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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Pesisir 

Sapi Pesisirmerupakan salah satu rumpun sapi lokal 
Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, 
Provinsi Sumatera Barat. Jenis sapi Pesisir termasuk salah 
satusumberdaya genetik ternak lokal yang perludipertahankan 
dan dikembangkan keberadaannya karena berperan penting 
dalam memenuhi kebutuhan daging di Sumatera Barat 
(Jakaria, Duryadi,Noor,Tappadan Martojo, 2007). Hal ini 
terlihat dari jumlah produksi daging sapi yang cukup besar 
pada tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak 
1.045.285 kg, jumlah produksi daging sapi jauh lebih tinggi 
dibanding jumlah produksi daging kerbau dan kambing yang 
hanya sekitar 38.143 kg (Anonimous, 2016). Populasi sapi di 
Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sejumlah 96.443 ekor, 
sekitar 95% dari populasi ini adalah sapi Pesisir (Sarbaini, 
Anggraini, Suhati dan Husni, 2007). 

Sapi Pesisir memiliki bobot badan dan ukuran tubuh 
lebih kecil dibandingkan dengan sapi lokal lainnya seperti sapi 
Bali dan Madura. Bobot badan dan ukuran tubuh sapi 
dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, terutama 
pakan (Adrial 2010). Sapi Pesisir jantan dewasa (umur 4−6 
tahun) memiliki bobot badan 160 kg, jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan bobot badan sapi bali (310 kg), sapi PO 
(388 kg), sapi aceh (302 kg), dan sapi madura (248 kg). 
Penampilan sapi Pesisir yang kecil berpeluang dijadikan 
sebagai hewan kesayangan bagi penggemar sapi mini (Adrial 
2010). Pertambahan bobot badan harian sapi Pesisir jantan dari 
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lahir sampai sapih rata-rata 0,32 kg/ekor/hari, lepas sapih 
sampai umur 2 tahun rata-rata 0,21 kg/ekor/hari, dan umur 3−4 
tahun rata-rata 0,12 kg/ekor/hari. Sapi Pesisir betina, 
pertambahan bobot badan dari lahir sampai sapih rata-rata 
sebesar 0,26 kg/ ekor/hari, lepas sapih sampai umur 2 tahun 
rata-rata 0,19 kg/ekor/hari, dan umur 3−4 tahun rata-rata 0,12 
kg/ekor/hari (Hendri, 2013). 

Sapi Pesisir memiliki bentuk fisik yang spesifik seperti 
tubuh yang ramping, gumba yang kecil dan gelambir yang 
kecil. Bagian tubuh sapi Pesisir secara umum memiliki warna 
kuning kecoklatan, pada bagian lingkaran kulit disekitar mata, 
ujung ekor dan bagian bibir berwarna hitam. Anwar (2004) 
melaporkan bahwa warna bulu sapi Pesisir memiliki pola 
tunggal. Warna bulu dikelompokkan menjadi lima warna 
utama, yaitu merah bata (34,35%), kuning (25,51%), coklat 
(19,96%), hitam (10,91%), dan putih (9,26%). Bagian kaki 
sapi Pesisir secara umum berwarna putih dan memiliki kuku 
berwarna hitam. Bagian kepala dan telinga sapi Pesisir 
berukuran kecil. Sapi Pesisir betina memiliki tanduk yang 
kecil yang mengarah ke atas, sedangkan pada sapi jantan 
ukuran tanduk lebih besar dari betina dan mengarah ke atas 
(Anonimous, 2016). 

Sapi Pesisir memiliki banyak keunggulan seperti 
persentase karkas sapi Pesisir mencapai 50,6%, lebih tinggi 
dibanding persentase karkas sapi Ongole (48,80%), sapi 
Madura (47,20%), sapi PO (45%) dan kerbau (39,30%). 
Kemampuan mengkonversi pakan berserat menjadi daging 
membuat ternak ini berpotensi sebagai penghasil daging dan 
populer sebagai hewan kurban (Hendri, 2013). Sapi Pesisir 
mampu melahirkan pedet setiap tahun sehingga masyarakat 
Sumatera Barat menyebutnya dengan nama lokal Jawi 
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ratuihatau Bantiang ratuih, yang artinya sapi yang melahirkan 
banyak anak. Penampilan tubuh sapi Pesisir dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 

(a) (b) 

Gambar 1  (a) dan (b)  Penampilan tubuh sapi Pesisir 
Sumber: Data Primer 2017 

2.2 CalfCrop 

Calf crop merupakan jumlah pedet sapi yang dilahirkan 
oleh sekelompok induk sapi dalam satu periode kelahiran. 
Tanari dkk (2011) mengatakan bahwaperhitungan panen pedet 
atau calf crop diperoleh dari jumlah pedet lahir dikurangi 
jumlah pedet mati dibagi dengan jumlah induk yang ada dalam 
satu tahun dikali seratus persen. (Desinawati dan Isnaini, 
2010) mengatakan bahwa keberhasilan dari suatu peternakan 
dapat dilihat dari penampilan reproduksinya. Salah satu 
parameter yang dapat digunakan untuk melihat penampilan 
reproduksi dari suatu kelompok ternak adalah jumlah panen 
pedet per tahun (calf crop).Wiyatna, Fuah dan Mudikdjo 
(2012) mengatakan bahwa rendahnya nilai calf crop 
disebabkan oleh pengelolaan reproduksi yang kurang optimal, 
jarak beranak yang cukup panjang, dan kematian anak relatif 
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tinggi. Calf crop sapi-sapi di bawah 50%, dikategorikan 
mempunyai produktivitas rendah. Ihsan (2010) mengatakan 
bahwa Pada kondisi sulit pakan, sapi persilangan menjadi 
kurus, kondisi tubuh buruk, dan berakibat menurunnya kinerja 
reproduksi, seperti: nilai S/C (sevice per conception) tinggi, 
jarak beranak panjang, dan rendahnya calf crop. 

2.3 Persentase Kelahiran 

Karakteristik sapi Pesisir tergolong unik, yakni 
memiliki bobot badan kecil, tubuh pendek, kaki ramping, 
punuk kecil, dan jinak. Walaupun berpenampilan kecil dan 
bobot badan lebih rendah dari sapi bali, sapi Pesisir sangat 
produktif, diindikasikan tingkat kelahiran tinggi dan 
kemampuan beradaptasi yang baik dengan lingkungan Pesisir 
selatan. Masyarakat Sumatera Barat menyebutnya sebagai 
“jawi ratuih atau bantiang ratuih” yang berarti sapi yang 
jumlahnya banyak dan kecil-kecil (Hendri, 2013). Salah satu 
yang menyebabkan rendahnya tingkat kelahiran ternak adalah 
calving interval yang panjang. Calving interval dipengaruhi 
oleh jarak waktu perkawinan sampai terjadinya kebuntingan 
dan lama bunting (Susanti dkk, 2015). Pernyataan ini di 
dukung oleh Kasehung, Paputungan , Adiani dan Paath (2016) 
menyatakan bahwa apabila terdapat jarak beranak yang 
panjang sebagian besar karena interval kelahiran dan 
perkawinan (days open) yang panjang. Soekardono, Arman 
dan Kasip, (2009) juga menyatakan bahwa fakto yang 
mnyebabkan calving inteval masih cukup panjang adalah umur 
pedet disapih dan jarak beranak yang masih tergolong panjang. 
Pedet disapih seharusnya pada umur sekitar 3 bulan agar 
induknya dapat segera dikawinkan kembali.  Kusuma dkk 
(2017) Salah satu faktor penyebab lamanya interval kelahiran 
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pedet adalah rendahnya nutrisi dan penyusuan tanpa 
pembatasan. Menurut Ridha, Hidayati dan Adelina, (2007) 
menyatakan bahwa Variasi jarak beranak dipengaruhi oleh 
banyak faktor diantaranya lama bunting, jenis kelamin pedet, 
umur sapih, angka service per conseption, bulan beranak, 
bulan pada saat terjadinya konsepsi dan jarak sapi dikawinkan 
setelah beranak. Rendahnya jumlah pedet yang dihasilkan 
disebabkan jumlah pedet yang mampu bertahan hidup rendah 
sehubungan dengan rendahnya bobot lahir pedet. Hal ini juga 
dipengaruhi oleh faktor induk itu sendiri dan lingkungan atau 
faktor genetik dan non genetik ternak (Muslim, Nugroho dan 
Susilawati, 2013). Wardoyo dan Risdianto (2011) Jarak 
beranak dipengaruhi oleh service per conception (S/C) yaitu 
jumlah induk yang dikawinkan atau melakukan perkawinan 
sampai terjadi kebuntingan. Bila nilai S/C rendah, maka waktu 
antara melahirkan sampai bunting kembali lebih pendek, 
begitupun sebaliknya. Budiawan, Ihsan, dan Wahjuningsih 
(2015) Body Condition Score memiliki hubungan dengan 
reproduksi ternak seperti kesuburan, kebuntingan, proses 
kelahiran, laktasi, semua akan mempengaruhi sistem 
reproduksi. 

2.4 Struktur Populasi sapi Pesisir 

Populasi sapi potong di Sumatera Barat tahun 2008 
tercatat 469.859 ekor (Dinas Peternakan Provinsi Sumatera 
Barat 2008). Sekitar 20% dari populasi tersebut terdapat di 
Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagian besar berupa sapi 
Pesisir (Adrial, 2010). Hendri (2013) populasi sapi di 
Kabupaten Pesisir Selatan menurun dari tahun ke tahun, Pada 
tahun 2011 populasinya tercatat 76.111 ekor, jauh menurun 
dibanding populasi tahun 2009 yang mencapai 91.777 ekor 
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dan tahun 2010 yaitu 93.881 ekor. Ningsih (2010) menyatakan 
bahwa pertumbuhan populasi sapi secara Nasional tidak 
mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah pemotongan, 
sehingga berakibat kelebihan permintaan, dibanding 
penyediaan, hal ini menyebabkan impor dari tahun ke tahun 
terus meningkat jumlahnya. Berbagai masalah yang 
menghambat perkembangan populasi ternak sapi potong, 
produksi dan produktivitas ternak sapi, yaitu rendahnya 
efisiensi usaha peternakan rakyat, panjangnya jarak beranak 
dan rendahnya tingkat kebuntingan maupun kelahiran serta 
tingginya tingkat pemotongan betina produktif/bunting telah 
menghambat perkembangan populasi ternak. Selain itu, 
berbagai penyakit masih menjadi kendala dalam upaya 
peningkatan populasi dan produktivitas ternak (Tanari dkk, 
2011). 

2.5 Produktivitas sapi Pesisir 

Produktivitas adalah hasil yang ditampilkan dari seekor 
ternak pada ukuran waktu tertentu yang merupakan hasil dari 
pengaruh genetik dan lingkungan. Desinawati dan Isnaini 
(2010) menyatakan bahwa faktor genetik ternak menentukan 
kemampuan produksi yang dimiliki oleh seekor ternak 
sedangkan faktor lingkungan memberi kesempatan kepada 
ternak untuk menampilkan performans. Seekor ternak tidak 
akan menunjukkan performans yang baik apabila tidak 
didukung oleh lingkungan yang baik dimana ternak hidup atau 
dipelihara, sebaliknya lingkungan yang baik tidak menjamin 
performans yang baik apabila ternak tidak memiliki mutu 
genetik yang baik (Hendri, 2013).Produktivitas sapiPesisir 
dipengaruhi oleh genetik, pakan dan manajemen 
pemeliharaan. SapiPesisir yang dipelihara pada peternakan 
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rakyat secara umum mengalami kekurangan pakan karena 
jumlah pakan yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan 
kebutuhan ternak, kualitasnya rendah dan jarang sekali yang 
memberikan pakan tambahan seperti konsentrat. Gejala 
kekurangan pakan ini kemungkinan terjadi setelah lepas sapih, 
dimana sapi sudah tidak mendapatkan air susu dan konsumsi 
pakannya sangat tergantung kepada pakan yang disediakan 
oleh peternak hal tersebut akan menentukan produktivitas 
ternak, perkembangan populasi ternak sapi (Wiyatna, Gurnadi 
dan Mudikdjo, 2012). 

Lestari, Purbowati, Dartosukarno dan Rianto 
(2014)menyebutkan bahwa sistem produksi pada sapi potong 
dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sistem produksi induk 
anak, pembesaran dan penggemukan. Sistem produksi induk 
anak merupakan sistem produksi untuk menghasilkan anak-
anak lepas sapih, yang akan digunakan untuk program 
selanjutnya, sedangkan sistem pembesaran bertujuan untuk 
menghasilkan sapi-sapi untuk calon pengganti induk dan 
pejantan (peremajaan) atau bakalan untuk penggemukan, di 
Indonesia perbedaan sistem produksi ini tidak jelas, karena 
peternakan yang dilakukan merupakan usaha sambilan. 
Biasanya petani memelihara ternak untuk mendapatkan anak 
yang akan dijual sesuai kebutuhan, atau menggemukkan sapi-
sapinya untuk dijual ketika membutuhkan uang. Penampilan 
sapi Pesisir lebih kecil dari sapi lokal lainnya seperti sapi Bali 
dan Sapi Madura. Bobot badan sapi Pesisirjantan dewasa 
(umur 4 -6 tahun) memiliki bobot badan 186 kg, lebih rendah 
daripada Sapi Bali (310 kg) dan Sapi Madura (248 kg) (Adrial 
2010). Sapi Pesisir dikenal memiliki temperamen yang jinak 
sehingga lebih mudah dikendalikan dalam pemeliharaan.Sapi 
Pesisir tergolong produktif karena mampu melahirkan anak 
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yang tinggi setiap tahunnya dan mampu beradaptasi dengan 
kondisi daerah Pesisir Selatan yang memiliki lingkungan 
panas dengan baik (Wirdahayati dan Bamualim, 2007). 
 

 


