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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sapi PO merupakan sapi hasil persilangan antara sapi Ongole dengan sapi Jawa 

(Susilowati, 2017). Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (2015) sapi PO merupakan 

salah satu rumpun sapi lokal Indonesia yang telah menyebar di sebagian wilayah Indonesia. 

Sapi PO memiliki keunggulan yaitu, tahan terhadap iklim tropis, memiliki sistem reproduksi 

yang baik serta memiliki nilai sosial dan budaya di masyarakat. Sapi PO merupakan ternak 

dwiguna yang dimanfaatkan sebagai ternak kerja dan penghasil daging.  

Sapi PO merupakan ternak yang mengalami penurunan populasi. Hal ini dikarenakan 

kesuksesan program persilangan sapi PO dengan sapi Simental dan Limosin (Prihandini, 

Hakim dan Nurgiartiningsih, 2012). Sapi hasil silangan lebih disukai oleh peternak karena 

memiliki produktivitas yang lebih baik dibandingkan sapi PO murni (Agung, Ridwan, 

Handrie, Indriawati, Saputra, Supraptono dan Erinaldi, 2014). Peningkatan populasi sapi hasil 

crossbreeding berdampak pada penurunan populasi sapi PO murni.  

Usaha mempertahankan sapi PO sebagai plasma nutfah lokal Indonesia harus 

dilakukan untuk mendapatkan bibit yang berkualitas. Seleksi merupakan salah satu cara untuk 

mempertahankan plasma nutfah sapi PO. Seleksi performans atau penampilan ternak 

merupakan salah satu cara mengevaluasi tingkat kemurnian sapi PO. Semua karakter yang 

ditampilkan baik secara nyata atau tidak oleh satu individu ternak tidak lain adalah 

pencerminan jumlah gen yang dimiliki oleh individu ternak tersebut, atau dapat disebut bahwa 

semua informasi yang dapat diamati pada suatu individu ternak adalah penanda genetik dari 

individu tersebut (Hartati, Sumadi dan Hartatik, 2009). Trifena, Budisatria, dan Hartatik 

(2011) menjelaskan bahwa perbedaan warna dapat digunakan untuk mengidentifikasi bangsa 

dan jenis sapi dalam bangsa tertentu.  

Kecamatan Jatirogo dan Kecamatan Palang merupakan kawasan penghasil bibit sapi 

potong di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Tuban (2015) 

populasi sapi PO tertinggi berada di Kecamatan Jatirogo dan Palang dengan jumlah 12.828 

ekor dan 9.927 ekor. Kecamatan Jatirogo dicanangkan untuk menjadi kawasan bibit sapi PO. 

Hal ini dimulai dengan kebijakan sapi selain PO dilarang untuk masuk. Hal yang berbeda 

terjadi di Kecamatan Palang yang dulu pernah menyandang sebagai kawasan penghasil bibit 

sapi PO yang berkualitas, tetapi sekarang mulai jarang ditemui. Hal ini disebabkan oleh 

kesuksesan program crossbreedin sapi PO dengan sapi Simental dan Limosin. Sapi hasil 

crossbreeding lebih disukai karena memiliki nilai jual bibit sapi dan produktivitas yang tinggi 

dibandingkan sapi PO murni.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dibutuhkan evaluasi sapi PO di Kecamatan 

Palang dan Jatirogo. Hal ini untuk membandingkan sapi PO di Kecamatan Jatirogo yang 

diduga memiliki sapi PO murni dengan sapi PO di Kecamatan Palang yang sudah mengalami 

cemaran sapi Simental dan Limosin. Sapi PO di Kecamatan Palang dan Jatirogo dievaluasi 

sifat kuantitatif dan kualitatif berdasarkan SNI. Hal ini untuk mengetahui sapi PO di kedua 

lokasi sudahkah memenuhi kriteria standar bibit sapi PO. Hingga saat ini sapi PO yang berada 
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di Kecamatan  Palang dan Jatirogo Kabupaten Tuban belum teridentifikasi karena penelitian 

tentang sapi PO yang berada di daerah tersebut belum banyak dilakukan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakter kuanlitatif dan 

kuantitatif sapi PO di Kecamatan Palang dan Jatirogo Kabupaten Tuban pada berbagai tingkat 

umur. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakter kuanlitatif dan kuantitatif 

sapi PO di Kecamatan Palang dan Jatirogo Kabupaten Tuban pada berbagai tingkat umur.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

a. Menjadi dasar untuk mengevaluasi sapi PO di Kecamatan Palang dan Kabupaten 

Tuban 

b. Memberikan informasi untuk menentukan kebijakan pengembangan sapi PO di 

Kabupaten Tuban 

1.5. Kerangka Pikir 

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan salah satu sapi potong lokal dan plasma nutfah 

yang mengalami penurunan populasi dan mutu genetik. Penurunan mutu genetik terjadi 

karena perkawinan inbreeding pada sapi PO. Hal ini dikarenakan tidak adanya recording yang 

dilakukan oleh peternak. Penurunan plasma nutfah sapi PO juga terjadi dikarenakan 

peningkatan produktivitas sapi potong melalui persilangan (crossbreeding) antara sapi 

Limousin atau Simmental dengan sapi Peranakan Ongole melalui inseminasi buatan (IB). Hal 

ini dilakukan peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak yang dihasilkan. Agung dkk. 

(2014) menjelaskan bahwa grading up sapi lokal dilakukan untuk meningkatan ukuran-

ukuran morfologi tubuh sapi PO sehingga dapat dihasilkan bibit yang lebih baik dengan 

didukung sistem pemeliharaan yang intensif.  

Seleksi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan plasma nutfah sapi PO. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (2014) menyatakan bahwa uji performans dilakukan 

untuk memilih ternak bibit yang dilakukan meliputi pengamatan sifat kualitatif dan sifat 

kuantitatif. Sifat kualitatif sapi PO yang diamati meliputi bentuk tubuh dan warna tubuh. 

Perbedaan karakteristik dan performans menggambarkan jarak genetik suatu individu. 

Semakin tinggi persamaan antar individu maka semakin dekat tingkat kekerabatan (Hartati 

dkk., 2009). 

Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (2015) sapi PO memiliki warna tubuh putih 

sampai abu-abu dan ujung ekor dan daerah sekitar mata sapi PO berwarna hitam. Sapi PO 

memiliki badan yang besar dan memiliki gelambir panjang menggantung dari leher hingga 

belakang kaki depan. Sapi jantan memiliki punuk lebih besar daripada sapi betina. Sapi PO 

memiliki tanduk dan bentuk telinga tegak kesamping. Susilowati (2017) menjelaskan bahwa 

sapi PO memiliki tubuh besar, tanduk yang pendek dan tumpul serta gelambir yang lebar dan 

menggantung. Sifat kuantitatif sapi PO yang diamati adalah lingkar dada, panjang badan dan 
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tinggi gumba. Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (2015) sapi PO dibedakan 

berdasarkan umur 18-24 bulan (PI2) dan 24-36 bulan (PI4). Statistik vital sapi PO dibagi 

menjadi 3 kelas dengan kriteria berdasarkan umur. 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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