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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Madura 

Sapi Madura merupakan bangsa sapi lokal dan 

merupakan  hasil persilangan antara sapi Bali (Bos sondaicus) 

dengan sapi Zebu (Bos indicus) (Soehadji, 1992), Sapi Madura 

memiliki darah Bos indicus, Bos sondaicus dan sekaligus Bos 

taurus, namun sampai seberapa jauh proporsi darahnya masih 

belum diketahui. Sapi Madura memiliki sifat yang 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 terhadap perbaikan pakan serta 

tahan terhadap pakan yang jelek (Soehadji, 1992). 

Sapi Madura di pelihara di pulau Madura (90% dari 

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

dari total sapi Madura). Sapi Madura di beberapa daerah 

dipelihara dengan tujuan ganda disamping sebagai sapi potong 

penghasil daging juga untuk sapi kerja, hanya di daerah lahan 

kering dimana tidak ada persawahan sapi ini dipelihara 

sebagai sapi potong penghasil daging selain itu juga sebagai 

sarana sosial dan budaya (sapi karapan dan sonok). Keadaan 

ini juga memberikan kontribusi pengaruh terhadap potensi 

biologi baik produksi maupun reproduksinya. Potensi biologik 

dari segi produksi yang utama adalah calf crop, bobot sapih 

dan pertambahan bobot badan setelah disapih. Sementara itu, 

dari segi reproduksi yang utama adalah kemampuan 

reproduksi induk yang dinilai berdasar jarak beranak (calving 

interval) (Susilawati, Subagyo, Aulaniam dan Kuswati, 2006). 
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Sapi Madura memiliki ciri khas yaitu pada jantan tubuh 

bagian depan lebih teguh daripada bagian belakang, 

mempunyai sedikit punuk, warna baik jantan maupun betina 

adalah merah bata atau kuning kecoklatan hingga merah 

tanduk melengkung setengah 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. 

Perbedaan sapi Madura dengan sapi Bali adalah pada sapi 

Madura warna bagian pantat (telau) dan kaki bulu putih tidak 

jelas batasnya dan garis hitam pada punggung tidak selalu ada, 

postur tubuh sapi Madura relatif kecil. Secara keseluruhan 

warna sapi Madura hampir sama dengan sapi Bali, tetapi sapi 

madura jantan warna kulitnya tidak berubah walaupun 

umurrnya bertambah tua, sedangkan sapi Bali jantan warna 

akan berubah menjadi hitam apabila umur semakin tua. Bobot 

badan jantan dewasa berkisar antara 250-350 kg dan betina 

dewasa berkisar antara 150-200 kg. Pertambahan bobot badan 

jantan dewasa berkisar antara 150-200 kg (Susilawati, dkk., 

2006). 

 

2.2 Heritabilitas ( h² ) 

Sifat-sifat yang diekspresikan seekor ternak secara 

kualitatif maupun kuantitatif dikenal sebagai performans atau 

fenotip dari individu tersebut. Fenotip yang berbeda dari setiap 

individu ternak dalam suatu populasi disebabkan ragam yang 

ditimbulkan oleh faktor genetik, lingkungan dan interaksi 

keduanya (Hardjosubroto, 1994).  

Heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk 

menunjukan bagian dari keragaman total (yang diukur dengan 

ragam) dari suatu sifat yang diakibatkan oleh pengaruh 
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genetik. Ragam fenotip (
P ) adalah jumlah dari ragam 

genetik ( G ) dan ragam lingkungan (
L ). Ragam genetik 

merupakan penjumlahan dari ragam genetik aditif (
A ), 

ragam genetik dominan (
D ) dan ragam genetik epistasis 

(
E ) (Rusfidra, 2006).  

Heritabilitas ada dua macam yaitu heritabilitas dalam 

arti luas dan heritabilitas dalam arti sempit. Heritabilitas dalam 

arti luas merupakan rasio antara ragam genetik dengan ragam 

fenotip (h² = PG VV / ). Sedangkan dalam arti sempit adalah 

rasio antara ragam aditif dengan ragam fenotip (h² =
PA VV / ). 

Pada perhitungan heritabilitas dalam arti sempit ini gen 

nonaditif (dominan dan epistasis) tidak dimasukkan. Hal ini 

disebabkan oleh daya penurunan gen dominan dan epistasis 

tidak semutlak aksi gen aditif. Selain itu, pengaruh lingkungan 

terhadap aksi gen nonaditif sangat kecil (Noor, 1998).   

Secara teoritis nilai heritabilitas berkisar dari 0 – 1, 

namun jarang ditemukan nilai ekstrim 0 atau 1 pada sifat 

kuantitatif ternak. Sifat produksi yang memiliki nilai 

heritabilitas nol adalah sifat dimana semua keragaman fenotip 

pada ternak disebabkan semata-mata oleh pengaruh 

lingkungan, dan diasumsikan pengaruh genetik tidak ada sama 

sekali. Nilai heritabilitas 1 menunjukkan sifat kuantitatif 

dimana semua keragaman sifat disebabkan faktor genetik. 

Hardjosubroto (1994) mengklasifikasikan nilai heritabilitas 

dikatakan rendah apabila bernilai kurang dari 0,10; sedang jika 

nilainya 0,10–0,30 dan tinggi jika lebih dari 0,30.  

Nilai heritabilitas memiliki sifat yakni bukan suatu 

konstanta dan untuk setiap sifat (pada umumnya sifat 

kuantitatif) nilai heritabilitas  suatu sifat dapat berbeda karena 
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perbedaan lokasi pengamatan, perbedaan kelompok ternak, 

waktu pengamatan dan cara menghitung heritabilitas 

(Rusfidra,2006).  

Dari berbagai sumber diperoleh nilai heritabilitas bobot 

lahir dan bobot sapih disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai dugaan heritabilitas bobot lahir dan bobot sapih 

pada sapi Madura   

Variabel Nilai dugaan heritabilitas 

Bobot lahir 0,33+0,24 

Bobot sapih umur 6 bulan 0,87+0,45 

Sumber : Karnaen (2004) 

 

2.3 Korelasi Fenotip 

Koefisien korelasi (r) digunakan untuk mengukur derajat 

keeratan hubungan antara dua sifat atau dua variable. Nilai 

dari koefisien korelasi berkisar antara -1,0 sampai dengan +1,0 

dan merupakan nilai abstrak yang tidak memiliki satuan. 

Korelasi sama dengan positif 1 atau negatif 1 menunjukkan 

bahwa untuk setiap unit peningkatan atau penurunan dalam 

suatu variabel, akan terjadi satu  peningkatan pada variabel 

kedua. Koefiseien korelasi dapat terletak dimanapun diantara 

kedua esktrim ini, sedangkan nilai 0 berarti tidak ada 

hubungan antar kedua variabel tersebut (Hardjosubroto, 1994).  

Klasifikasi nilai korelasi menurut Pane (1993) adalah 

sebagai berikut : 

1. Nilai -1,0 sampai -0,6 amat negatif; 

2. Nilai -0,5 sampai -0,4 negatif sedang; 

3. Nilai -0,3 sampai -0,2 negatif rendah; 

4. Nilai -0,1 sampai +0,1 dapat diabaikan (0) atau tidak ada  

korelasi;  

5. Nilai +0,2 sampai +0,3 positif rendah; 
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6. Nilai +0,3 sampai +0,5 positif sedang; 

7. Nilai +0,6 sampai +1,0 amat positif. 

Dari berbagai sumber nilai korelasi genetik dan fenotip 

antara bobot lahir dengan bobot sapih disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Nilai korelasi genetik dan fenotip bobot lahir dengan 

bobot sapih pada sapi Madura 

Parameter Nilai Sumber 

Korelasi genetik BL – BS 0,43+0,31 

0,41+0,28 

Usri, dkk, 2001 

Karnaen
2
, 2004 

Korelasi fenotip BL – BS 0,32+0,18 

0,04+0,36 

Usri, dkk, 2001 

Karnaen
2
, 2004 

 

2.4 Bobot Sapih 

Bobot sapih merupakan bobot 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). 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 adaptasi dengan lingkungan. Bobot sapih seekor 

ternak dipengaruhi oleh bangsa ternak, jenis kelamin ternak, 

umur sapi, produksi susu induk dan bobot sapih. Bobot sapih 

jantan lebih tinggi daripada bobot sapih betina karena faktor 

hormonal yaitu hormon androgen pada ternak jantan yang 

dapat meningkatkan retensi nitrogen. Retensi nitrogen yang 

tinggi akan meningkatkan pertumbuhan sehingga bobot sapih 

ternak jantan lebih tinggi daripada ternak betina. Selain itu, 

tingkat kompetisi pakan untuk pertumbuhan jantan lebih kuat 

dibanding betina (Badriyah, 2011). 
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Perbedaan bobot sapih dapat disebabkan karena 

kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan pada induk tidak 

sama sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas susu tidak 

sama pula. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik,  

kemampuan induk membesarkan anaknya serta pengelolaan 

selama masa pra-sapih (Budiarto, Widyastuti dan 

Surjowardojo, 2001).  Rataan produksi sapi Madura yang 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel. 3. Data karakteristik produksi sapi Madura  

Karasteristik Rata-rata 

Bobot lahir (kg) 19,78+1,22 

Bobot sapih umur 8 bulan (kg) 119,53+9,77 

PBBH (gr/hari) 445+48,53 

Sumber : Kutsiya (2002) 

 

2.5 Ukuran Tubuh 

Ukuran tubuh merupakan ukuran-ukuran tubuh yang 

penting dan bermanfaat untuk mengetahui karasteristik seekor 

ternak. Ukuran tubuh ternak yang 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. 

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). Penelitian Sampurna dan Batan (2000) 

menyatakan perubahan bobot badan sapi lebih banyak 
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ditentukan oleh pertambahan lingkar dada dibandingkan 

pertambahan panjang badan.  

Tabel 4. Penampilan ukuran tubuh sapi Madura pada 

tingkatan umur  

Karakter 8 bulan 12 bulan 24 bulan 

Lingkar Dada (cm) 128,20+11,25 131,40+8,73 154,10+9,77 

Panjang Badan (cm) 105,60+9,33 107,80+8,41 122,70+6,94 

Tinggi Badan (cm) 109,80+9,70 115,90+11,11 128,70+9,37 

Sumber : Ismudiana (2010) 

Banyak faktor yang mempengaruhi bobot badan ternak 

yaitu umur, tinggi badan, panjang badan, lingkar dada, jenis 

pakan dan kondisi lingkungan. Ternak dengan breed yang 

sama pada lingkungan yang berbeda akan menyebabkan 

perbedaan bobot badan dan ukuran ukuran tubuhnya. 

Tabel 5. Rata-rata ukuran ukuran tubuh 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 

Sumber : Karnaen dan Arifin (2004) 

 


