
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sapi Bali

Sapi Bali berasal dari banteng (Bibos banteng) yang telah didomestikasi berabad-

abad lalu. Beberapa sinonim sapi Bali yaitu Bos javanicus, Bos banteng dan Bos

sondaicus (Hardjosubroto dan Astuti, 1993). Sapi Bali telah mengalami

penjinakan (domestikasi) yang telah berlangsung sejak dahulu kala dan sekarang

banyak diternakkan oleh peternak khususnya peternakan rakyat. Sapi Bali

berkerabat dengan banteng maka bentuk fisik sapi Bali menyerupai banteng

khususnya pada warna kulit, sedangkan apabila dibandingkan dengan ukuran

tubuh sapi Bali lebih kecil dibandingkan banteng. Sapi Bali menyebar dan

berkembang hampir ke seluruh pelosok nusantara. Penyebaran sapi Bali di luar

Pulau Bali yaitu ke Sulawesi Selatan pada tahun 1920 dan 1927, ke Lombok pada

abad ke-19, ke Pulau Timor pada tahun 1912 dan 1920. Selanjutnya sapi Bali

berkembang sampai ke Malaysia, Philipina dan Ausatralia bagian Utara. Sapi

Bali juga pernah diintroduksi ke Australia antara 1827--1849 (Tonra, 2010).

Bangsa sapi Bali memiliki klasifikasi taksonomi menurut Williamson and Payne

(1993) sebagai berikut :

Phylum : Chordata

Sub-phylum : Vertebrata

Class : Mamalia
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Ordo : Artiodactyla

Sub-ordo : Ruminantia

Family : Bovidae

Genus : Bos

Species : Bos indicus.

Menurut Payne dan Rollinson (1973), bangsa sapi ini diduga berasal dari Pulau

Bali, karena pulau ini merupakan pusat distribusi sapi di Indonesia, sapi Bali telah

didomestikasi sejak jaman prasejarah 3500 SM. Menurut Tonra (2010),

keunggulan sapi Bali adalah subur (cepat berkembang biak/ fertilitas tinggi),

mudah beradaptasi dengan lingkungannya, dapat hidup di lahan kritis, mempunyai

daya cerna yang baik terhadap pakan, persentase karkas yang tinggi, kandungan

lemak karkas rendah, fertilitas sapi Bali berkisar 83--86 %, lebih tinggi

dibandingkan sapi Eropa yang 60 %. Beberapa kelemahan sapi Bali antara lain

pertumbuhan yang lambat, tekstur daging yang alot dan warna yang gelap

sehingga kurang baik digunakan sebagai steak, slice-beef, sate dan daging asap.

Sukanata (2010) menyatakan bahwa sapi Bali juga dinyatakan peka terhadap

beberapa penyakit seperti penyakit Jembrana/Ramadewa, dan Malignant

Catarrhal Fever (MCF).

Sapi Bali merupakan salah satu jenis sapi potong yang penting dan berperan

dalam pengembangan industri ternak di Indonesia (Talib, 2002). Santosa dan

Harmadji (1990) menyatakan bahwa dalam rangka penyebaran dan perbaikan

mutu genetik sapi lokal, sapi bali menjadi prioritas karena sifatnya yang mudah

menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang baru (tidak selektif terhadap
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pakan) dan tingkat kelahiran yang tinggi. Pemilihan sapi Bali menurut

Mangkoewidjoyo (1990), memberikan keuntungan dalam usaha meningkatkan

populasi sapi di Indonesia karena sapi bali sudah beradaptasi dengan lingkungan

di daerah tropis.

Sugeng (1992) mengemukakan bahwa sapi Bali memiliki kepala yang pendek,

dahi datar, tanduk pada jantan tumbuh ke bagian luar sedangkan betina agak ke

bagian dalam, kakinya pendek sehingga menyerupai kerbau. Warna bulu antara

betina dan jantan memiliki ciri khas yang dapat membedakan secara mudah

melalui penglihatan, pada jantan warna bulunya kehitam-hitaman sedangkan pada

betina berwarna merah bata. Warna bulu pada sapi Bali pada saat masih pedet

berwarna sawo matang atau merah bata, pada jantan setelah dewasa akan

mengalami perubahan warna.

Hasil penelitian Liwa (1990) menunjukkan tinggi pundak sapi bali jantan dewasa

yaitu 116,31 cm dan sapi bali betina yaitu 105,97 cm di Kabupaten Jeneponto,

Sulawesi Selatan. Pane (1990) menyatakan berat rata-rata sapi bali jantan umur 2

tahun adalah 210 kg dan sapi bali betina memiliki berat rata-rata 170 kg pada

umur 2 tahun. Lingkar dada sapi bali jantan 181,4 cm sedangkan sapi bali betina

160 cm. Bobot lahir anak sapi bali berdasarkan hasil penelitian Prasojo et al.

(2010) yaitu antara 10,5 kg sampai dengan 22 kg dengan rata-rata 18,9±1,4 kg

untuk anak sapi jantan. Sementara anak sapi betina memiliki kisaran bobot lahir

antara 13 kg sampai dengan 26 kg dengan rataan 17,9±1,6 kg. Penambahan bobot

badan harian (PBBH) sapi bali pra-sapih antara 0,33 kg--0,48 kg, sedangkan

PBBH pasca-sapih sebesar 0,20 kg--0,75 kg menurut hasil penelitian Panjaitan et
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al. (2003). Ditambahkan oleh Sukanata (2010) menyatakan bahwa secara umum

sapi induk betina dapat melahirkan anak satu ekor per periode melahirkan, dengan

bobot lahir anak sekitar 16.5 ± 1.54 kg untuk anak jantan, dan 15.12 ± 1.44 kg

untuk anak betina. Sedangkan bobot sapihnya (umur 205 hari) sekitar 87.6 ± 7.23

kg untuk yang jantan, dan 77.9 ± 7.53 kg untuk yang betina. Umur pubertas sapi

Bali jantan adalah 21 bulan dan sapi Bali betina, sekitar 15 bulan, namun umur

betina yang dianjurkan saat kawin pertama minimal 18 bulan. Lama bunting

sekitar 285.59 ± 14.72 hari. Ball dan Peters (2004) menyatakan dalam produksi

sapi potong, reproduksi yang baik sangat penting untuk efisiensi manajemen dan

keseluruhan produksi. Reproduksi terbaik adalah seekor induk menghasilkan satu

anak setiap tahun.

B. Reproduksi Sapi

Reproduksi adalah suatu kemewahan fungsi tubuh yang secara fisiologis tidak

vital bagi kehidupan individu tetapi sangat penting bagi kelanjutan kelestarian

generasi individu tersebut. Pada umumnya reproduksi baru dapat berlangsung

sesudah hewan mencapai masa pubertas dan diatur oleh kelenjar-kelenjar

endokrin dan hormon-hormon yang dihasilkannya (Toelihere, 1985). Reproduksi

merupakan proses perkembangbiakan suatu makhluk hidup dimulai dengan

bersatunya sel telur betina dengan sel sperma jantan menjadi zigot yang disusul

oleh kebuntingan kemudian diakhiri dengan kelahiran. Proses ini pada ternak

dimulai setelah ternak jantan dan betina mengalami pubertas atau dewasa kelamin

(Hardjopranjoto, 1995).
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Menurut Salisbury dan VanDemark (1985), reproduksi sapi menyangkut banyak

proses dan tingkat fisiologis, kesemuanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang

terintegrasi, rumit, dan tidak diketahui oleh manusia. Bearden et al. (2004)

menyatakan bahwa ada tiga tujuan reproduksi pada ternak yaitu : (1)

mempertahankan spesies ternak dengan menghasilkan keturunan, (2)

menghasilkan makanan. Pemeliharaan ternak dilakukan oleh manusia untuk

memperoleh produk seperti daging, susu dan lain-lain. Reproduksi

memungkinkan keberlanjutan rantai makanan tersebut dengan baik, (3) pengem-

bangan genetik ternak yang memanfaatkan proses reproduksi alami ternak.

Menurut Jatmiko (2002), banyak fase pada ternak untuk mencapai suatu proses

puncak  reproduksi, dari fase tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk

melewatinya. Proses- proses reproduksi meliputi pembentukan sel-sel kelamin

yang normal dan sehat, pelepasan sel-sel kelamin dari jaringan bakal sel kelamin,

perkawinan, fertilitas, dan pertumbuhan. Toelihere (1985) menyatakan bahwa

organ reproduksi hewan betina tidak hanya menghasilkan sel-sel kelamin betina

yang penting untuk membentuk suatu individu baru, tetapi juga menyediakan

lingkungan dimana individu tersebut terbentuk, diberi makan dan berkembang

selama masa-masa permulaan hidupnya. Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh organ

reproduksi primer dan sekunder. Organ reproduksi primer, ovari, menghasilkan

ova dan hormon-hormon kelamin betina. Organ-organ reproduksi sekunder atau

saluran reproduksi terdiri dari tuba fallopi (oviduct), uterus cervix, vagina, dan

vulva. Menurut Salisbury dan VanDemark (1985), fungsi alat reproduksi

sekunder adalah menerima dan mempersatukan sel kelamin jantan dan betina,

serta melahirkan.
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a. Siklus Estrus

Menurut Toelihere (1985), siklus estrus umumnya terdiri atas 4 fase atau periode

yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Proestrus adalah fase sebelum

estrus yaitu periode dimana folikel de graaf bertumbuh di bawah pengaruh FSH

dan menghasilkan sejumlah estradiol yang makin bertambah. Salisbury dan

VanDemark (1985) menyatakan periode proestrus ditandai dengan pemancuan

pertumbuhan folikel oleh FSH. Toelihere (1985) menyatakan bahwa sistem

reproduksi dimulai dengan persiapan-persiapan untuk pelepasan untuk ovum dari

ovarium. Setiap folikel tumbuh cepat selama 2 atau 3 hari sebelum estrus. Pada

periode ini terjadi peningkatan dalam pertumbuhan sel-sel dan lapisan bercilia

pada tuba fallopi.

Estrus adalah periode atau keadaan dimana ternak betina siap menerima

pejantan untuk mengawininya. Periode ini merupakan bagian dari suatu siklus

estrus (estrual cycle). Lama periode estrus berkisar antara 12--24 jam

(Srigandono, 1995). Menurut Partodihardjo (1995), bahwa terdapat sedikit

perbedaan antara panjangnya satu siklus estrus pada sapi remaja dan sapi dewasa

yang pernah beranak. Sapi dara umumnya kembali menjadi estrus dengan waktu

yang relatif singkat yaitu antara 18--22 hari dan untuk sapi dewasa 18-24 hari

dengan lama masa estrus secara normal yaitu 18--19 jam. Menurut Frandson

(1993), fase estrus ditandai dengan sapi yang berusaha dinaiki oleh sapi pejantan,

keluarnya cairan bening dari vulva dan peningkatan sirkulasi sehingga tampak

merah. Sugeng (1992) menyatakan bahwa strus pertama pada sapi asal Eropa

(subtropis) dimulai pada umur 8--10 bulan. Bangsa sapi tropis agak terlambat

yakni umur 10--12 bulan baru mengalami estrus. Pada saat mengalami dewasa
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kelamin, kedewasaan tubuh mereka belum tercapai. Kedewasaan tubuh baru

tercapai pada umur 15--20 bulan. Pada sapi Bali perkawinan pertama yang baik

adalah pada umur 18 bulan. Hal ini disebabkan oleh lama bunting sapi

berlangsung pada 280--285 hari. Sapi Bali kemungkinan melahirkan yang

pertama kali telah berumur 27 bulan.

Toelihere (1985) menyatakan bahwa metestrus atau postestrus adalah periode

segera sesudah estrus dimana korpus luteum bertumbuh cepat dari sel-sel

granulosa folikel yang telah pecah di bawah pengaruh LH dari adenohypophysa.

Metestrus merupakan fase hewan betina menolak hewan jantan, terjadi perubahan

pada ovarium, endometrium dan serviks. Metestrus sebagian besar berada di

bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan korpus luteum, korpus luteum

menjadi matang dan pengaruh progesteron terhadap saluran reproduksinya

menjadi nyata, serviks menutup dan lendir vagina mulai kabur dan lengket,

selaput mukosa vagina pucat dan otot terus mengendur. Pada akhirnya periode

ini, korpus luteum memperlihatkan perubahan-perubahan retrogresif dan

vacuolisasi secara gradual, endometrium dan kelenjar-kelenjarnya beratrophi atau

beregrasi keukuran semula, mulai terjadi terjadi perkembangan folikel primer dan

sekunder dan akhirnya kembali ke proestrus. Menurut Frandson (1993), selama

periode ini terdapat penurunan estrogen dan penaikan progesteron yang dibentuk

oleh ovari. Anonim (2003) menyatakan pada metestrus terjadi ovulasi, kurang

lebih 10--12 jam sesudah estrus, kira-kira 24 sampai 48 jam sesudah birahi.

Metestrus terjadi 2--4 hari pada siklus estrus.



14

Diestrus adalah periode terakhir dan terlama dalam siklus birahi. Corpus luteum

menjadi matang dan pengaruh pada progesteron terhadap saluran reproduksi

menjadi nyata. Endometrium lebih menebal dan kelenjar berkipertrofi. Serviks

menutup dan lendir vagina mulai kabur dan lengket. Selaput mucosa vagina pucat

dan otot terus mengendor. Pada akhir periode ini korpus luteum memperlihatkan

perubahan-perubahan retrogesif dan vacuolisasi secara gradual (Toelihere, 1985).

Diestrus merupakan fase tidak adanya aktivitas kelamin dan hewan menjadi

tenang (Partodihardjo, 1995).

Menurut Bearden dan Fuquay (1980), lama periode proestrus 3--4 hari, estrus 12--

18 jam, metestrus 3--4 hari, dan diestrus 10--14 hari. Umur korpus luteum

dibatasi oleh uterus pada hari-hari terakhir siklus estrus, pada hewan yang tidak

bunting memproduksi prostaglandin yang akan melisiskan korpus luteum. Belli

(1990), menambahkan dengan lisisnya korpus luteum maka progesteron akan

menurun sehingga hambatan terhadap hipotalamus dan hipofis menjadi hilang,

selanjutnya siklus estrus yang baru akan dimulai.

b. Angka intensitas birahi

Menurut Toelihere (1981), angka intensitas birahi dihasilkan dari data yang

diperoleh dari hasil pengamatan terhadap gejala birahi dan kemudian dibuat skor.

Adapun gejala birahi yang dibuat skor adalah tingkah laku birahi, keadaan vulva,

keadaan lendir, dan ereksi uteri. Menurut Yusuf (1990), tidak semua ternak yang

estrus dapat memperlihatkan semua gejala estrus dengan intensitas atau tingkatan

yang sama.  Untuk membandingkan tingkat intensitas estrus ini ditentukanlah skor

intensitas estrus 1 sampai dengan 3, yakni skor 1 (estrus kurang jelas), skor 2
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(estrus yang intensitasnya sedang) dan skor 3 (estrus dengan intensitas jelas).

Intensitas estrus skor 1 diberikan bagi ternak yang memperlihatkan gejala keluar

lendir kurang (++), keadaan vulva (bengkak, basah dan merah) kurang jelas (+),

nafsu makan tidak tampak menurun (+) dan kurang gelisah serta tidak terlihat

gejala menaiki dan diam bila dinaiki oleh sesama ternak betina (-); sedangkan

intensitas estrus skor 2 diberikan pada ternak yang memperlihatakan semua gejala

estrus diatas dengan simbol ++, termasuk gejala menaiki ternak betina lain bahkan

terlihat adanya gejala diam bila dinaiki sesama betina lain dengan intensitas yang

dapat mencapat tingkat sedang.  Sementara intensitas dengan skor 3 (jelas)

diberikan bagi ternak sapi betina yang memperlihatkan semua gejala estrus secara

jelas (+++).

c. Kebuntingan

Menurut Toelihere (1985), setelah proses fertilisasi, dimulailah masa kebuntingan

yang diakhiri pada waktu kelahiran. Lama kebuntingan ditentukan secara genetik

walaupun dapat dimodifiser oleh faktor-faktor maternal, foetal dan lingkungan.

Sapi-sapi dara yang bunting pada umur relatif muda akan mempunyai masa

kebuntingan yang lebih pendek dari pada induk sapi yang lebih tua.

Perkembangan prenatal dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk hereditas,

ukuran, paritas, dan nutrisi induk, lama kebuntingan, litter size, posisi fetus di

dalam cornua uteri, kompetisi antara sesama litter size, perkembangan embrio,

dan endometrium sebelum implantasi, ukuran plasenta dan suhu udara luar.

Faktor yang berperan dalam menentukan tingkat keberhasilan perkawinan pada

induk sapi potong yaitu :
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1. Bangsa

Pane (1993), menyatakan bahwa sapi Bali merupakan ternak yang sangat

subur. Sapi Bali hanya membutuhkan 1,2 kali pelayanan untuk menghasilkan satu

kebuntingan.

2. Umur

Pada induk yang sudah tua, kondisi alat reproduksinya sudah menurun

diakibatkan kelenjar hipofisa anterior yang bertanggung jawab terhadap fungsi

alat kelamin sudah menurun. Sebaliknya alat kelamin hewan yang masih muda,

belum mampu sepenuhnya untuk menerima embrio sehingga proses implantasi

juga terganggu, sehingga dapat diikuti kematian embrio dan terjadi kawin

berulang (Hardjopranjoto, 1995).

3. Musim

Musim dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung

terhadap siklus estrus. Pada musim panas di daerah tropis seperti Indonesia yang

curah hujannya rendah, menyebabkan kualitas hiijauan pakan menjadi sangat

rendah. Pemberian pakan dengan kualitas rendah maka proses reproduksi dari

ternak akan terganggu. Hal ini disebabkan terjadi ketidakseimbangan atau

ketidaklancaran produksi dan pelepasan hormon (Anonimous, 2007).

C. Sinkronisasi Estrus

Suatu cara untuk mengatasi problema sulitnya deteksi birahi yaitu dengan cara

penerapan teknik sinkronisasi birahi, baik dengan menggunakan sediaan

progesteron atau prostaglandin F2α (PGF2α). Dengan teknik sinkronisasi birahi,

problema deteksi berahi dapat dieliminir sehingga pelaksanaan inseminasi buatan
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dapat dioptimalisasi (Husnurrizal. 2008). Sinkronisasi estrus atau penyerentakan

birahi merupakan suatu usaha untuk menimbulkan birahi pada sekelompok ternak

secara bersamaan sehingga diperoleh peningkatan angka kebuntingan. Dasar

fisiologik dari penyerentakan birahi adalah hambatan pelepasan LH dari

adenohipofisa yang menghambat pematangan folikel de Graff atau penyingkiran

korpus luteum secara mekanik, manual atau secara fisiologik dengan pemberian

preparat-preaparat luteolitik. Preparat yang paling mutakhir dipakai dalam

sinkronisasi estrus adalah prostaglandin dalam bentuk prostaglandin F2α (PGF2α)

karena sifat luteolitiknya. Siklus estrus dapat dipercepat dengan penyuntikan

PGF2α pada fase luteal siklus estrus yaitu mulai hari kelima sesudah estrus sampai

estrus berikutnya. Tanda-tanda estrus akan tampak setelah 2--3 hari setelah

injeksi (Toelihere, 1985).

Macmillan, et al. (1983) menambahkan bahwa persentase estrus pada pemberian

PGF2α secara intra muskuler dengan dosis 30 mg/ekor berkisar antara 62,5%.

D. Prostaglandin F2α (PGF2α)

Prostaglandin F2α adalah preparat yang terbukti sangat efektif pada hampir semua

hewan ternak (Toelihere, 1985). Menurut Partodihardjo (1995), PGF2α efektif

dalam meregenerasi korpus luteum yang sedang berfungsi tetapi tidak efektif

terhadap korpus luteum yang sedang tumbuh. Menurut Kindhal, et al. (1976),

PGF2α mempunyai fungsi penting dalam mengatur siklus reproduksi yaitu

mengendalikan siklus birahi, menghentikan fungsi luteal pada hewan-hewan

betina yang tidak bunting, dan berperan penting di dalam proses kebuntingan.

Penggunaan PGF2α akan melisiskan CL sehingga menyebabkan perkembangan
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folikuler, menimbulkan gejala birahi, dan ovulasi pada induk sapi. Satu sampai

tiga hari setelah diberi perlakuan hormon, induk sapi akan menunjukkan gejala

birahi 6 sampai 24 jam setelah timbulnya birahi, seluruh induk sapi dikawinkan

dengan cara IB.

Gambar 1.  Asam prostanoat dan perbedaan susunan kimia cincin siklopentana
prostaglandin seri E, Fα, Fβ, A, dan B (Karim and Rao, 1975)

Deteksi kebuntingan dapat dilakukan untuk mengetahui keberhasilan IB atau

kebuntingan pada induk sapi, 60 hari setelah IB (Sunandar dan Rismayanti,

2011). Pemberian PGF2α analog dapat menyebabkan luteolisis melalui

penyempitan vena ovarica yang menyebabkan berkurangnya aliran darah dalam

ovarium. Berkurangnya aliran darah ini menyebabkan regresi sel-sel luteal.

Regresi sel-sel luteal menyebabkan produksi progesteron menurun menuju kadar

basal mendekati nol nmol/lt, dimana saat-saat terjadinya gejala berahi. Regresi

korpus luteum menyebabkan penurunan produksi progesteron (Husnurrizal.

2008).
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Pemberian PGF2α dengan dosis 15, 20, dan 25 mg pada sapi Bali secara

intramuskuler dua kali injeksi pada waktu 11 hari akan memberikan persentase

estrus yang baik yakni ditandai dengan semua sapi Bali menjadi estrus (Sugina,

2001). Persentase kebuntingan sapi Bali pada pemberian PGF2α 15, 20, dan 25

mg/ekor sama yaitu 66, 5 % (Maliawan, 2002).

E. Paritas

Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan anak. Paritas pertama

adalah ternak betina yang telah melahirkan anak satu kali atau pertama. Demikian

juga untuk kelahiran-kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua dan

seterusnya (Hafez, 1980). Daya reproduksi ternak pada umumnya dipengaruhi

oleh dua faktor yaitu pertama adalah lama kehidupan. Lama kehidupan produktif

sapi potong lebih lama bila dibandingkan dengan sapi perah yaitu 10 sampai 12

tahun dengan produksi 6 sampai 8 anak. Faktor kedua adalah frekuensi kelahiran.

Faktor ini sangat penting bagi peternakan dan pembangunan peternakan, karena

setiap penundaan kebuntingan ternak, mempunyai dampak ekonomis yang sangat

penting (Toelihere, 1985).


