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PENDAIIIJLUAN

Propinsi lawa Timur selama uu
merupalan andalan pelulok kebutuhan
daging sapi. fawa Timur merupakan
oaeran penyangga Ernal sapi poiong
Erbesar nasional. PoEnsi gapi potone di
,awa Tiiiur tahun 20G ercalt l.lg4."cuZ
ekor setara deF.gar\ 27,62 % dari tota.l
populasi sapi potong na6ional (Dirien
Pehnularl" 2009).

Secara geografis wilayah Jawa
Ti$ur merupakan wilayah dataran dan
pegunungan yant memilikj poter|si
laian pertanian besar. Dari total luds
wilayah iawa ti.trlur 47 iuta hektar,
sekitar 24 % adalah lalun sawah yang
palint tidak dapat dit rumi padi i kali
setahun. Sekitar 24 % nya lagi adalah
tegalan/ladang yang menyimpin
potq$i pakan baik dari lhrtrah pertanian
draupun hijauan yang gangat idea.l untuk
pengemban gan peterru.kar|-

. 
Salah.etu persusalalEn yatg dil,adap

pdda usaha sapi pobong adalah kineria
reproduksi yang relatif r€ndah. Untuk
meningkatlan produksi 6dpi poton&
maka peningldtarl populari dapat
dicapai melalui kebiialan Fningfatan
reprod ulsi dengan sishm lB (ir$€mina6i
buatan). Keberharilan IB untuk
mmghasilkan s€ekor Fdet bervariasi,
btapi untuk bebe.apa kawasan blah
berhasil dengan baik. Nasrun secarc
umum keberhasilan IB masih lebih
rendah dibandingkan d€ngan kawin
alami (Dwyanto, 2mB). Sa.lah satu
larakhr Rprod u.ksi yang cukup penting
dan dduga berpengaruh langsung pada
produktiyitas numerik brnal adalah
keiadian kelahiran kembar.

Rendahnya perforrrars eproduksi
sapi Peranakan Ongole (pO) di daerah
p€na8 diduga dipengan hi oleh beberapa

168

faktor antara lain pakan dan temperatur
lingkungan (Putu, 1992). potensi biologis
reproduksi dan produksi sapi pO
menuniul'kan variasi yang cukup besar,
rata-rata perfomrdns yang dilaporkan
rIstutriuklan b6hwa pddr€run lingkwrga,
samgat Desai,

Kdsus kelahiran kembar sapr
rierupalan fenomena unik yang teiadj
ddam dunia petemakar.r.IGhhirarfeqrbsr
secara ulnum diyaldni EEuFkan pefi*iwa
yanS dipengaruhi sifat genetik kembar
yang pemunculannya sangat tergantung
Pada lngkungan, salah satunya ada.lah
6IJor pakan yang hnruhr Up6ya trsEpai
kelahiran kembar meniadi alternatif untuk
nreningkad<an ppr 

' 
bcisapi guta m6Ep6i

swasembada daging. Sayangnya informasi
tentang keiadian kembar tersebut masih
belum terdokumentasi dmgan memadai.
Berrnula dari laLrr belat<;g brsebut,
maka pada tahun pertama kegiatan
pemetaan wilayah sapi berpoterisi beranak
kembar di la wa Tim w dilakukan kegiatan
identifilasi dan inventarisasi penve-baran
populasi sapi potong betami kembar ai
Jawa Timur.

Wilayah ,awa Timur mempunvai
keragaman kondisr lalEn yang sangat
tEragam. Kondisi tersebut diduga kuat
berpengaruh terhadap poterui keiadian
kelahiran kembar. KarakEr lal|an vane
paling berpengaruh brhadap kehidupai
bmak adalal suhu lingkungan dan
pobnsi pakan. Suhu lingkungan erat
laitannya dengan letak ketinggian suatu
bmFt Potensi paka\ dapat didefati
melalui sistem penggunaan lahdt yanR
ada. Dantara kedua karaiter lahan
brsebut suhu lingkungan relatil lebih
sulit dieliminasi.

EPTP Jawa Timur pada kesiatan
pengfaiian brdahulu ci.fr "t""iro-Fta zoru agroekolod yang memilah
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wilayah Jawa Timur msrjadi 30 sub zoru.
Guna penyusurun pemetaan wilayah
sapi be.anak kembar, peta tersebut
dideliniasi ulang dengan Fnekanan
suhu lingkungan yang diturunkan dari

Fta ketinSgian bempal Detiniasi ulang
30 sub zona brsebut untuk keperluan
porretaan emak disederharulan rler$adi
3 wilayah agroekosistem, yaitu Lahan
Kering Dataran Tinggr (IXDT). lahan
Keling Dataran Rendah (LKDR) dan
Lafun Basah/Sawah (15). S€taniuttya,
Enuan bl36i keFdian sapi beramt kes$ar
di tumpang t€patlan di peta tersebut
unnrk mengetahui pola Penyebaraff tya.

Tuiuan dari tegiabn ini adalah
pmyrsunanPetaP€ryebafansapiberanal
kembar dan wilayah penyebaratmya di
JawaTimur.

METODOLOGT

Waktu dan loLasi penelitiad
Kegiatan ini dilakukan pada bulan

Mei sa.Brpai d€ngan Desembe! 2009.

Penentuan lokasi dilakukan melalui
data Drimer dan sekunder. Pendelatan

PengumPulan data diawati dengan
mengumpulkan riafi|a iis€mirutor yang
berada di seluruhJawa Timur. Selainifu
beberapa inlormasi lain dipetoleh dad
petemak, manEi temak dan dinas
pebmalan kabupaten di seluruh fawa
Tidrur (28 kabupaten/kota) serta UPT
daerah yang berada di lingtup Dinas
Peteinalon Provinsi Jawa Timu!.

Bahan dan Metod€
BalEn yang dip€rlulan urrtuk pemhEtan
peta p€nyebaran sapi kembar di fawa
Timur adalah :

- Peta Zim agroelologi wibydh hwa
Timur.

- Peta batas administrasi tingkat
kabupaFi.

- Peta batas administrasi tingkat
kecad|atalr

- Kuesioner lokasi kejadian beranak
kembar-

Tekni6 pelakanaan
- Peta zona agroekologi di deliniasi ulan&

berdasarkan pernHa ketinS8ian temPat
Pertanu ka.ti dipilah antara Lalun Ba.6ah

(Sawah) d€ngan Laf'an Kering (IX). Pada

l,alBn Kering s€lanjukrya dipilah lati
dengan deliniasi b€rdasatkan pembeda
ketinggian. Kawasan dentan ketinggian
tempat > 700 m dpl ditetapl.an sebagai
kawasan datara! tinggi, s€dangkan
kawasan dengan ketinggian < ru mdpl
ditEtapkan sebatai dataran rendah.
Berdasarkan dua Fmbeda tersebut
dipe.oleh kombinasi untuk Lahan
kering yaitu Lahan Kering Dataran
Tinggi (LKDT) yaitu lahan non sawah
yang berada pada ketinggian > 700 m
dpl, dan lahan kerin8 dataran Rendah
(LKDR) yang mencakup kawasan
lahan kering dataran rendah tetrnasuk
tadah hujan.

- S€mua Fngedaan dilakukan dengan
sistem informari geografis (SIG) untuk
menfusun format Fta digitalnya-

- Infomasi hasil obcervasi lapangan btang
kdahiran kembar dari lapangan selanFt-
nya digabungkan padd peta b$ebut.

Pengumpu.lan data
- Data awal ditelusuri t€rdaoarkan

intrdrnan dan data yd|g Esedia di Di.us
Petemakan tinSkat provinsi maupun
tingkat kabupaten"

- lniorEusi btsebut div€lifikasi kelapangan
derrgan langsung mendatangi lokasi
keFdian&emb6rdanmerElu$[kepostian
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hpat Ahraipdkrdialqrlon d€ngan

Fnelusuran keiadian sapi beranak
kemba! sampai pada tingkat desa.

- Setelah dikehluri kebs'adaan sapi lcdtbar,
kemudian dikumpultan inJormasi
bntang asal, sistim perkawinan yang
digunakan dan infortruri mmgenai
pemeliharaan sapi kembar yang
dimilikiolehpetemak

Ardbisdata
Arulidsdatayangdilakukannreliputi

tabula6i data dan penggabungan
(@tay) dabl€drahhsifedatampeb.

HASIL DAN PEMBAIIASAN
Data para inseminabor dan lokasi

keiadian sapi kembar hasil survey di 28
Kabupaten di ,awa Timur dengan
iuddah 2% ekor sapi pobong induk
beranak kembar. Naha lokasi desa/
kecamatan masing-2 kabupaten
selen8lapnya terdapat pada Tabel 1.

Tabel l. Scbar"an K€iadim Sapi tehbar di lawa

Irkari keberada.n s.pi kelrbar: di Jawa
Timur

Hasil inventarisasi keberadaan sapi
kembar di Jawa Timur ditoniuklan oleh
gambar berikut :

Gambar r. Peia Fryebaran s.pi tdbar di rawa

Hasil suruey menuniukkan bahwa
Penyebaran sapi kembar dari total
keiadian kembar di seluruh Jawa Timur
terbanyak di kabupaEn Situbondo dan
Nganjuk (masing-masing sebesar
12,24%), diikuti Kabupaten Kediri
(1O2%)dan kobotinggo(9,23%). Ketiga
kabupabn telsebut memang meniadi
salah satu konsentsasi kegiatan pemetaan
wilayah sapi potont berpotensi beranak
kenbar di Jawa Timur kareru merupalan
wilayah padat Emak sapi pobong.

KabupaEn Situbondo merupalan
peringkat ke-5 terpadat populasi ternak
.api potonS di rawa Timur yaitu 137.394
ekor atau 497% pada tahun 2008 setelah
Kabupaten Sumenep, Jember, Tuban,
Ntariuk dan Bangeabr Namun deudkian
*eberadaan sapi potong tembar masuk
kedalam Fdngkat Eratas/ brbanyak, hal
ini rlikarenakan sisbtn informasi dari
FIigt ts (ittsttind'r) dn Din6 Feret'ulan
Kabupaten Situbondo cukup baik,
difuniang oleh adanya Frbmuan rutin
antara petuga3 IB yang wakfunya
bersamaan dengan pengambilan N2
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(nitrogcn cair) di kantor Dinas
Petemakan Kab. Situbondo. Faktor lain
sistem budidaya ternak sapi potong di
Kabupaten Situbondo relatif lebih baik,
ditiniau dari pembc an pakan untuk
ternaknya sudah memperhatikan pakan
tambahan selain hijauan bcrupa dedak
dan konsentrat walau jumlahnya masih
kurang dari kebutuhan temak. Selain
itu, tanaman herbal tradisional berupa
jamu cmpon-empon (jahe, kunir, t€mu
ireng, temu lawak dll) dan telur
diberikan pada induk yang baru
melahirkan, schingga membantu
memperbaiki kondisi induk pasca
melahirkan dan meningkatkan produksi
susu untuk pedet kembar.

Sistcm manaiemen pemcliharaan
ternak sapi potong kembardi kabupaten
Kcdiri danProbolinggo juga berbeda, di
Kabupaten Kediri pemberian pakan
bcrupa rumput lapanS dan unggul
(rumput Gaiah) dan sedikit dedak yang
diberikan dcngan sistem "combor'
(diaduk dengan air minum + sedikit
garam). Bangsa sapi yanS dip€lihara
umumnl,a pcrkawinan induk lokal
dengan pejantan Simmental dan
Limousin melalui sistem lB. Scdangkan
di Kabupatcn Probolingo karena
wilayahnya termasuk laian kerinS,
pakan yang diberikan berupa rumput
lapanS dan ieiami padi, hanya sedikit
petemak yang memberikan tambahan
d€dak untuk ternaknya. Pcmberian
jamu juga dilakukan oleh beberapa
petemak berupa jamu komersial yang
b€redar di pasar dan sedikit tambahan
akartanaman 'd ngu".

Dominasi keberadaan bangsa sapi
disuatu daerah dipengaruhi oleh tujuan
sapi tersebut dipclihara dan kesukaan
pcternak. Misalnya di Kabupaten

ProbolingSo sapi dipelihara dengan drni
purposc yaitu untuk daBinS dan tenaga
kerja sehingga peternak lebih suka
memelihara bangsa sapi lokal yaitu I'O,
Jawa hitam dan Jawa kuning. Pemilihan
bangsa sapi lokal tersebut sclain dengan
pertimbangan tenaganya lebih kuat,
ternak teEebut lcbih adaptif terhadap
pcmberian pakan lokal dengan jurnlah
dan kualitas rendah. Sedangkan untuk
daerah penghasil daging denSan sistem
penggemukkan seperti di Kabupaten
Lamongan maka bangsa sapi yang
dominan dipelihara adalah bargsa sapi
pcrsilangan (Simentai, Limousin) dari
hasil perkawinan mengSunakan
inseminasi buatan dengan semen
peiantan berasal da Balai lnseminasi
Buatan (BtB) SinSosari danBIB t embang.

Sjstim Frkawinan induk
teriadinya kelahiran kembar.Hasil
Pengamatan menunjukkan bahwa
perkawinan induk dengan menggunakan
inseminasi buatan memberikan peluang
kelahiran kembar (84,2%) dibandingkan
dengan perkawinan alam menggunakan
peiantan (15,8%). Hal ini menunjukkan
faktor kualitas semen ju8a berpengaruh
terhadap teriadinya kelahiran kembar,
disamping faktor induk sapi yang sehat
dan manaiemen pemeliharaan yang baik.
Faktor genetik sangat menentukan
teriadinya kelahiran sapi kembar.
Berdasarkan informasi di tingkat
petemak, terjadinya sapi kembar hanya
dialami sekali dalam siklus hidup seekor
induk sapi dall sangat jarang te4adi
kembar dr:a kali atau lebih s€cam benrmtan,
meskipun p€temak sudah berusaha untuk
memperbaiki manaiemen terutama
meningkatkan kualitas dall jenis pakan
yang diberikan kepada induk sapi yang
dimiliki.
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Sistsm Frneliluraan tsnak sapi potong
yang tcridentifikasi selama survey
mcnunjukkan tidak ada perbedaan
antara tcrnak sapi potong beranak
tunSgal maupun kembar. Hal iniiah yang
menjadi titik berat dalam manaiemen
pemeliharaan ternak kembar untuk
mengurangi kerugian petcrnak yang
disebabkan oleh kematian induk dan
atau kematian ped€t.

Respon p€tLTruk terhadap kefemilikan
sapi kembar, hampir 100% menyukai/
senang karena meningkatkan pendapatan
dari penjualan 2 anak sekaligut dengan
catatan induk beserta anak kembarnya
dalm kondisi s€hat. Untuk itu perlu
adanya pakct teknologi pemeliharaan
yang dapat diterapkan pada peternak
yang memiliki ternak kembar.

lnformasi penyebaran keberadaan
sapi potong kembar di Jawa Timur
tergantung pada baik/buruknya
komunikasi yang diperoleh antar
petugas inseminator dengan dinas
petemakan setempat, karena catatan
(recording) ternak masih belum
d iperhatikan baik ditingkat peternak
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bahkan ditingkat petugas sckalipun.
Recording bertujuan untuk mem-
Permudah manaiemen pemeliharaan,
perkawinan, keschatan, perunutan
setarahdll.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyebaran sapi kembar di propinsi
.,awa timur terbanyak di kabupaten
Situbondo (12,24%), diikuti Kabupaten
Kediri (10,2%) dan Probolinggo (9,73%).

SaranTindakLaniut
Pcrlu inovasi paket teknologi produksi

yang tepat untuk sapi potong bcrpotensi
kembar, dukungan pemerintah daerah
dan provinsi Jawa Timur dalam mem-
pertahankan dan melakukan recording
induk sapi potong beranak dan pedet
kembar untuk mensukseskan ptogram
I,SDS (Percepatan Swasembada Daging
Sapi) tahun2014.

Cambar l Anak saFi van8 tcrlahirkcmbar

f raternal di Kab. ProbolinSgo
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Gambar 2. lndukk*rta anaknya vang
kembar identik di Kab. Tubnn
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