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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Peternak 

Profil peternak yaitu umur peternak, tingkat pendidikan, 

pengalaman beternak, tujuan beternak, status kepemilikan ternak 

dan cara pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Profil Peternak Sapi Madura 

 

No. Profil Peternak N % 

1 Umur   

 15-64 Tahun (Produktif) 

65-70 Tahun (Tidak Produktif) 

Rata-rata umur peternak (Tahun) 

95 

5 

47,82±10,18 

95 

5 

2 Pendidikan   

 Tidak Sekolah 

Tamat SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

43 

32 

17 

8 

43 

32 

17 

8 

3. Pengalaman beternak (Tahun) 

1-10 Tahun 

>10-20 Tahun 

>20 Tahun 

Rata-rata pengalaman beternak 

 

5 

22 

73 

27,95±11,73 

 

5 

22 

73 

 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa peternak sapi 

Madura diketahui memiliki umur rata-rata 47,82 tahun, 95% 

peternak sapi Madura di usia produktif, sedangkan 5% tidak 

produktif.  Umur produktif masih memiliki tenaga yang prima 

sehingga mampu mengembangkan usahanya dan ada  

kemungkinan menambah pengetahuan serta metode budidaya di 

bidang usaha ternak sapi potong. Adinata, dkk (2012) 

menjelaskan bahwa umur produktif berkisar antara umur 15 
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sampai 64 tahun, sedangkan umur dibawah 15 tahun dan diatas 64 

tahun termasuk dalam umur tidak produktif.  

Tingkat pendidikan peternak sapi Madura bervariasi, 

yaitu 43% tidak sekolah, 32% tamat SD, 17% tamat SMP dan 8% 

tamatan SMA. Pengalaman beternak yang dimiliki cukup lama, 

yaitu 27,79 tahun, tingkat pendidikan yang cukup rendah namun 

ditunjang pengalaman beternak yang cukup lama dapat dijadikan 

pelajaran untuk mengembangkan usaha peternakan serta 

pemahaman peternak dalam manajemen beternak, angka 

kematian yang relatif kecil menunjukkan manejemen yang cukup 

baik telah dilakukan peternak. Hal ini tidak jauh berbeda dengan 

Siswijono, dkk (2010) menyatakan bahwa pengalaman beternak 

sapi Madura yaitu lebih dari 10 tahun. Sebagian  besar peternak 

sapi 72,5% memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD), bahkan dari  

jumlah  tersebut diketahui 27,5% tidak lulus SD atau tidak 

sekolah. 
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Tabel 4. Tipologi Usaha Sapi Madura 

 

No. Tipologi Usaha N % 

1. Status Kepemilikan 

Milik Sendiri 

Bagi Hasil 

Campuran (Milik sendiri + bagi hasil) 

 

93 

3 

4 

 

93 

3 

4 

 Jumlah  100 

2. Tujuan Pemeliharaan 

Pembibitan 

Penggemukan 

Campuran (Pembibitan+penggemukan) 

 

95 

- 

5 

 

95 

- 

5 

 Jumlah  100 

3. Sistem Pemeliharaan 

Dikandangkan  

Dilepas 

Kombinasi (Dikandangkan dan dilepas) 

 

98 

- 

2 

 

98 

- 

2 

 Jumlah  100 

 

Rata-rata kepemilikan sapi Madura di wilayah binaan 

UPT. Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan Madura dalam 

kurun waktu satu tahun terakhir adalah 2 sampai 3 ekor atau 1,72 

UT (unit ternak) dengan status kepemilikan 93% adalah milik 

sendiri, hal ini dikarenakan sapi yang dimiliki oleh peternak 

adalah sapi program bantuan yang diberikan oleh pemerintah 

untuk pembibitan, sedangkan 4% adalah campuran dan 3% bagi 

hasil. Senada dengan Siswijono, dkk (2010) menyatakan bahwa 

rata-rata skala usaha peternak sapi Madura dengan kepemilikan 

berkisar 1 sampai 3 ekor. 

Tujuan pemeliharaan peternak sapi Madura adalah untuk 

pembibitan yaitu sebesar 95%, hal ini bertujuan sebagai simpanan 

untuk memenuhi kebutuhan, dan selebihnya hanya 5% memiliki 

tujuan sebagai pembibitan dan penggemukan. Sistem 

pemeliharaan sapi Madura yang dilakukan peternak adalah 98% 

sapi hanya dikandangkan dan 2% menggunakan sistem kombinasi 
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yaitu dikandangkan dan dilepas untuk digembalakan. Sistem 

pemeliharaan yang hanya dikandangkan saja dikarenakan 

pekerjaan para peternak adalah sebagai petani, sehingga pakan 

dapat dicarikan peternak bersamaan dengan peternak pulang dari 

sawah. Hasil tersebut sesuai Hariono, dkk (2010) yang 

menyatakan bahwa pemeliharaan sapi Madura yaitu bertujuan 

sebagai sumber penghasil daging, tenaga kerja dan kebutuhan 

ekonomi. Hartatik, dkk (2009) menyebutkan bahwa usaha 

peternakan sapi potong secara umum adalah sebagai usaha 

sampingan karena mata pencaharian utama sebagian besar 

sebagai petani. Sistem pemeliharaan sapi masih bersifat 

tradisional dengan menggunakan teknologi sederhana. 

 

4.2. Struktur populasi 

Populasi ternak hasil pengamatan di kelompok binaan 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Populasi Ternak 

 

No. Kelompok 
Jantan Betina Total 

Ekor % Ekor % Ekor % 

1. 
Pedet 

(0-12 bulan) 

49 19,37 

(1) 

31 12,25 

(0,63) 

80 31,62 

 

2. 
Muda 

(>12-24 bulan) 

10 3,95 

(1) 

19 7,51 

(1,90) 

29 11,46 

3. 
Dewasa 

(>24 bulan) 

7 2,77 

(1) 

137 54,15 

(19,5) 

144 56,92 

 Total 66 26,09 187 73,91 253 100 

Keterangan : ( ) menjelaskan sex ratio 

 

Total populasi sampel sapi Madura sebanyak 253 ekor, 

total pedet, muda dan dewasa secara berurutan yaitu 31,62; 11,46 

dan 56,92%. Presentase sapi muda memiliki angka yang paling 

sedikit, hal ini dikarenakan rata-rata peternak menjual sapi 
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miliknya pada usia muda, dengan alasan memiliki keuntungan 

yang lebih besar serta peternak menganggap keuntungan dari 

penjualan sapi tersebut dalah hasil kerja selama memelihara. Sisa 

populasi sapi muda akan digunakan sebagai ternak pengganti. 

Hasil diatas menunjukkan bahwa presentase pedet dan muda lebih 

tinggi, sedangkan dewasa lebih rendah jika dibandingkan hasil 

penelitian Sumadi, dkk (2007) menyebutkan bahwa populasi sapi 

betina PO, SIMPO dan LIMPO berdasarkan umur di Kabupaten 

Sukoharjo Jawa Tengah diperoleh presentase pedet 10,32; muda 

4,77 dan dewasa 64,29%. Budiarto, dkk (2013) menyatakan 

bahwa presentase sapi bali di wilayah instalasi populasi dasar 

provinsi bali dengan rincian pedet 29,27%, muda 6,70% dan 

63,88%. Presentase jantan secara keseluruhan 15,48% dan betina 

84,52%. Jika dibandingkan hasi penelitian tersebut maka 

presentase pedet dan muda lebih tinggi, sedangkan dewasa lebih 

rendah.  

Secara umum total perbandingan jantan dan betina adalah 

26,09% dan 73,91%, atau 1 : 2,83 ini menunjukkan bahwa 

populasi sapi betina lebih banyak daripada sapi jantan. Presentase 

perbandingan tersebut sesuai Anonimus (2014) menyatakan 

perkawinan dilakukan dengan cara kawin alam menggunakan 

perbandingan pejantan dan betina 1 : 15 sampai 20. 

  



21 
 

4.3. Calf Crop Sapi Madura 

Data perhitungan kelahiran, kematian dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Presentase Calf Crop sapi Madura dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 

Tabel 6. Presentase Calf Crop sapi Madura 

 

No. Keterangan N % 

1. Kelahiran pedet terhadap induk (calf crop) 

a. Jantan 

b. Betina 

73 51,04 

58,90 

41,10 

2. Prosentase kelahiran pedet terhadap populasi 73 28,85 

3. Kematian 

a. Terhadap kelahiran 

b. Terhadap Populasi 

  

1,39 

0,39 

 

Hasil penelitian menyatakan bahwa kelahiran pedet 

terhadap induk (calf crop) memiliki presentase sebesar 51,04%, 

dengan kelahiran pedet jantan sebanyak 58,90% dan betina 

41,10%. Hasil tersebut tergolong tinggi, disebabkan oleh 

banyaknya populasi ternak dan tingginya tingkat kebuntingan 

induk serta didukung prosentase kematian yang kecil. 

Presentase diatas menunjukkan bahwa calf crop di kelompok 

ternak binaan UPT. Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan 

Madura lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Budiarto, dkk 

(2011) menyebutkan bahwa nilai calf crop sapi Bali yang 

diperoleh diwilayah instalasi populasi dasar Provinsi Bali 

sebesar 48.4%. Namun nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 

Hafez (2008) yang menyebutkan bahwa calf crop dikatakan 

tinggi apabila mencapai 80%. 

Tingkat kematian pada sapi relatif kecil, yaitu kematian 

terhadap kelahiran 1,39% dan kematian terhadap populasi 

0,39%. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan Peraturan 

Menteri Pertanian tahun 2010 yang menyebutkan wilayah 
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sumber bibit menekan angka kematian pedet 5 sampai 10% dan 

kematian induk 2 sampai 5%. Kematian terjadi pada induk sapi, 

diakibatkan retensio sekundinarium, kematian ini terjadi setelah 

induk mengalami partus, diduga karna induk sudah berusia tua 

dan keterlambatan penanganan. Hal ini sesuai Ratnawati, 

Pratiwi dan Affandhy (2007) yang menyatakan bahwa gangguan 

reproduksi yang sering terjadi pada ternak yaitu retensio 

secundinarium. Retensi plasenta adalah kegagalan pelepasan 

plasenta anak (vili kotiledon) dan plasenta induk (krypta 

caruncula). Penyebabnya adalah infeksi (yang menyebabkan 

uterus lemah untuk berkontraksi), kekurangan pakan, induk 

berumur tua dan kurangnya  exercise  (sapi diumbar) sehingga 

otot uterus tidak kuat untuk bekontraksi. 

 

4.4. Ukuran Statistik Vital  

Ukuran statistik vital sapi Madura jantan dan betina. 

Ukuran statistik vital dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Ukuran Statistik Sapi Madura 

  

No. Uraian N 
Tinggi 

Badan (cm) 

Panjang 

Badan (cm) 

Lingkar Dada 

(cm) 

1. Jantan 

  PI2 

  PI4 

 

6 

5 

 

112,83±5,19 

120,20±6,45 

 

117,50±5,24 

128,20±13,40 

 

138,50±8,45 

152,00±12,38 

2. Betina 

  PI2 

  PI4 

  PI6 

  PI8 

 

15 

14 

19 

40 

 

110,33±4,99 

116,28±4,37 

118,05±4,74 

116,70±3,83 

 

114,80±7,95 

121,50±7,09 

124,94±6,36 

121,97±5,90 

 

137,60±5,20 

144,21±10,00 

148,84±10,16 

148,65±8,23 

 

Sapi Madura jantan PI2 diperoleh tinggi badan 112 cm, 

panjang badan 117 cm dan lingkar dada 138 cm. Ukuran tersebut 

tidak masuk dalam kelas standar bibit sapi madura jantan pada 
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umur 18 sampai <24 bulan, sedangkan PI4 diperoleh tinggi badan 

120 cm, panjang badan 128 cm dan lingkar dada 152 cm yang 

hanya masuk pada kelas 3 umur 18 sampai <24 bulan. Badan 

Standarisasi Nasional (2013) menyebutkan bahwa standar bibit 

sapi Madura jantan umur 18 sampai <24 bulan pada kelas 3 

memiliki tinggi badan 116 cm, panjang badan 120 cm dan lingkar 

dada 145 cm, sedangkan pada umur 24 sampai 36 bulan pada 

kelas 3 memiliki tinggi badan 124 cm, panjang badan 132 cm dan 

lingkar dada 170 cm. 

Sapi Madura betina PI2 tinggi badan diperoleh 110 cm, 

panjang badan 114 cm dan lingkar dada 137 cm. Ukuran tersebut 

tidak masuk dalam kelas standar bibit sapi Madura betina umur 

18 sampai <24 bulan. PI4 tinggi badan diperoleh 116 cm, panjang 

badan 121 cm dan lingkar dada 144 cm hanya masuk pada kelas 3 

umur 18 sampai <24 bulan. Badan Standarisasi Nasional (2013) 

menyebutkan bahwa standar bibit sapi Madura betina umur 18 

sampai <24 bulan pada kelas 3 memiliki tinggi badan 114 cm, 

panjang badan 119 cm dan lingkar dada 142 cm, sedangkan umur 

24 sampai 36 bulan pada kelas 3 memiliki tinggi badan 121 cm, 

panjang badan 125 cm dan lingkar dada 155 cm.  

Sapi Madura jantan PI4 lingkar dada, tinggi badan dan 

panjang badan memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda, 

sedangkan sapi betina PI2 sampai PI8 memiliki lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan lebih rendah, namun panjang 

badan pada PI6 memiliki ukuran  yang sama jika dibandingkan 

hasil penelitian Nurgiartiningsih (2010) yang menyatakan bahwa 

sapi Madura jantan umur 24 bulan memiliki lingkar dada 152 cm, 

panjang badan 120 cm dan tinggi badan 124 cm, sedangkan sapi 

Madura betina memiliki lingkar dada 152 cm panjang badan 124 

cm dan tinggi badan 126 cm. Sedangkan sapi Madura betina PI4, 

PI6 dan PI8 memiliki ukuran tinggi badan, panjang badan dan 

lingkar dada lebih besar jika dibandingkan hasil penelitian 
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Hartatik, dkk (2009) yang menyatakan bahwa sapi Madura betina 

pada umur 2 sampai 4 tahun diperoleh tinggi badan 115 cm, 

panjang badan 113 cm dan lingkar dada 140 cm. 

 

4.5. Karakteristik Fenotip Sapi Madura 
  

  Tabel 8. Karakteristik Fenotip Sapi Madura Jantan 

 

No. Karakteristik Jantan  % 

1 Warna Tubuh Merah Coklat  100 

2 Pinggir telinga berwarna hitam  92,30 

3 Kaki bawah (tarsal/metatarsal) putih  100 

4 Punuk  100 

5 Ujung ekor hitam  100 

6 Gelambir kecil tipis  100 

7 Garis Punggung (garis belut)  92,30 

8 Tanduk  100 

9 Ukuran tanduk kecil  100 

10 Arah tanduk mengarah keluar  100 

11 Sekitar mata hitam  100 

   

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa karakteristik 

fenotip pada sapi Madura jantan secara umum memiliki warna 

tubuh merah kecoklatan, bagian pinggir pada telinga berwarna 

hitam, kaki bawah (tarsal/metatarsal) berwarna putih, memiliki 

punuk, gelambir tipis dan garis belut pada punggung, bertanduk 

dengan ukuran kecil mengarah keluar serta warna hitam disekitar 

mata dan ujung ekor berwarna hitam. Hal ini sesuai dengan 

Badan Standarisasi Nasional (2013) menyatakan bahwa sapi 

Madura jantan memiliki ciri tubuh berwarna merah coklat 

bercampur putih dengan batas yang tidak jelas di bagian pantat, di 

bagian pinggir telingan terdapat warna hitam, kaki bawah 

(tarsal/metatarsal) berwarna putih, ujung ekor berwarna hitam, 

postur tubuh kecil sampai dengan sedang, kaki pendek, berpunuk 

dan terdapat garis belut punggung pada sapi jantan, bergelambir, 
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tanduk kecil dan mengarah keluar. Maka dari hasil penelitian 

diatas dapat dikatakan bahwa karakteristik fenotip menunjukkan 

karakteristik sapi Madura jantan. 

 

   Tabel 9. Karakteristik Fenotip Sapi Madura Betina  

 

No. Karakteristik Betina  % 

1 Warna tubuh kuning kecoklatan  100 

2 Pinggir telinga berwarna hitam  94,93 

3 Kaki bawah (tarsal/metatarsal) putih  96,83 

4 Ujung ekor hitam  98,10 

5 Gelambir kecil tipis  100 

6 Tanduk  96,20 

7 Ukuran tanduk kecil  96,20 

8 Arah tanduk mengarah keluar  95,56 

9 Sekitar mata hitam  100 

 

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa karakteristik 

fenotip pada sapi Madura betina secara umum memiliki warna 

tubuh kuning kecoklatan, bagian pinggir pada telinga berwarna 

hitam, kaki bawah (tarsal/metatarsal) berwarna putih, pada sapi 

betina tidak memiliki punuk dan garis belut pada punggung, 

memiliki tanduk dengan ukuran kecil mengarah keluar serta 

warna hitam disekitar mata dan ujung ekor berwarna hitam. Hal 

ini sesuai dengan Badan Standarisasi Nasional (2013) 

menyatakan bahwa sapi Madura betina memiliki ciri tubuh 

berwarna kuning kecoklatan dengan batas yang tidak jelas di 

bagian pantat, di bagian pinggir telingan terdapat warna hitam, 

kaki bawah (tarsal/metatarsal) berwarna putih, ujung ekor 

berwarna hitam, postur tubuh kecil sampai dengan sedang, kaki 

pendek, bergelambir, tanduk kecil dan mengarah keluar. Maka 

dari hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa karakteristik 

fenotip menunjukkan karakteristik sapi Madura betina. 


