
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil 

daging yang ikut memenuhi kebutuhan daging di Indonesia, 

sapi potong terdiri dari berbagai bangsa. Salah satunya adalah 

sapi Brahman cross (BX), yang merupakan sapi silangan 

antara Sapi Brahman keturunan Bos indicus dan sapi-sapi 

Eropa yang merupakan kelompok Bos Taurus (Soeharsono, 

Saptati dan Diwyanto, 2010). 

Sapi BX saat ini sudah menyebar di Indonesia, yang 

didatangkan dengan cara impor dari Australia. Pemeliharaan 

sapi BX pada awalnya dilakukan pada skala peternak, 

sedangkan saat ini sapi BX sudah dipelihara pada skala 

perusahaan. Terdapat perbedaan lingkungan pemeliharaan 

yaitu daerah asalnya yang memiliki iklim subtropis dan 

Indonesia dengan iklim tropis, sehingga membutuhkan 

adaptasi yang baik. 

Produksi daging sapi dalam negeri yang belum 

mampu memenuhi kebutuhan merupakan permasalahan 

nasional, sehingga kegiatan impor ini dilakukan karena 

populasi dan tingkat produktivitas ternak rendah. Rendahnya 

populasi sapi potong antara lain disebabkan sebagian besar 

ternak dipelihara oleh peternak berskala kecil dengan lahan 

dan modal terbatas (Kariyasa 2005). 

Kemampuan penyediaan atau produksi daging sapi 

dalam negeri dari tahun ke tahun mengalami penurunan, 

sedangkan kebutuhan daging semakin meningkat. Konsumsi 

daging pada tahun 2011 yaitu 1,870 kg/perkapita/tahun dan 

2010 konsumsi daging sapi sebesar 1,7 kg/perkapita/tahun 



 
 

atau terjadi peningkatan 4,66% (Badan Pusat Statistik, 2012). 

Peningkatan kebutuhan konsumsi daging dari tahun-ketahun 

masih belum tercukupi, menurut Badan Pusat Statistik (2011) 

pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 3,05% yaitu 

populasi sapi tahun 2010 berjumlah 13.633.000 ekor 

kemudian pada tahun 2011 mencapai 14.800.000 ekor. Tahun 

2011 kebutuhan daging mencapai 449.000 ton dan produksi 

dalam negeri hanya mencapai 292.000 ton. Jumlah sapi yang 

dipotong di rumah potong hewan dan di luar rumah potong 

hewan dari tahun 2008 sampai 2011 terus mengalami 

peningkatan, data di atas menggambarkan bahwa populasi sapi 

di Indonesia mengalami peningkatan, namun tidak seimbang 

dengan kebutuhan daging dan pertambahan jumlah penduduk 

Indonesia dengan laju pertambahan penduduk sebesar 1,49% 

pertahun (BPS, 2010). 

Sapi BX yang dipelihara pada skala perusahaan 

digunakan sebagai bakalan penggemukan, namun PT. Widodo 

Makmur Perkasa merupakan salah satu perusahaan feedloter 

yang juga menggunakan sapi BX untuk pembibitan. Hadi dan 

Ilham (2000) menyatakan bahwa salah satu upaya 

penanggulangan masalah kurangnya pasokan daging dalam 

negeri adalah pengintegrasian usaha pembibitan dan 

penggemukan ke dalam satu jaringan usaha yang solid 

(“Integrated breeding fattening farming system”) sangat 

diperlukan karena keduanya secara fungsional tidak 

terpisahkan. Dalam hal ini, usaha pembibitan merupakan 

usaha hulu pemasok sapi bakalan bagi usaha penggemukan 

karena sapi BX eks-impor mempunyai kinerja yang lebih baik 

dibandingkan dengan sapi lokal bila dipelihara dengan ransum 

berbahan baku pakan lokal (Soeharsono dkk. 2010). 



 
 

Hadi dan Ilham (2002) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa permasalahan dalam industri perbibitan sapi potong 

diantaranya yaitu tingkat mortalitas pedet prasapih yang 

tinggi, ada yang mencapai 50%. Bobot lahir erat kaitannya 

dengan kemampuan bertahan hidup, dengan bobot lahir yang 

besar berarti kematangan fisiologis, cadangan energi dan 

insulasi akan menjadi lebih baik (Lawrence dan Fowler, 

2002). Selain itu bobot lahir pedet juga merupakan salah satu 

faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan 

produktivitas, karena bobot lahir akan menentukan 

pertumbuhan dan langkah dalam pemeliharaannya. 

Dalam rangka meningkatkan produksi daging, upaya 

yang harus dilakukan adalah meningkatkan aspek reproduksi, 

tingkat pertumbuhan, karkas dan kualitas daging. Beberapa 

parameter yang dapat diukur dalam pembibitan ternak 

termasuk kondisi bibit, musim, umur induk, bobot badan 

induk dan aspek ternak itu sendiri seperti daya adaptasi dan 

jenis kelamin. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Pada tahun 2007 dilaksanakan pengadaan ternak Sapi 

Brahman cross sebanyak 4.000 ekor yang didistribusikan ke 

15 provinsi pada 41 kabupaten/kota. Sampai dengan bulan 

September 2008 (Triwulan III) perkembangannya adalah 

jumlah kelahiran ternak 2.879 ekor (72,0%). Dari laporan 

tersebut ternak yang bunting kembali sebesar 12,8%  (Ditjen 

Peternakan, 2009). Susilawati (2011) menambahkan bahwa 

sapi BX mempunyai sifat yang subfertil, yaitu mempunyai 

angka S/C yang tinggi. 

Hasil penelitian Wijanarko (2010) menyatakan bahwa 

sapi Brahman cross yang dipelihara oleh peternak dan di 



 
 

kawinkan dengan IB memiliki efisiensi reproduksi yang 

rendah, ditunjukkan dengan calving interval yang panjang 

yaitu 572,07±129,33 dan jumlah pedet yang mampu bertahan 

hingga disapih rendah.  

Hadi dan Ilham (2002) juga menyatakan hal yang 

sama bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam industri 

perbibitan sapi potong diantaranya yaitu tingkat mortalitas 

pedet prasapih yang tinggi, ada yang mencapai 50%. 

Rendahnya jumlah pedet yang dihasilkan disebabkan 

jumlah pedet yang mampu bertahan hidup rendah atau terjadi 

kematian  pedet yang tinggi. Sedangkan tingginya kematian 

pedet disebabkan oleh rendahnya bobot lahir pedet. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh faktor induk itu sendiri dan lingkungan 

atau faktor genetik dan non genetik ternak. Merujuk pada 

uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah hubungan antara bobot 

badan induk dengan bobot lahir pedet pada jenis kelamin 

yang berbeda, yang nantinya dapat digunakan sebagai bibit 

maupun bakalan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa 

pengaruh bobot badan induk terhadap bobot lahir Sapi BX 

pada jenis kelamin yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang hubungan bobot badan induk dengan  bobot 

lahir sapi BX pada jenis kelamin yang berbeda, sebagai acuan 

dalam pemeliharaan dan pengembangan sapi BX dan 



 
 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

peternakan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Usaha pembibitan ternak sapi potong, khususnya BX 

merupakan salah satu sumber penyedia bakalan bagi bidang 

penggemukan, namun usaha pembibitan merupakan usaha 

yang multikomplek. Terdapat beberapa komponen yang saling 

mendukung, dari bibit ternak sampai pada pakan yang 

diberikan.  

Produktivitas ternak sapi dapat dinilai melalui dua 

indikator, pertama performa produksi diantaranya penampilan 

bobot hidup dan pertambahan bobot badan; kedua performa 

reproduksi diantaranya produksi pedet (calf crop) dalam satu 

tahun. Calf crop adalah angka yang menggambarkan jumlah 

pedet lepas sapih yang dilahirkan dalam satu tahun terhadap 

jumlah induk dalam persen. Calf crop dipengaruhi oleh jumlah 

pedet sekelahiran, persentase induk yang partus dalam total 

populasi induk, persentase kematian (mortalitas) pada saat 

pedet belum disapih, dan jarak beranak (Pohan dan Nulik, 

2004).  

Penampilan produksi ternak yang dimaksud adalah 

bobot lahir pedet yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain faktor keturunan (genetik) seperti umur induk dan 

bobot badan induk, pakan, pengelolaan, perkandangan, 

pemberantasan dan pencegahan penyakit serta faktor 

lingkungan lainnya. Faktor pakan yang ikut berpengaruh 

adalah, nutrisi yang cukup untuk mencapai bobot lahir yang 

ideal dibutuhkan sejak fetus berada dalam rahim induk. Bobot 

lahir akan mempengaruhi proses pertumbuhannya, pedet 

dengan bobot lahir yang tinggi lebih mempunyai ketahanan 



 
 

hidup yang baik dari pada pedet dengan bobot lahir yang 

ringan (Yani dan Purwanto, 2006). Ratio antara bobot badan 

induk dan bobot badan pedetnya adalah 1 : 13,8 (Barger, 

2003). 

Salah satu faktor lingkungan yang cukup dominan 

dalam mempengaruhi bobot lahir adalah iklim mikro. Iklim 

mikro di suatu tempat yang tidak mendukung bagi kehidupan 

ternak membuat potensi genetik seekor ternak tidak dapat 

ditampilkan secara optimal. Suhu udara dan kelembaban 

harian di Indonesia umumnya tinggi, yaitu berkisar antara 24 – 

34oC dan kelembaban 60 - 90% (Yani dan Purwanto, 2006), 

sedangkan daerah daerah beriklim subtropis memiliki suhu 

yang berkisar antara 21-26°C (Ramdani, 2008). Beberapa 

faktor di atas merupakan parameter yang akan berpengaruh 

terhadap hubungan antara bobot badan induk dan bobot lahir 

sapi dalam hal pembibitan ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.6 Flow Chart Kerangka Pikir 

 
 

 



 
 

 

1.7 Hipotesis 

 Terdapat hubungan antara bobot badan induk dan 

bobot lahir pedet Sapi Brahman Cross pada jenis kelamin yang 

berbeda. 

 


