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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Peternakan Rakyat Sapi PO dan Limousin 

Pada tahun 1906, sapi ongole didatangkan 

langsung dari Madras di India ke Pulau Sumba. 

Selanjutnya, tahun 1916 sapi ongole yang sudah 

berkembang biak di sumba mulai menyebar ke tempat-

tempat lain di Indonesia dengan sebutan sumba 

ongole(SO). Pada tahun 1930-an, pemerintah Hindia-

Belanda dengan kebijakan di bidang pertenakan yang 

disebut ongolisasi mengawinsilangkan sapi SO dengan 

sapi Jawa, untuk memperbaiki ukuran dan bobot badan 

sehingga lahirlah sapi peranakan ongole (PO). (Prasojo, 

G ;Arifiantini, I ; Mohamad, K. 2010) 

Sapi PO memiliki bulu berwarna putih atau 

kelabu, bentuk kepala pendek melengkung, telinga 

panjang menggantung, dan perut agak besar. Pada sapi 

PO jantan, kadang dijumpai bercak-bercak berwarna 

hitam pada lututnya, mata besar  terang, dan dilingkari 

kulit berjarak sekitar 1 cm dari mata berwarna hitam.Ciri 

khas yang membedakan sapi PO dengan sapi-sapi  

lainnya adalah ponok di atas gumba, kaki panjang berurat 

kuat, serta ada gelambir menggelantung dari bawah 
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kepala, leher sampai perut.Saat dewasa, jantan PO bisa 

mencapai bobot sekira 600 Kg dan yang betina rata-rata 

450 Kg. Pertambahan bobot sapi PO berkisar antara 0,4-

0,8 kg/hari. Sapi PO murni mulai sulit ditemukan karena 

telah banyak disilangkan dengan sapi brahman.Sesuai 

induk persilangannya, sapi peranakan ongole terkenal 

sebagai sapi pedaging dan sapi pekerja, mempunyai 

kemampuan adaptasi yang tinggi perbedaan kondisi 

lingkungan, tenaga yang kuat, serta aktivitas reproduksi 

induknya cepat kembali normal setelah beranak 

(Turkyilmaz, MK. 2015). 

Pasokan Sapi PO, Simmental, Limousin, Simpo 

dan Limpo kami berasal dari peternak  langsung yang ada 

dibawah kemitraan sapi potong kami didaerah 

Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga harga relatif lebih 

murah daripada harga pasar, karena tidak melalui 

blantik/agen. Sementara untuk sapi brahman 

crossbermitra dengan perusahaan didaerah Jawa Barat. 

Peningkatan populasi penduduk, perkembangan 

ekonomi, perbaikan tingkat pendidikan, kesadaran 

masyarakat akan pentingnya gizi, arus globalisasi 

informasi dan perdagangan, serta urbanisasi dan 

perubahan gaya hidup merupakan pemacu peningkatan 
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terhadap produk peternakan terutama daging sapi. 

Daging sapi merupakan alternatif  pilihan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan akan protein  hewani. 

Menurut statistika Direktorat Jenderal Peternakan, 

konsumsi daging pada periode tahun 2015- 

2016mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi oleh 

produksi dalam negeri. Untuk konsumsi daging sapi 

sendiri pada periode tersebut mengalami peningkatan. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. 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 

Meningkatnya permintaan pasar terhadap daging 

sapi, maka akan memberikan  dampak yang positif yaitu 

terbukanya peluang pasar.Pertumbuhan populasi sapi 

potong dari tahun 2010 - 2014 cenderung statis. 
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Berdasarkan data statistik ditjen Peternakan, populasi 

sapi potong pada tahun 2010 - 2014 tidak mampu untuk 

memenuhi permintaan konsumsi daging secara nasional. 

Pada tabel 3 menjelaskan tentang perkembangan populasi 

peternakan di Indonesia dari Tahun 2010 – 2014. 

Tabel 3. Populasi ternak ruminansia di Indonesia tahun 
2010- 2014  

No
. Jenis 

Tahun (ribu ekor) 

2010 2011 2012 2013 2014)
* 

1 Sapi 
potong 

10.53
3 

10.56
9 

10.87
5 

11.51
5 

11.86
9 

2 Sapi 
perah 

364 361 369 374 408 

3 Kerbau 2.403 2.128 2.167 2.086 2.192 
4 Kambin

g 
12.78

1 
13.40

9 
13.79

0 
14.47

0 
15.80

6 
5 Domba 8.075 8.327 8.980 9.514 10.39

2 
Sumber :  Ditjen Peternakan 2015 
Ket : )* Angka Sementara 

Kebutuhan daging sapi di Indonesia saat ini 

dipenuhi dari tiga sumber yaitu ternak sapi lokal, hasil 

penggemukan sapi impor, dan impor daging dari luar 

negeri. Impor sapi hidup dan daging beku merupakan 

salah satu upaya agar tidak terjadi kesenjangan antara 

produksi dan tingkat konsumsi daging sapi di dalam 

negeri. Data menunjukan bahwa Indonesia tidak dapat 
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memenuhi akan permintaan daging sapi di dalam negeri, 

kenyataan ini diperkuat oleh keterangan mengenai 

jumlah impor sapi pada tahun 2010-2014 yang cenderung  

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 

4 yang menjelaskan tentang perkcmbangan jumlah impor 

ternak dan hasil ternak sapi. 

Tabel 4. Jumlah impor dan hasil Temak Sapi Tahun 
2010 - 2014 

N
o. 

Jenis 
komod

iti 

Tahun (ribu US $) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Sapi 
bibit 

2.843,
8 

2.291,
8 

1.921,6 2.545,1 15,1 

2 Sapi 
bakala
n 

66.54
3,8 

88.98
9,6 

107.73
1,3 

108.59
6,7 

217.72
0,5 

3 Daging 
sapi 

18.56
6,0 

27.11
3,0 

43,646,
4 

35.759,
8 

56.650,
5 

4 Hati 
sapi 

23.14
2,0 

24.87
3,9 

3.090,2 35.759,
8 

56.650,
5 

5 Jeroan 
lainnya 

41,5 133,8 497,8 670,5 38,8 

Sumber : Ditjen Peternakan, 2015 

Kenyataan itulah yang mendorong Ditjen 

Peternakan mengeluarkan kebijakan padatahun 1992 

dimana sapi Iokal sebagai tulang punggung, impor sapi 

bakalan sebagai pendukung dan impor daging sapi 

sebagai penyambung. Melalui kebijakan ini disusun 

perencanaan secara lebih teliti untuk meningkatkan 
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produksi daging sapi nasional melalui program IB 

pembentukan sapi persilangan yang efektif (APFINDO, 

2007). 

Pemeliharaan sapi pada peternakan rakyat hingga 

scat ini sebagian besar berasal dari jenis sapi lokal yaitu 

sapi-sapi keturunan Peranakan Ongole (PO). sapi lokal 

tergolong atas sapi Bali, sapi Madura, sapi Jawa dan sapi 

Sumatra. dalam perkembangan selanjutnya, sapi PO yang 

merupakan hasilpersilangan sapi lokal dengansapi sapi 

Ongole digolongkan ke dalam sapi lokal (Departemen 

pertanian, 2014). 

Sapi lokal mempunyai prestasi reproduksi yang 

jauh lebih rendah darisapi-sapi unggul hasil silangan 

dengan sapi Limousin dan Simmental (Bos Taurus) 

maupun sapi Brahman dan Ongole (Bos indicus). Hasil 

penelitian di Jawa Timur menunjukkan bahwa reproduksi 

sapi PO lebih rendah dibanding edngan sapi-sapi hasil 

silangan PO dengan limousin atau simmental, yaitu umur 

pubertas masing-masing 23-24 bulan dan 14-19 bulan, 

S/C masing-masing 2,0-2,2 dan 1,9-2,1 dan CI masing-

masing 15,5-17,5 bulan dan 13,5-15,6 bulan (Dirjen 

Peternakan, 2015). 
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Perbaikan mutu genetik sapi lokal dapat 

dilakukan dengan kawin silang “Cross breeding” melalui 

teknologi IB (ismaya,2009). Tingkat efisiensi produksi 

akan mempengaruhi perkembangan populasi ternak sapi 

di suatu wilayah. Hal tersebut dapat diidentifikasikan 

melalui aplikasi teknologi perkembangbiakan di wilayah 

tersebut apakah menggunakan kawin alam, inseminasi 

buatan (IB) atau teknologi lainnya. Sistem manajemen 

pemeliharaan yang bagus dapat menghasilkan angkan 

beranak pada sapi hasil persilangan dengan IB mencapai 

angka 90% (Gomez, W.R. 2007). 

 

2.2 Bobot Lahir 

Bobot lahir adalah bobot pedet yang diperoleh 

melalui penimbangan pada saat kelahiran atau selambat-

lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari setelah sapi lahir 

(Dirjen Peternakan, 2014). Pada tahun 2008, persilangan 

yang terbanyak lahirdari peranakan Simmental sebesar 

58,06%, sedangkan silangan PeranakanOngole 

menunjukkan angka kelahiran yang relatif sedikit 

(rendah) yakni 6,45%daripada peranakan Limousin 

(9,68%), hal tersebut disebabkan adanya kecenderungan 

mengikuti preferensi masyarakat yang membutuhkan 
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keturunan dengan ras Simental dan Limousin, 

sebagaimana pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan Bobot Lahir Sapi Potong di Indonesia. 

No Silangan Presentase 

Bobot 
lahir 

jantan 
(kg) 

Bobot 
lahir 

betina 
(kg) 

1 Simmental 58,06 31,30 30,50 
2 Limousin 9,68 30,80 30,33 
3 Brahman 25,81 28,75 27,75 
4 PO 6,45 25,00 24,25 

Sumber : Dirjen Peternakan, 2015 

Berdasar pada Tabel 5, tampak bahwa pada tahun 

2014 keturunan hasil persilangan Simmental (58,06%), 

memperlihatkan jumlah terbanyak dibanding dengan 

bangsa sapi lainnya, sedangkan keturunan PO 

menunjukkan angka terendah yaitu sebauyak 6,45 %, 

kecenderungan ini salah satunya disebabkan oleh adanya 

preferensi masyarakat yang sangat dominan terhadap 

keturunan Simmental. Adapun beberapa alasan yang 

muncul dengan adanya pemilihan tersebut, yaitu selain 

pertumbuhan yang relatif lebih baik dibanding dengan 

ternak lokal (PO), hasil silangan Simmental juga 

mempunyai warna tubuh yang relatif lebih terang 

dibandingkan dengan keturunanLimousin (Dirjen 

Peternakan, 2015). 
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Bobot lahir merupakan faktor yang penting dalam 

pertumbuhan pedet sapi. Sapi dengan bobot lahir yang 

besar dan lahir secara normal akan lebih mampu 

mempertahankan kehidupannya (Berry dan Cromie, 

2007). Prasojo, Arifiantini dan mohammad (2010) 

melaporkan bahwa bobot lahir anak ditentukan oleh 

bangsa induk, jenis kelamin anak, lama bunting induk, 

umur atau paritas induk, dan makanan induk sewaktu 

mengandung.Pedet sapi Limousin yang lahir secara 

normal akan memiliki bobot lahir antara 26,3 kg sampai 

dengan 32.6 kg (Berry dan Cromie, 2007). Sedangkan 

bobot lahir sapi PO yang dilahirkan secara normal 

bekisar antara 24 kg sampai dengan 28,7 kg. bobot lahir 

pedet jantan umumnya lebih tinggi daripada pedet betina. 

Pertumbuhan fetus pada sapi dan jenis kelamin pedet 

dipengaruhi oleh faktor  genetis. 

Faktor lingkungan meliputi ketersediaan pakan 

induk, baik hijauan maupun konsentrat, air, iklim dan 

fasilitas pemeliharaan yang lain. Pengaruh pertumbuhan 

yang disebabkan faktor lingkungan ini tidak di turunkan 

kepada anakan. Sedangkan  faktor genetis yang 

dikendalikan oleh gen akan diturunkan kepada 

keturunannya. Pertumbuhan di kendalikan oleh beberapa 
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gen, baik yang pengaruhnya besar/utama (major gene) 

sampai yang pengaruhnya kecil (minor gene). Salah satu 

gen yang diduga merupakan gen utama yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan jenis kelamin adalah 

gen pengkode hormon pertumbuhan yang mempengaruhi 

sekresi hormon pertumbuhan dan pembelahan 

kromosom. Sapi yang terlahir betina akan memiliki bobot 

lahir yang lebih rendah daripada jantan, hal ini 

dikarenakan sekresi hormon pertumbuhan dan  

pembentukan fetus jantan lebih tinggi daripada betina 

(Sutarno, Junaidi dan  Baharudin, 2015). 

 

2.3 Lama Kebuntingan 

Suatu periode kebuntingan / lama kebuntingan 

adalah periode dari mulaiterjadinya fertilisasi sampai 

kelahiran normal. Dalam peternakan, periode 

kebuntingan dihitung mulai dari perkawinan yang 

terakhir sampai terjadinya kelahiran anak secara normal 

(Indra, 2011). 

Besar fetus dapat juga diartikan sebagai bobot 

lahir fetus tersebut sewaktu dilahirkan (Cundiff, 2015).  

Lama kebuntingan normal pada sapi limousin berkisar 

antara 265,3 sampai dengan 298,4 hari. Sedangkan pada 
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sapi PO lama kebuntingan normal bekisarantara 268,7 

sampai dengan 295,2 hari. Lama kebuntingan berkolerasi 

positif dengan bobot lahir, umur kebuntingan yang 

pendek akan menghasilkan bobot lahir yang lebih ringan 

dan sebaliknya, umur akan menghasilkan bobot lahir 

yang lebih bobot (Piedrafita,Ruiz, Quintanilla, 2010). 

Tabel 6. Lama kebuntingan dari beberapa bangsa Sapi 
     Potong 

No Bangsa Sapi Rata-rata Lama Kebuntingan / 
Interval 

1 Limousin 287(270-306) 
2 Ongole 285 

3 Aberdeen 
Angus 279 

4 Hereford 285(243-316) 
5 Beef Shortorn 283(273-294) 

Keterangan : Dikutip dari Hafez (2013) 

Lamanya kebuntingan juga mempengaruhi oleh 

jenis/bangsa sapi, jenis kelamin dan jumlah anak yang di 

kandung dan faktor lain seperti umur induk, musim, sifat 

genetik dan letak geografik (Jainudeen dan Hafez, 2010), 

umur induk dan sifat warisan (Indra, 2011). Rata-rata 

lama kebuntingan sapi adalah 278,9 hari dengan kisaran 

278 - 284 hari, kecuali sapi Brown Swiss yang 

mempunyai rata-rata 290 hari (Indra, 2011). Bobot lahir 

pedet sapi juga dipengaruhi oleh tempat.di dataran tinggi 

pedet sapi jantan ataupun pedet betina menunjukkan 
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bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak 

sapi yang induknya dipelihara di dataran berbukit 

ataupun dataran rendah, hal ini disebabkan oleh suhu 

pada dataran tinggi yang relatif lebih dingin sehingga 

meningkatkan nafsu makan induk pada saat proses 

kebuntingan, selain itu dari segi nutrisi, pada dataran 

tinggi suplai hijauan akan lebih tersedia karena fak-tor 

kesuburan lahan (Anonimus, 2010). 

Tabel 7. Bobot lahir dan lama kebuntingan sapi Limousin 

No Bobot Lahir 
(kg) Lama Kebuntingan (hari) 

1 25-27 280,58±1,86 
2 >27-29 284,21±2,47 
3 >29-33 287,79±7,04 
4 >33 284,4±5,7 

Sumber : Anderson, 2009 

Berbagai faktor diketahui ikut mempengaruhi lama 

kebuntingan, termasukdiantaranya bahwa lama 

kebuntingan pada pedet jantan akan berbeda dengan 

pedet betina (Indra, 2011).Pada mamalia, jenis kelamin 

anak yang dilahirkan bergantung kepada pembuahan 

ovum yang membawa kromosom X oleh sperma 

pembawa kromosom X atau Y. Bila zigot terdiri atas 

pasangan terdiri atas pasangan kromosom X dan Y maka 

akan berkembang menjadi individu jantan. Sedangkan 

zigot yang terdiri atas pasangan kromosom X akan 
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menjadi individu betina (Turkyilmaz, 2015) . Besarnya 

peluang terbentuknya kombinasi XY (individu jantan) 

kombinasi XX (individu betina) adalah sama atau 

50%:50%. Pada kenyataannyasering terjadi pergeseran 

nilai imbangan tersebut baik pada waktu pembuahan 

maupun pada perkernbangannya. 

 

2.4 Bobot Lahir Pada Sapi Limousin dan PO 

Sapi limousin berasal dari Perancis, merupakan 

sapi potong yangberkualitas baik. Saat lahir ukuran pedet 

relatif kecil dengan kisaran bobot lahir26,5 kg - 31 kg, 

sehingga proses kelahiran relatif lancar. Tubuh berwarna 

merahkeemasandengan bagian perut berwarna seperti 

jerami. Ukuran tubuhnya sedang,tidak bertanduk. 

Tingkat efisiensi pakan terbilang bagus dan persentase 

dagingdalam karkas cukup tinggi (Affandhy,Simoturang, 

Wijono, dan Rasyid, 2013) 

Sapi Ongole berasal dari Madras, India. Di 

Indonesia, bangsa sapi ini  diternakkansecara murni di 

Pulau Sumba, sehingga disebut sapi Sumba Ongole. Sapi 

Ongole murni mempunyai kisaran bobot lahir24, 3 kg - 

27, 8 kg. persilangan sapi Ongole dengan sapi lokal 

terutama sapi-sapi jawa secara granding up menghasilkan 
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sapi yang mirip dengan sapi Ongole yang populerdengan 

istilah Peranakan Ongole (PO). Tubuhnya berwarna putih 

kelabu atau kehitaman dengan kakinya berukuran 

panjang, kepala relatif pendek dengan profil melengkung 

(Affandhy, Simoturang,dan Rasyid. ,2013). 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi 

bobot lahir antara lain adalah bangsa sapi induk, bangsa 

sapi pejantan, paritas dan jenis kelamin pedet. Pedet 

denganjenis kelamin jantan memiliki selisih bobot lahir 

sebesar ±1,3 kg dengan pedet yang lahir dengan jenis 

kelamin betina (Przysucha dan Grodzki, 2008). 

Kondisi tubuh saat beranak dan paritas 

mempunyai hubungan dengan penampilan reproduksi 

sapi lokal. Semakin baik kondisi tubuh (kecuali BCS 9: 

sangat gemuk) angka APP, DO dan S/C semakin kecil 

atau semakin baik, sedangkan CR semakin besar atau 

baik. Penampilan reproduksi baik dengan meningkatnya 

paritas (1-5), namun untuk paritas ke 6-8 atau lebih 

semakin menurun (Surisdiarto, 2014). Menurut Anderson 

(2009), ada beberapa hal yang mempunyai hubungan dan 

mempengaruhi bobot lahir antara lain bangsa induk, jenis 

kelamin anak, lama bunting induk, umur atau paritas 

induk dan makanan induk sewaktu mengandung. 


