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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF THE BREED AND SEX OF ONGOLE CROSSBREED 

CATTLE (PO) AND LIMOUSIN-ONGOLE CATTLE (LIMPO) ON  

BODY WEIGHT OF YEARLING (12
nd

 MONTHS)  

AT THE SMALL SCALE FARMS 

 

Dian Novia Alifianti
1, 

Dr. Ir. Hary Nugroho, MS
2
, Dr. Ir. Moch. Nasich, MS

3
 

 

This study was conducted to determine the effect of breed and sex of 

Ongole Crossbreed cattle (PO) and Limousin-Ongole cattle (Limpo) on yearling 

body weight at smale scale farms. The material of this research were 160 yearling 

male and female PO and Limpo cattles. The study was conducted by comparing 

the body weight of PO cattles, Limpo and also the sex of these cattles. The result 

of this study showed that there are significant effect of breed on yearling weight 

cattle (365 days) (P < 0.01) with an average body weight of Limpo cattle higher 

than the body weight PO cattle. Sex in Limpo cattle showed a significant 

influence (P < 0.01) on yearling weight but in PO cattle does not showed a 

significant effect of yearling weight (P > 0.05). It is suggested to pay attention in 

feeding management to improve cow body weight. 

 

Keywords : PO cattles, Limpo cattles, sex , breed , yearling weight. 
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RINGKASAN 

 

PENGARUH BANGSA DAN JENIS KELAMIN SAPI PERANAKAN 

ONGOLE (PO) DAN SAPI LIMOUSIN-PO (LIMPO) TERHADAP BOBOT 

YEARLING (12 BULAN) DI PETERNAKAN RAKYAT 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan 

pada Oktober 2010 - Januari 2011.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bangsa sapi 

dan jenis kelamin sapi yang memiliki produktivitas bobot badan yearling (12 

bulan) paling baik untuk dikembangkan pada wilayah tropis.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Peranakan Ongole 

(PO) dan sapi persilangan Limousin x PO (Limpo) umur 365 hari (yearling) 

sebanyak 160 ekor. Metode yang digunakan adalah survei. Variabel yang diamati 

dalam penelitian adalah bobot badan, bangsa sapi, jenis kelamin sapi. Data 

diperoleh dengan penimbangan bobot badan sapi yang dikoreksi langsung. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan uji t tidak berpasangan untuk 

mengetahui pengaruh bangsa dan jenis kelamin terhadap bobot badan sapi. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata bobot badan sapi PO jantan sebesar 

284,845 ± 71,967 kg dan sapi PO betina sebesar 283,996 ± 65,205 kg. Hasil 

analisis yang dilakukan menyatakan bahwa jenis kelamin jantan maupun betina 

tidak mempengaruhi bobot badan sapi PO yearling (365 hari) (P>0,05). Rata-rata 

bobot badan sapi Limpo jantan sebesar 363,521 ± 80,761 kg dan sapi Limpo 

betina sebesar 312,801 ± 67,189 kg. Pada analisis yang dilakukan didapatkan 

bahwa pada bangsa sapi Limpo dengan jenis kelamin yang berbeda memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap bobot badan sapi yearling (365 hari) 

(P<0,01). Bobot badan rata-rata bangsa sapi PO sebesar 284,420 ± 68,235 kg dan 

sapi Limpo sebesar 337,661 ± 77,938 kg, menunjukkan rata-rata bobot badan sapi 

Limpo lebih tinggi daripada sapi PO. Analisis dilakukan pada kedua bangsa sapi 

dan diketahui bahwa bangsa sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata pada 

bobot badan sapi yearling (365 hari) (P<0,01). 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bangsa sapi mempengaruhi bobot 

badan sapi yearling (365 hari). Pada sapi Limpo, jenis kelamin memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap bobot badan sapi yearling (365 hari), akan 

tetapi pada sapi PO diketahui bahwa jenis kelamin tidak memberikan pengaruh 

terhadap bobot badan sapi yearling (365 hari). Disarankan untuk melakukan 

penelitian dengan memperhatikan manajemen pemberian pakan yang baik untuk 

meningkatkan bobot badan sapi. 

 


