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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Peningkatan kebutuhan daging terus meningkat sejalan dengan 

pertambahan penduduk dan daya beli masyarakat. Populasi sapi potong di 

Indonesia sebanyak 16.034.337 ekor dan khususnya di Jawa Timur sebanyak 

5.019.445 ekor, dinilai masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan apabila 

dibandingkan dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat (Ditjenak, 

2013
a
). 

Jumlah populasi sapi potong di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 

14.824.373 ekor. Itu artinya dari tahun 2011 sampai 2012 mengalami peningkatan 

jumlah populasi sebanyak 1.209.964 ekor sapi potong. Pada kenyataannya 

kebutuhan daging untuk pemenuhan kebutuhan konsumen masih kurang, sehingga 

pemenuhan kebutuhan daging dilakukan dengan impor sapi dari luar (Ditjenak, 

2013
a
). 

Kebutuhan daging sapi sampai saat ini belum dapat terpenuhi dari dalam 

negeri sehingga pemenuhan dipenuhi dari impor baik dalam bentuk sapi bakalan 

hidup maupun dalam bentuk daging dan jeroan. Pemenuhan kebutuhan daging 

salah satunya dapat bersumber dari ternak sapi potong. Daging dari ternak sapi 

potong lebih disukai oleh masyarakat Indonesia karena disamping cita rasa juga 

kaya akan protein hewani dimana kandungan asam aminonya lebih lengkap dan 

tidak dapat digantikan oleh protein lain (Wirawan, 2009).  
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Pemerintah telah mengupayakan peningkatan produksi dan produktifitas 

ternak sapi lokal, guna pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri. Seiring 

dengan peningkatan penyediaan daging sapi dalam negeri melalui produksi lokal 

tersebut, maka kebutuhan pemasukan daging ataupun jeroan sapi dari luar negeri 

secara bertahap dari tahun 2010 – 2013 mengalami penurunan (Ditjenak, 2013
b
). 

Keberhasilan pemilihan ternak sapi yang akan di pelihara akan sangat 

menentukan keberhasilan usaha ternak walaupun semua bangsa dan tipe sapi 

dapat di jadikan bibit pengganti, akan tetapi diperlukan bangsa dan tipe sapi 

tertentu yang laju pertumbuhannya cukup dan mutunya bagus serta mempunyai 

adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya. Setiap bangsa sapi memiliki sifat 

genetik yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik mengenai daging ataupun 

kemampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Adaptasi dengan 

lingkungan antara lain penyesuaian iklim dan pakan, merupakan sifat genetik 

bangsa sapi yang bisa diwariskan kepada keturunannya, maka bangsa sapi tertentu 

harus dipilih oleh setiap peternak sesuai dengan tujuan dan kondisi setempat. 

Beberapa jenis bangsa sapi potong yaitu : Ongole, Peranakan Ongole (PO), 

Brahman, Limousine, Simmental, Angus, Brangus, Bali, Madura, Chorolais dan 

Santa Gertrudis (Todingan, 2009). 

Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya 

dilakukan melalui perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi 

berlainan bangsa. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani/semen ke 

dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan 

menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting (Anonymous, 

2006). 
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Perkawinan silang (cross breeding) dengan bangsa sapi unggul perlu 

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan reproduksi sapi tanpa merusak 

kemurnian genetiknya.  Suryana (2009) menyatakan perbaikan mutu genetik sapi 

bertujuan untuk meningkatkan bobot badan, laju pertumbuhan, dan efisiensi 

reproduksi melalui seleksi. Peningkatan produktivitas diupayakan melalui 

penyediaan pejantan berkualitas, memperbaiki performa induk dan sistem 

perkawinan, penyediaan pakan yang cukup, dan manajemen pemeliharaan yang 

memadai. 

Banyak petani yang lebih memilih sapi hasil silangan sapi PO dengan sapi 

bibit unggul Bos taurus untuk mendapatkan sapi yang lebih besar sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan. Sapi-sapi persilangan tersebut dianggap memiliki 

keunggulan dalam produksi dan reproduksinya, akan tetapi daya adaptasi terhadap 

lingkungannya sangat redah bila dibandingkan dengan sapi lokal. Sistem kawin 

silang yang tidak terkontrol dengan sapi impor dapat menurunkan populasi sapi 

lokal dan menurunkan produksi serta reproduksinya (Anonymous, 2009
a
).  

Peternak di Indonesia lebih menyukai sapi jantan untuk dijadikan bibit 

dalam usaha penggemukan sapi potong. Pada umur yang sama sapi jantan 

mempunyai bobot badan lebih tinggi daripada sapi betina. Selain itu juga untuk 

mencegah pemotongan ternak betina produktif agar tidak ikut dipotong. Sapi 

kebiri juga baik untuk digemukkan, karena pertumbuhannya yang cepat 

(Anonymous, 2012). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berat sapi pada umur 365 hari 

yang mampu beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Diduga bangsa sapi dan 

jenis kelaminnya akan memiliki pengaruh terhadap produktivitas sapi. Bangsa 

http://www.ternak.net/
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sapi PO maupun sapi Limousin-PO (Limpo) yang berbeda jenis kelaminnya dapat 

menujukkan pertambahan berat badan yang tinggi. Sapi dengan bangsa dan jenis 

kelamin yang berbeda tersebut dapat dijadikan informasi untuk arah kebijakan yang 

diambil selanjutnya untuk mengembangkan sapi potong. Perlunya diadakan penelitian 

lebih lanjut tentang pengaruh bangsa dan jenis kelamin sapi PO dan sapi Limpo 

pada bobot yearling (365 hari). 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam pelaksanaan penelitian 

ini adalah bagaimana produktivitas sapi umur 365 hari pada bangsa sapi PO dan 

sapi Limpo pada jenis kelamin yang berbeda. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas sapi potong 

berdasarkan bangsa dan jenis kelaminnya, sehingga diketahui bangsa sapi dan 

jenis kelamin sapi yang memiliki bobot badan umur yearling (365 hari) yang 

sesuai untuk daerah tropis. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi dasar dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam 

menentukan bangsa sapi dan jenis kelaminnya, yang sesuai untuk pengembangan 

sapi potong dan sebagai bahan informasi dan pedoman bagi peneliti di masa yang 

akan datang. 
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1.5 Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis 

Perbedaan bangsa sapi dan jenis kelamin sapi memiliki pengaruh terhadap 

berat badan sapi pada umur 365 hari. 

Ho : Bangsa sapi yang berbeda jenis kelaminnya tidak berpengaruh terhadap berat 

umur 365 hari. 

H1 : Bangsa sapi yang berbeda jenis kelaminnya berpengaruh terhadap berat umur 

365 hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Sapi 

Domestikasi sapi mulai dilakukan sekitar 400 tahun SM. Sapi diperkirakan 

berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika dan seluruh 

wilayah Asia. Menjelang akhir abad ke-19, sapi Ongole dari India dimasukkan ke 

pulau Sumba, Indonesia. Pulau Sumba tersebut dijadikan sebagai tempat 

pembiakan sapi Ongole murni (Anonymous, 2008). 

Klasifikasi taksonomi sapi yaitu (Anonymous, 2010) : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Mammalia 

Order  : Artiodactyla  

Family  : Bovidae 

Subfamily : Bovinae 

Genus  : Bos 

Species : Bos taurus 

Produktivitas sapi potong sangat dipengaruhi oleh faktor genotipe dan 

lingkungan. Pertumbuhan anak sebelum dan sesudah disapih mempunyai arti 

sangat penting dalam usaha ternak sapi, karena kedua hal tersebut erat 

hubungannya dengan kemampuan untuk menghasilkan pertumbuhan yang efisien 

pada anak yang dilahirkan. Tingkat produktivitas ternak secara umum telah 

diketahui yaitu ditentukan oleh faktor kemampuan genetik, faktor lingkungan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bovinae
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serta interaksi antar kedua faktor tersebut. Gabungan faktor genetik dan 

lingkungan yang mempengaruhi performans seekor ternak (Karnaen dan Johar, 

2009). 

2.2 Pertumbuhan 

Menurut Purbowati (2010), pertumbuhan adalah perubahan ukuran 

yang meliputi perubahan berat hidup, bentuk, dimensi linear dan komposisi tubuh, 

termasuk perubahan komponen-komponen tubuh seperti otot, lemak, tulang dan 

organ serta komponen-komponen kimia, terutama air, lemak, protein dan abu pada 

karkas.  Perubahan organ-organ dan jaringan berlangsung secara gradual hingga 

tercapainya ukuran dan bentuk karakteristik masing-masing organ dan jaringan 

tersebut.  

Kecepatan pertumbuhan ternak sapi tidak selalu sama. Pada saat 

pembuahan, pertumbuhan berlangsung lambat, kemudian menjadi cepat saat 

menjelang kelahiran. Sesudah lahir, pertumbuhan semakin cepat hingga usia 

penyapihan. Pertumbuhan secara cepat ini akan bertahan dari usia penyapihan 

hingga usia pubertas, dan mulai menurun pada saat usia dewasa, hingga akhirnya 

berhenti. Jadi, fase hidup ternak sapi yang pertumbuhannya paling cepat adalah 

pada saat sapi dilahirkan hingga mencapai usia pubertas (Wibisono, 2010
a
). 

Pertumbuhan lebih cepat pada saat ternak umur muda. Pertumbuhan 

jaringan otot, tulang, dan lemak dipengaruhi oleh bangsa, bobot tubuh, jenis 

kelamin dan pakan (Ismail, 2007). 

Pada ternak sapi yang berasal dari eropa, pertumbuhan akan berhenti 

pada umur sekitar 3 tahun. Sedangkan pada ternak sapi yang berasal dari daerah 

file:\\id\pendukung-potong\1170-hewan-ternak-sapi.html
file:\\id\pendukung-potong\1170-hewan-ternak-sapi.html
file:\\id\pendukung-potong\1170-hewan-ternak-sapi.html
file:\\id\pendukung-potong\1170-hewan-ternak-sapi.html
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tropis, pertumbuhan akan berhenti pada usia yang lebih panjang, yaitu sekitar 

umur 4 tahun (Wibisono, 2010
a
). 

Proses pertumbuhan dapat berhenti sebelum ternak sapi mencapai usai 

dewasa. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pakan, kondisi 

kandang dan penyakit (Wibisono, 2010
a
). 

Pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi PO tanpa pemberian 

probiotik sebesar 0,77 kg/hari. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik, 

pakan, jenis kelamin, umur, bobot badan, hormon, kastrasi, serta lingkungan dan 

manajemen pemeliharaan. PBBH sapi Ongole dengan pakan konsentrat tinggi 

adalah sebesar 0,75 kg/ekor/hari (Ngadiyono dan Baliarti, 2001).  

2.3 Sapi Peranakan Ongole (PO) 

Bangsa-bangsa sapi (Bos) yang terdapat di dunia ada dua, yaitu (1) 

kelompok yang berasal dari sapi Zebu (Bos indicus) atau jenis sapi yang 

berpunuk, berasal dan tersebar di daerah tropis serta (2) kelompok dari Bos 

primigenius, yang tersebar di daerah sub tropis atau lebih dikenal dengan Bos 

Taurus (Isnaini, 2008). 

Sapi PO merupakan hasil persilangan sapi Zebu (sapi Ongole) dengan sapi 

lokal atau sapi bali. Sapi PO mempunyai kondisi tubuh yang relatife lebih adaptif 

terhadap suhu tropis seperti sapi Ongole (Wirawan, 2009).  

Ciri-ciri karakteristik sapi PO umumnya berwarna putih kelabu atau 

kehitam-hitaman. Bentuk badan betina biasanya mempunyai ukuran yang lebih 

pendek dari pada jantan. Kepala yang relatif pendek dengan profil melengkung. 

Sapi PO mempunyai punuk besar dan mengarah ke leher. Terdapat lipatan-lipatan 

kulit (gelambir) yang dibawah perut dan leher yang menuju kearah leher, kaki 

file:\\id\pendukung-potong\1170-hewan-ternak-sapi.html
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panjang dan kokoh. Pada sapi PO, warna bulu badan putih abu-abu baru muncul 

ketika lepas sapih dan menjadi semakin besar kemungkinan munculnya pada saat 

umur yearling (Todingan, 2009). 

Sapi PO sebagai sapi pekerja dan sapi potong (pedaging) mempunyai 

beberapa kelebihan yaitu (Wibisono, 2010
b
): 

 Mudah dipelihara, karena memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi 

terhadap perbedaan kondisi lingkungan. 

 Memiliki tenaga yang kuat untuk dipekerjakan di sawah ataupun untuk 

menarik beban. 

 Setelah beranak, aktivitas reproduksi induknya cepat kembali kepada 

kondisi normal. 

 Pejantan sapi PO memiliki kualitas semen yang baik. 

 Mudah untuk dijual, karena termasuk sapi potong favorit. 

 Bobot hidup bervariasi mulai 200 kg hingga mencapai sekitar 450 kg. 

Sapi PO yang murni mulai sulit ditemukan, karena telah banyak di 

silangkan dengan sapi Brahman, Simental  dan Limousin, dengan tujuan untuk 

memperoleh sapi yang lebih besar dan mampu meningkatkan pendapatan. Hasil 

persilangan yang dilakukan mengurangi kemampuan beradaptasi sapi-sapi 

tersebut terhadap lingkungan tropis, dan  dikhawatirkan populasinya akan terus 

menurun (Wibisono, 2010
b
). 

Produktifitas sapi potong dapat dilihat dari beberapa unsur antara lain 

(Anonymous, 2006): 

a. Bangsa sapi 

b. Bobot badan sapi 
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c. Reproduksi sapi 

d. Karkas sapi 

e. Prediksi pasar 

f. Angka kekerabatan 

2.4 Sapi Limousin-PO (Limpo) 

Sapi Limpo adalah sapi silangan antara jenis Limousin (asal Perancis) 

dengan sapi PO. Sapi silangan yang paling diminati peternak di Jawa Timur 

adalah sapi Simpo dan Limpo. Sapi Simpo dan Limpo mempunyai pertumbuhan 

prasapih dan pasca yearling yang lebih bagus dibanding sapi PO, tingkat 

pertambahan berat badan hariannya yaitu 1-1,7 kg/hari. Induk mampu mencapai 

umur pubertas lebih awal, tetapi efisiensi reproduksinya lebih rendah dibanding 

PO. Pejantannya mempunyai kualitas semen lebih rendah dibanding sapi PO 

(Anonymous, 2009
a
). 

Sapi Limpo mempunyai karakteristik antara lain tidak berpunuk dan tidak 

bergelambir, warna bulunya hanya coklat tua atau kehitaman dan coklat muda. 

Sapi Limpo memiliki tubuh berukuran besar dan tingkat produksi yang baik 

(Anonymous, 2008).  

2.5 Berat Sapih 

Berat sapih adalah berat pedet yang diperoleh melalui penimbangan pada 

umur 6 sampai 8 bulan dan distandarisasi pada umur 205 hari. Berat sapih dapat 

digunakan untuk mengetahui kemampuan produksi susu dan sifat keibuan 

(maternal ability) induk dan juga merupakan petunjuk yang baik untuk 

mengetahui potensi genetik pertumbuhan pedet (Riadi, 2007).  
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Perkembangan pedet untuk selanjutnya setelah disapih  (pasca sapih) 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan individu untuk beradaptasi 

termasuk bahan pakan yang dikonsumsi dan lingkungan (Wijono, Mariyono dan 

Endang, 2006) 

Sapi peranakan ongole jantan rata-rata mempunyai bobot lahir dan bobot 

umur 205, masing-masing 28,84 ± 3,35 kg dan 96,86 kg, sedangkan pada sapi PO 

betina masing-masing 23,43 ± 2,96 kg dan 96,26 ±14,09 kg. Average Daily gain 

(ADG) sapi PO jantan dari lahir sampai umur 205 adalah 0,35 kg, sedangkan sapi 

PO betina sebesar 0,36 kg (Sumadi, 2009). 

2.6 Berat 1 tahun (Yearling) 

Berat yearling adalah berat pedet yang diperoleh melalui penimbangan 

pada umur 11 sampai 13 bulan dan distandarisasi pada umur 365 hari. Berat 

yearling merupakan tampilan yang dicapai oleh kemampuan ternak itu sendiri. 

Berat yearling juga menggambarkan pertambahan berat yang dicapai ternak dari 

lahir sampai umur satu 1 tahun, disamping itu juga terdapat hubungan genetik 

yang positif dan tinggi antara sifat tersebut dengan berat sapih dan efisiensi 

pertambahan berat (Riadi, 2007).  

Pemilihan sapi bakalan pada usaha penggemukan sapi potong yang sesuai 

dengan memilih sapi pada umur 1 tahun. Pada sapi hasil persilangan (sapi PO) 

mempunyai berat badan 150-300 kg (Anonymous, 2009
b
). 

Sapi Peranakan Ongole jantan rata-rata mempunyai bobot 365 hari dan 

bobot umur 540 hari masing-masing 132 ± 41,63 kg dan 175,16± 40,92 kg, 

sedangkan pada sapi PO betina masing-masing 122,92 ± 23,44 kg dan 162,72 

±32,36 kg. Average Daily Gain (ADG) sapi PO jantan umur 205 sampai 365 hari, 
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dan umur 365 hari sampai umur 540 hari, masing-masing 0,17 kg dan 0,25 kg. 

ADG sapi PO betina dari umur 205 hari sampai 365 hari, dan umur 365 hari 

sampai umur 540 hari, masing-masing sebesar 0,17 kg dan 0,23 kg (Sumadi, 

2009).  

Secara umum sapi Limpo mempunyai potensi karkas 50 % dan kenaikan 

bobot badan harian ± 0,6 kg/hari. Bobot dewasa sapi Limpo yaitu 800-1.200 

kg/ekor dengan bobot bakalan sekitar 300-400 kg/ekor (Anonymous, 2011). 

2.7 Perkawinan Silang 

Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya 

dilakukan melalui perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi 

berlainan bangsa. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani/semen ke 

dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan 

menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting (Anonymous, 

2006). 

Perkawinan silang (cross breeding) dengan bangsa sapi unggul perlu 

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan reproduksi sapi pesisir tanpa 

merusak kemurnian genetiknya.  Suryana (2009) menyatakan perbaikan mutu 

genetik sapi bertujuan untuk meningkatkan bobot badan, laju pertumbuhan, dan 

efisiensi reproduksi melalui seleksi. Peningkatan produktivitas diupayakan 

melalui penyediaan pejantan berkualitas, memperbaiki performa induk dan sistem 

perkawinan, penyediaan pakan yang cukup, dan manajemen pemeliharaan yang 

memadai. 

Pola perkawinan yang tidak terkontrol atau terlalu ketat dapat 

menyebabkan erosi materi genetik. Upaya memperbaiki mutu genetik dilakukan 
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melalui seleksi yang diikuti dengan sistem perkawinan dengan memanfaatkan 

teknologi reproduksi (Adrial, 2010). 

Kawin silang sapi lokal dengan sapi impor/peranakan telah menurunkan 

populasi sapi Jawa dan mengakibatkan penurunan produksi serta reproduksi sapi 

potong nasional. Tujuannya memanfaatkan mani beku (straw) genetik sapi bibit 

unggul Bos taurus yang disilangkan dengan sapi bibit lokal. Masalah yang tidak 

disadari, sapi jenis ini biasa hidup di kawasan hawa dingin, sistem pemeliharaan 

teratur. Sapi lokal hidup di daerah tropis dan manajemen pemeliharaan 

konvensional (Anonymous, 2009
c
). 

Heterosis merupakan  peningkatan dan penurunan nilai  pada F1 jika 

dibandingkan dengan  nilai rata-rata  kedua tetuanya atau tetua tertinggi 

(heterobeltiosis) terhadap sifat yang sama. Heterosis yang tinggi diperoleh dari 

tetua yang berbeda secara genetik dan mempunyai potensi hasil tinggi (Aryana, 

2007). 

Heterosis bisa terjadi karena tiga kemungkinan yaitu perbedaan frekuensi 

gen diantara tetuanya, adanya peran gen over-dominan yaitu aksi gen non-aditif, 

dan adanya epistasis atau interaksi dari pasangan gen yang tidak berada pada alel 

yang sama. Heterosis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Interaksi 

antara heterosis dan lingkungan banyak terjadi pada berbagai sifat dengan nilai 

ekonomis penting, dan ini diduga karena individu heterozigot mampu bertahan 

pada lingkungan yang berubah-ubah sehingga dapat mengekspresikan heterosis 

yang lebih besar pada lingkungan dengan cekaman dibandingkan dengan pada 

lingkungan tanpa cekaman (Prasetyo, 2007) 
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2.8 Jenis Kelamin 

Menurut Carvalho, Soeparno dan Ngadiyono (2010) faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak secara umum antara lain 

adalah pakan, jenis kelamin, hormone, umur, lingkungan dan iklim, komposisi 

kimia, konsumsi dan jenis pakan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan. 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain: genotip, jenis kelamin, 

hormon dan kastrasi. 

Sapi berjenis kelamin jantan memiliki laju pertambahan bobot badan sapi 

jantan lebih tinggi dibandingkan dengan pertambahan bobot sapi betina. Ternak 

jantan tumbuh lebih cepat daripada ternak betina, sehingga pada umur yang sama, 

ternak jantan mempunyai tubuh dan daging yang lebih besar (Haryono, 2012). 

Hal tersebut sama seperti Sudarisman (2012) yang menyebutkan bahwa 

pedet jantan lebih cepat tumbuh dan pedet betina lebih lambat. Berat lahir pedet 

jantan 6% lebih besar daripada pedet betina, berat sapih jantan lebih besar 10 % 

daripada betina. 

Pada umumnya pedet jantan mempunyai bobot lahir lebih tinggi 

dibandingkan bobot lahir pedet betina. Pedet jantan juga lebih aktif menghisap 

air susu, sehingga menyebabkan pedet jantan tumbuh lebih cepat dari pada anak 

betina (Syaprilis, 2010). 

Pertumbuhan menurun kontinyu dari pubertas sampai dewasa dicapai. 

Anak jantan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan anak betina  setelah 

lepas sapih meskipun mereka mengkonsumsi  makanan  yang jumlahnya tidak 

jauh berbeda untuk setiap unit kenaikan  berat badan, kusekuensinya anak jantan 

dalam pertumbuhannya  membutuhkan makanan yang lebih sedikit dibandingkan 
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dengan anak betina untuk kenaikan setiap unit berat badan. Sebagai contoh  

kecepatan pertumbuhan anak jantan 3,5-4 lbs/hari, membutuhkan 5-5,5 lbs 

makanan  untuk setiap kenaikan 1 lbs, anak betina yang  pertambahan berat badan 

hariannya 2,7-3 lbs membutuhkan makanan 6,5-8 lbs makanan untuk setiap 

kenaikan 1 lbs (Firman, 2011). 

Saka, Suranjaya dan Budiarta (2007) menyatakan bahwa sapi jantan 

mempunyai laju pertumbuhan lebih tinggi daripada sapi-sapi betina karena kerja 

hormone testoteron atau androgen yang bersifat anabolic memacu peningkatan 

retensi nitrogen, deposisi protein atau otot dan menurunkan degradasi protein 

dalam tubuh. 

2.9 Cekaman Panas 

Stres panas terjadi apabila temperatur lingkungan berubah menjadi lebih 

tinggi di atas ZTN (upper critical temperature). Pada kondisi ini, toleransi ternak 

terhadap lingkungan menjadi rendah atau menurun, sehingga ternak mengalami 

cekaman (Edi, 2011). 

Iklim yang panas dapat mengakibatkan ternak mengalami stress panas 

sehingga ternak tidak banyak bergerak agar menjaga suhu tubuhnya tetap stabil, 

selain itu juga menyebabkan hilangnya zat-zat makanan. Hilangnya zat makanan 

ini karena ternak berkeringat dan mengeluarkan air ludah, tidak semua ternak 

dapat berkeringat, jenis unggas tidak dapat berkeringat karena tidak mempunyai 

kelenjar keringat, pada ternak mamalia apabila mereka berkeringat maka mereka 

akan kehilangan air dan mineral dari dalam tubuhnya (Edi, 2011). 

Ternak yang mengalami cekaman panas akan membangun pertahanan 

diri dengan berbagai macam bentuk pertahanan. Untuk mengurangi cekaman 
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panas, ternak akan memperkecil produksi energi dengan mengurangi konsumsi 

ransum penghasil energi, memperbanyak konsumsi air minum, dan melakukan 

aklimatisasi. Salah satu aklimatisasi adalah memperbanyak jumlah sel darah putih 

(Leukosit) pada saat ternak mengalami cekaman (Isroli, 2002). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan 

pada tanggal 15 Oktober 2010 - 31 Januari tahun 2011. 

3.2 Materi dan Alat Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi di Kecamatan 

Nguling sebanyak 160 ekor umur 365 hari (1 tahun) milik anggota kelompok 

ternak. Sapi PO masing-masing sebanyak 40 ekor jantan dan betina, sedangkan 

sapi Limpo masing-masing sebanyak 40 ekor jantan dan betina. 

Alat yang digunakan untuk penelitian antara lain: 

1. Timbangan digital, kayu, besi penghubung dan accu yang digunakan untuk 

menimbang bobot badan ternak umur sapih sampai dengan umur 1 tahun. 

2. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu kandang. 

3. Hidrometer yang digunakan untuk mengukur kelembaban kandang 

3.3 Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Pengambilan 

data primer dengan cara penimbangan langsung, pengamatan pada ternak dan 

wawancara pada peternak. Data sekunder dilakukan dengan cara pengambilan 

data dari Dinas Peternakan Pasuruan. 

Pelaksanaan penelitian : 

1. Penentuan ternak yang akan diukur (bangsa sapi Peranakan Ongole (PO) 

dan Limousin-PO (Limpo). 
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2. Penimbangan door to door ke peternak yang dituju. 

3. Persiapan peralatan yang digunakan untuk penimbangan dengan 

timbangan digital. 

4. Penimbangan dilakukan dengan menggiring sapi keluar kandang, hal 

tersebut dilakukan agar lebih mudah dalam menimbang sapi.  

5. Selain pengambilan data primer, dilakukan juga wawancara dengan 

peternak. Wawancara yang dilakukan untuk melengkapi data-data yang 

mendukung data primer. 

6. Data yang didapatkan, dipisahkan sesuai dengan jenis kelaminnya masing-

masing. Data yang diperoleh sebanyak 160 ekor sapi umur 365 hari yang 

terdiri atas 80 ekor sapi PO dan 80 ekor sapi Limpo. Setelah dipisahkan 

sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing didapatkan 40 ekor sapi 

PO jantan, 40 ekor sapi PO betina, 40 ekor sapi Limpo jantan dan 40 ekor 

sapi Limpo betina. 

3.4 Variabel penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 

1. Berat badan (kg)  =  ditimbang dengan timbangan digital. 

2. Bangsa sapi   = dua bangsa sapi, sapi PO dan sapi Limpo. 

3. Jenis kelamin sapi  = dipisahkan jenis kelamin sapi jantan dan betina. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengujian berat 

badan sapi 365 hari dan uji t tidak berpasangan. Pengujian berat badan yang 

disesuaikan 205 hari dan berat badan 365 hari adalah sebagai berikut sebagai 

berikut (Hardjosubroto, 1994): 
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Keterangan : 

BS205    = Berat sapih terkoreksi pada umur 205 hari (kg) 

BB    = Berat badan pada saat ditimbang (kg). 

BL    = Berat lahir (kg). 

Umur    = Umur pada saat penyapihan. 

 

 

Keterangan : 

BB365     = Berat badan terkoreksi pada umur 365 hari (kg) 

BS    = Berat sapih sesungguhnya (kg) 

BS205    = Berat sapih terkoreksi pada umur 205 hari (kg) 

BB    = Berat badan pada saat ditimbang (kg). 

Tenggang waktu  = Tenggang waktu antara saat penyapihan sampai penimbangan. 

Data bobot badan sapi dianalisis dengan menggunakan uji t tidak 

berpasangan (Sastrosupadi, 1999) untuk mengetahui perbedaan bobot badan sapi 

PO dan Limpo berbeda nyata terhadap bangsa sapi PO dan Limpo pada Jenis 

kelamin jantan dan betina. 
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Keterangan  : Y1j, Y2j = Bobot badan sapi sebenarnya 

Yij = Total bobot badan sapi 

Yi = Rataan bobot badan sapi 

n = jumlah materi yang digunakan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum 

Penelitian dilakukan di wilayah Nguling, Pasuruan, Jawa Timur. Wilayah 

ini  merupakan daerah tropis yang memiliki ketinggian 3 m diatas laut yang 

merupakan dataran rendah. Di wilayah Nguling banyak yang memelihara jenis 

sapi potong. Hal tersebut disesuaikan dengan wilayahnya yang tropis, sehingga 

sapi potong lebih cocok untuk dipelihara.  

Bangsa sapi potong di wilayah Nguling diantaranya adalah peranakan 

ongole (PO), limousine-PO (Limpo), Simental-PO (Simpo), Brahman, PFH, dan 

lain-lain. Sapi-sapi yang dipelihara merupakan sapi yang tahan terhadap cekaman 

panas, oleh karena itu sebagian besar sapi yang dipelihara oleh peternak adalah 

sapi PO, sapi Limpo dan sapi Simpo. Sapi-sapi tersebut merupakan salah satu sapi 

dengan produktivitas tinggi di daerah tropis. Menurut sapi-sapi daerah tropis 

antara lain adalah  

Penimbangan bobot badan ternak dilakukan pada sapi PO jantan dan 

betina serta sapi Limpo jantan dan betina umur 365 hari. Sapi PO memiliki ciri-

ciri berwarna putih keabu-abuan, mempunyai punuk, bergelambir, dan memiliki 

tubuh yang kokoh. Sedangkan sapi Limpo memiliki ciri-ciri berwarma coklat, 

bentuk tubuh kompak, tidak berpunuk dan tidak bergelambir. Menurut Todingan 

(2009) sapi PO umumnya berwarna putih kelabu atau kehitam-hitaman. Bentuk 

badan betina biasanya mempunyai ukuran yang lebih pendek dari pada jantan. 

Kepala yang relatif pendek dengan profil melengkung. Sapi PO mempunyai 
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punuk besar dan mengarah ke leher. Terdapat lipatan-lipatan kulit (gelambir) yang 

dibawah perut dan leher yang menuju kearah leher, kaki panjang dan kokoh. Pada 

sapi PO, warna bulu badan putih abu-abu baru muncul ketika lepas sapih dan 

menjadi semakin besar kemungkinan munculnya pada saat umur yearling. Pada 

sapi Limpo menurut Anonymous (2008) memiliki cirri-ciri tidak berpunuk dan 

tidak bergelambir, warna bulunya hanya coklat tua atau kehitaman dan coklat 

muda. 

4.2 Bobot Yearling (365 hari) Sapi PO dan Sapi Limpo pada Jenis Kelamin 

Jantan dan Betina 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil rata-rata bobot badan 

yearling (365 hari) bangsa sapi PO dan Sapi Limpo pada jenis kelamin jantan dan 

betina dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.  

Tabel 1. Rata-rata Bobot Badan Yearling (365 hari) Sapi PO dan Sapi Limpo 

dengan Jenis Kelamin Jantan dan Betina di Wilayah Nguling. 

Jenis 

kelamin 

Bangsa 

Sapi PO 

(40 ekor) 

Sapi Limousin x PO 

(40 ekor) 

Jantan 284,845 ± 71,967 kg 363,521
**

 ± 80,761 kg
 

Betina 283,996 ± 65,205 kg 312,801
**

 ± 67,189 kg
 

Rata-rata 284,420
**

 ± 68,235 kg
 

337,661
**

 ±77,938 kg
 

Keterangan : (**) Menunjukkan pengaruh yang sangat nyata pada bobot badan yearling 

(P<0,01) 

 

Pada Tabel 1 menjelaskan bahwa bobot badan yearling (365 hari) sapi PO 

jantan sebesar 284,845 ± 71,967 kg dan sapi PO betina 283,997 ± 65,205 kg. 

Dalam analisis terdapat Sapi PO jantan dan sapi PO betina menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05). Dilihat bahwa sapi PO jantan memiliki 

bobot badan yang lebih tinggi dari sapi PO betina. Hal tersebut dikarenakan 

bahwa sapi-sapi jantan mempunyai bobot badan lebih tinggi daripada sapi betina 
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sesuai dengan pernyataan Haryono (2012) yang menyebutkan pertumbuhan ternak 

pada jenis kelamin yang berbeda, laju pertumbuhan juga berbeda. Pertumbuhan 

pada ternak jantan biasanya tumbuh lebih cepat dan pada umur yang sama 

mempunyai bobot badan lebih berat daripada ternak betina. Jenis kelamin 

mempengaruhi pertumbuhan jaringan dan komposisi karkas. 

Bobot badan rata-rata sapi PO jantan dan sapi PO betina yang memiliki 

perbedaan yang sedikit dapat dipengaruhi oleh pemberian pakan yang kurang 

baik. Pemberian pakan yang buruk pada sapi umur yearling sangat mementukan 

tingginya bobot badan sapi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saka, Mantra, 

Ariana, Oka, Sriyani dan Putra (2011) yang menyatakan bahwa pada keadaan 

pakan yang baik, sapi jantan tumbuh lebih cepat daripada sapi dara. Tetapi dalam 

keadaan pakan yang buruk, sapi jantan tidak tampak perbedaan bobot badannya 

dibandingkan sapi dari jenis kelamin lainnya.  

Pada sapi Limpo jantan bobot badan yearling (365 hari) sebesar 362,521 ± 

80,761 kg dan sapi Limpo betina memiliki bobot badan yearling (365 hari) 

sebesar 312,802 ± 67,189 kg. Pada sapi Limpo jantan juga memiliki bobot badan 

lebih tinggi daripada sapi Limpo betina. Hasil analisis yang dilakukan pada sapi 

Limpo jantan dan betina terdapat perbedaan yang sangat nyata pada rata-rata 

bobot badan sapi (P<0,01). Salah satu faktor yang mempengaruhi bobot badan 

sapi jantan lebih tinggi daripada sapi betina yaitu adanya hormon pertumbuhan 

(hormon androgen) pada terdapat sapi jantan. Hormon tersebut yang memacu 

peningkatan bobot badan lebih tinggi pada sapi jantan. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Saka, Suranjaya dan Budiarta (2007) yang menyatakan bahwa sapi 

jantan mempunyai laju pertumbuhan lebih tinggi daripada sapi-sapi betina karena 
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kerja hormon testoteron atau hormon androgen yang bersifat anabolik, memacu 

peningkatan retensi nitrogen, deposisi protein atau otot dan menurunkan degradasi 

protein dalam tubuh. 

Pada sapi Limpo, rata-rata bobot badan sapi Limpo jantan lebih tinggi 

dibandingkan dengan sapi betina. Dalam hal ini sapi Limpo merupakan sapi hasil 

persilangan sapi lokal yang tahan terhadap cekaman panas dengan breed yang 

memiliki bobot badan tinggi lebih tinggi, sehingga sifat-sifat heterosis dari 

tetuanya tersebut terdapat pada silangannya. Sifat heterosis dapat muncul, salah 

satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cekaman pada lingkungan dapat 

memunculkan sifat heterosis yang menyebabkan perbedaan bobot badan sapi 

Limpo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prasetyo (2007) bahwa heterosis dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Interaksi antara heterosis dan 

lingkungan banyak terjadi pada berbagai sifat dengan nilai ekonomis penting, dan 

ini diduga karena individu heterozigot mampu bertahan pada lingkungan yang 

berubah-ubah sehingga dapat mengekspresikan heterosis yang lebih besar pada 

lingkungan dengan cekaman dibandingkan dengan pada lingkungan tanpa 

cekaman.  

Dari Tabel 1 dapat dilihat rata-rata bobot badan yearling sapi Limpo 

sebesar 337,661 ± 77,938 kg dan sapi PO memiliki rata-rata bobot badan yearling 

sebesar 284,421 ± 68,235 kg. Hasil analisis bangsa sapi PO dan bangsa sapi 

Limpo terhadap bobot badan sapi terdapat adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). Dilihat dari tabel diatas diketahui sapi Limpo memiliki bobot badan 

lebih tinggi dibandingkan dengan sapi PO. Sapi Limpo merupakan croosing breed 

dari sapi Limousin dan sapi PO, sehingga sapi Limpo memiliki sifat-sifat yang 



25 
 

diturunkan dari silangannya. Sapi Limousin termasuk sapi besar yang masih 

memiliki pengaruh genetik terhadap bobot badan silangannya. Sapi PO 

merupakan sapi yang memiliki ketahanan tubuh terhadap cekaman panas, 

sehingga masih terdapat pengaruh terhadap silangannya. Oleh sebab itu, sapi 

Limpo memiliki pertambahan bobot badan tinggi dan memiliki ketahanan tubuh 

terhadap cekaman panas yang secara genetik mampu dipertahankan. Hal tersebut 

sesuai pernyataan Anonymous, (2009
a
) yang menyatakan sapi Limpo mempunyai 

pertumbuhan prasapih dan pasca yearling yang lebih bagus dibanding sapi PO, 

tingkat pertambahan berat badan hariannya yaitu 1-1,7 kg/hari. 

Sapi PO sesuai di dataran rendah dan tinggi, akan tetapi apabila kondisi 

pemberian pakan pada sapi PO buruk maka akan menyebabkan penurunan bobot 

badan sapi. Faktor pemberian pakan yang baik akan dapat meningkatkan bobot 

badan sapi. Jenis pakan, konsumsi dan komposisi kimia pakan berpengaruh besar 

terhadap pertumbuhan. Konsumsi protein dan energi yang lebih tinggi akan 

menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih cepat (Carvalho, Soeparno dan 

Ngadiyono, 2010). 

Bangsa mempengaruhi bobot badan sapi, sehingga hasil silangan dari 

bangsa yang memiliki bobot badan tinggi akan menurunkan sifat tersebut pada 

silangannya. Heterosis yang tinggi diperoleh dari tetua yang berbeda secara 

genetik dan mempunyai potensi hasil tinggi (Aryana, 2007). 

Bobot badan sapi dari umur sapih sampai dengan sapi umur yearling 

mengalami peningkatan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi peningkatan bobot 

bada sapi antara lain umur, pakan, lingkungan dan iklim. Pemberian pakan yang 

baik sangat membantu peningkatan bobot badan sapi, akan tetapi pemberian 
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pakan dengan kualitas yang buruk dapat menyebabkan penurunan bobot badan 

sapi. Kandungan nutrisi pada tubuh harus terpenuhi sehingga bobot badan yang 

tinggi dapat tercapai 

Pertumbuhan sapi terus meningkat berdasarkan tingkatan umurnya. 

Pertumbuhan sapi paling tinggi pada saat umur muda. Pada umur sapih dan pasca 

sapih, pertambahan bobot badan sapi paling tinggi. Menurut Carvalho, Soeparno 

dan Ngadiyono (2010) pada umur penggemukan 2-3 tahun, tingkat pertumbuhan 

tulang mulai menurun dan proses selanjutnya adalah peningkatan bobot daging 

dan lemak. Peningkatan bobot daging didominasi oleh peningkatan lemak 

intramuscular. 

4.3 Pertambahan Bobot Badan Harian Sapi PO dan Sapi Limpo 

Pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi PO dan sapi Limpo umur 

yearling (365 hari) dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. Rata-rata PBBH sapi 

Limpo lebih tinggi dari rata-rata PBBH sapi PO. 

Tabel 2. Rata-rata pertambahan bobot badan sapi PO dan sapi Limpo di Nguling. 

Jenis 

kelamin 

Pertambahan bobot badan harian (PBBH) 

Sapi PO 

( 40 ekor) 

Sapi Limousin x PO 

(40 ekor) 

Jantan 0,653 ± 0,287 kg 0,854
**

 ± 0,260 kg
 

Betina 0,685 ± 0,291 kg 0,714
**

 ± 0,201 kg
 

Rata-rata 0,669
*
 ± 0,289 kg

 
0,784

*
 ± 0,231 kg

 

Keterangan :  ( * ) Menunjukkan adanya pengaruh yang nyata (P<0,05) 

 (**) Menunjukkan adanya pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Pertambahan bobot badan sapi PO jantan dan sapi PO betina dapat dilihat 

pada Tabel 2. Pada Tabel 2 diketahui bahwa PBBH sapi PO jantan sebesar 0,653 

± 0,287 kg dan sapi PO betina sebesar 0,685 ± 0,291 kg. Pada hasil analisis yang 

dilakukan didapatkan bahwa jenis kelamin sapi PO tidak berpengaruh nyata 
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terhadap PBBH sapi PO (P>0,05). Hal ini berarti bahwa sapi PO jantan dan sapi 

PO betina memiliki PBBH yang relatif sama. Hal tersebut dikarenakan pada sapi 

PO jantan banyak yang digunakan untuk tenaga kerja, sehingga nutrisi yang 

dibutuhkan untuk pertambahan bobot badan digunakan untuk tenaga kerja dan 

PBBH pada sapi PO jantan tidak maksimal. Beberapa jenis sapi digunakan untuk 

bermacam-macam tujuan, salah satunya untuk tenaga kerja. Sapi PO merupakan 

sapi jenis kerja. Tenaga besar, ukuran tubuh besar, sifat sabar, tahan terhadap 

panas lapar dan haus, serta mampu mengkonsumsi pakan berkualitas rendah. Sifat 

dan daya reproduksi sapi PO betina lebih tinggi dibandingkan dengan sapi Bali 

dan sapi Madura (Anonymous, 2013). 

Dari Tabel 2 diketahui bahwa pertambahan bobot badan sapi Limpo jantan 

sebesar 0,854 ± 0,260 kg dan sapi Limpo betina sebesar  0,714 ± 0,201 kg. Hasil 

analisis yang dilakukan menyatakan bahwa jenis kelamin sapi Limpo memiliki 

pengaruh yang sangat nyata terhadap pertambahan bobot badan sapi Limpo 

(P<0,01). Sapi Limpo jantan memiliki PBBH lebih besar daripada sapi Limpo 

betina. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan bobot badan sapi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan antara lain: genotip, jenis kelamin, hormon dan kastrasi (Carvalho, 

Soeparno dan Ngadiyono, 2010). 

Rata-rata PBBH bangsa sapi PO dan sapi Limpo dapat dilihat pada Tabel 

2. Pada Tabel 2 diketahui bahwa rata-rata pertambahan bobot badan harian sapi 

PO sebesar 0,669 ± 0,289 kg dan sapi Limpo sebesar 0,784 ± 0,231 kg. Analisis 

yang dilakukan pada PBBH kedua sapi menyatakan bahwa bangsa sapi PO dan 

sapi Limpo berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan harian sapi 
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(P<0,05). Bangsa sapi Limpo memiliki PBBH yang lebih tinggi daripada sapi PO. 

Sapi Limpo merupakan jenis besar, sehingga pertambahan bobot badannya tinggi. 

Sapi Limpo memiliki tubuh berukuran besar dan tingkat produksi yang baik 

(Anonymous, 2008). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bangsa sapi Limpo di peternakan 

rakyat memiliki rata-rata bobot badan yang lebih tinggi daripada sapi PO, dengan 

rata-rata bobot badan sapi Limpo 337,661±77,938 kg sapi PO 284,420± 68,235 

kg, sehingga bangsa sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap bobot badan sapi yearling (365 hari). Jenis kelamin sapi memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap bobot badan sapi yearling (365 

hari). Sapi Limpo jantan memiliki rata-rata bobot badan lebih tinggi (363,521 ± 

80,761 kg) daripada sapi Limpo betina (312,801 ± 67,189 kg), sehingga jenis 

kelamin pada sapi Limpo memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap bobot badan yearling (365 hari). Sapi PO jantan memiliki bobot badan 

cenderung lebih tinggi dari sapi PO betina. Sapi PO jantan memiliki rata-rata 

bobot badan 284,845 ± 71,967 kg dan rata-rata bobot badan sapi PO betina 

283,996 ± 65,205 kg, sehingga disimpulkan jenis kelamin pada sapi PO 

memberikan berpengaruh yang tidak nyata (P>0,05) pada bobot badan yearling 

(365 hari).  

5.2 Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian ini maka manajemen pemberian 

pakan yang baik akan dapat memunculkan kemampuan genetik dari sapi tersebut 

sehingga meningkatkan bobot badan sapi yearling (365 hari). 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Rata-rata bobot badan sapi PO dan sapi Limpo 

No. 

Bangsa 

PO Limpo 

Jantan (kg) Betina (kg) Jantan (kg) Betina (kg) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

1 202.967 442.835 365.290 257.915 

2 202.916 206.836 316.944 301.648 

3 433.138 317.227 324.699 249.637 

4 173.601 207.750 331.631 274.156 

5 415.662 208.436 301.353 310.963 

6 215.801 230.399 277.653 249.599 

7 203.552 303.968 415.383 248.577 

8 192.583 348.871 330.831 312.837 

9 229.582 220.885 343.290 236.361 

10 201.398 310.529 352.045 276.528 

11 301.520 215.532 353.563 274.101 

12 198.539 218.301 484.127 237.152 

13 267.798 359.859 371.317 216.257 

14 246.975 194.172 328.548 263.196 

15 313.709 241.181 314.306 246.127 

16 345.845 210.412 302.104 412.363 

17 359.835 292.731 441.160 218.688 

18 328.384 338.588 297.901 334.358 

19 191.853 381.785 444.105 354.977 

20 297.356 229.754 277.239 335.069 

21 257.760 329.775 292.390 391.640 

22 289.684 242.218 269.443 288.898 

23 374.834 332.628 272.383 333.372 

24 300.129 179.395 330.776 291.356 

25 302.263 365.239 460.460 281.109 

26 310.187 221.301 323.412 250.172 

27 294.249 223.803 370.333 303.154 

28 227.203 269.682 292.957 274.400 

29 288.183 293.494 314.048 337.050 

30 357.875 309.139 312.852 346.184 

31 212.655 290.920 328.120 346.636 

32 277.676 259.267 410.317 295.870 

33 319.500 386.106 385.248 332.498 
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

34 288.316 275.401 436.341 304.015 

35 314.073 343.990 349.890 414.756 

36 395.951 395.471 600.404 490.315 

37 368.208 267.362 632.760 373.501 

38 416.433 305.417 333.187 340.040 

39 168.130 250.852 427.339 410.747 

40 307.463 338.340 384.683 495.859 

Total 11393.786 11359.851 14500.835 12512.079 

Rata-rata 284.845 337.661 

 

Lampiran 2. Rata-rata pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi PO 

dan sapi Limpo 

 

No. 

Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Sapi PO Sapi Limpo 

Jantan (kg) Betina (kg) Jantan (kg) Betina (kg) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

1 0.488 1.858 1.179 0.735 

2 0.461 0.471 0.863 0.872 

3 1.606 1.045 0.766 0.612 

4 0.313 0.462 0.783 0.724 

5 1.454 0.450 0.720 0.897 

6 0.473 0.561 0.617 0.564 

7 0.409 0.888 1.196 0.549 

8 0.356 1.075 0.842 0.833 

9 0.499 0.479 0.882 0.481 

10 0.380 0.890 0.809 0.661 

11 0.807 0.472 0.909 0.631 

12 0.349 0.465 1.400 0.468 

13 0.625 1.053 0.939 0.389 

14 0.542 0.341 0.766 0.549 

15 0.791 0.519 0.712 0.484 

16 0.924 0.397 0.665 1.123 

17 0.963 0.707 1.172 0.362 

18 0.817 0.892 0.632 0.800 

19 0.305 1.040 1.205 0.876 

20 0.693 0.452 0.562 0.782 

21 0.534 0.831 0.610 1.029 

22 0.655 0.513 0.506 0.625 

23 0.952 0.865 0.521 0.781 

24 0.680 0.304 0.720 0.629 
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

25 0.676 0.984 1.174 0.574 

26 0.704 0.416 0.686 0.464 

27 0.630 0.479 0.844 0.664 

28 0.400 0.590 0.572 0.518 

29 0.593 0.686 0.644 0.742 

30 0.822 0.698 0.636 0.771 

31 0.331 0.654 0.670 0.765 

32 0.545 0.524 0.966 0.596 

33 0.677 0.859 0.849 0.708 

34 0.569 0.554 1.038 0.614 

35 0.645 0.787 0.740 0.956 

36 0.904 0.908 1.417 1.207 

37 0.816 0.503 1.575 0.818 

38 0.957 0.612 0.640 0.674 

39 0.178 0.435 0.935 0.903 

40 0.601 0.685 0.818 1.149 

Total 26.124 27.406 34.179 28.579 

Rata-rata 0.653 0.685 0.854 0.714 

 

Lampiran 3. Rata-rata Pemberian Pakan Pada Sapi 

Pemberian pakan  

Jerami padi 

(kg) 

R. Lapang 

(kg) 

R. gajah 

(kg) 

Tebu 

(kg) 

Jerami jagung 

(kg) 

Dedak 

(kg) 

7.76 3.52 3.44 1.46 3.69 4.85 

 


