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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  

Usaha pemeliharaan sapi potong secara industri pada akhir-
akhir ini semakin berkembang. Perkembangan industrisapi potong 
didorong oleh semakin meningkatnya permintaan daging dari tahun ke 
tahun, sementara pemenuhan akan kebutuhan daging selalu kurang. 
Berdasarkan laporan Dirjen Peternakan Republik Indonesia, pada tahun 
2011 populasi sapi potong dan kerbau di Indonesia mencapai 15,6 
jutaekor dengan produksi daging sapi 339.479,59 ton per tahun, 
sedangkan konsumsi daging 1.340.493,00 ton per tahun. Kondisi 
tersebut merupakan prospek bisnis yang menjanjikan.  

Faktor-faktor produksi sapi potong meliputi : bangsa sapi 
potong, pakan dan sistem pemeliharaan. Pada pemilihan faktor-faktor 
produksi tersebut, dengan pertimbangan utama adalah efisiensi usaha. 
Diantara ketiga faktor produksi tersebut, faktor bangsa sapi potong 
merupakan faktor yang susahuntuk dimodifikasi mengingat faktor 
bangsa sapi merupakan turunan dari faktor genetik yang memegang 
peranan 30% dari produksi ternak, maka pemilihan faktor bangsa sapi 
menjadi pertimbangan awal dalam industri penggemukan sapi potong. 
Dalam hal faktor bangsa sapi yang dipilih adalah bangsa sapi yang 
memiliki kecepatan pertambahan bobot badan dan memiliki bobot 
badan dasar atau awal yang tinggi. Untuk itu, yang menjadi pilihan 
utama adalah bangsa sapi impor. Diantara bangsa sapi impor yang 
dipilih tersebut, bangsa sapi Brahman Cross menjadi bangsa sapi yang 
dominan.Sapi Brahman Cross menjadi bangsa sapi yang dominan 
dipilih dikarenakan bangsa sapi ini mudah dalam pengadaannya, mampu 
beradaptasi dengan cepat di Indonesia dan memiliki kecepatan 
pertambahan bobot badan  serta memiliki bobot badan dasar yang tinggi 
(Williamson, 1993). 

PT. Widodo Makmur Perkasa merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak di sektor industri penggemukan sapi atau feedlot yang 
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telah menerapkan manajemen pemeliharaan yang terukur dan tercatat. 
Penerapan manajemen ini merupakan salah satu indikator bahwa 
perusahaan tersebut menjalankan manajemen pemeliharaan sapi yang 
baik. Manajemen pemeliharaan sapi yang baik ini menunjang 
tercapainya target industri penggemukan sapi potong yang 
menguntungkan dan efisien. 

Upaya peningkatan keuntungan dan efisiensi tersebut 
menyebabkan munculnya modifikasi dalam sistem penggemukan yang 
dilakukan, terutama dalam hal mempersingkat waktu penggemukan. 
Modifikasi-modifikasi tersebut menjadi prioritas bagi industri 
penggemukan sapi potong untuk dikaji lebih jauh dalam rangka 
menemukan model atau sistem terbaik dan paling efisien untuk 
diterapkan. Pengkajian tersebut menjadi tanggung jawab divisi 
penelitian dan pengembangan di industri penggemukan sapi potong 
(Soeparno, 2000). 

 
1.2. Rumusan Masalah  

Industri penggemukan sapi potong di Indonesia senantiasa 
diharapkan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi usahanya. 
Meskipun dengan telah terpenuhinya faktor produksi, namun hal 
tersebut dirasa belum cukup. Untuk itu, perlu diselenggarakan 
serangkaian penelitian bersama dalam rangka menemukan modifikasi 
sistem penggemukan yang efisien, terutama dalam hal mempersingkat 
waktu penggemukan. Penelitian tersebut diharapkan mampu 
menemukan jawaban dari permasalahan bagaimana performansbobot 
badan sapi dara Brahman Cross hasil penggemukan dengan lama 
pemeliharaan yang berbeda. 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
performansbobot badan (Pertambahan bobot badan dan Pertambahan 
bobot badan harian)sapi dara Brahman Crosshasil penggemukan dengan 
lama pemeliharaan yang berbeda. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini 

adalah mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisa 
tentang performansbobot badan sapi dara Brahman Crosshasil 
penggemukan dengan lama pemeliharaan yang berbedaserta mampu 
menjadi bahan pustaka dan rujukan terhadap penelitian dan 
pengembangan lanjutan, yang berhubungan dengan modifikasi sistem 
penggemukan sapi potong 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1.Sapi Brahman Cross 
Sapi Brahman Cross berasal dari Australia Comercial 

Crosses yang berdasarkan darah tetuamya dikelompokkan 
menjadi bangsa Brahman Cross dan Shorthorn Cross (Rudy, 
2004). Sapi Brahman Cross, adalah ternak sapi hasil domestikasi 
sapi Brahman (asal India) yang dikembangkan di Amerika dan 
Australia dan disilangkan dengan jenis ternak dari daratan 
Amerika, seperti Shorthorn;SantaGertrudis;Droughmaster 
danHereford. Hasil persilangan ini juga menjadi pejantan untuk 
mengawini induk Brahman sehingga campuran darah dalam setiap 
keturunan sangat bervariasi (Anonymous, 2007).  

Bangsa sapi yang mempunyai proporsi darah Brahman 
akan tahan terhadap pengaruh lingkungan tropis dan ektoparasit 
seperti caplak, sehingga sapi-sapi berdarah Brahman banyak 
dikembangkan di daerah tropis seperti Indonesia 
(Anonymous,2007). Brahman Cross mempunyai kontribusi cukup 
berarti bagipemenuhan kebutuhan daging di Indonesia, sehingga 
sapi tersebut banyak digunakan sebagaisapi bakalan untuk 
digemukkan (Rudy,2004). 

Secara fisik bentuk fenotif sapi Brahman Crosscenderung 
mirip sapi Brahman karena proporsi darahnya yang lebih 
dominan, seperti punuk dan gelambir masih jelas, bentuk kepala 
dan telinga besar menggantung. Sedangkan pola warna kulit 
sangat bervariasi mewarisi tetuanya (Anonymous, 2007). 
2. 2. Pertumbuhan Sapi Brahman Cross 

Performans atau penampilan individu seekor ternak 
ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor genetik dan faktor 
lingkungan. Faktor genetik ternak menentukan kemampuan yang 
dimiliki oleh seekor ternak sedangkan faktor lingkungan 
memberi kesempatan kepada ternak untuk menampilkan 
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kemampuannya.  Seekor ternak tidak akan menunjukkan 
penampilan yang baik apabila tidak didukung oleh lingkungan 
yang baik dimana ternak hidup atau dipelihara, sebaliknya 
lingkungan yang baik tidak menjamin panampilan apabila ternak 
tidak memiliki mutu genetik yang baik. Astuti (2004) 
menyatakan bahwa komponen produksi sapi potong yang harus 
diperhitungkan oleh peternak yaitu pertambahan bobot badan 
harian (average daily gain) dan  bobot sapih (weaning weight). 
Karakteristik produksi ini akan menggambarkan tinggi 
rendahnya kemampuan produksi yang akan diturunkan. 

Sapi Brahman cross memiliki bobot lahir rata-rata 30 kg, 
dengan bobot sapih pada umur 205 hari mencapai 233 kg serta  
pada pemeliharaan feedlot, rata-rata pertambahan bobot badan 
harian Sapi Brahman cross mencapai 1,65 kg/hari (Ensminger, 
1995). 
 Pon and Pond (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan 
adalah semua proses pembelahan dan perkembangan sel mulai 
dari pembentukan dan perkembangan embrio dan perkembangan 
janin, pertumbuhan setelah lahir hingga dewasa tubuh. Kata 
pertumbuhan dapat diterapkan pada suatu sel, organ, jaringan, 
seekorternak maupun populasi ternak. Pertumbuhan menurut 
Basarab (2000) adalahperubahan bentuk atau ukuran seekor ternak 
yang dapat dinyatakan denganpanjang, volume ataupun massa. 
Menurut Aberle(2001) pertumbuhan dapat dinilai sebagai 
peningkatan tinggi, panjang, ukuranlingkar dan bobot yang terjadi 
pada seekor ternak muda yang sehat serta diberipakan, minum dan 
mendapat tempat berlindung yang layak. Peningkatan sedikitsaja 
ukuran tubuh akan menyebabkan peningkatan yang proporsional 
dari bobottubuh, karena bobot tubuh merupakan fungsi dari 
volume. Pertumbuhanmempunyai dua aspek yaitu: menyangkut 
peningkatan massa persatuan waktu,dan pertumbuhan yang 
meliputi perubahan bentuk dan komposisi sebagai akibatdari 
pertumbuhan diferensial komponen-komponen tubuh (Lawrie, 
1995). 
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Pertumbuhan ternak menunjukkan peningkatan ukuran 
linear, bobot,akumulasi jaringan lemak dan retensi nitrogen dan 
air. Terdapat tiga hal pentingdalam pertumbuhan seekor ternak, 
yaitu: proses-proses dasar pertumbuhan sel,diferensiasi sel-sel 
induk menjadi ektoderm, mesoderm dan endoderm, 
danmekanisme pengendalian pertumbuhan dan diferensiasi. 
Pertumbuhan sel meliputiperbanyakan sel, pembesaran sel dan 
akumulasi substansi ekstraseluler ataumaterial-material non 
protoplasma (Basarab, 2000). Menurut. Hafid (2006) menyatakan 
bahwa pertumbuhan ternak dapat dibedakanmenjadipertumbuhan 
sebelum kelahiran (prenatal) dan pertumbuhan setelah 
terjadikelahiran (postnatal). Pertumbuhan prenatal dapat dibagi 
menjaditiga periode yaitu periode ovum, periode embrio dan 
periode fetus. Menurut Kadarsih(2003), pada periode ovum 
dimulai saat ovulasi sampai terjadinyaimplantasi, periode embrio 
dimulai dari implantasi sampai terbentuknya organorganutama 
seperti otak, kepala, jantung, hati dan saluran pencernaan. 
Pertumbuhan post natal biasanya dibagi menjadi pertumbuhan pra 
sapihdan pasca sapih. Pertumbuhan pra sapih sangat tergantung 
pada jumlah dan mutususu yang dihasilkan oleh induknya 
(Basarab, 2000). Pertumbuhanpra sapih dipengaruhi oleh genotip, 
bobot lahir, produksi susu induk, litter size,umur induk, jenis 
kelamin anak dan umur penyapihan. Pertumbuhan pasca 
sapih(lepas sapih) sangat ditentukan oleh bangsa, jenis kelamin, 
mutu pakan yangdiberikan, umur dan bobot sapih serta 
lingkungan misalnya suhu udara, kondisikandang, pengendalian 
parasit dan penyakit lainnya (Aberle, 2001). 

Mahyudin (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan dapat 
diukur dengan tigacara, yakni: (1) laju pertumbuhan kumulatif 
(cumulative growth rate), (2) lajupertumbuhan relative (relative 
growth rate) dan (3) laju pertumbuhan absolut(absolute growth 
rate). Pada pertumbuhan terdapat dua fase, yaitu: selfaccelerating 
phase, dimana kecepatan tumbuh meningkat, dan self 
inhibitingphase dimana pertambahan bobot badan per unit waktu 
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turun sampai pertambahanbobot badan tersebut menjadi nol dan 
dalam keadaan ini bobot badan dewasatelah tercapai. Titik antara 
kedua fase ini disebut titik balik (“inflection point”). 
 
a. Kurva Pertumbuhan Kumulatif 
 Kurva laju pertumbuhan kumulatif adalah kurva bobot 
badan versuswaktu, bentuk kurva ini sigmoid. Menurut Basarab 
(2000) pertumbuhan sapi jantandi bawah kondisi lingkungan yang 
terkendali dapat digambarkan sebagai kurvayang berbentuk 
sigmoid. 
 Kurva pertumbuhan kumulatif diperoleh dengan cara 
menimbang bobothidup ternak sesering mungkin, selanjutnya 
dibuat kurva dengan aksisnya adalahumur dan ordinatnya adalah 
bobot hidup. Di bawah kondisi lingkungan yangterkendali, bobot 
ternak muda akan meningkat terus dengan laju pertambahanbobot 
badan yang tinggi sampai dicapainya pubertas. Setelah pubertas 
dicapaibobot badan meningkat terus dengan laju pertambahan 
bobot badan yang semakinmenurun, dan akhirnya tidak terjadi 
peningkatan bobot badan setelah dicapaikedewasaan. 
Pertumbuhan selanjutnya adalah pertumbuhan negatif atau 
tidakterjadi lagi penambahan bobot badan bahkan terjadi 
penurunan bobot badankarena ketuaan (Basarab, 2000). 
 
b. Laju Pertumbuhan Absolut 
Pertambahan bobot badan per unit waktuatau laju pertumbuhan 
absolut (LPA) menurut Mahyudin (2004)  dapat digambarkan 
dengan rumus : 
 
 
 
Dimana : W1 = bobot badan pada umur t1 W2 = bobot badan pada 
umur t2 
Kurva ini diperoleh dengan cara menggambarkan pertambahan 
bobot badanharian versus umur. Pada saat lahir sampai pubertas 
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terjadi peningkatanpertambahan bobot badan yang semakin 
meningkat. Setelah dicapai pubertas,pertambahan harian menurun 
sampai dicapai titik nol setelah dicapainyakedewasaan. Setelah 
kedewasaan laju pertumbuhannya menjadi negatif (Aberle, 2001). 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di unit penggemukan PT. Widodo Makmur 
Perkasa, Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur selama 3 bulan, yaitu 
mulai 1 Juli sampai dengan 1 Oktober 2011.  
 
3.2. Materi dan Metode Penelitian 
3.2.1. Materi penelitian 
Materi yang digunakan adalah sapi potong dara bangsa Brahman Cross 
sebanyak 33 ekor dengan bobot badan awal326-398 kg, PI0 – PI4, dan 
frame Lyang digemukkan secara feedlot.  
 
3.2.2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan. Materi 
penelitian dibagi secara random menjadi 3 unit perlakuan, yaitu 
perlakuan lama penggemukan 1, 2 dan 2,5 bulan. Jadi, masing-masing 
unit perlakuan terdiri dari 11 ekor sapi. Sapi dipelihara dalam 1 pen 
kandang kelompok sampai mencapai waktu penggemukan yang 
ditentukan. 
Materi penelitian sebelum dimasukkan ke dalam pen ditimbang terlebih 
dahulu dan dicatat sebagai bobot badan awal.  Selain itu, juga dipasang 
ear tag bagi sapi yang belum terpasang ear tag. 
Pada masa pemeliharaan, semua sapi materi penelitian diberi pakan dan 
minum yang sama. Pakan yang diberikan secara kering berupa 
konsentrat buatan sendiri dan jerami serta pemberian air minum secara 
ad libitum. Sapi ditimbang setiap bulan sekali secara individu sampai 
dengan waktu penggemukan yang telah ditentukan. Jadwal pemberian 
pakan selama penelitian ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Jadwal dan Jumlah Pemberian Pakan  
Waktu Pemberian Pakan Banyaknya
06.30 WIB 40% dari total pemberian konsentrat 
07.30 WIB 100% dari total pemberian rumput gajah 
13.00 WIB 60 % dari total pemberian konsentrat 
19.00 WIB 100% dari total pemberian jerami
 
3.2.3.  Tahapan Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan dengan tahapan: 
1. Sapi di lokasi Penelitian dipiih 33 ekor dengan syarat : bobot 

badan awal326-398 kg, PI0 – PI 4, dan frame Lsebagai materi 
penelitian 

2. Sapi materi penelitian ditempatkan di dalam satu pen (kandang 
penggemukan), pemberian pakan dilakukan sesuai dengan 
standart perusahaan berdasarkan periode waktu yang telah 
ditentukan. 

3. Penimbangan dilakukan setiap bulan sekali dan saat sapi dijual. 
4. Pertambahan bobot badan harian dihitung dari pertambahan bobot 

badan selama penggemukan dibagi lama penggemukan (day of 
feed) dengan satuan kilogram : 
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3.2.4. Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5. Variabel yang Diamati 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 
1. Bobot badan (BB) awal penggemukan (Kg) 
2. Bobot badan (BB) akhir penggemukan (Kg) 
3. Pertambahan bobot badan (PBB) selama penggemukan (Kg)  

Usaha Penggemukan Sapi Pada 
Perusahaan Feedlot 

1. Dipilih sapi dara Brahman Cross dengan bobot 
326-398kg, PI 0 – PI 4, dan frame L 

2. Dicatat bobot sapi awal dan dipasang ear tag 

Sapi dipelihara 
pada1 pen Pen D4b: pen dara 

Sapi dipanen dalam 
3 periode 

 1 bulan penggemukan: 
11 ekor  

 2 bulan penggemukan: 
11 ekor  

 2½ bulan penggemukan: 
11 ekor  

Sapi ditimbang dan 
dicatat bobot badannya 
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4. Pertambahan bobot badan harian(PBBH) selama penggemukan 
(Kg) 

3.3. Analisa Data 
Data kemudian dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(Completely Randomized Design) Pola Searah dengan 11 ulangan dan 
analisa ragam (varian). Selanjutnya, dilakukan uji jarak Duncan 
(Duncan’s New Multiple–Range Test = DMRT) untuk mengetahui 
perbedaan nilai rata-rata diantara perlakuan lama waktu penggemukan. 
Adapun rumusnya menurut Yitnosumarto (1990) adalah sebagai berikut 
: 
1. Rumus Umum Rancangan Acak Lengkap : 

Y = μ + τ +ε  
Dimana : μ = nilai rerata (mean) 
    τ = pengaruh faktor perlakuan 
    ε = pengaruh faktor galat  
 
2. Rumus Uji Jarak Duncan : 

Uji hipotesis : H0 : μi = μi’ vs μi ≠ μi’  

Nilai kritis Duncan : Rp = rp,α,dbgalat   =  

Nilai rp,α,dbgalat dari tabel Duncan pada taraf nyata α 
 
3.4. Batasan Istilah 
1. Heifer  = Sapi betina yang belum pernah bunting 
2. BB awal = Bobot badan yang ditimbang saat grading 
3. BB akhir = Bobot badan yang ditimbang saat panen atau saat 
dibeli konsumen 
4. PBB  = Pertambahan Bobot Badan 
5. PBBH = Pertambahan Bobot Badan Harian 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1.  Performans Bobot Badan dan Pertambahan Bobot Badan  
        Sapi dara Brahman Cross 
Sapi dara Brahman Cross di lokasi penelitian harus memenuhi kriteria 
eksterior yang ditetapkan. Kriteria eksterior tersebut diantaranya adalah 
berjenis kelamin betina, aktif, sehat dan dipastikan telah bebas penyakit 
yang menular maupun yang tidak menular, tidak terlalu gemuk, 
memiliki kaki yang kuat serta tidak menunjukkan cacat fisik. Kriteria 
eksterior tersebut memiliki kemiripan dengan pendapat Muhibah (2007), 
yang menyatakan bahwa pemilihan sapi betina yang akan digunakan 
harus sehat (sapi tidak terlalu kurus namun tampak sehat dengan nafsu 
makan yang baik), ukuran kepala sesuai dengan besarnya tubuh,ruang 
dada lebar, keadaan kulit halus dan mengkilat, matanya bersinar, 
memiliki ambing yang normal, efisiensi pakannya tinggi, memiliki 
kemampuan adaptasi yang baik. Subroto (1995) menyatakan bahwa, 
kriteria kesehatan sapi perlu juga untuk diperhatikan, dalam hal ini 
khususnya sapi harus terbebas dari penyakit menular seperti PMK 
(Penyakit Mulut dan Kuku), penyakit Ngorok, Brucellosis dan Antrax, 
serta penyakit yang tidak menular seperti cacingan dan cacat fisik akibat 
luka luar. 
Sapi yang digunakan merupakan sapi dara dengan breed Brahman Cross 
(BX) dari bangsa ACC (Australia Comercial Cross). Sapi ACC dapat 
berupa sapi Shorthorn Cross (SX), sapi Brahman Cross  (BX), maupun 
sapi hasil persilangan sapi-sapi Australia yang cenderung masih 
memiliki darah Brahman minimal 30% (Smeet, 2007). 
Kemampuan produksi sapi tersebut akan menghasilkan output berupa 
performans produksi, dimana performans produksi tersebut merupakan 
salah satu parameter penilaian dan evaluasi keberhasilan manajemen, 
khususnya manajemen penggemukan pada usaha penggemukan sapi. 
Pada usaha penggemukan sapi performans produksi sapi yang penting 
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digunakan sebagai komponen parameter penilaian dan evaluasi adalah 
bobot badan, pertambahan bobot badan harian dan waktu penggemukan.  
Rataan performans produksi sapi dara Brahman Cross  selama 
penelitian disajikan pada Tabel 2 berikut ini. 
Tabel 2. Rataan Performans Produksi Sapi dara Brahman Cross selama 
Penelitian 

Lama 
Penggemukan  
(bulan) 

Rataan 
BBawal 
(kg/ekor) 

BBakhir 
(kg/ekor) 

PBB 
(kg/ekor) 

PBBH 
(kg/ekor/hari) 

1 366,82 ± 
22,86 

396,27 ± 
27,64 

29,45 ± 
9,37 

1,02 ± 0,32 

2 369,82 ± 
10,31 

433,55 ± 
16,46 

63,73 ± 
14,31 

1,10 ± 0,25 

2,5 371,09 ± 
7,82 

448,27 ± 
20,29 

77,18 ± 
15,80 

1,07 ± 0,22 

Keterangan :  BB   = Bobot Badan 
  PBBH  = Pertambahan Bobot Badan Harian 
  PBB  = Pertambahan Bobot Badan 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa rataan bobot badan awal (BBawal) 
mengalami peningkatan seiring dengan semakin lama waktu 
penggemukan, dimana secara berurutan BBawal dengan lama 
penggemukan 1 bulan, 2 bulan dan 2,5 bulan. Berdasarkan penampilan 
data tersebut maka dapat diketahui bahwa kelompok sapi yang 
digemukkan memiliki BBakhir yang berbeda, yaitu pada kelompok sapi 
yang digemukkan dengan waktu yang lebih cepat memiliki BBakhir yang 
lebih rendah. Namun, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rataan 
BBawal sapi dara Brahman Cross di lokasi penelitian masih berada pada 
kisaran BB sapi Brahman Cross, sebagaimana yang disampaikan oleh 
Blakely dan Bade (1992), yaitu sapi Brahman Cross mempunyai bobot 
badan pada kisaran 350 – 400 kg.  
Tabel 2 menampilkan kondisi bahwa BBawal sapi dara Brahman Cross  
hasil penelitian berada pada kisaran bobot yang tidak jauh beda pada 



 

15 
 

masing-masing kelompok lama penggemukan, meskipun pada data 
Tabel 2 menunjukkan adanya perbedaan nilai rataan pada masing-
masing kelompok lama penggemukan yang berbeda. Kondisi ini 
menunjukkan adanya keseragaman pada kelompok sapi perlakuan 
sebagai upaya untuk memperkecil keragaman variabel sehingga analisa 
dapat difokuskan kepada pengaruh lama penggemukan. 
Kondisi sedikit berbeda ditampilkan BBakhir pada setiap individu sapi 
dara Brahman Cross hasil penelitian dengan lama penggemukan 1 bulan 
yang memiliki nilai lebih rendah dari pada BBakhir setiap individu 
dengan lama penggemukan 2 bulan dan 2,5 bulan. Kondisi tersebut 
kemudian mengekspresikan rataan BBakhir kelompok sapi dara Brahman 
Cross yang digemukkan 1 bulan lebih rendah dan menunjukkan tren 
naik seiring dengan lama penggemukan yang lebih lama, yaitu 2 bulan 
dan 2,5 bulan.  
Data BBawal sapi dara Brahman Cross hasil penelitian bila dibandingkan 
dengan data BBakhir berdasarkan Tabel 2, maka dapat diketahui bahwa 
BBawal pada kelompok dengan lama penggemukan yang berbeda 
menunjukkan tidak adanya perbedaan. Namun, hal tersebut berbeda 
dengan BBakhir penelitian, dimana BBakhir pada kelompok dengan lama 
penggemukan yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
dengan nilai tertinggi pada kelompok lama penggemukan sapi 2 bulan. 
Dari data tersebut, maka dapat diketahui nilai PBBH selama penelitian. 
Perbedaan antara BBawal sapi dara Brahman Cross hasil penelitian bila 
dibandingkan dengan data BBakhir tersebut disebabkan adanya 
manajemen penggemukan yang dilakukan di lokasi penelitian. Pada 
lokasi penelitian ini dilakukan manajemen penggemukan sapi yang 
berprinsip efisiensi. Artinya efisiensi disini adalah efisien dalam aspek 
pembiayaan dan operasional tetapi mampu menghasilkan output yang 
terbaik. Output usaha penggemukan adalah kualitas sapi ditinjau dari 
performan fisik dan karkas. Hal ini mengingat definisi usaha 
penggemukan menurut Budi (2005) yang menyebutkan bahwa usaha 
penggemukan merupakan sarana penyediaan kebutuhan daging dan 
diperlukan perlakuan khusus agar menghasilkan produk bobot hidup 
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optimal. Perlakuan khusus tersebut berupa metode penggemukan yang 
digunakan. 
Metode penggemukan yang digunakan pada perusahaan lokasi 
penelitian adalah metode dry lot fattening. Metode ini memiliki 
keunggulan berupa intensifikasi pemeliharaan dalam waktu singkat 
dengan manajemen pakan merupakan salah satu faktor penting penentu 
hasil akhir penggemukan. Pada metode ini dilakukan sesuai dengan 
pendapat Boyles (1996), yaitu sapi dipelihara dalam kandang khusus 
tanpa digembalakan dan dengan pemberian pakan yang menitikberatkan 
pada pemberian pakan kering secara terus menerus dalam jangka waktu 
yang diinginkan dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan sapi. 
Pakan kering disini maksudnya adalah pakan diberikan kepada sapi 
dalam bentuk kering dan bukan basah (dicombor), dengan 
menggunakan pakan hijauan sebagai pelengkap dan konsentrat sebagai 
pakan utamanya. Pemilihan kedua bahan pakan tersebut dinilai tepat 
oleh Ahmad (2004) yang menyampaikan bahwa pada umumnya pakan 
hijauan di daerah tropis mempunyai kualitas sangat rendah, yang 
ditandai dengan kandungan protein kasar 7%, kandungan mineral dan 
kecernaan rendah sehingga untuk menambah kebutuhan zat nutrisi yang 
kurang tersebut maka perlu diberi pakan konsentrat. 
Hijauan pakan ternak yang digunakan adalah rumput gajah. Selain itu, 
diberikan pula jerami yang bertujuan untuk menambah gizi hijauan 
pakan ternak yang diberikan, dan juga untuk mengurangi beban 
konsentrat.  Pemilihan bahan pakan hijauan pakan ternak yang berupa 
rumput gajah dan jerami dipandang cukup baik oleh Muslim (2008), 
yang menyebutkan bahwa pakan hijauan untuk penggemukan yang baik 
dan sering digunakan adalah rumput gajah dan jerami. Pernyataan 
tersebut didukung oleh pernyataan Thomas (1992), yang menyebutkan 
bahwa hijauan yang sering diberikan adalah rumput gajah, hay dari 
jerami padi maupun silase. Pemanfaatan hijauan pakan ternak sebagai 
pakan ternak dinilai oleh Muslim (2008), memegang peranan penting 
dikarenakan hijauan mengandung hampir semua zat yang dibutuhkan 
oleh ternak dan di Indonesia  hijauan diberikan dalam jumlah besar. 
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Penambahan pemberian jerami  dipandang cukup penting oleh Nuschati 
(2006), dikarenakan jerami memiliki keunggulan, yaitu mudah 
didapatkan dan murah harganya. Meskipun hasil penelitian Mulyanudin 
(1996) menunjukkan bahwa penggunaan jerami padi sebagai pakan 
ternak sapi tidak memberikan respon produksi dan ekonomi yang 
signifikan. 
Bahan pakan lain yang digunakan adalah konsentrat. Konsentrat yang 
digunakan di lokasi penelitian adalah konsentrat buatan sendiri, yang 
tersusun dari bahan-bahan limbah pertanian, antara lain sebagai berikut : 
onggok, janggel jagung, gaplek, jagung, bekatul, tepung beras, tetes 
tebu, kulit kopi, bungkil kopra, bungkil sawit, bungkil klenteng, dan 
lain-lain. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan sapi ini dinilai 
memiliki keunggulan oleh Budi (2005), yang menyatakan bahwa 
pemanfaataan limbah pertanian sebagai bahan pakan alternatif memiliki 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, mendukung 
perkembangan rumen dan perbedaan pertumbuhan yang dapat 
diakibatkan oleh proses fisiologis dalam upaya adaptasi kepada 
perubahan kondisi lingkungan. Ditambahkan oleh Alamsyah (2008) 
yang menyebutkan bahwa untuk menghasilkan bahan baku pakan ternak 
berprotein tinggi diperlukan tahapan-tahapan proses antara lain : (1) 
penurunan kadar serat yang dapat dilakukan dengan hidrolisa asam (2) 
Sumber nitrogen untuk meningkatkan aktivitas mikroba dalam bahan 
dapat ditambahkan urea. Bahan-bahan pakan tersebut kemudian 
diproses pada unit feedmill yang juga berlokasi di area lokasi penelitian. 
Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan kontrol mutu bahan pakan 
dan pakan jadi, sehingga dimungkinkan pakan ini memiliki kandungan 
yang baik dan terjaga kualitasnya. 
Penggunaan pakan dengan kandungan yang baik ini harus diikuti 
dengan pemberian pakan yang tepat juga agar bisa dihasilkan performan 
produksi yang maksimal. Konsentrat dan hijauan diberikan sesuai 
dengan kebutuhan ternak. Jadwal pemberian konsentrat yang dilakukan 
2 (dua) kali, pada pukul 06.30 WIB dan 13.00 WIB. Konsentrat 
diberikan kepada sapi tidak semua pada saat yang sama, tetapi secara 
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Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa performans PBB sapi dara 
Brahman Cross tiap individu hasil penelitian semakin tinggi nilainya 
seiring dengan bertambahnya lama penggemukan. Nilai rataan PBB 
pada kelompok lama penggemukan 2,5 bulan lebih tinggi dibandingkan 
dengan kelompok lama penggemukan 2 bulan dan 1 bulan. Kondisi ini 
membuktikan pendapat Cooke (2009), yang menyatakan bahwabobot 
badan meningkat terus pada waktu tertentu dan akhirnya tidak terjadi 
peningkatan bobot badan setelah dicapaipuncak. 
Gambar 2 juga menampilkan gambaran bahwa selisih nilai PBB sapi 
dara  Brahman Cross dengan lama penggemukan 2 bulan dan 1 bulan, 
lebih tinggi dibandingkan dengan selisih nilai PBB sapi dara Brahman 
Cross dengan lama penggemukan 2 bulan dan 2,5 bulan. Hal ini sesuai 
dengan deskripsi Lawrence (2002), yang mendeskripsikan bahwa pada 
pertumbuhan terdapat dua fase, yaitu: selfaccelerating phase, dimana 
kecepatan tumbuh meningkat, dan self inhibitingphase dimana 
pertambahan bobot badan per unit waktu turun sampai 
pertambahanbobot badan tersebut menjadi nol dan dalam keadaan ini 
bobot badan dewasatelah tercapai dengan titik antara kedua fase ini 
disebut titik balik (“inflection point”). Berdasarkan deskripsi tersebut, 
maka dapat diketahui bahwa materi penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini berada pada fase akhir selfaccelerating phase dan 
mendekati titik balik.  
 
4.2. Performans Pertambahan Bobot Badan Harian Sapi dara  
        Brahman  Cross  
Penampilan PBBH sapi dara Brahman Cross hasil penelitian juga 
ditampilkan pada Tabel 2. Data PBBH yang ditampilkan pada Tabel 2 
menunjukkan bahwa secara umum terjadi kenaikan PBBH seiring 
dengan lama penggemukan yang semakin panjang. Hal ini dapat dilihat 
pada nilai PBBH dengan lama penggemukan 1 bulan, 2 bulan dan 2,5 
bulan secara berurutan. Nilai PBBH tersebut berbeda dengan pendapat 
Banumstya (2011) yang menyatakan bahwa sapi Brahman memiliki 
rata-rata pertambahan bobot badan harian mencapai 1,65 kg/hari pada 
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bahwa materi penelitian mencapai kedewasaan saat lama penggemukan 
2 bulan. 
Laju pertumbuhan, oleh Hashaider (2007), dipengaruhi oleh jenis 
kelamin, hormon, pakan, gen, iklim dan kesehatan induk. Pada materi 
penelitian sapi dara Brahman Cross, pengaruh hormon merupakan salah 
satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, mengingat 
menurut pendapat Hermawan (2007), hormon yang berpengaruh secara 
langsung pada pertumbuhan antara lain somatotropin, tiroksin, 
androgen, estrogen dan glukokortikoid. Hormon-hormon tersebut dapat 
mengubah reaksi biokimia yang berkaitan dengan proses pertumbuhan 
dan perkembangan komponen tubuh. Pada prinsipnya, kerja hormon 
tidak berdiri sendiri dan hormon yang terkenal dengan aktivitas 
pertumbuhan adalah hormon somatotropin (growth hormone). Hormon 
somatotropin, menurut Hermawan (2007), disintesa selama sebelum 
sampai dengan saat pubertas. Oleh karena itu, perbaikan perlakuan pada 
masa pra pubertas dengan prioritas mendekati masa pubertas perlu 
dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ternak. Perlakuan 
tersebut, bisa dilakukan terhadap pakan dan lingkungan karena menurut 
Hashaider (2007), aktivitas hormon dalam pertumbuhan bergantung 
pada faktor potensi genetik, suplai makanan dan lingkungan. 
Gambar 3 menunjukkan bahwa secara umum nilai rataan PBBH lama 
penggemukan 2,5 bulan lebih tinggi dari pada lama penggemukan 1 
bulan. tetapi masih lebih rendah dari pada PBBH dengan lama 
penggemukan 2 bulan. Data analisa statistik nilai PBBH yang 
ditampilkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
untuk setiap kelompok lama penggemukan yang berbeda. Hal ini 
memungkinkan terjadi mengingat nilai PBBH dipengaruhi oleh bangsa 
sapi dan manajemen pemeliharaan, khususnya manajemen pakan. Pada 
penelitian ini tidak dilakukan perbedaan perlakuan pada manajemen 
pakan, maka memungkinkan tidak terjadi perbedaan untuk analisa 
statistik nilai PBBH. 
Pola manajemen pakan penggemukan yang dilakukan di lokasi 
penelitian menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. berdasarkan pola 
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tersebut, maka dapat diketahui rataan jumlah pemberian, sisa dan 
konsumsi pakan harian yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 
Tabel 3. Rataan Jumlah Pemberian, Sisa dan Konsumsi Pakan Harian 
selama Penelitian. 

 
Sumber : disarikan dari lampiran 2, 3, dan 4. 
Tabel 3 menunjukkan bahwa rataan komposisi pemberian pakan harian  
konsentrat adalah yang terbanyak dibandingkan rumput gajah dan 
jerami. Komposisi pemberian konsentrat yang lebih tingi dibanding 
dengan hijauan tersebut oleh Ensminger (1995), dinyatakan bahwa 
pemberian konsentrat perlu dilakukan pada ternak ruminansia (sapi) 
karena konsentrat dapat memenuhi kekurangan zat-zat makanan yang  
terkandung pada pakan hijauan sehingga diberikan konsentrat guna 
mencukupi kebutuhan produksi ternak. 
Konsumsi pakan yang tercantum dalam Tabel 3 tersebut menunjukkan 
tingkat palatabilitas sapi yang cukup tinggi. Palatabilitas tersebut 
dipengaruhi oleh tingkat adaptasi sapi dan komposisi bahan pakan. 
Tingkat adaptasi sapi berpengaruh terhadap konsumsi pakan tersebut 
sesuai dengan pendapat Williamson and Payne (1993), yang 
menyatakan bahwa syarat utama kemampuan produksi sapi adalah sapi 
harus beradaptasi baik terhadap lingkungan karena sapi yang adaptif 
memiliki laju pertumbuhan yang cepat, serta efisien dalam penggunaan 
pakan. Konsumsi pakan yang ditampilkan pada Tabel 3 memungkinkan 
terjadi dikarenakan penggunaan bahan pakan yang baik dan terkontrol 
kualitasnya.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  
 Penggemukan dengan waktu 2 bulan menampilkan PBBH 
terbaik  dibandingkan lama penggemukan 1 bulan dan 2,5 bulan. 
Rataan bobot badan awal sapi dara Brahman Cross  obyek 
penelitian berada pada kisaran 366 ± 22,86 kg/ekor sampai 
dengan 371 ± 7,82 kg/ekor yang digemukkan selama 1 bulan, 2 
bulan dan 2,5 bulan serta menghasilkan rataan bobot badan akhir 
yang secara berurutan adalah 396,27 ± 27,64 kg/ekor; 433,55 ± 
16,46 kg/ekor; 448,27 ± 20,29 kg/ekor dengan PBB secara 
berurutan adalah 29,45 ± 9,37 kg/ekor; 63,73 ± 14,31 kg/ekor; 
77,18 ± 15,80 kg/ekor dan rataan PBBH secara berurutan adalah 
1,02 ± 0,32 kg/ekor/hari; 1,10 ± 0,25 kg/ekor/hari; 1,07 ± 0,22 
kg/ekor/hari.  
  
5.2. Saran  

Lama penggemukan yang direkomendasikan adalah 
selama 2 bulan serta perlunya untuk diadakan penelitian dan 
kajian lebih lanjut tentang penggunaan pakan yang berbeda 
kualitasnya dan variasi manajemen pakan untuk menghasilkan 
modifikasi sistem penggemukan sapi potong yang terbaik dan 
efisien. 
 


