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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Permintaan daging dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, 

pertumbuhan ekonomi dan juga kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kebutuhan protein asal hewan ini. Data Badan 

Pusat Statistik (2013) menunjukkan, konsumsi daging sapi 

Indonesia perkapita pertahun mengalami peningkatan, pada 

tahun 2010 yaitu 1,7 kg sedangkan pada tahun 2011 yaitu 1,87 

kg. Kebutuhan daging sapi di Indonesia sampai saat ini 

dipenuhi dari tiga sumber yaitu ternak sapi lokal, sapi impor, 

dan impor daging beku dari luar negeri. 14 % dari total 

kebutuhan daging dalam negeri, masih berasal dari luar negeri 

yang diimpor dalam bentuk daging beku maupun sapi bakalan. 

Salah satu upaya peningkatan produksi daging sapi 

dalam negeri yaitu dengan usaha penggemukan sapi potong. 

Usaha ini diharapkan dapat menghasilkan pertambahan bobot 

badan yang tinggi dan efisien, sehingga dapat diperoleh karkas 

dan daging dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. 

Umumnya sapi potong yang dijadikan bakalan pada industri 

penggemukan di Indonesia diimpor dari Australia. Jenis 

bangsa dari bakalan tersebut adalah sapi Brahman Cross (BX). 

Produk utama yang dihasilkan setelah ternak disembelih 

adalah karkas. Seekor ternak sapi potong dianggap baik 

apabila dapat menghasilkan karkas sebesar 59 % dari bobot 

badan sapi, diperoleh 46,50 % daging yang dapat dikonsumsi. 

Average Daily Gain (ADG) Brahman Cross berkisar antara 
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1,0  -  1,8 kg/hari, bahkan dalam kondisi tertentu bisa 

mencapai 2 kg/hari. Karkas Brahman Cross bervariasi antara 

45 % - 55 % tergantung kondisi sapi saat timbang hidup dan 

performan tiap individunya (Mustofa, 2001). 

Produksi karkas seekor ternak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain jenis kelamin, umur dan nutrisi 

(Berg dan Butterfield, 1976 dalam Usmiati dan Setiyanto, 

2008). Soeparno (2005) menyatakan bahwa bobot potong yang 

tinggi menghasilkan karkas yang makin besar sehingga 

diharapkan bagian daging menjadi lebih besar.  

Pengusaha sapi cenderung untuk memilih sapi yang 

dapat menghasilkan karkas yang maksimal. Bobot sapi yang 

tinggi, tidak menjamin untuk dapat menghasilkan komposisi 

karkas yang baik, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi berat karkas dan juga berat komponen karkas 

yang dihasilkan dari seekor sapi. Jenis kelamin (sex) 

mempengaruhi pertumbuhan jaringan dan komposisi karkas. 

Sapi dara (heifer) menyelesaikan fase penggemukan pada 

bobot yang lebih ringan dibandingkan sapi jantan kebiri 

(steer), dan sapi kebiri menyelesaikan fase penggemukan 

tersebut lebih ringan dibandingkan sapi pejantan (bull), oleh 

karena itu bobot potong optimal lebih kecil pada sapi dara dan 

lebih besar pada sapi jantan bila dibandingkan dengan sapi 

kebiri atau kastrasi. Hasil penelitian sebelumnya menunjukan 

bahwa, heifer memiliki bobot daging dan lemak yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan karkas steer, namun demikian dari 

segi persentase, karkas steer memiliki peresentase daging yang 

lebih tinggi dibandingkan heifer, hal ini dikarenakan heifer 

cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan steer, sehinga 

karkas heifer memiliki perlemakan yang lebih tinggi, selain itu 

bobot tulang karkas steer lebih tinggi dibandingkan heifer. 
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Speedy (1980) dalam Usmiati dan Setiyanto (2008) 

menyatakan bertambahnya umur ternak dan pertambahan 

bobot hidup maka bobot karkas semakin bertambah.  

PT. Widodo Makmur Perkasa merupakan salah satu 

perusahaan penggemukan sapi potong terbesar di Indonesia 

dengan kapasitas pemeliharaan sebanyak 21.000 ekor  terletak 

di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten 

Cianjur. Bangsa sapi yang dipelihara adalah sapi bakalan 

impor yaitu sapi Brahman Cross. Manajemen penggemukan 

yang digunakan yaitu sistem feedlot fatttening, dengan 

manajemen tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang tinggi dengan penggunaan 

pakan yang efisien sehingga dihasilkan karkas yang 

mempunyai kualitas maupun kuantitas yang optimal. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai distribusi komponen karkas sapi Brahman Cross 

pada berbagai umur pemotongan antara heifer dan steer hasil 

penggemukan PT. Widodo Makmur Perkasa Cianjur. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Suatu karkas dikatakan mempunyai produktivitas tinggi 

apabila menghasilkan daging yang banyak, sedikit tulang dan 

mengandung lemak secukupnya. Produktivitas karkas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umur dan jenis 

kelamin ternak. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan 

suatu permasalahan, bagaimana distribusi komponen karkas 

sapi Brahman Cross (heifer dan steer) hasil penggemukan 

PT.Widodo Makmur Perkasa pada umur pemotongan yang 

berbeda. 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan umur 

pemotongan dan jenis kelamin terhadap produktivitas 

karkas yang meliputi bobot karkas dan persentase 

karkas.  

2. Untuk mengetahui distribusi komponen karkas yang 

meliputi bobot daging, tulang dan lemak serta 

persentase dari ketiga komponen karkas sapi Brahman 

Cross heifer dan steer hasil penggemukan PT. Widodo 

Makmur Perkasa pada berbagai umur pemotongan. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara bobot potong 

dengan bobot karkas maupun bobot karkas dengan 

bobot komponen karkas (daging, tulang dan lemak) 

dari sapi Brahman Cross.  

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan    

sebagai bahan masukan bagi para pengusaha sapi 

dalam melakukan pemilihan sapi untuk mendapatkan 

kualitas dan kuantitas karkas yang optimal. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan  

sebagai bahan rujukan dalam usaha pengembangan 

produksi daging, terutama dalam penentuan umur 

pemotongan sapi dan juga sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5.  Kerangka Pikir 

 

Data Badan Pusat Statistik (2013) menunjukan 

konsumsi daging sapi Indonesia perkapita pertahun pada tahun 

2010 yaitu 1,7 sedangkan pada tahun 2011 yaitu 1,87 atau 

terjadi peningkatan 4,66 %.  Kebutuhan daging sapi di 

Indonesia sampai saat ini dipenuhi dari tiga sumber yaitu 

ternak sapi lokal, sapi impor, dan impor daging beku dari luar 

negeri. 14 % dari total kebutuhan daging dalam negeri, masih 

berasal dari luar negeri yang diimpor dalam bentuk daging 

beku maupun sapi bakalan.  

Sapi Brahman cross merupakan salah satu sapi bakalan 

impor yang sering digunakan oleh perusahaan penggemukan 

atau feedloter yang ada di Indonesia karena memiliki berbagai 

macam kelebihan jika dibandingkan dengan bangsa sapi impor 

lainnya. Average Daily Gain (ADG) Brahman Cross berkisar 

antara 1,0 - 1,8 kg/hari, bahkan dalam kondisi tertentu bisa 

mencapai 2 kg/hari. Karkas Brahman Cross bervariasi antara 

45 % - 55 % tergantung kondisi sapi saat timbang hidup dan 

performan tiap individunya (Mustofa, 2001). 

Jenis kelamin sapi (sex) merupakan hal yang menjadi 

perhatian bagi para pengusaha sapi, karena selain sebagai 

penentu harga jual dari sapi juga sebagai penentu dari jumlah 

karkas maupun jumlah komponen karkas yang dihasilkan. 

Hasil penelitian Hafid dan Priyanto (2006) menunjukan 

klasifikasi jenis kelamin berpengaruh nyata terhadap terhadap 

bobot karkas, luas urat daging mata rusuk, tebal lemak 

punggung rusuk ke-12 dan persentase lemak ginjal, pelvis dan 

jantung.  

Pertambahan umur ternak dan pertambahan bobot hidup 

maka peningkatan bobot karkas semakin bertambah, pada 
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bobot tubuh dan bobot karkas yang sama, ternak domba jantan 

mempunyai lebih banyak daging dan tulang serta lebih sedikit 

lemak dibanding ternak domba betina (Colomer, Kirton dan 

Rocker, 1992 dalam Usmiati dan Setiyanto, 2008), hal ini 

disebabkan oleh perbedaan laju pertumbuhan pada umur yang 

sama antara ternak jantan dan betina (Soeparno, 2005). 

Aberle et al., (2001) melaporkan bahwa, sapi jantan 

kastrasi yang dipotong secara berurutan pada umur 9, 12, 15 

dan 18 bulan menunjukkan hubungan yang linear terhadap 

bobot potong, bobot karkas, tebal lemak punggung (fat 

thickness), luas urat daging mata rusuk, skor marbling (skor 

2,8 sampai 6,1). Hasil penelitian Hafid dan Priyanto (2006), 

menunjukan bahwa secara mutlak heifer mempunyai 

kandungan daging sangat nyata lebih besar dibandingkan cow 

dan steer. Cow dan heifer mempunyai kandungan trim lemak 

nyata lebih besar dibandingkan steer. Kandungan tulang steer 

berbeda nyata dengan heifer. Perbedaan kandungan daging 

antara heifer dengan steer disebabkan oleh efek kastrasi, 

dimana steer mengalami gangguan pertumbuhan akibat 

hilangnya hormon testosteron yang penting dalam 

pertumbuhan. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh perbedaan umur pemotongan 

dan jenis kelamin terhadap karakteristik komponen karkas sapi 

Brahman Cross hasil penggemukan PT.Widodo Makmur 

Perkasa. Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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       Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

1.6.  Hipotesis 

H0 = Sapi Brahman Cross steer mempunyai distribusi   

komponen karkas yang lebih baik dari heifer.  

H1 = Sapi Brahman Cross kelompok umur pemotongan PI2 

mempunyai disitribusi komponen karkas yang lebih 

baik daripada kelompok umur pemotongan PI0 dan PI1. 

 


