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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ternak sapi potong merupakan komoditi ternak 

yang sangat potensial, sebagai sumber tumpuan 

kehidupan peternak di desa dan dianggap komoditas 

utama untuk pendapatan masyarakat desa. Jawa Timur 

yangdikenal sebagai wilayah yang memiliki populasi sapi 

potong terbanyak diIndonesia, perlu dipertahankan bakan 

ditingkatkan keberadaannya,dalam memenuhi kebutuhan 

di masa mendatang.Pemerintah berupaya menggalakkan 

peningkatan konsumsi daging dan protein hewani dimasa 

mendatang dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, karenadengan gizi yang baik maka akan 

tumbuh sumberdaya manusia yang baik pula.Dewasa ini 

kebutuhan protein hewani perkapita belum memadai. 

Walaupun kebutuhan daging meningkat pesat, tetapi di 

sisi lain petemak belum dapat mengimbangi permintaan 

karena terbatasnya populasi sapi potong (Affandhy, 

2013). 
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Tabel 1.Neraca Daging Nasional Tahun 2015- 2016. 

No
. 

Komod
iti 

2015 (ribu ton) 2016 (ribu ton) 
Produk

si 
Konsu

msi 
Produk

si 
Konsu

msi 
1 Daging 

sapi 
203,5 242,8 211,3 250,5 

2 Daging 
ayam 

34,5 35,1 37,6 38,2 

3 Daging 
kambin
g 

683,3 687,8 716,3 720,7 

4 Daging 
babi 

138,6 140,2 144,5 146,2 

Total 1.059,9 1.105,9 1.109,7 1.155,6 
Sumber : Ditjen Peternakan, 2015 

Upaya peningkatan mutu genetik sapi salah 

satunya adalah dengan cara persilangan berupa ketahanan 

fisik, kecepatan pertumbuhan serta kemampuan tubuh 

untukmengkonsumsi pakan berkualitas rendah. Salah 

satu penampilan peningkatanproduksi dicerminkan 

dengan bobot lahir pada sapi persilangan. Bobot lahir  

merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan 

pedet sapi. Sapi dengan bobot lahir yang tinggi dan lahir 

normal akan lebih mampu mempertahankan 

kehidupannya. 

Tampilan bobot lahir pedet dipengaruhi oleh 

faktor genetik dan faktor lingkungan selama proses 

kebuntingan. Faktor genetik dalam hal ini meliputi sapi 
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induk dan bangsa pejantan. Kondisi lingkungan yang 

ekstrim berupa kemarau panjang dapat mempengaruhi 

tumbuh kembangnya embrio di dalam janin. Dengan 

adanya cuacaekstrim pasokan hijauan selama proses 

kebuntingan berkurangsehingga pada kondisi seperti ini 

kebutuhan nutrisi induk dan pedet tidak terpenuhi dan 

secara tidak langsung juga memberikan bobot lahir pedet 

yang rendah. 

Bobot lahir sapi potong akan tinggi jika selama 

proses kebuntingan kebutuhan nutrisi untuk induk 

terpenuhi dengan baik, selama proses kebuntingan induk 

akan mengalami peningkatan konsumsi pakan untuk 

memenuhi nutrisi tubuhnya dan pertumbuhan embrio 

dalam janin. Sehingga perlu diketahui perbedaan bobot 

lahir antara sapi Limousin dan PO, selain itu faktor yang 

mempengaruhi perbedaan bobot lahir adalah bangsa 

ternak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Salah satu upaya peningkatan produksi pada 

ternak sapi potong adalah melalui persilangan sapi lokal 

dengan sapi bangsa Bos Taurus yang memiliki bobot 

badan dan presentase karkas yang tinggi. Diharapkan dari 

proses persilangan tersebut diperoleh pedet dengan bobot 

lahir lebih tinggi.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan bobot lahir pedet induk sapi Limousin dan 

pedet dari induk PO di Kecamatan Sumberpucung 

Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi hasil silangan pedet dari induk sapi Peranakan 

Limousin dan PO di Kecamatan Sumberpucung 

Kabupaten Malang. 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian  

Untuk mewujudkan ketersediaan bibit sapi dalam 

negeri dengan jumlah yang memadai dan berkelanjutan, 

pemerintah berkewajiban membina para pelaku usaha 

pembibitan sapi. Peran pemerintah dalam pembibitan 

ternak juga dijelaskan oleh (Anonimous, 2015) bahwa 

pemerintah daerah juga didorong untuk menjadikan 

sebagian atau seluruh wilayahnya sebagai wilayah 

sumber bibit jika memenuhi kriteria. 

Salah satu ternak lokal di Jawa Timur adalah sapi 

Peranakan Ongole (PO) dan Limousine di Kecamatan 

Sumberpucung Kabupaten Malang dan belum banyak 

dilakukan penelitian. Merupakan langkah strategis untuk 

melakukan penelitian penggalian data berupa bobot lahir 

pedet yang dipengaruhi oleh bangsa induk dan 

pejantannya. Beberapa cara perkawinan seperti kawin 

suntik (IB) atau kawin alami juga mempengaruhi tingkat 

keberhasilan dari sebuah kelahiran. Berdasarkan uraian 

diatas maka dapat dibuat diagram kerangka konsep 

berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Konsep 
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1.6 Hipotesis 
 

H0   :Bobot lahir pedet dari bangsa induk sapi             

              Limousin dan PO menunjukkan                  

              perbedaan yang  tidak nyata 

H1   :Bobot lahir pedet dari bangsa induk sapi 

         Limousin dan PO menunjukkan  

    perbedaan  yang nyata. 
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