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ABSTRACT 

 The research was done from May to June. The 

purpose of this research was to determine the effects of 

Simmental and Limousin bulls breed on calf growth results 

Artificial Insemination (AI) in the Subdistrict Bantur, Malang 

Regency. Materials used in this research is the result of AI 

with calf breeders who crossed with male Simmental x Limpo 

50 and male Limousin x Limpo 50 calf at the age of 3-3.5 

months. The method used in this research is purposive 

sampling survey. Data obtained during this research was 

analyzed using descriptive analysis and test of difference. 

Showed that the effect on the growth of the breed stud calf 

produced. Significantly different on birth weight, body weight 

3-3.5 months, and chest circumference of the stud Simmental 

x Limpo row is (35.46+2.86) kg; (134.42+54.61) kg; 

(120.74+10.64) cm, and from stud Limousin x Limpo 

(34.16+2.10) kg; (14.52+116.01) kg; (115+12.06) cm. Not 

significantly different in body length and height of the stud 

Simmental x Limpo row is (99.02+8.81) cm; (105.38+10.13) 

cm, and from stud Limousin x Limpo (97.08+7.41) cm; 

(105,38+8,31) cm. The conclusion of this research of a cross 

calf Simmental x Limpo provide better production 

performance of the Limousin x Limpo especially on: birth 

weight (35.46+2.86) kg; body weight 3-3.5 months of age 

(134.42+54.61) kg; and chest circumference (120.74+10.64) 
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cm. Calves from crosses between Simmental and Limousin  x 

Limpo have the same production performance, especially on: 

body length (99.02+8.81) cm and height (105.38+10.13) cm. It 

shows that the results of a cross calf growth is strongly 

influenced by the breed stud used in animal mating females 

AI. Males constitute an enabling factor for birth weight and 

vital statistics maximum size in beef cattle raising, so that 

selection of bulls to be done properly. Simmental is one of the 

dominant male is quite high on the growth of calves produced. 

 

   Keywords: Calves, Simmental, Limmousin, Limpo, 

Performance Production  
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RINGKASAN 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai 

bulan Mei sampai dengan Juni 2014 di peternakan rakyat 

wilayah Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh bangsa pejantan Simmental dan Limousin terhadap 

pertumbuhan pedet hasil Inseminasi Buatan (IB) di peternakan 

rakyat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi tentang pengaruh bangsa pejantan Simmental dan 

Limousin terhadap pertumbuhan pedet hasil IB dan untuk 

peningkatan kualitas dan populasi pedet hasil IB. 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah pedet 

hasil IB dengan indukan Limpo yang disilangkan dengan 

pejantan Simmental 50 ekor dan Limousin 50 ekor pada umur 

3−3,5 bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah survey secara purposive sampling responden dilakukan 

dengan syarat: 1) Responden merupakan petani ternak 

akseptor IB. 2) Responden mempunyai catatan reproduksi 

(memiliki kartu IB). 3) Ternak adalah hasil persilangan 

(Simmental x Limpo dan Limousin x Limpo). 4) Pedet yang 

dijadikan sampel berumur 3-3,5 bulan. Variabel yang diamati 

adalah performans produksi yaitu bobot lahir, bobot badan dan 

pertambahan bobot badan serta statistik vital (panjang badan, 
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tinggi gumba, dan lingkar dada) pedet hasil persilangan antara 

pejantan Simmental dan Limousin dengan induk Limpo. Data 

dianalisis secara deskriptif dan dilanjutkan dengan uji beda 

(uji t).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangsa pejantan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan pedet yang dihasilkan. 

Berbeda nyata pada bobot lahir, bobot badan 3-3,5 bulan, dan 

lingkar dada dari pejantan Simmental x Limpo berturut-turut 

adalah 35,46+2,86 kg; 134,42+54,61 kg; 120,74+10,64 cm, 

dan dari pejantan Limousin x Limpo  34,16+2,10 kg; 

116,01+14,52 kg; 115+12,06 cm. Tidak berbeda nyata pada 

panjang badan dan tinggi gumba dari pejantan Simmental x 

Limpo berturut-turut adalah 99,02+8,81 cm; 105,38+10,13 

cm, dan dari pejantan Limousin x Limpo 97,08+7,41 cm; 

105,38+8,31 cm. 

Kesimpulan penelitian ini adalah pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo memberikan performans produksi yang 

lebih baik dari pada Limousin x Limpo khususnya pada: bobot 

lahir (35,46+2,86) kg, bobot badan umur 3-3,5 bulan 

(134,42+54,61) kg, dan lingkar dada (120,74+10,64) cm. 

Pedet hasil persilangan antara Simmental x Limpo dan 

Limousin x Limpo memiliki performans produksi yang sama 

khususnya pada: panjang badan (99,02+8,81) cm dan tinggi 

gumba (105,38+10,13) cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pertumbuhan pedet hasil persilangan sangat dipengaruhi oleh 

bangsa pejantan yang digunakan dalam mengawinkan ternak 

betina secara IB. Pejantan merupakan salah satu faktor 

penunjang untuk mendapatkan  bobot lahir dan ukuran statistik 

vital yang maksimal dalam pemeliharaan sapi potong, 

sehingga seleksi pejantan harus dilakukan dengan benar. 
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Simmental merupakan salah satu pejantan yang berpengaruh 

cukup tinggi terhadap pertumbuhan pedet yang dihasilkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Usaha dan pengembangan peternakan saat ini 

menunjukan prospek yang sangat cerah dan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi 

pertanian. Sebagian masyarakat dunia mengakui bahwa 

produk-produk peternakan memegang peranan yang sangat 

penting di masa yang akan datang. Usaha peternakan sapi 

potong di Indonesia didominasi oleh sistem pemeliharaan 

induk dan anak. Tujuan dari sistem ini adalah untuk 

menghasilkan seekor pedet tiap tahunnya, sehingga masalah 

reproduksi ini sangat perlu menjadi perhatian peternak.  

Salah satu upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan produktivitas ternak sapi lokal salah satunya 

adalah melalui sistem persilangan. Tidak kurang dari 10 

macam bangsa sapi potong telah diimpor, baik berupa ternak 

hidup maupun dalam bentuk semen beku untuk disilangkan 

dengan ternak lokal (Hardjosubroto, 2004). Sistem persilangan 

yang dilakukan lebih ditujukan untuk menghasilkan bangsa 

baru melalui grading up dan untuk menghasilkan sapi jantan 

(final stock) yang pada akhirnya digunakan untuk 

penggemukan.  

Sapi hasil silangan menunjukkan performans yang 

lebih baik dibandingkan dengan sapi lokal, sehingga banyak 

disenangi oleh peternak, terbukti dari banyaknya sapi-sapi 

lokal yang disilangkan dengan Simmental dan Limousin 

(Thalib dan Siregar, 1999), disamping mempunyai 

pertumbuhan yang cepat dan kualitas karkas yang baik, sapi 

hasil silangan juga mempunyai harga jual yang tinggi. 
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Program inseminasi buatan (IB) di Indonesia telah 

menghasilkan beberapa sapi potong silangan.  

 Sapi Limpo sebagai hasil persilangan antara sapi 

Limousin dengan sapi PO, merupakan sapi silangan yang 

banyak disukai dan dipelihara oleh peternak rakyat. Sapi 

Limousin merupakan sapi Bos taurus keturunan Eropa yang 

berkembang di Perancis. Ukuran tubuhnya besar dan panjang 

serta dadanya lebar dan berdaging tebal. Keistimewaan paling 

utama adalah proses pertumbuhannya lebih cepat. Badan serta 

ukuran beratnya yang juga lebih tinggi sehingga jumlah 

dagingnya pasti lebih banyak. Selain itu, kualitas daging sapi 

Limosin juga dinilai lebih bagus dan lezat untuk dijadikan 

makanan. Maka tidak mengherankan bila nilai jual dari sapi 

jenis ini juga jauh lebih tinggi dan mahal. Sapi PO adalah 

termasuk bangsa Bos indicus yang berasal dari daerah tropis, 

terbiasa hidup di daerah dengan temperatur udara yang panas 

dan tatalaksana pemeliharaan yang ekstensif, serta termasuk 

sapi tipe kecil sampai sedang sehingga laju pertumbuhannya 

rendah sampai sedang. Oleh karena itu, sapi Limpo secara 

genetik akan mewarisi sifat-sifat kedua tetuanya masing-

masing sebesar 50%, diduga dibandingkan dengan sapi PO 

akan mempunyai potensi laju pertumbuhan lebih cepat tetapi 

kurang tahan terhadap pengaruh temperatur udara panas dan 

kondisi pakan terbatas. 

Peternak menyukai sapi persilangan karena mampu 

menghasilkan keuntungan ekonomi dengan cepat melalui 

penjualan bakalan serta calon bibit, ukuran tubuh yang lebih 

besar, pertambahan berat badan yang tinggi serta berat akhir 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sapi lokal. Secara 

ekonomis dalam jangka pendek metode persilangan memang 

sangat menguntungkan, namun belum diketahui dampaknya 
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untuk jangka panjang terutama dikaitkan dengan tujuan untuk 

peningkatan reproduksi serta peningkatan populasi sapi potong 

di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan observasi mengenai 

performans produksi keturunannya, agar peningkatan genetik 

sapi peranakan Limousin (Limpo) dengan pemasukan darah 

Simmental dan Limousin dapat memberikan keuntungan 

maksimal untuk jangka panjang.  

Laju pertumbuhan pedet hasil persilangan ditentukan 

oleh beberapa faktor antara lain potensi pertumbuhan dari 

masing-masing individu ternak dan pakan yang tersedia 

(Aberle, 2001). Potensi pertumbuhan dalam periode ini 

dipengaruhi oleh faktor bangsa dan jenis kelamin. Pola 

pertumbuhan ternak tergantung pada sistem manajemen yang 

dipakai, tingkat nutrisi yang tersedia, kesehatan dan iklim. 

Laju pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh umur, 

lingkungan dan genetik dimana berat tubuh awal fase 

penggemukan berhubungan dengan berat dewasa, yaitu 

apabila pertumbuhan sapi di awal penggemukan baik, maka 

pertumbuhan sapi hingga puncaknya juga akan baik. Selain 

faktor-faktor diatas yang mempengaruhi laju pertumbuhan 

pedet hasil persilangan adalah pejantan. Pejantan merupakan 

hal yang harus diperhatikan dalam usaha meningkatkan 

populasi dan produktivitas dalam peternakan sapi potong. 

Semen akan diinseminasikan kepada induk sehingga terjadi 

kebuntingan dan menghasilkan pedet yang baru. Bobot lahir 

juga tidak terlepas dari pengaruh pejantan dimana hanya 

pejantan tertentu yang dapat menghasilkan pedet dengan bobot 

lahir yang tinggi. Penurunan produktivitas ternak disebabkan 

oleh tingkat kebuntingan dan tingkat kelahiran yang semakin 

rendah. Pejantan berperan penting dalam keberhasilan 

kebuntingan dan kelahiran yang diharapkan. Oleh karenanya 
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perlu dilakukan penelitian sejauh mana pengaruh pejantan 

terhadap pertumbuhan pedet yang dihasilkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah 

ada pengaruh bangsa pejantan Simmental dan Limousin yang 

disilangkan dengan indukan Limpo terhadap pertumbuhan 

pedet yang dihasilkan di wilayah Kecamatan Bantur, 

Kabupaten Malang? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh bangsa pejantan Simmental dan Limousin yang 

disilangkan dengan indukan Limpo terhadap pertumbuhan 

pedet yang dihasilkan di wilayah Kecamatan Bantur, 

Kabupaten Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi tentang pengaruh bangsa pejantan Simmental dan 

Limousin yang disilangkan dengan indukan Limpo terhadap 

pertumbuhan pedet yang dihasilkan di wilayah Kecamatan 

Bantur, Kabupaten Malang untuk peningkatan kualitas dan 

populasi pedet hasil IB. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pedet adalah anak sapi yang baru lahir hingga umur 8 

bulan. Selama 3-4 hari setelah lahir pedet harus mendapatkan 

kolostrum dari induknya, karena pedet belum mempunyai anti 

bodi untuk resistensi terhadap penyakit. Setelah dipisahkan 

dari induknya, barulah pedet dilatih mengkonsumsi suplemen 
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makanan sedikit demi sedikit sehingga pertumbuhanya 

optimal (Sudono, 2004). Penurunan produktivitas ternak 

terutama pada sapi potong induk salah satunya disebabkan 

oleh faktor manajemen dan perkawinan yang kurang tepat. 

Bobot lahir juga tidak terlepas dari pengaruh pejantan dimana 

hanya pejantan tertentu yang dapat menghasilkan pedet 

dengan bobot lahir yang tinggi. Penurunan produktivitas 

ternak disebabkan oleh tingkat kebuntingan dan tingkat 

kelahiran yang semakin rendah. Pejantan berperan penting 

dalam keberhasilan kebuntingan dan kelahiran yang 

diharapkan. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian sejauh 

mana pengaruh pejantan terhadap pertumbuhan pedet yang 

dihasilkan. Bagan kerangka pikir disajikan pada Gambar 1. 

 

 
 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis  

1. Hipotesis 1 

 Ho = Bobot lahir pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo memiliki bobot yang lebih 

besar dibandingkan dengan pedet hasil 

persilangan Limousin x Limpo. 

 H1 = Bobot lahir pedet hasil persilangan 

Limousin x Limpo memiliki bobot yang lebih 

kecil dibandingkan dengan pedet hasil 

persilangan Simmental x Limpo. 

2. Hipotesis 2 

 Ho = Bobot badan pedet umur 3-3,5 bulan hasil 

persilangan Simmental x Limpo memiliki bobot 

yang lebih besar dibandingkan dengan pedet 

hasil persilangan Limousin x Limpo. 

 H1 = Bobot badan pedet umur 3-3,5 bulan hasil 

persilangan Limousin x Limpo memiliki bobot 

yang lebih kecil dibandingkan dengan pedet hasil 

persilangan Simmental x Limpo. 

3. Hipotesis 3 

 Ho = Lingkar dada pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo memiliki ukuran yang lebih 

besar dibandingkan dengan pedet hasil 

persilangan Limousin x Limpo. 

 H1 = Lingkar dada pedet hasil persilangan 

Limousin x Limpo memiliki ukuran yang lebih 

kecil dibandingkan dengan pedet hasil 

persilangan Simmental x Limpo. 
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4. Hipotesis 4 

 Panjang badan antara pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo dan Limousin x Limpo 

memiliki ukuran yang sama. 

5. Hipotesis 5 

 Tinggi gumba antara pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo dan Limousin x Limpo 

memiliki ukuran yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Usaha dan pengembangan peternakan saat ini 

menunjukan prospek yang sangat cerah dan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi 

pertanian. Sebagian masyarakat dunia mengakui bahwa 

produk-produk peternakan memegang peranan yang sangat 

penting di masa yang akan datang. Usaha peternakan sapi 

potong di Indonesia didominasi oleh sistem pemeliharaan 

induk dan anak. Tujuan dari sistem ini adalah untuk 

menghasilkan seekor pedet tiap tahunnya, sehingga masalah 

reproduksi ini sangat perlu menjadi perhatian peternak. Sapi 

potong merupakan hewan ternak dengan keanekaragaman 

jenis tinggi dan ditemukan hampir di semua negara, termasuk 

Indonesia. Ada tiga bangsa ternak sapi potong yang 

merupakan sapi potong asli Indonesia yaitu sapi Ongole, sapi 

Madura, dan sapi Bali. Sedangakan sapi dari luar negara 

Indonesia seperti Aberdeen angus, Shorthorn, Herford, 

Limousin, dan Simmental. Peningkatan produktivitas sapi 

potong dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain 

melalui penyediaan pejantan berkualitas, memperbaiki 

performans induk, sistem perkawinan, penyediaan pakan yang 

cukup dan sistem manajemen yang memadai. Peningkatan 

produktivitas sapi potong perlu didukung teknologi reproduksi 

(Fikar dan Dadi, 2010). Teknologi reproduksi yang umum 

diterapkan yaitu Inseminasi Buatan (IB). dengan menerapkan 

IB maka potensi sapi pejantan unggul dapat dioptimalkan. 

  

 



9 
 

2.1.1 Sapi Limousin 

Sapi Limousin merupakan sapi keturunan Eropa yang 

berkembang di Perancis. Tingkat pertambahan bobot badan 

yang tinggi perharinya 1,1 kg. ukuran tubuhnya besar dan 

panjang serta dadanya lebar dan berdaging tebal. Bulunya 

berwarna merah mulus, sorot matanya tajam, kaki tegap 

dengan warna pada bagian lutut ke bawah berwarna terang, 

tanduk pada sapi jantan tumbuh keluar dan agak melengkung, 

bobot sapi jantan 850 kg dan betina 650 kg. Berikut sapi 

Limousin seperti pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Sapi Limousin (Anonimous, 2014) 

Hasil ternak sapi Limosin memang punya beberapa 

keistimewaan tersendiri dibanding dengan sapi ternak jenis 

lainnya. Keistimewaan paling utama adalah proses 

pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian badan serta ukuran 

beratnya yang juga lebih tinggi sehingga jumlah dagingnya 

pasti lebih banyak. Selain itu kualitas sapi limosin juga dinilai 

lebih bagus dan lezat untuk dijadikan makanan. Maka tidak 

mengherankan bila nilai jual dari sapi jenis ini juga jauh lebih 

tinggi dan mahal. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh 
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peternak atau pedagang tentu akan lebih banyak. Keunggulan 

lain memelihara ternak sapi limosin adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk penggemukan atau pertumbuhannya lebih 

pendek dan singkat. Sedangkan hal membuat para peternak 

lebih nyaman adalah, sapi ini juga lebih tahan terhadap 

serangan berbagai macam penyakit, terutama antraks yang 

beberapa waktu lalu pernah merajalela dan membuat rugi 

banyak peternak. 

Salah satu jenis sapi impor yang didatangkan ke 

Indonesia ialah sapi Limousin, yang memiliki keunggulan 

dibanding sapi lokal yaitu pertambahan bobot badan harian 

(PBBH) berkisar antara 0,80-1,60 kg/hari, konversi pakan 

tinggi dan komposisi karkas tinggi dengan komponen tulang 

lebih rendah. Djagra (2007) mengemukakan bahwa 

pertumbuhan tubuh secara keseluruhan umumnya diukur 

dengan bertambahnya berat badan sedangkan besarnya badan 

dapat diketahui melalui pengukuran pada tinggi badan, 

panjang badan dan lingkar dada. Taylor dalam Damara (2013) 

menambahkan bahwa berdasarkan curva sigmoid pertumbuhan 

sapi, pertumbuhan yang konstan dimulai pada saat ternak 

berumur 22 bulan atau lebih kurang 1 tahun. Karakteristik sapi 

limousin adalah sebagai berikut: 1) Tinggi sapi bisa mencapai 

1,5 meter; 2) Mempunyai bulu yang sangat tebal dan kompak 

menutupi seluruh tubuhnya; 3) Bangsa sapi Limousin 

memiliki warna mulai dari kuning sampai merah keemasan; 4) 

Tanduknya berwarna cerah; 5) Sapi Betina dewasa dapat 

mencapai 575 kg sedangkan pejantan dewasa mencapai berat 

1100 kg; 6) Fertilitasnya cukup tinggi, mudah melahirkan, 

mampu menyusi dan mengasuh anak dengan baik serta 

pertumbuhannya cepat. 
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2.1.2 Sapi Simmental 

Sapi Simmental berasal dari Swiss, dipublikasikan 

pertama kali pada tahun 1806. Sapi Simmental adalah jenis 

sapi jinak dan mudah dikelola, dan dikenal dengan pola daging 

yang ekstrim. Sapi jantan beratnya 1000 – 1400 kg, sedang 

betina 600 – 850 kg. Masa produksi sapi betina 10 – 12 tahun 

(Agus, 2012). 

  Secara genetik, sapi Simmental adalah sapi potong 

yang berasal dari wilayah beriklim dingin, merupakan sapi tipe 

besar, mempunyai volume rumen yang besar, voluntary intake 

(kemampuan menambah konsumsi diluar kebutuhan yang 

sebenarnya) yang tinggi dan metabolic rate yang cepat, 

sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih 

teratur. Sapi Simmental murni sulit ditemukan di Indonesia 

karena Simmental jantan yang diimpor telah sering mengalami 

persilangan dengan sapi betina lokal. Kebanyakan sapi 

Simmental yang ada di Indonesia adalah Simmental cross. 

Salah satunya persilangan sapi Simmental dengan sapi Ongole 

dikenal dengan nama sapi Simmental Ongole (Simpo). Sapi 

Simpo tidak memiliki gelambir dan bulunya berwarna merah 

bata, merah tua atau cokelat muda hingga putih kekuningan 

dan doreng. Ciri khas sapi Simpo adalah ada warna bulu putih 

berbentuk segitiga diantara kedua tanduknya. Berikut sapi 

Simmental seperti pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Sapi Simmental (Anonimous, 2014) 

Sapi Simmental merupakan salah satu jenis sapi 

potong yang disukai oleh peternak Indonesia. Kelebihan sapi 

Simmental antara lain, memiliki pertumbuhan yang cepat 

dengan pertambahan berat badan 0,9-1,2 kg per hari. 

Karakteristik sapi Simmental adalah: 1) Warna kulit bervariasi 

dari kuning keemasan, putih, dimana warna merata seluruh 

tubuh; 2) Kepala berwarna putih pada bagian atasnya; 3) 

Mayoritas memiliki pigmen di sekitar mata, gunanya untuk 

membantu mengurangi masalah mata apabila terkena sinar 

matahari; 4) Memiliki tanduk; 5) Bobot pejantan dewasa 

mampu mencapai berat badan 1150 kg sedang betina dewasa 

800 kg. 

2.1.3 Sapi Limpo (Limousin x PO) 

Merupakan sapi bangsa Bos taurus yang 

dikembangkan pertama kali di Prancis. Sapi ini merupakan 

tipe sapi pedaging. Memiliki keunggulan dibanding sapi lokal 

yaitu pertambahan bobot badan harian (PBBH) berkisar antara 

0,80-1,60 kg/hari, konversi pakan tinggi dan komposisi karkas 

tinggi dengan komponen tulang lebih rendah. Sapi Limousin 
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murni sulit ditemukan di Indonesia karena telah mengalami 

persilangan dengan sapi lokal. Kebanyakan sapi Limousin 

yang ada di Indonesia adalah Limousin cross yang telah 

disilangkan dengan sapi lokal. Persilangan sapi Limousin 

dengan sapi Ongole dikenal dengan nama sapi Limousin 

Ongole (Limpo). Sapi Limpo memiliki ciri tidak berpunuk dan 

tidak bergelambir, serta warna bulunya hanya cokelat tua 

kehitaman dan cokelat muda. Berikut sapi Limpo seperti pada 

Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Sapi Limpo (Anonimous, 2014) 

 

2.2 Review Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Persilangan 

Perkawinan silang (cross breeding) adalah suatu 

peristiwa pemindahan gen yang bertaut dari kromosom yang 

satu ke kromosom pasangannya tatkala pembagian sel, dengan 

kata lain suatu proses pemecahan atau penguraian dari 

sekelompok gen yang akhirnya bertaut kembali dan 

mengakibatkan tiap pasangan alel pada pembagian acak 

(random) pada pasangannya. Tujuan utama dari perkawinan 
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silang ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari setiap 

heterosis atau hybrid vigor, yang dapat mengakibatkan hasil 

persilangan tersebut lebih baik atau lebih produktif dari salah 

satu asal penurunnya dan untuk mengambil keuntungan 

sebesar mungkin dari karakter atau sifat-sifat yang baik dari 

dua generasi atau lebih yang berbeda tipenya (Pane, 2003).  

Penggabungan beberapa sifat merupakan tujuan dasar 

dari persilangan. Secara teknis persilangan dilakukan dengan 

maksud menggabungkan dua sifat yang semula terdapat dalam 

dua bangsa yang berbeda ke dalam satu bangsa silangan, 

pembentukan bangsa baru, grading up, dan pemanfaatan 

heterosis. Pada sapi seringkali dilakukan persilangan antara 

Bos Taurus dengan Bos indicus (Hardjosubroto, 2004). Fiss 

and Wilton (1999) melaporkan bahwa sistem persilangan tidak 

berpengaruh terhadap performans reproduksi sapi potong yang 

dipelihara pada kondisi pemberian pakan yang baik dengan 

kandang yang baik pula. Namun sapi betina hasil persilangan 

cenderung memiliki performans reproduksi yang lebih baik 

dari sapi pure breed.  

Persilangan sapi lokal (PO) dengan bangsa (Bos 

taurus) perlu dilakukan beberapa pertimbangan, yaitu 

hilangnya sifat-sifat dari sapi lokal yang menguntungkan 

misalnya daya tahan terhadap pakan yang jelek dan suhu panas 

(iklim tropis),. Salah satu tolak ukur yang mudah dilihat pada 

ternak yang mengalami penurunan adaptasinya yaitu 

penurunan fertilitasnya (prestasi reproduksinya) apabila 

dipelihara dengan sistem yang sama dengan sapi lokal 

(Susilawati dan Affandi, 2004). Sapi Peranakan Limousin 

dapat mencapai PBBH jauh lebih besar, yaitu 0,90 kg (kisaran 

0,70-1,30 kg). Pada pedet sapi hasil persilangan antara 

pejantan Limousin dengan induk PO, sampai umur sapih (205 
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hari), pedet tumbuh lebih baik dibandingkan dengan pedet 

hasil persilangan antara pejantan Brahman dengan induk PO 

(Hadi dan Ilham, 2002). 

 

2.2.2 Pedet 

Pedet adalah pedet yang baru lahir hingga umur 8 

bulan. Pedet yang baru lahir membutuhkan perawatan khusus, 

ketelitian, kecermatan dan ketekunan dibandingkan dengan 

pemeliharaan sapi dewasa. Pemeliharaan pedet mulai dari lahir 

hingga disapih merupakan bagian penting dalam kelangsungan 

suatu usaha peternakan sapi perah. Kesalahan dalam 

penanganan dan pemeliharaan pada pedet muda dengan umur 

0-3 minggu dapat menyebabkan pedet mati lemas saat lahir, 

lemah, infeksi dan sulit dibesarkan (Sudono, 2004).  

Manajemen pemeliharaan pedet yang optimal sejak 

lahir sangat diperlukan untuk memperoleh sapi yang 

mempunyai produksi dan produktifitas yang tinggi yang siap 

menggantikan sapi yang sudah tidak berproduksi lagi, baik 

sebagai induk maupun pemacek. Pemeliharaan pedet mulai 

dari penanganan kelahiran, pemberian identitas, pola 

pemberian pakan, pemantauan terhadap pertumbuhan dan 

pertambahan bobot badan, pencegahan dan penanganan 

terhadap penyakit, serta kebersihan dan fasilitas kandang 

hingga pedet berumur 8 bulan, sangat mempengaruhi 

keberhasilan tercapainya pedet sebagai calon bibit unggul pada 

usaha peternakan. Penanganan dan perawatan yang tepat akan 

dapat mengoptimalakan performans pedet yang nantinya 

benar-benar siap menjadi replacement stock menggantikan 

sapi yang sudah tidak berproduksi lagi. Pedet yang harus 

dipelihara terus setiap tahunnya untuk peremajaan adalah 30% 

dari jumlah populasi induk. Pedet memerlukan perhatian 
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dalam pembesarannya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor yang saling mempengaruhi, antara lain induk, pedet 

sendiri dan juga lingkungan (Anonimous, 2013). Berikut pedet 

Limousin dan Simmental seperti pada Gambar 5. 

 

  

Gambar 5. Pedet Limousin dan Simmental 

(Anonimous,2014) 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan produktivitas dan populasi sapi potong di 

Indonesia. Salah satu program yang sudah berjalan cukup lama 

adalah program persilangan dengan menggunakan metode 

Inseminasi Buatan (IB). IB adalah proses memasukkan sperma 

ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan untuk 

membuat betina jadi bunting tanpa perlu terjadi perkawinan 

alami. Konsep dasar dari teknologi ini adalah bahwa seekor 

pejantan secara alamiah memproduksi puluhan milyar 

spermatozoa per hari, sedangkan untuk membuahi satu sel 

telur (oosit) pada hewan betina diperlukan hanya satu 

spermatozoa. Potensi terpendam yang dimiliki seekor pejantan 

sebagai sumber informasi genetik, apalagi yang unggul dapat 

dimanfaatkan secara efisien untuk membuahi banyak betina. 

Namun persilangan tersebut kurang diimbangi dengan 
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program pemuliaan yang terarah, sehingga apabila tidak 

dibenahi justru dapat berdampak negatif terhadap perbaikan 

mutu genetik. Bobot badan sangat penting diketahui karena 

ukuran bobot badan merupakan salah satu representasi 

ekonomi yang penting dalam peternakan sapi potong, selain 

itu bobot badan juga sangat berkaitan erat dengan karakter 

ekonomi lainnya meliputi produksi dan reproduksi.  

Sapi hasil silangan menunjukkan penampilan yang 

lebih baik dibandingkan dengan sapi lokal, sehingga banyak 

disenangi oleh peternak, terbukti dari banyaknya sapi-sapi 

lokal (PO) yang disilangkan dengan Simental dan Limousin, 

disamping mempunyai pertumbuhan yang cepat dan kualitas 

karkas yang baik, sapi hasil silangan juga mempunyai harga 

jual yang tinggi. Hal ini sesuai dengan program persilangan 

dua atau tiga bangsa yang menurut Chapman dan Zobell 

(2004) akan dapat meningkatkan kemungkinan pemanfaatan 

heterosis hingga 87% untuk menghasilkan bangsa yang super. 

Program persilangan sapi potong pada peternakan rakyat 

belum terarah, sementara usaha pembibitan tetap berjalan dan 

bertahan pada skala usaha dan produktivitas yang masih 

rendah, sehingga sering kali dikembangbiakan sesuai dengan 

kesenangan dan kemampuan peternak.  

Kondisi ini dapat menyebabkan hasil persilangan 

sering kali jauh dari harapan, karena tujuan cross breeding 

tidak jelas, dan kurangnya pemahaman peternak akan arti dari 

persilangan. Secara ekonomis dalam jangka pendek metode 

persilangan antara pejantan Simmental atau Limousin dengan 

induk Limpo memang sangat menguntungkan, namun belum 

diketahui dampaknya untuk jangka panjang terutama dikaitkan 

dengan tujuan untuk peningkatan produksi serta peningkatan 

mutu genetik sapi potong.  
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2.2.3 Statistik Vital 

Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang 

penting dan bermanfaat untuk mengetahui karasteristik seekor 

ternak. Ukuran tubuh ternak dapat digunakan untuk 

mengestimasi bobot badan dari ternak tersebut. Umur ternak 

ada korelasi positif dengan ukuran tubuh ternak karena pada 

umumnya pertambahan ukuran ternak berjalan seiring dengan 

tingkat umur dan pertumbuhan. Rataan ukuran tubuh pedet 

hasil persilangan tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rataan ukuran tubuh pedet hasil persilangan (Aryogi, 

Rasyid, dan Mariono, 2006) 

Sapi Lingkar 

Dada 

(cm) 

Panjang 

Badan 

(cm) 

Tinggi 

gumba 

(cm) 

Limpo 

Simpo 

Simental x Limpo 

Limousin x Limpo 

89 

86,3 

88,5 

85 

76,7 

65,7 

67,7 

68 

81 

71,3 

69,7 

81 

   

   Proses pertumbuhan yang dialami ternak sapi mulai 

saat terjadinya pertumbuhan hingga pedet itu lahir, dan 

dilanjutkan sampai menjadi dewasa. Sesudah pedet lahir 

pertumbahan menjadi semakin cepat hingga usia penyapihan. 

Usia penyapihan hingga pubertas laju pertumbuhan masih 

bertahan pesat, akan tetapi dari usia pubertas hingga usia jual 

laju pertumbuhannya mulai menurun dan terus akan menurun 

hingga usia dewasa dan akhirnya pertumbuhannya akan 

terhenti. Pertumbuhan umumnya dinyatakan dengan 

pengukuran kenaikan berat badan. Ternak sapi jantan akan 

mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dari pada sapi 

betina karena adanya androgen yaitu suatu hormon kelamin 
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yang termasuk sebagian hormon pengatur atau stimulan 

pertumbuhan. Androgen juga menstimulasi sintesis protein 

terutama di dalam otot dan penurunan kandungan lemak tubuh 

seperti halnya samatotropic hormone dan gonadotropin 

hormone. Kebanyakan sapi jantan mempunyai bobot badan 

yang lebih tinggi dibandingkan sapi betina pada umur yang 

sama, sebagai contoh sapi Simmental jantan dewasa 

mempunyai bobot badan 1.100 kg sedangkan sapi Simmental 

betina hanya 800 kg (Sarwono dan Arianto, 2003). 

   Pertumbuhan tubuh secara keseluruhan umumnya 

diukur dengan bertambahnya berat badan. Ukuran bagian 

tubuh ternak dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk 

berprestasi produksi bagi seekor ternak. Data tentang ukuran 

tubuh tersebut antara lain: panjang badan, tinggi gumba, 

lingkar dada, lebar dada, dalam dada dan indeks kepala 

(Yusuf, 2004).  

  Ukuran panjang badan dibedakan dua pengertian yaitu 

panjang badan absolut dan panjang badan relatif. Panjang 

badan absolut adalah jarak antara ujung samping tulang bahu 

(tubercullum humeralis lateralis) sampai dengan ujung tulang 

tanduk (tubercullum ischiadium) seekor ternak. Panjang badan 

relatif adalah proyeksi (garis datar) daripada panjang badan 

absolut. Ukuran tinggi gumba adalah jarak lurus dari titik 

tertinggi tulang gumba sampai ke tanah. Ukuran tinggi gumba 

ini juga disebut tinggi pundak atau tinggi badan. Ukuran 

lingkar dada adalah panjang melingkar keliling yang diukur 

dalam satuan cm yang diambil dengan cara mengikuti 

lingkaran dada/ tubuh tepat di belakang bahu melewati gumba 

pada tulang rusuk ke tiga sampai ke empat atau pada sapi 

berpunuk tepat di belakang punuk dengan pita ukur. Besarnya 

badan dapat diukur melalui tinggi badan, lingkar dada, 
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kemudi, dan sebagainya. Kombinasi berat dan besarnya badan 

umumnya dipakai sebagai ukuran pertumbuhan (Sugeng, 

2003), 

  Secara fisiologis lingkar dada memiliki pengaruh yang 

besar terhadap bobot badan karena dalam rongga dada terdapat 

organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Organ-organ 

tersebut akan tumbuh dan dan mengalami pembesran sejalan 

dengan pertumbuhan ternak. Disamping itu, pertamabahan 

bobot badan juga dipengaruhi oleh penimbunan lemak (Yusuf, 

2004). Aryogi, Prihandini dan Wijono (2006) menyatakan 

bahwa perbedaan  ukuran statistik vital pedet lepas sapih dapat 

diduga karena pengaruh nutrisi induknya selama menyusui 

pedet. Ditambahkan oleh Hartati dan Dicky (2008), yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan pedet prasapih antara lain 

dipengaruhi oleh sifat  mothering ability  (sifat keibuan). 

Mothering ability  yang bagus akan mampu memproduksi susu 

yang banyak dan bagus dalam melindungi pedetnya.  

  Lingkar dada merupakan salah satu parameter dalam 

mengetahui pola pertumbuhan sapi. Selama ternak mengalami 

pertumbuhan, tulang kerangka yang membentuk lingkar dada 

berkembang dan tumbuh sejalan dengan pertambahan bobot 

badan (Zaed, 1992). Penelitian Sampurna dan Wayan (2000) 

menyatakan perubahan bobot badan sapi lebih banyak 

ditentukan oleh pertambahan lingkar dada dibandingkan 

pertambahan panjang badan.  

  Menurut Utomo, Prawirodigdo, Sarjana dan 

Sudjatmogo (2011) beberapa ukuran yang juga perlu 

dilakukan pada sapi adalah panjang panjang badan, tinggi 

pundak, lingkar dada, dalam dada, tinggi pinggul, lebar 

pinggul, panjang kepala dan lebar kepala. Soeroso (2004) 

menyatakan bahwa ukuran-ukuran tubuh berkorelasi dengan 
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bobot badan jantan dan betina pada sapi Jawa. Ukuran-ukuran 

tersebut meliputi panjang panjang badan, tinggi pundak, 

lingkar dada, dalam dada, lebar dada, tinggi panggul, lebar 

panggul, lebar pinggul, lebar tulang tapis dan lingkar tulang 

kanon. Banyak faktor yang mempengaruhi bobot badan ternak 

yaitu umur, tinggi badan, panjang badan, lingkar dada, jenis 

pakan dan kondisi lingkungan. Ternak dengan breed yang 

sama pada lingkungan yang berbeda akan menyebabkan 

perbedaan bobot badan dan ukuran statistik vitalnya. 

 

2.2.4 Pengaruh Bangsa Pejantan Terhadap 

Pertumbuhan Pedet 

Produktivitas adalah hasil yang diperoleh dari seekor 

ternak pada ukuran waktu tertentu (Hardjosubroto, 1994). 

Potensi produktivitas ternak dasarnya dipengaruhi faktor 

genetik, lingkungan serta interaksi antara genetik dan 

lingkungan (Karnaen dan arifin, 2009). Bangsa (breed)) sapi 

adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik tertentu 

yang sama. Atas dasar karakteristik tersebut, ternak-ternak 

tersebut dapat dibedakan dengan ternak lainnya meskipun 

masih dalam jenis hewan (species) yang sama. Karakteristik 

yang dimiliki dapat diturunkan ke generasi berikutnya.  

Pejantan yang dipilih haruslah pejantan yang tetap 

mampu menjaga kesuburan reproduksi dan mampu kawin 

dengan pakan kualitas rendah. Sapi betina yang tidak bunting 

dikawinkan dengan pejantan subur dengan pakan kualitas 

rendah sebaiknya segera dikeluarkan dari populasi (Praptomo 

dan Dwi, 2010). Faktor genetik ternak menentukan 

kemampuan yang dimiliki oleh sesekor ternak sedang faktor 

lingkungan memberi kesempatan kepada ternak untuk 

menampilkan kemampuannya. Ditegaskan pula bahwa seekor 
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ternak tidak akan menunjukkan penampilan yang baik apabila 

tidak didukung oleh lingkungan yang baik dimana ternak 

hidup atau dipelihara, sebaliknya lingkungan yang baik tidak 

menjamin penampilan apabila ternak tidak memiliki mutu 

genetik yang baik (Anonimous, 2012).  

Pemilihan pejantan yang unggul secara genetik 

menjadi sangat penting untuk meningkatkan produksi ternak 

baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengaruh bangsa ternak 

terhadap pertumbuhan anaknya telah dilaporkan oleh (Baker, 

1996). Disamping pemilihan bangsa pejantan, penilaian 

performa pejantan yang bersangkutan juga diperlukan antara 

lain : kondisi kaki, testis, penis, internal genitalia melalui 

palpasi rektal, kualitas semen dan cacat. Testis yang kecil dan 

lunak merupakan indikasi produksi semen yang rendah. 

Hubungan antara luas testis dan kualitas semen sudah 

ditunjukan oleh (Reddy, Davis, dan Simmen, 1996). Faktor 

lain yang perlu dilakukan adalah menyiapkan kondisi pejantan 

yang prima karena disamping memproduksi semen juga harus 

mempunyai libido yang tinggi dan fisik yang memungkinkan 

untuk mendeteksi berahi dan mengawini betina Disamping 

kualitas genetik pejantan, perbandingan pejantan dengan 

betina sangat mempengaruhi produktivitas.  

Penentuan perbandingan antara jantan dan betina 

dipengaruhi banyak faktor, antara lain keadaan topografi 

padang penggembalaan, umur pejantan, kondisi pastura, pakan 

dan sumber air yang tersedia dan lama perkawinan. Topografi 

yang jelek, keadaan pastura dan air yang terbatas, memerlukan 

jumlah pejantan yang lebih banyak. Perbandingan jantan dan 

betina antara 30-60 telah dipraktekkan secara luas dan nisbah 

yang lebih kecil yaitu 1: 25 untuk waktu perkawinan yang 

lebih singkat, yaitu 60-90 hari. 
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Disamping perbandingan jantan betina, jumlah 

pejantan per satu kelompok perkawinan juga dapat dilakukan 

untuk meningkatkan daya kompetisi pejantan untuk 

mengawini ternak betina ataupun sistem rotasi dimana selalu 

satu ekor pejantan per satuan jangka waktu tertentu. Kedua 

sistem perkawinan alam ini mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan sistem rotasi dapat mengoptimalkan 

performans pejantan yang digunakan dimana pejantan 

mendapat kesempatan untuk istirahat, pemulihan kondisi 

dengan suplementasi makanan dan peningkatan produksi dan 

deposito semen. Kekurangannya adalah memerlukan extra 

tenaga kerja, dan penanganan pejantan selama pengeluaran 

dari kelompok yang tidak sempurna dapat merupakan stress 

tambahan untuk pejantan, dan akan mempengaruhi kualitas 

semen (Hunter, 2002). 

Pada sapi potong dengan program perkawinan, 

peranan pejantan menjadi sangat besar artinya dalam 

menentukan berapa banyak telah terjadi kebuntingan dan 

kelahiran. Pejantan harus mampu menghasilkan mani 

(Spermatozoa) dengan tingkat kesuburan yang tinggi yang 

didukung oleh nafsu untuk mengawini (libido) yang tinggi 

pula serta stamina dan fisik yang baik. Diperkirakan 1 dari 5 

pejantan 20% menderita masalah kesuburan. Masalah yang 

terlihat antara lain keluarnya penis yang berlebihan, 

kelemahan atau gangguan pada alat gerak, kegagalan turunnya 

testis pada tempat yang normal, menurunnya libido karena 

faktor pemeliharaan. Pemeriksaan pejantan untuk program 

perkawinan menurut Hunter (2002) diperlukan sedikitnya 3 

syarat yaitu : 

1. Penampilan fisik termasuk alat kelamin seekor 

pejantan yang baik secara fisik harus terlihat mampu 
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bekerja, berjalan dengan baik, melihat, mencium, dan 

memiliki kemampuan untuk melayani setiap betina 

berahi. 

2.  Penilaian kualitas semen didasarkan atas pemeriksaan 

makroskopis dan mikroskopis semen. Pemeriksaan 

makroskopis meliputi volume, warna, konsistensi, bau 

dan pH. Sedangkan mikroskopis terdiri dari gerakan 

massa, motilitas, jarak antar kepala, konsentrasi dan 

abnormalitas sperma.  

3. Nafsu mengawini betina (libido) Dalam keadaan 

normal pejantan harus mampu melayani betina yang 

berahi antara 3-5 menit. 

Indonesia sebagai negara tropis yang secara geografis 

memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan serta secara langsung akan mempengaruhi terhadap 

potensi ketersediaan hijauan pakan disamping fluktuasi 

temperatur yang cukup tinggi. Kondisi daerah tropis yang 

kurang menguntungkan merupakan faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap perkembangan ternak pada status 

fisiologi yang berbeda-beda. Cekaman lingkungan akan sangat 

terasa bagi ternak dalam kondisi bunting dan menyusui serta 

pedet pasca sapih yang berumur muda yang masih dalam masa 

pertumbuhan antara lain akibat cekaman panas dan 

kekurangan pakan. Pada musim kemarau, sumber hijauan 

pakan sangat tergantung kepada limbah pertanian dan 

agroindustri pertanian yang masih belum termanfaatkan secara 

maksimal. Kondisi badan ternak merupakan cerminan kondisi 

ternak terhadap kemampuan biologis termasuk aktivitas 

reproduksi dan dapat tampak dengan perubahan laju 

pertumbuhan berupa tampilan bobot badan. Laju pertumbuhan 

merupakan salah satu performans yang digunakan sebagai 
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petunjuk keberhasilan pemeliharaan sapi potong. Pertumbuhan 

dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain adalah perubahan 

musim. 

Pejantan merupakan hal yang harus diperhatikan 

dalam usaha meningkatkan populasi dan produktivitas dalam 

peternakan sapi potong/pedaging. Pejantan akan mengawini 

induk sehingga terjadi kebuntingan dan menghasilkan pedet 

yang baru. Bobot lahir juga tidak terlepas dari pengaruh 

pejantan dimana hanya pejantan tertentu yang dapat 

menghasilkan bobot lahir yang tinggi. Penurunan produktivitas 

ternak diduga disebabkan oleh tingkat kebuntingan dan tingkat 

kelahiran (berat lahir) yang semakin rendah. Pengaruh 

pejantan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

dalam perkawinan sehingga terjadinya kebuntingan, kelahiran 

dan berat lahir pedet yang tinggi. Oleh karenanya perlu 

dilakukan pengkajian sejauh mana pengaruh pejantan terhadap 

pertumbuhan pedet yang dilahirkan induk. Pemilihan bangsa 

sapi berkaitan erat dengan yang akan dihasilkan. Bangsa sapi 

yang mempunyai bobot badan yang tinggi akan menghasilkan 

pedet yang bobot lahirnya tinggi dan pertumbuhan absolutnya 

(pertambahan bobot badan kg per hari) yang tinggi pula 

(Santoso, 2003). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di peternakan rakyat 

wilayah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan 

dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2014.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah pedet 

hasil IB dengan indukan Limpo yang disilangkan dengan 

pejantan Simmental 50 ekor dan Limousin 50 ekor pada umur 

3−3,5 bulan. 

 

3.3  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey pada pedet dan pemilihan sampel ternak dilakukan 

secara purposive sampling dari populasi di wilayah Kecamatan 

Bantur Kabupaten Malang. Pengambilan sampel dengan 

teknik purposive sampling responden dilakukan dengan syarat 

: 1) Responden merupakan petani ternak akseptor IB. 2) 

Responden mempunyai catatan reproduksi (memiliki kartu 

IB). 3) Ternak adalah hasil persilangan (Simmental x Limpo 

dan Limousin x Limpo). 4) Usia pedet yang dijadikan sampel 

adalah 3-3,5 bulan. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pita ukur dan untuk mengukur bobot badan pedet usia 3-3,5 

bulan digunakan rumus perhitungan pendugaan bobot badan 

ternak yakni: 
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Rumus Winters (2012): EBB (lbs) = ( LD
2
(inch) x PB(inch) ) 

                                                     300 

Yang telah dikonversikan kedalam satuan kg oleh Scheiffer 

(2013 ) yaitu: 

BB (kg) = ( LD
2

(cm) x PB (cm) ) 

                       10840 

 

Objek penelitian dalam hal ini adalah pedet hasil 

persilangan (Simmental x Limpo  dan Limousin x Limpo) 

memiliki perlakuan yang sama dimana pakan dan kandang 

hampir sejenis. Untuk pakan, peternak memberikan rumput 

lapang dan daun tebu dengan persentase sebesar 10% dari 

bobot badan serta pedet yang belum lepas sapih masih 

menyusu kepada induknya. Rata-rata pedet lepas sapih pada 

umur 3,5-4 bulan. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah performans produksi 

yaitu bobot lahir, bobot badan dan pertambahan bobot badan 

serta statistik vital usia 3-3,5 (panjang badan, tinggi gumba, 

dan lingkar dada) pada pedet hasil persilangan antara pejantan 

Simmental dan Limousin dengan induk Limpo. 

 

3.5 Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data dengan menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif kuantitatif. 
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3.5.1 Analisis Deskriptif  

Untuk mendeskripsikan secara umum hasil penelitian 

yang dilakukan dengan cara   mengukur pedet berdasarkan 

kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya hasil pengukuran 

tersebut di tabulasikan, dijelaskan dan di deskripsikan. Data 

yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung persentase atau 

rata-rata dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis 

secara deskriptif dengan rumus: 

 

dan  

 

dimana 

  = rata-rata 

X  = total sampel 

n  = banyaknya sampel 

sd  = standart deviasi 

 

3.5.2 Uji Beda 

Pengujian hipotesis pada variabel dilakukan dengan 

menggunakan uji t, yaitu dengan membandingkan t hitung 

dengan signifikansi t table pada tingkat kepercayaan 95%. 

a. Uji t 

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berikut adalah rumus dari Uji t : 
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Keterangan : 

X1  = Rata-rata pedet sapi Limpo hasil 

perkawinan dengan Simmental 

X2  = Rata-rata pedet sapi Limpo hasil 

perkawinan dengan Limousin  

Sd1  = Standard deviasi pedet sapi Limpo hasil 

perkawinan dengan Simmental 

Sd2  = Standart deviasi pedet sapi Limpo hasil 

perkawinan dengan Limousin 

n1  = Jumlah sampel pedet sapi Limpo hasil 

perkawinan dengan Simmental 

n2   = Jumlah sampel pedet sapi Limpo hasil 

perkawinan dengan Limousin 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam uji ini adalah sebagai berikut:   

1)   Menentukan tingkat signifikasi (α) dengan degree of 

freedom (df) dengan rumus n – k–1 dengan tujuan untuk 

menentukan  

2)  Menentukan t hitung tolak hipotesis apabila t hitung 

>  

Dimana: 

k = banyaknya variabel eksogenus dalam sub-struktur 

yang akan  
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 diuji 

ti  = mengikuti distribusi t-student dengan derajat 

independen n – k–1 

3)  Membandingkan hasil >  dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Jika >  berarti H1 diterima. 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Pedet yang digunakan sebagai sampel penelitian 

berumur 3-3,5 bulan. Pedet merupakan hasil IB 

persilangan antara pejantan Simmental dan 

Limousin dengan indukan Limpo. 

2. Hal yang diamati dalam penelitian meliputi: Bobot 

lahir, pertambahan bobot badan, bobot badan usia 

3-3,5 bulan, panjang badan, tinggi gumba, dan 

lingkar dada pedet. 

3.  Bobot lahir adalah bobot badan pada penimbangan 

saat lahir sampai umur 24 jam (kg)  

4. Lingkar Dada merupakan ukuran besar tubuh dari 

sapi yang diukur tepat melingkar dibelakang 

siku/olecranon (cm) 

5. Panjang Badan merupakan ukuran besar tubuh dari 

sapi yang diukur jarak lurus dari sendi bahu/tube 

humerus sampai benjolan tulang tapis/tuber 

ischiadius (cm) 

6. Tinggi Gumba merupakan ukuran besar tubuh dari 

sapi yang diukur dari bagian tertinggi gumba ke 

tanah mengikuti garis tegak lurus dibelakang 

scapula (cm) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lokasi Kabupaten Malang 

berada disebelah selatan katulistiwa, tepatnya terletak pada 

Kabupaten Malang terletak pada 112
o
17`10,90“ sampai 

112
o
57`00“ Bujur Timur, 7

o
44`55,11“ sampai 8

o
26`35,45“ 

Lintang Selatan, dan sangat cocok untuk beternak sapi potong. 

Menurut Williamson dan Payne (1993), kondisi lingkungan 

yang optimum bagi pertumbuhan kambing yang baik adalah 

28 – 33 
O
C. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang 

cukup baik untuk pengembangan ternak, dan diharapkan dapat 

menjadi sumber produksi peternakan sapi. Kondisi lahan di 

Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di 

sebelah selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten 

Malang umumnya bertani dan beternak, terutama yang tinggal 

di wilayah pedesaan. Sebagian lainnya telah berkembang 

sebagai masyarakat industri. 

Kecamatan Bantur merupakan salah satu Kecamatan 

di Kabupaten Malang yang memiliki luas 158,9 km² atau 

15.897 ha terletak pada urutan luas terbesar ketiga setelah 

Kabupaten Malang terdiri dari 10 Desa, 105 Rukun Warga 

(RW) dan 247 Rukun Tetangga (RT), tersebar pada wilayah 

perdesaan dan terletak antara 0–300 m dari permukaan laut. 

Secara geografis terletak antara 112
O
17’10,90” – 112

O 

57’00,00” Bujur Timur, 7
O
44’55,11” – 8

O
26’35,45” Lintang 

Selatan. Berikut lokasi wilayah penelitian seperti pada Gambar 

6. 
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Gambar 6. Peta Wilayah Penelitian (Anonimous, 2013) 

Batas kecamatan Bantur adalah sebelah utara 

Kecamatan Pagelaran, selatan Samudra Indonesia, timur 

Kecamatan Gedangan, barat kecamatan Pagak (lihat gambar. 

Secara administratif Kecamatan Bantur dibagi menjadi 9 desa 

yaitu Desa Wonokerto, Rejoyoso, Rejosari, Karangsari, 

Wonorejo, Pringgondani, Srigonco, Sumber bening, dan 

Bantur (Anonimous, 2013). 

Peternak pada daerah ini sebagian besar bekerja 

sebagai petani, beternak sapi merupakan pekerjaan sampingan 

yang tujuannya untuk tabungan atau untuk memperoleh 

keturunan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan ternak dapat 

dijual. Jumlah kepemilikan ternak bervariasi rata-rata 2-3 ekor 

per peternak. Status kepemilikan ternak kebanyakan milik 

sendiri dan hanya sedikit yang memelihara sapi gaduhan. 

Usaha pemeliharaan yang diterapkan oleh masing-masing 

peternak sebagian besar menggunakan cara tradisional. Letak 

kandang ternak berdekatan dengan tempat tinggal peternak 

yaitu dibelakang atau disamping rumah. Bahan kandang yang 

digunakan juga bersifat tradisional yaitu menggunakan bahan 

yang terbuat dari kayu dan bambu. Pakan diperoleh dengan 
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cara memotong rumput lapang, dan daun tebu. Frekuensi 

pemberian pakan sebanyak 1-2 kali sehari dengan pemberian 

pagi dan sore hari dan pemberian air minum dilakukan 

bersamaan dengan pemberian pakan. Peternak sapi potong di 

daerah tersebut lebih menyukai mnyilangkan ternaknya 

dengan pejantan Simmental dan Limousin karena kedua 

pejantan tersbut dianggap memiliki kualitas yang bagus untuk 

menghasilkan pedet. Berikut pedet hasil persilangan seperti 

pada Gambar 7. 

 

             

Gambar 7. Pedet Hasil Persilangan Simmental x Limpo 

dan Limousin x Limpo 

 

4.2 Pengaruh Jenis Kelamin dan Bangsa Pejantan 

terhadap Bobot Badan dan Ukuran    Tubuh Pedet 

Bobot lahir dan ukuran tubuh pedet sapi Limpo 

berdasarkan pejantan yang digunakan dalam proses 

perkawinan disajikan pada lampiran 4. Hasil rataan bobot lahir 

dan statistik vital pedet tercantum pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rataan bobot lahir dan statistik vital pedet sapi Limpo 

hasil persilangan dengan pejantan Simmental dan 

Limousin berdasarkan jenis kelamin 

 

Variabel  

Sapi 

Simmental x Limpo Limousin x Limpo 

Jantan 

(29 ekor) 

Betina 

(21 ekor) 

Jantan 

(35 ekor) 

Betina 

(15 ekor) 

Bobot 

Lahir 

(kg) 

Bobot 

Badan 3-

3,5 bln 

(kg) 

PBB (g) 

Panjang 

Badan 3-

3,5 bln 

(cm) 

Tinggi 

gumba 3-

3,5 bln 

(cm) 

Lingkar 

Dada 3-

3,5 bln 

(cm) 

37,03+2,1

0 

 

148,87+2

6,52 

 

 

1,33+0,18 

105,21+7,

16 

 

 

111,42+7,

60 

 

 

126,79+7,

60 

 

33,29+2,2

7 

 

119,98+1

6,98 

 

 

1,14+0,17 

93,24+7,6

1 

 

 

99,10+9,5

1 

 

 

115,43+1

1,54 

34,77+1,9

7 

 

122,02+9,

87 

 

 

1,07+0,10 

100,77+3,

96 

 

 

108,69+5,

98 

 

 

122,11+7,

64 

32,73+1,7

1 

 

103,59+1

4,95 

 

 

0,99+0,07 

88,47+6,3

7 

 

 

97,67+7,9

8 

 

 

101,20+6,

9 

Data di atas menunjukkan bahwa bangsa pejantan 

Simmental maupun Limousin untuk kategori pedet jantan rata-

rata memiliki bobot lahir di atas pedet betina. Sedangkan 
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untuk pejantan dari bangsa Simmental menghasilkan pedet 

dengan bobot yang lebih berat dari pada hasil dari Limousin, 

demikian juga untuk pedet betina dimana Simmental 

menghsilkan pedet dengan bobot yang lebih berat. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bobot pedet yang 

berasal dari pejantan Simmental dengan pejantan Limousin. 

Untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut nyata pada 

bobot lahir antara pedet sapi Limpo hasil perkawinan dengan 

pejantan Simmental dengan Limousin maka peneliti 

melakukan uji t.  

Uji t yang pertama digunakan untuk menguji 

perbedaan bobot badan kelamin betina dari pedet yang 

dihasilkan kedua jenis pejantan yakni Simmental dan 

Limousin. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

nyata antara bobot lahir pedet sapi Limpo betina hasil 

perkawinan dengan pejantan Simmental maupun Limousin  

(P>0,05). Sedangkan untuk bobot lahir kelamin jantan antara 

pedet sapi Limpo hasil perkawinan dengan pejantan 

Simmental dan Limousin terdapat perbedaan yang nyata 

(P<0,05). Dapat disimpulkan bahwa pedet dari pejantan 

Simmental lebih berat dari Limousin. 

Data di atas menunjukkan bahwa secara umum berat 

lahir jantan lebih besar dari pada betina. Hal ini disebabkan 

adanya hormon androgen yang dimiliki anak jantan akan 

menyebabkan adanya retensi nitrogen lebih banyak 

dibandingkan dengan anak betina, sehingga akan 

mengakibatkan pertumbuhan yang lebih besar. Oleh karena 

itu, fetus jantan akan memiliki pertumbuhan pra lahir lebih 

besar sehingga memiliki berat lahir lebih besar pula 

dibandingkan dengan anak betina (Purwanto dan Dedi, 2006). 
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Bobot pedet waktu lahir dipengaruhi oleh efek tetap 

yaitu jenis kelamin, paritas dan musim. Bobot lahir pedet 

jantan pada umumnya memiliki bobot badan lebih tinggi dari 

pada pedet betina. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh 

sistim hormonal. Testosteron pada ternak jantan dapat 

meningkatkan daya ikat cytosol yang berhubungan dengan 

metabolisme protein. Paritas identik dengan umur induk yang 

menunjukkan pengalaman induk dalam melahirkan anak. 

Induk yang beranak untuk kedua kalinya menghasilkan bobot 

lahir yang lebih tinggi dibandingkan induk yang baru pertama 

kali beranak. Musim berpengaruh terhadap besar fetus pada 

beberapa species. Sapi bunting yang mengalami stress panas 

akan menghambat pertumbuhan fetus dan derajat 

penghambatan sebanding dengan lamanya stress. Pengaruh 

iklim yang ekstrim terhadap ternak yaitu penurunan feed 

intake (pakan yang dimakan), gangguan terhadap pertumbuhan 

dan mengakibatkan kematian embrio dan adanya fetus yang 

kerdil (Williamson dan Payne, 1993). Jika dilihat antara pedet 

jantan dan betina dari kedua pejantan sapi tersebut dapat 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara keduanya sehingga peneliti memutuskan untuk 

menggabungkan kedua kelompok tersebut antara jantan dan 

betina. 
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4.3 Hasil Perhitungan Statistik Vital 

 Hasil penelitian terhadap rataan bobot lahir, bobot usia 

3-3,5 bulan, panjang badan, tinggi gumba dan lingkar dada 

pedet sapi Limpo hasil persilangan dengan pejantan 

Simmental dan Limousin dicantumkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan bobot badan dan ukuran tubuh pedet sapi 

Limpo hasil persilangan dengan pejantan 

Simmental dan Limousin 

 

Variabel  

Sapi 

Simmental x 

Limpo 

Limousin x 

Limpo 

Bobot Lahir (kg) 

Bobot Badan 3-

3,5 bulan (kg) 

Lingkar Dada 

(cm) 

Panjang Badan 

(cm) 

Tinggi Gumba 

(cm) 

35,46+2,86
a 

134,42+54,61
a 

 

120,74+10,64
a
 

 

99,02+8,81 

 

105,38+10,13 
 

34,16+2,10
b 

116,01+14,52
b 

 

115+12,06
b
 

 

97,08+7,41 

 

105,38+8,31 
 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata                

(P<0,05) 

Berdasarkan perhitungan statistik data di atas 

menunjukkan bahwa bobot lahir pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo memiliki bobot lahir lebih besar 

dibandingkan dengan pedet hasil persilangan Limousin x 

Limpo. Hal tersebut dapat diterima oleh hipotesis 1 yang 

menunjukkan bahwa Ho = Bobot lahir pedet hasil persilangan 
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Simmental x Limpo memiliki bobot yang lebih besar 

dibandingkan dengan pedet hasil persilangan Limousin x 

Limpo dan perbedaannya nyata (P<0,05). Hasil tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartatik (2009), yang 

menyatakan bahwa bangsa pejantan yang berbeda akan 

mempengaruhi statistik vital dan bobot lahir dari pedet yang 

dihasilkan. Santoso (2003) menambahkan bahwa pemilihan 

bangsa sapi berkaitan erat dengan yang akan dihasilkan. 

Bangsa sapi yang mempunyai bobot badan yang tinggi akan 

menghasilkan pedet yang bobot lahirnya tinggi dan 

pertumbuhan absolutnya (pertambahan bobot badan kg per 

hari) yang tinggi pula. 

Bobot badan umur 3-3,5 bulan pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo memiliki bobot badan lebih besar 

dibandingkan dengan pedet hasil persilangan Limousin x 

Limpo. Hal tersebut dapat diterima oleh hipotesis 2 yang 

menunjukkan bahwa Ho = Bobot badan umur 3-3,5 bulan 

pedet hasil persilangan Simmental x Limpo memiliki bobot 

badan yang lebih besar dibandingkan dengan pedet hasil 

persilangan Limousin x Limpo dan perbedaannya nyata 

(P<0,05). Hal ini membuktikan bahwa bangsa pejantan 

mempengaruhi bobot pedet yang dihasilkan. Hasil dalam 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Cahyo (2013) yang bertujuan untuk membandingkan 

penampilan pedet hasil persilangan antara pejantan Limousin 

dengan induk Simpo (Simental x PO) dan pejantan Simmental 

dengan induk Simpo. Hasil penelitian menunjukkan ada 

perbedaan yang nyata (P<0,05) antara bobot badan umur 3-10 

hari dimana pejantan Simmental lebih besar dari pada 

Limousin. Untuk menentukan bobot badan pedet umur 3-3,5 

bulan peneliti menggunakan perhitungan pendugaan bobot 
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badan ternak dengan rumus winter yang telah dikonversikan 

kedalam satuan kg oleh Scheiffer (2013) yaitu dengan 

mengalikan lingkar dada (LD) dan panjang badan (PB) 

kemudian dibagi 10840. Santoso (2003) menyatakan bahwa 

ukuran tubuh ternak yang digunakan dalam pendugaan bobot 

badan ternak sapi biasanya adalah lingkar dada dan panjang 

badan.  

  Lingkar dada pada pedet hasil persilangan Simmental x 

Limpo memiliki lingkar dada yang lebih besar dibandingkan 

dengan pedet hasil persilangan Limousin x Limpo. Hal 

tersebut dapat diterima oleh hipotesis 3 yang menunjukkan 

bahwa Ho = lingkar dada pedet hasil persilangan Simmental x 

Limpo memiliki lingkar dada yang lebih besar dibandingkan 

dengan pedet hasil persilangan Limousin x Limpo dan 

perbedaannya nyata (P<0,05). Hasil tersebut sesuai dengan 

hasil peneltian yang dilakukan oleh Akbar (2008) yang 

menyatakan bahwa perkawinan sapi Limousin dengan indukan 

yang berbeda menghasilkan lingkar dada dan bobot badan 

yang berbeda pula dan perbedaan tersebut signifikan. 

Pengukuran lingkar dada, pita ukur harus dilingkarkan 

mengelilingi badan tepat dibelakang bahu pada lingkaran 

terkecil dan ditarik sedemikian rupa tepat kencang pada badan. 

Supriyono (1998), menyatakan bahwa bobot badan merupakan 

salah satu poin penting dalam penilaian (judging) sapi potong, 

peneliti terdahulu telah menemukan suatu hubungan (korelasi) 

antara lingkar dada dengan bobot badan sift korelasinya 

positif. Secara fisiologis lingkar dada memiliki pengaruh yang 

besar terhadap bobot badan karena dalam rongga dada terdapat 

organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Organ-organ 

tersebut akan tumbuh dan dan mengalami pembesran sejalan 

dengan pertumbuhan ternak. Disamping itu, pertamabahan 
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bobot badan juga dipengaruhi oleh penimbunan lemak (Yusuf, 

2004). Aryogi, Prihandini dan Wijono (2006), menyatakan 

bahwa perbedaan  ukuran statistik vital pedet lepas sapih dapat 

diduga karena pengaruh nutrisi induknya selama menyusui 

pedet. Ditambahkan oleh Hartati dan Dicky (2008), yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan pedet prasapih antara lain 

dipengaruhi oleh sifat  mothering ability  (sifat keibuan). 

Mothering ability  yang bagus akan mampu memproduksi susu 

yang banyak dan bagus dalam melindungi pedetnya.  

Panjang badan antara pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo dan Limousin x Limpo memiliki ukuran 

yang sama dan tidak berbeda nyata (P>0,05). Hal tersebut 

dapat diterima oleh hipotesis 4 yang menunjukkan bahwa, 

Panjang badan antara pedet hasil persilangan Simmental x 

Limpo dan Limousin x Limpo memiliki ukuran yang sama. 

Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa pejantan tidak 

mempengaruhi panjang badan pedet yang dihasilkan pada usia 

3-3,5 bulan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

Rohadi (2013) dimana hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

perbedaan antara bobot lahir, lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi gumba pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan 

pejantan Simmental dan Limousin. Rataan bobot lahir, lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi gumba pedet pada induk sapi 

Simpo hasil perkawinan dengan pejantan sapi Limousin 

masing-masing sebesar 37,16+5,11 kg; 67,16+5,11 cm; 

47,76+4,95 cm dan 55,36+5,45 cm, sedangkan pada induk 

sapi Simpo dengan pejantan Simmental sebesar 36,48+4,41 

kg; 66,48+4,41 cm; 46,00+4,43 cm; dan 56,12+4,30 cm. 

Kesimpulan penelitian ini bahwa performans pedet pada induk 

sapi Simpo hasil IB dengan pejantan sapi Limousin tidak ada 

perbedaan dengan pedet hasil IB dengan pejantan sapi 
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Simmental. Disarankan peternak dalam menyilangkan sapi 

dilakukan pada persilangan dua bangsa atau terminal cros. 

Tinggi gumba antara pedet hasil persilangan 

Simmental x Limpo dan Limousin x Limpo memiliki ukuran 

yang sama dan tidak berbeda nyata (P>0,05). Berdasarkan 

perhitungan statistik tidak terdapat selisih tinggi gumba antara 

pedet hasil persilangan tersebut.  Hal ini dapat diterima oleh 

hipotesis 5 yang menunjukkan bahwa, tinggi gumba antara 

pedet hasil persilangan Simmental x Limpo dan Limousin x 

Limpo memiliki ukuran yang sama. Ukuran tinggi gumba 

adalah jarak lurus dari titik tertinggi tulang gumba sampai ke 

tanah. Ukuran tinggi gumba ini juga disebut tinggi pundak 

atau tinggi badan. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa 

pejantan tidak mempengaruhi tinggi gumba pedet yang 

dihasilkan pada usia 3-3,5 bulan. Menurut Sudarmono dan 

Bambang (2008), faktor pakan sangat penting dalam 

pemenuhan kebutuhan pertumbuhan. Kekurangan pakan 

merupakan kendala besar dalam proses pertumbuhan. Terlebih 

apabila dalam pakan tersebut terdapat banyak zat-zat pakan 

untuk pertumbuhan tersedia sangat kurang seperti protein, 

vitamin, dan mineral. Pedet hasil persilangan di lokasi 

penelitian diberikan pakan hijauan berupa daun tebu dan 

rumput lapang serta pedet yang belum lepas sapih masih 

menyusu kepada induknya.  Hasil penelitian Luthfi dan 

Affandhy (2013), menunjukkan bahwa secara umum 

perubahan rata-rata dimensi tubuh untuk panjang badan, tinggi 

pundak dan lingkar dada pada pedet sebelum disapih yang 

diberikan pakan konsentrat berbeda nyata (P<0,01) 

dibandingkan pedet tanpa pemberian konsentrat. Hal ini 

disebabkan karena sistem pemeliharaan dengan pemberian 

konsentrat pada pedet adalah sistem pemeliharaan intensif 



42 
 

serta pakan yang terkontrol dimana pakan yang mencukupi 

nilai nutrisi untuk kebutuhan hidup ternak akan memberikan 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan. Djagra (2009) 

menyatakan pertumbuhan dipengaruhi oleh zat-zat makanan, 

genetik, jenis kelamin dan hormon 

Tingginya bobot lahir, bobot badan umur 3-3,5 bulan, 

dan lingkar dada pedet sapi Limpo hasil perkawinan dengan 

pejantan Simmental dari pada hasil perkawinan dengan 

pejantan Limousin diduga karena terjadi peningkatan efek 

heterosis karena terjadi persilangan 3 bangsa. Semakin besar 

proporsi darah sapi Bos taurus tampak menyebabkan semakin 

membesarnya bobot badan pedet saat lahir. Hal ini terjadi 

karena secara genetik Bos taurus adalah sapi bertipe tubuh 

besar (Anonimous, 2007) sehingga pedet silangan tiga bangsa 

yang berarti mempunyai proporsi darah Bos taurus sebesar 

75% (lebih besar dibanding pedet silangan dua bangsa yang 

hanya 50%), akan mempunyai bobot lahir yang lebih besar 

dibandingkan dengan dua bangsa, terlebih apabila selama 

buntingnya induk mendapat pakan yang lebih baik. Hal yang 

serupa dikatakan Phillips (2001), yaitu bobot lahir pedet 

banyak dipengaruhi oleh genetiknya/bangsa kedua tetuanya, 

sehingga peningkatan proporsi darah Bos taurus dari 50% 

pada sapi silangan dua bangsa menjadi 75% pada tiga bangsa, 

secara genetik akan menghasilkan pedet dengan bobot lahir 

yang semakin besar. 

Chapman and Zobell (2004) menyatakan bahwa 

persilangan tiga bangsa sapi dapat meningkatkan performans 

keturunannya karena kemungkinan pemanfaatan heterosis 

hingga 100%, perkawinan dengan tiga bangsa dapat 

menaikkan bobot sapih hingga 23% dibandingkan dengan 

perkawinan dua bangsa yang hanya 8,3%. Meningkatnya 
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proporsi darah sapi silangan yang mendekati bangsa 

pejantannya apabila tidak didukung dengan manajemen yang 

baik akan menurunkan produktivitasnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Persilangan Simmental x Limpo memberikan 

performans produksi yang lebih baik dari pada 

Limousin x Limpo khususnya pada: bobot lahir 

(35,46+2,86) kg, bobot badan umur 3-3,5 bulan 

(134,42+54,61) kg, dan lingkar dada (120,74+10,64) 

cm. 

 Pedet hasil persilangan antara Simmental x Limpo dan 

Limousin x Limpo memiliki performans produksi 

yang sama khususnya pada: panjang badan 

(99,02+8,81) cm dan tinggi gumba (105,38+10,13) 

cm. 

  

5.2 Saran 
 Pejantan merupakan salah satu faktor penunjang untuk 

mendapatkan  bobot lahir dan ukuran statistik vital yang 

maksimal dalam pemeliharaan sapi potong, sehingga seleksi 

pejantan harus dilakukan dengan benar. Simmental merupakan 

salah satu pejantan yang berpengaruh cukup tinggi terhadap 

pertumbuhan pedet yang dihasilkan. 
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lampiran 1. Tabel perbandingan pedet sapi Limpo 

persilangan dengan pejantan Simmental dan Limousin 

Perbandingan Bobot Badan Lahir 

Nama Jumlah 

Simmental+Limpo 35,46 

Limousin+Limpo 34,16 

      

Perbandingan Panjang Badan 

Nama Jumlah 

Simmental+Limpo 99,02 

Limousin+Limpo 97,08 

 

Perbandingan Tinggi Gumba 

Nama Jumlah 

Simmental+Limpo 105,38 

Limousin+Limpo 105,38 

 

Perbandingan Lingkar Dada 

Nama Jumlah 

Simmental+Limpo 120,74 

Limousin+Limpo 115,84 
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Lampiran 2. Grafik perbandingan pedet sapi Limpo 

persilangan dengan pejantan Simmental dan Limousin 

                   

                   

 35,46   34,16  

Perbandingan Bobot 
Lahir Jumlah 

Perbandingan Bobot Badan Lahir
Jumlah

 134,42  
 116,01  

Perbandingan Bobot 
Badan 3-3.5 bulan 

Jumlah 

Perbandingan Bobot Badan 3-3.5
bulan Jumlah
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 99,02   97,08  

Perbandingan Panjang 
Badan  

Perbandingan Panjang Badan
Jumlah

 
105,38  

 
105,38  

Perbandingan 
Tinggi Gumba 

Jumlah 

Perbandingan Tinggi Gumba Jumlah
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 120,74   115,84  

Perbandingan Lingkar 
Dada Jumlah 

Perbandingan Lingkar Dada Jumlah
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Lampiran 3.  Data indeks pertumbuhan pedet 

No

. 

 

Pejantan 

Indeks Pertumbuhan Pedet 

umur BL 

(kg) 

BB 

(kg) 

PBB 

(g) 

PB 

(cm) 

TG 

(cm) 

LD 

(cm) 

JK 

1 Simmental 3,5 32 96,6 0,86 77 70 84 B 

2 Simmental 3,5 35 97,88 0,80 76 94 104 B 

3 Simmental 3 35 131,9

4 

1,26 101 105 119 B 

4 Simmental 3 29 99,77 1,15 89 96 97 B 

5 Simmental 3,5 34 141,2

5 

1,19 98 102 125 B 

6 Simmental 3,5 32 108,6 0,97 86 94 117 B 

7 Simmental 3,5 34 136,6

1 

1,15 94 93 120 B 

8 Simmental 3 32 129,0

8 

1,34 91 99 124 B 

9 Simmental 3 40 156,8

8 

1,31 105 119 136 B 

10 Simmental 3 36 140,8 1,30 93 101 125 B 

11 Simmental 3 32 96,39 1,00 93 108 106 B 

12 Simmental 3,5 34 115,4

4 

0,97 98 95 113 B 

13 Simmental 3 30 109,6

6 

1,22 89 99 102 B 

14 Simmental 3 35 120,1

2 

1,14 101 100 117 B 

15 Simmental 3,5 32 109,3

1 

0,98 90 96 111 B 

16 Simmental 3 32 127,0

1 

1,32 91 99 123 B 

17 Simmental 3 33 112,1

8 

1,13 96 99 121 B 

18 Simmental 3 34 114,9

9 

1,13 108 118 120 B 

19 Simmental 3 31 130,4

9 

1,40 92 99 124 B 

20 Simmental 3,5 33 108,2

7 

0,94 97 93 110 B 

21 Simmental 3 34 136,2

1 

1,34 93 102 126 B 
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22 Simmental 3 35 147,0

2 

1,40 102 108 125 J 

23 Simmental 3,5 35 100,0

6 

0,82 93 110 108 J 

34 Simmental 3 35 116,0

9 

1,11 102 107 115 J 

25 Simmental 3,5 38 139,6

3 

1,05 95 116 121 J 

26 Simmental 3,5 35 101,5

7 

0,83 91 88 110 J 

27 Simmental 3 37 125,8

8 

1,13 98 102 118 J 

28 Simmental 3,5 35 139,2

2 

1,14 109 107 121 J 

29 Simmental 3 35 118 1,12 99 105 120 J 

30 Simmental 3 40 161,4

7 

1,35 102 115 131 J 

31 Simmental 3 40 155,3

8 

1,29 103 113 135 J 

32 Simmental 3 33 120,5

7 

1,22 85 107 124 J 

33 Simmental 3 37 180,0

2 

1,62 110 117 128 J 

34 Simmental 3 39 189,6

2 

1,62 111 122 139 J 

35 Simmental 3 41 188,1

3 

1,53 109 119 137 J 

36 Simmental 3 42 194,5

1 

1,54 114 115 136 J 

37 Simmental 3,5 38 156,5

9 

1,18 102 109 129 J 

38 Simmental 3 35 124,2

3 

1,18 107 109 121 J 

39 Simmental 3 38 144,9

9 

1,27 97 103 121 J 

40 Simmental 3 36 133,4

9 

1,24 105 112 129 J 

41 Simmental 3 35 115,4

4 

1,10 98 99 113 J 

42 Simmental 3 39 176,3

3 

1,51 108 115 122 J 
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43 Simmental 3,5 37 155,2

9 

1,20 109 107 123 J 

44 Simmental 3 35 122,2

9 

1,16 101 112 122 J 

45 Simmental 3 37 122,9

1 

1,11 103 98 121 J 

46 Simmental 3,5 38 162,3

3 

1,22 98 114 134 J 

47 Simmental 3 36 130,7

9 

1,21 107 103 119 J 

48 Simmental 3,5 37 190,5

8 

1,47 117 122 137 J 

49 Simmental 3 39 166,1

9 

1,42 112 126 128 J 

50 Simmental 3 37 155,3

6 

1,40 106 108 126 J 

 Rata-rata 3,13 35,46 134,4

2 

1,21 99,0

2 

105,38 120,74  

 Standart 

defiasi 

0,87 2,86 54,61 0,20 8,81 10,13 10,64  

 

No.  
Pejantan 

Indeks Pertumbuhan Pedet 

 umur BL 

(kg) 

BB 

(kg) 

PBB 

(g) 

PB 

(cm) 

TG 

(cm) 

LD 

(cm) 

JK 

1 Limousin 3 31 89,99 0,97 82 86 90 B 

2 Limousin 3,5 35 112,8

7 

0,92 87 99 112 B 

3 Limousin 3 30 80,88 0,90 80 85 94 B 

4 Limousin 3,5 36 134,7

7 

1,07 90 109 102 B 

5 Limousin 3,5 33 108,9

4 

0,94 87 97 106 B 

6 Limousin 3,5 33 106,9

6 

0,93 92 96 104 B 

7 Limousin 3 32 99,54 1,04 87 87 021 B 

8 Limousin 3,5 35 120,5

5 

0,98 102 109 105 B 

9 Limousin 3 33 110,9

9 

1,12 96 107 104 B 

10 Limousin 3 31 83,33 0,90 83 99 89 B 
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11 Limousin 3 33 103,3

1 

1,04 97 104 106 B 

12 Limousin 3 31 95,45 1,03 93 103 99 B 

13 Limousin 3 32 90,45 0,94 83 90 99 B 

14 Limousin 3,5 34 119,8

8 

1.01 84 98 106 B 

15 Limousin 3 32 96 1,00 84 96 100 B 

16 Limousin 3,5 36 129,6

6 

1,03 102 94 121 J 

17 Limousin 3 35 122,5

5 

1,17 95 108 118 J 

18 Limousin 3,5 35 118,9

7 

0,97 99 106 119 J 

19 Limousin 3,5 34 122,7

6 

1,03 94 101 111 J 

20 Limousin 3,5 36 123,5

5 

0,98 102 110 126 J 

21 Limousin 3,5 35 121,1

8 

0,99 100 111 124 J 

22 Limousin 3,5 38 135,6

6 

1,02 109 119 130 J 

23 Limousin 3 36 132,4

5 

1,23 104 111 126 J 

34 Limousin 3 34 125,8

2 

1,23 102 106 120 J 

25 Limousin 3,5 32 109,9

2 

0,98 96 100 115 J 

26 Limousin 3 34 119,5

1 

1,17 99 111 112 J 

27 Limousin 3,5 35 122,6

8 

1,00 97 109 119 J 

28 Limousin 3,5 36 134,6

6 

1,07 103 107 128 J 

29 Limousin 3,5 34 115,4

3 

0,97 104 109 129 J 

30 Limousin 3,5 37 130,4

4 

1,01 101 99 134 J 

31 Limousin 3 33 122,1

9 

1,23 99 105 112 J 

32 Limousin 3 30 100,2

5 

1,11 92 102 118 J 
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33 Limousin 3,5 37 125,8

8 

0,97 104 101 118 J 

34 Limousin 3,5 35 119,5

5 

0,98 99 112 124 J 

35 Limousin 3 32 109,4

8 

1,14 97 105 109 J 

36 Limousin 3 30 118,2

5 

1,31 99 106 112 J 

37 Limousin 3,5 36 129,5

5 

1,03 93 116 127 J 

38 Limousin 3,5 35 120,1

8 

0,98 101 109 121 J 

39 Limousin 3,5 38 131,9

2 

0,99 107 122 136 J 

40 Limousin 3,5 36 129,4

5 

1,03 102 113 123 J 

41 Limousin 3 34 112,8

7 

1,11 103 109 119 J 

42 Limousin 3 34 113,9

2 

1,12 102 112 134 J 

43 Limousin 3 33 99,51 1,01 98 106 114 J 

44 Limousin 3,5 38 134,2

1 

1,01 102 119 132 J 

45 Limousin 3,5 36 140,6

6 

1,12 106 111 135 J 

46 Limousin 3 34 128,4

3 

1,26 106 114 123 J 

47 Limousin 3,5 37 133,4

4 

1,03 104 117 1333 J 

48 Limousin 3 33 118,1

9 

1,19 99 108 112 J 

49 Limousin 3,5 35 117,2

5 

0,96 104 107 121 J 

50 Limousin 3 34 113,8

7 

1,12 103 109 119 J 

 Rata-rata 3,27 34,16 116,0

1 

1,05 97,08 150,38 115,84  

 Standart 

defiasi 

0,25 2,10 14,52 0,10 7,41 8,31 12,06  

 


