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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sapi merupakan ternak ruminansia besar disamping 

sebagai sumber daging sekitar 50% dari kebutuhan daging di 

dunia. Oleh karena itu kontrol yang baik akan populasi sapi 

dibutuhkan demi tercapainya pemenuhan kebutuhan primer 

yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan, kecerdasan dan 

kesehatan tubuh manusia. 

Di Indonesia kebutuhan akan pangan asal ternak 

semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 

angka pertambahan jumlah penduduk, variabel tingkat 

pendapatan, kesadaran gizi dan mungkin pula karena 

kebutuhan akan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang 

juga semakin meningkat. Jumlah penduduk Indonesia tahun 

2013 sekitar 250 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 

diperkirakan sekitar 1,5% per tahun, dengan gambaran 

populasi yang demikian besar dapatlah dianggap merupakan 

pangsa pasar yang sangat potensial. 

Ketersediaan kebutuhan pangan asal ternak, 

khususnya asal ternak sapi potong tergantung dari beberapa 

faktor seperti natural increase (NI) seperti kelahiran, kematian 

dan mutasi. Profil reproduksi yang tinggi juga akan 
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memberikan hasil yang maksimal pada kontrol populasi sapi 

potong. Pemenuhan kebutuhan tentang produksi dari sapi tidak 

akan sesuai dengan harapan tanpa pengetahuan tentang NI dan 

profil reproduksi yang baik, bahkan suatu kerugian yang 

cukup besar dengan kurangnya populasi sapi potong dan 

protein hewani di Indonesia. 

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan bangsa sapi 

hasil persilangan antara Sumba Ongole (SO) dengan sapi lokal 

di Jawa yang berwarna putih. Karakteristik ternak sapi PO 

yaitumempunyai gumba dan gelambir yang besar 

menggelantung, warna bulu dominan putih, profil muka 

segitiga lurus, tanduk berwarna hitam, telinga agak 

menggantung, moncong berwarna hitam, warna hitam di 

sekeliling mata dan tracak berwarna hitam. Sapi Limousin 

adalah sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dingin, 

secara genetik merupakan sapi tipe besar, mempunyai volume 

rumen yang besar, voluntary intake (kemampuan menambah 

konsumsi di luar kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan 

metabolic rate yang cepat, sehingga menuntut tata laksana 

pemeliharaan lebih teratur dan pertambahan bobot badannya 

termasuk cepat mencapai 1,1 kg/hari saat masa 

pertumbuhannya.  

Sapi Simmental adalah sapi pedaging dan sapi perah 

impor yang berasal dari Swiss yang memiliki keunggulan dan 
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performa produksi seperti otot tumbuh dengan baik, lemak 

ditimbun rendah di bawah kulit dan bobot badan dewasa rata-

rata 1.150 kg pada jantan dan 800 kg pada betina. Sapi LimPO 

dan SimPO adalah singkatan dari Simmental x PO dan 

Limousin x PO, keduanya merupakan sapi hasil kawin silang 

(cross breeding) antara sapi PO dengan Simmental dan 

Limousin. Sapi-sapi ini belakangan sering di temui karena 

sangat disukai peternak. Peternak lebih menyukai sapi jenis ini 

dibanding sapi lokal (sapi PO) karena berat lahir yang lebih 

besar, pertumbuhan lebih cepat, adaptasi baik pada lingkungan 

serta pakan yang sederhana, ukuran tubuh dewasa lebih besar 

dan penampilan yang eksotik. Alasan ini mengakibatkan nilai 

jual yang lebih tinggi, pendapatan peternak lebih besar, serta 

dapat menjadi kebanggaan peternak. Pada dasarnya sapi hasil 

persilangan ini (SimPO dan LimPO) sebagai sapi final stock 

(sapi yang dipersiapkan untuk langsung dipotong). 

Salah satu sumber populasi sapi potong di Indonesia 

adalah di Provinsi Jawa Timur, dengan salah satu wilayahnya 

adalah kabupaten Mojokerto. Kondisi wilayah Kabupaten 

Mojokerto menunjang produksi di bidang peternakan, 

khususnya peternakan sapi yang terkspresikan dari jumlah 

produksi daging yang mencapai lebih dari 14.000 ton dan 

produksi susu yang mencapai lebih dari 2.000 ton pada tahun 

2010. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan 
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peternakan sapi di wilayah Kabupaten Mojokerto cukup 

potensial, ditunjang dengan letak geografis yang dekat dengan 

ibu kota Propinsi Jawa Timur dan menunjukkan bahwa potensi 

pasar yang cukup terbuka baik dari sisi distribusi maupun 

konsumsi.  

Usaha peternakan di Indonesia sampai saat ini masih 

menghadapi banyak kendala, yang mengakibatkan 

produktivitas ternak masih rendah. Salah satu kendala tersebut 

adalah masih banyaknya gangguan reproduksi menuju 

kemajiran pada ternak betina yang berakibat profil reproduksi 

akan rendah dan kelambanan pertumbuhan alami populasi 

(natural increase) ternak. Untuk itu, sebuah kajian mendalam 

tentang natural increase dan profil reproduksi sapi potong di 

Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto penting untuk 

dilakukan sebagai upaya pengelolaan ternak yang baik agar 

pertumbuhan alami populasi dan daya reproduksi meningkat 

sehingga menghasilkan profil reproduksi tinggi yang diikuti 

dengan produktivitas ternak yang tinggi pula. 

1.2. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat 

ditunjukan sebagai berikut: 

1. Bagaimana NI yang ada di Kecamatan Jatirejo 

Kabupaten Mojokerto? 
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2. Bagaimana profil reproduksi ternak sapi potong? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan 

penelitian ini seperti yang ditunjukan sebagai berikut: 

1. Mengetahui NI di Kecamatan Jatirejo Kabupaten 

Mojokerto. 

2. Mengetahui profil reproduksi ternak sapi potong. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai 

pengetahuan dalam ilmu peternakan tentang NI dan profil 

reproduksi ternak sapi potong disamping sebagai pengetahuan 

tentang perkembangan populasi sapi potong agar dapat 

menjadi aspek penunjang dalam peningkatan populasi sapi 

potong (PO, SimPO dan LimPO) khususnya wilayah 

Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Pengembangan populasi sapi potong khususnya sapi 

PO, LimPO dan SimPO perlu diidentifikasi perkembangan 

populasi dengan mengetahui profil reproduksi sapi sehingga 

efisiensi reproduksinya dapat ditentukan untuk 
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memaksimalkan pertambahan populasi sapi potong di 

Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. 
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