
 

 
 
 
PENDAHULUAN 

 
       Pada hewan liar kegagalan reproduksi dapat disebabkan oleh faktor genetik 
dan lingkungan (alam sekitarnya), tetapi setelah didomestikasi (dipelihara secara 
intensif), maka faktor lingkungan terutama faktor manusia sangat berperan. 
Apabila manusia yang menangani ternak tersebut kurang memiliki ilmu pengetahuan 
dan zooteknis (sumberdaya manusia kurang) tentang ternak yang dipeliharanya, 
maka tujuan usaha untuk mendapat keuntungan yang optimal tidak akan tercapai. 
       Usaha peternakan sapi perah di Indonesia, masalahnya cukup kompleks. 
Walaupun sifat genetis terus diusahakan untuk diperbaiki yaitu dengan beberapa 
program antara lain mengimpor sapi betina/jantan unggul, Inseminasi Buatan, dan  
Embrio Transfer, tetapi hasilnya belum memuaskan. Kegagalan ini disebabkan 
kelemahan manajemen yaitu tidak adanya program yang berkesinambungan atau 
program yang tetap, teratur, terarah serta tidak diterapkan-nya seleksi secara ketat. 
        Selain itu faktor lingkungan terutama pakan, suhu udara, kelembaban, dan 
tatalaksana pemeliharaan yang kurang mendukung terhadap kebutuhan hidup sapi 
perah merupakan faktor penghambat berkembangnya usaha sapi perah. Pakan sapi 
perah di Indonesia baik hijauan maupun konsentrat selain kualitasnya rendah, juga 
ketersediaannnya sepanjang tahun tidak merata, karena ada dua musim. Pada 
musim hujan produksi hijauan banyak, sedangkan pada musim kemarau sedikit. 
Temperatur yang tinggi dan kelembaban udara rendah kurang mendukung untuk 
kehidupan sapi perah FH. Walaupun demikian dapat ditolerir di beberapa daerah 
dataran tinggi. Selain itu usaha peternakan yang belum berorientasi ekonomi, 
merupakan permasalahan tersendiri bagi perkembangan usaha. Ada beberapa 
perusahaan peternakan, tetapi kondisinya hampir sama dengan peternakan rakyat. 
Masalah-masalah tersebut mengakibatkan kurang berkembangnya usaha peternak-
an dan produktivitas sapi perah tidak optimal. 
         Kelemahan manajemen memperburuk kondisi usaha peternakan sapi perah. 
Walaupun mereka tahu masalah manajemen, namun langkah mereka terbatas. 
Keterbatasan yang utama adalah lahan dan modal usaha. Lahan terbatas karena 
bersaing usaha pertanian dan pemukiman. 
        Salah satu kriteria keberhasilan usaha peternakan sapi perah dapat dilihat dari 
efisiensi reproduksi. Rendahnya efisiensi reproduksi dapat disebabkan beberapa 
faktor, antara lain kelainanan anatomis alat reproduksi, fisiologis (hormonal), 
pathologis, genetik dan manajemen reproduksi. Oleh karena itu, diusahakan agar 
setiap sapi perah yang dipelihara baik jantan maupun betina diketahui asal usulnya 
(mempunyai catatan baik produksi maupun reproduksi) dan kondisi kesehatannya. 
Manajemen reproduksi pada sapi perah meliputi penanganan reproduksi, 
pencatatan reproduksi dan pengaturan populasi. 
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PENANGANAN REPRODUKSI 
 
Penanganan reproduksi pada sapi perah sebenarnya lebih mudah daripada 

ternak lainnya, karena tanda-tanda berahi pada ternak betina jelas dan peternak 
setiap hari selalu ada di kandang. Walaupun demikian pengetahuan, keterampilan 
dan pengalaman dalam penanganan reproduksi sangat diperlukan. Tujuan 
penanganan reproduksi adalah untuk mencapai efsiensi reproduksi yang tinggi. 
Artinya, bagaimana usaha kita agar setiap memasukan sel sperma ke dalam alat 
reproduksi sapi betina dapat menghasilkan pedet yang hidup, sehat, dan normal, 
serta tanpa mengalami kesulitan pada waktu proses kelahiran. 
      Kegagalan reproduksi bukan hanya disebabkan oleh betina, tetapi juga pejantan 
yang digunakan. Untuk mendapatkan efisiensi reproduksi yang tinggi diusahakan 
memperbaiki kondisi (genetis, biologis dan kesehatan) ternak tersebut baik betina 
maupun pejantan. Selain itu memperbaiki manajemen pemeliharaan juga dilakukan 
seleksi  secara ketat.  
      Di Indonesia, penentuan efisiensi reproduksi dengan cepat dan tepat belum 
dapat dilaksanakan, karena keterbatasan peralatan untuk pemeriksaan (deteksi) 
kebuntingan secara dini. Sampai sekarang pemeriksaan kebuntingan masih 
dilakukan melalui palpasi/perabaan, sehingga memerlukan keahlian dan sensitivitas 
seseorang. Untuk menentukan kebuntingan yang tepat, maka palpasi dilakukan 
setelah 40-60 hari sesudah perkawinan. 
     Faktor-faktor yang diperlukan dalam penanganan reproduksi adalah : 
1.  Kartu Ternak 

     Setiap individu ternak harus mempunyai kartu ternak yang memuat informasi 
tentang kondisi ternak tersebut selama dipelihara. Isi dari kartu ternak tersebut 
harus rinci, teratur, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2.  Pengamatan Berahi 
     Pengamatan estrus ini penting, karena untuk menentukan waktu perkawinan 
yang tepat. Gejala berahi dapat dilihat selama kurang lebih 16 jam (Partodihardjo, 
1980). Oleh karena itu, peternak sapi perah lebih mudah melihat gejala berahi 
tersebut, karena minimal 2 kali sehari peternak dekat dengan ternaknya. Hal yang 
perlu diperhatikan adalah apabila sapi tersebut kurang jelas memperlihatkan 
tanda-tanda estrus. Oleh karena itu, kartu ternak dapat membantu untuk 
menentukan perkiraan kapan sapi tersebut kembali estrus. Hasil penelitian 
Pennington (2003) menunjukkan, bahwa 3–4 kali dalam periode 60 menit deteksi 
berahi cukup efisien yaitu 71-78% 

 
Tabel 1. Efisiensi Deteksi Berahi 

Periode Pengamatan Frekuensi 
Pengamatan berahi 10 menit 20 menit 30 menit 60 menit 

1 x 22% 31% 36% 39% 
2 x 33% 43% 55% 61% 
3 x 45% 55% 65% 71% 
4 x 49% 61% 71% 78% 
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3.  Kawin Pertama setelah Beranak 
     Bagi sapi yang beranak normal, sebaiknya dikawinkan kembali 2 bulan setelah 

beranak. Apabila sapi mengalami distokia, retensi plasenta, dan sebagainya, 
sebaiknya perkawinan ditunda 90 – 120 hari setelah beranak. 

4.  Pejantan/Semen 
      Pejantan yang digunakan harus unggul, sehat, menghasilkan sperma dengan 

fertilitas yang tinggi dan memiliki kartu catatan baik silsilahnya maupun produk-
tivitasnya. 

5.  Waktu Perkawinan 
      Pada sapi dara sebaiknya dikawinkan pada umur 14 – 16 bulan atau berat badan 

berkisar antara 275 – 325 kg. Perkawinan dilakukan pada waktu yang tepat yaitu 
6 – 12 jam setelah tanda-tanda estrus telihat.  

6.  Pengelompokan Sapi 
     Sapi-sapi betina dikelompokkan berdasarkan umur kebuntingan, waktu berahi 

yang hampir bersamaan (kelompok kawin), kering kandang, dan baru beranak 
(awal laktasi). 

7.  Pemeriksaan Kebuntingan 
     Pemeriksaan kebuntingan dilakukan secara teratur dan interval yang pendek yaitu 

30-40 hari sekali dan diperiksa kembali setelah 90-120 hari setelah pemeriksaan 
pertama.  

8.  Angka Konsepsi  
     Pada usaha peternakan dengan manajemen baik angka konsepsi mencapai 60% 

untuk IB pertama dengan nilai S/C berkisar 1,5-1,7. Pada IB ketiga angka 
konsepsi mencapai 90% dengan nilai S/C = 1,1

9.  Pengamanan Reproduksi 
      Dalam hal ini yaitu pengawasan reproduksi terhadap gejala penyakit reproduksi 

atau masalah-masalah reproduksi lainnya. Peternak secara rutin harus me-
meriksa kesehatan reproduksi ternaknya oleh dokter hewan. Peternak harus 
tanggap apabila ternak yang dipeliharanya memperlihatkan efisiensi reproduksi-
nya rendah. Yang mudah untuk menentukan efisiensi reproduksi rendah yaitu 
dengan melihat angka konsepsi (conception value) dan service per conseption.  
Angka S/C berkisar 1,5-1,7 atau CV = 60% untuk IB pertama atau 90% untuk  IB 
ketiga (Partodihardjo, 190). 

      
Efisiensi reproduksi diukur dengan berbagai derajat fertilitas yaitu : 
1. Tingkat Fertilitas 
      Pejantan yang baik dapat menghasilkan semen dengan tingkat fertilitas yang 

tinggi yaitu lebih dari 90%. Tingkat fertilitas semen dapat dipengaruhi oleh 
genetik, ransum yang diberikan, frekuensi perkawinan atau pengambilan semen. 
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1.1. Service per Conseption (S/C) 
 S/C adalah suatu nilai efisiensi yang dihitung berapa kali betian tersebut 

dikawinkan sampai bunting. Nilai S/C dapat untuk individu maupun untuk 
kelompok sapi yang dikawinkan. Nilai S/C bergantung pada tingkat fertilitas 
semen dan kesuburan betina. Semen dengan tingkat fertilitas 70% dapat 
menghasilkan nilai S/C = 1,4 dan pada tingkat fertilitas 90% menghasilkan 
nilai S/C = 1,1  Betina dengan nilai S/C tinggi (repeat breeders) sangat 
merugikan 

1.2.  Non Return Rate (NR) 
        NR yaitu nilai persentase dari betina-betina yang tidak kembali minta kawin 

(tidak memperlihatkan gejala berahi) dalam waktu tertentu yaitu 28-35 hari 
atau 60-90 hari setelah perkawinan. Sapi-sapi yang tidak mau kawin 
diasumsikan bunting. 

 Rumus nilai NR : 
Jumlah sapi yang di IB - Jumlah sapi di IB 

kembali NR = 
Jumlah sapi yang di IB 

X 100%

 
Kenyataan di lapangan ada sapi-sapi yang tidak bunting, tetapi tidak mem-
perlihatkan gejala berahi (silent heat). Ada juga sapi-sapi memperlihatkan 
gejala berahi kembali tetapi dalam keadaan bunting (repeat breeders). 
Gejala ini dapat mencapai 3,6% dan umumnya terjadi pada sapi betina 
muda. Nilai NR dengan pemeliharaan yang baik mencapai 80% (pada 
pemeriksaan 60-90 hari setelah perkawinan). Di Amerika Serikat nilai NR 
berkisar 65-72% (28-35 hari) lebih tinggi 10-15% dari pada pemeriksaan 60-
90 hari (55-67%). Hal ini disebabkan ada beberapa sapi setelah 
pemeriksaan  35 hari, terjadi abortus atau mumifikasio. 
Faktor-aktor yang mempengaruhi nilai NR antara lain metode pengukuran, 
waktu IB sampai pemeriksaan estrus berikutnya, tingkat kesuburan, 
penyakit, diagnosa kebuntingan, pelaporan dan sebagainya. 

1.3.  Angka Konsepsi (Conception Value, CV) 
CV yaitu persentase sapi betina yang bunting pada perkawinan/IB pertama 
pada pemeriksaan 40-60 hari setelah kawin/IB. Nilai CV pada umumnya 
lebih rendah 5,5-6,0% dari pada nilai CR. 

 
Jumlah betina bunting CV = Jumlah betina yang dikawinkan (di-IB) X 100% 

 
1.4. Tingkat Beranak (Calving Rate, CR) 

CR merupakan nilai persentase anak yang lahir dari hasil satu sampai tiga 
kali perkawinan/IB. CR digunakan apabila sulit untuk menentukan 
kebuntingan lebih awal dan banyak kematian embrional. CR merupakan nilai 
efisiensi  reproduksi mutlak, karena yang dihitung pedet yang lahir, sehat 
dan normal. 
 

  II - 4
 



 

Contoh : 
Sekelompok betina fertil, pada IB pertama menghasilkan CR 62%, Pada IB kedua 
bertambah 20% dan seterusnya. Nilai CR dianggap baik dapat mencapai 85-95% 
dengan S/C = 3. 

Betina dengan S/C lebih dari 3 sebaiknya dikeluarkan/diafkir. 
1.5. Calving Interval (CI) 
        Calving interval adalah selang waktu antar kelahiran/beranak. CI yang baik 

berkisar 12–14 bulan. CI dapat mempengaruhi produksi susu. Semakin 
tinggi nilai CI, produksi susu per laktasi tinggi, tetapi rata-rata produksi susu 
perhari rendah. CI dipengaruhi oleh kawin pertama setelah beranak dan 
service period. 

 
2.  Infertilitas (Kemajiran Sementara) 

Infertilitas pada sapi perah dapat mengakibatkan kerugian, karena terjadi 
kegagalan reproduksi. Infertilitas dapat terjadi karena faktor internal ternak, faktor 
manajemen, dan faktor kecelakaan (accident)  

 
2.1. Faktor intern ternak yaitu kegagalan reproduksi karena hal-hal yang sudah 

terdapat di dalam tubuh ternak yaitu antara lain:   
a. Kerusakan alat reproduksi karena infeksi mokroorganisme, sehingga 

adanya kelainan anatomi organ reproduksi. Mikroorganisme ini yaitu 
bakteri, virus, protozoa dan jamur. 

 Brucellosis (Bang’s Disease) 
Penyebab Bakteri Brucella abortus Bang 
Penularan Melalui tractus digestivus 
Gejala • Tidak memperlihatkan gejala sakit, karena bersifat subklinis 

• Organisme bersarang di ambing dan placenta 
• Chorion menjadi bengkok eudematos, sehingga pasokan 

darah ke fetus kurang, menyebabkan fetus mati 
Pencegahan Vaksinasi dan sanitasi rutin 

 Vibriosis 
Penyebab Bakteri Vibrio fetus veneralis 
Penularan melalui semen/perkawinan yang mengandung bakteri tersebut 
Gejala • Pejantan yang kena penyakit ini tidak memperlihatkan gejala 

• Abortus sampai 90% terjadi pada umur kebuntingan 5-7 
bulan 

Pencegahan • Vaksinasi 
• Perkawinan dengan IB 
• Gunakan pejantan yang sehat 
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Diarrheae 
Penyebab Virus Diarrheae 
Penularan Sangat menular, melalui oral, menyerang semua umur  
Gejala • Erosi pada mukosa  rinderpest, penyakit mulut dan kuku 

• Suhu tubuh tinggi sampai 39,5 ºC 
• Produksi susu turun sekali 
• Nafsu makan hilang 
• Feses cair bercampur darah dan berbau 
• Denyut jantung cepat 
• Dari mulut dan hidung keluar ludah dan ingus yang 

berlebihan 
• Angka kematian tinggi 

Pencegahan Belum ada obat yang efektif 

 Trichomoniasis 
Penyebab Trichomonas fetus 
Penularan Melalui perkawinan alam 
Gejala • Gejala hampir sama dengan Vibriosis 

• Infertilias sementara 
• Siklus estrus tidak teratur 
• Abortus muda (umur kebuntingan 4 bulan) 

Pencegahan Pada betina dengan antibiotik secara lokal (intrauterinum) 
       

b. Kelainan anatomi organ reproduksi, sehingga tidak berfungsi dengan 
baik.  
Hipoplasia ovari  Biasanya ovairumnya mengecil, epitel benih sedikit 
atau tidak ada sama sekali. 87,1% sapi penderita hiplasia hanya pada 
ovarium sebelah kiri 
Hymen yang tebal dan mengkerut  bersifat genetis 

c.  Kelainan fungsi hormonal.  
Ada beberapa macam yaitu ovari sistik, anestrus, korpus luteum 
persisten, berahi tenang, ovari licin dan kawin berulang (repeat 
bredeers). Yang baru diketahui penyebab kelainan fungsi hormonal 
adalah ovari sistik. Penyebabnya ada dua hal yaitu pertama kelenjar 
endokrin mengalami gangguan (tumor, radang dan sistem syaraf), dan 
kedua organ target dari hormon mengalami gangguan,  

     Beberapa faktor penyebab infertilitas pada sapi perah yang disebabkan 
gangguan fungsi hormonal antara lain : kegagalan berahi (anestrus), 
korpus luteum persisten, berahi tenang (silent heat), overi licin 
(hipofungsi), dan kawin berulang (repeat breeders). 
Siklus estrus abnormal, yaitu siklus estrus yang tidak teratur. Siklus 
estrus yang normal berkisar 18-24 hari. Siklus estrus abnormal ini dapat 
terjadi karena : 
1.  Anestrus atau kegagalan berahi. Sapi tidak memperlihatkan gejala 

berahi. dapat disebabkan banyak faktor diantaranya faktor genetis 
dan faktor manajemen yaitu pengawasan berahi yang kurang ketat 
serta kekurangan pakan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga 
pertumbuhan ovari tidak normal.  
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a. Anestrus dengan corpus luteum normal mengakibatkan siklus 
estrus panjang walaupun sedang bunting.  

b. Anestrus dengan korpus luteum menetap (persisten) menye-
babkan berahi tenang (silent heat).  Penanggulangannya dapat 
diberikan hormon gonadotropin (Follicle Stimulating Hormon, FSH) 
dosis tinggi. 

2.  Ovari sistik (Cystic Ovary),  
Sering disebut nymphomania karena 75% sapi-sapi yang menderita 
ovari sistik memperlihatkan gejala nymphomania. Gejalanya berahi 
tidak teratur,  berahi panjang dan terus menerus. Kejadian ovari sistik 
25% tidak memperlihatkan gejala berahi. 
Ovari sistik menyebabkan: nymphomania. silent heat, anestrus  

3. Berahi tenang (Silent Heat) 
     Korpus luteum tidak cukup menghasilkan hormon progesteron, maka 

estrogen yang dihasilkan folikel tidak menyebabkan timbulnya gejala 
berahi 

     Pengawasan terhadap berahi kurang, sehingga berahi terlewat. 
 

2.2.  Faktor manajemen/pengelolaan 
Faktor manajemen atau pengelolaan merupakan penyebab terbesar terjadi-
nya infertilitas. Mutu genetik yang rendah, karena tidak ada seleksi yang 
ketat. Ransum yang diberikan kualitas dan kuantitasnya rendah serta 
pengelolaan reproduksi yang lemah/kurang diperhatikan. 

 
1. Faktor manusia :  
     Infertilitas/kegagalan reproduksi karena faktor manusia, dapat terjadi 

akibat kurangnya pengetahuan dan ketrampilan tentang kebutuhan hidup 
ternak yang dipeliharanya secara normal (biologis maupun zooteknis). 
Dapat juga terjadi akibat kurangnya pengawasan terutama deteksi berahi 

2. Faktor pakan 
              Prinsip pemberian pakan pada ternak berlangsung sejak fetus 

sampai ternak tersebut dikeluarkan/culling. Pakan yang diberikan harus 
cukup dan seimbang kandungan nutrisinya untuk kebutuhan hidup pokok 
dan berproduksi secara optimal. Apabila kekurangan pakan dapat 
mengakibatkan gangguan reproduksi baik secara fisiologis maupun 
kelainan anatomi, karena pertumbuhannya tidak normal. Ternak yang 
kekurangan energi dan protein mengakibatkan ovari infertil dan pubertas 
terlambat. Kekurangan vitamin A menyebabkan abortus anak sapi yang 
lahir lemah dan mati. Kekurangan vitamin D pedet yang lahir rachitis. 
Kekurangan mineral dapat mengakibatkan pubertas terlambat sampai 
siklus estrus terhenti. 
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2.3.  Faktor kecelakaan (accicental factors) 
Kejadiannya tidak dapat diduga misalnya apabila terjadi kecelakaan (sapi 
jatuh), dan gangguan pada proses reproduksi yaitu antara lain distokia (fetus 
sulit keluar), torsio uteri (perputaran uterus), prolapsus (keluarnya mukosa 
uterus melalui vagina), mumifiksi fetus (Bovine mummification), retensio 
plasenta (retained placenta/retensio secundinarum) Apabila terjadi distokia 
dan tidak ditangani secara serius dapat mengakibatkan sapi steril  
a. Distokia :  

Proses kelahiran yang sulit dan memerlukan pertolongan. Tanpa 
pertolongan dapat kegagalan kelahiran dan mengakibatkan kematian 
induk. Distokia dapat terjadi karena fetus dan karena induk. Distokia 
karena posisi fetus dan kelainan bentuk badan fetus abnormal, sedang-
kan karena induk dapat terjadi karena kelainan hormonal (serviks me-
nutup), tidak terjadi perejanan, induk lemah dan sebagainya. 

b. Torsio uteri : adalah perputaran/terpuntir uterus sekitar sumbu me-
manjangnya. 

c. Mumifikasio fetus : Dapat terjadi pada umur kebuntingan 3-8 bulan. 
Cairan tubuh dan darah fetus diserap oleh dinding uterus, sehingga fetus 
tinggal kulit dan tulang 

d Retensio secundinarum atau retained placenta (retensio plasenta) yaitu 
tertahannya plasenta di dalam uterus setelah fetus dilahirkan. Fetus lahir 
karena abortus, distokia atau prematur. Retensio plasenta ini sering 
terjadi pada sapi perah. Apabila kelahiran normal plasenta ini keluar 
beberapa jam dan paling lama 12 jam setelah pedet lahir. Penyebab 
tertahannya plasenta di dalam uterus karena tidak lepasnya hubungan 
antara plasenta induk dan plasenta anak setelah pedet lahir. Hubungan 
kedua plasenta tersebut berupa pertautan antara vili-vili dari alanto-
chorion yang masuk ke dalam celah-celah (kripta-kripta) yang terdapat 
dalam karunkula dari endometritium. 
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PENCATATAN REPRODUKSI 
 

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia masalah reproduksi belum dapa 
diatasi. Masalah reproduksi sapi perah bukan hanya adanya kelainan anatomis alat 
reproduksi dan kelainan fungsi hormonal, tetapi sebagian besar disebabkan 
kurangnya perhatian peternak terhadap ternaknya. Perhatian baik menyangkut tata-
laksana sehari-hari maupun program pencatatan reproduksi. Berdasarkan catatan/ 
data reproduksi, peternak dapat melaksanakan tata-laksana dan pengawasan 
reproduksi serta mengevaluasi efisiensi reproduksi sapi-sapi yang dipeliharanya. 

Pencatatan data reproduksi berisi semua kejadian dan penanganan reproduksi 
secara lengkap, rinci, teratur, akurat dan mudah membacanya serta dapat 
dipertanggungjawabkan. Data reproduksi baik untuk betina maupun pejantan. Data 
yang perlu dicatat meliputi identitas, silsilah, produktivitas tetuanya, tanggal kawin, 
tanggal pemeriksaan kebuntingan, tanggal beranak, jenis kelamin dan berat lahir 
pedet, data kesehatan dsb.     

Adanya catatan reproduksi tersebut, dapat dijadikan pedoman untuk 
tatalaksana dan pengawasan reproduksi selanjutnya. Juga dapat mencegah 
terjadinya kesalahan, misalnya dengan adanya data silsilah, maka kemungkinan 
terjadinya inbreeding yang terus menerus sangat kecil. Demikian pula dengan 
adanya data tanggal kawin/IB, maka dapat diperkirakan kapan induk tersebut 
beranak. Data kesehatan yang diperlukan tanggal vaksinasi, pengobatan, penyakit 
dan sebagainya. 

Contoh kartu reproduksi dan kartu kesehatan 
 
Kartu Reproduksi 

Nama/No Sapi  
Nama/No.Induk  Nama/No Pejantan  

No Tgl 
Kawin 

Nama/No 
Pejantan/Semen 

Tgl Pemeriksaan
Kebuntingan 

Perkiraan 
Tgl Beranak 

Tgl 
Beranak 

1      
2      
3      
4      
5      

 
Nama/No Sapi  

Nama/No.Induk  Nama/No Pejantan  
No Tanggal Jenis Penyakit Obat vaksinasi Keterangan 
1      
2      
3      
4      
5      
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Dalam penanganan reproduksi yang penting adalah deteksi berahi. Untuk 
mengetahui berahi lebih awal, peternak  harus sering memperhatikan ternaknya 
yang diperkirakan akan berahi berdasarkan catatan. Untuk mempermudah mana-
jeman dan tatalaksana perkawinan dapat digunakan sistem kalender 21 hari. Kelnder 
reproduksi ini ada yang berbentuk lembaran dan ada yang berbentuk lingkaran 
(seperti jam) rangkap dua. 

Kalender ini terdiri atas 21 kolom dan 17 baris. Dalam satu kolom dan satu baris 
berisi tanggal berahi/kawin dan tanggal perkiraan beranak 

 
Contoh Kalender Reproduksi 

 
( 21 kolom   18 baris ) 

 
 1 Januari 

 

Lahir 
7 Oktober 

   17 Januari
 

Lahir 
23 Oktober  

22 Januari 
 

Lahir 
28 Oktober 

   7 Februari
 

Lahir 
13 November 

Dst    Dst 
 
Cara membaca kalender reproduksi : 
 
1. Siapkan Kartu Reproduksi sapi yang sedang berahi atau akan dikawinkan.  
2. Beri tanda pada kolom/baris sesuai dengan tanggal berahi/kawin sapi tersebut 

dan catat pada Kartu Reproduksi. Misal kawin tanggal 1 Januari 2004 
3. Untuk melihat berahi selanjutnya, lihat kolom dan baris di bawahnya, maka 

diperkirakan berahi kembali pada tanggal 22 Januari 2004. Apabila pada hari itu 
tidak terlihat tanda-tanda berahi diperkirakan sapi tersebut bunting 

4. Apabila tanggal 1 Januari 2004 tanggal kawin, maka diperkirakan sapi tersebut 
akan beranak tanggal 7 Oktober 2004. 

5. Apabila pada tanggal 22 Januari 2004, sapi masih memperlihatkan tanda-tanda 
berahi, berarti sapi tersebut harus dikawinkan kembali. 

6. Periksa berahi pada tanggal 8 Februari 2004. Apabila tidak memperlihatkan 
tanda-tanda berahi, berarti perkawinan tanggal 22 Januari berhasil. maka 
diperkirakan sapi tersebut akan beranak tanggal 28 Oktober 2004. 

7. Catat tanggal kawin terakhir dan perkiraan tanggal beranak pada Kartu 
Reproduksi. 
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PENGGUNAAN SISTEM JOURS MOYEN RETARD (JMR) 
 
Definisi 
Jours Moyen Retard (JMR) merupakan suatu sistem untuk mendapatkan/ menyim-
pulkan satu nilai penampilan reproduksi sapi perah. Secara harfiah diartikan sebagai 
jumlah hari terlambat. 
Penampilan reproduksi merupakan gambaran kondisi reproduksi ternak sapi perah 
berdasarkan angka/nilai dari berbagai parameter.  Parameter yang biasa digunakan 
antara lain: panjang siklus birahi; umur dara saat birahi pertama, dikawinkan, dan 
beranak pertama; selang waktu antara kawin pertama dan beranak pertama; masa 
kosong (days open); conception rate (CR); service per conception (S/C); selang 
beranak (calving interval), dan lain-lain. 
Dari berbagai parameter tersebut, kita harus menyimpulkan suatu nilai untuk 
penampilan reproduksi sapi perah.  Berdasarkan nilai ini, evaluasi tatalaksana 
peternakan dan sifat reproduksi sapi perah dapat dilakukan, lebih baik atau lebih 
buruk dari periode sebelumnya. 
JMR diaplikasikan pada kelompok sapi dewasa (sapi laktasi dan kering kandang) 
dan sapi dara, yang dalam operasionalisasinya dilakukan dalam bentuk tabel. 
 
Aplikasi JMR pada sapi DEWASA 
Tabel JMR untuk kelompok sapi dewasa terdiri atas 15 kolom dan baris yang sesuai 
dengan jumlah sapi perah. 

IB Jarak waktu 
No Nama 

Sapi 
Lakt. 

ke VP 
Tgl 

beranak 
terakhir Pertama Terakhir 

Total 
IB O/P D P Partus 

ke IB I 
Days 
Open 

Tgl 
kering 

Tgl 
beranak 
berikut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

1               
2               
               
               

n               

 
1. Nomor 
2. Identitas sapi 

Pada naskah asli JMR, hanya nama atau nomor telinga yang digunakan, namun 
untuk keperluan lain dapat juga mencantumkan tanggal lahir. 

3. Status laktasi 
Diisi angka periode laktasi I, II, III, ... , dst. 

4. Voluntary Waiting Period (VP) 
VP adalah jangka waktu (dalam hari atau bulan) yang ditetapkan untuk mencapai 
satu kebuntingan (= target days open). 
VP untuk sapi laktasi pertama = 80 hari, berarti 80 hari sejak partus sapi tersebut 
harus bunting. 
VP untuk sapi laktasi kedua, ketiga, dan seterusnya = 60 hari. 
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5. Tanggal beranak (partus) terakhir 
6. Inseminasi buatan 

Tanggal pelaksanaan IB: kolom 6 = IB pertama dan kolom 7 = IB terakhir. 
Jumlah IB dari tiap ekor diisikan pada kolom 8, dihitung berdasarkan kesepakatan 
dengan catatan 2 kali IB pada satu masa birahi dihitung sebagai 1 kali IB. 
Untuk perhitungan secara manual, jika IB baru sekali dilaksanakan, maka tanggal 
IB pertama tersebut dimasukkan pada kolom 6 saja, untuk perhitungan dengan 
komputer, maka tanggal IB 1 tersebut dimasukkan dalam kolom 6 dan kolom 7. 

7. O / P 
O/P merupakan suatu nilai untuk menyatakan status kebuntingan, nilainya 
berkisar antara 0 dan 2. 
Nilai O/P = 0, untuk 

• Sapi belum birahi 

• Sapi sudah birahi tapi tidak di IB 

• Sapi sudah di IB dan sudah diperiksa kebuntingan dengan hasil negatif. 
Nilai O/P = 1, untuk sapi yang sudah di IB tapi belum diperiksa kebuntingan. 
Nilai O/P = 2, untuk sapi yang sudah bunting. 

8. Days (D) 
D merupakan jumlah dari hari yang dihitung berdasarkan nilai O/P.  Dengan 
demikian D merupakan jumlah hari terlambat, yang dapat bernilai positif atau 
negatif. 
O/P = 0, maka D = tanggal hitung JMR – tanggal partus terakhir – VP. 

9. Penalty (P) 
Penalty adalah jumlah nyata hari terlambat atau [= D (+)] 
Jika D bernilai negatif, maka P = 0 
Jika bunting, maka sapi tersebut tidak dipenalti, dan kolom ini dikosongkan. 
Makin tinggi angka penalti, semakin tinggi jumlah hari terlambat, atau semakin 
buruk penampilan reproduksi sapi perah tersebut. Atau sebaliknya, makin rendah 
angka penalti, semakin baik penampilan reproduksinya. 

10. Jarak Waktu (dalam hari) 
Antara partus dengan IB pertama 
Antara partus dengan IB terakhir yang menghasilkan kebuntingan [days open] 

11. Tanggal Partus berikutnya 
Rata-rata lama bunting sapi perah Indonesia adalah 276 hari 
Tanggal partus berikutnya = tanggal IB terakhir yang menghasilkan kebuntingan 
+ 276  
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Sapi bunting (O/P = 2) ditulis atau dikelompokkan pada baris-baris terakhir. Sapi 
yang akan beranak lebih dahulu ditulis lebih dulu, sapi yang akan beranak ter-
akhir ditulis pada baris paling akhir. 

12. Tanggal Mulai Kering Kandang 
Secara umum, kering kandang dilaksanakan 2 bulan sebelum partus 
Tanggal kering kandang = tanggal partus berikutnya – 60 
 

 
Keluaran yang dihasilkan sistem JMR untuk kelompok sapi perah dewasa berupa 
parameter penampilan reproduksi, yakni: 
a. Status laktasi (rata-rata periode laktasi) 

Jumlah status laktasi Status laktasi = Jumlah sapi 
 

b. S/C, service per conception 
Jumlah IB pada sapi bunting S/C,  

service per conception = Jumlah sapi bunting 
 

c. Jarak partus ke IB pertama 
Jumlah total hari dari partus ke IB pertama Jarak partus ke IB 

pertama = Jumlah sapi yang di-IB 
 

d. CR (conception rate) oleh IB pertama 
Jumlah sapi bunting oleh IB pertama CR oleh IB pertama = Jumlah sapi bunting X 100 % 

 
e. DO, days open 

Jumlah hari jarak partus ke bunting DO,  
days open = Jumlah sapi bunting 

 
f. CI, calving interval 

Days open + 276 CI,  
calving interval = 30,5 

 
g. JMR 

Jumlah total angka penalti JMR = Jumlah sapi 
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Aplikasi JMR pada sapi DARA 
Tabel JMR untuk kelompok sapi DARA terdiri atas: 15 kolom dan baris yang sesuai 
dengan jumlah sapi perah. 

IB Umur pada saat 
No Nama 

Sapi 
Tgl 

lahir 
Umur 
(bln) VP Pertama Terakhir 

Total 
IB O/P D P IB 

I 
Bunting 

I 
Partus 

I 

Tgl 
Partus 

I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1               
2               
               
               

n               

 
1. Nomor 
2. Identitas sapi 
3. Tanggal lahir 
4. Umur 
5. Voluntary Waiting Period (VP) 
6. Tanggal IB pertama 
7. Tanggal IB terakhir 
8. Jumlah IB  
9. O / P 

O/P merupakan suatu nilai untuk menyatakan status kebuntingan, nilainya ber-
kisar antara 0 dan 2. 
Nilai O/P = 0, untuk 

• Sapi belum birahi 

• Sapi sudah birahi tapi tidak di IB 

• Sapi sudah di IB dan sudah diperiksa kebuntingan dengan hasil negatif. 
Nilai O/P = 1, untuk sapi yang sudah di IB tapi belum diperiksa kebuntingan. 
Nilai O/P = 2, untuk sapi yang sudah bunting. 

10. Days (D) 
D merupakan jumlah dari hari yang dihitung berdasarkan nilai O/P.  Dengan 
demikian D merupakan jumlah hari terlambat, yang dapat bernilai positif atau 
negatif. 
O/P = 0, maka D = tanggal hitung JMR – VP. 

11. Penalty (P) 
Penalty adalah jumlah nyata hari terlambat atau [= D (+)] 
Jika D bernilai negatif, maka P = 0 
Jika bunting, maka sapi tersebut tidak dipenalti, dan kolom ini dikosongkan. 
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Makin tinggi angka penalti, semakin tinggi jumlah hari terlambat, atau semakin 
buruk penampilan reproduksi sapi perah tersebut. Atau sebaliknya, makin rendah 
angka penalti, semakin baik penampilan reproduksinya. 

12. Umur saat IB pertama 
13. Umur saat bunting pertama 
14. Umur saat partus pertama 
15. Tanggal partus pertama 
 
Keluaran yang dihasilkan sistem JMR untuk kelompok sapi dara berupa parameter 
penampilan reproduksi, yakni: 
a. S/C, service per conception 

Jumlah IB pada dara bunting S/C,  
service per conception = Jumlah dara bunting 

 
b. CR (conception rate) oleh IB pertama 

Jumlah dara bunting oleh IB pertama CR oleh IB pertama = Jumlah dara bunting X 100 % 

 
c. Umur pada saat IB pertama (bulan) 

Jumlah umur dara yang di IB pertama Umur saat IB pertama = Jumlah dara yang di IB pertama 
 

d. Umur pada saat bunting pertama (bulan) 
Jumlah umur dara yang bunting pertama Umur saat bunting 

pertama = Jumlah dara yang bunting pertama 
 
e. Umur pada saat beranak pertama (bulan) 

Jumlah umur dara yang beranak pertama Umur saat bunting 
pertama = Jumlah dara yang beranak pertama 

 
f. JMR 

Jumlah total angka penalti sapi dara JMR = Jumlah sapi dara 
 
 
Nilai JMR adalah angka penalti rata-rata, merupakan gambaran umum kondisi 
penampilan reproduksi sapi perah pada bulan tersebut.  Untuk mempermudah 
penggunaan JMR, operasionalisasi JMR sebaiknya dilakukan dengan bantuan 
komputer. 
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Target JMR  
 
Target merupakan nilai atau angka dari parameter yang harus dicapai dalam selang 
waktu tertentu.  Target di suatu tempat dapat sama atau berbeda dengan tempat 
lain, tergantung situasi dan kondisi masing-masing. 
Sebagai contoh:  

Target JMR di Jepang adalah 10. 
Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada, maka target JMR di 
BPTU Sapi Perah Cikole adalah 30. 
Di tingkat peternak, target JMR mungkin berkisar antara 20 sampai 30. 

 
 

Tanggal : 30 Sepmber 2007.
IB Jarak waktu 

No Nama Sapi Lakt. 
ke VP 

Tgl 
beranak 
terakhir Pertama Terakhir 

Total 
IB O/P D P Partus 

ke IB I 
Days 
Open 

Tgl 
kering 

Tgl 
beranak 
berikut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  

1 987 - Geulis 1 80 03/08/98    0 -22 0       
2 642 - Nona 2 60 20/04/98    0 103 103       
3 1587 - Ani 1 80 27/08/97 23/03/98 23/03/98 1 0 319 319 208     
4 410 - Susi 6 60 15/07/98 12/09/98 12/09/98 1 1 -1 0 59     
5 498 - Mari 3 60 10/11/97 21/04/98 27/09/98 8 1 261 261 162     
6 408 - Ade 5 60 24/04/97 30/05/97 29/12/97 4 2 189   36 249 02/08/98 01/10/98 
7 270 -  Leni 1 80 07/04/97 03/11/97 31/01/98 2 2 201   210 299 04/09/98 03/11/98 
8 646 - Eli 2 60 16/03/98 25/04/98 25/04/98 1 2 -20   40 40 27/11/98 26/01/99 
9 502 - Lani 2 60 13/05/97 14/11/97 01/05/98 3 2 293   185 353 03/12/98 01/02/99 

 

 Jumlah 23               683 900 941     
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PENGATURAN POPULASI 
 

Perubahan populasi dalam perusahaan sapi perah dapat disebabkan : 
a. Penambahan populasi karena adanya kelahiran pedet 
b. Penambahan populasi karena pemasukkan ternak baru (beli, sumbangan dsb) 
c. Penurunan populasi karena kematian  
d. Penurunan populasi karena dikeluarkan (diafkir/dijual) 
Populasi sapi perah yang dipelihara harus diperhitungkan sesuai dengan kapasitas 
kandang, ketersediaan bahan pakan dan menguntungkan secara ekonomi. Populasi 
sapi perah dapat dikelompokkan berdasarkan struktur populasi (umur dan periode 
pemeliharaan). Struktur populasi terdiri atas : 
A.  Sapi produktif :  

1. Sapi laktasi (laktasi kosong dan laktasi bunting) 
2. Sapi kering kandang 
3. Dara bunting > 6 bulan 

B.  Sapi nonproduktif : 
1. Pedet (jantan dan betina) 
2. Dara 
3. Jantan muda 
4. Jantan/pejantan 
5. Dara bunting < 6bulan 

Untuk menghasilkan keuntungan yang optimal, maka perlu diatur struktur populasi 
tersebut pada perbandingan yang ideal. Besarnya keuntungan tergan pada 
perbandingan antara sapi produksif dan sapi nonproduktif dan antara sapi laktasi 
dengan sapi kering kandang. 
Pengaturan populasi, juga disertai dengan pelaksanaan seleksi. Setiap tahun 10-
20% sapi produktif dikeluarkan/diafkir dan diganti dengan sapi baru yang kualitas 
genetiknya lebih baik. Sebaiknya sapi pengganti tersebut berasal dari dalam 
perusahan sendiri. Oleh karena itu, pedet dan dara sebagai tenak pengganti harus 
ada dan merupakan hasil seleksi yang ketat. Kematian pedet sampai umur 3 bulan 
cukup tinggi yaitu lebih dari 20%. Apabila pemeliharaan pedet  sampai dara siap 
kawin gagal, maka merupakan kerugian yang besar. 
Pengaturan populasi tergantung pada tingkat efisiensi reproduksi. Apabila efisiensi 
reproduksi tinggi akan mempermudah dalam pengaturan populasi, sebaliknya 
apabila tingkat efisiensi rendah, maka pengaturan populasi sulit dilaksanakan.  
Perbandingan yang ideal antara sapi produktif dengan sapi non produktif adalah 70 : 
30, sedangkan antara sapi lakasi dengan sapi kering kandang 85:15%. Untuk 
mendapatkan perbandingan sapi laktasi dengan kering kandang yang ideal, maka 
lama laktasi diusahakan 10 bulan dan kering kandang 2 bulan, sehingga 
menghasilkan calving interval 12 bulan.  Kisaran yang baik untuk calving interval 
yaitu 12-14 bulan, dengan demikian kisaran lama laktasi 10-12 bulan. 
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Berikut contoh perhitungan struktur populasi : 

Populasi     : 100 ekor  
Sapi produktif  : 70% x 100 ekor =  70 ekor 
Sapi non produktif  : 30% x 100 ekor =  30 ekor 
Sapi laktasi  : 85% x   70 ekor =  59-60 ekor 
Sapi kering kandang   : 15% x   70 ekor  =  10-11 ekor 

 
1.  Apabila lama laktasi 10, 11 dan 12 bulan dan calving interval 12, 13 dan 14 bulan 

 
10 bulan Sapi laktasi = 12 bulan x 100% = 83,33 % 

 
11 bulan Sapi laktasi = 13 bulan x 100% = 84,62 % 

 
12 bulan Sapi laktasi = 14 bulan x 100% = 85,71 % 

 
 
2.  Perhitungan populasi untuk sapi kering kandang 
 

2 bulanSapi kering kandang = 12 bulan x 100% = 16,66 % 

 
2 bulanSapi kering kandang = 13 bulan x 100% = 15,38 % 

 
2 bulanSapi kering kandang = 14 bulan x 100% = 14,29 % 

 
 

  II - 18
 


