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ABSTRACT 

 

This study was aimed to determine the differences in the characteristics of selected 

with unselected Madura races bulls at Sapudi Island, Sumenep Regency. The sample used 120 

Madura races bull consisting of 60 Madura races selected and 60 Madura races unselected are 

grouped by age PI₀: 20 selected and unselected bulls; PI₁: 20 selected and unselected bulls; 

and PI₂: 20 selected and unselected bulls. Data were analyzed using Unpaired T-test. Result 

showed that the size of vital statistics is highly significant differences (P < 0,01) in PI₀: chest 

circumference (CC); front leg length (FLL) and hind leg length (HLL); PI₁: chest 

circumference (CC); body length (BL); head index (HI) and hind leg length (HLL); and PI₂: 
chest circumference (CC) and head index (HI). While significant differences (P < 0,05) 

showed in PI₀: body length (BL); body height (BH) and head index (HI); PI₁: body height 

(BH) and front leg length (FLL); and PI₂: body length (BL); body height (BH); front leg 

length (FLL) and hind leg length (HLL). The qualitative characteristics of Madura races bull 

selected in the group PI₀; PI₁ and PI₂ are predominantly reddish brown color, the backline is 

dominantly thin with the overall leg color are white polish and has an larger average hump 

than the Madura races unselected. While the Madura unselected have the body color dominant 

yellowish brown, the backline dominantly thin with the overall leg color are white polish and 

has an average hump smaller then the Madura races selected. Madura races bull are closely 

related to pure Madura cattle. The management to rearing Madura races bull gives effect to 

the body characteristics of Madura races bull. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara sapi Karapan 

terseleksi dengan yang tidak terseleksi di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Sampel yang 

digunakan adalah 120 ekor bibit sapi Karapan yang terdiri dari 60 ekor sapi Karapan 

terseleksi dan 60 ekor sapi Karapan tidak terseleksi yang dikelompokkan berdasarkan umur 

yaitu PI₀: 20 ekor sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi; PI₁: 20 ekor sapi Karapan 
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terseleksi dan tidak terseleksi; dan PI₂: 20 ekor sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi. 

Data dianalisis menggunakan uji-t tidak berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran statistik vital terdapat perbedaan yang sangat nyata (P <0,01) pada PI₀: lingkar dada 

(LD); panjang kaki depan (PKD) dan panjang kaki belakang (PKB); PI₁: lingkar dada (LD); 

panjang badan (PB); indeks kepala (IK) dan panjang kaki belakang (PKB); dan PI₂: lingkar 

dada (CC) dan indeks kepala (IK). Perbedaan yang nyata (P <0,05) ditunjukkan pada PI₀: 
panjang badan (PB); tinggi pundak (TP) dan indeks kepala (IK); PI₁: tinggi pundak (TP) dan 

panjang kaki depan (PKD); dan PI₂: panjang badan (PB); tinggi pundak (TP); panjang kaki 

depan (PKD) dan panjang kaki belakang (PKB). Karakteristik kualitatif sapi Karapan 

terseleksi pada kelompok umur PI₀; PI₁ dan PI₂ memiliki warna tubuh dominan cokelat 

kemerahan, garis punggung dominan tipis dengan warna kaki keseluruhan berwarna smear 

putih serta memiliki ukuran punuk rata-rata lebih besar dibandingkan sapi Karapan tidak 

terseleksi. Sapi Karapan tidak terseleksi memiliki warna tubuh dominan cokelat kekuningan, 

garis punggung dominan tipis dengan warna kaki keseluruhan berwarna smear putih serta 

memiliki ukuran punuk lebih kecil dibandingkan sapi Karapan terseleksi. Sapi Karapan sangat 

erat kaitannya dengan sapi Madura murni. Manajemen pemeliharaan memberikan pengaruh 

terhadap karakteristik sapi Karapan terseleksi. 

Kata kunci: sapi Madura Karapan, statistik vital, karakteristik kualitatif 

 

PENDAHULUAN 

Sapi Madura adalah sapi lokal asli 

Indonesia yang secara genetik memiliki 

sifat toleran terhadap iklim panas dan 

lingkungan kurang menguntungkan serta 

tahan terhadap serangan penyakit. Sapi 

Madura merupakan salah satu plasma 

nutfah sapi potong indigenous dan 

susceptible pada lingkungan agroekosistem 

kering dan berkembang baik di pulau 

Madura (Wijono dan Setiadi, 2004; 

Nurgiartiningsih, 2011). Dinas Peternakan 

Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa 

pada tahun 2016 terdapat sapi Madura 

sebanyak 961.112 ekor atau sekitar 21,8% 

dari total populasi sapi potong di Jawa 

Timur. Jumlah sapi Madura tersebut 

tersebar di Sumenep sebanyak 357.422 

ekor, disusul Sampang sebanyak 212.776 

ekor, Bangkalan sebanyak 200.279 ekor 

serta Pamekasan sebanyak 190.635 ekor 

(Anonim, 2016).  

Keberadaan sapi Madura disamping 

pemanfaatan sebagai tenaga kerja, 

kebutuhan ekonomi yang mampu 

mendukung perbaikan mutu genetik ternak 

adalah aspek budaya pemeliharaan secara 

khusus pada sapi yang terpilih untuk 

diperlombakan, pajangan dan memberikan 

kebanggaan tersendiri serta memiliki nilai 

ekonomis tinggi (harga jual tinggi). Sapi 

betina dipelihara secara baik yang 

disiapkan untuk dilombakan sebagai sapi 

pajangan yang dikenal sebagai sapi Sonok, 

sedangkan sapi jantan digunakan untuk 

pacuan sebagai sapi Karapan (Wijono dan 

Setiadi, 2004). 

Karapan sapi merupakan istilah 

untuk menyebut perlombaan pacuan sapi 

yang berasal dari Pulau Madura, Jawa 

Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi 

yang menarik semacam kereta dari kayu 

(tempat joki berdiri dan mengendalikan 

pasangan sapi tersebut) dipacu dalam 

lomba adu cepat melawan pasangan-

pasangan sapi lain. 

Pada dasarnya sapi Madura 

Karapan adalah sapi yang sudah melalui 

berbagai seleksi yang ketat. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak semua sapi 



 

jantan dijadikan sapi Karapan karena 

dalam pemilihan sapi Karapan yang utama 

adalah kecepatan larinya. Pemilihan bibit-

bibit sapi Karapan tersebut dilakukan di 

pulau Sapudi yang merupakan tempat asal 

sapi Madura Karapan. 

MATERI DAN METODE  

Penelitian dilaksanakan selama 1 

bulan yaitu pada tanggal 7 Februari sampai 

dengan 9 Maret 2017 di Pulau Sapudi, 

Kabupaten Sumenep.  

Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 120 ekor bibit sapi 

Karapan yang terdiri dari 60 ekor sapi 

Karapan terseleksi (dipilih oleh peternak 

untuk dijadikan sapi Karapan) dan 60 ekor 

sapi Karapan yang tidak terseleksi. Sapi-

sapi tersebut dikelompokkan berdasarkan 

umur PI₀ (< 12 bulan): 20 ekor, PI₁ (12-18 

bulan): 20 ekor dan PI₂ (>18 bulan): 20 

ekor. Penentuan umur Sapi Karapan yaitu 

dengan wawancara kepada pemilik ternak 

tersebut dan pengamatan berdasarkan 

jumlah gigi seri berdasarkan SNI.  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei dengan 

cara accidental sampling dengan kriteria 

yaitu: ternak sehat, berbadan kokoh, kulit 

mulus dan berkuku rapat. Pengumpulan 

data diperoleh dengan pengamatan 

langsung di lokasi (lapangan) dengan 

mengamati sifat kualitatif dan kuantitatif 

serta wawancara dengan pemilik tentang 

kriteria seleksi, pakan dan perawatan.  

Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini yaitu sifat kualitatif yang 

meliputi warna tubuh, garis punggung, 

warna kaki dan punuk serta sifat kuantitatif 

yang meliputi lingkar dada (LD), panjang 

badan (PB), tinggi pundak (TP), indeks 

kepala (IK), panjang kaki depan (PKD) 

dan panjang kaki belakang (PKB). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sifat Kualitatif Sapi Karapan Terseleksi 

dan Tidak Terseleksi 

Sifat kualitatif sapi Madura karapan 

tidak jauh berbeda dengan sapi Madura 

jantan pada umumnya karena kedua jenis 

sapi ini merupakan bangsa yang sama. 

Menurut Smith yang disitasi oleh Kosim 

(2007) sapi Madura merupakan hasil dari 

kawin silang antara banteng lokal (bos 

javanicus) dengan Zebu (bos indicus) yang 

sudah jinak. Hal ini diperkuat dengan 

adanya ciri – ciri keturunan banteng pada 

sapi Madura seperti memiliki kulit yang 

sangat gelap atau garis hitam yang 

membujur sepanjang punggung dan 

memiliki kaki berwarna putih. Darah 

keturunan zebu pada sapi Madura 

ditunjukkan dengan adanya punuk yang 

menonjol pada jantan.  

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan data warna tubuh, garis 

punggung, warna kaki dan punuk sapi 

Karapan terseleksi dan tidak terseleksi 

kelompok umur PI₀ seperti terlihat pada 

Tabel 1. 

  



 

Tabel 1. Sifat kualitatif sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi kelompok umur PI₀ 

Kelompok Variabel 
Terseleksi Tidak terseleksi 

n (%) N (%) 

 

 

 

 

 

 

Umur PI₀ 
 

 

 

 

 

 

 

Warna Tubuh 
     

 
Cokelat kemerahan 14 70 7 35 

 
Cokelat kekuningan 6 30 13 65 

Garis Punggung 
     

 
Tebal 2 10 6 30 

 
Tipis 18 90 14 70 

Warna kaki 
     

 
Smear putih 20 100 20 100 

 
Tidak jelas - - - - 

Punuk 
     

 
Besar - - - - 

 
Sedang - - - - 

 
Kecil 17 85 11 55 

 
Tidak ada 3 15 9 45 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa warna 

tubuh pada sapi Karapan terseleksi 

kelompok umur PI₀ adalah cokelat 

kemerahan (70%) dan cokelat kekuningan 

(30%) sedangkan sapi Karapan tidak 

terseleksi berwarna cokelat kemerahan 

(35%) dan sebagian besar (65%) memiliki 

warna tubuh cokelat kekuningan. Hal 

tersebut didukung oleh pendapat Setiadi 

dan Diwyanto (1997) yang menyatakan 

bahwa warna tubuh dominan sapi Madura 

adalah cokelat medium dan cokelat merah. 

Warna cokelat ini merupakan ciri khas sapi 

Madura. Lutvaniyah, Perwitasari dan 

Farajallah (2017) menambahkan bahwa 

sapi Madura merupakan salah satu rumpun 

sapi lokal Indonesia. Sapi ini memiliki 

beberapa ciri seperti warna tubuh cokelat 

muda sampai cokelat tua. Garis punggung 

pada sapi Karapan terseleksi hampir 

keseluruhan memiliki garis punggung tipis 

(90%) sisanya (10%) memiliki garis 

punggung tebal, sedangkan pada sapi 

Karapan tidak terseleksi memiliki garis 

punggung tipis (70%) dan tebal (30%). 

Wulandari, dkk. (2015) menyatakan bahwa 

garis punggung dengan warna hitam ini 

merupakan karakteristik khusus yang 

dimiliki bangsa sapi Madura.  

Sapi Karapan terseleksi dan tidak 

terseleksi yang digunakan sebagai sampel 

seluruhnya memiliki warna kaki smear 

putih. Hal tersebut sama dengan 

pengamatan yang dilakukan Wulandari, 

dkk. (2015) bahwa warna kaki pada sapi 

Karapan memiliki warna putih dengan 

batas yang tidak jelas. Punuk sapi Karapan 

terseleksi sebagian besar berukuran kecil 

(85%) bahkan tidak ada (15%) sedangkan 

sapi Karapan tidak terseleksi berukuran 

kecil (55%) dan tidak ada (45%). 

Berdasarkan wawancara dengan peternak 

bahwa tidak adanya punuk pada beberapa 

sampel yang digunakan yang menjadi ciri 

khas sapi Madura dikarenakan sampel 

yang digunakan merupakan kelompok 

umur PI₀ yaitu 6-12 bulan yang masih 

tergolong muda. Munculnya punuk pada 

sapi Madura jantan menurut peternak 

selaras dengan bertambahnya umur ternak. 

Semakin tua ternak maka semakin besar 

pula punuknya yang disertai dengan 

perlakuan khusus seperti pemijatan pada 

bagian punuk. 



 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan data warna tubuh, garis 

punggung, warna kaki dan punuk sapi 

Karapan terseleksi dan tidak terseleksi 

kelompok umur PI₁ seperti terlihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Sifat kualitatif sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi kelompok umur PI₁ 

Kelompok Variabel 
Terseleksi Tidak terseleksi 

n (%) N (%) 

 

 

 

 

 

 

Umur PI₁ 
 

 

 

 

 

 

 

Warna Tubuh 
     

 
Cokelat kemerahan 14 70 11 55 

 
Cokelat kekuningan 6 30 9 45 

Garis Punggung 
 

    

 
Tebal 6 30 5 25 

 
Tipis 14 70 15 75 

Warna kaki 
 

    

 
Smear putih 20 100 20 100 

 
Tidak jelas - - - - 

Punuk 
 

    

 
Besar - - - - 

 
Sedang 14 70 7 35 

 
Kecil 6 30 13 65 

 
Tidak ada - - - - 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa warna 

tubuh sapi Karapan terseleksi kelompok 

umur PI₁ adalah cokelat kemerahan (70%) 

dan hanya (30%) yang memiliki warna 

tubuh cokelat kekuningan, sedangkan pada 

sapi Karapan tidak terseleksi memiliki 

warna tubuh cokelat kemerahan (55%) dan 

cokelat kekuningan (45%). Warna tubuh 

dipengaruhi oleh umur yaitu semakin 

bertambahnya umur maka warna tubuh 

sapi Madura berangsur-angsur berubah 

dari cokelat cerah  menjadi cokelat tua atau 

kemerahan. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Pradana, Busono dan Maylinda 

(2015) bahwa warna dominan sapi Madura 

terdapat dua variasi warna yakni kuning 

kecokelatan dan warna merah tua atau 

bata. Pada sapi PI₀ memiliki warna 

dominan tubuh cenderung lebih cerah 

ketimbang PI₂. Hal tersebut membuktikan 

bahwa semakin bertambahnya umur warna 

tubuh sapi Madura berubah menjadi lebih 

tua. Garis punggung pada sapi Karapan 

terseleksi berwarna hitam tebal (30%) dan 

(70%) memiliki garis punggung tipis, 

sedangkan pada sapi Karapan tidak 

terseleksi garis punggung tebal (25%) dan 

sebagian besar (75%) memiliki garis 

punggung tipis. Adanya garis punggung 

pada sapi Karapan terseleksi dan tidak 

terseleksi merupakan faktor genetik dari 

tetua sapi Madura yang sebagian besar 

memiliki garis punggung yang memanjang 

dari punuk sampai pangkal ekor. Hartatik, 

Mahardika, Widi dan Baliarti (2009) 

menyatakan bahwa garis punggung hanya 

terlihat pada sapi Madura sedangkan pada 

sapi Limura tidak terdapat garis punggung 

sama sekali. Garis punggung pada sapi 

Madura berwarna hitam dan memanjang 

dari pundak sampai ujung ekor. 

Hasil pengamatan pada warna kaki 

sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi 

yang dijadikan sampel pada kelompok 

umur PI₁ menunjukkan bahwa keseluruhan 

sampel memiliki warna kaki smear putih 



 

dengan batas yang tidak jelas. Smear putih 

pada kaki sapi Madura merupakan ciri 

khas yang dapat digunakan untuk 

membedakan antara sapi Madura dengan 

sapi lain. Aisiyah (2000) menyatakan 

bahwa salah satu ciri yang umum pada sapi 

Madura yaitu pada kaki sering terlihat kaus 

kaki yang berwarna lebih muda, tetapi 

tidak mulus seperti sapi Bali. Perbedaan 

yang signifikan terlihat pada punuk yaitu 

pada sapi Karapan terseleksi memiliki 

punuk berukuran sedang (70%) dan kecil 

(30%) sedangkan pada sapi Karapan tidak 

terseleksi berukuran sedang (35%) dan 

sebagian besar (65%) berukuran kecil. 

Berdasarkan wawancara dengan peternak 

bahwa adanya perbedaan ukuran punuk 

antara sapi Karapan terseleksi dan yang 

tidak terseleksi dikarenakan pada sapi 

Karapan terseleksi mendapat perlakuan 

khusus seperti pemijatan pada bagian 

punuk. Pemijatan dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan ukuran punuk yang 

besar karena dengan ukuran punuk besar 

lebih mudah saat sapi ditautkan 

“pangonong” yang nantinya juga 

berpengaruh terhadap kenyamanan sapi 

saat dipacu. 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan data warna tubuh, garis 

punggung, warna kaki dan punuk sapi 

Karapan terseleksi dan tidak terseleksi 

kelompok umur PI₂ seperti terlihat pada 

Tabel 3. 

 

 

Tabel 3. Sifat kualitatif sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi kelompok umur PI₂ 

Kelompok Variabel 
Terseleksi Tidak terseleksi 

n (%) N (%) 

 

 

 

 

 

 

Umur PI₂ 
 

 

 

 

 

 

 

Warna Tubuh 
     

 
Cokelat kemerahan 14 70 10 50 

 
Cokelat kekuningan 6 30 10 50 

Garis Punggung 
 

    

 
Tebal 6 30 9 45 

 
Tipis 14 70 11 55 

Warna kaki 
 

    

 
Smear putih 20 100 20 100 

 
Tidak jelas - - - - 

Punuk 
 

    

 
Besar 14 70 10 50 

 
Sedang 6 30 10 50 

 
Kecil - - - - 

 
Tidak ada - - - - 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa sapi 

Karapan terseleksi kelompok umur PI₂ 

memiliki warna tubuh cokelat kemerahan 

(70%) dan cokelat kekuningan (30%) 

sedangkan pada sapi Karapan tidak 

terseleksi memiliki warna tubuh yang 

seimbang antara cokelat kemerahan (50%) 

dan cokelat kekuningan (50%). Selain 

faktor umur, pakan tambahan berupa 

campuran dari gula merah, kelapa, dan 

empon-empon yang dibuat seperti dodol 

yang diberikan kepada  sapi juga 

berpegaruh terhadap warna tubuh. 

Berdasarkan wawancara dengan peternak 

bahwa penambahan pakan seperti jamu 

yang memang diberikan khusus untuk sapi 



 

supaya warna tubuh lebih tua, halus, 

mengkilap dan tidak mudah rontok. Garis 

punggung pada sapi Karapan terseleksi 

sebagian kecil (30%) memilki garis 

punggung tebal dan (70%) memiliki garis 

punggung tipis, sedangkan pada sapi 

Karapan tidak terseleksi memiliki garis 

punggung tebal (45%) dan tipis (55%). 

Garis punggung (linea spinosum) pada sapi 

Madura menurut Wijono dan Setiadi 

(2004) yaitu berwarna kehitaman sampai 

cokelat tua. 

Sampel yang digunakan baik pada 

sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi 

seluruhnya memiliki warna kaki smear 

putih. Warna tersebut menjadi ciri khas 

sapi Madura baik jantan maupun betina 

memiliki warna kaki smear putih dengan 

batas yang tidak jelas. Namun warna 

berbeda dapat dilihat pada kaki bagian 

dalam sapi Madura yang tampak lebih 

putih daripada warna kaki bagian luar. 

Warna putih tersebut merupakan warna 

putih terusan dari bagian bawah perut sapi 

Madura. Ukuran punuk pada sapi Karapan 

terseleksi berukuran besar (70%) dan 

ukuran sedang (30%) sedangkan ukuran 

punuk pada sapi Karapan tidak terseleksi 

memiliki ukuran yang seimbang yaitu 

(50%) berukuran besar dan (50%) 

berukuran sedang. Adanya punuk pada 

sapi Madura jantan dapat digunakan untuk 

membedakan dengan sapi Madura betina. 

Sebagaimana pendapat Wijono dan Setiadi 

(2004) yang menyatakan bahwa pada sapi 

Madura jantan memiliki punuk sedangkan 

yang betina tidak tampak adanya punuk 

(kecil). 

Sifat Kuantitatif Sapi Karapan 

Terseleksi dan Tidak Terseleksi 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan data lingkar dada, panjang 

badan, tinggi pundak, indeks kepala, 

panjang kaki depan dan panjang kaki 

belakang pada sapi Karapan terseleksi dan 

tidak terseleksi kelompok umur PI₀ seperti 

terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Sifat kuantitatif sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi kelompok umur PI₀ 

Variabel 
Sapi Karapan kelompok umur PI₀ 

n Terseleksi (cm) n Tidak Terseleksi (cm) 

Lingkar Dada (cm) 20 114,65 ± 3,01** 20 111,1 ± 3,99** 

Panjang Badan (cm) 20 94,95 ± 6,50* 20 91,3 ± 3,77* 

Tinggi Pundak (cm) 20 101,7 ± 2,27* 20 99,95 ± 2,99* 

Indeks Kepala (cm) 20 0,47 ± 0,02* 20 0,45 ± 0,04* 

Panjang Kaki Depan (cm) 20 94,4 ± 2,13** 20 91,85 ± 2,75** 

Panjang Kaki Belakang (cm) 20 104,1 ± 1,83** 20 101,9 ± 2,86** 

Keterangan: Uji t tidak berpasangan * = nyata (P < 0,05) 

Uji t tidak berpasangan ** = sangat nyata (P < 0,01)  

 Tabel 4 menunjukkan bahwa sapi 

Karapan terseleksi dan yang tidak 

terseleksi kelompok umur PI₀ terdapat 

perbedaan yang nyata (P < 0,05) terhadap 

ukuran statistik vital (panjang badan, tinggi 

pundak dan indeks kepala) namun pada 

ukuran statistik vital (Lingkar dada, 

panjang kaki depan dan panjang kaki 

belakang) menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P < 0,01). Rata-rata panjang 

badan, tinggi pundak dan indeks kepala 

sapi Karapan terseleksi adalah 94,95 ± 



 

6,50 cm; 101,7 ± 2,27 cm dan 0,47 ± 0,02 

cm lebih besar dibandingkan sapi Karapan 

tidak terseleksi dengan rata-rata 91,3 ± 

3,77 cm; 99,95 ± 2,99 cm dan 0,45 ± 0,04 

cm. Rata-rata lingkar dada, panjang kaki 

depan dan panjang kaki belakang sapi 

Karapan terseleksi adalah 114,65 ± 3,01 

cm; 94,4 ± 2,13 cm dan 104,1 ± 1,83 cm 

lebih besar dibandingkan sapi Karapan 

tidak terseleksi dengan rata-rata 111,1 ± 

3,99 cm; 91,85 ± 2,75 cm dan 101,9 ± 2,86 

cm. Adanya perbedaan ukuran statistik 

vital antara sapi Karapan terseleksi dan 

yang tidak terseleksi dikarenakan pada 

sapi-sapi yang dijadikan sapi Karapan 

merupakan sapi yang memiliki keunggulan 

daripada sapi-sapi pada umumnya. 

Sebagaimana pendapat Wulandari, dkk. 

(2015) yang menyatakan bahwa Karapan 

sapi memerlukan sapi-sapi Madura jantan 

unggul dan tidak sembarangan dalam 

pemilihannya. Pembibitan sapi Madura 

karapan biasanya dimulai sejak sapi 

berumur 5-6 bulan.  

Faktor lain yang berpengaruh yaitu 

adanya perlakuan khusus seperti 

pemeliharaan dan pemberian pakan. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Trifena, 

Budisatria dan Hartatik (2011) bahwa sifat 

kuantitatif pada sapi sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan diantaranya dari segi 

manajemen pemeliharaan dan pemberian 

pakan. Sudarmono dan Sugeng (2008) 

menambahkan bahwa perbedaan ukuran 

statistik vital ternak dipengaruhi oleh 

faktor pakan, apabila dalam pakan tersebut 

kekurangan nutrisi untuk pertumbuhan 

maka hal ini dapat menyebabkan 

pertumbuhan ternak tidak dapat bertumbuh 

dengan baik. Wulandari, dkk. (2015) 

berpendapat bahwa hijauan yang biasa 

digunakan oleh peternak sebagai pakan 

pada sapi Madura Karapan adalah daun 

lamtoro (Leucaena leucocephala) yang 

merupakan jenis legum, daun sengon 

(Albizia falcataria) serta rumput lapang. 

Pakan sapi Karapan di pulau sapudi 

umumnya diberi pakan dau lamtoro dan 

daun “berru”. Daun berru merupakan daun 

dari tumbuhan sejenis pohon jaranan, akan 

tetapi kulit pohon dan daun memiliki 

tekstur kasar serta bagian pinggir daun 

bergerigi. Warna daun berru berwarna 

hijau namun lebih pekat ketimbang daun 

jaranan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan data lingkar dada, panjang 

badan, tinggi pundak, indeks kepala, 

panjang kaki depan dan panjang kaki 

belakang pada sapi Karapan terseleksi dan 

tidak terseleksi kelompok umur PI₁ seperti 

terlihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Sifat kuantitatif sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi kelompok umur PI₁ 

Variabel 
Sapi Karapan kelompok umur PI₁ 

n Terseleksi (cm) n Tidak Terseleksi (cm) 

Lingkar Dada (cm) 20 121,65 ± 1,89** 20 118,95 ± 3,18** 

Panjang Badan (cm) 20 100,85 ± 1,95** 20 97,65 ± 2,96** 

Tinggi Pundak (cm) 20 109,7 ± 1,83* 20 107,8 ± 3,69* 

Indeks Kepala (cm) 20 0,45 ± 0,02** 20 0,43 ± 0,02** 

Panjang Kaki Depan (cm) 20 99,2 ± 2,82* 20 96,8 ± 3,90* 

Panjang Kaki Belakang (cm) 20 104,45 ± 1,43** 20 102,4 ± 1,66** 

Keterangan: Uji t tidak berpasangan * = nyata (P < 0,05) 

 Uji t tidak berpasangan ** = sangat nyata (P < 0,01) 



 

Tabel 5 menunjukkan bahwa sapi 

Karapan terseleksi dan yang tidak 

terseleksi kelompok umur PI₁ terdapat 

perbedaan yang nyata (P < 0,05) terhadap 

ukuran statistik vital (tinggi pundak dan 

panjang kaki depan) tetapi lingkar dada, 

panjang badan, indeks kepala dan panjang 

kaki belakang menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P < 0,01). Rata-rata 

tinggi pundak dan panjang kaki depan sapi 

Karapan terseleksi adalah 109,7 ± 1,83 cm 

dan 99,2 ± 2,82 cm lebih besar 

dibandingkan rata-rata sapi tidak terseleksi 

dengan rata-rata 107,8 ± 3,69 cm dan 96,8 

± 3,90 cm. Rata-rata lingkar dada, panjang 

badan, indeks kepala dan panjang kaki 

belakang sapi Karapan terseleksi berturut-

turut adalah 121,65 ± 1,89 cm; 100,85 ± 

1,95 cm; 0,45 ± 0,02 cm dan 104,45 ± 1,43 

cm lebih besar dibandingkan rata-rata sapi 

Karapan tidak terseleksi dengan rata-rata 

berturut-turut yaitu 118,95 ± 3,18 cm; 

97,65 ± 2,96 cm; 0,43 ± 0,02 cm dan 102,4 

± 1,66 cm. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

perlakuan peternak yang istimewa terhadap 

sapi Karapan. Selain pakan yang diberikan, 

pakan tambahan berupa jamu menjadi 

faktor penting perbedaan ukuran statistik 

vital sapi Karapan terseleksi dan yang 

tidak terseleksi. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Aryogi dan Romjali (2006) 

bahwa jamu – jamuan khusus yang diracik 

oleh peternak sendiri sebagai sumber 

tenaga untuk lari cepat dan membantu 

pembentukan otot tubuhnya. Jamu yang 

sering digunakan oleh peternak adalah 

campuran telur dan kopi pahit. Suin (2001) 

menjelaskan bahwa berbagai ramuan alami 

yang biasa diberikan antara lain : 

campuran dari bawang putih, jahe dan cuka 

dengan tujuan untuk mengurangi kadar 

lemak yang berlebihan dalam tubuh sapi. 

Lengkuas (laos) untuk mengurangi 

kecepatan aliran darah yang mengalir 

akibat luka saat dikarap. Disamping itu 

juga diberikan bahan-bahan lain seperti 

campuran kunci (Boesenbergia rotunda), 

kencur (Kaempferia galanga), kelapa tua 

(Cocos nucifera), gula merah, temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza) dan kopi. Jahe, 

kencur, kunci dan temulawak mengandung 

senyawa saponin yang bekerja 

menurunkan populasi protozoa sehingga 

menambah nafsu makan yang pada 

akhirnya dapat menambah daya lari sapi 

Karapan. Pemberian ramuan tersebut setiap 

2 hari yang dicampur dengan telur ayam 

kampung sebagai sumber protein dan madu 

sebagai sumber energi. Rizal (2010) 

menambahkan bahwa tanaman herbal yang 

biasa digunakan sebagai jamu sapi Madura 

karapan adalah kunyit (Curcumae 

domesticae rhizoma) sebagai antioksidan, 

jahe (Zingiber officinale roscoe) berkhasiat 

untuk memperlancar pernapasan dan 

penghangat serta bubuk kopi yang 

berkhasiat untuk mempercepat lari sapi 

tersebut. Pratiwi dan Sudaryanti (2016) 

menambahkan bahwa untuk sepasang sapi, 

beberapa hari sebelum perlombaan 

dipersiapkan kurang lebih 100 butir telur 

dan aneka jamu untuk membentuk tubuh 

sapi agar siap di adu di arena karapan.  

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan data lingkar dada, panjang 

badan, tinggi pundak, indeks kepala, 

panjang kaki depan dan panjang kaki 

belakang pada sapi Karapan terseleksi dan 

tidak terseleksi kelompok umur PI₂ seperti 

terlihat pada Tabel 6. 

 

 



 

Tabel 6. Sifat kuantitatif sapi Karapan terseleksi dan tidak terseleksi kelompok umur PI₂ 

 

Variabel 

Sapi Karapan kelompok umur PI₂ 

n Terseleksi (cm) n Tidak Terseleksi (cm) 

Lingkar Dada (cm) 20 128,15 ± 3,86** 20 125,25 ± 2,63** 

Panjang Badan (cm) 20 107,8 ± 8,10* 20 103,9 ± 2,78* 

Tinggi Pundak (cm) 20 116,35 ± 3,21* 20 114,4 ± 2,81* 

Indeks Kepala (cm) 20 0,42 ± 0,01** 20 0,39 ± 0,01** 

Panjang Kaki Depan (cm) 20 106,35 ± 3,15* 20 103,85 ± 3,19* 

Panjang Kaki Belakang (cm) 20 111,1 ± 3,35* 20 108,75 ± 3,14* 

Keterangan: Uji t tidak berpasangan * = nyata (P < 0,05) 

 Uji t tidak berpasangan ** = sangat nyata (P < 0,01) 

Tabel 6 menunjukkan bahwa sapi 

Karapan terseleksi dan yang tidak 

terseleksi kelompok umur PI₂ terdapat 

perbedaan yang nyata (P < 0,05) terhadap 

ukuran statistik vital (panjang badan, tinggi 

pundak, panjang kaki depan dan panjang 

kaki belakang). Perbedaan yang sangat 

nyata (P < 0,01) terlihat pada lingkar dada 

dan indeks kepala. Rata-rata panjang 

badan, tinggi pundak, panjang kaki depan 

dan panjang kaki belakang sapi Karapan 

terseleksi berturut-turut adalah 107,8 ± 

8,10 cm; 116,35 ± 3,21 cm; 106,35 ± 3,15 

cm dan 111,1 ± 3,35 cm lebih besar 

dibandingkan rata-rata sapi Karapan tidak 

terseleksi dengan rata-rata 103,9 ± 2,78 

cm; 114,4 ± 2,81 cm; 103,85 ± 3,19 cm 

dan 108,75 ± 3,14 cm. Rata-rata lingkar 

dada dan indeks kepala sapi Karapan 

terseleksi yaitu 128,15 ± 3,86 cm dan 0,42 

± 0,01 cm lebih besar dibandingkan sapi 

Karapan tidak terseleksi dengan rata-rata 

125,25 ± 2,63 cm dan 0,39 ± 0,01 cm. Hal 

tersebut karena pada sapi Karapan setiap 

harinya mendapatkan perawatan yang tidak 

didapatkan oleh sapi biasa pada umumnya. 

Sapi Karapan setiap hari dimandikan 

dikeringkan dan dipijat sehingga dapat 

merangsang pertumbuhan otot. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Nugraha, 

dkk. (2015) yang menyatakan bahwa 

manajemen pemeliharaan sapi Karapan 

setiap hari dimandikan, dijemur dibawah 

terik matahari dan dipijat setiap 3-4 hari. 

Hal tersebut didukung oleh Rowe (2001) 

bahwa setiap hari pada pagi dan sore sapi 

dikeluarkan dari kandangnya supaya bisa 

dimandikan, dikeringkan dan dipijat. 

Efendy (2014) menambahkan bahwa 

pemeliharaan sapi Karapan memiliki 

banyak keunikan. Sapi dimandikan tiga 

kali sehari yaitu pagi dan sore dengan air 

biasa serta pada malam harinya 

menggunakan air hangat.  

Selain perlakuan diatas, sapi 

Karapan dilatih minimal sekali dalam 

seminggu. Sapi dilatih sejak umur 6-10 

bulan. Sebagaimana pendapat Wulandari 

dkk. (2015) yang menyatakan bahwa sapi 

Madura Karapan mulai dilatih pacuan pada 

umur 10 bulan, latihan ini biasanya 

dilakukan seminggu sekali dengan jarak 

tempuh 100 m. Hal tersebut didukung oleh 

Hasan, (2012) yang menyatakan bahwa 

guna melatih sapi agar bisa berlari kencang 

maka sapi selalu dilatih pacuan secara rutin 

minimal 1 kali latihan per bulan dengan 3 

kali lintasan setiap latihan. Aryogi dan 

Romjali (2006) menambahkan bahwa sapi 

Karapan adalah sapi Madura jantan yang 

genotifnya masih relatif murni, tetapi 

dipelihara secara khusus (ransum dan 



 

latihan) untuk membentuk badan dan 

perilaku sebagai sapi balap. 

KESIMPULAN 

1. Karakteristik kualitatif sapi Karapan 

terseleksi kelompok umur PI₀, PI₁ dan 

PI₂ yaitu memiliki warna tubuh 

dominan cokelat kemerahan, garis 

punggung dominan tipis dengan warna 

kaki keseluruhan berwarna smear 

putih serta memiliki punuk rata-rata 

lebih besar dibandingkan sapi Karapan 

tidak terseleksi, sedangkan sapi 

Karapan tidak terseleksi memiliki 

warna tubuh dominan cokelat 

kekuningan, garis punggung dominan 

tipis dengan warna kaki keseluruhan 

smear putih serta memiliki punuk rata-

rata lebih kecil daripada sapi Karapan 

Terseleksi. 

2. Karakteristik kuantitatif antara sapi 

Karapan terseleksi dan yang tidak 

terseleksi adalah sangat berbeda. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh 

proses seleksi sebelum dijadikan sapi 

Karapan serta pola pemeliharaan yang 

intensif pada sapi Karapan terseleksi. 

SARAN 

1. Pemilihan calon sapi Karapan 

sebaiknya dilakukan pada saat PI₀ 

dengan melihat kemurniannya dan 

untuk seleksi lebih lanjut sebaiknya 

dilakukan pada umur PI₁ dengan 

melihat statistik vitalnya yaitu pada 

lingkar dada (LD), panjang badan 

(PB), indeks kepala (IK) dan panjang 

kaki belakang (PKB). 

2. Perlu adanya seleksi yang lebih 

intensif untuk pemilihan sapi Karapan 

agar diperoleh bibit sapi Karapan yang 

benar-benar murni dan sesuai dengan 

karakteristik sapi Madura. 
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