
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha dan pengembangan peternakan saat ini menunjukan prospek yang 

sangat cerah dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan 

ekonomi pertanian. Sebagian masyarakat dunia mengakui bahwa produk-produk 

peternakan memegang peranan yang sangat penting di masa yang akan datang. 

Usaha peternakan sapi potong di Indonesia didominasi oleh sistem pemeliharaan 

induk dan anak. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menghasilkan seekor pedet 

tiap tahunnya, sehingga masalah reproduksi ini sangat perlu menjadi perhatian 

peternak. 

Sapi hasil silangan menunjukkan performans yang lebih baik dibandingkan 

dengan sapi lokal, sehingga banyak disenangi oleh peternak, terbukti dari 

banyaknya sapi-sapi lokal yang disilangkan dengan Simmental dan Limousin 

(Thalib dan Siregar, 1999), disamping mempunyai pertumbuhan yang cepat dan 

kualitas karkas yang baik, sapi hasil silangan juga mempunyai harga jual yang 

tinggi. Program inseminasi buatan (IB) di Indonesia telah menghasilkan beberapa 

sapi potong silangan. Sapi Simpo sebagai hasil persilangan antara sapi Simmental 

dengan sapi PO, merupakan sapi silangan yang banyak disukai dan dipelihara oleh 

peternak rakyat. Simmental adalah sapi dari bangsa Bos taurus yang terbiasa 

hidup di daerah dengan temperatur udara yang dingin dan tatalaksana 

pemeliharaan yang intensif, serta termasuk sapi tipe besar sehingga secara genetik 

mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sapi PO adalah termasuk bangsa Bos 



indicus yang berasal dari daerah tropis, terbiasa hidup di daerah dengan 

temperatur udara yang panas dan tatalaksana pemeliharaan yang ekstensif, serta 

termasuk sapi tipe kecil sampai sedang sehingga laju pertumbuhannya rendah 

sampai sedang. Oleh karena itu, sapi Simpo secara genetik akan mewarisi sifat-

sifat kedua tetuanya masing-masing sebesar 50%, diduga dibandingkan dengan 

sapi PO akan mempunyai potensi laju pertumbuhan lebih cepat tetapi kurang 

tahan terhadap pengaruh temperatur udara panas dan kondisi pakan terbatas. 

Salah upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas 

ternak sapi lokal salah satunya adalah melalui sistem persilangan. Tidak kurang 

dari 10 macam bangsa sapi potong telah diimpor, baik berupa ternak hidup 

maupun dalam bentuk semen beku untuk disilangkan dengan ternak lokal 

(Hardjosubroto, 2001). Sistem persilangan yang dilakukan lebih ditujukan untuk 

menghasilkan bangsa baru melalui grading up dan untuk menghasilkan sapi 

jantan (final stock) yang pada akhirnya digunakan untuk penggemukan. Sapi hasil 

silangan menunjukkan performans yang lebih baik dibandingkan dengan sapi 

lokal, sehingga banyak disenangi oleh peternak, terbukti dari banyaknya sapi-sapi 

lokal (PO) yang disilangkan dengan Simmental dan Limousin (Thalib dan Siregar, 

1999).   

 Peternak menyukai  sapi persilangan karena mampu menghasilkan 

keuntungan ekonomi dengan cepat melalui penjualan bakalan serta calon bibit, 

ukuran tubuh yang lebih besar, pertambahan berat-badan yang tinggi serta berat 

akhir yang jauh lebih besar dibandingkan sapi lokal serta temperamennya yang 

tenang dan jinak (Hardjosubroto, 2001). Persilangan dengan metode backcross 

kandungan genetik Simental pada sapi lokal terus mengalami peningkatan, 



peningkatan ini sudah tentu membutuhkan perbaikan pakan dan kondisi 

lingkungan yang memadai mengingat genetik dominan pada sapi persilangan ini 

berasal dari daerah sub tropis. Jenis pakan yang diberikan juga sangat berbeda, 

dimana Amerika Utara dan Eropa sebagai daerah penyebaran utama sapi Simental 

adalah kawasan yang mengandalkan bahan pakan yang berasal dari biji-bijian 

(grain fed) sedangkan Australia dan Amerika latin mengandalkan pada pastura 

(grass fed) (Riady, 2006). Usaha peternakan di Indonesia, khususnya Sumatera 

Barat merupakan peternakan rakyat skala kecil. Pemberian pakan sampai saat ini 

oleh peternak cenderung tidak ada perbedaan sama sekali baik untuk PO, F1, F2 

dan sapi lainnya dimana pakan utama yang diberikan adalah rumput gajah 

dicampur dengan rumput alam. Sebagaimana diketahui pakan pada daerah tropis 

sangat terbatas serta mempunyai kandungan gizi yang rendah , perbaikan 

lingkungan juga tidak dilakukan sehingga sapi dipelihara pada cekaman panas 

yang tinggi dimana hal ini akan menurunkan tingkat produktivitas sapi (Dunn dan 

Moss, 1992).  

Secara ekonomis dalam jangka pendek metode persilangan dengan 

backcross ini memang sangat menguntungkan, namun belum diketahui 

dampaknya untuk jangka panjang terutama dikaitkan dengan tujuan untuk 

peningkatan reproduksi serta peningkatan populasi sapi potong di Indonesia. 

Untuk itu dibutuhkan observasi mengenai performans produksi keturunannya, 

agar peningkatan genetik sapi lokal PO dengan pemasukan darah Simental dapat 

memberikan keuntungan maksimal untuk jangka panjang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 



Peningkatan produktivitas sapi potong melalui program persilangan 

(crossbreeding) antara sapi Limousin atau Simmental dengan sapi Peranakan 

Ongole (PO) telah lama dilakukan melalui sistem perkawinan inseminasi buatan 

(IB). Tujuan utama persilangan adalah menggabungkan dua sifat atau lebih yang 

berbeda yang semula terdapat dalam dua bangsa ternak ke dalam satu bangsa 

silangan.  

Hasil persilangan keturunan pertama antara sapi Simmental dengan sapi PO 

yaitu sapi Simpo memiliki proporsi darah sapi Simmental dan sapi PO masing-

masing 50%, demikian juga pada sapi Limpo memiliki proporsi darah sapi 

Limousin 50% dan PO 50%. Hasil keturunan kedua melalui persilangan 

backcross untuk sapi Simpo memiliki proporsi darah Simmental 75% dan PO 

25%, untuk sapi Limpo memiliki proporsi darah Limousin 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. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi permasalahan 

adalah bagaimana perbedaan performan produksi pedet pada induk sapi Simpo 

yang dikawinkan dengan sapi Limousin dan Simmental. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan performan pedet pada 

induk sapi Simpo hasil IB dengan pejantan sapi Simmental dan Limousin. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kebijakan 

pemerintah dalam program persilangan. 

 

1.5 Hipotesis 

Pedet sapi Simpo yang diinseminasi buatan dengan pejantan sapi Simmental 

memiliki performans produksi yang  lebih tinggi dibandingkan dengan sapi 

Limousin. 

 


