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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi  Australian  Commercial  Cross  (ACC)  yang  

digunakan  sebagai  sapi bakalan pada usaha penggemukan 

di Indonesia merupakan hasil persilangan sapi-sapi  di  

Australia  yang  tidak diketahui  dengan  jelas  asal  usul  

maupun  proporsi darahnya.  Dari  beberapa  informasi  

yang  ditelusuri,  diketahui  bahwa  sapi  ACC berasal  dari  

peternakan  sapi  di Australia Utara  (Northern  Territory). 

Sapi ACC tersebut  dapat  berupa  sapi  Shorthorn Cross  

(SX), Brahman Cross (Hafid et al, 2005). 

Sapi Brahman Cross pada awalnya merupakan 

bangsa sapi Brahman Amerika yang diimpor Australia pada 

tahun 1933. Mulai dikembangkan di stasiun CSIRO’s 

Tropical Cattle Research Centre Rockhampton Australia, 

dengan materi dasar sapi Brahman, Hereford dan Shorthorn 

dengan proporsi darah berturut-turut 50%, 25% dan 25%, 

sehingga secara fisik bentuk fenotip dan keistimewaan sapi 

Brahman cross cenderung lebih mirip sapi Brahman 

Amerika karena proporsi darahnya lebih dominan sejak 

tahun 1985 sudah masuk ke Indonesia. Bangsa sapi yang 

mernpunyai  proporsi  darah Brahman akan tahan terhadap  

pengaruh lingkungan  tropis dan  ektoparasit seperti  caplak,  

sehingga sapi-sapi berdarah Brahman banyak  
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dikembangbiakan  di  daerah tropis seperti Indonesia (Hafid 

et al, 2005). 

  Jenis kelamin (sex) mempengaruhi pertumbuhan 

jaringan dan komposisi karkas.  Sapi dara (heifer) 

menyelesaikan  fase  penggemukan  pada  bobot  yang lebih 

ringan dibandingkan sapi jantan kebiri (steer) (Hafid et al, 

2005). 

Parameter  yang  penting diperhatikan  dalam  

operasional  usaha  feedlot adalah laju pertumbuhan, 

efisiensi pertambahan bobot badan, nilai konversi pakan 

yang efisien, produksi karkas dan daging dan rasio feed cost 

gain yang ekonomis (Hafid et al, 2005). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah penampilan bobot badan (BB) sapi 

Brahman cross steer dan heifer? 

2. Bagaimanakah penampilan Pertambahan Bobot 

Badan (PBB) dan Pertambahan Bobot Badan Harian 

(PBBH) sapi Brahman cross steer dan heifer? 

3. Bagaimanakah tingkat efisiensi penggemukan sapi 

Brahman cross steer dan heifer pada masa 

penggemukan 60 hari? 

 

1.3  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui penampilan bobot badan (BB) 

sapi Brahman cross steer dan heifer. 
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2. Untuk mengetahui penampilan Pertambahan Bobot 

Badan (PBB) dan Pertambahan Bobot Badan Harian 

(PBBH) sapi Brahman cross steer dan heifer. 

3. Untuk mengevaluasi tingkat efisiensi penggemukan 

sapi Brahman cross steer dan heifer pada masa 

penggemukan 60 hari. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisa tentang 

evaluasi bobot badan (BB) sapi Brahman cross steer dan 

heifer, serta mampu menjadi bahan pustaka dan rujukan 

terhadap penelitian dan pengembangan lebih lanjut. 

1.5  Kerangka Pikir 

Identifikasi ternak adalah salah satu cara mengenal 

sifat-sifat ternak dilihat secara fisik ternak agar 

memudahkan suatu pengklasifikasian ternak (Hafid et al, 

2005). 

Grading merupakan hal yang penting dalam industri 

penggemukan sapi. Grading dapat menjelaskan tentang 

variasi bangsa sapi. Dalam beberapa kasus pada 

penggemukan sapi, sistem grading dapat memprediksikan 

performan produksi dan karakteristik karkas dari sapi. 

Grading juga dapat digunakan oleh pelaku penggemukan 

sebagai salah satu bahan evaluasi pada pembibitan (Boyles 

et al, 1992). 

Pengklasifikasian atau grading ternak, hal-hal yang 

perlu diperhatikan adalah antara lain: breed, jenis kelamin, 

bobot badan, serta keadaan ternak (cacat atau normal) 

(Hafid et al, 2005). 
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1.6 Hipotesis 

Penampilan Pertambahan Bobot Badan (PBB) dan 

Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) sapi Brahman 

cross steer lebih tinggi sapi Brahman cross heifer. 

 

1.7 Flow Chart Kerangka Pikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sapi Brahman Cross 

Sapi Brahman adalah keturunan sapi Boss indicus 

yang disilangkan dengan Santa Gestrudis, dikembangbiakan 

sebagai penghasil daging di daerah tropis maupun subtropis 

di wilayah Amerika Selatan. Secara umum sapi dari bangsa 

ini tahan terhadap parasit, panas dan nutrisi yang tidak 

menentu pada rumput alam. Dalam penggemukan, 

perbedaan mendasar pada performans teridentifikasi pada 

keadaan temperatur area (Takahashi et al, 1988). 

Sapi  Brahman  Cross  (BX)  memiliki  sifat-sifat  

seperti:  (1)  persentase kelahiran 81.2%,  (2) rataan bobot  

lahir 28.4 kg, bobot umur 13 bulan mencapai 212 kg dan 

umur 18 bulan bisa mencapai 295 kg, (3) angka mortalitas 

postnatal sampai  umur  7  hari  sebesar  5.2%, mortalitas  

sebelum  disapih  4.4%, mortalitas lepas sapih  sampai  

umur  15  bulan  sebesar  1.2%  dan mortalitas  dewasa  

sebesar 0.6%,  (4)  daya  tahan  terhadap panas  cukup  

tinggi  karena  produksi  panas  basal rendah dengan 

pengeluaran panas yang efektif, (5) ketahanan terhadap 

parasit dan penyakit  sangat  baik,  serta  (6)  efisiensi  

penggunaan  pakan  terletak  antara  sapi Brahman dan 

persilangan Hereford-Shorthorn (Hafid et al, 2005). 

Produsen pembibitan di Amerika Selatan 

menggunakan sapi Brahman Cross untuk menambah tingkat 
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kekebalan sapi dengan menggabungkan potensi genetic 

yang ada. Akan tetapi Brahman memiliki potensi PBB yang 

jelek pada penggemukan, kualitas karkas, dan marbling jika 

dibandingkan dengan sapi non-Brahman (Phillips et al, 

2009). 

BX di daerah tropik Quensland  secara  normal  

performansnya  di  bawah  bangsa sapi eropa. Pada 

lingkungan beriklim  sedang,  steer  sapi  Hereford  lebih  

cepat pertumbuhannya dibandingkan  sapi BX. Lebih  lanjut 

dijelaskan, pada bobot hidup finishing yang sama  produksi  

karkas sapi  BX  lebih  berat  dibandingkan sapi Frisian 

karena memiliki persentase karkas (dressing percentage) 

yang lebih tinggi. Bobot karkas sapi Shorthorn terletak 

antara sapi Brahman dan Hereford. Persentase karkas sapi 

Hereford  lebih  rendah dibandingkan  sapi BX dan  lebih  

tinggi dibandingkan sapi Frisian. Karkas sapi Frisian 

memiliki persentase tulang lebih tinggi dibandingkan sapi  

Shorthorn dan BX.  Trim  lemak  bervariasi mulai dari  

4.2%  sampai 11.2%, terendah pada sapi Frisian dan 

tertinggi pada Shorthorn (Hafid et al, 2005). 

PBBH optimal untuk sapi dara yaitu 0,5  kg/hari  

dapat  tercapai  apabila  jumlah  pemberian  bahan  kering 

pakan  pada  sapi  dara  adalah  3%  dari  berat  badan.  

Selanjutnya dinyatakan  pula  bahwa  konsentrat  yang  

mengandung  PK  12%  dan TDN sebanyak 60% ideal 

digunakan sebagai pakan penguat pada sapi potong  dara  

karena  selain  menghasilkan  PBBH  yang  optimal  untuk 

sapi potong juga menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi 

(Umiyasih et al, 2007). 
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2.2 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Pertambahan 

Berat Badan. 

Pertumbuhan adalah pertambahan dalam bentuk dan 

berat jaringan-jaringan pembangun seperti urat daging, 

tulang, otak, jantung dan semua jaringan tubuh (kecuali 

jaringan lemak), serta alat-alat tubuh lainnya (Afolayan et 

al, 2007) 

Pertumbuhan menurut Hafid et al (2005) adalah 

perubahan  bentuk  atau  ukuran  seekor  ternak  yang  dapat  

dinyatakan  dengan panjang,  volume ataupun  massa. 

Menurut Aberle et al (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. 

Pertambahan bobot badan umumnya merupakan 

suatu variabel yang digunakan untuk menyatakan 

pertumbuhan ternak dalam waktu. Pertambahan bobot badan 

biasanya dalam pertambahan bobot badan perhari, setiap 

minggu atau lainnya. Ditambahkan pertambahan bobot 

badannya ditentukan oleh berbagai faktor, terutama jenis 

sapi, jenis kelamin, umur,pakan atau ransum (Ferrel et al, 

2006).  
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Pertumbuhan sapi yang cepat dan pertambahan 

bobot badan yang tinggi adalah yang dikehendaki karena 

kecepatan pertumbuhan menyebabkan waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai bobot potong lebih singkat 

(Soebagyo et al, 2012). 

Secara  umum  pertumbuhan dapat diartikan sebagai 

pertambahan massa tubuh  per  satuan  waktu,  dimana  

kecepatan  pertumbuhan  dan  distribusi dari komponen-

komponen  tubuh  seperti  tulang, otot  dan  lemak  

berlangsung secara gradual dengan  jaringan  tulang 

bertumbuh  lebih awal, kemudian diikuti jaringan otot dan 

terakhir yang bertumbuh adalah jaringan lemak. 

Perkembangan diartikan sebagai perubahan bentuk dan 

komposisi tubuh sebagai akibat perbedaan kecepatan 

pertumbuhan  relatif dari berbagai komponen tubuh (Hafid 

et al, 2005). 

Soebagyo (2012) menyatakan bahwa, ternak yang 

dipelihara dalam feedlot akan mengalami pertumbuhan yang 

cepat pada awal pemeliharaanya. Pertumbuhan kompensasi 

merupakan PBB yang bersifat menyusul dan kadang-kadang 

melebihi pertumbuhan normal untuk mengimbangi 

pertumbuhan yang lambat pada periode sebelumya. 

Penggemukan adalah suatu usaha pemeliharaan sapi 

yang bertujuan untuk mendapatkan produksi daging 

berdasarkan pada peningkatan bobot badan tinggi melalui 

pemberian makanan yang berkualitas dan dengan waktu 

yang sesingkat mungkin. Secara umum penggemukan sapi 

dapat dilakukan secara dikandangkan (feedlot fattening) dan 

dipadang rumput (pasture fattening). Pada umumnya 

industri fattening di Indonesia dilakukan secara feedlot 
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dengan pemberian makanan konsentrat berupa biji-bijian 

dalam jumlah besar dan ad libitum dengan lama 

penggemukan antara  90-180 hari. Di Amerika, usaha 

penggemukan sapi (feedlot) dilakukan antara 70-90 hari. 

Selama penggemukan bisa  diperoleh  kenaikan  

pertambahan bobot badan sekitar 1 sampai 2 lbs per hari 

(Hafid et al, 2005). 

2.3 Frame size sapi 

Frame size pada sapi mengindikasikan ukuran 

kedewasaan pada sapi dan juga mengindikasikan hubungan 

bobot hidup dengan karkas dan perlemakanya. Hubungan 

berdasarkan ukuran frame, bobot akhir, dan kualitas karkas 

digunakan sebagai salah satu dasar dalam klasifikasi 

penggemukan sapi di Official U.S. Standards for Grades of 

Feeder Cattle (OUSSGFC) (Tatum et al, 1998). 

Frame size sapi digunakan karena merupakan slah 

satu karakteristik yang bersifat turunan bukan karena 

pengaruh manajemen. Frame size merupakan hubungan dari 

tinggi dan juga bobot badan dari ternak yang kemudian 

dibedakan. Tiga frame score yang biasa digunakan adalah 

Large, Medium, dan Small atau biasa disebut L, M, dan S 

(Boyles et al, 1992). 

2.4 Umur 

Pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode lahir 

hingga usia penyapihan dan pubertas. Namun setelah usia 

pubertas hingga usia jual, laju pertumbuhan mulai menurun 

dan akan terus menurun hingga usia dewasa. Pada usia 

dewasa pertumbuhan sapi akan berhenti. Sejak sapi dewasa 
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hingga sapi mencapai pubertas (sekitar umur 8-10 bulan) 

merupakan fase hidup sapi yang laju pertumbuhannya 

sangat cepat. Hal ini berarti pula pada saat inilah waktu 

yang efisien untuk menggunakan ransum atau pakan yang 

berkualitas supaya terwujud pertumbuhan sapi yang 

optimum (Afolayan et al, 2007). 

Populasi sapi harus dibedakan berdasarkan bobot 

badan dan frame. Hal ini sangat penting untuk produksi 

berdasarkan optimalisasi keuntungan. Jika sapi dengan 

frame L diletakan pada sistem penggemukan ekstensif maka 

akan terjadi overweight dan akan ada diskon terhadap harga, 

hal ini akan mengurangi keuntungan. Sebaliknya, sapi 

dengan frame M sangat cocok jika digemukan secara 

ekstensif (Adam et al, 2010). 

 

2.5 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin berpengaruh sangat nyata terhadap 

PBB. Hal ini disebabkan adanya perbedaan hormon jantan 

dan hormon betina. Pada pejantan bekerja hormone 

androgen/testosterone yang berfungsi untuk meningkatkan 

sintesis protein jaringan tubuh dan menurunkan konversi 

asam amino menjadi urea. Retensi nitrogen akibat aktivitas 

testoteron menghasilkan kenaikan berat badan dan 

pertumbuhan kerangka tulang serta jaringan daging lebih 

besar pada ternak jantan. Pada ternak betina peningkatan 

sekresi estrogen menyebabkan penurunan konsentrasi 

kalsium dan lipida dalam darah sehingga dapat 

meningkatkan sekresi estrogen akan terjadi penurunan laju 

pertumbuhan tulang (Hafid et al, 2005). 
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2.6 Pakan 

Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat 

dimakan dan dapat dicerna  sebagian atau seluruhnya tanpa 

mengganggu  kesehatan ternak yang memakannya 

Merupakan campuran dari dua atau lebih bahan pakan yang 

diberikan untuk seekor ternak selama sehari semalam. 

Ransum harus dapat memenuhi  kebutuhan  zat nutrien yang 

diperlukan ternak untuk berbagai fungsi tubuhnya, yaitu 

untuk  hidup pokok, produksi maupun reproduksi. Pada 

umumnya ransum untuk ternak ruminansia terdiri dari pakan 

hijauan dan pakan konsentrat. Pakan pokok (basal) dapat 

berupa rumput, legum, perdu, pohon–pohonan serta 

tanaman sisa panen sedangkan pakan konsentrat antara lain 

berupa biji-bijian, bungkil, bekatul dan tepung ikan 

(Umiyasih et al, 2007). 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sapi 

bangsa Boss Indicuss memiliki keunggulan efisiensi dalam 

memanfaatkan pakan dengan kualitas rendah dibandingkan 

sapi bangsa Boss Taurus (Ferrel et al, 2006). 

Ruminansia mempunyai kemampuan dalam 

mencerna selulosa menjadi energi dan protein (Adam et al, 

2010). Pemberian konsentrat pada sapi periode finisher 

untuk meningkatkan daging harus diimbangi dengan 

peningkatan kualitas hijauan (Varela et al, 2003). Konsumsi 

pakan merupakan ukuran dari efisiensi pakan, kalkulasi 

pakan yang dikonsumsi ternak, kalkulasi pakan yang 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan (Moore et al, 2012). 

Sapi bakalan  ACC  yang  kurus  jika  digemukkan  

singkat  (60  hari)  akan  sangat menguntungkan  sebab  
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menghasilkan  pertambahan bobot  badan  harian  1.61 

kg/hari dengan konversi pakan 8.22 dibandingkan jika 

digemukkan lebih lama (90 atau 120 hari) (Hafid et al, 

2005). 

Kendala jerami padi sebagai pakan ternak adalah 

kandungan protein kasar dan palatabilitasnya rendah.  Selain 

itu, selulosa yang masih dapat dimanfaatkan oleh sapi 

terselubung oleh silika dan lignin yang mengakibatkan 

selulosa dalam jerami padi sulit dicerna oleh sapi 

(Purbowati et al, 2012).  

Keane et al (2008) menyatakan bahwa, sapi yang 

diberi pakan lebih dominan pada hijauan akan memiliki 

ketebalan lemak yang sedikit, akan tetapi mempunyai bobot 

karkas yang lebih tinggi dari pada sapi yang digemukan 

secara intensif. 

Ransum sapi yang digemukkan ditujukan untuk 

membentuk daging dan lemak badan. Untuk itu ransum 

harus mengandung protein dan energi yang memenuhi 

kebutuhan untuk pertumbuhan, pemeliharaan tubuh serta 

dan pembentukan lemak (Umiyasih et al, 2007). 

Sistem penggemukan intensif pemberian pakan 

dengan konsentrat bertujuan menghasilkan baby beef, 

dagingnya terlihat terang dan berisi paling sedikit lemak dan 

tulang sedangkan daging yang tidak berlemak (lean meat) 

banyak dihasilkan. Biasanya ternak sapi yang ditujukan 

untuk menghasilkan baby beef dipotong dengan berat hidup 

386-408 kg, dimana di atas berat hidup ini tingkat konversi 

makanan berkurang (Keane et al, 2008). 
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2.7 Lama Penggemukan 

Lama penggemukan sapi tergantung pada system 

penggemukan yang digunakan, umur sapi yang akan 

digemukkan, dan cara pemberian pakan. Berdasarkan umur 

sapi yang akan digemukkan dapat dinyatakan untuk sapi 

dengan umur kurang dari satu tahun akan memerlukan 

waktu yang lebih lama dibanding dengan sapi yang berumur 

2 – 2,5 tahun.  Demikian juga dengan sapi yang hanya 

diberikan hijauan saja dalam masa penggemukannya, akan 

lebih lama jika dibandingkan dengan sapi yang diberi 

hijauan dan konsntrat dalam takaran tertentu (Moore et al, 

2012). 

Bertambahnya lama Penggemukan akan 

menyebabkan PBBH mengalami Penurunan, sedangkan 

persentase karkas dan lemak intra muskuler (marbling) akan 

mengalami peningkatan (Soebagyo et al, 2012). 

2.8 Sistem Penggemukan 

Banyak system penggemukan, perbedaan terletak 

pada teknik pemberian pakan atau ransum,luas lahan yang 

tersedia, umur dan kondisi sapi yang akan digemukkan, luas 

lahan yang tersedia, serta lama penggemukan. 

2.8.1 Pasture Fattening 

Keuntungan dari system ini yaitu : (1) Penggemukan 

ekstensif didasarkan pada rumput di padang penggembalaan 

(2) mengurangi biaya hijauan (3) Penggemukan yang efisien 

dengan mengurangi usaha kerja (4) Peralatan yang 

dibutuhkan minimum (5) Manajemen mudah dan biaya 

murah (6) Mengurangi ketergantungan dari pasar hijauan (7) 
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Banyak konsumen mengejar produk daging penggembalaan 

(Varela et al, 2003). 

2.8.2 Dry Lot Fattening 

Penggemukan pada sistem ini mengutamakan  

pemberian pakan biji-bijian seperti jagung, limbah 

pengolahan minyak (bungkil) dan konsentrat. Pemberian 

pakan pada sistem ini disebut dry lot feeding (Umiyasih et 

al, 2007). 

2.8.3 Kombinasi Pasture dan Dry Lot Fattening 

Penggemukan sistem ini dilakukan di daerah tropis 

pada musim kering. Pada permulaan musim kering di mana 

padang rumput masih hijau, sapi digembalakan di padang 

rumput kemudian pada akhir musim kering penggemukan 

dilakukan dengan cara dry lot fattening (Umiyasih et al, 

2007). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Farm Peternakan sapi PT. 

Widodo Makmur Perkasa, kecamatan Cikalong Kulon, 

Kabupaten Cianjur. Penelitian dilaksanakan mulai bulan 

Agustus sampai bulan Oktober 2011. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

22 ekor sapi Brahman cross (11 ekor steer dan 11 ekor 

heifer) pada umur PI 2 sampai PI 4 serta dengan bobot 

badan awal (354 kg s/d 408 kg) serta berdasarkan frame M 

(tinggi gumba 111-120 cm) dengan lama penggemukan 60 

hari. 

Tabel 1. Klasifikasi dan distribusi sapi yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

Jenis kelamin Umur Jumlah 

Steer PI 2-PI 4 11 ekor 

Heifer PI 2-PI 4 11 ekor 

Jumlah 22 ekor 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi. Adapun langkah yang dilakukan untuk 

memperoleh data yaitu dengan melakukan grading terhadap 

sapi berdasarkan bobot badan dan frame yang diinginkan 
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kemudian dicatat. Manajemen pemberian pakan disesuaikan 

dengan standar perusahaan. Pakan yang digunakan adalah 

konsentrat dan hijauan (rumput gajah dan jerami padi). 

Pemberian konsentrat starter dilakukan pada 4 minggu 

pertama masa penggemukan kemudian dilanjutkan dengan 

konsentrat finisher pada 4 minggu berikutnya. Pemberian 

pakan sama pada sapi steer dan heifer. 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

 

 Adapun tahapan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sapi yang sudah dikarantina diidentifikasi jenis 

kelamin dan diklasifikasikan berdasarkan bobot 

badan awal dan frame. 

2. Sapi ditempatkan dalam pen (kandang 

penggemukan) berdasarkan jenis kelamin. 

3. Pemberian pakan dilakukan dengan standar 

perusahaan berdasarkan periode waktu yang 

ditentukan. 

4. Penimbangan sapi dilakukan setelah karantina dan 

setelah periode penggemukan 60 hari. 

5. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) diperoleh 

dari menhitung selisih bobot badan setelah 

penggemukan dan bobot badan awal kemudian 

dibagi dengan lama penggemukan dengan satuan 

hasil akhir kilogram (kg). 

PBBH= (bobot badan akhir – bobot badan awal)

 (Haryanti, 2009) 

  Lama penggemukan 
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3.5 Parameter yang Diukur 

 Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Bobot badan awal (Kg), pada saat penimbangan 

grading. 

2. Bobot badan akhir (Kg), pada 60 hari setelah masa 

penggemukan. 

3. Konsumsi pakan (Kg), konsumsi selama masa 

penggemukan 60 hari. 

4. PBB (Kg), bobot badan awal – bobot badan akhir. 

5. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) (Kg), bobot 

badan awal – bobot badan akhir dibagi selama masa 

penggemukan. 

 

3.6 Analisis Data 

1. Data berat badan awal dianalisis  secara diskriptif (rata-

rata dan standar deviasi) untuk mengetahui koefisien 

keseragamannya. 

2. Analisa yang digunakan untuk mengetahui perbedaan 

penampilan PBB dan PBBH adalah Uji t saling bebas. 

 

3.7 Kerangka Operasional 

Metode yang dilakukan adalah metode percobaan 

dengan kerangka operasional digunakan sebagai langkah-

langkah standar yang akan dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung. Adapun kerangka operasional dapat dilihat 

pada bagan berikut; 



18 

 

 
 

Sapi datang yang diterima perusahaan dilakukan 

karantina untuk me-recovery setelah melakukan perjalanan 

jauh. Sapi yang telah dikarantina dilakukan grading untuk 

memilih kriteria sapi untuk penelitian meliputi Bangsa (Bx), 

Bobot Badan Akhir, Frame M (tinggi gumba 111-120 cm), 

dan Jenis Kelamin. Sapi yang sudah di-grading dipilih 11 

ekor steer dan 11 ekor heifer, selanjutnya digemukan 

dengan sistem dry lot fattening. Pemberian pakan pada 

sistem ini disebut dry lot feeding. Sapi yang sudah dipilih 

ditempatkan pada 2 pen kandang yang berbeda berdasarkan 

jenis kelamin. Sistem pemberian pakan mengikuti prosedur 

perusahaan dengan jadwal pemberian pakan tertera pada 

Tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Jadwal dan Jumlah Pemberian Pakan. 

Waktu Pemberian 

Pakan 

Banyaknya  

06.30 WIB 40% dari total pemberian 

konsentrat 

07.30 WIB 100% dari total pemberian 

hijauan 

13.00 WIB 60 % dari total pemberian 

konsentrat 

19.00 WIB 100% dari total pemberian jerami 

 

 Pemberian pakan pada waktu penelitian mengikuti 

pola perusahaan dengan waktu yang disebutkan pada Tabel 

1. Kisaran waktu yang digunakan adalah pemberian pagi 

pada pukul 06.30 untuk pemberian konsentrat dan pukul 

07.00 untuk pemberian hijauan. Siang, pada pukul 13.00 

untuk pemberian konsentrat. Malam, untuk pemberian 

jerami pada pukul 19.00.  

3.8 Batasan Istilah 

 Steer : Sapi jantan  muda  yang   dikebiri   untuk  

                            menghilangkan fungsi organ  reproduksi. 

 Heifer : Sapi betina dara (belum kawin) 

 Frame : Ukuran tinggi gumba sapi yang diukur dari 

                           bidang horizontal tanah 

 Grading : Pengkelasan    sapi    berdasarkan    umur 

                    bangsa, jenis kelamin, bobot badan, dan  

                    kesehatan ternak. 
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 PI  : Penanggalan   gigi   susu    sapi  menjadi  

               gigi seri permanent (permanent incicer). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Performan Bobot Badan Sapi Brahman Cross Steer 

dan Heifer  

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah sapi 

Brahman cross steer dan heifer yang memenuhi syarat, yaitu 

berjenis kelamin jantan yang dikastrasi, berjenis kelamin 

betina yang dianggap tidak lagi produktif, tidak mempunyai 

cacat fisik, kurus, kaki kuat, dada lebar, serta bebas dari 

penyakit. Syarat tesebut seperti yang disampaikan oleh 

Hafid et al (2005), menyatakan  bahwa  sapi  Brahman  di  

Australia secara  komersial  jarang  dikembangkan  secara  

murni  dan banyak  disilangkan dengan sapi Hereford-

Shorthorn (HS). Hasil persilangan dengan Hereford dikenal 

dengan nama  Brahman  Cross  (BX).  Sapi ini  mempunyai  

keistimewaan karena tahan  terhadap  suhu panas  dan 

gigitan  caplak,  mampu beradaptasi  terhadap makanan 

jelek serta mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tinggi. 

Ditambahkan pula oleh Takahashi et al (1988), yang 

menyatakan bahwa sapi dari bangsa Brahman Cross 

memiliki ketahanan yang yang baik terhadap parasit, 

cekaman panas serta kualitas yang tidak menentu pada 

pakan. Sidauruk et al (2012) menyatakan bahwa sapi yang 

baik untuk bakalan adalah sapi yang kurus dan sehat supaya 

PBB-nya tinggi. 

Sapi yang terdapat dilokasi penelitian serta yang 

digunakan dalam penelitian adalah bangsa Brahman cross 
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steer dan heifer yang memiliki ciri warna putih kelabu, tidak 

bertanduk, mempunyai gelambir dari rahang bawah sampai 

ujung tulang dada depan dan tidak terlalu berlipat. 

Dijelaskan oleh Gillispie (2006), yang menyatakan bahwa 

Brahman cross jantan mempunyai 87,5% keturunan 

Brahman dan 12,5% keturunan sapi lainya. Sapi jantan 

Brahman cross dicirikan dengan bulunya yang tipis dan 

berwarna putih atau kelabu. Otot tubuh kompak dan 

berpunuk. Kepala besar tidak bertanduk atau jika bertanduk 

akan dipotong. Paha besar dan kaki panjang. Gelambir 

mulai dari rahang bawah sampai ujung tulang dada depan 

dan tidak terlalu berlipat-lipat. Sapi betina Brahman cross 

memiliki darah Brahman 75% dan 25% keturunan sapi 

lainnya. 

Hasil akhir dari produksi sapi tersebut akan 

menunjukan performan produksi yang akan menjadi salah 

satu parameter evaluasi keberhasilan manajemen 

penggemukan sapi. Parameter evaluasi yang digunakan 

adalah bobot badan dan pertambahan bobot badan. 

Tabel 3. Rataan±SD Performan Produksi Sapi Brahman 

Cross Steer dan Heifer selama Penelitian. 

Jenis 

Kelamin 

Rataan (kg/ekor) 

BBawal BBakhir PBB PBBH 

Steer 
385,27 ± 

16,50* 

438,55 ± 

27,80 

53,27 ± 

16,29 

0,90 ± 

0,28 

Heifer 
369,82 ± 

10,31* 

433,55 ± 

16,46 

63,73 ± 

14,31 

1,10 ± 

0,25 

Keterangan: BB = Bobot Badan 
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BB awal BB akhir

Kg Steer

Heifer

  PBBH = Pertambahan Bobot Badan Harian 

  PBB = Pertambahan Bobot Badan 

BBawal sapi Brahman Cross steer dan heifer hasil 

penelitian memiliki perbedaan yang nyata kendatipun frame 

score yang digunakan sama yaitu frame M. Perbedaan yang 

nyata diketahui setelah dilakukan uji kelanjutan 

menggunakan uji t saling bebas. Adanya perbedaan ini dapat 

dikarenakan kondisi body condition score (BCS) dan BBawal 

yang tidak sama hal ini sejalan yang diungkapkan oleh 

Widjono (2001) yang menyatakan bahwa perbedaan pada 

berat badan awal berpengaruh terhadap pertambahan berat 

badan harian. Sedangkan BBakhir pada sapi Brahman Cross 

steer dan heifer kendatipun rataan bobot badannya tidak 

sama akan tetapi menunjukan hasil yang tidak bebeda nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik pertumbuhan selama penelitian. 

 

 Grafik pertumbuhan diatas dapat memperjelas 

bahwa setelah mengalami masa penggemukan selama 60 

hari rataan BBakhir heifer semakin mendekati rataan BBakhir 
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steer. Hal ini menunjukan bahwa BBawal sangat 

mempengaruhi terhadap pertambahan bobot badan. Hal ini 

senada dengan apa yang diutarakan Soebagyo et al (2012) 

yang menyatakan bahwa penggemukan sebaiknya dilakukan 

dalam waktu 2 bulan saja karena akan mendapatkan PBBH 

yang lebih tinggi, lebih lanjut lagi Ngadiyono (2000) 

menambahkan cepatnya pertumbuhan tersebut berlangsung 

pada 50 sampai 100 hari. 

BBakhir pada masing-masing jenis kelamin 

mengalami peningkatan setelah mengalami proses 

penggemukan selama 60 hari. Rataan data pada Tabel 3 

menampakan bahwa BBakhir memiliki memiliki perbedaan 

antara steer dan heifer. Perbedaan BBakhir paling tinggi yaitu 

pada BBakhir steer lebih tinggi daripada BBakhir heifer. Secara 

keseluruhan BBawal pada sapi yang digunakan dalam 

penelitian masih berkisar pada BB normal penggemukan, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Soeparno et al (1991) 

pada hasil penelitianya menyatakan bahwa, bakalan yang 

baik pada sapi Brahman Cross memiliki rataan bobot badan 

awal 326,4 Kg dengan umur antara 1,5 sampai 2,5 tahun 

 

4.2. Performan PBB dan PBBH Sapi Brahman Cross 

Steer dan Heifer  

Hasil penelitian tentang PBB sapi Brahman cross 

steer dan heifer digambarkan pada Gambar 1 yang 

menampilkan rataan dari PBB sapi Brahman cross selama 

60 hari masa penggemukan. 
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Gambar 2. Grafik Rataan PBB Sapi Brahman Cross Steer 

dan Heifer Hasil  Penelitian 

 

 PBB sapi Brahman cross steer dan heifer yang 

digemukan selama 60 hari. Sapi Brahman cross heifer 

mempunyai rataan PBB yang lebih tinggi dari steer. 

Ditambahkan oleh Sidauruk et al (2012) yang menyatakan 

bahwa, hubungan bobot badan awal dengan PBB adalah 

bobot badan awal yang lebih kecil (<300 kg)  akan 

menghasilkan PBB yang lebih tinggi daripada dengan bobot 

badan lebih dari 300 kg. hal ini disebabkan sapi yang 

memiliki bobot lebih rendah memiliki laju pertumbuhan 

yang tinggi. Pada hasil penelitian bobot badan awal heifer 

lebih rendah daripada steer dengan hasil PBB yang lebih 

tinggi. Meskipun ada perbedaan pada nilai rataan PBB 

masing-masing kelompok jenis kelamin, akan tetapi setelah 

melalui uji statistik diperoleh kesimpulan yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05). 
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Gambar 3. Grafik Rataan PBBH Sapi Brahman Cross Steer 

dan Heifer Hasil  Penelitian 

 

PBBH sapi Brahman cross steer maupun heifer 

setalah 60 hari masa penggemukan. PBBH sapi Brahman 

cross  menunjukan rataan yang berbeda pada kelompok 

jenis kelamin. Nilai PBBH tersebut berbeda dengan 

pendapat Soeprapto (2012) yang menyatakan bahwa sapi 

Brahman memiliki rata-rata pertambahan bobot badan 

harian 0,73 sampai 0,84 kg/hari. Perbedaan ini 

memungkinkan terjadi dikarenakan lokasi penelitian yang 

berbeda. Namun, hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ngadiyono (2000), dimana 

disampaikan bahwa PBBH sapi Brahman Cross pada 

kisaran 0,85 – 1,25 kg/ekor/hari. Berdasarkan data Tabel 3, 

dapat diketahui bahwa heifer memiliki PBBH tertinggi. 

Rataan PBBH pada sapi Brahman cross secara 

umum menggambarkan heifer lebih tinggi dibandingkan 
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steer. Hasil uji statistik menunjukan kesimpulan bahwa 

tidak ada perbedaan antar keduanya (P>0,05). 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. 

 Gambar 3 dapat dikatakan adanya kemungkinan 

bahwa steer telah mengalami titik balik pertumbuhan 

sehingga PBBH-nya lebih rendah dari heifer, sedangkan 

heifer dimungkinkan masih mengalami pertumbuhan yang 

positif. Hal ini dimungkinkan karena adanya rataan sebaran 

umur pada kedua jenis materi penelitian tidak sama. seperti 

yang disampaikan oleh Aberle et al (2001), yang 

menyatakan bahwa setelah kedewasaan laju 

pertumbuhannya menjadi negatif. 

Laju pertumbuhan, oleh Hafid et al (2005), 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, hormon, pakan, gen, iklim 

dan kesehatan induk. Pada materi penelitian sapi Brahman 

Cross heifer, 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 
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(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.  

Perbedaan pada hasil penelitian ini dapat 

dikarenakan manajemen penggemukan yang dilakukan pada 

perusahaan tempat dilakukannya penelitian yang berprinsip 

efisiensi. Efisiensi disini terdiri dari aspek biaya operasional 

dan hasil akhir yang didapat atau dengan kata lain biaya 

oprasional semakin kecil akan tetapi didapat hasil yang 

optimal. Hal ini mengingat definisi usaha penggemukan 

menurut Sidauruk et al (2012) yang menyebutkan bahwa, 

untuk mencapai efisiensi ekonomis yang tinggi pada 

penggemukan sapi potong perlu diketahui saat yang tepat 

untuk menggemukan, lama pelihara dan saat yang tepat 

untuk menjual. Ditambahkan pula oleh Tholon et al (2012) 

yang menyebutkan bahwa, efisiensi sangat perlu dilakukan 

pada penggemukan sapi untuk menekan biaya perawatan. 

Ferrel (2006) berpendapat bahwa pertambahan bobot badan 

umumnya merupakan suatu variabel yang digunakan untuk 

menyatakan pertumbuhan ternak dalam waktu. Pertambahan 

bobot badan biasanya dalam pertambahan bobot badan 

perhari, setiap minggu atau lainnya. Penimbangan pada 

waktu penelitian dilakukan sekali pada 60 hari setelah 

digemukan. 

Metode penggemukan yang digunakan pada 

penelitian adalah metode dry lot fattening. Metode ini 

memiliki keunggulan berupa intensifikasi pemeliharaan 

dalam waktu singkat dengan manajemen pakan merupakan 
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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 menitik 

beratkan 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. Pendapat yang 

disampaikan tersebut sesuai dengan yang dilakukan pada 

saat penelitian dimana pemberian pakan kering berupa 

konsentrat tidak diberikan dalam bentuk basah “dicombor”. 

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, dll. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan 

sapi ini dinilai memiliki. 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. Seperti yang disampaikan oleh Purbowati 

et al (2012) yang menyatakan, konsentrat merupakan bahan 

pakan ternak yang mudah dicerna sehingga laju aliran pakan 
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dalam saluran pencernaan lebih cepat dan memungkinkan 

ternak untuk menambah konsumsi pakan. 

Pada pemberian konsentrat, perbandingan pemberian 

pagi hari 40% dan sore hari 60% dari total pemberian 

harian. Sedangkan pemberian hijauan, perbandingan 

pemberian pagi dan sore hari adalah sama, yaitu 50% dari 

total pemberian. Strategi pemberian pakan ini dipilih untuk 

mencapai efisiensi pemberian pakan selain tetap memenuhi 

kebutuhan dan tingkah laku sapi. Strategi pemberian pakan 

tersebut merupakan bagian dari manajemen penggemukan. 

Rataan komposisi pemberian pakan harian total 

untuk adalah: konsentrat 80,67%, hijauan 9,80% dan jerami 

9,52%.  Rataan konsumsi pakan harian total adalah 11,27 

kg/hari atau 90,18%. Konsumsi pakan 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 Elzo et al (2008) yang menyatakan bahwa, 

konsumsi sangat berperan penting dalam  proses 

pertumbuhan, baik untuk PBBH maupun PBB. Wiliamson  

(1970),  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. Ditambahkan pula oleh Anggorodi (1979), yang 

menyatakan pakan adalah kebutuhan mutlak yang harus 

selalu diperhatikan dalam kelangsungan hidup pemeliharaan 

ternak. Apalagi untuk ternak ruminansia yang memerlukan 

sumber hijauan sebagai proporsi pakannya, pada saat 
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penelitian juga dipertimbangkan mengenai pemberian 

pakannya. Untuk lebih rinci tentang pemberian pakan dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

Pada saat penelitian hanya dilakukan analisa 

terhadap bahan pakan konsentrat dengan asumsi jerami dan 

rumput gajah yang digunakan memiliki kandungan yang 

sama dengan NRC. Hal ini seperti pendapat  Parakkasi 

(1999), yang menyatakan bahwa pakan adalah semua bahan 

yang biasa diberikan dan bermanfaaat bagi ternak serta tidak 

menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh ternak. 

Pakan  yang diberikan harus berkualitas tinggi yaitu 

mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak 

seperti air, karbohidrat, lemak, protein dan  mineral. Secara 

umum konsumsi sapi steer terhadap pakan kurang 

memenuhi kebutuhan yang diharuskan sehingga 

pertumbuhan otot kurang maksimal dan berpengaruh 

langsung terhadap PBB dan PBBH yang kurang maksimal, 

sedangkan dengan pakan yang sama konsumsi pakan sapi 

heifer secara umum sudah mencukupi sehingga PBB dan 

PBBH menjadi optimal. Ditambahkan oleh Anggorodi 

(1979), yang menyebutkan pertambahan bobot badan 

ditentukan oleh berbagai faktor, terutama jenis sapi, jenis 

kelamin, umur,pakan atau ransum. Konsumsi yang tidak 

sama pada penelitian dimungkinkan karena adanya faktor 

genetik mengingat sapi yang digunakan adalah Brahman 

cross yang langsung diimpor dari Australia dan perusahaan 

tidak mengetahui sapi bakalan yang diimpor hasil 

persilangan sapi Brahman dengan sapi dari bangsa apa saja. 

Selain itu juga hewan ternak per individu dari spesies yang 

sama, agak berbeda dalam  kesanggupanya mencerna setiap 
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makanan yang diberikan kepadanya. Ternak yang 

mempunyai potensi genetik yang tinggi akan memiliki 

respons yang baik terhadap pakan yang diberikan dan 

efisiensi pakan yang dicapai tingggi (Folmer et al,  2009). 

Secara lebih rinci tentang konsumsi pakan dan kebutuhan 

nutrisi yang danjurkan dapat dilihat pada lampiran 8.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Rataan bobot badan sapi Brahman cross steer dan 

heifer yang menjadi materi penelitian adalah 385,27 

± 16,50 kg/ekor (steer) dan 369,82 ± 10,31 kg/ekor 

(heifer) yang digemukan selama 60 hari 

menghasilkan rataan bobot badan 438,55 ± 27,80 

kg/ekor (steer) dan 433,55 ± 16,46 kg/ekor (heifer). 

2. Rataan PBB yaitu 53,27 ± 16,29 kg/ekor (steer) dan 

63,73 ± 14,31 kg/ekor (heifer), serta rataan PBBH 

yaitu 0,90 ± 0,28 kg/ekor/hari (steer) dan 1,10 ± 0,25 

kg/ekor/hari (heifer). 

3. Sapi Brahman cross heifer memiliki tingkat efisiensi 

yang lebih baik daripada steer dengan persentase 

PBB sebesar 54,47% dan persentase PBBH sebesar 

55%. 

5.2 Saran 

1. Saran yang dapat disampaikan yaitu untuk bakalan 

dipilih heifer karena memiliki tingkat efisiensi yang 

lebih baik daripada steer. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 

umur terhadap PBB dan PBBH untuk bisa 
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mengetahui perbedaan efisiensi antara kedua jenis 

kelamin ini. 
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Lampiran 1.  

Bobot Badan Sapi Brahman Cross Steer dan heifer 
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Lampiran 2.  

Analisa Uji t Bobot Badan Awal 

 

• Tingkat signifikansi (level of significance) yang dipilih α 
= 0,05. 

• Aturan penerimaan dan penolakan : 

H0 ditolak jika nilai P < α = 0,05 dan sebaliknya H0 

diterima jika nilai P ≥ α = 0,05. 

 
Terlihat nilai P < 0,05 sehingga H0 ditolak yaitu rata-rata 

kedua BBawal tidak sama 

(berbeda nyata). 
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Lampiran 3. 

Analisa Uji t Bobot Badan Akhir 

 
• Tingkat signifikansi (level of significance) yang dipilih α 

= 0,05. 

• Aturan penerimaan dan penolakan : 

  H0 ditolak jika nilai P < α = 0,05 dan sebaliknya H0 

diterima jika nilai P ≥ α = 0,05. 

 
Terlihat nilai P > 0,05 sehingga H0 diterima yaitu rata-rata 

kedua PBB sama (tidak berbeda nyata). 
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Lampiran 4.  

Analisa Uji t PBB 

 
• Tingkat signifikansi (level of significance) yang dipilih α 

= 0,05. 

• Aturan penerimaan dan penolakan : 

H0 ditolak jika nilai P < α = 0,05 dan sebaliknya H0 

diterima jika nilai P ≥ α =0,05. 

 

 
Terlihat nilai P > 0,05 sehingga H0 diterima yaitu rata-rata 

kedua PBB sama (tidak berbeda nyata). 

 

 



45 

 

Lampiran 5.  

Analisa Uji t PBBH 

 
• Tingkat signifikansi (level of significance) yang dipilih α 

= 0,05. 

• Aturan penerimaan dan penolakan : 

  H0 ditolak jika nilai P < α = 0,05 dan sebaliknya H0 

diterima jika nilai P ≥ α = 0,05. 

 
Terlihat nilai P > 0,05 sehingga H0 diterima yaitu rata-rata 

kedua PBBH sama (tidak berbeda nyata). 
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Lampiran 6.  

Rataan Pemberian dan Konsumsi Pakan Selama 

Penelitian 
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Lanjutan lampiran 4.  

Tabulasi Recording Pakan Selama Penelitian 
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Lanjutan lampiran 4.  

Tabulasi Recording Pakan Selama Penelitian 
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Lampiran 7.  

Konsumsi Pakan Selama Penelitian 
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Lampiran 8. 

Kandungan Zat Nutrisi Pada Pakan yang Digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


