
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sapi Bali

Ternak sapi dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu Bos indicus (zebu

sapi berponok), Bos taurus yaitu bangsa sapi yang menurunkan bangsa-bangsa sapi

potong dan perah di Eropa, Bos sondaicus (Bos bibos), yang dikenal dengan nama

sapi Bali, sapi Madura, sapi Jawa dan sapi lokal (Sugeng, 2000). Sapi Bali

merupakan keturunan dari sapi liar yang disebut Banteng (Bos sondaicus) yang telah

mengalami proses penjinakan (domestikasi) bertahun-tahun lamanya (Sugeng, 2000).

Abidin (2002) menyatakan keunggulan sapi Bali adalah mudah beradaptasi dengan

lingkungan baru, sehingga  sering  disebut ternak perintis. Payne dan Hodges (1997)

menyatakan bahwa sapi Bali memiliki potensi genetik plasma ternak lokal yang

mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan ternak impor. Keunggulan

tersebut antara lain, keunggulan dalam memanfaatkan hijauan pakan yang berserat

tinggi, daya adaptasi iklim tropis dan fertilitas tinggi (83%) serta persentase karkas

(56%) dan kualitas karkas yang baik. Williamson dan Payne (1993) menuliskan

bahwa bangsa sapi Bali memiliki klasifikasi taksonomi berdasarkan d’Alton 1823

sebagai berikut :

Phylum : Chordata

Sub-phylum : Vertebrata

Class : Mamalia

Ordo : Artiodactyla



Sub-ordo : Ruminantia

Family : Bovidae

Genus : Bos

Species : Bos sondaicus

Wiliamson dan Payne (1983) menyatakan bahwa ciri fisik sapi Bali adalah

berukuran sedang, berdada dalam dengan kaki yang bagus, warna bulu merah bata

dan coklat tua. Bagian punggung memiliki garis hitam di sepanjang punggung yang

disebut “garis belut”. Sapi Bali mempunyai ciri khas yaitu tidak berpunuk, umumnya

keempat kaki dan bagian pantatnya berwarna putih (Abidin, 2002). Pedet  tubuhnya

berwarna merah bata (Susilorini et al., 2008).

Sapi ini memiliki ciri genetik yang khas yaitu mudah beradaptasi dengan

lingkungan yang kurang menguntungkan sehingga dikenal dengan istilah sapi

perintis/sapi pelopor (Handiwirawan et al., 2007). Sapi Bali juga mudah

dikendalikan, jinak, dapat hidup hanya dengan memanfaatkan hijauan yang kurang

bergizi, tidak selektif terhadap makanan dan memiliki daya cerna terhadap makanan

serat yang cukup baik (Batan, 2006).

Bentuk tanduk paling ideal pada sapi jantan disebut regak ranjung yaitu

pertumbuhan tanduk berawal dari dasar sedikit keluar, lalu membengkok ke atas,

kemudian pada ujungnya membengkok sedikit keluar. Pada sapi betina bentuk tanduk

yang ideal dinamakan manggul gangsa yaitu jalannya pertumbuhan tanduk satu garis



dengan dahi arah ke belakang sedikit melengkung ke bawah dan pada ujungnya

sedikit mengarah ke bawah dan ke dalam dengan warna tanduk hitam. Gumba pada

sapi Bali nampak jelas dan berbentuk khas (Hardjosubroto, 1994). Sapi bali betina

ditunjukan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Sapi Bali Betina

1.2 Masa Adaptasi Pakan dan Lingkungan

Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk dapat menyesuaikan diri

terhadap lingkungan tempat hidupnya yang memungkinkan tetap hidup (survive) dan

berkembang biak di lingkungan alaminya. Adaptasi fisiologi berkaitan dengan proses

adaptif di dalam tubuh organisme. Biasanya adaptasi fisiologi melibatkan zat-zat

kimia tertentu untuk membantu proses yang berlangsung di dalam tubuh. Mathius



dkk (2004) menyatakan bahwa ternak sapi dapat memanfaatkan pelepah, solid dan

bngkil sawit sebagai bahan utama pakan dengan fase adaptasi yang cukup lama

kurang lebih selam 3 bulan.

1.3 Bahan Pakan Ternak

Pakan adalah semua bahan yang biasa diberikan dan bermanfaaat bagi ternak

serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh ternak. Menurut Sarwono

dan Arianto (2003), pakan adalah makanan yang diberikan kepada ternak untuk

kebutuhan hidup dan berproduksi. Pakan yang diberikan harus berkualitas tinggi

yaitu mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak seperti air, karbohidrat,

lemak, protein dan mineral (Parakkasi, 1995). Pemberian pakan hijauan pada ternak

sapi diberikan acuan 10% dari bobot badan dalam sehari serta kosentrat dapat

diberikan sebanyak 2,5-3% dari bobot badan sapi (Bandini, 1999).

Haryanto (1992) menyatakan bahwa ternak ruminansia memerlukan pakan

hijauan serta pakan konsentrat. Jumlah pakan konsentrat yang diberikan tergantung

pada tujuan usaha pemeliharaan ternak. Pada kondisi peternakan intensif, pakan

konsentrat dapat digunakan dalam jumlah yang banyak. Agar ternak tumbuh sesuai

dengan yang diharapkan, pakan yang diberikan pada ternak harus bermutu baik dan

dalam jumlah yang cukup.

1.4 Rumput Lapangan



Pulungan (1988) menyatakan bahwa rumput lapangan merupakan campuran

dari beberapa jenis rumput lokal yang umumnya tumbuh secara alami dengan daya

produksi dan kualitas nutrisi yang rendah. Kualitas rumput lapangan sangat beragam

karena tergantung pada kesuburan tanah, iklim, komposisi spesies, waktu

pemotongan, cara pemberiannya, dan secara umum kualitasnya dapat dikatakan

rendah. Wiradarya (1989) menyatakan bahwa rumput lapangan merupakan campuran

dari berbagai rumput lokal yang umumnya tumbuh secara alami dengan daya

produksi dan kualitas nutrisi yang rendah. Gambar rumput lapangan dapat dilihat

pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Rumput Lapangan

Nurachma et al. (2004) menyebutkan rumput lapangan terdiri atas campuran

berbagai spesies rumput sehingga dapat dikatakan sebagai hijauan unggul karena

memiliki kandungan zat-zat makanan kompleks dengan sifat mengisi yaitu sesuatu

zat makanan yang tidak terdapat pada salah satu jenis rumput biasanya terdapat pada

rumput lain. Soetanto dan Subagyo (1988) menyatakan rumput lapangan mempunyai



komposisi botani yang terdiri atas rumput pahitan (Axonopus compresus), rumput

bermuda (Cynodon dactylon), rumput jukut (Eleusin indica) dan rumput teki

(Kyllinga monocephala). Komposisi zat makanan rumput lapangan berdasarkan

bahan kering dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.5 Daun Pelepah Kelapa Sawit

Febrina dan Liana (2010) menyatakan pemanfaatan limbah pertanian sebagai

pakan ruminansia masih rendah yaitu 20% yang memberikan limbah pertanian

sebagai hijauan pakan. Ketersediaan daun dan pelepah sawit sangat memungkinkan

untuk pengembangan peternakan kususnya ternak sapi, karena perkebunan kelapa

sawit di Provinsi Riau cukup luas dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010

tercatat luas perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 2.103.175 hektar. Provinsi

Riau memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas di Indonesia, karena lebih dari 25%

dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di Bumi Lancang Kuning Provinsi

Riau (Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, 2012).

Produk samping industri kelapa sawit yang tersedia dalam jumlah banyak dan

belum dimanfaatkan secara optimal adalah daun dan pelepah sawit, lumpur sawit, dan

bungkil inti sawit. Oleh karena itu, pemanfaatan produk samping industri kelapa

sawit (pelepah) pada wilayah perkebunan sebagai pengadaan bahan pakan ternak,

khususnya ruminansia diharapkan banyak memberikan nilai tambah, baik secara

langsung maupun tidak langsung (Jalaludin et al., 1991).



Semakin pesat perkembangan perkebunan kelapa sawit, maka limbah yang

dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit semakin meningkat. Salah satu alternatif

untuk mengatasi limbah kelapa sawit adalah dengan memanfaatkannya sebagai pakan

ternak ruminansia (Miswandi, 2009).

Limbah lapangan merupakan sisa tanaman yang ditinggalkan pada waktu

panen, peremajaan atau pembukaan area perkebunan baru. Contoh limbah lapangan

adalah kayu, ranting, daun, pelepah dan gulma hasil penyiangan kebun, sedangkan

limbah pengolahan merupakan hasil ikutan yang terbawa pada waktu panen hasil

utama dan kemudian dipisahkan dari produk utama.

Perkebunan kelapa sawit sampai saat ini terus berkembang hampir disemua

provinsi di Indonesia khususnya di provinsi Riau sehingga luasannya terus

meningkat. Hasil utamanya adalah minyak sawit dan merupakan salah satu andalan

ekspor. Pelepah kelapa sawit yang dipanen setiap hari sebanyak 1-2 pelepah

perpohon, merupakan potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai pakan

ternak ruminansia, pelepah kelapa sawit yang telah dipanen dapat mencapai 40 – 50

pelepah/pohon/tahun dengan bobot pelepah sebesar 4,5 kg berat kering per pelepah.

Satu hektar kelapa sawit diperkirakan dapat menghasilkan pelepah kelapa sawit 6400

– 7500 per tahun (Hanafi, 2004). Gambar daun pelepah kelapa sawit dapat dilihat

pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Daun Pelepah Kelapa Sawit

Pelepah kelapa sawit menghasilkan hijauan segar yang dapat diberikan

langsung ke ternak baik yang berbentuk segar maupun yang telah diawetkan. Hasil

analisis laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia menunjukkan bahwa daun dan pelepah

sawit mengandung 4,73% protein kasar, 36,77% serat kasar, 1,99% lemak kasar,

43,45% berat kering dan 7,26% Abu. Kandungan nilai gizi daun dan pelepah sawit

dapat dilihat pada Lampiran 5.

Berdasarkan perkiraan, setiap batang sawit dalam setahun dapat dipanen 22

pelepah/pohon/tahun dan setiap hektarnya ada lebih kurang 130 pohon kelapa sawit

(Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, 2012), selain pelepah juga dihasilkan

daun sekitar 0,5 kg/pelepah sehingga akan diperoleh bahan kering dari daun untuk

pakan sejumlah 0,66 ton/Ha/tahun (Diwyanto et al., 2003).

Elisabeth dan Ginting (2004) dan Mathius et al. (2004) melaporkan bahwa

pelepah sawit dapat digunakan sebagai pengganti hijauan untuk sapi. Daun sawit

tanpa lidi cukup disukai oleh ternak sapi dan mempunyai kadar protein kasar yang



cukup tinggi, akan tetapi daun selalu menyatu dengan lidi yang keras dan tajam

sehingga perlu pemisahan atau pengolahan sebelum digunakan sebagai pakan.

2.6 Reproduksi Ternak Sapi Betina

Proses reproduksi yang normal bergantung pada fisiologis tubuh terutama

fungsi organ serta mekanisme kerja hormon reproduksi. Mekanisme hormon pada

ternak betina akan mempengaruhi tingkah laku reproduksi, siklus estrus, ovulasi,

fertilisasi dan kemampuan memelihara kebuntingan hingga terjadinya kelahiran

(Hafez dan Hafez, 2000). Penentuan siklus estrus, lama periode estrus dan waktu

inseminasi dapat diketahui berdasarkan pada perubahan tingkah laku (Mauget et al.,

2007).

Reproduksi sapi betina adalah suatu proses yang kompleks melibatkan seluruh

tubuh hewan itu. 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 inseminasi dapat diketahui

berdasarkan pada perubahan tingkah laku (Mauget et 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.

Pengaruh yang menonjol dari defisiensi pakan yaitu terganggunya aktivitas

siklus reproduksi, seperti birahi tenang, kelainan ovulasi, kegagalan konsepsi, dan

kematian embrio. Sapi dara paling sensitif terhadap kekurangan nutrisi pada tingkat



akhir kebuntingan pertama jika mereka belum mencapai kematangan fisik. Hal ini

diperlihatkan dengan keterlambatan birahi post partus dan angka konsepsi yang

rendah pada servis pertama (Arthur et al., 1989).

Hormon progesteron mulai meningkat pada akhir estrus dengan terbentuknya

korpus luteum (CL). Korpus luteum memproduksi hormon progesteron dan akan

bertahan beberapa waktu, dan menunjukan hewan berada dalam fase luteal (Senger,

1999). Pada akhir fase luteal jika tidak terjadi kebuntingan, CL akan mengalami

regresi atas pengaruh PGF2α yang dihasilkan oleh endometrium, dengan menurunnya

konsentrasi P4 maka akan terjadi pembentukan folikel baru untuk memasuki siklus

estrus yang baru (Senger, 1999).

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 12-14

bulan, keadaan ini sangat dipengaruhi oleh pubertas dan kecermatan peternak dalam

mendeteksi birahi pertama yang muncul pada sapi yang selanjutnya dimasukkan ke

dalam program perkawinan. Program perkawinan ini harus benar-benar

diperhitungkan karena pubertas atau dewasa kelamin umumnya terjadi sebelum

dewasa tubuh tercapai, sehingga hewan betina harus menyediakan makan untuk

perkembangan dan pertumbuhan tubuhnya dan tubuh anaknya. Jadi seekor hewan

betina muda yang baru mengalami dewasa kelamin membutuhkan lebih banyak

makanan dan ternak akan menderita stress bila 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 sacrum, vertebra coccygea kesatu sampai

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

Secara anatomi alat reproduksi betina dapat dibagi menjadi : ovarium, oviduct,

uterus, cervix, vagina dan vulva.

Penampilan produktivitas dan reproduktivitas sapi Bali sangat tinggi. 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 %. 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%.

2.7 Estrus

Produktivitas reproduksi dapat ditingkatkan apabila siklus berahi dan jadwal

estrus teramati dan tercatat dengan baik. Lendir serviks dapat digunakan untuk

mendeteksi berahi, khususnya pada saat mendekati puncak berahi. Lendir serviks sapi

estrus mengandung banyak natrium chlorida (NaCl) berupa gambaran daun pakis

yang disebut dengan ferning. Gambaran spesifik seperti daun pakis akan tampak jelas



apabila dilihat di bawah mikroskop. Gambaran ferning akan terlihat jelas pada saat

sapi akan mendekati birahi dan pada saat puncak birahi (Silaban, dkk., 2012).

Sistem reproduksi jantan dan betina belum berfungsi secara sempurna

sebelum seekor sapi mencapai masak kelamin (pubertas), yakni umur pada saat

dicapai kematangan kelamin atau kematangan seksual. Hal ini ditandai dengan estrus

yang pertama sebagai akibat dari pengaruh hormon esterogen yang disekresikan oleh

ovari (Blakely dan Bade, 1991). Umur pada saat tercapainya masak kelamin

bervariasi diantara bangsa-bangsa sapi, dengan suatu kisaran umur 8-18 bulan

(Blakely dan Bade, 1991).

Siklus berahi umumnya dibagi dalam empat fase yaitu proestrus, estrus,

metestrus dan diestrus. Beberapa penulis membagi siklus birahi dalam dua fase, yaitu

fase folikuler atau estrogenik yang meliputi proestrus dan estrus, dan fase luteal atau

progestational yang terdiri dari metestrus dan diestrus (Toelihere, 1981a).

Schillo (1996) mempostulasi bahwa energi tubuh yang cukup dibutuhkan

untuk memproduksi “leutenizing hormone”. Hormon ini berfungsi untuk merangsang

pertumbuhan folikel (mengaktifkan fungsi ovarium) sehingga terjadi “estrus post-

partus”, dengan kata lain bila cadangan energi tubuh rendah, maka “post-partum

anestus” akan lebih lama.

2.8 Kecepatan estrus

Kecepatan estrus merupakan interval antara timbulnya satu periode berahi ke

permulaan periode berahi berikutnya. Siklus ini dibedakan dalam 2 tingkatan yaitu



fase folikuler dan fase luteal. Fase folikuler adalah pembentukan folikel sampai

masak sedangkan fase luteal adalah setelah ovulasi sampai ulangan berikutnya

dimulai.

Panjangnya kecepatan estrus tergantung pada spesies masing-masing hewan.

Pada ternak sapi potong kecepatan estrus mencapai 18 sampai 24 hari (rata-rata 21

hari). Pubertas adalah fase perkembangan tubuh dimana pada hewan jantan dan

betina mulai terjadi proses dewasa kelamin yang ditandai oleh kemampuan

menghasilkan benih untuk yang pertama kali (Partodihardjo, 1995). Flushing berbasis

pakan lokal meningkatkan PBBH dan tanggap berahi, mempercepat awal berahi dan

memperpanjang lama berahi (Sochech, 2011).

Program perkawinan ini harus 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 mengalami

dewasa kelamin membutuhkan lebih banyak pakan dan ternak akan menderita stress

bila dikawinkan pada umur tersebut dibandingkan dengan hewan betina yang sudah

mencapai dewasa tubuh (Toelihere, 1985).

2.9 Lama estrus

Hewan sapi bersifat poliestrus dan memperlihatkan estrus secara periodik

sepanjang tahun. Estrus dan siklus estrus merupakan suatu kejadian fisiologik pada

hewan yang dimanifestasikan dengan memperlihatkan keinginan kawin. Interval



antara timbulnya satu periode estrus ke awal priode estrus berikutnya pada hewan

yang tidak bunting dan normal disebut siklus estrus (Hafez, 1993).

Menurut Toelihere (1981b), rata-rata lama estrus sapi potong di daerah tropis

umumnya lebih pendek sekitar 12 sampai 13 jam dibandingkan dengan di daerah

tropis. Lama priode estrus pada sapi dipengaruhi berdasarkan bangsa, manajemen dan

faktor lingkungan (Allrich, 1993).

2.10 Intensitas estrus

Salisbury dan Van Demark (1985) menyatakan bahwa mukosa serviks

mengandung banyak sel-sel penghasil lendir yang mensekresikan banyak lendir yang

keluar melalui vulva pada waktu berahi. Gejala birahi yang umunya terlihat yaitu

keluarnya lendir, perubahan kondisi vulva (merah, bengkak dan basah) gelisah dan

nafsu makan menurun menaiki dan dinaiki oleh sesama sapi betina. Tidak semua

ternak yang birahi dapat memperlihatkan semua gejala berahi dengan intensitas atau

tingkatan yang sama. Untuk membandingkan tingkat intensitas berahi ini

ditentukanlah skor intensitas berahi 1 s/d 3, yakni skor 1 (birahi kurang jelas), skor 2

(birahi yang intensitasnya sedang), dan skor 3 (birahi yang intensitasnya jelas),

(Yusuf. 1990).

Menurut Yusuf (1990) intensitas estrus dapat dikategorikan dalam tiga

peringkat dasar yaitu intensitas kurang jelas diberi skor satu adalah untuk kelompok

ternak yang memperlihatkan tingkah laku estrus seperti kondisi vulva bengkak

(bengkak, basah dan merah), lendir transparan (+); intensitas estrus skor dua adalah



untuk kelompok ternak dengan gejala estrus seperti kondisi vulva (++), lendir

transparan (++/+++), menaiki sesama ternak (++) dan diam dinaiki ternak lain (-+),

sedangkan skor tiga, jika ternak dapat memperlihatkan semua gejala estrus (+++) dan

terutama gejala diam dinaiki ternak lain (+++). Gejala yang terakhir ini merupakan

patokan untuk mengidentifikasi ternak standing heat.

Penampilan berahi dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi, maka secara

tidak langsung penampilan berahi juga sangat dipengaruhi oleh status nutrisi ternak

itu sendiri (Partodihardjo, 1987). Selanjutnya menurut Suharto (2003) pemberian

ransum dengan kualitas yang baik dapat meningkatkan kejelasan penampilan estrus

(Ferning, kebengkakan labia vulva, suhu vagina, pH lender serviks, warna mucosa

vagina dan kelimpahan lendir).

Kondisi peternakan yang masih menggunakan sistem pemeliharaan tradisional

dengan digembalakan (umbar/angon) di daerah yang kurang subur mengakibatkan

ternak mengalami kekurangan nutrisi yang sangat diperlukan oleh proses fisiologis

reproduksi dalam tubuh ternak tersebut. Sesuai dengan pendapat Partodihardjo (1987)

bahwa intensitas berahi dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi, maka secara

tidak langsung Angka Intensitas Berahi (AIB) juga sangat dipengaruhi oleh status

nutrisi ternak itu sendiri. Hasil penelitian Suharto (2003) menunjukkan bahwa pada

ternak yang diberikan ransum dengan kualitas yang baik menunjukkan intensitas

berahi yang lebih tinggi. Menurut Tagama (1995), sintesis hormon estrogen terjadi di

dalam sel-sel theka dan sel-sel granulose ovarium, di mana kolesterol merupakan zat

pembentuk dari hormon ini, yang pembentukannya melalui beberapa serangkaian



reaksi enzimatik. Sehingga asupan nutrisi sangat berpengaruh dalam sintesis hormon-

hormon reproduksi.


