
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Sapi Brahman cross 

Sapi Brahman cross merupakan sapi silangan antara 

sapi Brahman yang merupakan keturunan Bos indicus dan 

sapi-sapi Eropa yang merupakan kelompok Bos taurus. Selain 

itu ada anggapan bahwa sapi BX mempunyai kinerja yang 

lebih baik dibandingkan dengan sapi lokal bila dipelihara 

dengan ransum rasional berbahan baku pakan lokal 

(Soeharsono, Saptati dan Diwyanto, 2011).   

Taylor dan Field (2004) menyatakan bahwa Brahman 

merupakan bibit yang lebih tahan panas dan tahan terhadap 

serangan kutu dibandingkan bibit lain. Brahman sebagai salah 

satu sapi Bos indicus asli, lebih resisten pada kondisi tropis 

dengan temperatur dan kelembaban yang tinggi dibandingkan 

dengan Holstein dan Angus dari bangsa sapi Bos taurus. 

Adaptasi ini sangat dipengaruhi oleh sel-sel dan jaringan 

thermotolerance yang mengatur temperatur tubuh (Lopes, 

Chase, Al-katanani, Krininger, Rivera, Tekin, Majewski, 

Ocon, Olson, dan Hansen 2003). Bos indicus juga produktif 

didaerah tropis pada kondisi kualitas rumput yang rendah serta 

lebih tahan terhadap ecto dan endoparasit (Brito, Silva, 

Unanian, Dode , Barbosa dan Kastelic, 2004.). 

Sapi BX adalah hasil persilangan antara pejantan 

Brahman dengan induk Hereford-Shorthorn dengan komposisi 

darah yang belum diketahui (Hardjosoebroto dan Astuti, 1993 

dalam Soeprapto, 2005). Hafid dan Priyanto (2006) 

menambahkan bahwa BX merupakan salah satu bangsa sapi 

yang pada umumnya dijadikan bakalan pada industri 

penggemukan di Indonesia yang diimpor dari Australia.  



 
 

Sapi BX merupakan hasil persilangan dengan proporsi 

50% darah sapi Brahman (Bos indicus), 25% darah sapi 

Hereford (Bos taurus) dan 25% darah sapi Shorthorn (Bos 

taurus) yang dikembangkan di Stasiun CSIRO’S Tropical 

Cattle Research Rockhamton Australia. Sapi BX memiliki 

punuk dan gelambir, bentuk kepala dan telinga besar 

menggantung, sedangkan pola warna kulit sangat bervariasi 

mewarisi tetuanya. Sapi BX ini dirancang sebagai ternak yang 

tahan terhadap kondisi lingkungan panas (tropis) dan tahan 

terhadap serangan caplak serta efisien dalam penggunaan 

pakan untuk penggemukan (Turner, 1977 dalam Amri, 2009). 

 

2.2 Bobot Lahir  

 Bobot lahir adalah bobot pedet yang diperoleh melalui 

penimbangan pada saat kelahiran atau selambat-lambatnya 

dilakukan 3 (tiga) hari setelah lahir (Dirjen Peternakan, 2007). 

Rata-rata bobot lahir sapi BX jantan sebesar 37,6 kg dan 

betina 34,6 kg (Amen, Herring, Sanders, dan Gill, 2007). 

Riley, Chase, Coleman, dan Olson (2007) menambahkan 

bahwa bobot lahir sapi persilangan Brahman seperti 

Romusiano-Brahman dan Brahman-Angus memiliki bobot 

lahir 20,5±1,5 kg. Boer, Arizal dan Hamdi (2002) 

menambahkan bahwa rata-rata bobot lahir pedet sapi 

persilangan berkisar antara 33-38 kg. Turner (1977) 

berpendapat bahwa Sapi BX memiliki rataan bobot lahir 

sebesar 28,4 kg. 

Bellows, Genho, Moorre, dan Chase (1996) 

menyatakan bahwa induk Bos Indicus telah terbukti 

menghasilkan bobot lahir rendah bila dibandingkan dengan 

Bos Taurus, bobot lahir sapi BX berkisar antara 23-28 kg. 

Berat pedet sapi Brahman yang baru lahir antara 30-35 kg. 



 
 

Jainudeen dan Hafez (2008) menambahkan bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan fetus juga dipengaruhi oleh 

faktor genetik (spesies, bangsa, ukuran tubuh dan genotip), 

faktor lingkungan (induk dan plasenta) serta faktor hormonal. 

 Bobot lahir erat kaitannya dengan kemampuan 

bertahan hidup, dengan bobot lahir yang tinggi berarti 

kematangan fisiologis, cadangan energi dan insulasi akan 

menjadi lebih baik (Lawrence dan Fowler, 2002). Beberapa 

jenis bangsa sapi memiliki bobot lahir yang berbeda, seperti 

pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1. Bobot lahir sapi pada berbagai bangsa (kg). 

Breed BIF AFRC MARC 

Angus 31 26 35 

Brahman 31 - 41 

Braford 36 - - 

Brangus 33 - - 

Braunvieh - - 39 

Charolais 39 43 40 

Chianina - - 41 

Devon 32 34 - 

Galloway - - 36 

Gelbvieh 39 - 39 

Hereford 36 35 37 

Holstein - 43 - 

Jersey - 25 31 

Limousin 37 38 39 

Longhorn - - 33 

Maine-Anjou 40 - 41 

Nellore - - 40 

Piedmontese - - 38 

Pinzgauer 33 - 40 

Polled 33 - 36 

Red Poll - - 36 

Sahiwal - - 38 

Santa Gertrudis 33 - - 

Salers 35 - 38 

Shorthorn 37 32 39 

Simmental 39 43 40 

South Devon 33 42 38 

Tarentaise 33 - 38 



 
 

BIF, Beef Improvement Federation; AFRC, 

Agricultural and Food Research Council; MARC, 

Roman L.Hruska U.S. Meat Animal Research 

Center (USDA/ARS). 

Sumber  :   National Research Council, 2000. 

 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadi 

perbedaan bobot lahir, berdasarkan Lawrence dan Fowler 

(2002) bahwa faktor utama yang menyebabkan perbedaan 

bobot lahir adalah (1) genetik dari pejantan dan induk, (2) 

umur dan kondisi tubuh sapi ketika konsepsi, (3) kualitas dan 

kematangan sel telur saat dibuahi, (4) jumlah pedet yang lahir, 

(5) kurangnya nutrisi dari induk selama bunting, (6) adanya 

infeksi penyakit, (7) tingkat stres dari induk. 

 

2.3 Bobot Badan Induk 

 Setiap bangsa sapi memiliki ciri dan bobot tubuh yang 

berbeda- beda, sapi BX hasil persilangan pejantan Brahman 

dengan induk Hereford memiliki bobot tubuh 452 kg (Wyatt, 

Bidner, Humes, Franke, dan Blouin, 2004). Soeparno dan 

Sumadi (2000) menyebutkan potensi genetik individu di 

dalam bangsa dapat berbeda dan ukuran tubuh dewasa 

individu di dalam suatu bangsa dapat menyebabkan perbedaan 

tingkatan laju pertumbuhan. 

 Sapi BX jantan pada umur 8-9 bulan mencapai 141.5 

kg dan betina 138.3 kg. Umur 13 bulan mencapai 212 kg dan 

umur 18 bulan bisa mencapai 295 kg (Turner 1977 dalam 

Amri 2009). 

 Bobot ternak akan meningkat dengan laju 

pertambahan bobot badan yang tinggi. Setelah pubertas 

dicapai bobot badan meningkat namun laju pertumbuhan 



 
 

menurun, dan akhirnya tidak terjadi peningkatan bobot badan 

setelah dicapai kedewasaan (Firdausi, Susilawati, Nasich dan 

Kuswati, 2012). Bobot badan merupakan salah satu parameter 

untuk mengukur tingkat pubertas ternak (Freetly, Kuehn, dan 

Cundiff, 2011). 

 

2.4 Umur Induk 

Paritas adalah tahapan seekor induk ternak melahirkan 

pedet. Paritas pertama adalah ternak betina yang telah 

melahirkan pedet satu kali atau pertama. Demikian juga untuk 

kelahiran kelahiran yang akan datang disebut paritas kedua 

dan seterusnya (Hafez dan Hafez, 2008).  

Hampir 90% Sapi BX memperlihatkan gejala estrus 

pada umur 15 sampai 17 bulan , sedangkan Brahman murni 

90% gejala estrus terjadi pada umur 20 bulan (Spitzer, 1987). 

Umur saat pubertas tergantung kepada kondisi fisik, 

photoperiod, umur dan bangsa tetua, ada atau tidak adanya 

heterosis, temperatur lingkungan, bobot badan yang sangat 

berhubungan dengan pakan dan tingkat pertumbuhan setelah 

disapih (Hafez dan Hafez 2008). Sattar, Mirza, Niazi dan Latif 

(2005) menyatakan bahwa ternak pada paritas 2, 3 dan 4 tidak 

menunjukkan variasi penampilan reproduksinya. Ternak pada 

paritas 2, 3 dan 4 memiliki kematangan dan kesiapan sel-sel 

dan sistem hormonal yang berhubungan dengan fungsi 

reproduksi dalam status fisiologis yang sama (Tjatur dan 

Ikhsan, 2011). Vargas, Olson, Chase, Hammond, dan Elzo 

(1999) menambahkan bahwa dengan meningkatnya paritas 

atau umur induk, maka bobot lahir juga akan mengalami 

peningkatan. 

  



 
 

2.5 Hubungan Bobot Badan Induk dengan Bobot Lahir 

Pedet 

Ratio antara bobot badan induk dan bobot badan 

pedetnya adalah 1 : 13,8 (Barger, 2003). Frame size atau 

ukuran tubuh dan bobot badan sapi mempunyai pengaruh yang 

nyata pada bobot lahir pedet sapi Brahman pada paritas 

pertama (Vargas, 1999). Sedangkan menurut Bellows et al. 

(1996) korelasi antara bobot badan induk dan bobot lahir pedet 

tidak signifikan. 

Berbagai studi secara spesifik menggambarkan adanya 

korelasi antara rendahnya bobot lahir pedet dan penampilan 

pedet selanjutnya karena kurang memadainya ketersediaan 

nutrisi (Han, Stickland dan Owen, 2004). 

 

2.6 Hubungan Bobot Lahir dengan Jenis Kelamin 

 Hubungan antara bobot lahir dan jenis kelamin pedet 

mempunyai hubungan positif, yang menyatakan bahwa pedet 

yang memiliki bobot lahir yang lebih besar cenderung berjenis 

kelamin jantan. Jenis kelamin memiliki kecepatan 

pertumbuhan yang berbeda.  Pedet jantan tentu memiliki 

pertumbuhan yang lebih cepat dari pedet betina (Toelihere, 

1981). 

Jenis kelamin pada pedet yang dilahirkan ditentukan 

pada saat fertilisasi (Berry dan Cromie, 2007) dengan hanya 

ada kombinasi  antara satu gamet materna dan dua gamet 

paternal yang menghasilkan kemungkinan 50% jantan dan 

50% betina (Hafez dan Hafez, 2008). Ditambahkan juga oleh 

Bellows et al.(1996) bahwa jenis kelamin berpengaruh nyata 

terhadap bobot lahir pedet. 

 

 



 
 

2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Antara 

Bobot Badan Induk dan Bobot Lahir Pedet 

2.7.1 Pakan 

Ketersediaan nutrisi induk selama kebuntingan 

berperan penting untuk organogenesis normal fetus dan 

berpengaruh pada penampilan produksi pedet setelah lahir 

(Mege, Manalu, Kusumorini dan Nasution, 2010). 

Pada umumnya, setiap sapi membutuhkan makanan 

berupa hijauan. Sapi dalam masa pertumbuhan dan sedang 

menyusui memerlukan pakan yang memadai dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya untuk mencegah kejenuhan (Gunawan, 

2008). Konsentrat yang berkualitas tinggi dapat dipergunakan 

sebagai tambahan pakan sehingga melengkapi nutrient yang 

dibutuhkan ternak (Agus, Astuti dan Munawar, 2001). Sapi-

sapi yang digembalakan dipadang rumput tidak memerlukan 

ransum tambahan pakan penguat karena sapi telah memakan 

bermacam-macam jenis rumput (Gunawan, 2008). Protein, dan 

glukosa merupakan bagian dari nutrisi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan fetus yang akan 

mempengaruhi penampilan pedet saat lahir (Guadarrama, 

Pasqoier, Dourmad, Prunier, dan Quesnel, 2002). 

Mc.Donald, Edwards, Greenhalgh, dan Morgan (2002) 

menyatakan bahwa pertumbuhan ternak dikontrol oleh 

konsumsi nutrisi khususnya konsumsi energi. Penggunaan 

konsentrat merupakan upaya pemberian pakan tambahan pada 

ternak. Induk sapi yang diberi pakan tambahan lebih sehat, 

bulu lebih mengkilap dan produksi susu lebih banyak. Induk 

sapi tanpa pakan tambahan setelah partus nampak kurus, bulu 

kusam dan ambing susu kecil (Boer dkk, 2002). Peningkatan 

ketersediaan nutrisi melalui metabolisme induk untuk 

menunjang pertumbuhan jaringan atau miogenesis dapat 



 
 

dilakukan dengan memanipulasi atau merangsang kemampuan 

uterus mensekresi nutrisi dan sangat menentukan penampilan 

pedet setelah lahir (Young, Bazer, and Yang. 2004). Van den, 

Heetkamp, Soede, Schrama, dan Kemp (2000) menambahkan 

adanya peningkatan trigliserida pada akhir kebuntingan dan 

laktasi sejalan dengan peningkatan bobot embrio dan anak dan 

sangat efektif memperbaiki penampilan pedet saat lahir dan 

meningkatkan kelangsungan hidup tanpa mempengaruhi 

konsumsi. 

 

2.7.2 Lingkungan 

Kondisi yang nyaman bagi bangsa sapi Bos Indicus 

seperti Brahman cross yaitu 10 – 26.67° C (Campbell dan 

Lasley (1985) dalam Iskandar,2011). Salah satu faktor 

lingkungan yang cukup dominan dalam mempengaruhi 

produktivitas sapi adalah iklim mikro. Iklim mikro di suatu 

tempat yang tidak mendukung bagi kehidupan ternak membuat 

potensi genetik seekor ternak tidak dapat ditampilkan secara 

optimal. Ada empat unsur iklim mikro yang dapat 

mempengaruhi produktivitas ternak secara langsung yaitu : 

suhu, kelembaban udara, radiasi dan kecepatan angin, 

sedangkan dua unsur lainnya yaitu evaporasi dan curah hujan 

mempengaruhi produktivitas ternak secara tidak langsung. 

Interaksi keempat unsur iklim mikro tersebut dapat 

menghasilkan suatu indeks dengan pengaruh yang berbeda 

terhadap ternak (Yani dan Purwanto, 2006). 

Kelangsungan reproduksi sapi betina akan dipengaruhi 

oleh genetik dan lingkungan, lingkungan yang berpengaruh 

antara lainnya pakan, suhu (Iskandar dan Fahrizal, 2011). 

Muthalib (2002), menyatakan suhu lingkungan dapat 

mempengaruhi suhu tubuh ternak, aktifitas organ- organ 



 
 

tubuh, produksi dan kegiatan merumput (makan), selain itu 

ternak yang terkena suhu tinggi akan lebih banyak minum dan 

mengurangi makan untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga 

efisiensi pakan jadi menurun. Supaya ternak dapat hidup 

nyaman dan proses fisiologi dapat berfungsi normal, 

dibutuhkan temperatur lingkungan yang sesuai, umumnya sapi 

membutuhkan temperatur nyaman 13 – 18
0
 C (Chantalakhana 

dan Skunmun, 2002). 

 

2.7.3 Hormonal 

 Rocha, Baker, Womack, Sanders, dan Taylor (1991) 

juga telah menemukan hubungan signifikan antara allele dan 

hormon pertumbuhan dengan bobot lahir serta lebar punggung 

saat lahir pada sapi jenis Brahman. Pertumbuhan sapi 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetis. Faktor 

lingkungan meliputi: pakan, baik hijauan maupun konsentrat, 

air, iklim dan fasilitas pemeliharaan yang lain. Sedangkan 

faktor genetis yang dikendalikan oleh gen akan diturunkan 

kepada keturunannya. Pertumbuhan dikendalikan oleh 

beberapa gen, baik yang pengaruhnya besar/utama (major 

gene) sampai yang pengaruhnya kecil (minor gene). Salah satu 

gen yang diduga merupakan gen utama dalam mempengaruhi 

pertumbuhan adalah gen pengkode hormon pertumbuhan yang 

mempengaruhi sekresi hormon pertumbuhan (Sutarno, Arif 

dan Baharudin, 2005).  

Beberapa peran menonjol hormon metabolisme 

tersebut selama kebuntingan adalah mengatur pertumbuhan 

dan perkembangan fetus, memberi signal pada proses maturasi 

dan nutrisional dalam uterus, dan mengontrol akresi dan 

diferensiasi jaringan fetus. Aksi tersebut secara langsung 

melalui stimulasi gen dan secara tidak langsung 



 
 

mempengaruhi pertumbuhan plasenta, metabolisme fetus dan 

produksi faktor petumbuhan serta hormon lain melalui 

jaringan feto‐plasenta (Mege dkk, 2010). 

Forrest et al. dalam (Amrozi dan Setiawan, 2011)  

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan fetus adalah sifat keturunan, konsumsi nutrisi 

induk, umur kebuntingan atau umur fetus, hormon yang 

dihasilkan oleh plasenta, serta factor lingkungan lainnya 

seperti suhu, dan kelembaban. 

 

2.7.4 Genetik 

Faktor genetik yang turut mempengaruhi performa 

pedet adalah performans dan prestasi genetik dari pejantan. 

Pengaruh pakan dapat mencapai >50% sehingga konsumsi dan 

nilai gizi pakan akan mempengaruhi tampilan bobot hidup 

ternak (Warwick 1983 dalam Hartati dan Dicky, 2008). Sapi 

hereford ini turunan dari sapi Eropa yang dikembangkan di 

Inggris, berat jantan rata-rata 900 kg dan berat betina 725 kg. 

Sapi Brahman berukuran sedang dengan berat jantan dewasa 

antara 800 sd 1100 kg, sedangkan betina 500-700 kg. Bobot 

lahir sapi Brahman berkisar 20-35 kg. Sapi BX merupakan 

hasil persilangan dengan proporsi 50% darah sapi Brahman 

(Bos indicus), 25% darah sapi Hereford (Bos taurus) dan 25% 

darah sapi Shorthorn (Turner 1977 dalam Amri 2009). 

Korelasi bobot badan induk dan bobot lahir pada 

beberapa bangsa sapi Bos taurus dan Bos indicus tergolong 

rendah (Demeke, Neser dan Schoeman, 2003). Dalam evaluasi 

genetik menggunakan data dari lapang, kadangkala hasil 

analisa tidak seperti yang diharapkan. Korelasi lingkungan 

ternak dan induknya tidak dapat dianggap sebagai penyebab 

utama besarnya korelasi negatif antara genetik ternak dan 



 
 

induk. Bobot lahir, di pengaruhi oleh faktor genetik dengan 

nilai heritabilitas sebesar 0,40, sedangkan faktor lingkungan 

yang berpengaruh antara lain induk, iklim (musim) dan tata 

laksana pemeliharaan yaitu masing-masing sebesar 0,60; 0,70; 

dan 0,70 (Praharani, 2007). 

Kurangnya catatan produksi induk dan informasi 

silsilah induk (pedigree) juga dapat mempengaruhi analisa 

ragam genetik pengaruh induk (Maniatis Dan Pollott 2003). 


