiraan proporsi sapi PO hanya sekitar 8 persen sedangkan 

sapi Simpo35,5 persen dan Limpo mendominansi populasi mencapai 56,5 

persen.Adapun data selengkapnya seperti pada Tabel1 dan 2berikut : 

Tabel 1   Proporsi sapi PO, Simpo dan Limpo (dewasa) di lapang 

bangsa  N Jantan betina jumlah 

PO % 14 O,47 7,48 7,95 

SIMPO % 39 6,07 29,44 35,51 

LIMPO % 64 11,68 44,86 56,54 

 

Tabel 2.Komposisi Ternak  hasil survei(%) 

No Kelompok 
Umur 

Persentase Jumlah  

(%) Jantan betina 

1 Dewasa 
0,00 54,67 

(3,24 ± 1,21 th) 

54,67 

2 Muda 
3,74 11,21 

(16,20  ± 4,8 bln) 

14,95 

3 Pedet 
14,49 15,89 

(4,34 ± 2,51 bln) 

30,38 

 
Jumlah 

18,22 81,78 100,00 

 
Fakta di lapang ini sangat beralasan bahwa petani ternak menyukai sapi 

berjenis persilangan yaitu Simpo dan Limpo, karena semata-mata dipilih 

berdasar kesenangan eksteriour tanpa didasari pengetahuan pemilihan bibit 

secara genetic, dan berdasarkan nilai purna  jual sapi.Hal ini berdampak pada 

penyediaan stock bibit (semen beku) di wilayah Kabupaten Blitar, yang harus 

selalu tersedia secara kontinyu, selain itu kondisi seperti ini menjadi tantangan 
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bagi inseminator sebagai ujung tombak dalam peningkatan populasi 

sapi.Tantangan yang dimaksud adalah mulai dari handling semen beku, 

deposisi semen pada organ genetalian feminina sapi, recording akseptor, serta 

pemilihan jenis bibit yang diinseminasikan hendaknya dihindari terjadinya 

inbreeding. Karena jenis sapi betina di lapang sangat variatif dan sudah sulit 

dikenali bangsa darahnya mengarah ke Simental apakah ke bangsa Limousine, 

bila sapi akseptor diinseminasi yang mempunyai darah yang sama dengan bibit 

unggulnya, maka yang terjadi adalah tingginya angka service per conception 

(S/C).Tabel 3 berikut kinerja reproduksi sapi PO, Simpo dan LIMPO yang 

ditemukan di lapang. 

Tabel 3.Kinerja Reproduksi Sapi Tiga Bangsa Sapi Hasil Survei 
 

No Variabel 
PO 

(N=13  ) 

SIMPO 

(N= 39  ) 

LIMPO 

(N=63  ) 

1 Umur pertama kawin (bl) 18,50±4,85 21,72±3,99 21,31±3,55 

2 Batas pemeliharaan induk (th) 7,75±1,06 7,58±1,09 7,86±0,71 

3  Jarak kelahiran (bl) 13,29±1,80 14,88±2,29 14,79±0,26 

4 Umur beranak pertama kali (th) 4,03±0,39 2,59±0,37 1,56±0,63 

5 S/C (kali) 1,15±0,38 1,78±0,63 1,56±0,63 

6 Post Partus Mating (bl) 4,25±1,98 5,31±2,21 5,27±2,50 

7 Fertilitas Sstus 100 98,85 86,0 

 

Tabel tersebut di atas mrnunjukkan bahwa dengan menginseminasi 

dengan bangsa yang tepat mempunyai nilai S/C mendekati ideal seperti pada 

sapi PO (1,15). Sapi betina akseptor (PO) tersebut di inseminasi dengan bibit 

limousine atau simental hasilnya bagus, sedangkan untuk sapi induk akseptor 

Simpo dan Limpo cenderung lebih tinggi, hal ini sangat dimungkinkan 

karena banyak factor seperti asupan energy yang dikonsumsi kurang, 

pemilihan bibit pejantan yang tidak tepat (mungkin sama dengan ternak 

akseptor), BCS yang terlalu rendah.  

Umur pertama kali kawin pada sapi PO relatif lebih baik atau lebih 

muda daripada sapi Simpo dan Limpo. Hal ini diduga disebabkan sapi Simpo 
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dan Limpo pada kondisi peternakan rakyat untuk mencapai bobot badan 

tertentu pada saat kawin pertama perlu waktu lebih lama. Selain itu sapi 

Simpo dan Limpo termasuk sapi tipe besar maka pencapaian pubertas dan 

dewasa tubuh lebih lambat daripada PO. 

  Batas pemeliharaan induk, pada sapi PO relatif lebih sama dengan 

sapi Simpo dan Limpo. Hal ini diduga disebabkan sapi Simpo dan Limpo 

yang lambat dewasa, maka perlu dipelihara lebih lama supaya jumlah anak 

selama hidup mirip dengan sapi PO. 

   Interval kelahiran pada sapi PO relatif lebih baik daripada sapi 

Simpo dan Limpo. Hal ini disebabkan S/C dan PPM pada sapi PO lebih baik 

daripada sapi Simpo dan Limpo. Sapi Simpo dan Limpo yang ada sekarang 

diperkirakan sudah mengandung darah Bos taurus sampai 87,5 % atau hasil 

backcross ketiga, sehingga daya adaptasi terhadap kondisi dan manajemen 

peternakan rakyat serta iklim setempat menurun. Disamping itu juga tidak 

ada catatan penggunaan pejantan saat IB, maka diduga telah terjadi 

inbreeding yang cukup lama sehingga mengakibatkan penurunan 

kemampuan reproduksi. 

  Berdasarkan uraian dari variabel reproduksi induk tersebut diatas, 

maka sapi PO pada kondisi peternakan rakyat, mempunyai kinerja yang 

relatif lebih baik daripada sapi Simpo dan Limpo. 

  Untuk menghindari terjadinya inbreeding maka pelaksanaan 

kegiatan lapang ini dapat diprogram sebagai berikut:   

1. seleksi sapi betina dari cirikhas fisik pola warna lebih mengarah kebangsa 

limousine, apakah ke bangsa simental atau lebih mengarah ke PO. 

2.  Inseminasi dilakukan setelah diketahui muncul tanda-tanda berahi 

3. Pengamatan keberhasilan berdasarkan siklus birahi 

Alternatif  persilangan untuk menhindari terjadinya inbreeding dan dapat 

meningkatkan efisiensi reproduksi sapi dapat dilakukan metode sebagai 

berikut : 
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Metode tahap pertama  persilangan tunggaldengan bagan sebagai berikut : 

 

1.  

 
Limousine 

(semen frozen) 

   F-1   

 
Un identified (ciri fisik mengarah ke Simental) 

 

  
           Simental(frozen semen) 

    F-1 

 
    Unidentified 

    (ciri fisik mengarah ke Limousin) 

 

 

Hasil uji lapang diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Hasil sinkronisasi birahi sapi potong di lapang 

 

Klp  

betina 

Jumlah 

sapi (ek) 

Respon birahi 

Sinkron  I (%) 

Respon birahi 

Sinkron  II %) 

Pertama 6 66 100 

Kedua 6 33 100 

Ketiga 6 33              66 
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Tabel 5.Hasil  persilangan yang terprogram 

 

Klp Betina N Straw   Kode Bull   S/C   NRR (%) 

Pertama 3 Brahman 40xxx 1 66 

Kedua 3 Simental 60xxx 2 90 

Ketiga 3 Limousine 80xxx 2 87 

 

Pada uji lapang ini hasil S/C maksimal hanya sampai 2 kali, tetapi kalau 

tidak dilakukan  seleksi atau pengamatan pada sapi betina dengan jeli, nilai S/C 

bisa mencapai 4 kali. Kesulitan  yang dialami inseminator di lapang adalah sapi 

sapi betina milik peternak (yang jelas mengarah ke simental atau limousine dari 

phenotipenya) tetap di inseminasi dengan bangsa yang sama. Semestinya harus 

dibedakan bangsa pejantannya, dan baru bersedia di inseminasi dengan bangsa 

Brahman apabila sapi betinanya paritas satu. Dengan S/C 1–2 hasil uji coba sistim 

persilangan tunggal atau criss crossing ini  dapat dipastikan nilai NRR nya berkisar 

60–90 dan sebagai kaitannya dengan nilai ini maka calving interval akan menjadi 

ideal. Seperti pada hasil survey diperoleh nilai calving interval untuk sapi PO 

13,29±1,80 ; sapi Simpo 14,88±2,29 dan Limpo 14,79±0,26. Kondisi seperti ini 

pada akhirnya sistim persilangan yang terencana akan dapat meningkatkan 

populasi sapi potong dimasa yang akan datang. 

 Sehubungan dengan masalah persilangan antara sapi Brahman dan 

keturunan keturunan dari Bos Taurus, berikut  ada contoh  kesimpulan beberapa 

hasil percobaan dan penelitian di bagian selatan Amerika Serikat, yaitu  sapi 

Brahman dan hasil persilangannya beradaptasi lebih baik,dan tentunya 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari jenis jenis sapi Eropa terhadap 

keturunannya. Turunan pertama atau  F1 dari Brahman dengan sapi-sapi Eropa 

menunjukkan hanya sedikit jumlah heterosis.  Ketidakseragaman genetic yang luas 

dari Bos indicus dan Bos Taurus dapat menghasilkan beberapa ketidak cocokan 

dari sperma dan sel telur. Berikut contoh dari percobaan tersebut tentang hasil dari 

F1 antara British x anak Brahman dibandingkan British x induk Brahman, pada 

hasil rata-rata dari turunan murni yang dipergunakan dalam persilangan 

 

 

Hasil dari F1 persentase calf berat sapih (kg) Berat dalam kg sapihan 



48 
 

crop (sapihan) induk dibiakan 

British x anak 

Brahman 

101,2 

 

115,5 

 

116,9 

British x induk 

Brahman 

114,3 114,6 131,0 

 

Hasil pasca sapih biak silang (crossbred) Brahman dibandingkan rata-rata dari 

turunan murni yang dipergunakan dalam persilangan 

 

ADG setelah sapih 

Berat karkas per pertambahan dalam sehari 

Efisiensi pertambahan berat setelah sapih 

Persentase lean meat pada rusuk 

Persentase lemak pada sampel rusuk 

Grade atau tingkat dari karkas 

Kelembutan daging 

100,3 

114,3 

104,8 

97,3 

92,7 

105,3 

93,8 

 

Hasil persilangan (F1) Brahman dengan sapi sapi Eropa menunjukkan hybrid vigor 

yang besar dalam pertumbuhan dari lahir sampai berat sapih, dimana hasil  biak 

silang menunjukkan 15-16 persen keuntungan dibandingkan dengan keturunannya 

murninya. 

 Keturunan yang dilahirkan dari hasil suatu persilangan penampilannya 

lebih baik dari penurunnya bisanya disebut heterosis positip.Namun semua tidak 

semua hasil persilangan menunjukkan heterosis positif, karena untuk mendapatkan 

heterosis perbedaan genetic dari kedua penurunnya harus besar.Heterosis positif 

inilah yang secara umum disebut hybrid vigor dan sangat menarik perhatian para 

peternak.  Untuk mendapatkan hybrid vigor ini yang lebih penting dan harus 

diingat adalah dalam mengukur heterosis, seluruh ternak (baik penurun maupun  

keturunannya harus diusahakan dalam lingkungan yang sama. Seriing kali terjadi 

bahwa hasil persilangan  menunjukkan penampilan di bawah atau lebih rendah dari  

pada penampilan rata-rata kedua penurunnya dan hal ini belum tentu atau belum 

dapat dikatakan heterosis negative, kecuali jika telah dicoba disuatu lingkungan 

yang sama. Yang sering terjadi adalah persilangan antara dua jenis tidak 
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memperlihatkan hybrid vigor, karena penampilannya hanya rata-rata dari 

penampilan kedua penurunnya. 

 Hibrid vigor memberikan penampilan yang maksimum pada 

keturunan pertama (F1) dan kemudian akan menyusut secara bertahap 

setiap dilakukan silang balik dengan penurunnya. 

Berikut disajikan beberapa penaksiran umum dari hybrid vigor untuk sifat-sifat 

pada sapi potong (persentase) 

Laju beranak (tingkat kelahiran) 

Berat lahir 

Berat sapih 

ADG lepas sapih 

Efisien makanan 

Umur pubertas 

Anak sapi sapihan per induk dikawinkan 

7-6 

2-10 

5-15 

4-10 

0-6 

5-15 

10-25 

 

Beberapa alternative yang dapat dilakukan setelah persilangan pertama (F1), 

karena permasalahan ini yang masih belum banyak terpikirkan oleh para peternak 

setelah mendapatkan turunan pertama  (F1 betina sebaiknya dikawinkan dengan 

ternak  yang mana dan apa yang akan dilakukan terhadap F1 jantan yang ada.  

Berikut beberapa alternative  yang dapat dilakukan : 

1. Alaternatif  1 

Pejantan   Betina 

 A  X  B 

 

F-1   C x (pejantan jenis A atau jenis B) 

 

 Model persilangan ini disebut silang-balik (back cross). Dalam hal ini biak 

– dalam dapat terjadi apabila penurun  (A) yang sama dipakai kembali, oleh karena 

itu sebaiknya dipergunakan pejantan yang lain dari jenis yang sama ( jenis sama 

galur yang berbeda) agar tidak terjadi biak-dalam ( inbreeding). 

Alternatif  2 
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Pejantan   Betina 

 A  X  B 

 

F-1   C x     ( pejantan jenis A) 

 

     D x  (penjantan jenis B) 

   

      E x (pejantan jenis A kembali) 

Metode ini adalah pengembangan dari alternative 1 di mana terlihat A dan B 

digunakan secara berselang seling (bergantian) dan dapat digunakan secara terus 

menerus. 

 

Alternatif  3 

Pejantan   Betina 

 A  X  B 

 

F-1   C x     ( pejantan jenis X) 

 

    D x  (penjantan jenis Y) 

 

     E x  (pejantan jenis  Z ) 

 

Sistim ini disebut membiak – silang rotasi, dan sangatbermanfaat untuk 

membentuk persediaan bakalan yang besar dengan variasi  genetic tinggi 

berdasarkan program  seleksi yang dapat diterapkan. 

Ukuran sapi potong di lapang sangat bervariasi dibandingkan dengan 

ukuran sapi potong dari bangsa murninya. Hal ini sapi potong di apang merupakan 

hasil silang (crossing) dengan bangsa sapi local sehingga ukuran tubuhnya lebih 

kecil, berikut tabel ukuran tubuh  sapi di lapang yang diukur dengan pita ukur 

sebagai berikut : 

Tabel.6  Rata-rata Ukuran tubuh sapi PO, Simpo dan Limpo (dewasa) di lapang 
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bangsa N TG PB LD Grade 

PO 3 132.7±0.6 135.0±6.6 161.0±5.6 101.7±4.6 

SIMPO 9 130.4±3.61 137.7±10.31 163.0 ±12.07 103,8 ± 4,42 

LIMPO 15 128.5±4.34 137.3±11.51 160.9±7.09 106.7±6.38 

 

 Dari tabel ukuran tubuh  tersebut di atas menunjukkan bahwa sapi potong 

betina Simpo dan Limpo (un identified bred) di lapang dari ratio panjang tubuh dan 

tinggi gumba tergolong dalam kategori kecil ( small) yaitu berkisar antara 103 – 

108 %.  

Ukuran-ukuran linear tubuh merupakan suatu ukuran dari bagian tubuh 

ternak yang pertambahannya satu sama lain saling berhubungan secara linear.   

Ukuran linear tubuh yang dapat dipakai dalam memprediksi produktivitas sapi 

antara lain panjang badan, tinggi badan, lingkar dada. Ukuran linear tubuh menurut  

Penentuanframe size menurut Field dan Taylor (2002) dapat ditentukan 

berdasarkan nilai parameter tubuh ternak tersebut. 

Pengukuran ukuran linear tubuh dan sifat-sifat karkas merupakan cara 

untuk menilai produktivitas ternak. Bobot badan sapi merupakan indikator 

produktivitas ternak yang menjadi salah satu ukuran penilaian keberhasilan 

manajemen pemeliharaan dan penentu harga sapi.Pendugaan bobot badan sapi 

pada umumnya hanya berdasarkan nilai ukuran linear tubuh sapi tanpa 

memperhatikan kondisi tubuh sapi tersebut. 

Indikator penilaian produktivitas ternak dapat dilihat berdasarkan parameter 

tubuh ternak tersebut. Parameter tubuh sering dipergunakan dalam menilai 

produktivitas antara lain tinggi badan, lingkar dada dan panjang badan.  

 Bobot badan merupakan bobot yang didapatkan selama sapi dipelihara dan 

dalam keadaan hidup, dan  salah satu indikator produktivitas ternak yang dapat 

diduga berdasarkan ukuran linear tubuh sapi. Perbedaan bobot badan dewasa sapi 

pedaging yang berbeda-bedaakan menghasilkan tingkat kegemukannya yang 

berbeda pula pada umur dan makanan yang sama. Perbedaan bobot badan tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan pertambahan bobot badan harian, rataan pakan 
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yang dikonsumsi masing-masing individu, jumlah pertambahan otot tiap hari serta 

perbedaan jumlah lemak yang telah disimpan oleh tubuh. 

 

Pendugaan bobot badan (BB) berdasarkan ukuran tubuh 

Penimbangan adalah cara terbaik dalam menentukan bobot badan ternak. 

Namun bobot badan ternak dapat diduga dengan mengukur tubuh ternak.Ukuran-

ukuran tubuh ternak yang dapat digunakan untuk menduga bobot badan adalah 

lingkar dada, tinggi pundak, panjang badan, dalam dada, serta tinggi dan lebar 

kemudi. Akan tetapi yang paling sering digunakan yaitu lingkar dada, panjang 

badan dan tinggi pundak : 

a.       Lingkar dada 

Dilakukan dengan cara melingkarkan pita ukur pada bagian di belakang bahu yang 

dinyatakan dengan cm.  

b.      Tinggi pundak/Tinggi Gumba 

Dilakukan dengan mengukur jarak tegak lurus dari tanah sampai dengan puncak 

gumba di belakang punuk, dinyatakan dalam cm, menggunakan alat ukur yang 

sudah ditera. 

c.       Panjang badan 

Dilakukan dengan mengukur jarak dari bongkol bahu/scapula sampai ujung 

panggul (procesus spinus) dinyatakan dalam cm. 

Rumus 

1. Rumus menurut schoorl di belanda;  

 

(LD+22)
2
/ 100 = BB kg(LD+18)

2
/100 = BB kg 

 

2.        Rumus winter 

LD
2
xLD

2
/300 = BB pounds 

Keterangan : 

LD = Lingkar dada 

PB = Panjang Badan 

BB = Bobot Badan 
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Gambar peraga pengukuran ukuran tubuh sapi 
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Sehubungan dengan ukuran ukuran tubuh  (PB, TG dan LD) ini penting 

untuk tujuan manajemen pembiakan sapi potong, maka diperlukan alat dengan 

metode yang lebih praktis, akurat, tidak memerlukan pengukuran manual yang 

mengandung resiko dari sapi yang stres yang diukur, seperti  Metode LE –BOSCA 

(CYRCLE-BODY SCANNING INTEGRATION): yaitu Metode Estimasi Berat 

Badan Ternak Sapi Tanpa Kontak Langsung Berbasis Perangkat Elektronika. 

Penggunaan metode ini mempunyai dasar sebagai berikut :Penimbangan 

menggunakan timbangan mekanis masih memiliki kendala yang terkadang 

dihadapi dalam melakukan pembobotan fisik ternak sapi, yakni :  

a. Perlu peneraan alat ukur yang tepat sehingga dapat mengetahui bobot ternak 

sapi yang sebenarnya 

b. Bila ternak sapi dipaksakan untuk menaiki timbangan maka kondisi stress sapi 

juga dapat mempengaruhi , dimana ternak sapi yang menaiki timbangan dan 

tidak berada pada posisi yang tetap juga dapat mempengaruhi pembacaan nilai 

sebenarnya dari penunjukan alat ukur 

c. Perlu mengarahkan ternak sapi untuk menaiki timbangan yang disediakan, hal 

ini juga memerlukan bantuan manusia yang cukup besar. 

d. Penimbangan ternak sapi yang dilakukan secara mekanis, umumnya 

mengakibatkan ternak sapi mengalami stress, yang dapat menurunkan berat 

badan ternak sapi (± 2%), disamping faktor lain, seperti kemungkinan luka-

luka akibat gesekan pembatas kandang. 

 Selain itu bobot badan ternak sapi dapat diperoleh dengan cara mengukur 

lingkar dada dan panjang badan ternak sapi tersebut, dan mempunyai hubungan 

yang linear. Antara besar lingkar dada dengan bobot badan ternak sapi terdapat 

korelasi yang positif. 

Melalui metode ini dirancang alat untuk estimasi berat badan ternak sapi 

tanpa kontak langsung berbasis perangkat elektronika sehingga hasil yang 

didapatkan lebih cepat, baik, dan memiliki kesamaan hasil yang hampir akurat dari 

timbangan mekanis.  
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 Ilustrasi metode Le-BosCa (Cyrcle-Body Scanning Integration) dapat di 

lihat pada gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Ilustrasi cara kerja metode Le -Bocha 

Untuk memperkirakan berat badan sapi menggunakan metode ini, data yang 

diperlukan adalah perkiraan volume badan sapi. Dengan mengetahui perkiraan 

volume tubuh sapi,  dapat memperkirakan berat badan sapi.  

 Metode yang diperlukan untuk mencari perkiraan volume badan sapi adalah 

menggunakan metode integrasi numerik( kajian pustaka) yang tercakup di 

dalamnya adalah metode segmentasi dan metode trapesium. Dalam metode ini, 

badan sapi akan : 

1. di-segmentasi melintang menjadi bagian-bagian kecil kemudian, 

 2. dibaca luas penampang lingkar badannya untuk setiap tepi-tepi segmen.  

 3. Luas penampang lingkar badan sapi pada tepi-tepi segmen akan dintegrasikan 

menggunakan metode integrasi numerik sehingga didapatkan perkiraan volume 

badan sapi.    

 Dalam pencarian luas penampang lingkar badan sapi pada tiap-tiap segmen. 

Metode yang digunakan adalah metode aproksimasi polygon segi-n. Dalam 

metode ini, perlu didapatkan jarak titik-titik tertentu pada lingkar badan hewan 

yang membentuk bidang polygon segi-n. 

 Untuk menunjang metode Le-BoSca(Circle-Body Scanning Integration) , 

maka diperlukan 4 perangkat penunjang, yang memiliki fungsi sebagai berikut:    

1. pengontrol segmentasi badan  sapi.; 2. pembaca luas penampang melintang 

lingkar badan sapi.; 3. pengolah data hasil pembacaan sensor.;4. Penampil 

informasi estimasi berat hewan ternak. 
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