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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Sejarah dan Perkembangan Ternak Sapi 

Sapi termasuk dalam genus Bos, berkaki empat, tanduk berongga, 

memamah biak. Sapi juga termasuk dalam kelompok Taurinae, termasuk di 

dalamnya Bos Taurus (sapi-sapi yang tidak memiliki punuk) dan Bos Indikus 

(sapi-sapi yang berpunuk), (Susilorini, dkk.2008). Ditinjau dari sistematika 

ternak, sapi bali masuk familia Bovidae, Genus Bos dan Sub-Genus Bovine, yang 

termasuk dalam Sub-Genus tersebut adalah Bibos Gaurus, Bibos Frontalis dan 

Bibos Sondaicus (Hardjosubroto, 1994), sedangkan Williamson dan Payne (1978) 

menyatakan bahwa sapi bali (Bos-Bibos Banteng) yang spesies liarnya adalah 

banteng termasuk Famili Bovidae, Genus Bos dan Sub-Genus bibos. 

Pembangunan peternakan terutama pengembangan sapi potong perlu 

dilakukan melalui pendekatan usaha yang berkelanjutan, modern, dan professional 

dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. 

Selain itu, pengembangan usaha sapi potong hendaknya didukung oleh industri 

pakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan spesifik lokasi melalui 

pola yang terintegrasi. Untuk memenuhi kecukupan pangan, terutama protein 

hewani, pengembangan peternakan yang terintegrasi merupakan salah satu pilar 

pembangunan sosial ekonomi. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya 

peternakan yang seimbang merupakan cetak biru (blue print) pengembangan 

peternakan di masa mendatang (Riady, 2004). 

Pengembangan peternakan sapi potong dilakukan bersama oleh 

pemerintah, masyarakat (peternak skala kecil), dan swasta. Pemerintah 

menetapkan aturan main, memfasilitasi serta mengawasi aliran dan ketersediaan 
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produk, baik jumlah maupun mutunya agar memenuhi persyaratan halal, aman, 

bergizi, dan sehat.  Swasta dan masyarakat berperan dalam mewujudkan 

kecukupan produk peternakan melalui kegiatan produksi, impor, pengolahan, 

pemasaran, dan distribusi produksapi potong (Bamualim et al, 2008). 

Ditinjau dari sisi potensi yang ada, Indonesia selayaknya mampu 

memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dan berpotensi menjadi pengekspor 

produk peternakan. Hal tersebut dimungkinkan karena didukung oleh ketersediaan 

sumber daya ternak dan peternak, lahan dengan berbagai jenis tanaman pakan, 

produk sampingan industri pertanian sebagai sumber pakan, serta ketersediaan 

inovasi teknologi. Jika potensi lahan yangada dapat dimanfaatkan 50% saja maka 

jumlah ternak yang dapat ditampung mencapai 29 juta satuan ternak (ST). Belum 

lagi kalau padang rumput alam yang ada di perbaiki dan ditingkatkan kualitasnya 

dengan menggunakan rumput unggul sehingga daya tampungnya meningkat 

secara nyata (Bamualim et al, 2008). 

Menurut Rustijarno dan Sudaryanto (2006), kebijakan pengembangan 

ternak sapi potong ditempuh melalui dua jalur. Pertama, ekstensifikasi usaha 

ternak sapi potong dengan menitik beratkan pada peningkatan populasi ternak 

yang didukukng oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan 

penyakit dan parasit ternak, peningkatan penyuluhan, bantuan perkreditan, 

pengadaan dan peningkatan mutu pakan atau hiauan, dan pemasaran. Kedua, 

intensifikasi atau peningkatan produksi persatuan ternak melalui penggunaan bibit 

unggul, pakan ternak, dan penerapan manajemen yang baik. 
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2.2. Sapi Bali 

Sapi Bali merupakan sapi potong asli Indonesia dan merupakan hasil 

domestikasi dari Banteng (Bibos banteng) (Hardjosubroto, 1994) dan merupakan 

sapi asli sapi Pulau Bali (Sutan, 1988).Sapi Bali (Bos sondaicus) adalah 

merupakan salah satu bangsa sapi asli dan murni Indonesia, yang merupakan 

keturunan asli banteng (Bibos banteng) dan telah mengalami proses domestikasi 

yang terjadi sebelum 3.500 SM diwilayah Pulau Jawa atau Bali dan Lombok. Hal 

ini diperkuat dengan kenyataan bahwa sampai saat ini masih dijumpai banteng 

yang hidup liar di beberapa lokasi di Pulau Jawa, seperti di Ujung Kulon serta 

Pulau Bali yang menjadi pusat gen Sapi Bali (Nozawa, 1979). 

Sapi Bali merupakan salah satujenis sapi lokal Indonesia yang berasal dari 

Bali yang sekarang telah menyebar hampir ke seluruh penjuru Indonesia bahkan 

sampai luar negeri seperti Malaysia, Filipina, dan Australia (Oka, 2010). Sapi Bali 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan sapi lainnya antara lain mempunyai 

angka pertumbuhan yang cepat, adaptasi dengan lingkungan yang baik, dan 

penampilan reproduksi yang baik. Sapi Bali merupakan sapi yang paling banyak 

dipelihara pada peternakan kecil karena fertilitasnya baik dan angka kematian 

yang rendah (Purwantara et al, 2012). 

 Sapi Bali mempunyai ciri-ciri khusus antara lain: warna bulu merah bata, 

tetapi yang jantan dewasa berubah menjadi hitam (Hardjosubroto, 1994). Satu 

karakter lain yakni perubahan warna sapi jantan kebirian dari warna hitam 

kembali pada warna semula yakni coklat muda keemasan yang diduga karena 

makin tersedianya hormon testosteron sebagai hasil produk testes (Aalfs, 1934 cit 

Darmadja, 1980). 
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 Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa ada tanda-tanda khusus yang 

harus dipenuhi sebagai sapi bali murni, yaitu warna putih pada bagian belakang  

paha, pinggiran bibir atas dan pada paha kaki bawah mulai tarsus dan carpus 

sampai batas pinggir atas kuku, bulu pada ujung ekor hitam, bulu pada bagian 

dalam telinga putih, terdapat garis belut (garis hitam) yang jelas pada bagian atas 

punggung, bentuk tanduk pada jantan yang paling ideal disebut bentuk tanduk 

silak congklok yaitu jalannya pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit 

keluar lalu membengkok ke atas, kemudian pada ujungnya membengkok sedikit 

keluar. Pada sapi betina bentuk tanduk yang ideal disebut manggul gangsa yaitu 

jalannya pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah kebelakang sedikit 

melengkung kebawah ujungnya sedikit mengarah ke bawah serta menjorok 

kedalam, dan berwarna hitam. 

 Bentuk tubuh sapi bali menyerupai banteng, tetapi ukuran tubuhnya lebih 

kecil akibat proses domestikasi. Secara umum ukuran badan sapi bali termasuk 

kategori sedang dengan bentuk badan memanjang, dada dalam, badan padat 

dengan perdagingan yang kompak, kepala agak pendek, telinga berdiri dan dahi 

datar. Bulu sapi bali umumnya pendek, halus dan licin. Sapi bali betina memiliki 

tanduk tetapi ukurannya lebih kecil dari sapi bali jantan. Umumnya tanduk 

berukuran besar, runcing dan tumbuh agak ke bagian luar kepala dengan panjang 

untuk sapi jantan antara 25-30 cm dengan jarak anata kedua ujung tanduk 45-65 

cm. Sapi Bali jantan dan betina tidak memiliki punuk dan seolah tidak 

bergelambir (Payne dan Rollinson, 1973; National Research Council, 1983) 
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2.2. Reproduksi Sapi Bali (Sapi Betina) 

Reproduksi ternak adalah suatu kemewahan fungsi tubuh yang secara 

fisiologik tidak vital bagi kehidupan individual tetapi sangat penting bagi 

kelanjutan suatu jenis atau bangsa ternak. Pada umumnya reproduksi baru dapat 

berlansung setelah ternak mencapai masa pubertas dan di atur oleh kelenjar-

kelenjar endokrin dan hormon-hormon yang dihasilkannya (Toelihere, 1979). 

Menurut Isnaeni (2006), reproduksi merupakan proses pembentukan 

individu baru, dimana reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual 

(generatif) dan aseksual (vegetatif).  Proses produksi secara aseksual dapat 

berlansung dengan cara pembelahan, fragmantasi atau building (bertunas). Proses 

reproduksi pada ternak yang terjadi secara seksual (generatife) yang diawali 

dengan pembentukan gamet, pembuahan, dan proses perkembangan embrio 

sehingga individu baru akan muncul. 

Reproduksi hewan betina adalah suatu proses yang kompleks yang 

melibatkan seluruh tubuh ternak dan mulai berfungsi ketika memasuki usia 

dewasa kelamin. Alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan proses 

reproduksi dapat berlangsung baik. Terjadi pelepasan sel telur, fertilisasi, 

implantasi yaitu uterus, tetapi juga menerima sperma dan membawanya ke tempat 

fertilisasi yaitu oviduk (Mauget et al., 2007). 

Organ reproduksi sapi betina, organ reproduksi primer, ovaria, 

menghasilkan ovarium dan hormon-hormon kelamin betina. Organ-organ 

sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari tuba fallopi (oviduk), uterus, cervix,  

vagina dan vulva (Dellman, 1992). Secara anatomik alat reproduksi betina terdiri 
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dari gonad atau ovarium, saluran-saluran reproduksi, dan alat kelamin luar 

(Partodiharjo, 19920). 

1. Ovarium 

Ovarium adalah organ primer pada sapi, penghasil gamet betina 

(ovum) dan hormon kelamin betina (estrogen dan progestin). Sapi pada 

setiap siklus estrusnya memproduksi satu ovum (motoccus), sehingga 

normalnya sapi melahirkan satu anak setiap periode kebuntingan. 

Ovarium sapi berbentuk seperti almond dengan rata-rata berukuran 35 

x 25 x 15 mm. ukuran tersebut bervariasi diantara ras Sapi, pada 

ovarium yang aktif lebih besar dibandingkan dengan yang tidak aktif. 

Pada sapi, berat ovarium berkisar 10 sampai 20 gram. Tahap-tahap 

pemasakan berikutnya terjadi sampai terbentuknya sebuah ovum yang 

masak yang disebut dengan folikel de graaf (Blakely dan Bade, 1992). 

Ovarium merupakan alat reproduksi betina yang berfungsi 

memproduksi ovum (sel telur) dan menghasilkan hormon estrogen, 

progesteron dan inhibin (Widayati dkk, 2008). 

2. Oviduk 

Oviduk merupakan bagian yang berperan penting dalam peristiwa 

kopulasi saat proses reproduksi. Oviduk terdapat sepasang (kiri dan 

kanan) dan merupakan saluran kecil berkelok-kelok membentang dari 

depan ovarium berlanjut ke tanduk uterus. Oviduk sendiri terdiri dari 

tiga bagian yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Pada masing-

masing bagian memiliki keunikan tersendiri, seperti misalnya bagian 

infundibulum, bagian ujung infundibulum terdapat jumbai-jumbai yang 
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disebut fimbria. Bagian isthmus dengan ampula dibatasi oleh suatu 

amulari ismic junction yang berperan dalam pembuahan, sedangkan 

batas antara isthmus dengan uterus adalah uteri tubal junction (Hafez, 

1993). Menurut Bearden dan Fuquay (1997), panjang oviduk untuk 

kebanyakan spesies ternak 20 sampai 30 cm. 

Fungsi dari oviduk antara lain pertemuan ovum dengan spermatozoa 

atau tempat terjadinya fertilisasi di bagian ampula (Blakley dan Bade, 

1991). 

3. Uterus  

Uterus merupakan bagian saluran alat kelamin betina yang berbentuk 

buluh, berurat daging licin, untuk menerima ova yang telah dibuahi 

atau embrio dari tuba falopi (Hardjopranjoto, 1995). Uterus merupakan 

tempat implantasi konseptus (zigot yang telah berkembang menjadi 

embrio) (Dellman dan Brown, 1992). Fungsi uterus adalah sebagai 

jalannya sperma pada saat kopulasi dan motilitas (pergerakan) sperma 

ke tuba falopii dibantu dengan kerja yang sifatnya kontraktil. Uterus 

juga berperan besar dalam mendorong fetus serta membrannya pada 

saat kelahiran (Hunter, 1995).  

4. Serviks 

Serviks merupakan suatu struktur yang mempunyai sfingter 

(Sphincter) yang memisahkan rongga uterin dengan rongga vagina 

(Hardjopranjoto, 1995). Fungsi pokok serviks adalah untuk menutup 

uterus guna melindungi masuknya invasi bakteri maupun masuknya 

bahan-bahan asing. Hardjopranjoto (1995), berpendapat bahwa serviks 
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pada sapi panjangnya antara 5 sampai 10 cm mempunyai diameter 

antara 2 sampai 6,5 cm.  

5. Vagina  

Vagina adalah bagian saluran peranakan yang terletak di dalam pelvis 

di antara uterus (arah cranial) dan vulva (kaudal). Vagina juga 

berperan sebagai selaput yang menerima penis dari hewan jantan pada 

saat kopulasi (Frandson, 1992). Vagina merupakan buluh berotot yang 

menjulur dari serviks sampai vestibulum (Dellman dan Brown, 1992). 

Menurut Toilihere (1981), pada hewan tidak bunting panjang vagina 

pada sapi mencapai 25-30 cm. variasi vagina ini tergantung pada jenis 

hewan, umur dan frekuensi beranak (semakin sering beranak, vagina 

semakin lebar). Pada perkawinan alami, semen dideposisikan kedalam 

anterior vagina dekat mulut serviks. 

6. Vulva 

Vulva adalah organ reproduksi bagian luar hewan betina. Vulva terdiri 

dari atas labia mayora dan labia minora. Labia mayora berwarna 

hitam dan tertutup oleh rambut. Labia mayora merupakan bagian 

terluar dari vulva. Sedangkan bagian dalam vulva yang tidak terdapat 

rambut yaitu labia minora (Bearden dan Fuquay, 1997).  

 

2.2.1. Umur Dewasa Kelamin 

Dewasa kelamin adalah suatu keadaan dimana alat reproduksi atau alat 

kelamin ternak mulai berfungsi, walaupun kondisi tubuh belum siap bunting atau 

melahirkan. Tercapainya dewasa kelamin setiap individu ternak tidak seragam 
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karena pertumbuhan tubuh ternak dan kelamin sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain : keturunan (breed) social, iklim dan makanan. Tercapainya 

dewasa kelamin ditandai dengan telah berfungsinya alat-alat reproduksi, hewan 

betina ovariumnya telah menhasilkan sel-sel telur (ovum) yang ditandai dengan 

memperlihatkan siklus birahi setiap 18-24 hari dengan rataan 21 hari. Sedangkan 

hewan jantan ditandai dengan telah berfungsinya testes menghasilkan sperma dan 

sudah mau menaiki ternak betina yang sedang birahi (Saladin, 1992). 

Hewan betina muda tidak boleh dikawinkan sampai pertumbuhan 

badannya memungkinkan untuk suatu kebuntingan dan kelahiran normal. Hal ini 

karena dewasa kelamin terjadi sebelum dewasa tubuh tercapai. Sapi-sapi dara 

sebaiknya dikawinkan menurut ukuran dan berat badannya bukan menurut umur 

(Toelihere, 1994). Menurut Dziuk (1973) dalam Hunter (1980), menyatakan 

bahwa umur sapi dara saat pubertas dapat beragam dari 8 sampai 18 bulan atau 9-

13 bulan dengan dengan bobot badan sekitar 260 kg.  

 

2.2.2. Umur Sapi Dikawinkan Pertama Kali 

Dalam menentukan saat sapi dikawinkan pertama kali, disamping umur, 

ukuran tubuhnya juga menentukan. Sapi betina mulai dikawinkan untuk pertama 

kali antara umur 24-30 bulan (2-2,5 tahun) dengan rata-rata umur 27 bulan, sebab 

pada umur tersebut sapi sudah mencapai dewasa tubuh (Partodiharjo, 1992). Sapi 

bali yang dipelihara secara tradisional dengan memakan rumput lapangan 

mungkin mencapai berat 200 kg pada umur 3-4 tahun. Di daerah lain dengan 

rumput berlimpah dan kualitas makanan yang lebih baik, berat tersebut mungkin 

tercapai pada umur 2-3 tahun (Toelihere, 1985).  
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2.2.3. Siklus Estrus Sapi 

Sapi merupakan hewan poliestrus, setelah mencapai usia pubertas siklus 

estrus berlansung secara terus menerus sepanjang tahun, kecuali pada saat hewan 

bunting, siklus estrusnya terhenti sementara. Panjang siklus estrus normal pada 

sapi induk 21 (18-24) hari. Kebanyakan bangsa sapi mempunyai rata-rata lama 

estrus 12 jam dengan variasi normal antara 8 sampai 16 jam. Waktu ovulasi pada 

sapi umumnya terjadi sekitar 12 jam dari akhir estrus (Feradis, 2010). 

Periode siklus estrus terbagi dalam 4 periode yaitu : estrus, metestrus, 

diestrus, dan proestrus (Bearden, 1984). 

a. Proestrus 

Dimulai dengan regresi corpus luteum dan merosotnya progesteron 

serta melaju sampai dimulai estrus. Ciri utama dari proestrus adalah 

terjadinya pertumbuhan folikel yang cepat.Akhir dari periode ini 

adalah pengaruh estrogen pada sistem saluran reproduksi dan gejala 

tingkah laku mendekati estrus dapat diamati (Bearden, 1984). 

b. Estrus  

Estrus didefinisikan sebagai periode waktu ketika betina reseptif 

terhadap jantan dan akan membiarkan untuk dikwini. Periode estrus 

pada sapi berlansung selam 12-18 jam.Ovulasi yang berkaitan dengan 

estrus terjadi 10-12 jam sesudah akhir estrus (Bearden, 1984). 

c. Metestrus 

Periode metestrus dimulai dengan berhentinya estrus dan berlansung 

kira-kira 3 hari.Terutama, hal ini merupakan suatu periode 

pembentukan corpus luteum selama akhir estrus dan proestrus, 



15 
 

konsentrasi estrogen yang tinggi meningkatkan vaskularisasi 

endometrium.Vaskularisasi ini mencapai punjaknya kira-kira 1 hari 

sesudah akhir estrus. Dengan menurunnya kadar estrogen, kerusakan 

kapiler dapat terjadi yang menghasilkan hilangnya sedikit darah 

(Bearden, 1984). 

d. Diestrus 

Dikarekteristikan sebagai periode dalam siklus estrus ketika corpus 

luteum fungsional penuh.Pada sapi dimulai kira-kira hari ke 5 siklus, 

ketika suatu peningkatan konsentrasi progesterone dalam darah dan 

dapat dideteksi pertama kali, dan berakhir dengan regresi corpus 

luteum pada hari 16 dan 17 (Bearden, 1984). 

 

2.2.4. Kesuburan (Fertilitas) 

Kesuburan adalah jumlah terjadi kebuntingan yang dihasilkan dari 

sejumlah hewan ternak yang dikawinkan yang dinyatakan dalam persentase, 

makin tinggi angka kebuntingan (persentase) ini berarti ternak sapi tersebut makin 

subur. Faktor yang mempengaruhi kesuburan ini adalah faktor genetik (bangsa), 

pengaruh lingkungan seperti cekaman suhu tinggi dan cuaca (iklim). Pada bangsa 

sapi-sapi eropa, angka fertilitas berkisar antara 50-70%, pada Sapi Bali antara 83-

100%, dan Sapi pesisir 80-100%. Tingginya fertilitas pada Sapi Bali dan Sapi 

pesisir erat kaitannya dengan lamanya estrus (Saladin, 1992). 

Pada ternak sapi di Indonesia dijumpai perkawinanan musiman (scasonal 

breeding), meskipun tidak seekstrim yang berlaku di daerah sedang. Perkawinan 

banyak terjadi pada musim penghujan, hingga kelahiran anak pada permulaan 
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musim kering. Keadaan ini erat hubungannya dengan ransangan dari 

hypothalamus yang bekerja secara antagenestik dengan intensitas sinar 

matahari.Pada musim hujan sinar matahari kurang intensif, sehingga hal ini 

mengakibatkan hypothalamus bekerja lebih aktif untuk meransang terjadi estrus 

(Saladin, 1992). 

 

2.2.5. Kebuntingan 

Kebuntingan merupakan proses yang dimulai sejak bersatunya sel kelamin 

jantan (spermatozoa) dengan sel kelamin betina (ovum) menjadi sel baru yang 

dikenal dengan istilah zigot (Nancarrow dkk, 1981;McDonal, 1989). Menurut 

pendapat Yusuf (2012), periode yang dimulai dengan fertilisasi dan diakhiri 

dengan kelahiran. 

Lama kebuntingan adalah banyaknya hari antara hari perkawinan yang 

terakhir jadi sampai dengan hari saat kelahiran pedet (anak sapi). Lama bunting 

pada ternak sapi berkisar antara 270 sampai 290 hari dengan rataan 283 hari. 

Apabila sapi betina dikawinkan pada umur 2 tahun dan terjadi kebuntingan, maka 

pada umur 3 tahun sudah punya keturunan (Saladin, 1992). Lama kebuntingan 

ditentukan oleh empat faktor,yakni faktor maternal, faktor fetal, faktor genetik, 

faktor lingkungan (Feradis, 2010). Selama kebuntingan awal, embrio melayang 

bebas pertama di dalam oviduk dan kemudian didalam uterus. Nutrisi embrio 

berasal dari dalam sitoplasmanya dan dengan penyerapan dari susu uterus (uterine 

milk), setelah plasentasi terjadi (embrio melekat pada uterus), embrio memperoleh 

makanan dan membuang produk buangan melalui darah induk (Yusuf, 2012). 
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Pakan yang terlalu tinggi selama akhir kebuntingan dapat mengakibatkan  

distokia, akibatnya induk dan anak menjadi lemah dan mati oleh lamanya proses 

kelahiran (Tomaszewska et al, 1991). Kekurangan pakan akan menurunkan bobot 

lahir sapi sehingga anak yang dilahirkan menjadi lemah. 

 

2.2.6. Kelahiran  

Kelahiran merupakan proses pengeluaran fetus yang dimulai dengan 

adanya kontraksi kuat dan teratur dari uterus dan cervix. Proses kelahiran 

biasanya dibagi menjadi tiga fase, yaitu pelebaran cervix, pengeluaran fetus, dan 

pengeluaran plasenta (Tomaszewska, 1991). 

Kelahiran atau melahirkan adalah proses fisiologis yang berhubungan 

dengan pengeluaran anak dan plasenta dari induknya pada akhir masa 

kebuntingan. Tanda ataupun gejala-gejala menjelang melahirkan pada hewan 

ternak, pada umumnya hampir sama dari spesies ke spesies, tetapi tidak konstan 

antara individu ternak dan antara melahirkan yang berurutan. Tanda-tanda itu 

misalnya : induk hewan gelisah, ligamenta sacrospinosum et tuberosum merelaks, 

edema pada vulva, lendir sumbat cervic mencair, kolostrum telah menjadi cair dan 

apabila ambing dipencet akan mengeluarkan susu, dan sebagainya (Manalu,1995). 

Gejala-gejala ini merupakan indikasi yang baik terhadap perkiraan waktu 

kelahiran yang diharapkan. Feradis (2010), menyatakan bahwa satu atau dua hari 

sebelum melahirkan sapi menjadi gelisah. 
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2.3. Performan Reproduksi Sapi yang di IB 

Pada peternakan sapi, efisiensi reproduksi sangat penting artinya karena 

berhubungan dengan keuntungan. Rhodes (2003), menyatakan bahwa penampilan 

reproduksi pada sapi potong dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas 

pakan, menyusui, dan penyakit peripartum. Penampilan reproduksi sapi potong 

setelah melahirkan sangat tergantung dari status pakan yang diberikan (Van 

Niekerk, 1982).   

Penampilan produktivitas dan reproduktivitas sapi bali sangat tinggi. Talib 

et al. (2003) melaporkan bahwa rata-rata berat hidup sapi bali saat lahir, sapih, 

tahunan dan dewasa berturut-turut 16,8; 82,9; 127,5; dan 303 kg. Sapi Bali 

dilaporkan sebagai sapi yang paling superior dalam hal fertilitas dan angka 

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

sapi bali berkisar antara 83-86 %. Di Sulawesi Selatan, angka fertilitas sapi bali 

adalah 82% (Wardoyo, 1950). Peternakan dengan sistem ekstensif seperti di 

Lombok menimbulkan penurunan penampilan reproduksi (Bamualim dan 

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

pada daerah kering di Timor memiliki angka fertilitasnya sampai 75%. 

Darmaja (1980) menyatakan bahwa perfomans sapi bali mempunyai 

adaptasi yang baik terhadap pengaruh lingkungan yang panas dan cukup toleran 

terhadap lingkungan dingin serta sangat efisien dalam penggunaan pakan dengan 

kualitas rendah. Demikian pula Williamson dan Payne (1993) menyatakan bahwa 

lingkungan biotik mempengaruhi performans sapi potong melalui tingkat efisiensi 

penggunaan pakannya dan mampu menampilkan performans secara maksimal. 
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Hasil program IB menurut Ismaya (1999), diukur dari: angka tidak 

kembali minta diinseminasi, angka kebuntingan inseminasi ke-1, angka kawin 

perkebuntingan, jarak kawin pertama pasca beranak, angka beranak, jarak 

beranak. 

 

2.3.1. Calving Interval (CI) 

Calving interval adalah jarak waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran 

berikutnya atau sebelumnya. Calving interval  ditentukan oleh lama kebuntingan 

dan lama days open (Jaenudeen dan Hafez, 2008). 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 dikatan baik apabila seekor induk dapat 

menghasilkan pedet dalam satu tahun. 

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). 
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2.3.2. Estrus Kembali Setelah Melahirkan 

Menurut Wattiaux (1995), sapi-sapi induk siap bunting lagi sekitar 21 – 56 

hari sesudah beranak. Sebagian besar sapi birahi kembali antara 21- 80 hari 

sesudah beranak. Perbaikan nutrisi sebelum dan sesudah beranak menurutnya 

dapat mempercepat saat estrus post partum. Sapi induk dikawinkan kembali 60-

80 hari pasca beranak (Partodihardjo, 1992) dan 60-90 hari (Sorenson, 1979). 

Affandhy (2003), faktor yang berpengaruh terhadap lamanya birahi pasca 

beranak adalah manajemen penyapihan “pedhet” dan akan memperpanjang 

terjadinya ovulasi pasca beranak. Schillo (1992), menyatakan bahwa kondisi 

induk sapi yang kurang gizi/cadangan energi tubuh rendah, menyebabkan estrus 

post partum lebih lama, namun belum diketahui secara akurat berapa cadangan 

energi yang ideal agar estrus post partum kembali normal. Pedet yang masih 

menyusu juga berpengaruh dalam menekan fungsi hypothalamus merangsang 

hormon LH (hormon yang berfungsi merangsang pertumbuhan 

folikel/mengaktifkan ovarium), sehingga selama pedet belum disapih maka birahi 

tidak muncul. Semakin lama pedet dibiarkan menyusu, maka semakin lama birahi 

muncul. Menurut Winugroho (2002), untuk mencapai estrus post partum yang 

ideal, diperlukan pakan tambahan yang cukup pada induk sapi dan sebaiknya 

diberikan 2 bulan sebelum dan 2 bulan setelah beranak. 

 

2.3.3. Persentase Kebuntingan (Conception Rate) 

Angka kebuntingan atau “Conception Rate” merupakan salah satu ukuran 

dalam pelaksanaan kegiatan IB (Bearden dan Fuquay,1980).Menurut Jainudeen 

dan Hafez (1993), CR merupakan informasi berapa persen sapi yang menjadi 
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bunting dari sejumlah sapi yang diinseminasi pertama secara bersama-sama. 

Salisbury dan VanDenmark (1985), menyatakan bahwa CR merupakan 

perhitungan jumlah sapi betina yang jelas dibuahi dan menjadi bunting pada 

inseminasi pertama.“Conception Rate” disebut juga dengan efisiensi pembuahan 

yang merupakan ukuran fertilitas sapi betina (Partodihardjo, 1992). 

 

2.3.4. Lama Kebuntingan  

Lama masa kebuntingan adalah periode dari terjadinya fertilisasi oleh 

sperma dengan sel telur sampai terjadinnya kelahiran anak yang berkisar 278,8 

sampai 291 hari (Prasojo dkk, 2010). Menurut Iskandar (2011), menyatakan 

bahwa lama kebuntingan dipengaruhi oleh bangsa sapi, jenis kelamin dan jumlah 

anak yang dikandung, umur induk, musim dan letak geografis. 

Widiyaningrum (2005), menyebutkan bahwa lama masa bunting sapi lokal 

berkisar antara 275-285 hari. Sedangkan menurut Blakely dan Bade (1998) masa 

kebuntingan sapi-sapi Eropa antara 240-330 hari dengan rata-rata 283 hari. 

Variasi kebuntingan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya factor 

bangsa,kelahiran kembar atau tunggal, bobot janin, serta jenis kelamin janin yang 

dikandungnya. 

 

2.3.5. Angka Beranak (CvR) 

Menurut Partodihardjo (1992), bila IB belum menghasilkan anak yang 

berdiri disamping induknya maka IB belum bisa dikatakan berhasil. Calving Rate 

dihitung mulai umur satu hari pedet dilahirkan dalam keadan hidup (Salisbury dan 

VanDenmark, 1985). 
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Calving Rate merupakan persentase jumlah anak yang lahir hidup dari 

hasil inseminasi pada sekelompok induk (Bearden dan Fuquay, 1980).Menurut 

Toleihere (1993), menyatakan bahwa dalam suatu populasi yang besar dari sapi-

sapi betina subur yang diinseminasi dengan semen yang subur pula, dapat 

menghasilkan CR sebesar 62%. 

 

2.4. Inseminasi Buatan 

Inseminasi Buatan (IB) adalah suatu teknik untuk memasukkan 

spermatozoa atau semen jantan yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu 

kedalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus 

yang disebut „inseminasion gun‟. IB merupakan salah satu teknik menghasilkan 

sapi unggul serta perbaikan mutu genetik. Semen dari seekor sapi jantan dapat 

dipergunakan untuk menginseminasi sampai beberapa ekor sapi betina (Wodzicka 

1991). Aplikasi teknologi IB dengan menggunakan semen pejantan yang telah 

diseleksi untuk produksi bibit sapi unggul, diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas dan juga perbaikan mutu genetik sapi lokal yang berlipat ganda 

dalam waktu relatif singkat (Toelihere, 1985). 

Manfaat dari teknik IB antara lain mempertinggi penggunaan pejantan 

unggul, menghemat biaya, mencegah penularan penyakit, keturunan lebih cepat 

diseleksi (Toelihere, 1979). Menurut Partodihardjo (1995), keuntungan yang yang 

diperoleh lewat pada IB adalah menciptakan ternak murni, memperbaiki fertilitas 

ternak, memberi gambaran tentang situasi peternakan di suatu daerah dan 

sebgainya.  
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Kerugian dari inseminasi buatan adalah menurunkan nilai CR bila 

prosedur yang dilakukan tidak benar, kemungkinan dapat terjadi abnormalitas 

genetik, terbatasnya pejantan unggul, kemungkinan terjadinya inbreeding 

(Toelihere, 1985). 


