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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Sapi Brahman Cross (BX) 

Sapi Brahman berasal dari India yang merupakan 

keturunan dari sapi Zebu (Bos Indicus). Sapi Brahman Cross 

merupakan sapi hasil persilangan antara sapi Brahman (Bos 

Indicus) dengan sapi Shorthorn dan Hereford yang merupakan 

bangsa sapi British (Bos Taurus). Sapi Brahman Cross yang 

diimpor ke Indonesia berasal dari Australia. Sapi-sapi impor 

ini memiliki kelebihan mudah beradaptasi dengan lingkungan 

tropis di Indonesia, memiliki pertambahan bobot badan yang 

tinggi dengan waktu yang singkat dan produktivitas karkas 

yang tinggi (Hafid, 1998 dalam Ridwan, 2005). Minish dan 

Fox (1979) dalam Hafid (2002) menyatakan bahwa sapi 

Brahman di Australia secara komersial jarang dikembangkan 

secara murni dan banyak disilangkan dengan sapi Hereford-

Shorthorn (HS). Bangsa sapi brahman menurut (Blakely dan 

Bade, 1992 dalam Ridwan, 2005) mempunyai susunan 

klasifikasi taksonomi sebagai berikut : Phylum : Chordata, 

Sub-phylum : Vertebrata, Class : Mamalia, Sub-Class : 

Eutheria, Ordo : Artiodactyla, Sub-ordo : Ruminantia, Infra-

Ordo : Pecora, Family : Bovidae, Genus : Bos, Group : 

Taurinae Species : Bos indicus. Salah satu contoh sapi 

Brahman Cross dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Sapi Brahman Cross (BX) 

Turner (1977) menyatakan sapi Brahman Cross (BX) 

pada awalnya dikembangkan di stasiun CSIRO’S Tropical 

Cattle Research Centre di Rockhampton Australia. Materi 

dasarnya adalah sapi American Brahman, Hereford dan 

Shorthorn. Sapi BX mempunyai proporsi 50 % darah 

Brahman, 25 % darah Hereford dan 25 % darah Shorthorn. 

Secara fisik bentuk fenotip sapi BX lebih cenderung mirip 

sapi American Brahman karena proporsi darahnya yang lebih 

dominan, seperti punuk dan gelambir masih jelas, bentuk 

kepala dan telinga besar menggantung, sedangkan pola warna 

kulit sangat bervariasi mewarisi tetuanya. Hasil persilangan 

dengan Hereford dikenal dengan nama Brahman Cross (BX). 

Sapi ini mempunyai keistimewaan karena tahan terhadap suhu 

panas dan gigitan caplak, mampu beradaptasi terhadap 

makanan jelek serta mempunyai kecepatan pertumbuhan yang 

tinggi.   

Sapi Brahman Cross (BX) memiliki sifat-sifat seperti: 

(1) persentase kelahiran 81,2 %, (2) rataan bobot lahir 28,4 

kg, bobot umur 13 bulan mencapai 212 kg dan umur 18 bulan 

bisa mencapai 295 kg, (3) angka mortalitas postnatal sampai 
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umur 7 hari sebesar 5,2 %, mortalitas sebelum disapih 4,4 %, 

mortalitas lepas sapih sampai umur 15 bulan sebesar 1,2 % 

dan mortalitas dewasa sebesar 0,6 %, (4) daya tahan terhadap 

panas cukup tinggi karena produksi panas basal rendah 

dengan pengeluaran panas yang efektif, (5) ketahanan 

terhadap parasit dan penyakit sangat baik, serta (6) efisiensi 

penggunaan pakan terletak antara sapi Brahman dan 

persilangan Hereford-Shorthorn (Turner, 1977 dalam Hafid, 

2002). Jantan kebiri sapi BX di daerah tropik Quensland 

secara normal performansnya di bawah bangsa sapi Eropa. 

Pada lingkungan beriklim sedang, steer sapi Hereford lebih 

cepat pertumbuhannya dibandingkan sapi BX, lebih lanjut 

dijelaskan pada bobot hidup finishing yang sama produksi 

karkas sapi BX lebih berat dibandingkan sapi Frisian karena 

memiliki persentase karkas (dressing percentage) yang lebih 

tinggi. Bobot karkas sapi Shorthorn terletak antara sapi 

Brahman dan Hereford. Persentase karkas sapi Hereford lebih 

rendah dibandingkan sapi BX dan lebih tinggi dibandingkan 

sapi Frisian. Karkas sapi Frisian memiliki persentase tulang 

lebih tinggi dibandingkan sapi Shorthorn dan BX. Trim lemak 

bervariasi mulai dari 4,2 % sampai 11,2 %, terendah pada sapi 

Frisian dan tertinggi pada Shorthorn. 

Sapi Brahman Cross (BX) pertama kali diimpor dari 

Australia sekitar tahun 1973 namun penampilan yang 

dihasilkan tidak sebaik dengan di Australia. Hasil pengamatan 

di ladang ternak Sulawesi Selatan memperlihatkan: (1) 

persentase beranak 40,91 %, (2) calf crop 42,54 %, (3) 

mortalitas pedet 5,93 %, (4) mortalitas induk 2,92 %, (5) 

bobot sapih umur 8-9 bulan 141,5 kg (jantan) dan 138,3 kg 

(betina), (6) pertambahan bobot badan sebelum disapih 

sebesar 0,38 kg/hari (Hardjosubroto, 1984). Sapi Brahman 
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Cross banyak diminati oleh feedloter sebab pertambahan 

bobot badan harian (Average Daily Gain = ADG) dan 

persentase karkas lebih tinggi dengan komponen tulang lebih 

rendah dibanding sapi lokal (Hadi, 2002 dalam Firdausi, 

2012). 

 

2.2. Pertumbuhan Ternak  

Pertumbuhan dapat diterapkan pada suatu sel, organ, 

jaringan, seekor ternak maupun populasi ternak. Pertumbuhan 

menurut Williams (1982) dalam Burres dan Barton (2012) 

adalah perubahan bentuk atau ukuran seekor ternak yang 

dapat dinyatakan dengan panjang, volume ataupun massa. 

Swatland (1984) dalam Aberle, Forrest, Gerrard dan Mills 

(2001) pertumbuhan dapat dinilai sebagai peningkatan tinggi, 

panjang, ukuran lingkar dan bobot yang terjadi pada seekor 

ternak muda yang sehat serta diberi pakan, minum dan 

mendapat tempat berlindung yang layak. Peningkatan sedikit 

saja ukuran tubuh akan menyebabkan peningkatan yang 

proporsional dari bobot tubuh, karena bobot tubuh merupakan 

fungsi dari volume. Pertumbuhan mempunyai dua aspek 

yaitu: menyangkut peningkatan massa persatuan waktu, dan 

pertumbuhan yang meliputi perubahan bentuk dan komposisi 

sebagai akibat dari pertumbuhan diferensial komponen-

komponen tubuh. 

Definisi pertumbuhan yang paling sederhana adalah 

perubahan ukuran yang meliputi berat hidup, bentuk, dimensi, 

linier dan komposisi tubuh, termasuk perubahan komponen-

komponen tubuh seperti otot, lemak, tulang dan organ serta 

komponen-komponen kimia, terutama air, lemak, protein dan 

abu pada karkas. Pertumbuhan seekor ternak merupakan 
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kumpulan dari pertumbuhan bagian-bagian komponennya. 

Pertumbuhan komponen-komponen tersebut berlangsung 

dengan kadar laju yang berbeda, sehingga perubahan ukuran 

komponen menghasilkan diferensiasi atau pembedaan 

karakteristik individual sel dan organ. Diferensiasi 

menghasilkan perbedaan morfologis atau kimiawi, misalnya 

perubahan sel-sel embrio menjadi sel-sel otot, tulang, hati, 

jantung, ginjal, otak, saluran pencernaan, organ reproduksi 

dan alat pernapasan (Soeparno, 2005). 

Pertumbuhan dan distribusi komponen-komponen 

tubuh seperti tulang, otot dan lemak berlangsung secara 

gradual yaitu tulang meningkat pada laju pertumbuhan 

maksimal awal, kemudian diikuti oleh otot dan terakhir oleh 

lemak yang meningkat dengan pesat. Pertumbuhan 

dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan, jenis kelamin, hormon 

dan kastrasi, lingkungan dan manajemen. Pertumbuhan ternak 

pada jenis kelamin yang berbeda, laju pertumbuhannya juga 

berbeda. Pertumbuhan pada ternak jantan biasanya tumbuh 

lebih cepat dan pada umur yang sama mempunyai bobot 

badan lebih berat dibandingkan dengan ternak betina 

(Hammond dan Swatland 1984 dalam Aberle et al., 2001). 

 

2.3. Sapi Dara (Heifer) 

Pemeliharaan sapi dara merupakan bagian penting 

dalam upaya pengembangan sapi potong karena merupakan 

calon penghasil bakalan, selain itu pada usaha penggemukan 

(Feedlot), sapi dara (heifer) merupakan salah satu komoditi 

impor yang dijadikan bakalan untuk penggemukan, selain sapi 

jantan kastrasi (steer), sapi jantan dewasa (bull) dan juga sapi 

betina induk (cow), oleh karena itu peningkatan efisiensi 
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usaha dalam pemeliharaan sapi dara perlu dilakukan melalui 

efisisiensi biaya pakan.  

Umiyasih, Gunawan, Wahyono, Anggraini dan Mathius 

(2003) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan harian 

(PBBH) yang optimal untuk sapi dara yaitu 0,5 kg/hari dapat 

tercapai apabila jumlah pemberian bahan kering (BK) pakan 

pada sapi dara adalah 3 % dari bobot badan. 

Hasil penelitian Hafid dan Priyanto (2005) 

menunjukan, secara mutlak heifer mempunyai kandungan 

daging sangat nyata lebih besar dibandingkan cow dan steer, 

sementara itu cow dan heifer mempunyai kandungan trim 

lemak yang nyata lebih besar dibandingkan steer. Komponen 

tulang cow mempunyai kandungan tulang yang nyata lebih 

berat dibandingkan steer dan heifer. Kandungan tulang steer 

berbeda nyata dengan heifer. 

 

2.4. Sapi Jantan Muda Kastrasi (Steer) 

Ternak jantan biasanya mempunyai pertumbuhan yang 

lebih cepat dibandingkan dengan ternak betina pada umur 

yang sama. Soeparno (2005) mengatakan ternak jantan yang 

dikastrasi, akan lebih mudah dikelola (jinak) dan menjadi 

gemuk dalam waktu yang lebih awal dan tumbuh menjadi 

cepat.  

Hafid (2002) melaporkan, secara relatif tampak bahwa 

persentase daging steer lebih tinggi dan mengandung lemak 

yang lebih rendah dibandingkan heifer maupun cow. 

Persentase trim lemak tertinggi ditunjukkan oleh cow. 

Persentase komponen karkas heifer tampaknya terletak antara 

steer dan cow. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan 

kandungan trim lemak diantara ketiga kategori (kelas) jenis 
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kelamin. Parakkasi (1999) dalam (Hafid dan Priyanto, 2006) 

urutan perlemakan terbanyak berdasarkan klasifikasi jenis 

kelamin sapi adalah terbanyak pada cow, heifer, steer dan 

bull. Perbedaan kandungan lemak ini akan mengakibatkan 

menurunnya komponen lain karkas, yakni daging dan tulang. 

Berg dan Butterfield (1976) dalam Griffin, Adams dan 

Funston (2009) dengan semakin meningkat persentase lemak 

karkas maka persentase otot dan tulang akan semakin 

menurun. 

Soeparno (2005) menyatakan kastrasi mengubah sistem 

hormonal ternak jantan sehingga mengakibatkan perubahan 

komposisi tubuh dan karkas. Perbedaan tersebut disebabkan 

oleh steroid kelamin. Hafez dan Dyer (1969) dalam Hafid 

(2002) menyatakan bahwa testosteron atau androgen 

merupakan suatu hormon steroid yang dihasilkan oleh testes 

yang menyebabkan pertumbuhan ternak jantan lebih cepat 

dibandingkan betina, terutama setelah timbulnya pubertas. 

Androgen juga berperan dalam menstimulasi sintesis protein 

otot dan menurunkan kandungan lemak otot (Aberle et al., 

2001). Perbedaan kandungan daging antara heifer dengan 

steer disebabkan oleh efek kastrasi, dimana steer mengalami 

gangguan pertumbuhan akibat hilangnya hormon testosteron 

yang penting dalam pertumbuhan (Hafid dan Priyanto, 2006). 

2.5. Komposisi Karkas Sapi  

 Komposisi karkas dapat berbeda dalam bangsa ternak 

yang sama. Setiap bangsa ternak akan menghasilkan karkas 

dengan karakteristiknya sendiri, misalnya, sapi Angus 

mempunyai kecenderungan yang khas untuk menimbun lemak 

intramuscular, demikian halnya dengan perbedaan utama 
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antara bangsa sapi tipe perah (dairy) dan tipe daging (beef) 

adalah terletak pada ciri dari pendistribusian lemaknya. 

Karkas sapi tipe perah cenderung mempunyai proporsi lemak 

ginjal dan pelvis (lemak internal) yang lebih tinggi dan 

proporsi lemak subkutan yang lebih rendah dibanding dengan 

sapi tipe daging, dan sebaliknya  (Aberle et al., 2001). 

 Perbedaan komposisi tubuh dan karkas terutama 

disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh atau bobot pada saat 

dewasa, sebagai contoh bila perbandingan komposisi karkas 

antara bangsa tipe besar dan tipe kecil didasarkan pada bobot 

yang sama, maka bangsa tipe besar akan lebih besar 

perdagingannya dan lebih banyak mengandung protein, 

proporsi tulangnya lebih tinggi dan proporsi lemak lebih 

rendah daripada sapi tipe kecil (Greiner, Rouse, Wilson dan 

Wheeler, 2003). Perbedaan ini disebabkan karena pada bobot 

yang sama, ternak tipe besar secara fisiologis lebih muda. 

Sapi Eropa tipe kecil seperti Angus, Hereford dan Shorthorn 

mengandung lebih banyak lemak pada saat penggemukan 

daripada tipe besar seperti harolais (Williams, 1982).  

Terdapat hubungan yang jelas antara laju pertumbuhan 

dengan tingkat kedewasaan diantara ternak yang mempunyai 

bobot tubuh target yang berbeda, dimana ternak dengan bobot 

tubuh target lebih berat akan tumbuh lebih cepat dan biasanya 

masak lambat. Komposisi karkas biasanya bervariasi 

tergantung pada target bobot tubuh dewasa dan maturitas 

ternak. Rasio daging-tulang dan rasio daging-lemak dapat 

menggambarkan proporsi daging tanpa lemak (lean) pada 

tingkat perlemakan yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam 

hal ini, sematamata disebabkan oleh deposisi lemak subkutan, 

intermusculer, intramusculer dan lemak ginjal dan pelvis yang 

berbeda (Koch et al., 1979; Kempster, 1982 dalam Hafid, 
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2002), mengingat bahwa penyebaran lemak terutama lemak 

subkutan berhubungan dengan bentuk kerangka tubuh ternak, 

maka perbedaan yang tampak dalam penyebaran lemak dapat 

dijelaskan berdasarkan jumlah total lemak yang ada 

dihubungkan dengan tingkat kedewasaan dari ternak tersebut. 

Sapi tipe besar dengan bobot lemak subkutan yang sama, akan 

mengandung lemak intermuskular lebih banyak, sebagai 

langkah untuk memperkecil jumlah lemak, dapat dilakukan 

dengan menyilangkan ternak tipe kecil yang biasanya 

digemukkan lebih awal dengan bangsa ternak tipe besar yang 

umumnya digemukkan lambat (Berg dan Butterfield, 1976 

dalam Usmiati dan Setiyanto, 2008). Ternak yang mempunyai 

ukuran tubuh dewasa besar cenderung lebih besar dan 

proporsi dagingnya lebih banyak. Berdasarkan penelitian Le 

Van (1979) dalam Hafid (2002) diketahui bahwa bobot 

potong dapat mempengaruhi distribusi relatif daging (lean), 

lemak dan tulang dari keseluruhan bagian tubuh ternak, 

apabila ternak dipotong pada rata-rata bobot tubuh dewasa 

yang hampir sama, diperoleh bahwa perbedaan laju 

pertumbuhan dan hasil daging eceran secara relatif kecil. 

  

2.5.1. Daging  

Daging sapi menurut SNI-3932 adalah bagian dari 

skeletal karkas sapi yang aman, layak dan lazim dikonsumsi 

manusia (Badan Standarisasi Nasional, 2008 dalam Ridwan, 

2005). Daging didefiniskan sebagai bagian dari hewan yang 

telah disembelih yang layak dan lazim dikonsumsi oleh 

manusia (Aberle et al., 2001 dalam Nugroho, 2004). Soeparno 

(2005), daging adalah semua jaringan hewan dan semua 

produk hasil pengolahan yang sesuai untuk dimakan serta 
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tidak menimbulkan ganguan kesehatan bagi yang 

memakannya. Daging adalah komponen utama karkas. Karkas 

juga tersusun dari lemak jaringan adipose, tulang, tulang 

rawan, jaringan ikat dan tendon. Komponen-komponen 

tersebut menentukan ciri-ciri kualitas dan kuantitas daging.  

 

2.5.2. Tulang 

 Tulang adalah jaringan pembentuk kerangka tubuh, 

yang mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ternak. 

Tulang sebagai kerangka tubuh, merupakan komponen karkas 

yang tumbuh dan berkembang paling dini, kemudian disusul 

oleh otot dan yang paling akhir oleh jaringan lemak. Selama 

pertumbuhan, tulang tumbuh secara kontinu dengan kadar laju 

pertumbuhan yang relatif lambat, sedangkan pertumbuhan 

otot relatif cepat, sehingga rasio tulang dengan otot menurun 

selama pertumbuhan (Soeparno, 2005). 

 

2.5.3. Lemak 

Lemak merupakan salah satu sumber energi yang 

memberikan kalori paling tinggi. Lemak mempunyai pola 

pertumbuhan yang berbeda, awalnya pertumbuhan lemak 

sangat lambat, tetapi pada saat memasuki masa penggemukan, 

pertumbuhannya meningkat dan cepat. Perlemakan mula-mula 

terjadi disekitar organ-organ internal, ginjal dan alat 

pencernaan kemudian lemak disimpan pada jaringan ikat 

sekitar urat daging dibawah kulit sebelum urat daging dan 

antara urat daging. Jaringan lemak yang terdapat diantara 

serat-serat urat daging tidak hanya memperlunak daging, 

tetapi juga memperlezat rasa. Urut-urutan yang lebih lengkap 
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tentang perkembangan kedewasaan lemak depot adalah 

intermuskular, perirenal atau canel, lemak ginjal, lemak 

subkutan dan omental atau caul (Soeparno, 2005). 

 


