
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 Perbedaan Bobot Lahir Pedet Berdasarkan Jenis 

Kelamin  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa bobot 

lahir pedet sapi BX pada penelitian ini rata- rata adalah 26,22 

± 4,51 kg. Bobot lahir pedet bervariasi baik pada pedet jantan 

maupun pedet betina. Bobot lahir pedet jantan dan betina 

berkisar antara 20 – 35 kg, akan tetapi bobot lahir pedet jantan 

cenderung lebih tinggi yaitu 26,99 ± 4,72 kg bila dibandingkan 

dengan bobot pedet betina yang hanya 25,44 ± 4,30 kg. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Kadarsih (2004) yang 

menyatakan bahwa bobot lahir pedet jantan berkisar antara 23-

29 kg dengan rata-rata 28,67±2,4 kg, sedangkan bobot lahir 

pedet betina memiliki kisaran bobot lahir antara 22 - 26 kg 

dengan rataan 24,45 ± 2,1 kg. Bobot lahir pedet jantan dan 

betina berdasarkan paritas dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bobot lahir pedet berdasarkan paritas 

 



 
 

Pedet jantan memiliki kemampuan pertumbuhan yang 

lebih cepat bila dibandingkan dengan pedet betina karena 

frame yang cukup besar, disamping itu juga adanya pengaruh 

hormonal. Hal ini sesuai dengan pendapat Nalbandov (1990 

dalam Rahmat, Dhalika dan Budi 2006) bahwa perbedaan 

pertumbuhan antara ternak betina dengan jantan diantaranya 

disebabkan pengaruh hormonal. Hormon androgen yang 

merupakan hormon kelamin yang mengatur pertumbuhan 

lebih tinggi pada ternak jantan, menyebabkan pertumbuhannya 

lebih cepat dari ternak betina. 

Gambar 1. menunjukkan adanya peningkatan bobot 

lahir pedet.Bobot lahir pedet mengalami peningkatan yang 

signifikan pada paritas ketiga baik pedet jantan maupun pedet 

betina, hal ini sesuai dengan Vargas et al. (1999) yang 

menyatakan bahwa dengan meningkatnya paritas atau umur 

induk maka bobot lahir juga akan mengalami peningkatan. 

Tjatur dan Ihsan (2011), menyatakan bahwa ternak pada 

paritas II, III dan IV memiliki kematangan dan kesiapan sel-

sel yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dalam status 

fisiologis yang sama. 

 Bobot lahir pedet jantan dan betina paritas I lebih 

rendah dibandingkan bobot lahir pedet pada paritas II dan 

paritas III, dikarenakan induk pada paritas I masih dalam fase 

pertumbuhan menuju dewasa tubuh yang membutuhkan nutrisi 

pakan untuk kebutuhan hidup pokok serta perkembangan fetus 

yang dikandungnya. Rendahnya bobot lahir pedet pada paritas 

I juga dikarenakan ukuran ruang abdominal yang masih belum 

besar sehingga tidak banyak memberikan ruang gerak terhadap 

perkembangan fetus. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kostaman dan Sutama (2006) yang menyatakan bahwa induk 

saat partus pertama belum mencapai dewasa tubuh, sehingga 



 
 

pakan yang dikonsumsi selain untuk pertumbuhan fetus yang 

dikandung, juga untuk pertumbuhannya sendiri, sehingga 

bobot lahir pedet pada paritas I, lebih ringan dibandingkan 

dengan bobot lahir pedet dari induk pada paritas-paritas 

berikutnya, yang lebih tua dan sudah dewasa tubuh. Hasil uji 

statistik bobot lahir pedet jantan dan pedet betina pada paritas 

dan jenis kelamin yang berbeda dipaparkan pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata dan standard Deviasi Bobot lahir pedet 

pada paritas I – III. 

P BB Pedet (kg) 

Jantan Betina 

PI
a
 27,63±4,82

a
 25,28±3,93

b
 

PII
a
 26,41±4,60

a
 25,61±4,71

a
 

PIII
b
 31,33±3,52

b
 26,53±2,23

a
 

Superskrip yang berbeda 
(a,b)

 menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05). 

Berdasarkan hasil analisa statistik menggunakan uji t 

pada Tabel 3. menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang nyata (P>0,05) antara bobot lahir pedet jantan dan pedet 

betina pada paritas I dengan paritas II, sedangkan bobot lahir 

pedet jantan pada paritas I dan III menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (P<0,05), sama halnya antara paritas II 

dan paritas III juga menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0,05). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Saumar 

(2008) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata 

(P<0,05) antara bobot lahir pedet jantan paritas I dan paritas II.  

Hasil uji statistik pada bobot lahir pedet jantan dan 

pedet betina menggunakan uji t pada paritas I menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (P<0,05), sedangkan pada 



 
 

paritas II baik pada bobot lahir pedet jantan maupun betina 

tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P>0,05). 

Namun pada paritas III menunjukkan adanya perbedaan yang 

nyata (P<0,05) antara bobot lahir pedet jantan dan pedet 

betina. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata- rata bobot 

lahir sapi BX adalah berkisar 26,22 ± 4,51 kg, lebih rendah 

bila dibandingkan Turner dalam Amri (2009) yang 

menyatakan bahwa bobot lahir sapi BX adalah 28,4 kg. 

Namun, bobot lahir sapi BX lebih tinggi dari pada sapi Bali, 

PO, dan Madura berturut-turut 17,11 ± 0,61 kg, 22,66 ± 3,18 

kg dan 19,78 ± 1,23 kg (Kadarsih, 2004; Hartaty dan Dicky, 

2008 dan Kutsiah dkk. 2003). Akan tetapi bobot lahir sapi BX 

masih lebih rendah dari bobot lahir sapi Sapi Simental yang 

berkisar 30,30 ± 2,83 kg dan Sapi Limousin yang berkisar 

antara 30,9 ± 1,3 kg (Saumar, 2008 dan Siregar dkk. 1999). 

Paritas bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

perbedaan pada bobot lahir pedet, namun terdapat faktor- 

faktor lain yang turut berpengaruh terhadap bobot lahir pedet 

seperti lingkungan dan manajemen pemberian pakan. 

Toelihere (1981) menyatakan bahwa perbedaan antara lain 

disebabkan faktor genetik yang dicerminkan oleh bangsa dan 

pengaruh faktor lingkungan terutama pakan. 

 

4.2 Persentase kelahiran Pedet  

Persentase kelahiran pedet jantan dan pedet betina 

dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

 

 



 
 

Tabel 4.Persentase Kelahiran pedet berdasarkan Jenis 

Kelamin paritas I-III. 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah Persentase Rasio Kelamin 

Jantan 112 48,70 % 0,95 

Betina 118 51,30 % 1,05 

Total 230 100 % 0,95 : 1,05 

 

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui jumlah kelahiran 

pedet betina lebih banyak dari kelahiran pedet jantan. Yaitu 

48,70% untuk jantan dan 51,30% untuk betina. Manajemen 

pemeliharaan pada lokasi penelitian ini metode perkawinan 

alam lebih banyak menghasilkan pedet betina. Khan (2012) 

menyatakan bahwa metode pembibitan berpengaruh nyata 

terhadap jenis kelamin pedet. Kelahiran jantan secara nyata 

lebih tinggi menggunakan inseminasi buatan (59% vs 51%) 

dibandingkan dengan perkawinan alami. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan perkawinan alami akan lebih banyak 

menghasilkan pedet betina. Jumlah betina yang relatif tinggi 

dalam populasi, akan sangat mendukung program breeding.   

Berry dan Cromie (2007) menyatakan hal yang sama 

bahwa inseminasi buatan meningkatkan peluang untuk 

mendapatkan pedet jantan dibandingkan dengan pedet betina. 

Seperti pada Tabel 4. menggunakan kawin alami 

meningkatkan kelahiran pedet betina, dengan rasio kelamin 

0,95 : 1,05. 

 

 

 

 



 
 

4.3 Hubungan Antara Bobot Badan Induk dan Bobot 

Lahir pada Jenis Kelamin yang Berbeda. 

Hasil analisis statistik hubungan antara bobot badan 

induk dan bobot lahir pedet serta persamaan regresi dan 

koefisien korelasi hasil penelitian tercantum pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Analisis korelasi dan regresi antara bobot badan 

induk dan bobot lahir. 

 
Hasil analisis pada Tabel 5. menunjukkan bahwa pada 

paritas I terdapat hubungan yang nyata (P<0,05) antara bobot 

badan induk dan bobot lahir pedet dengan nilai korelasi pada 

pedet jantan r= 0,469 dan pada pedet betina r= 0,496. 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan variasi bobot 

lahir pedet yang dipengaruhi oleh bobot badan induk sebesar 

21,99% pada jantan dan 24,6% pada betina sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel tersebut. Hal ini 

sesuai dengan Syukur dan Afandi (2009) yang menyatakan 

bahwa produktivitas ternak selama ini diperkirakan 70% 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sedangkan 30% 

dipengaruhi oleh faktor genetik. Karnaen dan Arifin (2007) 

menambahkan bahwa produktivitas sapi potong sangat 

dipengaruhi oleh faktor genotipe dan lingkungan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, 

diperoleh persamaan regresi Y= 14,575+ 0,037x pada pedet 

jantan, dan dihitung berdasarkan kenaikan per 1 unit kg bobot 



 
 

badan induk. Persamaan regresi pada paritas I pedet jantan 

menunjukkan bahwa koefisien regresi pada bobot badan induk 

(x) sebesar 0,037 yang berarti setiap peningkatan bobot badan 

induk sebesar 1 kg, akan meningkatkan bobot badan pedet 

sebanyak 0,037 kg. Berikut scatter plot hubungan antara bobot 

badan induk dengan bobot lahir pedet jantan. 

 

 

Gambar 2. Scatter plot hubungan antara bobot badan induk 

dan bobot lahir pedet jantan paritas I. 

 

Gambar 2. menunjukkan adanya hubungan linier 

positif, yang berarti dalam setiap kenaikan bobot badan induk 

akan diikuti kenaikan bobot lahir pedet, begitu juga sebaliknya 

ketika bobot badan induk menurun maka akan diikuti dengan 

menurunnya bobot lahir pedet, sesuai dengan Wyatt et al. 

(2004) yang menyatakan bahwa frame size atau ukuran tubuh 

sapi dan bobot badan mempunyai pengaruh yang nyata pada 

bobot lahir pedet sapi Brahman pada paritas pertama. 

Koefisien determinasi pada Gambar 2. menunjukkan besarnya 

data yang dipengaruhi bobot badan induk sebesar 24,6% dan 

y = 0.037x + 14.57
R² = 22%
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75, 4% lainnya lebih dipengaruhi oleh faktor non genetik yaitu 

lingkungan. Campbell dan Lasley (1985) dalam Iskandar 

(2011) menyatakan bahwa kondisi yang nyaman bagi bangsa 

sapi Bos Indicus seperti Brahman cross yaitu 10 – 26.67° C. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, 

diperoleh persamaan regresi Y= 14,255+ 0,030x pada pedet 

betina, dan dihitung berdasarkan kenaikan per 1 unit kg bobot 

badan induk. Persamaan regresi pada paritas I pedet betina 

menunjukkan bahwa koefisien regresi pada bobot badan induk 

(x) sebesar 0,030 yang berarti setiap peningkatan bobot badan 

induk sebesar 1 kg, akan meningkatkan bobot badan pedet 

sebanyak 0,030 kg. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Saumar (2008) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang nyata (P<0,05) antara bobot badan induk dengan bobot 

lahir pedet jantan paritas I dengan persamaan regresi y : 9,439 

+ 0,09355x ( r: 0,8626 ). Berikut scatter plot hubungan antara 

bobot badan induk dengan bobot lahir pedet betina.  

 

 

Gambar 3. Scatter plot hubungan antara bobot badan induk 

dan bobot lahir pedet betina paritas I. 
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Gambar 3. menunjukkan adanya korelasi positif,  

ketika bobot badan induk naik maka bobot badan pedet akan 

ikut naik, begitu juga sebaliknya ketika bobot badan induk 

menurun maka bobot badan pedet juga mengalami penurunan.  

Adanya hubungan antara bobot badan induk dan pedet 

pada paritas I tidak terlepas dari adanya beberapa faktor 

diantaranya yang paling berpengaruh adalah faktor status 

fisiologis  induk itu sendiri. Induk yang pertama kali partus 

diprediksi adalah betina dara yang masih belum mencapai 

dewasa tubuh, sehingga pada saat pertama kali partus semua 

aktivitas reproduksi dan fisiologisnya belum bekerja 

maksimal. 

Hasil analisis pada paritas II nilai korelasi antara 

bobot badan induk dan pedet pada jantan r= (0.003) dan pada 

betina r= (0,013) yang berarti tidak terdapat adanya hubungan 

yang nyata (P>0,05) antara bobot badan induk dan pedet. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Bellows et al. (1996) korelasi 

antara bobot badan induk dan bobot lahir pedet tidak selalu 

berhubungan signifikan. Bobot badan yang tinggi pada induk 

tidak selalu menghasilkan bobot pedet yang tinggi pula. 

Berikut merupakan scater plot antara bobot badan induk dan 

bobot lahir pedet pada paritas II. 

 



 
 

 
Gambar 4. Scatter plot antara bobot badan induk dan bobot 

lahir pedet jantan paritas II. 

 

Gambar 4. tidak menunjukkan adanya hubungan yang 

nyata (P>0,05) antara bobot badan induk dan bobot lahir pada 

pedet jantan paritas II. Koefisien determinasi (R²) sebesar 

0,00009 pada Gambar 4 . menunjukkan bahwa bobot badan 

induk tidak berhubungan dengan bobot lahir pedet. Kisaran 

bobot lahir pedet baik jantan maupun betina pada penelitian ini 

adalah berkisar antara 20-35 kg. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kastaman dan Sutama (2002) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapatnya hubungan yang nyata antara bobot 

badan induk dengan bobot lahir dapat diprediksi dari kisaran 

bobot lahir pedet yang cukup luas. Selain itu pemeliharaan 

dilakukan pada kandang koloni dengan pemberian pakan 

dalam satu tempat, sehingga menurut Kastaman dan  Sutama 

(2002)  mengakibatkan tingginya kompetisi diantara ternak 

untuk mendapatkan pakan. Hubungan antara bobot badan 

induk dan bobot lahir pedet pada paritas II menunjukkan 

adanya korelasi positif (r= 0,013), tetapi tidak terdapat adanya 

hubungan yang nyata. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

y = -0.002x + 27.20
R² = 0.0009053
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Hartati dan Dicky (2008) yang menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang nyata (P>0,05) antara bobot badan 

induk dengan bobot lahir pedet dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,1653, sedangkan koefisien determinasi sebesar 

0,0273 ini berarti bahwa bobot induk mempunyai hubungan 

yang sangat kecil terhadap bobot lahir yaitu sebesar 2,73% 

sedangkan sisanya sebesar 97,27% dipengaruhi oleh faktor 

diluar induk. Scatter plot hubungan bobot badan induk dan 

bobot lahir pedet betina dapat dilihat pada gambar 5.  

 

 
Gambar 5.  Scatter plot hubungan antara bobot badan induk 

dan bobot lahir pedet betina. 
 

Koefisien determinasi pada Gambar 5. Sebesar 0,5% 

menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara bobot 

badan induk dan bobot lahir pedet sangat kecil, bobot badan 

induk hanya berpengaruh sebesar 0,5%. Korelasi antara bobot 

badan induk dan bobot lahir pada paritas II hampir tidak ada, 

sangat kecil pada pedet jantan dan pedet betina. Hartati dan 

Dicky (2008) berpendapat bahwa tidak adanya hubungan 

y = 0.006x + 23.39
R² = 0,5%
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antara bobot badan induk dan bobot lahir pada paritas 

berikutnya kemungkinan lebih disebabkan karena faktor 

lingkungan, antara lain manajemen pemeliharaan pada saat 

bunting, iklim dan ketersediaan pakan.  

Pada Gambar 4 dan 5 koefisien determinasi yang kecil 

masing –masing sebesar 0,00009% dan 0,5 % menunjukkan 

besarnya pengaruh faktor diluar induk atau non genetik 

sebesar  95%. Anderson dalam Sintje (2003) menyatakan 

bahwa lingkungan adalah sesuatu yang sangat luas, mengacu 

pada semua faktor selain genetik, yang mempengaruhi 

produktivitas dan kesehatan seekor ternak. 

Produktivitas ternak merupakan fungsi dari faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan 

faktor yang menentukan kemampuan produksi, sedangkan 

faktor lingkungan merupakan faktor pendukung agar ternak 

mampu berproduksi sesuai dengan kemampuannya. Faktor 

lingkungan terdiri dari faktor yang tidak dapat dikendalikan 

seperti iklim, dan faktor lingkungan luar yang dimaksud antara 

lain pakan, pemeliharaan, perkandangan, pemberantasan dan 

pencegahan penyakit (Iskandar, 2011). 

Soeharsono dkk. (2010) menyatakan bahwa sapi BX 

mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sapi 

lokal bila dipelihara dengan ransum berbahan baku pakan 

local dan lebih tahan terhadap panas juga pada serangan 

ektoparasit (Taylor dan Field, 2004). Namun pada Gambar.5 

menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sangat besar, hal ini 

diperkirakan karena daya adaptasi sapi yang tidak optimal 

karena daerah asal sapi BX mempunyai iklim subtropis, selain 

itu pemberian pakan yang tidak mencukupi kebutuhan baik 

kualitas maupun kuantitas juga akan menimbulkan perbedaan 

respon lingkungan.  



 
 

Sehingga dalam hal ini lingkungan merupakan faktor 

yang berpengaruh cukup besar terhadap penampilan produksi 

seekor ternak. Hal ini telah dibuktikan bahwa keunggulan 

genetik suatu bangsa ternak tidak akan ditampilkan optimal 

apabila faktor lingkungannya tidak sesuai. Faktor lingkungan 

ini seperti manajemen pemeliharaan dan pakan yang 

diberikan. 

Pakan merupakan salah satu faktor yang turut 

berperan dalam proses produksi ternak, pemberian pakan 

dengan jumlah yang banyak namun dalam kualitas yang tidak 

bagus mengakibatkan defisiensi nutrisi pada sapi. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Jaenudeen dan Hafez (2008) 

bahwa pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

produktivitas sapi.  

Bobot badan induk yang besar juga dipengaruhi salah 

satunya oleh faktor pakan. Pada Gambar 2, 3, 4 dan 5 

koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh non 

genetik selama masa kebuntingan, diantaranya pakan. Hal ini 

didukung oleh pendapat Mege, Manalu, Kusumorini dan 

Nasution (2010) yang menyatakan bahwa ketersediaan nutrisi 

induk selama kebuntingan berperan penting untuk 

organogenesis normal fetus dan berpengaruh pada penampilan 

produksi pedet setelah lahir. 

 Hasil perhitungan kandungan nutrisi pakan yang 

terlampir pada (Lampiran. 9) adalah berdasarkan pemberian 

BK, PK dan TDN. Berdasarkan jumlah pemberian, maka 

didapatkan hasil, BK yang diberikan sebesar 9,46 Kg, PK 

0,714 Kg dan TDN 4,83%. Standar kebutuhan sapi potong 

dengan pertambahan bobot badan 0,05 kg/ekor/hari menurut 

NRC (2000) BK 7,56 Kg, PK 7 % dan TDN sebesar 3,71 kg. 

Apabila dibandingkan dengan NRC, pemberian BK dan TDN 



 
 

telah tercukupi. Tetapi masih mengalami defisiensi pada PK 

sebesar 2,33 %. Kekurangan kandungan PK pada ternak akan 

mengganggu jalannya proses  produksi. Guadarrama, Pasqoier, 

Dourmad, Prunier, dan Quesnel (2002) menyatakan bahwa 

protein, dan glukosa merupakan bagian dari nutrisi yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus yang 

akan mempengaruhi penampilan pedet saat lahir. 

Pemberian pakan tambahan sangat penting pada saat 

sapi bunting, karena induk yang bunting membutuhkan nutrisi 

yang lebih. Salfina (2012) menyatakan bahwa pemberian 

pakan tambahan pada sapi bunting umur 7 bulan bertujuan 

untuk meningkatkan performans induk. Umur kebuntingan 7 

bulan merupakan umur kebuntingan yang sensitif terhadap 

terjadinya perubahan pada fetus. 

 

 


