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II. TINJAUAN PUSTAKA

Sapi bali (Bos sondaicus) merupakan sapi asli Indonesia yang berasal dari

pulau Bali. Sapi merupakan hasil dari domestikasi banteng. Domestikasi

dilakukan sejak akhir abad ke 19 di Bali sehingga sapi  ini dinamakan sapi bali

(Fika dan Ruhyadi, 2010). Menurut  Susilorini dkk. (2009) berdasarkan klasifikasi

taksonomi bangsa sapi bali adalah: Filum: Chordata, Kelas:. Mammalia, Ordo:

Artiodacylas, Famili: Bovidae, Genus: Bos, Spesies: Bos sondaicus.

Menurut  Williamson and Payne (1993) menyatakan bahwa sapi bali (bos-

bibos banteng) yang spesies liarnya adalah banteng termasuk famili: bovidae,

genus:  bos dan sub-genus: bibos. Ciri fisik sapi bali adalah berukuran sedang,

berdada dalam dengan kaki yang bagus. Warna bulu merah bata dan coklat tua.

Pada punggung terdapat garis hitam di sepanjang punggung yang di sebut “garis

belut”. Sapi bali mempunyai ciri khas yaitu tidak berpunuk, umumnya keempat

kaki dan bagian pantatnya berwarna putih (Abidin, 2006).

Menurut Sugeng (2002) sapi bali memiliki bentuk tubuh menyerupai

banteng dengan ukuran yang lebih kecil, dadanya dalam dan badannya padat.

Warna rambut pada pedet sawo matang, merah bata, setelah dewasa warna bulu

betinanya tetap merah bata, sedangkan pada jantan kehitam-hitaman, keempat

kakinya dan pantatnya terdapat warna putih, kepala agak pendek dari di atas,

tanduk pada jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sedangkan betina

kedalaman. Tinggi badan sapi dewasa 130 cm dengan berat badan rata-rata sapi

jantan 250 kg, sedangkan betina 300-400 kg. Sapi bali merupakan ternak

2.1. Sapi Bali



6

unggulan kerena reproduksinya tinggi, bobot karkas yang tinggi, mudah

beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga dikenal sebagai sapi perintis.

Sebagai sapi asli yang potenis reproduksinya lebih baik dibanding sapi lainnya

maka upaya pengembangan terus ditingkatkan guna dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat. Penyebaran bangsa-bangsa sapi ini mulai dari ujung Sumatera sampai

ke Maluku, dengan proporsi sekitar 50% terbesar di Pulau Jawa (Talib dan

Siregar, 1998). Penampilan fisik Sapi Bali dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Sapi Bali Betina

Sumber: Dokumentasi Penulis

Pada berbagai lingkungan pemeliharaan di Indonesia, sapi bali

memperlihakan kemampuannya untuk berkembang biak dengan biak yang

disebabkan sapi lain keunggulan yang dimiliki sapi bali. Keunggulan sapi bali

dibandingkan sapi lain yaitu memiliki daya adaptasi sangat tinggi terhadap

lingkungan yang kurang baik, seperti dapat di manfaatkan pakan dengan kualitas

rendah (Sastradipradja, 1990), mempunyai fertilitas dan conception rate yang

sangat baik (Oka dan Darmadja, 1996). Presentase karkas sangat tinggi yaitu 52-

75,7% (Payne dan Rollinson, 1990), memiliki daging berkualitas baik dengan

kadar lemak rendah kurang lebih  4% (Payne dan Hodges, 1997) dan tahan
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terhadap parasit internal dan eksternal (National Researc Council, 1980).

Penyebaran populasi sapi bali telah meluas yang mencakup seluruh wilayah

Indonesia (Soehedji, 1990).

2.2. Reproduksi Sapi Betina

Reproduksi merupakan suatu proses yang berlangsung atas keperluan

dasar tubuhnya, artinya untuk kelangsungan proses tersebut dibutuhkan pakan dan

gizi di atas kebutuhan dasar untuk kehidupan pokok (bertahan hidup). Dengan

demikian, maka pemenuhan pakan dan gizi yang memadai harus benar benar

berjalan normal (Toelihere, 1997). Reproduksi sapi betina adalah suatu proses

yang kompleks dan melibatkan seluruh tubuh hewan tersebut. Sistem reproduksi

akan berfungsi bila makhluk hidup khususnya ternak dalam hal ini sudah

memasuki sexual maturity atau dewasa kelamin. Penentuan siklus estrus, lama

periode estrus dan waktu iseminasi dapat diketahui berdasarkan perubahan

tingkah laku (Mauget al., 2007). Untuk memberikan hasil yang maksimal pada

reproduksi ternak, diperlukan campur tangan manusia yang berperan sebagai

pengatur berbagai unsur penunjang keberhasilan reproduksi seperti pakan,

pencatatan, kesehatan serta fertilitas jantan dan betina.

Kemampuan reproduksi sapi bali betina sangat baik, sapi bali betina

dikawinkan pertama kali pada umur 27-30 bulan, dimana perkembangan tubuh

dan organ reproduksinya sudah sempurna. Jarak melahirkan anak sapi berkisar

antara 12-14 bulan, keadaan ini sangat dipengaruhi oleh pubertas dan kecermatan

peternak dalam mendeteksi birahi pertama yang muncul pada sapi yang

selanjutnya dimasukkan dalam proses perkawinan. Program perkawinan ini harus
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benar-benar diperhitungkan karena pubertas atau dewasa kelamin umumnya

terjadi sebelum dewasa tubuh tercapai, sehingga hewan betina harus menyediakan

makanan untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuhnya dan tubuh anaknya.

Jadi seekor hewan betina muda yang baru menngalmi dewasa kelamin

membutuhkan lebih banyak makanan dan ternak akan menderita stress apabila

dikawinkan pada umur tersebut dibandingkan dengan hewan betina yang sudah

mencapai dewasa tubuh (Toelihere, 1985)

Alat alat reproduksi betina terletak  di dalam cavum pelvis (rongga

pinggul). Cavum pelvis dibentuk oleh tulang-tulang secrum, vertebrata coccygea

kesatu sampai ketiga dan dua os coxae. Os coxae dibentuk oleh ilium, ischium

dan pubis. Secara anatomi alat reproduksi betina dapat diagi menjadi ovarium,

oviduct, uterus, cervix, vagina, dan vulva.

Tabel.2.1 Organ-organ Reproduksi Hewan Betina dan Fungsi Utamanya.

No Organ Fungsi
1

2

Ovarium

Oviduk

-Produksi Oosit, produksi estrogen
(folikel de graaf), produksi progestin
-Transpor gamet (Sepermatozoa dan
Oosit)
-Tempat fertilisasi

3 Uterus -Mempertahankan dan memelihara embrio
4 Cervik -Mencegah kontaminasi mikrobial masuk ke

uterus
5 Vagina -Organ kopulasi

-Tempat deposit semen selama kawin alam
pada sapi

6 Vulva
-Saluran kelahiran
-Saluran Reproduksi bagian luar

Sumber: Proyek pengembangan dan peningkatan produk peternakan Riau (2001).
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Organ reproduksi sapi betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, cervix,

vagina, dan vulva (Tabel 2.1 ). Gambaran dari organ reproduksi hewan betina dan

fungsi utamanya yaitu :

1. Ovarium

Ovarium adalah organ reproduksi primer pada sapi, penghasil genet betina

(ovum) dan hormon kelamin betina (esterogen dan progestin). Sapi pada setiap

siklus estrusnya memproduksi satu ovum (motoccus), sehingga normalnya sapi

melahirkan satu anak setiap periode kebuntingannya.

Ovarium sapi berbentuk seperti almond dengan rata-rata berukuran 35 x

25 x 15 mm. Ukuran tersebut bervariasi antara ras sapi, pada ovarium yang aktif

lebih besar diandingkan dengan dengan yang tidak aktif. Pada sapi, berat ovarium

berkisar 10 sampai 20 gram. Tahap-tahap pemasakan berikutnya terjadi sampai

terbentuknya ovum yang masak yang mana disebut dengan folikel de graaf

(Blakely dan Badde, 1992).

2. Oviduct

Oviduct dibagi menjadi tiga bagian : infundibuun, ampulla, dan isthmus.

Pada sapi infudibulun terpisah dengan ovarium. Ampulla bergabung dengan

isthmus pada ampullary-isthmus juntion yang merupakan tempat terjadinya

fertilisasi.

3. Uterus

Uterus terdiri dari dua bagian : cornu uteri, corpus (body) dan cervix.

Panjang uterus pada sapi bervariasi dari 35-50 cm. Fungsi utama uterus adalah

untuk mempertahankan dan memberi makan embrio atau fetus. Tipe uterus pada
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sapi adalah biparlite (bicornuate uterus), yang ditandai dengan corpus uteri yang

kecil/ pendek (hanya sebelah anterior saluran cervix) dan cornu uteri yang

panjang.

4. Cervix

Cervix ditandai dengan dinding yang tebal dengan lumen yang sempit.

Saluran cervix pada sapi dikenal sebagai annularrings (terdiri dari 4 ring).

Panjang bervariasi dari 5-10 cm dengan diameter luas 2-5 cm. Cervix menutup

rapat, kecuali selama estrus yang mana sedikit relaks (membuka) memungkinkan

spermatozoa memasuki uterus. Leleran mukosa dari cervix keluar melalui vulva.

5. Vagina

Vagina berbentuk tubuler, berdinding tipis dan elastis. Panjang pada sapi

antara 25 – 30 cm. Pada perkawinan alami, semen diposisikan kedalam anterior

vagina dekat mulut cervix.

6. Vulva

Vulva adalah organ genitaliar luar, terdiri dari festibula dan labia. Pada

bagian bawah dari vulva (kurang lebih 1 cm didalam vulva) terdapat klitoris yang

mengandung jaringan erektil.

Salah satu faktor yang ikut menentukan dalam keberhasilan reproduksi di

samping genetika dan tata laksana pemeliharaan adalah pakan. Pemberian pakan

pada ternak sapi, pada dasarnya pemberian pakan terbagi atas kebutuhan untuk

berproduksi dan bereproduksi (perkembangbiakan). Kebutuhan hidup pokok

adalah kebutuhan akan sejumlah zat-zat gizi dalam imbangan (rasio) tertentu

harus disuplai untuk memenuhi proses proses hidup saja, tanpa ada suatu

kegiatan/ produksi. Sedangkan kebutuhan reproduksi adalah kebutuhan akan
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sejumlah zat gizi untuk fungsi psikologis tertentu seperti pertumbuhan,

kebuntingan, produksi susu, dan tenaga kerja. Kebutuhan hidup pokoknya

tergantung pada berat badan, sedangkan kebutuhan zat gizi untuk berproduksi

tergantung pada tingkat dan jenis produksinya. Kebutuhan untuk pertumbuhan

dipengaruhi oleh besar kecepatan pertumbuhan, untuk kebuntingan tergantung

pada umur dan lama kebuntingan, sedangkan untuk bekerja dipengaruhi oleh jenis

dan lama pekerjaan (Dinas Peternakan Provinsi Riau, 1998).

Penampilan produktivitas reproduktivitas sapi bali sangat tinggi. Sapi bali

dilaporkan sebagai sapi yang paling superior dalam hal fertilitas dan angka

konsepsi (Toelihere, 2002). Darmaja (1980) menyatakan bahwa angka fertilitas

sapi bali berkisar antara 83-86 %. Peternakan dengan sistem ekstensif seperti di

Lombok menimbulkan penurunan penampilan reproduksi (Bamualim dan

Wirdahayati, 2003). Fatah (1998) menyatakan bahwa sapi bali yang dipelihara

pada daerah kering timor memiliki angka fertilitasnya sampai 75 %.

2.3 Lama Bunting

Nancarrow et al (1981) menyatakan lama bunting adalah banyaknya hari

antara hari perkawinan yang terakhir sampai dengan hari saat kelahiran pedet

(anak sapi). Sapi yang bunting dapat dilihat dari perubahan fisik, khususnya

bagian perut dan perlakuannya. Sapi yang bunting rongga perut bagian kanan

lebih besar dan badannya bertambah berat. Perlakuan sapi menjadi tenang setelah

melampaui pertengahan masa kebuntingan dan setelah melahirkan anaknya. Lama

bunting sapi antara 280-285 hari (Djarijah, 1996). Sedangkan menurut

Partodihardjo (1987) lama bunting berkisar 275 – 290 hari dengan rata-rata 282
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hari. Lama bunting tersebut dipengaruhi oleh jenis kelamin, iklim, kondisi

makanan dan umur induk (Djare at al., 1979). Selanjutnya ditambahkan oleh

Jainudeen dan Hafez (2000) bahwa pertumbuhan dan perkembangan fetus juga

dipengaruhi oleh faktor genetik (spesies, bangsa, ukuran tubuh dan genotip),

faktor lingkungan (induk dan plasenta) serta faktor hormonal.

Menurut Faradis (2010) keberhasilan kebuntingan tergantung pada

ketepatan waktu antara perkembangan mekanisme Iuteolitik pada induk dan

antiuteolitik yang dihasilkan oleh konseptus. Apabila terjadi ketidak seimbangan

akan menyebabkan kematian embrio dan hal ini merupakan penyebab utama

kegagalan reproduksi pada sapi. Lama kebuntingan akan ditentukan oleh : 1)

Faktor meternal (umur induk),  2) Faktor fetal (litter size, jenis kelamin), 3) Faktor

genetik (spesies, breed dan genotip fetus), 4) Faktor lingkungan (nutrisi, suhu, dan

musim).

2.4 Umur Bunting Pertama

Umur bunting pertama pada sapi adalah waktu terjadinya fertilitas

(perkawinan terakhir pada sapi dara)  sampai terjadinya kelahiran pertama pada

sapi (Nancarrow et al., 1981). Partodihardjo (1987) menyatakan bahwa banyak

faktor yang mempengaruhi saat tercapainya pubertas, tetapi dalam praktek kita

menentukan saat pubertas berasarkan umur dan sekali-kali berdasarkan berat

badan, umur ternak sapi mencapai pubertas bervariasi dari umur 1-2 tahun. Ini

berarti bahwa sapi selambat-lambatnya telah bunting pertama pada umur 2,5

tahun. Adapun ciri-ciri ternak bunting seperti :1) berat badan meningkat, diikuti

dengan pertambahannya besar dinding perut yang dapat dilihat dengan jelas, 2)
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pada sapi betina yang pertama kali bunting terdapat adanya pertumbuhan ambing,

3) adanya gerakan perut dibagian sebelah bawah, sisi kanan dan belakang, 4) pada

akhirnya masa kebuntingan, otot-otot sekitar tulang panggung kelihatan

mengendur.

2.5 Calving Rate (Persentase Kelahiran)

Calving Rate adalah persentase jumlah anak yang lahir dari hasil satu kali

inseminasi, apakah inseminasi pertama, kedua, atau seterusnya (Toelihere, 1981).

Kelahiran adalah proses pengeluaran fetus dimulai dengan dimulainya kontraksi

yang kuat serta teratur dari uterus dan cervix. Besarnya nilai Calving Rate

tergantung pada efisiensi kerja inseminator, kesuburan pejantan, kesuburan betina

sewaktu inseminasi buatan dan kesanggupan memelihara anak dalam kandungan

sampai waktu lahir (Toelihere, 1981). Calving Rate juga dipengaruhi oleh

makanan, lingkungan dan umur ternak.

2.6 Conception Rate (Persentase Kebuntingan)

Conception Rate (Persentase Kebuntingan) adalah persentase sapi betina

yang bunting pada inseminasi pertama dan merupakan menjadi tolak ukur

keberhasilan dalam kegiatan pelaksanaan inseminasi buatan (IB) (Bearden dan

Fuquary, 1980). Salisbury dan Van Demark (1985) Conception Rate (CR) adalah

penghitungan jumlah sapi betina yang jelas dibuahi dan menjadi bunting pada

inseminasi pertama. Angka konsepsi ditentukan dalam waktu 40 sampai 60 hari

sesudah inseminasi berdasarkan diagnosa kebuntingan oleh dokter hewan. Angka

konsepsi ditentukan oleh 3 faktor yaitu kesuburan pejantan, kesuburan betina dan
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teknik inseminasi. Pada perkawinan normal juga dikemukakan suatu keadaan

yang hewan jantan dan betina mencapai kapasitas kesuburan 100%. Jika masing-

masing mencapai kesuburan 80%, pengaruh kombinasinya menghasilkan angka

konsepsi 64% (Toelihere, 1981). Hardjopranjoto (1995) mengemukakan bahwa

efisiensi  reproduksi pada sapi  dianggap baik bila angka konsepsi dapat mencapai

65%-75%.

2.7 Calving Interval

Toelihere (1985) menyatakan bahwa calving interval adalah jangka waktu

antara satu kelahiran dengan kelahiran berkutnya. Calving interval merupakan

gabungan data cervix periode dan lama bunting (Saladin, 1992). Pengaturan

kelahiran berhubungan langsung dengan calving interval. Semakin pendek selang

waktu kelahiran, semakin optimum jumlah kelahiran anak semasa hidup hewan

betina induk tersebut. Selang waktu kelahiran dipengaruhi oleh birahi timbul

setelah terjadinya kelahiran anak. Sedangkan kelahiran akan terjadi lebih pendek

bila mana birahi kembali setelah melahirkan anak cepat timbul kembali.

2.8 Service Per Conception

Service per conception digunakan untuk membandingakan efisiensi relatif

dari proses reproduksi antara individu-individu sapi betina yang subur. S/C sering

juga digunakan untuk menghitung banyaknya pelayanan yang dilakukan untuk

setiap terjadi konsep (Vandeplassche, 1982). Nilai S/C dihitung dengan

membandingkan jumlah seluruh pelayanan inseminasi buatan dengan jumlah

ternak yang bunting. Nilai ideal dari angka perkawinan/kebuntingan adalah sama
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dengan satu (Sutan, 1998). Nilai S/C standar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal

Peternakan (1991) adalah 1.60, menurut Toelihere (2008), nilai S/C yang normal

untuk wilayah Indonesia adalah 1.60-2.00, sedangkan menurut Davandra et al.

(1973) nilai S/C sapi bali 1,22. Angka konsepsi ditentukan berdasarkan hasil

diagnosa kebuntingan oleh dokter hewan dalam waktu 40-60 hari sesudah

iseminasi. Angka konsepsi ditentukan oleh 3 faktor yaitu kesuburan pejantan,

kesuburan betina dan teknik inseminasi. Makin rendah nilai S/C makin tinggi

tingkat kesuburan ternak betina dalam satuk kelompok (Toelihere, 2008).

Menurut Partodihardjo (1992), rendahnya nilai S/C disebabkan oleh beberapa

faktor seperti pelaporan deteksi birahi yang tidak tepat, rendahnya keterampilan

inseminator dan kualitas semen yang digunakan kurang baik. Pengaruh

lingkungan terhadap keragaman angka kelahiran lebih besar dari faktor genetik

ternak (Mc. Dowel et al., 1972).


