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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sapi Madura merupakan bangsa sapi potong lokal yang 
memiliki sifat toleran terhadap stress akibat iklim dan 

lingkungan yang panas, tahan terhadap penyakit caplak. Sifat-

sifat ini dan seleksi alam serta lingkungan yang ketat dalam 
kurun waktu lama menjadikan sapi Madura sebagai bangsa 

sapi yang mempunyai daya adaptasi yang sangat tinggi 

terhadaplingkungan dan juga perbaikan pakan serta tahan 
terhadap pakan yang jelek.Sapi Madura merupakan salah satu 

sapi lokal yang dapat dikembangkan dalam mendukung 

Program Swasembada Daging  Sapi Kerbau (PSDSK) 2014. 

Sapi Madura merupakan salah satu bangsa sapi lokal 
Indonesia yang banyak dikembangbiakkan di Jawa Timur, 

khususnya di Pulau Madura. Ada sekitar 3,4 juta sapi potong  

di Jawa Timur dimana 750 ribu ekor diantaranya adalah sapi 
Madura. Peranan sapi Madura sangat penting sebagai aset sapi 

potong, tenaga kerja dan pariwisata di Indonesia (Anonimus, 

2010). 

Kondisi peternakan sapi potong saat ini menunjukan 

bahwa pertambahan populasi tidak seimbang dengan 
kebutuhan daging nasional, sehingga diperlukan impor sapi 

potong bakalan dan daging (Setiadi dan Diwyanto, 1997). Sapi 

potong yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah sapi 
Ongole, Bali dan Madura beserta peranakan–

peranakannya(Wibisono, 2010). Penyebaran ke tiga bangsa  

sapi tersebut mulai dari ujung Sumatera sampai ke Maluku 

dengan proporsi sekitar 50% tersebar di Pulau Jawa (Karnaen, 

2010).  

Upaya peningkatan mutu genetik ternak ke arah 

produktivitas yang tinggi dapat dilakukan dengan seleksi. 

Salah satu kriteria seleksi yang penting adalah performans 

produksi yang meliputi bobot badan dan ukuran tubuh. 
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Beberapa ukuran tubuh yang penting adalah panjang 

badan,lingkar dada, dan tinggi badan. 

Performans produksi umur 7hari diasumsikan setara 

dengan umur lahir yang berpengaruh terhadap bobot 

sapih.Semakin tinggi bobot lahir maka akan semakin tinggi 
pula bobot sapihnya, karena bobot sapih menentukan besarnya 

pertambahan bobot badan selanjutnyadan kemampuan adaptasi 

dengan lingkungan.Umur tiga bulanmerupakan salah satu 

faktor yang sangat penting karena berhubungan dengan waktu 
penyapihan (umur saat disapih), dan pengaruhnya yang besar 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan ternak 

(Hardjosubroto, 1994). 

Sosiobudaya masyarakat Madura terhadap sapi 
Madura memiliki nilai tersendiri terutama terhadap tradisi 

yang sudah berkembang yaitusapi betina pajangan yang 

dikenal sebagai sapi Sonok dan lomba sapi jantan yang dikenal 

sebagai Kerapan. Sapi yang dilombakan merupakan sapi 
pilihan yang memiliki tampilan performans yang sangat baik. 

Aspek sosiobudaya masyarakat Madura yang mengembangkan 

hobi, kesenangan memelihara sapi yang baik untuk 
dilombakan, merupakan faktor pendukung didalam upaya 

perbaikan mutu ternak. Pemanfaatan tradisi budidaya 

masyarakat ini, merupakan bahan pertimbangan yang perlu 

diperhatikan didalam pelaksanaan seleksi yang memiliki 
performan yang sesuai dengan selera masyarakat(Karnaen, 

2010). 

Berdasarkan uraian diatas, maka potensi untuk 

mengembangkan peternakan sapi Madura di pulau Madura 
sangat menjanjikan, mengingat lahan yang masih luas dan 

pertanian yang sangat mendukung sebagai sumber makanan 

ternak sapi. Hal ini dapat direalisasikan, namun demikian 

diperlukan adanya perencanaan yang matang dari Pemerintah 
daerah, sehingga didapatkan hasil yang optimal. Salah satu 

kegiatan yang mendukung pengembangan tersebut adalah  

dengan melakukan pemetaan potensi sapi Madura diempat 
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Kabupaten di ulau Madura, sebagai potensi sumber 

bibit.Berdasarkanpeta potensi yang ada di empat Kabupaten di 

pulau Madura maka upaya pengembangan sapi Madura akan 

optimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu 
dilakukanpenelitian yang mengkaji tentang performans 

produksi sapi Madura umur tujuh hari dan tiga bulan di empat 

Kabupaten di Pulau Madura. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana karakterisasi performans produksi sapi 

Madura di 4 Kabupaten di Madura yang meliputi bobot badan 

dan ukuran tubuh (lingkar dada, tinggi badan, dan panjang 
badan) performans umur 7 hari dan 3 bulan sapi Madura di 

empat kabupaten di pulau Madura. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

performans produksi diukur dari Bobot badan dan statistik 

vital yaitu (panjangbadan, tinggi badan, lingkar dada), sapi 

Madura umur 7 hari dan 3 bulan diempat Kabupaten di Pulau 
Madura. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh data dasar performans sapi Madura pada umur 

tujuh hari  dan tiga bulan di empat Kabupaten di pulau 

Madura. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

performans sapi Madura. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Sapi Madura adalah bangsa sapi potong lokal Indonesia 
yang terbentuk dari persilangan antara bangsa sapi Madura bos 

banteng dengan Bos indicus atau sapi Zebu.Secara genetik sapi 

Madura memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan 
lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan caplak 

(Anonimus, 2010),Menurut Setiadi dan Wijono (2004) sapi 

Madura memiliki ciri khas yaitu pada jantan tubuh bagian 

depan lebih teguh dari pada bagian belakang, mempunyai 
sedikit punuk, warna baik jantan maupun betina adalah merah 

bata atau kuning kecoklatan hingga merah. Program 

Peningkatan Swasembada Daging sapi kerbau Tahun 2014 
(P2SD) merupakan salah satu dari 21 program utama 

Departemen Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan 

ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya 
domestik. Salah satu ternak lokal yang dapat dikembangkan 

dalam mendukung P2SD (2014) adalah sapi Madura. Salah 

satu cara untuk meningkatan produktivitas sapi Madura adalah 

dengan melakukan perbaikan bibitidentifikasi,dengan 
mengetahui sifat produksi tersebut maka akan didapatkan 

suatu program pelestarian plasma nutfah guna membantu 

perbaikan mutu sapi Madura (Anonimus, 2010). Skema 

kerangka pikir lebih jelas terdapat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah tidak ada 

perbedaanperformans produksi di empat Kabupaten 
(Bangkalan, Sampang,Pamekasan, dan Sumenep) di Pulau 

Madura. 

  

Identifikasi performans potensi 

Sapi Madura di 4 Kabupaten  

Performans 

Produksi 

Panjang Badan Bobot Badan Lingkar Dada Tinggi Badan 

Umur 7 hari Umur 3 bulan 

1. Meningkatkan produktifitas ternak 

2. Peta Sumber bibit 

 

Sapi Madura di 4 Kabupaten 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Madura 

Sapi Madura adalah bangsa sapi potong lokal Indonesia 

yang terbentuk dari persilangan antara bangsa sapi Madurabos 

banteng dengan Bos indicus atau sapi Zebu, secara genetik 
sapi Madura memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan 

lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan 

caplak(Anonimus, 2010), Sedangkan menurut Setiadi dan 
Wijono (2004),sapi Madura memiliki ciri khas yaitu pada 

jantan tubuh bagian depan lebih teguh dari pada bagian 

belakang, mempunyai sedikit punuk, warna baik jantan 
maupun betina adalah merah bata atau kuning kecoklatan 

hingga merah.  

Sapi Madura memiliki tanduk yang khas yaitupada 

betina kecil dan pendek berukuran 10 cm, sedangkan pada 

jantannya berukuran 15-20 cm melengkung setengah bulan 
dengan ujungnya menuju ke arah depan, bulu pantat, 

moncong, ekor dan kaki bawah berwarna putih, ujung ekor 

dan pinggir telinga berwarna hitam, punuk pada sapi Madura 

betina kurang jelas dan gelambir kecil Anonimus (2011). 

Perbedaan sapi Maduradengan sapi Bali adalah  pada 
sapi Madura batas warna bagian pantat dan kakibulu putih 

tidak jelas batasnya dan garis hitam pada punggung tidak 

selalu ada, postur tubuh sapi Madura relatif kecil,panjang 

badan sapi Madura mirip sapi Bali tetapi memiliki punuk 
walaupun berukuran kecil.Secara umum, sapi Madura 

memiliki beberapa keunggulan seperti: mudah dipelihara, 

mudah berbiak dimana saja, tahan terhadap berbagai penyakit, 
tahan terhadap pakan kualitas rendah.Dengan kelebihan 

tersebut, sapi Madura banyak diminati oleh  para peternak 

bahkan para peneliti dari Negara lain. (Wibisono, 2010 

danAnonimous, 2011). 
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Sapi Madura banyak dipelihara di pulau Madura (90% 

dari total sapi Madura) dan di Jawa Timur (10% dari total sapi 

Madura). Disamping banyak dimanfaatkan dibidang pertanian 

sapi Madura juga sebagai sarana sosial dan budaya (sapi 
karapan dan sono). Upaya pengembangan dan pembinaan 

usaha sapi Madura dikatakan  belum optimal dibandingkan 

dengan bangsa sapi lokal lainnya di Indonesia seperti sapi Bali 
yang telah mendapat dukungan luas baik dari dalam maupun 

luar negeri (Susilawati, Subagiyo, Aulaniam dan Kuswati, 

2006) 

Sapi Madura berkembang secara murni di pulau 

Madura dan dilindungi keberadaannya dari tahun ketahun, 
mutasi keluar pulau terjadi untuk memenuhi kebutuhan daging 

yang cukup besar mencapai 24 %  kebutuhan dari Jawa Timur. 

Sapi betina dipelihara dengan 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). 

 

2.2 Ukuran Statistik vital 

Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang 

penting dan bermanfaat untuk mengetahui karasteristik seekor 

ternak. Ukuran tubuh ternak dapat digunakan untuk 
mengestimasi bobot badan dari ternak tersebut,bila dikaitkan 

dengan umur ternak maka terdapat korelasi yang positif 

dengan ukuran tubuh ternak karena pada umumnya 

pertambahan ukuran ternak berjalan seiring dengan tingkat 

umur dan pertumbuhan (Taylor, 1995). 

Lingkar dada merupakan salah satu parameter dalam 

mengetahui pola pertumbuhan sapi. Selama ternak mengalami 

pertumbuhan, tulang kerangka yang membentuk lingkar dada 

berkembang dan tumbuh sejalan dengan pertambahan bobot 
badan (Zaed, 1992). Sampurna dan Wayan (2000) menyatakan 

perubahan bobot badan sapi lebih banyak ditentukan oleh 

pertambahan lingkar dada dibandingkan pertambahan panjang 
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badan. Zulfadli (2010) menyatakan bahwa lingkar dada dapat 

dipakai sebagai kriteria seleksi dalam memilih calon bibit sapi 

jantan maupun betina.Perubahan ukuran tubuh ternak dapat 

dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ternakyang 
menunjukkan apakah ternak mengalami pertumbuhan atau 

tidak.Pengukuran lingkar dada dilakukan dengan cara 

melingkari pita ukur pada tubuh ternak tepat dibelakang kaki 
depan. Pita ukur harus dikencangkan sehingga pita ukur pada 

bagian dada terasa. 

Fry (2008) menambahkan bahwa pengukuran panjang 

badan dilakukan dengan cara membentangkan mistar ukur 

mulai dari sendi bahu (scapula lateralis) sampai tulang tapis 
(tuber ischii),sebelum dilakukan pengukuran di atas ternak 

harus dalam posisi normal, kaki depan dan belakang harus 

sejajar satu sama lain dan kepala ternak harus menghadap 
kedepan. Ternak sebaiknya dipuasakan selama 12 jam 

sebelum dilakukan pengukuran. Hal ini bertujuan agar kondisi 

ternak tersebut mencapai bobot badan kosong. 

Banyak faktor yang mempengaruhi bobot badan 

ternak yaitu umur, tinggi badan, panjang badan, lingkar dada, 
jenis pakan dan kondisi lingkungan. Ternak dengan bangsa 

yang sama pada lingkungan yang berbeda akan menyebabkan 

perbedaan bobot badan dan ukuran tubuhnya.Ukuran-ukuran 

tubuh tersebut dipengaruhi oleh musim dan 
wilayah.Persediaan pakan ternak pada musim hujan cukup 

tersedia (melimpah) dibandingkan dengan musim kemarau, 

yang mengakibatkan ukuran tubuh berbeda (Zulfadli, 2010). 
Rata-rata ukuran statistik vital sapi Madura dapat dilihat pada 

Tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.  Rata-rata ukuran statistik vital sapi Madura umur 3-4 

tahun   

Musim 

Tinggi 

pundak 

(cm) 

Panjang 

Badan (cm) 

Lingkar 

Dada 

(cm) 

Kemarau 114,36+4,38 114,42+4,65 142,39+7,50 

Hujan 115,91+4,24 115,49+3,82 143,70+7,06 

(Karnaen dan Arifin, 2004) 

 

2.3 Bobot Badan  

Menurut Hassen, Wilson, Rouse dan Tait (2004) 

ukuran bobot badan merupakan salah satu representasi 

ekonomi yang penting dalam peternakan sapi potong. Selain 

itu, bobot badan juga sangat berkaitan erat dengan aspek 
ekonomi lainnya meliputi produksi dan reproduksi.Djagra 

(2007) menyatakan bahwa pertumbuhan tubuh secara 

keseluruhan umumnya diukur dengan bertambahnya bobot 
badan sedangkan besarnya badan dapat diketahui melalui 

pengukuran pada tinggi badan, panjang badan dan lingkar 

dada. 

Penampilan seekor ternak adalah hasil dari proses 

pertumbuhan yangberkesinambungan dalam hidupnya. Dalam 
perwujudannya, prosespertumbuhan ternak akan terjadi 

pertambahan bobot badan dan untuk menjagakeseimbangan 

biologis maka setiap pertumbuhan komponen-komponentubuh 
akandiikutidengan semakin meningkatnya semua ukurantubuh 

(Taylor 1995). 

 

2.4 Bobot Lahir 

Bobot lahir berpengaruh terhadap bobot sapih, 
semakin tinggi bobot lahir maka akan semakin tinggi pula 

bobot sapihnya, karena bobot sapih menentukan besarnya 

pertambahan bobot badan selanjutnya dan kemampuan 



11 

 

adaptasi dengan lingkungan(Anonimus, 2010). Salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

fetus dalam kandungan induk adalah berat badan induk. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Hardjosubroto(1994) menyatakan 
bahwa bobot badan induk mempunyai korelasi positif dengan 

bobot lahir ini berarti induk yang lebih besar akan 

menghasilkan berat lahir yang lebih besar dibandingkan 
dengan induk yang kecil. Ditinjau dari perbedaan musim, 

maka rata-rata bobot lahir anak sapi (17,40 ± 0,69) kg pada 

musim hujan nyata lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 
bobot lahir (16,67 ± 0,71) kg pada musim kemarau. Adanya 

perbedaan bobot  lahir pada musim hujan dan kemarau 

disebabkan pada musim hujan tanaman berupa palawija dan 

rumput sebagai sumber pakan ternak tumbuh dengan subur, 
sehingga induk sapi mendapatkan makanan yang cukup untuk 

anak yang dikandungnya. 

 

2.5 Bobot Sapih 

Bobot sapih adalah berat anak pada saat 

disapih,peternak kita masih jarang yang melakukan 

penyapihan secara paksa, maka umur sapih ditetapkan 

berdasarkan ketetapan.Bobot sapih dipengaruhi oleh berat 
lahir dan pertumbuhan prasapih. Pertumbuhan seekor ternak 

sudah dimulai sejak terjadi konsepsi hingga tercapai dewasa 

tubuh. Pertumbuhan pada ternak tercermin pada peningkatan 

berat badannya (Anonimus, 2010). 

Bobot  sapih merupakan berat pada saat anak 
dipisahkan pemeliharaannya dengan induk. Bobot sapih 

menunjukan kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan 

kemampuan anak sapi untuk mendapatkan susu dan tumbuh 

(Hardjosubroto, 1994). 

Perbedaan bobot sapih dapat disebabkan karena 
kuantitas dankualitas pakan yang diberikan pada induk tidak 

sama sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas susu tidak 

sama pula. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik,  
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kemampuan induk membesarkan anaknya serta pengelolaan 

selama masa pra-sapih (Zaed, 1992). Rataan produksi sapi 

Madura disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel. 2. Data karasteristik produksi sapi Madura  

Karasteristik Rata-rata 

Bobot lahir (kg) 19,78+1,224 

Bobot sapih (kg) 119,533+9,772 

PBBH (gr/hari) 445+48,53 

Sumber : Kutsiya, 2002 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan dan Sumenep di Pulau Madura pada 

bulan Oktober sampai November 2011. 

 

3.2 Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalahsapi 

Madura umur tujuhhari sebanyak 73 ekor terdiri dari betina 40 
ekor dan jantan 33ekor sertasapi Madura umur tiga bulan 

sebanyak 135 ekor terdiri dari betina 69 ekor dan jantan 

66ekor, lebih jelas pada tabel 3 

 

Tabel 3. Jumlah sapi Madura yang digunakan dalam penelitian  

di setiapKabupaten (ekor). 

Kabupaten 
Umur7 hari 

(ekor) 

Umur3 

bulan(ekor) 

Sumenep 32 35 

Pamekasan 9 23 

Sampang 17 30 

Bangkalan 15 47 

Jumlah 73 135 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Tongkat ukur untuk mengukur panjang badan, tinggi badan 

(ukuran 2 mdskala ketelitian 1 mm). 
2. Pita ukur untuk mengukur lingkar dada (ukuran 200 cm, 

skala ketelitian 1 mm). 
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3. Timbangan badanuntuk menimbang bobot badan ternak 

(dengan skala ketelitian 0,1 kg dengan kapasitas 200 kg). 

 

3.3 Metode 

Metode penelitian dilakukan dengan surveidan 
pengamatan langsung, Pengambilan data dilakukan secara 

purposive samplingyang berarti pengambilan sampel  

dilakukan dengan mengambil subyek didasarkan atas kriteria 

tertentu yaitu Sapi Maduraumur 7 hari dan 3 bulan di empat 
Kabupaten di  pulau Madura.Data yang diambil berupa bobot 

badan tiap sapi berupa ukuran statistik Vital (lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan). Data diperoleh dengan cara 

pengukuran secara langsung pada ternak. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati adalahperformans produksi sapi 

Madura umur tujuh (7) hari dan tiga (3)  bulan di pulau 
Madura meliputi bobot badan dan statistik vital (lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(a) (b) 

Gambar 2. Pengukur ststistik vitaldan bobot badan pada sapi 
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(a) Pengukuran statistik vital. 
1. Lingkar dada diukur dengan pita meter melingkar dada 

sapi tepat dibelakang siku.  

2. Panjang badan diukur secara lurus dengan tongkat ukur 
dari siku (humerus) sampai benjolan tulang lapis (Tuber 

Ischii).  

3. Tinggi badan diukur lurus dengan tongkat ukur dari titik 
tertinggi pundak sampai tanah(Taylor, 1995). 

(b) Penimbangan bobot badan pedet sapi Madura umur 7 hari 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Pengaruh jenis kelamin terhadap performans 

produksi sapi Maduraumur tujuh hari dan tiga 

bulan di pulau Madura 

Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap 

performans produksi (bobot badan dan statistik vital) sapi 

Madura umur 7 hari dan 3 bulan antara Betina dan Jantan 
digunakan uji t tidak berpasangan dengan rumus sebagai 

berikut: (Sampurna, I.P dan Wayan, 2000): 

 

Keterangan : 

X1 =  Rata-rata sapi Madura betina dan jantan umur 7  hari  

X2 =  Rata-rata sapi Madura betina dan jantan umur 3 bulan 

 =  Standart deviasi sapi Madura betina dan jantan umur 7  
hari 

 =  Standart deviasi sapi betina dan jantan umur 3 bulan 

n1 =  Jumlah sampel sapi Madura betina dan jantan umur 7  hari 

n2 =  Jumlah sampel sapi Madura betina dan jantan umur 3 
bulan 
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3.5.2  Pengaruh Kabupaten terhadap performans 

produksisapi Madura umur tujuh hari dan tiga 

bulan di pulau Madura 

Data performans produksi dan statistik vital sapi 

Madura umur 7 hari dan 3 bulan di empat Kabupaten di Pulau 
Madura yang diperoleh dianalisis dengan analisis varian 

(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

searahmenggunakan program GenStat 12.2 Adapun model 

statistiknya adalahdengan rumus sebagai berikut (Astuti, 2007) 

: 

 

  = observasi 

   = rata-rata (BB, LD, PB dan TB) 

  = variabel perlakuan ke i (Kabupaten) 

  = random error percobaan  

Jika terdapat perbedaan nyata atau sangat nyata, maka 

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata TerkeciL (BNT) dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan 

 =  nilai baku uji t pada taraf uji α dan derajat 

bebas galat error 

 

3.6 Batasan Istilah 
1. Bobot lahir umur 7 hariadalah  bobotpada saat anak 

dilahirkan oleh induk ternak 

2. Performans adalah penampilan individu ternak 

3. Bobot sapih adalah bobot anak pada saat disapih 
4. Bobot badanadalah merupakan ukuran besar tubuh dari sapi 

yang bersangkutan. Diukur dengan menggunakan 

timbangan badan yang mempunyai ketelitian 0,1 kgdengan 
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kapasitas 200 kg dengan cara ternak digendong 

peternaknya kemudian hasilnya dikurangi bobot badan 

peternak untuk mengetahui bobot ternaknya. 

5. Panjang badanadalah jarak lurus dari sendi bahu / tuber 
humerus sampai benjolan tapis / tuber ischiadicus(cm). 

6. Lingkar dada adalah lingkaran pada tulangrusuk paling 

depan persis pada belakang kaki depan (cm). 
7. Tinggi badan merupakan ukuran besar tubuh dari sapi yang 

bersangkutan. diukur dari bagian tertinggi gumba ke tanah 

mengikuti garis tegak lurus dibelakang scapula (cm) 

Hassen, Wilson, Rouse dan Tait (2004). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Pulau Madura 

4.1.1 Kabupaten Sumenep 

Kondisi geografis Kabupaten Sumenep terletak 
diantara 113 32’54  BT-116 16’48”BT dan diantara 4 55’LS-7 

24’LS dengan batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Laut Jawa 

Sebelah Timur : Laut Jawa/Laut Flores 

Sebelah Selatan : Selat Madura 

Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan 

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi 

atas dua, yaitu : 

1) Bagian Daratan dengan luas : 1.146,93Km
2
/(54,79%) yang 

terbagi atas 7 Kecamatan dan 1 pulau di Kecamatan 
Dungkek. 

2) Bagian Kepulauan dengan luas : 946,53Km
2
/(45,21%) 

yang meliputi 126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 

78 pulau tidak berpenghuni. 

Berdasarkan peraturan bupati Sumenep nomor 11 
tahun 2006 tentang luas  wilayah administrasi pemerintah 

kabupaten Sumenep telah ditetapkan 126 pulau bernama. 

Bagian kepulauan terbagi atas 9 kecamatan yaitu, Kecamatan 
Giligenting, Talango, Nonggunong, Gayam, Ra’as, Arjasa, 

Sapeken, Masalembu Dan Kecamatan Kangayan. 

Dikecamatan Masalembu terdapat pulau yang terletak paling 
utara yaitu pulau Karamaian dengan jarak kurang lebih 151 

mil laut dari kecamatan Kalianget dan pulau paling timur 

adalah pulau Sakala yang masuk wilayah kecamatan Sapeken 

dengan jarak kurang lebih 165 mil laut dari kecamatan 
kalianget. Secara administratif  wilayah kabupaten  sumenep 

dibagi menjadi 27 kecamatan, 328 desa dan 4 wilayah 

kelurahan. Dari seluruh jumlah kecamatan yang ada, Terdapat 



20 

 

5 wilayah kecamatan  yang memiliki daerah  terluas: 

Kecamatan Arjasa, Kangayan, Sapeken, Pasongsongan dan 

Batuputih (Karnaen, 2010). 

 

4.1.2 Kabupaten Pamekasan 

Kondisi geografis Kabupaten Pamekasan memiliki 

luas daratan 79.230 Ha dan luas pantai 18,000 Ha. Secara 

astronomis berada pada 6 52’ – 7 13’ LS dan 113 19’ – 113 
58’ BT. Kabupaten Pamekasan secara administratif dibatasi 

oleh : 

 Bagian Selatan : Selat Madura 

 Bagian Timur : Kabupaten Sumenep 

 Bagian Utara : Laut Jawa 

 Bagian Barat : Kabupaten Sampang 

Secara garis besar wilayah  Kabupaten Pamekasan 
terdiri dari dataran  rendah pada bagian  selatan dan dataran 

tinggi di wilayah tengah dan utara dengan kemiringan lahan 

tidak lebih dari 2%. Kecamatan Pakong berada di dataran 
tertinggi dengan ketinggian 380m dari permukaan laut 

sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Galis dengan 

ketinggian 6m dari permukaan laut.Tanaman pangan yang 
dihasilkan Kabupaten Pamekasan dikelompokkan menjadi 4 

macam yaitu padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. 

Disamping itu produksi perkebunan yang sangat menonjol di 

daerah ini adalah tanaman tembakau. Dari 13 kecamatan yang 
ada di kabupaten Pamekasan, Kecamatan Batumarmar 

merupakan kecamatan terluas (9.707Ha) atau sekitar 12,25% 

dari seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Kecamatan 
Pamekasan sebagai ibukota Kabupaten justru memiliki luas 

terkecil (2.647 Ha) atau sekitar 3,34% dari seluruh wilayah  
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4.1.3 Kabupaten Sampang 

Kondisi geografis Kabupaten Sampang merupakan 

kabupaten yang terletak pada 113
o
08 hingga 113

o
39 dan 06

o
05 

hingga 07
o
13 dengan batas-batas sebagai berikut : 

 Bagian Utara : Laut Jawa 

 Bagian Timur : Kabupaten Pamengkasan 

 Bagian Selatan : Selat Madura 
 Bagian Barat  : Kabupaten Bangkalan 

Secara umum, wilayah Kabupaten Sampang berupa 

daratan dan terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan yang 
bernama Pulau Mandangin/Pulau kambing. Luas wilayah 

mencapai 1.233,33 km
2
, terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 

189 Desa/Kelurahan.Lokasi Kabupaten Sampang berada di 

sekitar garis khatulistiwa, maka seperti kabupaten lainnya di 
Madura, wilayah ini mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 

jenis tiap tahun musim kemarau dan musim penghujan. Musim 

penghujan terjadi sekitar Bulan Oktober hingga Bulan April, 
sementara musim kemarau terjadi pada Bulan Mei sampai 

September Setiadi dan Wijono (2004). 

 

4.1.4 Kabupaten Bangkalan  

Kondisi geografis Kabupaten Bangkalan terletak di 
antara 112

o
-113

o
 BT  dan 6

o
-7

o
LS dengan batas sebagai 

berikut : 

 Bagian utara : Laut Jawa 

 Bagian timur : Kabupaten Sampang 

 Bagian selatan : Selat Madura 

 Bagian barat : Selat Madura   

Kabupaten Bangkalan mempunyai luas wilayah 
1.260,16 m

2
. Kabupaten Bangkalan didiami oleh 926.559 jiwa 

dengan kepadatan penduduk rata-rata 735/m
2
, tersebar dalam 

18 Kecamatan. Wilayah Kabupaten Bangkalan mempunyai 18 
Kecamatan yang terdiri dari 281 Desa, pada umumnya desa 

yang ada di Kabupaten Bangkalan dikelompokkan menjadi 2 

(dua) bagian berdasarkan besar kecilnya pengaruh laut 
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terhadap daerah tersebut ; yaitu daerah pesisir dan daerah 

pedalaman. Daerah yang masuk ke dalam ketagori daerah 

pesisir terdiri dari  Kecamatan Modung, Kwanyar, Labang, 

Kamal, Arosbaya, Klampis, Socah, Sepulu, Tanjung Bumi, dan 
Bangkalan. Sementara daerah dengan ketagori pedalaman 

yaitu Kecamatan Burneh, Tragah, Geger, Tanah Merah, Galis, 

Blega, Kokop dan Konang. Hasil pendataan yang dilakukan 
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2011 menunjukkan, 

populasi sapi di Pulau Madura mencapai 806.608 ekor.  Kini 

populasi di empat Kabupaten di Pulau Garam itu sekitar 830 
ribu ekor yang tersebar di Kabupaten Bangkalan (194.838 

ekor), Sampang (196.414 ekor), Pamekasan (127.044 ekor), 

dan Sumenep (360.312 ekor) (BPS Jawa Timur, 2011). Peta 

lokasi penelitian terdapat pada Gambar 3 dan 4. 
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Gambar 3. Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang 
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Gambar 4. Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep 
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4.2 Bobot Badan dan Ukuran Tubuh sapi Madura Betina 

dan Jantan Umur 7 Hari  dan 3 Bulan di Madura 

 

 Bobot badan dan ukuran tubuh sapi Madura 

betina dan jantan umur 7 hari dan 3 bulan di Madura 

disajikan pada Tabel 4 

 

Tabel 4.  Bobot badan dan ukuran tubuh sapi Madura betina 

dan jantan umur 7 hari, dan 3 bulan di Madura 

 

 
 

 

 

 

 

Berdasarkan  hasil  analisis  data kuantitatif (pada 

lampiran 61 dan 64), bobot badan dan ukuran tubuh atau 

statistik vital (lingkar dada (LD),  panjang  badan (PB) dan 
tinggi badan(TB)sapi Madura murni menunjukkan  bahwa  

jenis  kelamin tidak memberikan pengaruh yang nyata pada  

bobot  badan  dan ukuran  tubuh. Bobot  badan  pada  umur 
7hari  adalah sebesar 20,81 kg dan 21,18 kg, masing-masing  

untuk jenis kelamin betina dan jantan. Pada umur 3 bulan, 

bobot badan meningkat menjadi 44,12 kg dan 40,52 kg, 

masing-masing  untuk  betina  dan jantan. Peningkatan terjadi 
sangat nyata karena  sapi  berada  pada  masa pertumbuhan. 

Analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan 
nyata antara bobot badan jenis kelamin jantan dan betina pada 

setiap tingkatan umur.Halini disebabkan manajemen 

pemeliharaan yang sama serta mutu pakan  ternak yang tidak 

berbeda nyata dan faktor lingkungan.Hal ini sesuai dengan 
penelitianSetiadi dan Wijono(2004)yang melaporkan tidak 

terdapat perbedaan yang nyata antara bobot lahir jantan dan 

betina pada sapi Madura. Setiadi dan Diwyanto (1997) 
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melaporkan bahwa lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

badan sapi Madura umur 0 – 3 bulan tidak berbeda pada jenis 

kelamin betina dan jantan. 

 

4.3 Rataan Bobot Badan (kg)sapi Madura umur 7 hari 

dan 3 bulan berdasarkan Kabupaten. 

 

Rataan Bobot badan sapi Madura umur 7 hari dan 3 

bulan berdasarkan disajikan pada Tabel5. 
 

Tabel 5. Rataan bobot badan sapi Madura umur 7 hari dan 3 

bulan berdasarkan Kabupaten  

Kabupaten 

BB(cm) 

Umur 7 hari 

 SD 

Umur  3 bulan 

 SD 

Bangkalan 21,05±2,97 41±8,474 

Pamekasan 22,22±2,07 38,41±5,70 

Sampang 21,53±2,04 36,51±5,98 

Sumenep 21,16±3,26 39,45±8,02 

Rataan 21,34±2,77 39,05±7,55 

 

Hasil statistik menunjukkanbahwa masing-masing 

untuk Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasaan dan 
Sumenep tidak terdapat perbedaan, rataan bobot badan umur 

tujuh hari(pada lampiran 41).Hal ini disebabkan faktor 

lingkungan  pemeliharaan sapi Madura di 4 Kabupaten hampir 
seragam atau sama yang meliputi manajemenpemeliharaan 

seperti; keragaman produksi pedet selama menyusui hanya 

berupa perhitungan kasar, karena terlalu besarnya ragam 

pemberian jenis dan jumlah pakan, lama penyapihan dan 
faktor–faktor lainnya yang dapat mempengaruhi bobot sapih 

yang turut mempengaruhi  tampilan bobot hidup ternak, hal ini 
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pada ternak muda peningkatan bobot badan karena 

pertumbuhan otot dan tulang, pada ternak dewasa karena 

penimbunan lemak. 

Rataan keseluruhan bobotbadan umur tujuh hari di 

pulau Madura adalah 21,34±2,77kg. Rataan ini lebih besar 
dibandingkan Kutsiyah (2002), Arifin dan Karnaen 

(2007)yaitu masing- masing 19,78 ± 1,224 kg dan 16,62 ± 

0,81 kg. Tingginya bobot umur tujuh hari hasil penelitian ini 

diduga karena telah terjadi seleksi yang positif pada sapi 
Madura dalam kurun waktu 5 – 10 tahun sehingga terjadi 

penigkatan bobot badan, selain itu juga disebabkan faktor 

lingkungan yang berbeda yang meliputi: waktu, lokasi, dan 

populasi yang berbeda. 

Hasil penelitian terhadap rataan bobot badan sapi 

Madura umur tiga bulan di empat Kabupaten tertinggi adalah 

Bangkalan39,05±7,55 kg, berbedanya bobot badan diantara 

kabupaten ini diduga disebabkan manajemen pemeliharaan 
yang berbeda. Perbedaan bobot badan tiap Kabupaten hasil 

penelitian ini diduga disebabkan karena faktor lingkungan. 

Bobot badan sapi Madura umur 3 bulan di empat Kabupaten 
secara statistik tidak terdapat perbedaan.Hal ini 

disebabkankarena kualitasdan kuantitas pakan yang 

diberikansama (faktor peternak dalam pemberian pakan dan 

ketersedian pakan yang terbatas serta sulit dicari pada musim 
kemarau).Rataan keseluruhan bobot badan umur tiga bulan di 

pulau Madura adalah 39,05±7,55 kg.Rataan ini lebih besar 

dibandingkan Kutsiyah (2002), yaitu sebesar  36,78 ± 1,224 
kg, sedangkan Arifin dan Karnaen (2007) yaitu sebesar 46,22 

± 0,81 kg. Hal  ini menggambarkan  bahwa  telah  terjadi 

kemajuan  genetik  dalam  kurun  waktu 10  tahun,  dimana  
performans  sapi Madura  umur  tiga bulan  pada  penelitian ini 

cenderung sama bahkan lebih tinggi dibandingkan  dengan  

performans sapi Madura  umur tiga bulan  yang  dilaporkan 

pada tahun 2002.Menurut Sampurna dan Wayan (2000) 
dengan bertambahnya umur sapi, bobot badan meningkat 

secara sangat nyata (P<0,01). 



28 

 

4.4 Rataan Lingkar Dada (cm)sapi Madura umur 7 hari 

dan 3 bulan berdasarkan Kabupaten. 

 

Rataan lingkar dada sapi Madura umur 7 hari dan 3 
bulan berdasarkan Kabupaten disajikan pada Tabel6. 

 

Tabel 6.  Rataan lingkar dada sapi Madura umur 7 hari dan 3 

bulan berdasarkanKabupaten 

Kabupaten 

LD(cm) 

Umur 7 hari 

 SD 

Umur  3 bulan 

 SD 

Bangkalan 59,64±10,86
a 

73,80±11,76
a
 

Pamekasan 63,78±3,27
a
 87,35±11,37

b 

Sampang 65,06±7,14
a 

86,89±7,30
b
 

Sumenep 75,88±8,72
b 

87,62±10,57
b
 

Rataan 66,97±10,88 82,88±12,02 

Keterangan : superskrip a-b yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan rataan tertinggi 

untuk lingkar dada umur 7 hari  di Kabupaten Sumenepsebesar 
75,88±8,72 cm, berubahnya ukuran tubuh bersamaan dengan 

perubahan bobot badan, bahwa peningkatan sedikit saja pada 

ukuran tubuh akan menyebabkan peningkatan yang 

proporsional dari bobot tubuh karena bobot tubuh merupakan 
fungsi dari volume. Hal ini terbukti bahwa beberapa ukuran 

tubuh hewan berkaitan erat dengan bobot badannya, 

bervariasinya ukuran tubuh ternak dapat dipengaruhi oleh 
bangsa ternak dan lingkungan hidup tersebut serta beberapa 

pakan.Hasil dari perbedaan lingkar dada di setiap kabupaten 

tidak sama hal ini disebabkan karena kualitas dan kuantitas 
pakan yang diberikan tidak sama. Selain itu juga dipengaruhi 
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oleh faktor genetik, manajemen pemeliharaan serta 

kemampuan induk membesarkan anaknya. Pertumbuhan 

setelah lahir sangat dipengaruhi oleh produksi susu induk. 

Hasil rataan tertinggi umur tiga bulan di Kabupaten Sumenep 
sebesar 87,62±10,57 cm, Hal ini sesuai  dengan hasil 

penelitian Setiadi dan Dwiyanto (1997) yang menyatakan 

lingkar dada sapi Madura jantan di Kabupaten Sumenep  
sebesar 99,39 cm,sedangkan sapi Madura betina sebesar 83,92 

cm, ini disebabkan karena lingkar dada yang cenderung ke 

ukuran. 

Rataan lingkar dada sapi Madura umur tujuh hari dan 

tiga bulan  di empat Kabupaten secara statistik menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata(P<0,01).Hal ini disebabkan 

lingkar dada dipengaruhi oleh gemuk kurusnya ternak yang 

cenderung ke ukuran bukan volume. Sampurna dan Wayan 
(2000) menyatakan bahwa perubahan bobot badan sapi lebih 

banyak ditentukan oleh pertambahan lingkar dada 

dibandingkan pertambahan panjang badan.Lingkar dada 

merupakan salah satu ukuran ternak sapi yang dapat 
digunakan untuk menduga bobot badan sapi.Tillman et al 

(1998),menyatakan bahwa faktor pakan sangat menentukan 

pertumbuhan, bila kualitasnya baik dan diberikan dalam 
jumlah yang cukup, maka pertumbuhannya akan menjadi 

cepat, demikian pula sebaliknya.Bertambahnya umur sapi, 

lingkar dada,  lebar dada dan dalam dada meningkat secara 

sangat nyata. 
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4.5 Rataan Panjang Badan (cm) sapi Madura umur 

7hari dan 3 bulan berdasarkan Kabupaten. 

 

Rataan panjang badan sapi Madura umur 7 hari dan 3 
bulan berdasarkan Kabupaten disajikan pada Tabel7. 

 

Tabel 7. Rataan panjang badan sapi Madura umur 7 hari dan 

             3 bulan berdasarkanKabupaten 

Kabupaten 

PB(cm) 

Umur 7 hari 

 SD 

Umur  3 bulan 

 SD 

Bangkalan 55,91±8,41
a 

68,02±7,81
a
 

Pamekasan 56,11±5,11
a 

79,29±14,09
a 

Sampang 52,41±4,87
a 

71,16±6,74
b
 

Sumenep 67,32±7,63
b 

79,16±8,66
b
 

Rataan 59,03±9,29 73,36±10,0 

Keterangan : superskrip a-b yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Rataan tertinggi umur tujuh hari di Sumenep 

67,32±7,63cm, dikarenakan penampilan ukuran-ukuran tubuh 

tersebut dipengaruhi oleh musim dan wilayah serta 
ketersediaan pakan. Sedangkan rataan tertinggi umur 3 bulan 

di Kabupaten Pamekasan 79,29±14,09cm,ini dipengaruhi oleh 

musim dan wilayah serta ketersediaan pakan.Panjang  badan 

sapi Madura umur tujuh hari dan tiga bulan dari hasil analisis 
statistik di empat Kabupaten di pulau Madura menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).Hal ini 

disebabkanpanjang badan sangat bervariasi. Meningkatnya  
umur  ternak  selalu  diikuti dengan  bertambahnya  panjang  

badan.  
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Rataan keseluruhan panjang badan umur tiga bulan di 

pulau Madura adalah 73,36±10,0 cm.Rataan ini lebih besar 

dibandingkan Kutsiyah (2002), yaitu sebesar  72,78 ± 1,224 

cm, sedangkan Arifin dan Karnaen (2007) yaitu sebesar 75,22 
± 0,81 cmhal  ini menggambarkan  bahwa  telah  terjadi 

kemajuan  genetik  dari tahun ke tahun,  dimana  performans  

sapi Madura  umur  tiga bulan pada penelitian ini cenderung 
mendekati bahkan lebih tinggi dibandingkan  dengan  

performans sapi Madura umur tiga bulan  yang  dilaporkan 

pada tahun 2002. Panjangbadan merupakan parameter penting 
dalam pemilihan ternak bibit. Bervariasinya ukuran tubuh 

ternak dapat disebabkan oleh beberapa hal meliputi pakan, 

tempat pemeliharaan dan iklim yang terjadi pada lingkungan 

tersebut.Pane(1991) menyatakan panjang badan sapi Madura 

dewasa 114,54 cm. Pakan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kecepatan lajupertumbuhan sapi apabila pakan 

tidak diperhatikan baik dari jumlah maupun kualitasnya,maka 

pertumbuhan akanterhambat. Hal ini disebabkan pertumbuhan 
dan perkembangan tubuh dimulai dari bagian depan (kepala) 

bergerak ke bagian belakang tubuh dan bagian tubuh yang lain 

mulai dari ujung kaki menyebar keatas. 
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4.6 Rataan Tinggi Badan (cm) sapi Madura umur 7 hari 

berdasarkan Kabupaten. 

 

Rataan tinggi badan sapi Madura umur 7 hari dan 3 
bulan berdasarkan Kabupaten disajikan pada Tabel8. 

 

Tabel 8.  Rataan tinggi badan sapi Madura umur 7 hari dan 3 

bulan berdasarkanKabupaten 

Kabupaten 

TB(cm) 

Umur 7 hari 

 SD 

Umur  3 bulan 

 SD 

Bangkalan 64,32±7,00
a
 72,89±8,95

a
 

Pamekasan 64,44±3,05
a
 85,82±11,35

b
 

Sampang 65,76±6,98
a
 80,57±6,54

bc
 

Sumenep 74,2±6,88
b
 82,97±10,13

c
 

Rataan 68,05±7,88 79,39±10,16 

Keterangan : superskrip a-b yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Hasil penelitian terhadap rataan tinggi  badan sapi 

Madura masing-masing umur 7 hari di empat Kabupaten di 
pulau Madura rataan tertinggi di Kabupaten Sumenep 

74,2±6,88 cm,hal ini dipengaruhi oleh musim dan wilayah 

serta ketersediaan pakan. Rataan tinggi badan sapi Madura 
umur 3 bulan di empat Kabupaten di pulau Madura adalah 

Kabupaten Pamekasan 85,82±11,35 cm, hal ini sesuai  dengan 

hasil penelitian Setiadi dan Dwiyanto (1997) yang menyatakan 

lingkar dada sapi Madura jantan sebesar 88,45 cm, sedangkan 
sapi Madura betina sebesar 90,92 cm, ini disebabkan karena 

lingkar tinggi badan cenderung ke ukuran, hal ini dikarenakan 

seleksi positif dan menigkatnya pengetahuan peternak. 
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Rataan tinggi badan sapi Madura umur tujuh hari dan 

tiga bulan dari hasil analisis statistik menunjukkan di empat 

Kabupaten di pulau Madura memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). Hal ini disebabkan tinggi badan yang  
bervariasi serta pertumbuhan sapi Madura meningkat disetiap 

tahapan umur. Ukuran-ukuran linear tubuh merupakan suatu 

ukuran dari bagian tubuh ternak yang pertambahannya satu 
sama lain saling berhubungan secara linear. Kutsiya 

(2002)menyatakan bahwa ukuran linear tubuh yang dapat 

dipakai dalam memprediksi produktivitas sapi antara lain 
panjang badan, tinggi badan dan lingkardada. Ukuran linear 

tubuh dapat mengidentifikasi pola atau tingkat kedewasaan 

fisiologis ternak sehingga dapat dijadikan parameter penduga 

bobot badan ternak. 

Karnaen dan Arifin(2004)menyatakan bahwa 
penampilan ukuran-ukuran tubuh tersebut dipengaruhi oleh 

musim dan wilayah, disamping itu persediaan pakan ternak 

pada musim hujan cukup tersedia (melimpah) dibandingkan 

dengan musim kemarau, yang mengakibatkan ukuran tubuh 
berbeda. Ukuran tinggi badan sapi Madura yang relatif sama 

disebabkan ukuran tinggi badan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan sapi, ukuran-ukuran tubuh bila dikaitkan dengan 
umur ternak maka terdapat korelasi yang positif karena 

umumnya pertambahan ukuran tubuh ternak berjalan seiring 

dengan tingkat umur dan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan 
pada umur muda, zat gizi yang dikonsumsi adalah untuk 

pertumbuhan daging 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  maka  dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Rataan performans produksi bobot badan sapi Madura 

murni umur tujuh hari tidak berbeda nyataantar  
Kabupaten, sedangkan untuk ukuran tubuh : lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan berbeda sangat nyataantar  

Kabupaten. 
2. Rataan performans produksi bobot badan sapi Madura 

murni umur tiga bulan tidak berbeda nyata antar  

Kabupaten, sedangkan untuk ukuran tubuh : lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan berbeda sangat nyata antar  
Kabupaten. 

3. Jenis kelamintidak berpengaruh pada bobot badan dan 

ukuran tubuh secara potensi genetik sapi Madura murni  
umur tujuh hari dan tiga bulan  

 

 

5.2. Saran 

Identifikasi potensi genetik sapi Madura murni sebagai 
sumber bibit di setiap Kabupaten perlu dilakukan sebagai 

upaya peningkatan produktivitas dan pelestarian sapi Madura 

murni. 
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