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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Karakteristik Induk Sapi SimPO 

 

Sapi Simmental Peranakan Ongole (SimPO) merupakan hasil persilangan 

antara sapi Simmental dengan sapi Peranakan Ongole (PO). Karakteristik sapi ini 

menyerupai sapi PO, Simmental dan perpaduan kedua ciri sapi PO dan sapi 

Simmental, antara lain warna bulu penutup badan bervariasi mulai dari putih 

sampai coklat kemerahan. Warna kipas ekor, ujung hidung, lingkar mata, tanduk 

ada yang berwarna hitam dan coklat kemerahan. Profil kepala datar, panjang dan 

lebar, dahi berwarna putih, tidak memiliki kalasa, mempunyai gelambir kecil, 

serta pertulangan besar, postur tubuh panjang dan besar, warna tracak bervariasi 

dari hitam dan coklat kemerahan (Triyono, 2003).  

Keunggulan beternak sapi SimPO memiliki bobot lahir yang tinggi, adaptasi 

yang baik dengan lingkungan dan pakan serat kasar serta memiliki penampilan 

yang eksotik (Parera, 2014). Sapi SimPO termasuk dalam tipe besar yang 

membutuhkan banyak pakan. Sapi SimPO menjadi kurus dan kondisi tubuh 

menjadi buruk saat kondisi kesulitan pakan (Ihsan, 2010). Godoy et al. (1998) 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara penampilan reproduksi setelah 

beranak dengan nutrien dalam pakan. Pembatasan energi dan protein pakan 

selama periode pre partum akan menyebabkan kondisi tubuh kurus pada saat 

beranak dan penurunan persentase sapi yang mengalami estrus selama musim 

kawin (Endrawati et al., 2010). Pemberian pakan yang baik dan manajemen yang 
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efisien diperlukan untuk menjamin suatu proses reproduksi yang normal dan baik 

(Toelihere, 1981). 

 

2.2. Karakteristik Induk Sapi LimPO 

 

Sapi Limousin Peranakan Ongole (LimPO) merupakan sapi hasil 

persilangan antara pejantan sapi Limousin dengan induk sapi Peranakan Ongole 

(PO) melalui perkawinan Inseminasi Buatan. Sapi LimPO sebagai turunan sapi 

tipe besar sehingga secara genetik mempunyai laju pertumbuhan yang lebih besar 

dan lebih cepat dibanding sapi PO (Sarwono dan Arianto, 2003). Karakteristik 

eksterior sapi LimPO adalah warna sekitar mata bervariasi coklat sampai hitam, 

moncong warna hitam dengan sebagian kecil berwarna merah (Hastuti, 2007). 

Persilangan antar bangsa sapi ditujukan untuk memaksimalkan heterosigositas 

(Talib, 2001). Kegagalan reproduksi sapi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, terutama tatalaksana pemberian pakan dan perwatan yang kurang 

baik (Toelihere, 1981) 

 

2.3. Pakan Induk Sapi Potong 

 

Efisiensi reproduksi induk sapi potong yang rendah dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan reproduksi, kondisi 

induk serta pemberian pakan yang berkualitas. Perbaikan pakan induk sapi potong 

sangat diperlukan untuk memperbaiki organ reproduksi. Perkembangan organ 

reproduksi terjadi selama masa pertumbuhan sehingga status fisiologis induk sapi 

potong harus diperhatikan (Umiyasih, U dan Anggraeny, 2007). Nutrisi ternak 
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dalam jumlah dan kualitas yang cukup akan menjamin kelangsungan fungsi-

fungsi dalam tubuh ternak termasuk fungsi reproduksi. Kebutuhan reproduksi 

tidak akan terganggu bila kebutuhan nutrisi untuk kebutuhan hidup pokok sudah 

terpenuhi (Toelihere, 1981). 

Salah satu pakan berserat yang sering diberikan ke ternak adalah rumput 

gajah (Pennisetum purpureum) atau sering disebut rumput “kolonjono” dalam 

bahasa jawa. Rumput ini berasal dari Afrika dan Amerika Selatan tropis. Sifat-

sifat rumput gajah adalah tumbuh tegak, pangkal batang bercabang banyak 

sehingga terbentuk hamparan yang lebat, tinggi hamparan lebih kurang 1 m, dan 

pangkal daun berbulu lebat. Rumput gajah tumbuh baik di daerah yang 

mempunyai ketinggian tidak lebih dari 1.200 m dpl, dengan curah hujan tahunan 

1.000 mm atau lebih. Rumput ini tahan terhadap genangan air dan naungan yang 

rimbun, tetapi tidak tahan terhadap kekeringan (Rukmana, 2005).  

Pakan penguat (konsentrat) adalah pakan yang mengandung serat kasar 

relatif rendah dan mudah dicerna. Darmono (1993) konsentrat adalah bahan pakan 

yang mengandung serat kasar kurang dari 18%, berasal dari biji-bijian, hasil 

produk ikutan pertanian atau dari pabrik dan umbi-umbian. Fungsi pakan penguat 

adalah meningkatkan dan memperkaya nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai 

gizinya rendah (Sugeng, 1998). Defisiensi pakan dapat menyebabkan infertilitas 

melalui hipothalamus dan pituitari anterior yang akan mempengaruhi fungsi 

endokrin, transport sperma, fertilisasi, pembelahan sel awal, dan perkembangan 

embrio serta foetus. Pengaruh yang menonjol dari defisiensi pakan yaitu 

terhentinya aktivitas siklus reproduksi, terjadinya silent heat, kelainan ovulasi, 
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kegagalan konsepsi, dan kematian embrio. Pakan merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap reproduksi, kekurangan protein menyebabkan timbulnya 

berahi yang lemah, silent heat, anestrus, dan kawin berulang. Kekurangan protein 

dalam ransum kemungkinan disebabkan oleh defisiensi asam amino yang 

berfungsi untuk biosintesis gonadotropin dan hormon gonadal (Khan et al., 2010). 

Khodijah et al. (2014) menyatakan bahwa ketersediaan lemak dalam tubuh 

dibutuhkan untuk prekursor pembentukan steroid, sehingga mempercepat 

timbulnya berahi. 

Salah satu metode pemberian pakan adalah flushing. Flushing merupakan 

metode pemberian pakan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pakan 

dalam waktu tertentu untuk memperbaiki organ reproduksi induk sapi potong. 

Muzani et al. (2000) yang disitasi Socheh et al. (2011) bahwa flushing adalah 

upaya perbaikan kondisi tubuh ternak melalui pemberian pakan berkualitas tinggi 

pada waktu tertentu. Manfaat dari flushing ialah dapat meningkatkan hormon 

reproduksi, melancarkan berahi, dan meningkatkan jumlah ovum yang dilepaskan 

dari ovarium. Sutiyono et al. (1999) menyatakan bahwa pemberian flushing 

dengan menggunakan bahan pakan yang berkualitas baik selama 6 - 8 minggu 

akan mempengaruhi hipothalamus untuk merangsang pituitary anterior untuk 

meningkatkan faktor pelepas FSH dalam proses pertumbuhan dan pematangan 

folikel serta bekerjanya LH dalam merangsang terjadinya ovulasi. Flushing yang 

dilakukan pada saat menjelang perkawinan dapat meningkatkan keberhasilan 

perkawinan. 
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2.4. Intensitas Berahi dan Skoring Induk Sapi Potong  

Gejala berahi yang umum terlihat adalah gejala keluarnya lendir, perubahan 

kondisi vulva (merah, bengkak dan basah), gelisah, nafsu makan menurun, 

menaiki dan diam dinaiki oleh sapi pejantan. Akan tetapi sebagian ternak yang 

sedang berahi tidak dapat memperlihatkan semua gejala berahi dengan intensitas 

atau tingkatan yang sama (Abidin et al., 2012). Intensitas berahi berdasarkan 

tingkat aktivitas estrus dapat dibedakan menjadi tiga yaitu intensitas jelas skor 3 

bila ternak menunjukkan semua gejala berahi, intensitas sedang skor 2 apabila 

semua gejala tampak kecuali ternak diam saat akan dinaiki, dan intensitas kurang 

jelas skor 1 (Ismail, 2009).  

 

2.4.1. Vulva 

Ternak sapi potong yang berahi sirkulasi darah di daerah vagina akan 

meningkat dan menyebabkan warna vagina menjadi merah (Dewi et al., 2011). 

Frandson (1996) menyatakan bahwa perubahan warna vulva yang memerah akibat 

dari pengaruh hormonestrogen yang merangsang penebalan dinding vagina 

danpeningkatan aliran darah menuju organ reproduksi sehingga alatkelamin 

bagian luar mengalami perubahan ukuran atau menjadi lebih besar 

(membengkak). Perubahan organ reproduksi menjelang berahi vulva kemerah-

merahan, bengkak dan basah, kebalikan dari keadaannya yang tampak kering dan 

berlipat-lipat di luar periode berahi (Salisbury dan Van Demark, 1984). 
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2.4.2. Lendir 

Pemberian pakan mempengaruhi sintesis maupun pelepasan hormon dan 

kelenjar-kelenjar endokrin. Semakin tercukupi kebutuhan nutrisi pakan untuk 

kebutuhan pokok dan produksi, maka kebutuhan nutrisi untuk perkembangan dan 

perbaikan reproduksi juga tercukupi. Hal ini disebabkan karena pakan yang di 

makan ternak sebagian besar digunakan untuk sintesa hormon reproduksi 

(Yendraliza, 2013). Toelihere (1981) menyatakan bahwa pada fase pro estrus 

serviks mengalami relaksasi gradual dan semakin banyak mensekresikan mucus 

yang tebal dan berlendir dari sel-sel goblet pada serviks dan vagina anterior dan 

dari kelenjar-kelenjar uterus. Kadar hormon estrogen dalam darah berpengaruh 

terhadap sekresi lendir serviks sehingga dijumpai adanya lendir yang menempel 

dan menggantung pada vulva (Widiyono et al., 2011). Khodijah et al. (2014) 

menyatakan bahwa ketersediaan lemak dalam tubuh dibutuhkan untuk prekursor 

pembentukan steroid, sehingga mempercepat timbulnya berahi. 

 

2.4.3. Tingkah laku 

Abidin et al. (2012) menyatakan bahwa ovarium menghasilkan hormon 

estrogen yang mempunyai peran penting dalam intensitas berahi. Tingkah laku 

berahi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen yang berperan besar dalam 

penampilan gejala-gejala berahi. Hormon estrogen yang terdapat pada mamalia 

antara lain estradiol, estron, estriol, epiestrial, hydroxesterone, equilin, equilenin 

dan hippulin. Estradiol yang dibebaskan oleh ovarium akan mempengaruhi 

hipothalamus dan hipofisa untuk mengatur pelepasan FSH (Toelihere, 1981). 
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Estrogen akan menstimulasi progesterone receptor di caudal ventromedial 

hipotalamus untuk mengaktifkan dopamine, dopamine dihasilkan pada medial 

preoptic area (MPOA) karena diregulasi oleh syaraf nitric oxide synthase (NOS) 

yang mengaktifkan tingkah laku berahi. Dopamin akan mempengaruhi 

ketersediaan estrogen receptor α knock-out di otak dan otak akan mensekresikan 

banyaknya catecholamine yang mempengaruhi tingkah laku (Wersinger dan 

Rissman, 2000). 

Tingkatan pakan mempengaruhi sintesis maupun pelepasan hormon dan 

kelenjar-kelenjar endokrin. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi 

hewan betina dihambat oleh kekurangan pakan karena rendahnya tingkatan 

kandungan energi, protein, mineral atau vitamin (Partodiharjo, 1980). 

 

2.4.4.  Ereksi uterus 

Partodiharjo (1980) menyatakan bahwa pada waktu perkawinan uterus 

berkontraksi. Kontraksi yang terjadi sangat diperlukan untuk pengangkutan 

spermatozoa dari uterus ke tuba Fallopii. Ereksi uterus menandakan ternak 

mengalami berahi dan siap untuk dikawinkan. Toelihere (1981) menyatakan 

bahwa pada fase estrus estradiol dari folikel de Graaf akan menyebabkan 

perubahan-perubahan pada saluran reproduksi salah satunya uterus akan berereksi 

dan menegang Pemberian pakan dapat mempercepat terjadiya berahi pertama 

dengan berbagai tingkat keberhasilan tergantung tingkat pakan tambahan serta 

waktu saat pakan tambahan tersebut diberikan. Hafez dan hafez (2000) 

menyatakan bahwa ketidakseimbangan hormon menyebabkan kontraksi uterus 
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yang berlebihan dan rendahnya konsentrasi progesteron yang dibutuhkan untuk 

implantasi dan pemeliharaan kebuntingan awal sehingga berakibat pada 

rendahnya angka kebuntingan. Pertumbuhan yang lebih cepat pada awal hidup 

ternak lebih penting dibandingkan pertumbuhan sebelum masa pubertas 

(Wodzicka-Tomaszewska et al., 1991). Winugroho (2002) menyatakan bahwa 

defisiensi nutrisi berupa protein, energi, mineral dan vitamin akan menyebabkan 

late estrus, silent heat hingga anestrus. Kekurangan protein menyebabkan berahi 

yang kurang jelas, anestrus, repeat breeding, kematian embrio dini, absorbsi 

embrio yang mati oleh dinding uterus, kelahiran anak yang lemah atau kelahiran 

prematur. Intensitas berahi dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi, maka 

secara langsung angka intensitas berahi (AIB) juga dipengaruhi oleh status nutrisi 

ternak itu sendiri (Partodiharjo, 1980). 

 

2.5. Angka Kebuntingan Induk Sapi Potong 

Kebuntingan padasapi dapat didiagnosa melalui palpasi rektal. Diagnosa 

tersebut didasarkan pada asimetri, fluktuasi dan konsistensi, besar dan lokasi 

kornua uteri didalam rongga pelvis atau rongga perut, adanya membran foetus, 

placentom, pembesaran serta fremitus pada arteri uterina media dan adanya 

gerakan fetus itu sendiri. Ketersediaan korpus luteum dan sedikit pembesaran 

pada salah satu kornua uteri dibandingkan dengan kornua lain sangat mungkin 

menandakan kebuntingan muda pada sapi. Pemeriksaan kebuntingan dapat 

dilakukan dalam waktu 40 - 60 hari setelah inseminasi (Toelihere, 1981). 
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Pradhan (2008) bahwa kesuburan reproduksi ternak dipengaruhi oleh nutrisi 

yang diperoleh ternak yang berperan penting dalam siklus reproduksi. 

Kekurangan asupan nutrisi berakibat buruk pada ternak, baik dari produksi 

maupun reproduksinya. Pemberian pakan sebelum dan sesudah beranak akan 

mempengaruhi siklus berahi berikutnya. Winugroho (2002) menyatakan bahwa 

energi tubuh yang cukup, dibutuhkan untuk memproduksi Luteinizing Hormon 

(LH). Hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel 

(mengaktifkan fungsi ovarium) sehingga terjadi estrus post-partus. Cadangan 

energi pada tubuh ternak rendah maka estrus post-partus akan lama. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya angka kebuntingan yaitu 

kualitas semen di tingkat peternak menurun, kondisi akseptor yang tidak baik 

karena faktor genetik, faktor fisiologis yang disebabkan oleh pakan, suhu, iklim 

dan manajemen pemeliharaan, deteksi berahi yang tidak tepat karena kelalaian 

peternak dalam mendeteksi berahi/melaporkan kepada inseminator, dan teknik IB 

yang dipengaruhi oleh keterampilan inseminator dalam ketepatan waktu IB dan 

deposisi semen dalam organ reproduksi betina (Ihsan, 2010).  

Keberhasilan inseminasi buatan dapat meningkat apabila tepat pada saat 

mengawinkan. Bearden dan Fuquay (1984) menyatakan bahwa untuk 

mendapatkan angka kebuntingan yang tinggi maka inseminasi dilakukan pada 

pertengahan masa estrus hingga pada akhir estrus, yaitu 9 - 18 jam setelah 

munculnya estrus atau diperkirakan 12 - 18 jam sebelum waktu ovulasi. 

Perkawinan pada awal estrus dan 6 jam sebelum ovulasi juga dapat menurunkan 

angka kebuntingan. Penyebab rendahnya tingkat kebuntingan sapi potong adalah 
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manajemen perkawinan yang kurang tepat. Faktor yang mempengaruhi 

kebuntingan sapi potong yaitu kesuburan pejantan, kesuburan betina dan teknik 

inseminasi, Selain itu juga dipengaruhi oleh kualitas maupun fertilitas semen 

beku, keterampilan atau kemampuan inseminator dan kemungkinan ada gangguan 

reproduksi sapi betina (Toelihere, 1993). Mann dan Lamming (1992) menyatakan 

bahwa rendahnya konsentrasi hormon progesteron berdampak terhadap rendahnya 

angka konsepsi. Willard et al. (2003) menambahkan bahwa salah satu penyebab 

utama kematian embrio dini yang menjadi penyebab rendahnya angka konsepsi 

adalah tidak cukupnya fungsi luteal yang diindikasikan oleh rendahnya 

konsentrasi progesteron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


