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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; Santa Gertrudis; 
Droughmaster dan Hereford. 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 bagi pemenuhan kebutuhan daging 
di Indonesia, sehingga sapi tersebut banyak digunakan sebagai sapi 
bakalan untuk digemukkan (Rudy, 2004). 

Secara fisik bentuk fenotif sapi Brahman Cross cenderung 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 kemampuannya.  Seekor ternak tidak akan 
menunjukkan penampilan yang baik apabila tidak didukung oleh 
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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, seekor ternak maupun 
populasi ternak. Pertumbuhan menurut Basarab (2000) adalah 
perubahan bentuk atau ukuran seekor ternak yang dapat dinyatakan 
dengan panjang, volume ataupun massa. Menurut Aberle (2001) 
pertumbuhan dapat dinilai sebagai peningkatan tinggi, panjang, ukuran 
lingkar dan bobot yang terjadi pada seekor ternak muda yang sehat serta 
diberi pakan, minum dan mendapat tempat berlindung yang layak. 
Peningkatan sedikit saja ukuran tubuh akan menyebabkan peningkatan 
yang proporsional dari bobot tubuh, karena bobot tubuh merupakan 
fungsi dari volume. Pertumbuhan mempunyai dua aspek yaitu: 
menyangkut peningkatan massa persatuan waktu, dan pertumbuhan 
yang meliputi perubahan bentuk dan komposisi sebagai akibat dari 
pertumbuhan diferensial komponen-komponen tubuh (Lawrie, 1995). 

Pertumbuhan ternak menunjukkan peningkatan ukuran linear, 
bobot, akumulasi jaringan lemak dan retensi nitrogen dan air. Terdapat 
tiga hal penting dalam pertumbuhan seekor ternak, yaitu: proses-proses 
dasar pertumbuhan sel, diferensiasi sel-sel induk menjadi ektoderm, 
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mesoderm dan endoderm, dan mekanisme pengendalian pertumbuhan 
dan diferensiasi. Pertumbuhan sel meliputi perbanyakan sel, pembesaran 
sel dan akumulasi substansi ekstraseluler atau material-material non 
protoplasma (Basarab, 2000). Menurut. Hafid (2006) menyatakan 
bahwa pertumbuhan ternak dapat dibedakan menjadi pertumbuhan 
sebelum kelahiran (prenatal) dan pertumbuhan setelah terjadi kelahiran 
(postnatal). Pertumbuhan prenatal dapat dibagi menjadi tiga periode 
yaitu periode ovum, periode embrio dan periode fetus. Menurut 
Kadarsih (2003), pada periode ovum dimulai saat ovulasi sampai 
terjadinya implantasi, periode embrio dimulai dari implantasi sampai 
terbentuknya organorgan utama seperti otak, kepala, jantung, hati dan 
saluran pencernaan. Pertumbuhan post natal biasanya dibagi menjadi 
pertumbuhan pra sapih dan pasca sapih. Pertumbuhan pra sapih sangat 
tergantung pada jumlah dan mutu susu yang dihasilkan oleh induknya 
(Basarab, 2000). Pertumbuhan pra 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 yang 
diberikan, umur dan bobot sapih serta lingkungan misalnya suhu udara, 
kondisi kandang, pengendalian parasit dan penyakit lainnya (Aberle, 
2001). 

Mahyudin (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan dapat diukur 
dengan tiga cara, yakni: (1) laju pertumbuhan kumulatif (cumulative 
growth rate), (2) laju pertumbuhan relative (relative growth rate) dan 
(3) laju pertumbuhan absolut (absolute growth rate). Pada pertumbuhan 
terdapat dua fase, yaitu: self accelerating phase, dimana kecepatan 
tumbuh meningkat, dan self inhibiting phase dimana pertambahan bobot 
badan per unit waktu turun sampai pertambahan bobot badan tersebut 
menjadi nol dan dalam keadaan ini bobot badan dewasa telah tercapai. 
Titik antara kedua fase ini disebut titik balik (“inflection point”). 
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a. Kurva Pertumbuhan Kumulatif 
 Kurva laju pertumbuhan kumulatif adalah kurva bobot badan 
versus waktu, bentuk kurva ini sigmoid. Menurut Basarab (2000) 
pertumbuhan sapi jantan di bawah kondisi lingkungan yang terkendali 
dapat digambarkan sebagai kurva yang berbentuk sigmoid. 
 Kurva pertumbuhan kumulatif diperoleh dengan cara 
menimbang bobot hidup ternak sesering mungkin, selanjutnya dibuat 
kurva dengan aksisnya adalah umur dan ordinatnya adalah bobot hidup. 
Di bawah kondisi lingkungan yang terkendali, bobot ternak muda akan 
meningkat terus dengan laju pertambahan bobot badan yang tinggi 
sampai dicapainya pubertas. Setelah pubertas dicapai bobot badan 
meningkat terus dengan laju pertambahan bobot badan yang semakin 
menurun, dan akhirnya tidak terjadi peningkatan bobot badan setelah 
dicapai kedewasaan. Pertumbuhan selanjutnya adalah pertumbuhan 
negatif atau tidak terjadi lagi penambahan bobot badan bahkan terjadi 
penurunan bobot badan karena ketuaan (Basarab, 2000). 
 
b. Laju Pertumbuhan Absolut 
Pertambahan bobot badan per unit waktu atau 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 
badan harian versus umur. Pada saat lahir sampai pubertas terjadi 
peningkatan pertambahan bobot badan yang semakin meningkat. 
Setelah dicapai pubertas, pertambahan harian menurun sampai dicapai 
titik nol setelah dicapainya kedewasaan. Setelah kedewasaan laju 
pertumbuhannya menjadi negatif (Aberle, 2001). 
 
 


