
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari wilayah Propinsi Jawa Timur 

yang terletak di kawasan Selatan, berbatasan langsung dengan Samudra 

Indonesia.Wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, bagian 

barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, batas bagian utara adalah 

Kabupaten Kediri, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. 

Kabupaten Blitar memiliki ketinggian kurang lebih 167 meter di atas permukaan 

air laut. Lokasi Kabupaten Blitar berada disebelah selatan katulistiwa, tepatnya 
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Suhu di Kabupaten Blitar berkisar antar 25
0
 hingga 32

0
 C, dan sangat cocok untuk 

beternak sapi potong. Menurut Williamson dan Payne (1992), kondisi lingkungan 

yang optimum bagi pertumbuhan kambing yang baik adalah 28 – 33 
O
C. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar cukup baik untuk pengembangan ternak, 

dan diharapkan dapat menjadi sumber produksi peternakan sapi potong.Luas 

Kabupaten Blitar 1.588,79 km
2
. Kabupaten Blitar memiliki 22 Kecamatan yang 

terbagi menjadi sebannyak 248 Desa/Kelurahan. Rata-rata curah hujan Kabupaten 

Blitar adalah 583 mm.  

 

4.2 Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan dan Ukuran Tubuh   

Bobot lahir dan ukuran tubuh anak sapi Simpo berdasarkan pejantan yang 

digunakan dalam proses perkawinan disajikan pada Tabel 3.  

 



Tabel 3. Rataan bobot lahir dan ukuran tubuh anak sapi Simpo hasil perkawinan 

dengan pejantan Simmental dan Limousin berdasarkan jenis kelamin 

 

 

Parameter 

Sapi 

Simmental x Simpo Limousin x Simpo 

Jantan  

(11 ekor) 

Betina 

(14 ekor) 

Jantan 

(13 ekor) 

Betina 

(12 ekor) 

Bobot Lahir (kg) 39,55+3,27 34,07+3,67 38,08+5,38 36,17+4,82 

Lingkar Dada (cm) 69,55+3,28 64,07+3,65 68,08+5,37 66,17+4,83 

Panjang Badan (cm) 49,18+3,22 43,50+3,56 48,77+5,08 46,67+4,78 

Tinggi gumba (cm) 59,09+5,45 53,79+3,40 56,15+5,52 54,50+4,87 

 

Pada Tabel 3 dapat dikemukakan bahwa bobot lahir anak sapi Simpo hasil 

perkawinan dengan pejantan Simental untuk jenis kelamin jantan dan betina 

masing-masing sebesar adalah 39,55+3,27 kg dan 34,07+3,67 kg. Rataan lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi gumba pada ternak jantan adalah 69,55+3,28 cm; 

49,18+3,22 cm dan 59,09+5,45 cm, sedangkan pada betina sebesar 64,07+3,65 

cm;  43,50+3,56 cm dan 53,79+3,40 cm.  

Bobot lahir dan ukuran tubuh anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan 

pejantan Limousin untuk jenis kelamin jantan dan betina masing-masing sebesar 

adalah 38,08+5,38 kg dan 36,17+4,82 kg. Rataan lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi gumba pada ternak jantan adalah 68,08+5,37 cm; 48,77+5,08 cm dan 

56,15+5,52 cm, sedangkan pada betina sebesar 66,17+4,83 cm;  46,67+4,78 cm 

dan 54,50+4,87 cm.  

Rataan bobot lahir dan ukuran tubuh pada anak sapi jantan sapi Simpo yang 

dikawinkan dengan pejantan Simmental dan Limousin tidak ada perbedaan 

daripada anak betina. Menurut Ihsan (1990) menyatakan secara umum berat lahir 

jantan lebih besar daripada betina. Hal ini disebabkan adanya hormon androgen 

yang dimiliki anak jantan akan menyebabkan adanya retensi nitrogen lebih 

banyak dibandingkan dengan anak betina, sehingga akan mengakibatkan 



pertumbuhan yang lebih besar. Oleh karena itu, fetus jantan akan memiliki 

pertumbuhan pralahir lebih besar sehingga memiliki berat lahir lebih besar pula 

dibandingkan dengan anak betina. 

Bobot anak sapi waktu lahir dipengaruhi oleh efek tetap yaitu jenis kelamin, 

paritas dan musim. Bobot lahir sapi jantan pada umumnya memiliki bobot badan 

lebih tinggi dari pada sapi betina. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh sistim 

hormonal. Testosteron pada ternak jantan dapat meningkatkan daya ikat cytosol 

yang berhubungan dengan metabolisme protein. Paritas identik dengan umur 

induk yang menunjukkan pengalaman induk dalam melahirkan anak. Induk yang 

beranak untuk kedua kalinya menghasilkan bobot lahir yang lebih tinggi 

dibandingkan induk yang baru pertama kali beranak. Musim berpengaruh tehadap 

besar fetus pada beberapa species. Sapi bunting yang mengalami stress panas akan 

menghambat pertumbuhan fetus dan derajat penghabatan sebanding dengan 

lamanya stress. Pengaruh iklim yang ekstrim terhadap ternak yaitu penurunan feed 

intake (pakan yang dimakan), gangguan terhadap pertumbuhan dan 

mengakibatkan kematian embrio dan adanya fetus yang kerdil (Williamson dan 

Payne, 1992). 

 

4.3 Hasil Perhitungan Statistik Vital 

 Hasil penelitian terhadap rataan bobot lahir dan ukuran tubuh anak sapi 

Simpo hasil perkawinan dengan pejantan Simmental dan Limousin disajikan pada 

Tabel 4.  

 

 



Tabel 4. Rataan bobot lahir dan ukuran tubuh anak sapi Simpo hasil perkawinan 

dengan pejantan Simmental dan Limousin 

 

Parameter Sapi 

Simmental x Simpo Limousin x Simpo 

Bobot Lahir (kg) 36,48+4,41 37,16+5,11 

Lingkar Dada (cm) 66,48+4,41 67,16+5,11 

Panjang Badan (cm) 46,00+4,43 47,76+4,95 

Tinggi Gumba (cm) 56,12+4,30 55,36+5,45 

 

4.3.1 Hasil Perhitungan Bobot Badan  

 Berdasarkan uji t terlihat tidak ada perbedaan antara bobot lahir anak sapi 

Simpo hasil perkawinan dengan pejantan Simmental dan Limousin, akan tetapi 

bobot lahir anak sapi Simpo yang dikawinkan dengan pejantan Limousin  

(37,16+5,11 kg) tidak ada perbedaan daripada bobot lahir hasil dari perkawinan 

dengan pejantan Simmental (36,48+4,41 kg). Rataan bobot badan ini lebih tinggi 

dari penelitian Affandhy, Pamungkas, Yusran, Wijono, Anggraeni, Soekirno, 

Sutardjo, Suhariyono dan Rustamadji (2004) yang melaporkan bobot lahir sapi 

persilangan PO x Simmental x Limousin sebesar 29,6+4,8 kg sedangkan 

persilangan PO x Limousin x Simmental sebesar 26,9+3,89 kg. 

Tingginya bobot lahir anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan pejantan 

Limousin daripada hasil perkawinan dengan pejantan Simmental diduga karena 

terjadi peningkatan efek heterosis karena terjadi persilangan 3 bangsa. Semakin 

besar proporsi darah sapi Bos taurus tampak menyebabkan semakin membesar 

nya bobot badan pedet saat lahir.  Hal ini terjadi karena secara genetik Bos taurus 

adalah sapi bertipe tubuh besar (Anonimus, 2007) sehingga pedet silangan tiga 

bangsa yang berarti mempunyai proporsi darah Bos taurus sebesar 75% (lebih 

besar dibanding pedet silangan dua bangsa yang hanya 50%), akan mempunyai 

bobot lahir yang lebih besar dibandingkan dengan dua bangsa, terlebih apabila 



selama buntingnya induk mendapat pakan yang lebih baik. Hal yang serupa 

dikatakan Phillips (2001), yaitu bobot lahir pedet banyak dipengaruhi oleh 

genetiknya/bangsa kedua tetuanya, sehingga peningkatan proporsi darah Bos 

taurus dari 50% pada sapi silangan dua bangsa menjadi 75% pada tiga bangsa, 

secara genetik akan menghasilkan pedet dengan bobot lahir yang semakin besar. 

 

4.3.2 Hasil Perhitungan Lingkar Dada 

 Tabel 4 menunjukkan lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba pada 

anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan pejantan Simmental dan Limousin. 

Hasil uji t menunjukkan  uji t terlihat tidak ada perbedaan antara ukuran tubuh 

anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan pejantan Simmental dan Limousin. 

Rataan  lingkar dada pada anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan pejantan 

Simmental tidak ada perbedaan dibandingkan anak sapi Simpo hasil perkawinan 

dengan pejantan Limousin dengan nilai rataan lingkar dada masing-masing 

sebesar sebesar 66,48+4,41 cm dan 67,16+5,11cm. 

 

4.3.3 Hasil Perhitungan Panjang Badan 

 Rataan panjang badan pada anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan 

pejantan Simmental tidak ada perbedaan dibandingkan anak sapi Simpo hasil 

perkawinan dengan pejantan Limousin. Panjang badan anak sapi Simpo hasil 

perkawinan dengan pejantan Simmental sebesar 46,00+4,43 cm, sedangkan rataan 

pada anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan pejantan Limousin sebesar 

47,76+4,95 cm.  



4.3.4 Hasil Perhitugan Tinggi Gumba 

 Rataan tinggi gumba pada anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan 

pejantan Simmental tidak ada perbedaan anak sapi Simpo hasil perkawinan 

dengan pejantan Limousin. Tinggi Gumba anak sapi Simpo hasil perkawinan 

dengan pejantan Simmental sebesar 56,12+4,30 cm, sedangakan pada anak sapi 

Simpo hasil perkawinan dengan pejantan Limousin sebesar  55,36+5,45 cm. 

 Rataan ukuran tubuh anak sapi Simpo hasil perkawinan dengan pejantan 

Simental dan Limousin hasil penelitian ini lebih tinggi dari Aryogi., dkk.(2006) 

melaporkan bobot lahir, lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba sapi 

persilangan Simmental dengan Limpo masing-masing sebesar 35,3+5,8 kg; 88,5 

cm; 67,7 cm dan 69,7 cm sedangkan sapi persilangan Limousin dengan Limpo 

sebesar 33,9+5,8 kg untuk bobot lahir sedangkan lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi gumba masing-masing sebesar 85 cm; 68 cm dan 81 cm. 

 Chapman and Zobell (2004) menyatakan bahwa persilangan tiga bangsa 

sapi dapat meningkatkan performans keturunannya karena kemungkinan 

pemanfaatan heterosis hingga 100%. Menurut Hammack (1998) bahwa 

perkawinan dengan tiga bangsa dapat menaikkan bobot sapih hingga 23% 

dibandingkan dengan perkawinan dua bangsa yang hanya 8,3%. 

Persilangan pertama sampai ketiga menunjukkan kecenderungan penurunan 

keragaman genetik. Secara teori setiap kali grading-up terjadi penambahan 

komposisi gen pejantan unggul dan penurunan gen lokal. Sejalan dengan pendapat 

Warwick dkk. (1995) menyatakan bahwa keturunan generasi kedua menghasilkan 

keturunan dengan 75% bahan pewarisan dari bangsa murni. Pada generasi 

selanjutnya proporsi dari sifat pewarisan yang berasal dari betina jelek itu menjadi 



setengahnya setiap kali persilangan dan ditegaskan bahwa persilangan terus 

menerus dengan bangsa sapi impor menyebabkan heterosis dan kualitas adaptasi 

dapat hilang. Hasil analisis kluster diinterpretasikan dengan suatu warning bahwa 

turunan ketiga sapi turunan Simmental mempunyai keragaman genetik yang 

rendah. Hal ini dapat dipahami karena animo masyarakat yang tinggi terhadap 

bibit Simmental mengakibatkan sapi turunan telah mengakumulasi darah 

Simmental yang tinggi dan mengarah kepada terbentuknya sapi turunan yang 

secara genetis mendekati sapi aslinya. Oldenbroek and Van der Werf (1994) 

bahwa pemilihan suatu jenis sapi tertentu karena pertimbangan-pertimbangan 

keunggulan ekonomis dalam hal produksi dapat menurunkan diversitas genetik, 

dan bahkan menjadi salah satu mekanisme utama yang sangat potensial 

menurunkan keragaman genetik. 

Meningkatnya proporsi darah sapi silangan yang mendekati bangsa 

pejantannya apabila tidak didukung dengan manajemen yang baik akan 

menurunkan produktivitasnya. Sesuai dengan pendapat Warwick dkk. (1995) 

menyatakan bahwa keturunan generasi pertama membawa 50% pewarisan dari 

bangsa murni itu. Hasil keturunan kedua melalui persilangan backcross untuk sapi 

Simpo memiliki proporsi darah Simmental 75% dan PO 25%. Backcross adalah 

apabila keturunannya dikawinkan kembali dengan salah satu bangsa tetuanya. 

Dalam hal ini dilakukan dengan mengawinkan kembali ternak silangannya dengan 

bangsa pejantannya melalui IB. Maksud dari backcross adalah untuk memperoleh 

komposisi gen yang dimiliki oleh salah satu tetuanya agar di dalam populasinya 

semakin lama semakin besar. Oleh karena itu fenotip yang akan nampak pada sapi 



hasil backcross akan lebih mendekati bangsa pejantan daripada fenotip keturunan 

pertama. 

Menurut Sumadi (2009) pada dasarnya kawin silang sapi lokal dengan sapi 

impor/peranakan telah memusnahkan sapi Jawa dan mengakibatkan penurunan 

produksi serta reproduksi sapi potong nasional. Persilangan dua hewan yang 

hidup di dua kawasah hawa yang berbeda secara ekstrim (sapi Bos taurus ini biasa 

hidup di kawasan hawa dingin, sistem pemeliharaan teratur. Sapi lokal hidup di 

daerah tropis dan manajemen pemeliharaan konvensional) dapat merugikan 

pertumbuhan sapi lokal. Diduga keturunan sapi lokal yang dikawin silang 

menurun kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Kondisi pakan di pulau Jawa 

yang kurang baik, ikut menurunkan produksi dan reproduksi sapi silang. 

Dampaknya inefisiensi sistem produksi sapi nasional. Penurunan produktivitas 

sapi silangan sebagai pengaruh genetic enviromental interaction (interaksi 

genetika secara lingkungan). Yang memperparah, anak sapi dari hasil kawin 

silangan dikawinkan lagi dengan pejantan tetua. Keturunan tahap kedua ini 

mengandung 75% gen sapi bos taurus. Kejadian tersebut justru semakin 

menurunkan kemampuan adaptasi dengan kondisi dan lingkungan tropis. Sapi 

silangan Simpo dan Limpo misalnya tidak tahan panas, tandanya banyak infeksi 

di pojok mata bagian bawah dan nafas sering terengah-engah. 

Performans ternak sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan 

serta interaksinya antara faktor genetik dan lingkungan. Interaksi genotip dengan 

lingkungan dapat merupakan faktor yang berakibat baik terhadap performans 

ternak dan dapat pula negatif (Hardjosubroto, 1994). Interaksi genotip dengan 

lingkungan merupakan masalah sangat serius dibidang peternakan kaitannya 



dengan impor ternak. Interaksi ini dikatakan ada jika ternak yang dipelihara pada 

lingkungan tertentu akan berubah tingkat produksinya saat dipelihara 

dilingkungan berbeda. 

 


