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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Sejarah Sapi Pesisir 

Ternak lokal adalah merupakan plasma nutfah dan ternak 

yang berasal dari daerah lain teta pi sudah bertahun-tahun dan 

beradaptasi di Indonesia. Ternak lokal mempunyai variasi 

genetik yang sangat penting antara lain adaptasi terhadap suhu 

tropis (panas dengan kelembaban tinggi), pakan yang jelek 

(mengandung seratkasar tinggi), penyakit (ekto parasit dan 

endoparasit) (Susilawati, Subagiyo, Kuswati, Budiarto, 

Muharlien dan Afroni, 2004). 

Sapi Pesisir merupakan salah satu rumpun yang telah 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Mentri Pertanian nomor 

2908/Kpts/OT.140/6/2011, yang merupakan sapi lokal 

Indonesia dan telah menyebar di sebagian wilayah Indonesia. 

Sapi pesisir merupakan sapi lokal yang daerah penyebarannya 

berada di Sumatera Barat. Sapi lokal ini diduga merupakan 

keturunan banteng yang tersisa dan mula-mula berkembang di 

kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu dikenal dengan 

sebutan sapi pesisir. Di daerah-daerah tertentu yang tidak 

memiliki areal persawahan, masyarakat memelihara ternak ini 

secara ekstensif tradisional, yaitu dengan membiarkan sapi 

tersebut lepas pada siang dan malam hari tanpa atau dengan 

sedikit sekali campur tangan pemiliknya. Semenjak lama, sapi 

Pesisir memegang peranan penting dalam pengadaan ternak 

potong sehari-hari dan sebagai hewan qurban pada hari raya 

Idul Adha untuk kota Padang dan bahkan sampai ke provinsi 

tetangga, seperti Riau (Sarbaini dkk, 2007). 

Sapi pesisir memiliki keunggulan yaitu persentase karkas 

tinggi (50,5%), tingkat kesuburan tinggi, daya tahan hidup 
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tinggi, mampu mengkonsumsi seratkasar tinggi, mampu 

bertahan hidup dengan nutrisi kurang, beradaptasi dengan 

lingkungan tropis, tahan terhadap penyakit tropis, tempramen 

jinak sehingga lebih mudah dikendalikan dalam pemeliharaan 

(Erlita, 2016). Sapi pesisir memiliki ciri-ciri warna tubuh 

kekuningan sampai merah bata, warna kulit disekitar mata 

hitam, moncong hitam, kaki keputih-putihan pada bagian 

dalam, kuku hitam. Rambut ujung ekor hitam, tubuh ramping, 

gumba kecil, gelambir kecil, tanduk betina kecil mengarah ke 

atas, tanduk jantan lebih besar dari tanduk betina dan 

mengarah ke atas, telinga kecil dan megarah ke samping (SNI, 

2015). 

Sapi Pesisir memiliki bobot badan dan ukuran tubuh lebih 

kecil dibandingkan dengan sapi lokal lainnya. Sapi Pesisir 

jantan dewasa (umur 4-6 tahun) memliki bobot badan 160kg, 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan bobot badan sapi bali 

(310 kg), sapi PO (388 kg), sapi aceh (302 kg), dan sapi 

madura (248kg). Bobot badan yang kecil, sapi pesisir 

berpeluang dijadikan sebagai hewan kesayangan bagi 

penggemar sapi mini. Penampilan bobot badan merupakan 

salah satu penciri suatu bangsa sapi (breed). Dengan demikian, 

sapi pesisir merupakan sumber daya genetik (plasma nutfah) 

nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan (Andrial, 

2010).  

4.2 Karakteristik Sapi Pesisir Secara Kualitatif 

Hasil pengamatan karakteristik sifat kualitatif adalah warna 

tubuh dominan, warna kaki dalam, warna ujung ekor, warna 

kulit disekitar mata, warna garis punggung dan warna kuku 

terhadap 120 ekor sapi Pesisir terdiri dari 83 jantan dan 37 



22 

 

betina. Berikut adalah total hasil persentase keragaman warna 

sapi Pesisir dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 1. Total persentase keragaman warna sapi Pesisir 

Warna 
Jantan Betina 

n % n % 

Tubuh dominan 

a.Merah bata 

b.Kekuningan 

c.Kehitaman 

52 

30 

1 

62,6 

36,1 

1,2 

15 

22 

0 

40,5 

59,4 

0 

Kaki dalam 

a.Keputih 

putihan 

b.Coklat 

kehitaman 

c.Kemerahan 

82 

1 

0 

98,8 

1,2 

0 

37 

0 

0 

100 

0 

0 

Ujung Ekor 

a.Hitam  

b.Kemerahan 

c.Putih 

81 

2 

0 

97,6 

2,4 

0 

36 

1 

0 

97,3 

2,7 

0 

Kulit sekitar 

mata 

a.Hitam 

b.Kemerahan 

c.Putih 

81 

2 

0 

97,6 

2,4 

0 

36 

1 

0 

97,3 

2,7 

0 

Garis Punggung  

a.Coklat 

kehitaman 

b.Coklat 

c.Hitam 

60 

15 

8 

72,2 

18 

9,6 

29 

7 

1 

78,4 

18,9 

2,7 

Kuku 

a.Hitam 

b.Putih 

c.Pink  

 

83 

0 

0 

 

100 

0 

0 

 

37 

0 

0 

 

100 

0 

0 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi jantan Pesisir 

memiliki warna tubuh merah bata 62,6%, warna kekuningan 

36,1%, warna kehitaman 1,2% dan Sapi betina pesisir 

memiliki warna tubuh merah bata 40,5%, kekuningan 59,4% 

seperti pada Gambar 3.  Hal ini sesuai dengan SNI (2015) 

menyatakan bahwa salah satu ciri sapi Pesisir adalah memiliki 

warna tubuh kekuningan sampai merah bata.Hal ini juga di 

dukung oleh Erlita (2016), menyatakan bahwa karakteristik 

sapi pesisir warna bulu pola tunggal terdiri atas lima warna 

utama, yaitu merah bata (34, 35%), kuning (25, 51%), coklat 

(19, 96%) hitam (10, 91) dan putih (9, 26%). Menurut Noor 

(1995), menyatakan bahwa Sumber semua warna rambut, 

bulu, kulit, dan mata pada ternak adalah melanin. Ada dua 

macam melanin pada mamalia, yaitu melanin hitam 

(eumelanin) dan melanin merah (phaeomelanin). Warna-warna 

yang muncul pada ternak merupakan kombinasi dari kedua 

macam pigmen ini. Warna rambut, bulu dan kulit dikontrol 

oleh gen-gen yang terletak pada beberapa lokus yang 

mempengaruhi sintesis pigmen melalui kerja enzim, begitu 

juga dengan penyebaran dan lokasi granul pigmen pada sel 

kulit dan rambut 
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a)                                                     b)           

Gambar 1. Warna tubuh dominan sapi pesisir a) merah bata, b) 

kekuningan 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi pejantan 

pesisir memiliki warna kaki dalam keputih-putihan 98,8%, 

coklat kehitaman 1,2% dan sapi betina Pesisir memiliki warna 

kaki dalam keputih-putihan 100% seperti pada Gambar 4. Hal 

ini sesuai dengan SNI (2015), menyatakan bahwa salah satu 

ciri sapi Pesisir adalah memiliki warna kaki dalam keputih-

putihan.      

  

a)                                 b) 

Gambar 2. Warna kaki dalam sapi Pesisir a) putih b)     

Kehitaman 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi pejantan 

pesisir memiliki warna ujung ekor hitam 97,6%, kemerahan 

2,4% dan sapi betina Pesisir betina memiliki warna ujung ekor 

hitam 97,3%, kemerahan 2,7% seperti pada Gambar 5. Hal ini 

sesuai dengan SNI (2015), menyatakan bahwa salah satu ciri 

sapi Pesisir adalah memiliki warna ujung ekor hitam.Terdapat 

2,4% pada jantan dan 2,7% pada betina warna ujung ekor 

kemerahan. Pada sapi yang memiliki pola warna ujung ekor 

yang tidak sesuai SNI sebaiknya disingkirkan untuk 

mempertahankan tingkat kemurnian dari sapi tersebut, akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan alel resesif ada pada ternak 

yang heterosigot dan kemudian muncul dalam keadaan 

homosigot resesif, terutama pada tingkat populasi yang 

inbreeding tinggi. Sapi Pesisir di Balai pembibitan Ternak 

Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas memiliki 

sistem pemeliharaan pastura sapi jantan dan betina digabung 

dalam satu plot hal ini menyebabkan tingkat inbreeding tinggi.  

Menurut Rahayu, Sumitro, Susilawati dan Soemarno (2009) 

munculnya warna menyimpang pada sapi di sebabkan karena 

ekspresi dari gen homosigot resesif. 

  

a)                                                b) 

Gambar 3. a) Warna ujung ekor hitam b) warna ujung ekor 

kemerahan 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi pejantan 

Pesisir memiliki warna kulit disekitr mata hitam 97,6%, 

kemerahan 2,4% dan sapi betina Pesisir memiliki warna kulit 

disekitar mata hitam 97,3%, kemerahan 2,7% seprti pada 

Gambar 6. Hal ini sesuai dengan SNI (2015), menyatakan 

bahwa salah satu ciri sapi Pesisir adalah memiliki warna kulit 

disekitar mata hitam.Terdapat 2,4% dan 2,7% sapi memiliki 

kulit disekitar mata berwarna kemerahan. Sapi yang memiliki 

kulit disekitar mata berwarna kemerahan harus dipisahkan dan 

tidak boleh menjadi bibit dikarenakan tidak termasuk kedalam 

SNI dan apabila dijadikan bibit akan merusak kemurnian dari 

bangsa. Perkawinan silang menimbulkan dampak positif 

maupun negatif sehingga sapi hasil kawin silang mempunyai 

performa reproduksi yang berbeda dengan rumpun murninya. 

Dampak kombinasi gen yang terjadi pada sapi silangan, dapat 

bersifat positif maupun negatif terhadap performa reproduksi 

sapinya. Pemunculan sifat genetik (fenotipe) seekor sapi, 

hampir selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat 

ternak hidup dengan atau tanpa ditambah pengaruh interaksi 

antara keduanya (Hammack 2004). 

  

a)                                              b) 

Gambar 4. a) Warna ujung ekor hitam b) warna ujung ekor 

kemerahan 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi pejantan 

Pesisir memiliki warna garis punggung coklat kehitaman 

72,2%, coklat 18%, hitam 9,6% dan Sapi betina pesisir 

memiliki warna garis punggung coklat kehitaman 78,4%, 

coklat 18,9, hitam 2,7% seperti pada Gambar 7. Hal ini sesuai 

dengan SNI (2015), menyatakan bahwa salah satu ciri sapi 

Pesisir adalah memiliki warna garis punggung coklat 

kehitaman. Terdapat warna garis punggung coklat 18% dan 

hitam 9,6%. Sapi yang memiliki warna menyimpang harus 

dipisahkan karena tidak ltermsuk kedalam kriteria dan lolos 

seleksi.Dari segi genetik, seleksi diartikan sebagai suatu 

tindakan untuk membiarkan ternak-ternak tertentu 

berproduksi, sedangkan ternak lainnya tidak diberi kesmpatan 

berproduksi (Noor, 1995). 

 

                 a)                           b)                             c) 

Gambar 5. Warna garis punggung sapi Pesisir a) hitam b) 

coklat c) coklat kehitaman 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi pejantan 

Pesisir memiliki warna kuku hitam 100% dan sapi betina 

Pesisir memiliki warna kuku hitam 100% seperti Gambar 8. 
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Hal ini sesuai dengan SNI (2015), menyatakan bahwa salah 

satu ciri sapi Pesisir adalah memiliki warna kuku hitam. 

 

Gambar 6. Warna kuku sapi Pesisir hitam 

 Tabel 2. Total persentase keragaman bagian tubuh sapi Pesisir 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi pejantan 

Pesisir memiliki tanduk 96,4%, tidak memiliki tanduk 3,6% 

dan sapi betina Pesisir memiliki tanduk 100% seperti pada 

Gambar 9. Hal ini sesuai dengan SNI (2015), menyatakan 

bahwa salah satu ciri sapi Pesisir adalah memiliki tanduk. 

Kriteria 

Jantan Betina 

n % n % 

Tanduk 

a. Ada 

b. Tidak ada 

80 

3 

96.4 

3,6 

37 

0 

100 

0 

Arah Telinga 

a. Samping 

b. Atas 

83 

0 

100 

0 

37 

0 

100 

0 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    a)                                b) 

                             

Gambar 7. a) Sapi Pesisir memiliki tanduk b) Tidak memiliki 

tanduk 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi pejantan 

Pesisir memiliki arah telinga kesamping 100% dan sapi betina 

Pesisir memiliki arah telinga kesamping 100% seperti Gambar 

10. Hal ini sesuai dengan SNI (2015), menyatakan bahwa 

salah satu ciri sapi Pesisir adalah memiliki arah telinga ke 

samping. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Arah telinga sapi pesisir yaitu kesamping 
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4.3 Karakteristik Sapi Pesisir Secara Kuantitatif pada 

Umur yang Berbeda 

Hasil pengamatan ukuran tubuh yakni tinggi pundak, 

panjang badan, linkar dada dan bobot badan sapi Pesisir pada 

kelompok umur yang berbeda. 

Tabel 3. Rata-rata dan standar deviasi tinggi pundak, panjang 

badan, lingkar dada dan  bobot    badan 

Parameter n (PI) Rata-rata±SD 

Tinggi 

pundak (cm) 

53 PI0 90,23±4,79 

28 PI2 96,29±4,08 

20 PI4 100,5±13,86 

9 PI6 106,7±8,36 

10 PI8 114,3±166,01 

Rata-rata  101,86±5,34 

Panjang 

badan (cm) 

53 PI0 92,38±5,66 

28 PI2 97,11±4,76 

20 PI4 100,6±7,84 

9 PI6 109,1±7,52 

10 PI8 116,3±9,26 

Rata-rata  103,09±1,79 

Lingkar dada 

(cm) 

53 PI0 106,3±6,21 

28 PI2 116,4±4,26 

20 PI4 129±8,07 

9 PI6 139±8 

10 PI8 156,2±4,46 

Rata-rata  129,4±1,83 

Bobot badan 

 (kg) 

53 PI0 93,792±13,49 

28 PI2 122,4±17,11 

20 PI4 173±30,11 

9 PI6 221,2±34,48 

10 PI8 307,1±32,36 

Rata-rata  183,5±9,53 
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Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi Pesisir PI8 

memiliki tinggi pundak yang paling tinggi dibandingkan 

dengan sapi Pesisir PI0, PI2, PI4 dan PI6. Umur berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ternak. Tinggi pundak sapi Pesisir pada 

PI0, PI2, PI4, PI6 dan PI8 meningkat yaitu 90,23±4,79 cm, 

96,29±4,08 cm, 100,5±13,86 cm 106,7±8,36 cm dan 

114,3±166,01. Perbedaan tinggi pundak ternak dipengaruhi 

oleh pertumbuhan ternak. Menurut Setiyono, Kusuma dan 

Rusman (2017) menyatakan bahwa semakin bertambahnya 

umur ternak maka ternak akan mengalami pertumbuhan organ, 

depot lemak, persentase otot dan tulang. Fangtor lingkungan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ternak. Menurut Soeparno (2009) menyatakan bahwa faktor 

lingkungan berkaitan dengan fisiologis ternak seperti 

temperatur, iklim dan kelembaban yang dapat menyebabkan 

stress dan mengurangi nafsu makan sehingga mengakibatkan 

pertumbuhan terganggu. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi pesisir PI8 

memiliki panjang badan yang paling tinggi dibandingkan 

dengan sapi Pesisir PI0, PI2, PI4 dan PI6. Umur berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ternak. Panjang badan sapi Pesisir pada 

PI0, PI2, PI4, PI6 dan PI8 meningkat yaitu 92,38±5,66 cm, 

97,11±4,76 cm, 100,6±7,84 cm, 109,1±7,52 cm dan 

116,3±9,26. Pada pengukuran panjang badan sapi Pesisir 

mengalami peningkatan disetiap umurnya di karenakan 

pemberian pakan yang berkualitas baik dan pemeliharaannya 

yang baik. Menurut Saptayanti, Suatha dan Sampurna (2015), 

menyatakan bahwa panjang badan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain faktor internal yaitu genetik dan sekresi 

hormon dan faktor eksternal adalah lingkungan dan pakan. 

Seiring bertambahnya umur ternak maka panjang badan juga 
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akan mengalami pertumbuhan. Menurut Dinata, dkk (2009) 

menyatakan bahwa terjadinya pertambahan bobot badan 

menunjukkan adanya proses pertumbuhan tulang belakang 

(tulang bahu sampai tulang duduk), pertumbuhan tulang 

belakag akan mempengaruhi panjang badan. Jika tulang 

belakang bertambah panjang, maka jarak antara tulang bahu 

dan tulang duduk betmbah panjang.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi PI8 memiliki 

lingkar dada yang paling tinggi dibandingkan dengan sapi 

Pesisir PI0, PI2, PI4 dan PI6. Umur sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ternak. Lingkar dada sapi Pesisir pada 

PI0, PI2, PI4, PI6 dan PI8 meningkat yaitu 106,3±6,21 cm, 

116,4±4,26 cm,129±8,07 cm, 139±8 cm dan 156,2±4,46. Hasil 

pengukuran lingkar dada sapi Pesisir selalu mengalami 

kenaikan dari setiap umurnya hal ini disebabkan oleh sapi 

mengalami pertumbuhan dan bertambahnya bobot badan. 

Menurut Ni’am, Purnomoadi dan Dartosukarno (2012), 

menyatakan bahwa mengungkapkan dengan bertambahnya 

bobot badan maka bertambah pula ukuran lingkar dada, begitu 

pula sebaliknya, dengan menurunnya ukuran bobot badan, 

maka menurun juga ukuran lingkar dadanya. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sapi PI8 memiliki 

bobot badan paling tinggi dibandingkan dengan sapi Pesisir 

PI0, PI2, PI4 dan PI6. Umur sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ternak. Bobot badan sapi pada PI0, PI2, PI4, PI6 

dan PI8 meningkat yaitu 93,79±13,49 kg, 122,4±17,11 kg, 

173±30,11 kg, 221,2±34,48 kg dan 307,1±32,36 kg. Semakin 

meningkatnya umur maka semakin meningkat juga bobot 

badan dari ternak dan diikuti oleh pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh ternak.Setiap ternak memiliki 

pertumbuhan yang berbeda, hal tersebut dikarenakan oleh 
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beberapa faktor yaitu genetik, jenis kelamin, umur, pakan, 

jenis sapi, serta manajemen pemeliharaan ternak. Menurut 

Andrial (2010), menyatakan bahwa menjelaskan bahwa untuk 

meningkatkan produktivitas sapi pesisir mencakup penerapan 

manajemen usaha ternak terpadu melalui pemilihan bibit atau 

bakalan unggul berdasarkan riwayat keturunan, dan kesehatan, 

manajemen perkandangan dengan teknologi kandang standar, 

manajemen pakan melalui introduksi hijauan makanan ternak 

unggul, manajemen reproduksi dengan melakukan seleksi 

terhadap induk dan pejantan, mencegah perkawinan keluarga 

(in-breeding), dan menerapkan teknologi IB, pencegahan dan 

pengendalian penyakit. Menurut Kuswati dan Susilawati 

(2016) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan tidak 

hanya dipengaruhi oleh genetik tetapi juga faktor lingkungan 

terutama pakan yang dapat menyebabkan  variasi pertambahan 

bobot badan. 

4.4 Karakteristik Sifat Kuantitatif Sapi Pesisir 

Hasil pengamatan ukuran tubuh yakni tinggi pundak, 

panjang badan dan lingkar dada sapi Pesisir pada kelompok 

umur yang berbeda dan dibandingkan dengan SNI (2015) 

dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8. 
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Tabel 4. Sifat kuantitatif sapi Pesisir PI2 dibandingkan dengan     

SNI 

Umur Kelas 

Jenis 

Kelam

in 

TP PB LD 
TP, PB, 

LD 

n % n % n % n % 

PI2 

Memen
uhi 

Jantan 

1
2 

80 
1
3 

86,6 
1
2 

80 8 
53
,3 

Tidak 

memen
uhi 

3 20 2 13,3 3 20 7 
46

,6 

Jumlah 
1

5 
100 

1

5 
100 

1

5 
100 

1

5 

10

0 

PI2 

Memen

uhi 

Betina 

1

2 

92,3

0 

1

2 

92,3

0 

1

2 

92,3

0 

1

1 

84
,6

1 

Tidak 

memen
uhi 

1 7,69 1 7,69 1 7,69 2 

15

,3
8 

Jumlah 
1

3 
100 

1

3 
100 

1

3 
100 

1

3 

10

0 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata ukuran 

tubuh sapi Pesisir pada PI2 dibandingkan dengan standar bibit 

sapi pesisir yang terdapat dalam SNI 7651.6.:2015, dalam 

hasil penelitian data dari total sampel 120 ekor ukuran tubuh 

pada PI2 sapi pejantan Pesisir menunjukkan ada 53,3% yang 

memenuhi kriteria dan 46,6% tidak memenuhi kriteria bibit 

sapi Pesisir dan pada PI2 sapi betina Pesisir menunjukkan ada 

84,61% yang memenuhi kriteria dan 15,38% tidak memenuhi 

kriteria bibit sapi Pesisir. Kondisi sapi pesisir yang tidak 

masuk kriteria atau standar SNI diduga karena penurunan 

kualitas genetik, pakan dan lambatnya pertumbuhan oleh 

sebab itu perlu adanya perbaikan mutu genetik dan pakan. 

Menurut Andrial (2010) menjelaskan masalah dalam 

pengembangan sapi pesisir adalah rendahnya produktivitas 

dan terjadinya penurunan mutu genetik. Untuk meningkatkan 

produktivitas dan eksistensi sapi pesisir perlu dilakukan 



35 

 

perlindungan, pelestarian dan pengelolaan sapi pesisir melalui 

pemurnian genetik, pengaturan pengeluaran ternak dan 

perbaikan manajemen pemeliharaan.Peningkatan produktivitas 

dapat dilakukan dengan penerapan manajemen usaha 

peternakan sapi pesisir melalui pemeliharaan bibit atau 

bakalan unggul, perbaikan manajemen kandang, manajemen 

pakan gizi seimbang, perbaikan manajemen reproduksi dan 

pengendalian penyakit. Menurut Kuswati dan Susilawati 

(2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengruhi 

pertumbuhan adalah jenis kelamin, hormone analog, pakan, 

genetik, iklim dan kesehatan.  

Tabel 5. Sifat kuantitatif sapi Pesisir PI4 dibandingkan dengan   

SNI 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata ukuran 

tubuh sapi Pesisir pada PI4 dibandingkan dengan standar bibit 

sapi pesisir yang terdapat dalam SNI 7651.6.:2015, dalam 

hasil penelitian data dari total sampel 120 ekor ukuran tubuh 

pada PI4 sapi pejantan Pesisir menunjukkan ada 21,42% yang 

Umu
r 

Kelas 

Jenis 

Kelami
n 

TP PB LD 
TP, PB, 

LB 

n % n % n % n % 

PI4 

Meme

nuhi 

Jantan 

8 57,14 3 
21,4

2 

1

0 

71,4

2 
3 

21,4

2 

Tidak 
meme

nuhi 

6 42,85 11 
78,5

7 
4 

28,5

7 

1

1 

78,5

7 

Jumlah 14 100 14 100 
1
4 

100 
1
4 

100 

PI4 

Meme

nuhi 

Betina 

5 83,3 1 16,6 5  83,3 0 0 

Tidak 

meme
nuhi 

1 16,6 5 83,3 1 16,6 6 100 

Jumlah 6 100 6 100 6 100 6 100 
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memenuhi kriteria 78,57% tidak memenuhi kriteria sedangkan 

pada PI4 sapi betina pesisir 0% memenuhi kriteria 100% tidak 

memenuhi kriteria bibit sapi Pesisir. Terdapat 0% sapi betina 

Pesisir yang memenuhi kriteria. Menurut Kuswati dan 

Susilawati (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan sapi betina 

lebih rendah bila dibandingkan dengan sapi jantan karena sapi 

betina banyak mengalami proses reproduksi. Sehingga 

pertambahan bobot badan harian pada pedet jantan lebih tinggi 

dibandingkan pedet betina. Selain itu faktor perkawinan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuha, produktivitas dan mutu 

genetik ternak.  Menurut Andrial (2010), menyatakan bahwa 

penurunan mutu genetik terjadi akibat perkawinan acak antara 

individu ternak dengan frekuensi silang dalam yang tinggi. 

Pola perkawinan yang tidak terkontrol atau terlalu ketat dapat 

menyebabkan erosi materi genetik. Upaya memperbaiki mutu 

genetik dilakukan melalui seleksi yang diikuti dengan sistem 

perkawinan dengan memanfaatkan teknologi reproduksi. 

 


