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KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Fakultas Agroindustri bekerjasama dengan Pusat Studi Ketahanan
Pangan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 2012, diselenggarakan di Gedung
Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Penyelenggaraan Seminar
Nasional ini mengambil tema “Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal
Untuk Menopang Perekonomian Rakyat”. Adapun tujuan Seminar ini adalah :
1. Mengetahui arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan
nasional.
2. Mengetahui implementasi, kendala dan masalah dari pembangunan ketahanan
pangan nasional.
3. Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan teknologi
hasil-hasil penelitian, telaah pustaka dan praktek kegiatan yang berkaitan dengan
usaha mewujudkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal meliputi aspek
produksi, konsumsi, distribusi, dan sosial budaya.
Seminar Nasional ini diselenggarakan selama satu hari, yang dibagi menjadi : Sesi
Presentasi Keynote Speech (Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian RI), Sesi
Presentasi Makalah Utama (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Perguruan
Tinggi dan Kelompok Tani/LSM), dan Sesi Presentasi Makalah dan atau Poster Penunjang
berasal dari berbagai lembaga terkait ( Perguruan Tinggi maupun Lembaga/Balai Penelitian
Pertanian), yang terbagi dalam 3 bidang kajian yaitu :
1. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan agroindustri berbasis pangan lokal dan
sosial ekonomi kerakyatan.
2. Sarana produksi dan teknologi budidaya berbasis sumberdaya lokal.
3. Pengembangan produk pangan berbasis sumberdaya lokal.
Peserta Seminar Nasional terdiri dari Dosen/Peneliti/Mahasiswa/Guru SMK
Pertanian, Birokrat yang terkait dengan sektor pertanian, Pengusaha yang terkait dengan
sektor pertanian, Asosiasi profesi : PATPI, PERAGI, PERIPI, ISPI, APTA, MAFI, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Petani/Kelompok Tani.
Dari hasil seminar ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang usahausaha yang harus dilakukan dalam membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal
untuk menopang perekonomian rakyat.

Ketua Panitia,

Dr. Ir. Sri Hartati Candra Dewi, M.Si
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ABSTRACT
This research was conducted to investigate infleunce of ”yanduwan” to reproduction efficiency beetween cow’s
“yanduwan” audience with cow’s not “yanduwan” audience in Gunung Kidul district. The methode to be use is survey
method. This research used 103 cow’s “yanduwan” and 84 cow’s not “yanduwan” for sample.The variable observed was
services per conception (S/C), Calving Interval (CI) and ages of pregnancy first. Difference of variable observed this analisys
used by “t” test. The result showed that cow’s yanduwan audience vs not “yanduwan” for S/C was 1,55±0,68 vs 2,5±1,09
(P<0,01), CI was 15,84 ± 3,80 vs 17,61 ± 4,35 (ns), pregnancy first was 31,12 ± 1,89 vs 31,62 ± 3,33 (P<0,01).
Reproduction efficiency was 60,31 ± 20,39 vs 53,67 ± 27,5 (P<0,01). To be concluded that cow’s “yanduwan” audience
have a reproduction efficiency is better than cow’s not “ yanduwan” audience.
Key Words : Beef cattle, Reproduction efficiency, CI, S/C, Pregnancy first.
PENDAHULUAN
Kebutuhan daging sapi dalam negeri terus
meningkat dari 389,3 ribu ton pada tahun 2006 menjadi
457,3 ribu ton pada tahun 2010, dan pada tahun 2011
meningkat menjadi 487 ribu ton. Perhitungan Deptan
pada Rencana Aksi pemantapan Ketahanan pangan
menuju swasembada daging sapi tahun 2014,
penyediaan daging harus ditingkatkan menjadi 67% pada
tahun 2010, menjadi 90% pada tahun 2014 (Suswono,
2009).
Kondisi tersebut dapat terwujud hanya dengan
usaha-usaha konkret melalui peningkatan produktivitas
ternak sapi secara Nasional. Program “ pelayanan
terpadu hewan “ (disingkat =Yanduwan) yang
dikembangkan di PUSKESWAN Gunung Kidul yang
merupakan merupakan upaya peningkatan produktifitas
sapi di wilayah tersebut.
Program “yanduwan” dilakukan dengan cara
mengumpulkan ternak-ternak sapi milik anggota
kelompok peserta di suatu tempat yang telah disepakati
bersama, kemudian petugas dari UPT Puskeswan
secara aktif mendatangi untuk memberikan penyuluhan,
pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebuntingan,
diagnosis gangguan reproduksi, pengobatan suatu
penyakit, pemberian vitamin, pemberian obat cacing dan
pengambilan sampel terhadap suatu penyakit tertentu
(Apriyono, 2009).
Efisiensi reproduksi merupakan gambaran
keberhasilan
usaha
peternakan
sapi
yang
menggambarkan
kemampuan
ternak
dalam
menghasilkan
keturunan
secara
tepat
dan
menguntungkan dari segi usaha. Efisiensi reproduksi
merupakan faktor penentu dalam usaha peningkatan
produktivitas ternak sapi (Prastiwi, 2009).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana efektifitas program ini jika dibandingkan dengan
anggota kelompok yang tidak tergabung dalam
pelayanan “yanduwan”, khususnya terhadap efisiensi
reproduksi.
METODA PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada 1 Desember
2010 sampai 1 Januari 2011 di wilayah kerja UPT
Puskeswan Playen, Gunung Kidul.
Bahan dan alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi ternak sapi betina yang jumlahnya 103 ekor
peserta “yanduwan”, dari keseluruhan anggota peserta
“yanduwan” sebanyak 142 ekor dan 87 ekor non
“yanduwan” dari 109 ekor bukan peserta dan peternak
yang tergabung dalam kelompok ternak sapi dengan
jumlah 187 orang. Sedangkan alat yang digunakan
selama penelitian berupa kuisener, data-data sekunder,
alat ukur dan peralatan dokumentasi.
Cara penelitian
Penelitian menggunakan metode survey.
Pendataan primer dilakukan terhadap sampeldengan
menggunakan alat bantu kuisener. Data sekunder
merupakan hasil record kelompok meliputi nama pemilik
sapi, umur, hasil PKB, hasil pemeriksaan reproduksi,
frekuensi perkawinan, jumlah kali beranak, teknik
perkawinan.
Analisis data dilakukan secara deskriptif,
sedangkan untuk membandingkan dua rerata peserta
“yanduwan” vs non “yanduwan” dilakukan t test.
HASIL DAN PEMBAHASAN
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Kinerja Reproduksi
Kinerja reproduksi untuk sapi potong peserta
“yanduwan” dengan bukan peserta “yanduwan” disajikan
dalam tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Kinerja reproduksi sapi potong peserta
“yanduwan” dengan sapi bukan peserta
Kinerja
Reproduksi
S/C (kali)**
CI (bulan) ns
Beranak
pertama (bln) **
ER (%)

Peserta
“Yanduwan”
1,55 ± 0,68
15,88 ± 3,80
31,12 ± 1,89

Bukan Peserta
“Yanduwan”
2,5 ± 1,09
17,61 ± 4,35
31,62 ± 3,33

60,31 ± 20,39

53,67 ± 27,5

a. S/C
Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata
S/C sapi potong milik kelompok peserta „yanduwan”
adalah 1,55±0,68 berbeda sangat nyata lebih baik jika
dibandingkan dengan sapi milik kelompok bukan peserta
“yanduwan” yaitu sebesar 2,5 ± 1,09. Perbedaan
tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kualitas
sdm peserta “yanduwan” oleh karena kegiatan dalam
pelayanan terpadu hewan yang dilakukan secara berkala
setiap 3 bulan sekali. Kegiatan yang berkait dengan
penyuluhan manajemen pemeliharaan, pemberian
vitamin, pengobatan penyakit, pemberian obat cacing
akan memberikan kondisi tubuh sapi peserta menjadi
lebih baik. Deteksi dini kondisi kelainan pada sapi, baik
disebabkan oleh suatu penyakit maupun kelainan
reproduksi akan segera tertangani dengan baik.
Kesehatan sapi yang baik dan terkontrol akan
memungkinkan proses metabolisme pakan dalam tubuh
akan berjalan dengan normal sehingga akan dihasilkan
produksi hormon reproduksi yang normal pula (Peter dan
Ball, 1995).Hormon sangat berperan dalam kegiatan
reproduksi tubuh, sehingga kelainan hormonal ini
merupakan penyebab utama kegagalan reproduksi.
Hormon tersusun atas zat-zat gizi yang diberikan dalam
ransum ternak. Kurangnya informasi tentang tatacara
pemeliharaan sapibagi kelompok bukan peserta
“yanduwan” menyebabkan anggota kurang memahami
banyak hal berkaitan dengan perawatan sapi, khususnya
berkaitan dengan waktu yang tepat untuk mengawinkan,
pemahaman gangguan reproduksi yang tidak cepat
ditangani serta cara pemeliharaan yang masih bersifat
tradisional menyebabkan banyak sapi mengalami repeat
breeder (Satri, 2007). Repeat breeder atau kawin
berulang akan menyebabkan angka services per
conception (S/C) lebih dari 1 (satu) kali.
b. CI (Calving Interval)
Rata-rata CI hasil penelitian menunjukan
adanya perbedaan yang tidak nyata antara CI peserta
dengan bukan peserta (15,84±3,80 vs 17,61 ± 4,35).
Faktor-faktor yang mempengaruhi CI adalah waktu kawin
kembali setelah beranak (pregnant post partum), S/C dan

lama bunting (Salisbury dan vanDemark, 1985).
Berbeda tidak nyata antar rerata disebabkan karena
data-data CI membutuhkan rentang waktu yang relatif
lama (berulang per tahun untuk beberapa tahun)
sementara pelaksanaan „Yanduwan” sampai dengan
penelitian dilaksanakan baru berjalan sekitar 1 tahun.
Sedangkan hasil Calving Interval menurut Hardjosubroto
(1994) untuk sapi-sapi di Indonesia secara rata-rata
adalah 13,5 bulan. Meskipun pemahaman anggota
“yanduwan” lebih baik, namun selama 1 tahun program
“yanduwan” diduga sapi potong yang dimiliki warga
secara keseluruhan memiliki kualitas genetik yang relatif
sama. Faktor-faktor penerapan teknologi dan informasi
yang diperoleh selama “yanduwan” dalam keseharian
juga merupakan hal yang menyebabkan berbeda tidak
nyata CI antara peserta dengan bukan peserta. Secara
kecenderungan rerata, sapi peserta “yanduwan” CI lebih
baik dibandingkan dengan bukan peserta „yanduwan”.
c. Beranak Pertama
Rerata beranak pertama untuk sapi peserta
“yanduwan” adalah 31,12 ± 1,89 bulan berbeda sangat
nyata jika dibandingkan dengan sapi-sapi bukan peserta
“yanduwan” yaitu sebesar 31,62 ± 3,33 bulan. Umur
bernak pertama banyak dipengaruhi oleh umur kawin
pertama, S/C dan lama bunting. Di negara-negara
dengan peternakan modern beranak pertama dicapai
pada umur 26,1± 2,9 bulan
(Toelihere, 1993).
Perbedaan yang sangat nyata diantara peserta dengan
bukan peserta diduga karena adanya semangat peserta
“yanduwan” yang telah mendapatkan berbagai informasi
tentang cara-cara pemeliharaan ternak yang efisien,
pemahaman tentang pubertas ternak, informasi kapan
ternak mulai bisa dikawinkan, pemahaman tentang
manajemen reproduksi lainnya, kemampuan memilih
sapi bibit yang dipunyai peserta lebih baik serta adanya
peningkatan kualitas sumber dayamanusia. Sehingga
kondisi tersebut akan mempercepat tercapainya umur
kawin pertama, S/C dan pada akhirnya beranak pertama
dicapai lebih baik dibandingkan dengan bukan
peserta.Tercapainya umur kawin pertama yang tepat,
sangat dipengaruhi oleh munculnya estrus pertama
sebagai pertanda bahwa sapi tersebut mengalami
pubertas atau dewasa kelamin, meskipun dewasa tubuh
masih harus menunggu beberapa saat kemudian.
Pubertas sangat dipengaruhi oleh kondisi sapi secara
keseluruhan termasuk kesehatan dan status gizinya.
Sapi-sapi dengan status gizi baik, cenderung akan
mencapai pubertas tepat waktu yaitu rata-rata 15 bulan
(Peter and Ball, 1995).
d. ER (Efisiensi Reproduksi)
Setelah dilakukan perhitungan terhadap
Efisiensi Reproduksi terhadap faktor penentunya yaitu
umur beranak pertama, CI dan jumlah beranak baik
peserta “yanduwan” maupun yang bukan peserta maka
dihasilkan nilai ER untuk peserta 60,31±20,39% vs
bukan peserta sebesar 53,67±27,5 % dan hasil uji t
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menunjukan adanya perbedaan yang sangat nyata.
Perbedaan ini disebabkan karena sapi peserta
“yanduwan” rata-rata memiliki CI dan umur beranak
pertama yang lebih baik. Lebih baiknya CI dan umur
beranak pertama disebabkan diantaranya oleh
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
kegiatan penyuluhan yang rutin, penanggulangan
penyakit secara dini, pemahaman manajemen reproduksi
yang jauh lebih baik dan penjagaan terhadap kondisi
tubuh sapi melalui pemberian obat cacing dan vitamin.
Efisiensi reproduksi sebagai tolak ukur perkembangan
populasi yang dilihat dari kemampuan seekor induk.
Pembinaan dan pemeriksaan yang rutin dari petugas
lapangan akan merubah perilaku peserta “yanduwan”
untuk merawat ternaknya dengan sebaik-baiknya. Faktor
pakan dan penyakit benar-benar dipahami oleh peternak
sebagai faktor penentu dalam usaha peternakan
disamping faktor bibit.
KESIMPULAN
Program “yanduwan” yang telah dijalankan
khususnya di UPT Puskeswan Playen memiliki nilai
efisiensi reproduksi sapi potong lebih baik dan sangat
mendukung program swasembada daging 2014.
SARAN
Program “yanduwan” sebaiknya dapat
diterapkan oleh seluruh masyarakat peternak, khususnya
ternak sapi di seluruh tanah air.
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