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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program  Swasembada Daging  Sapi Kerbau Tahun 

2014 (PSDK 2014) merupakan salah satu dari 21 program 

utama Departemen Pertanian terkait dengan upaya 

mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis 

sumberdaya domestik. Saat ini impor daging dan ternak 

bakalan (sapi) sangat besar, sekitar 30 persen dari kebutuhan 

daging nasional. Bahkan ada kecenderungan volume impor 

terus meningkat yang secara otomatis akan sangat besar 

menguras devisa negara. Bila kondisi ini tidak diwaspadai, hal 

ini dapat menyebabkan kemandirian dan kedaulatan pangan 

hewani khususnya daging semakin jauh dari harapan 

(Anomimus, 2001). 

Salah satu sapi lokal yang dapat dikembangkan dalam 

mendukung PSDSK 2014 adalah sapi Madura. Sapi Madura 

merupakan salah satu bangsa sapi lokal Indonesia yang banyak 

dikembangbiakkan di Jawa Timur, khususnya di Pulau 

Madura. Tahun 2010 ada sekitar 3,4 juta sapi potong  di Jawa 

Timur dimana 750 ribu ekor diantaranya adalah sapi Madura 

yang ada di empat Kabupaten di Pulau Madura. Peranan sapi 

Madura sangat penting sebagai aset sapi potong, tenaga kerja 

dan pariwisata di Indonesia. Keunggulan sapi Madura secara 

genetik adalah memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan 

lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan caplak, 

kemampuan adaptasi tinggi terhadap kualitas pakan yang 

rendah, serta kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan 

dengan sapi impor. 
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Keberadaan plasma nutfah sapi Madura sebagai bangsa 

sapi lokal yang memiliki kemampuan produksi dan adaptasi 

yang tinggi pada daerah tropis beragroekosistem kering, tidak 

bisa diabaikan begitu saja. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

program pelestarian yang berkelanjutan dan diikuti dengan 

seleksi untuk meningkatkan mutu genetik sapi Madura secara 

maksimal dan pada akhirnya didapatkan bibit unggul (pejantan 

unggul). 

Adanya masalah tersebut mendorong pemerintah untuk 

melestarikan dan mengembangkan sumber daya genetik sapi 

Madura di pulau Madura. Pedoman Perbibitan Ternak 

Nasional (Anonimus, 2001) menyebutkan bahwa pengadaan 

bibit ternak dalam negeri dapat diperoleh melalui pemanfaatan 

plasma nutfah dan pengembangan sentra perbibitan pedesaan 

(village breeding centre). Dalam kegiatannya, perbibitan 

ternak meliputi pemuliaan dan pembudidayaan, perbanyakan, 

pengawasan penyakit, penyebaran dan peredaran, pengawasan 

mutu, pelestarian sumberdaya ternak dan pengendalian 

lingkungan serta pengawasan usaha perbibitan yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah dan swasta.  

Pengetahuan tentang besarnya nilai heritabilitas penting 

dalam pelaksanaan persilangan dan seleksi. Menurut Hakim 

(1999), apabila suatu sifat mempunyai heritabilitas tinggi atau 

sedang maka perbaikan mutu genetik dengan cara seleksi akan 

lebih efektif dan memberikan respon yang besar. Sedangkan 

untuk sifat yang nilai heritabilitasnya rendah, maka program 

persilangan dengan diikuti seleksi akan lebih tepat dan 

memberikan respon yang besar.  

Bobot badan dan ukuran tubuh 4 bulan merupakan 

parameter yang penting karena erat hubungannnya dengan 

bobot sapih. Bobot sapih memiliki korelasi yang tinggi dengan 
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bobot badan setahun selain itu juga dapat dijadikan kriteria 

seleksi induk karena ada hubungannya sifat mothering ability 

yang mempengaruhi produktivitas ternak. Berdasarkan uraian 

diatas maka dilakukan penelitian tentang pendugaan parameter 

genetik sifat produksi sapi Madura umur 4 bulan di Pulau 

Madura sebagai upaya dalam peningkatan produktifitas sapi 

Madura. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Performans sapi umur 4 bulan  dijadikan tolak ukur 

keberhasilan dalam manajemen peternakan dan mempunyai 

arti yang penting dalam pengembangan usaha peternakan. 

Sifat tersebut dapat digunakan untuk menentukan performans  

selanjutnya serta tolak ukur yang baik untuk menentukan 

kemampuan induk dalam mengasuh anaknya (mothering 

ability). Heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik 

yang dapat digunakan dalam memperbaiki mutu genetik ternak 

kaitannya dalam menentukan kebijakan yaitu seleksi dan 

persilangan. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diketahui 

besarnya nilai parameter genetik performans sapi Madura 

umur 4 bulan sebagai acuan dalam pelaksanaan perbaikan 

mutu genetik ternak. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menduga  

1. Heritabilitas bobot badan dan ukuran tubuh umur 4 

bulan pada sapi Madura  

2. Korelasi bobot badan dengan ukuran tubuh sapi 

Madura umur 4 bulan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program pemuliaan 

sapi Madura serta dapat digunakan sebagai informasi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.5 Kerangka Pikir 

Program Peningkatan Swasembada Daging Tahun 2014 

(P2SD 2014) 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. Sapi 

Madura merupakan salah satu sapi  lokal Indonesia telah 

memiliki keunggulan karena telah beradaptasi dengan baik 

pada kondisi di Indonesia. 

Parameter genetik yang penting diketahui dalam 

menyusun program pemuliaan diantaranya adalah nilai 

heritabilitas dan korelasi genetik antar sifat. Heritabilitas 

adalah suatu koefisien yang menggambarkan berapa bagian 

dari keragaman fenotipik total yang disebabkan oleh pengaruh 

kelompok gen yang beraksi secara aditif. Salah satu upaya 

peningkatan mutu genetik sapi Madura adalah melalui seleksi 

yang diarahkan untuk menghasilkan sapi Madura seperti yang 

unggul dan hal ini dapat dilakukan apabila nilai heritabilitas 

sifat produksi pada sapi Madura diketahui. 
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 Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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