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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Peranakan Ongole (PO) 

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan sapi potong lokal Indonesia dan merupakan 

bangsa Bos Indicus. Sapi lokal dapat diidentifikasikan sebagai sapi hasil persilangan sapi dari 

luar suatu wilayah dengan sapi asli wilayah tersebut (Hiemstra, Haas, Mäkit-Tanila and 

Gandini, 2010). Bangsa sapi PO merupakan hasil persilangan antara sapi Ongole dengan sapi 

lokal terutama sapi jawa sehingga menghasilkan sapi yang mirip dengan sapi ongole 

(Susilowati, 2017). Supartini dan Darmawan (2014) mengatakan bahwa sapi PO merupakan 

sapi lokal meskipun bukan dari galur murni. Sapi PO merupakan sapi yang dihasilkan melalui 

kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui program Ongolisasi. 

Populasi sapi PO tersebar luas di pulau Jawa dan populasi paling besar terdapat di Jawa 

Timur. Sapi PO memiliki ciri-ciri menyerupai sapi Ongole, perbedaannya terletak pada 

postur tubuh dan produktivitasnya yang sedikit lebih rendah dibandingkan sapi Ongole. Sapi 

PO merupakan idola masyarakat di Jawa karena merupakan tipe ternak pekerja yang kuat 

untuk membajak sawah, mengangkut barang (cikar) dan pekerjaan yang lain (Susilowati, 

2017). Sapi PO mampu beradaptasi secara baik dengan iklim atau kondisi yang ada di 

Indonesia. Sapi bangsa ini disukai oleh peternak karena kinerja reproduksi dan memiliki 

tingkat kebuntingan yang lebih baik dibandingkan dengan sapi limosin (Yulyanto, Susilowati 

dan Ihsan, 2014).  

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan salah satu sapi potong lokal yang diisukan 

mengalami penurunan populasi dan mutu genetik. Eksistensi dan populasi sapi PO saat ini 

semakin rendah karena adanya keberhasilan persilangan sapi PO dengan sapi Simental dan 

Limosin (Prihandini dkk., 2012). Menurut Agung dkk. (2014), hasil persilangan sapi PO 

dengan Bos Taurus lebih disenangi oleh peternak karena memiliki produktivitas yang lebih 

tinggi dan sangat cocok untuk dipelihara secara intensif. Penurunan mutu genetik sapi PO 

dapat diketahui salah satunya dengan cara pengamatan fenotipik. Berdasarkan penelitian 

Hartati dkk. (2009) didapatkan hasil variasi genetik sapi PO yang rendah dilihat di daerah 

Tuban, Blora dan Lamongan berdasarkan fenotipik, estimasi jarak genetik dan 

heterozigositas.  

Peningkatan mutu genetik sapi PO harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi 

sapi PO sebagai sapi lokal Indonesia. Syamsu (2011) meyatakan bahwa cara untuk 

melakukan swasembada daging adalah dengan meningkatkan produktivitas dan reproduksi 

sapi lokal. Hal ini harus diikuti dengan revitalisasi aturan distribusi dan pemasaran ternak 

sapi PO yang baik. Dampak pemasaran dan distribusi yang baik adalah peternak akan lebih 

memilih sapi PO dibandingkan sapi eksotis (Limosin, Simental, dan Angus). Betina produktif 

sapi PO juga harus dipertahankan melalui kegiatan pengawasan pemotongan betina produktif. 
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2.2. Budidaya Sapi PO di Masyarakat 

Sapi PO merupakan salah satu ternak sapi yang banyak dibudidaya atau digemukkan 

oleh peternak rakyat maupun peternak besar. Hal ini tidak diimbangi dengan pembibitan sapi 

PO yang dilakukan oleh peternak sehingga ketersediaan sapi bakalan di pasaran terbatas 

(Ma’ruf, Kurnianto dan Sutiyono, 2017). Sapi bakalan sangatlah penting dalam sistem 

pemeliharaan sapi PO. Umur sapi bakalan yang baik untuk digemukkan adalah 1,5-2,5 tahun 

atau gigi seri tetap sudah 1-2 pasang (poel 1 dan 2). Hal ini karena umumnya sapi bakalan 

yang berumur demikian memiliki laju pertumbuhan yang optimal (Pawere, Baliarti dan 

Nurtini, 2012).  

Pembibitan ternak potong secara umum menggunakan metode Village Breeding 

Centre (VBC) yang bercirikan: tidak terstruktur, skala usaha kecil, manajemen sederhana, 

pemanfaatan teknologi seadanya (Sodiq dan Budiono, 2012). Sistem pemeliharaan ternak 

sapi yang dilakukan di masyarakat umumnya dengan cara dikandangkan. Pemberian pakan 

dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore (Wiyatna, Gurnadi dan Mudikdjo, 2012).  

Pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam produktivitas ternak. 

Pakan yang baik secara langsung akan meningkatkan produktivitas ternak (Lestari, 

Adiwinarti, Arifin and Purnomoadi, 2011). Pakan yang diberikan pada ternak biasanya tidak 

sesuai dengan kebutuhan ternak, kualitasnya rendah, dan jarang sekali yang memberikan 

pakan tambahan seperti konsentrat (Wiyatna dkk., 2012). Priyanti, Mahendri, Cahyadi and 

Cramb (2012) menyatakan bahwa selama musim hujan peternak menggunakan rumput alam 

atau rumput gajah sebagai pakan ternak, sedangkan pada musim kemarau 93% peternak 

menggunakan jerami padi.  

Penerapan Good Farming Practice dengan perhatian khusus pada aspek pemilihan 

bibit dan penguatan pakan sangat direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas sapi 

potong pada kelompok tani ternak di pedesaan. Pemanfaatan pakan tidak harus dengan 

penambahan konsentrat, tetapi dapat juga dilakukan dengan pemilihan pakan tambahan yang 

memiliki nutrisi yang tinggi. Sodiq dan Budiono (2012) menyatakan bahwa peternak di 

pedesaan dapat memberikan pakan tambahan yang banyak ditemui di daerah pemeliharaan 

serta memanfaatkan limbah pertanian maupun agroindustri. 

2.3. Fenotip 

Fenotip merupakan penampilan suatu individu yang terlihat tampak dari luar. 

Tampilan luar dari suatu individu dapat menggambarkan suatu gen yang terdapat pada 

individu tersebut. Semua karakter yang ditampilkan baik secara nyata atau tidak oleh satu 

individu ternak dapat digunakan menjadi informasi yang dapat diamati pada suatu individu 

ternak sebagai penanda genetik dari individu tersebut (Hartati dkk., 2009). 

Fenotip atau performans produksi seekor ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

faktor lingkungan. Pengaruh dari faktor genetik tersebut secara bersama-sama dengan 

pengaruh lingkungannya, menentukan fenotip dari individu (Trifena dkk., 2011). Fenotip 

individu dapat dibedakan berdasarkan atas sifat kualitatif dan kuantitatif. Sifat kualitatif 

ternak berperan terhadap karakteristik ternak yang dapat diamati secara kasat mata, 

sedangkan sifat kuantitatif merupakan sifat suatu ternak yang dapat dihitung secara langsung. 

Kegiatan seleksi dilakukan dengan memperhatikan penampilan fenotipik ternak dan 

mempertimbangkan faktor lingkungan untuk mendapatkan ternak unggul (Prihandini dkk., 
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2012). 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 dkk., 2009).  

2.4. Sifat Kualitatif Sapi PO 

Sifat kualitatif merupakan sifat pada ternak yang dapat dilihat secara langsung/kasat 

mata. Sudrajad dan Subiharta (2014) menyatakan bahwa sapi PO memiliki moncong, tracak 

dan rambut kipas ekor yang berwarna hitam. Pola warna tubuh sangat penting untuk 

diidentifikasi dalam membedakan bangsa sapi (Sudrajad dan Subiharta, 2014). Sapi PO 

memiliki ciri-ciri antara lain: tubuh besar, kaki panjang dan kuat, tanduk pendek tumpul, 

telinga panjang menggantung, gelambir lebar bergantung dan warna kulit kelabu hingga putih 

(Susilowati, 2017). Standar bibit sapi PO dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Gambar 2. Bibit sapi PO jantan (kiri) dan betina (kanan)  

(Badan Standarisasi Nasional, 2015). 

 

Tabel 1. Standar kualitatif sapi PO 

Parameter SNI Sapi PO 

Warna tubuh dominan Putih keabu-abuan 

Warna rambut ekor Hitam 

Lingkar mata Hitam 

Gelambir Ada 

Punuk Kecil pada betina dan besar tegak pada jantan 

Tanduk Ada  

Telinga Tegak 
Sumber (Badan Standarisasi Nasional, 2015) 

  

2.5. Sifat Kuantitatif Sapi PO 

Sifat kuantitatif merupakan sifat pada suatu individu yang bisa diukur atau dihitung. 

ukuran-ukuran permukaan tubuh ternak merupakan salah satu ciri-ciri fenotipik untuk 

mengidentifikasikan asal usul dan hubungan filogenetik antara spesies, bangsa dan tipe ternak 

yang berbeda (Hartati, Sumadi, Subandriyo dan Hartatik, 2010). Fungsi lain pengamatan 

pengukuran tubuh ternak adalah untuk memprediksi potensi produksi dan peluang 

peningkatan produktivitas ternak (Hilmawan, Nuraini, Priyanto and Putra, 2016). Sifat 
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kuantitatif harus dilakukan pengamatan untuk mengetahui perkembangan suatu ternak secara 

berkelanjutan (Maylinda, 2017).  

Penilaian dimensi tubuh ternak dilakukan secara manual yaitu dengan mengukur 

langsung bagian tubuh ternak dengan suatu alat ukur (Hilmawan dkk., 2016). Bagian-bagian 

yang diukur pada sapi PO yaitu lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba. Lingkar dada 

dihitung mulai dari permukaan rata sampai bagian tertinggi pundak melewati bagian scapulla 

secara tegak lurus. Panjang badan yaitu panjang jarak dari bongkol bahu (tuberositas humeri) 

sampai ujung tulang duduk (tuber ischii). Cara mengukur lingkar dada dengan melingkar 

pada bagian dada dibelakang punuk melewati kaki depan bagian belakang. Pengukuran 

panjang badan dan tinggi gumba menggunakan mistar ukur, sedangkan pengukuran lingkar 

dada dan lingkar skrotum menggunakan pita ukur. Berikut gambar pengukuran statistik vital 

sapi PO: 

 
Gambar 3. Standar pengukuran sapi PO:  a. Tinggi gumba, b. Panjang badan dan c. Lingkar 

dada (Badan Standarisasi Nasional, 2015). 

 Penentuan sifat kuantitatif berdasarkan umur ternak dengan pembagian umur 18-24 

bulan atau poel 1 dan lebih dari 24-36 bulan atau poel 2. Terdapat pembagian kelas pada 

setiap parameter pada tiap umur. Kelas dibagi menjadi 3 yaitu kelas I, kelas II dan kelas III. 

Berikut merupakan tabel persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi peranakan ongole jantan 

dan betina: 
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Tabel 2. SNI kuantitatif bibit sapi PO jantan 

Umur (Bulan) Parameter Satuan 
Kelas 

I II III 

18 – 24 

Tinggi Pundak cm 128 125 122 

Panjang Badan cm 134 127 124 

Lingkar Dada cm 152 148 144 

Lingkar Skrotum cm 26 

>24 – 36 

Tinggi Pundak cm 133 130 127 

Panjang Badan cm 139 133 129 

Lingkar Dada cm 175 160 149 

Lingkar Skrotum cm 26 

Sumber (Badan Standarisasi Nasional, 2015) 

Tabel 3. SNI Kuantitatif bibit sapi PO betina 

Umur (Bulan) Parameter Satuan 
Kelas 

I II III 

18 – 24 

Tinggi Pundak cm 119 116 113 

Panjang Badan cm 120 118 117 

Lingkar Dada cm 138 134 130 

>24 – 36 

Tinggi Pundak cm 129 125 121 

Panjang Badan cm 132 129 127 

Lingkar Dada cm 161 156 139 

Sumber (Badan Standarisasi Nasional, 2015) 

Ukuran stistik vital adalah ukuran tubuh sapi yang berperan vital sebagai parameter 

performans produksi yang digunakan sebagai parameter teknis penentuan standar bibit 

(Supartini dan Darmawan, 2014). Perbedaan ukuran statistik vital dapat diakibatkan oleh 

perkawinan sedarah (inbreeding) (Supartini dan Darmawan, 2014).  Faktor lain yang 

mempengaruhi perbedaan ukuran statistik vital dapat diakibatkan oleh pencampuran darah 

sapi bangsa lain yang masuk ke dalam suatu daerah melalui program inseminasi buatan 

(Hartati dkk., 2009). Selanjutnya dijelaskan bahwa koefisien keragaman yang relatif rendah 

pada ukuran-ukuran tubuh (panjang badan, tinggi gumba, tinggi belakang, dalam dada, lebar 

dada, lingkar dada, canon bone, panjang kepala dan lebar kepala) mengindikasikan bahwa 

ukuran-ukuran tubuh ini lebih stabil. 

2.6. Sistem Perkawinan (Breeding) 

Perkawinan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam menjaga 

keberlanjutan suatu populsi ternak. Salah satu Sifat-sifat unggul suatu ternak dapat 

dipertahankan melalui sistem perkawinan. Lawrence and Fowler (2002) menyatakan bahwa 

tujuan breeding adalah untuk menghasilkan ternak dengan reproduksi yang baik dan memiliki 

pertumbuhan daging yang baik untuk di potong. Ada 4 macam perkawinan yang dilakukan 

pada ternak yaitu inbreeding, crossbreeding, outbreeding, grading up. Perkawinan ternak 

bisa dilakukan dengan cara dikawinkan dalam satu bangsa yang sama atau pun dalam bangsa 

yang berbeda. 
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Crossbreeding merupakan perkawinan antara ternak yang tidak sebangsa. Menurut 

Trifena dkk. (2011) produktivitas sapi potong dapat ditingkatkan melalui program 

persilangan (crossbreeding). Crossbreeding sapi Limousin atau Simmental dengan sapi 

Peranakan Ongole telah lama dilakukan melalui sistem perkawinan inseminasi buatan (IB). 

Grading up yaitu perkawinan dengan bangsa yang berbeda dengan tujuan meningkatkan 

kemampuan tertentu yang menyerupai salah satu induknya. Perkawinan cara ini biasanya 

berlangsung sampai beberapa generasi. Pada generasi ke 4 dan 5 akan diperoleh turunan 

(anak) yang sifat-sifatnya mendekati induknya (jantan).  

 


