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THE EFFECT OF GROUND TRANSPORTATION ON BODY WEIGHT 

DECREASE IN SIMMENTAL  CROSS AND  LIMOUSIN CROSS 

 
ABSTRACT 

 

Anugerah Candra Dinata
1
, Moch Nasich

2
 and Harry Nugroho

2 

 

  
This study aims to determine the effect of ground transportation on body 

weight decrease in Simmental cross and Limousin cross cattle. Data were 

collected individually from 60 Simmental cross and Limousin cross cattle with 

343,25+24,51 kg in average body weight The design was using completely 

randomized design with a factorial with 2 factors, namrly (1) the times 

transportation (5 - 6 hours and  7 – 8 hours), (2) the cattle breed Simmental cross 

and Limousin cross cattle. Each treatment using 30 individuals. The variables 

measured were body weight decrease  percentage. Data collected was analyzed 

using analysis of variance (ANOVA) which was folllowed by the Least 

Significant Difference test (LSD) for any significant result.  The research result 

showed that a long time transport has higly significant effect on body weight 

decrease (P<0,01), breed cattle and interaction between transportation with breed 

cattlehas significant effect (P<0,05) on the decrease of body weight percentage 

during the transportation process. The average of body weight percentage was 

decrease during the transportation process respectively 3,69±1,24%; 4,22±1,68% 

and 3,18±1,18% in a long time transport 5-6 hours;  Limousin cross cattle and the 

interaction between transportation with Limousin cross. 
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Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2013 sampai Januari 2014 di 

UD. Satwa Manunggaling Darmo di Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten 

Situbondo dan PT. Agri Satwa Malang. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh waktu transportasi 

terhadap penyusutan bobot badan sapi Peranakan Simmental dan Peranakan 

Limousin. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

bahan informasi dalam pengangkutan tenak khususnya sapi potong 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Peranakan Limousin 

dan Peranakan Simmental jantan masing-masing sebanyak 60 ekor dengan bobot 

badan rata-rata sebesar 343,25+24,51 kg. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

pola faktorial dengan 2 faktor perlakuan. Sebagai faktor pertama adalah lama 

pengangkutan (5-6 jam dan 7-8 jam). Faktor kedua adalah bangsa sapi potong 

(Peranakan Limousin dan Peranakan Simmental) dan setiap perlakuan 

menggunakan 30 ekor. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

persentase penyusutan bobot badan sapi. Analisis data menggunakan analisis 

ragam (ANOVA), dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) untuk 

pengamatan yang menunjukkan perbedaan pengaruh. 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata penyusutan bobot badan dengan lama 

transportasi 7 – 8 jam sebesar 5,26±1,58 % dan lama transportasi 5 – 6 jam 

sebesar 3,69±1,24 %. Rataan penyusutan bobot badan pada sapi Peranakan 

Limousin sebesar 4,22±1,68 % dan sapi Peranakan Simmental sebesar 4,74±1,53 

%. Interaksi antara bangsa sapi dengan lama transoprtasi memberikan rataan 

penyusutan sebesar 3,18±1,18 % pada sapi Peranakan Limousin dengan waktu 5-6 

jam; interaksi sapi Peranakan Limousin dengan waktu 7-8 jam sebesar 

5,26±1,46%; interaksi sapi Peranakan Simmental dengan waktu 5-6 jam sebesar 

4,21±1,11 % dan interaksi pada sapi Peranakan Simmental dengan waktu 7-8 jam 

sebesar 5,27±1,72 %. Hasil analisis menunjukkan bahwa lama transportasi 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase 

penyusutan bobot badan sapi potong. Bangsa sapi potong memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap persentase penyusutan bobot badan sapi dan 

terdapat interaksi yang nyata (P<0,05) antara lama transportasi dan bangsa sapi 

potong terhadap persentase penyusutan bobot badan selama pengangkutan ternak. 

Disimpulkan bahwa lama transportasi 5 - 6 jam, bangsa sapi Peranakan 

Limousin serta interaksi antara lama transportasi dengan bangsa sapi Peranakan 

Limousin memberikan hasil persentase penyusutan bobot badan sapi terendah 

selama proses pengangkutan yaitu masing-masing dengan nilai sebesar 

3,69±1,24%; 4,22±1,68% dan 3,18±1,18%. Disarankan untuk pengangkutan sapi 



potong sebaiknya tidak lebih dari 8  jam lamanya karena semakin lama waktu 

yang ditempuh dengan jarak yang sama maka penyusutannya akan semakin besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan transportasi terwujud dalam bentuk kemajuan alat angkut 

yang selalu mengikuti dan mendorong kemajuan teknologi transportasi. 

Perkembangan ini telah memupus berbagai kesulitan transportasi dalam 

kehidupan manusia yang tidak terjamah oleh kemajuan untuk jutaan tahun 

lamanya. Transportasi menciptakan dan meningkatkan tingkat aksebilitas (degree 

of accessibility), dari potensi – potensi sumber alam dan luas pasar. Sumber alam 

yang semulanya tidak terjangkau akan termanfaatkan dapat diolah, sekalipun 

dapat pasar interval yakni lebih banyak yang bisa dijual dalam batas luas pasar 

yang sama dan eksternal yakni terbukanya pasar yang baru dilokasi yang lain. 

Transportasi terkait pula dengan produktifitas. Kemajuan transportasi membawa 

peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor – faktor produksi dan mobilitas 

olahan yang dipasarkan. Transportasi juga berhubungan dengan kegiatan 

peternakan yang salah satunya adalah perdagangan sapi potong antar daerah 

sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi (Sudiyono, 2004). 

Hal lain yang dapat diandalkan dalam peningkatan produksi daging sapi 

adalah dengan pembangunan usaha peternakan baik usaha sapi potong lokal 

maupun sapi potong import. Perusahaan sapi potong import biasanya memiliki 

usaha yang lebih besar bila dibandingkan dengan usaha ternak sapi potong lokal 

yang umumnya sebagai usaha sampingan. Selain harga produk dan produk 

subtitusinya, permintaan daging sapi juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, 

jumlah penduduk dan selera masyarakat. Untuk kondisi indonesia, sentra 

konsumsi daging sapi masih berada di sekitar wilayah perkotaan. Permintaan di 

wilayah ini cenderung lebih tinggi, karena jumlah penduduk yang lebih padat 

dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan 

(Sudiyono, 2004).  

Pengiriman  ternak dari pasar ke perusahaan di perlukan sarana transportasi 

darat dan laut. Sarana transportasi darat terdiri dari penggiring ternak, kendaraan 

truck/pick-up, dan gerbong kereta api. Sementara itu sarana transportasi laut 

terdiri dari kapal laut yang mencakup jenis kapal barang, kapal roro dan feri. 



Salah satu fasilitas yang digunakan dalam usaha perdagangan ternak sapi potong 

adalah transportasi dengan menggunakan kendaraan truck/pick-up. Penggunaan 

angkutan truck/pick-up memperlihatkan tiga pola transportasi, yaitu milik 

pengusaha sendiri, sewa truck/pick-up balen dan jasa ekspedisi. Pengusaha 

perorangan biasanya terbatas untuk wilayah tertentu. Pedagang yang menggunaka 

truck sendiri mendapatkan keuntungan ganda yaitu dari perdagangan ternak dan 

jasa angkut. Mereka lebih fleksibel, karena kedua usaha tersebut saling menutupi 

satu sama lain, namun tetap memberi keuntungan (Nasution, 2004). 

Pengangkutan atau transportasi yang digunakan oleh pengusaha ternak sapi 

antar pulau atau kota pada umumnya dapat mengakibatkan stres, sehingga dapat 

mempengaruhi nafsu makan menurun dan pada akhirnya  dapat menurunkan berat 

badan ternak sapi. Untuk itu diperlukan penanganan yang cermat dalam 

pengangkutan antar pulau, kota, dan daerah, sehingga tidak hanya faktor jalan 

yang mempengaruhinya tetapi kondisi kendaraan yang dipergunakan, kepadatan 

ternak, bangsa atau jenis sapi, iklim/cuaca pada saat pengangkutan, serta 

ketersediaan makanan pada lama diperjalanan (Ginting, 2006). 

UD. Satwa Manunggaling Darmo di Desa Tenggir, Kecamatan Panji, 

Kabupaten Situbondo merupakan salah  perusahaan di bidang peternakan sapi 

potong yang membeli sapi dari peternak dan pasar di Karesidenan Besuki. 

Perusahaan ini melakukan pembelian bakalan sapi potong di masyarakat dan di 

pasar untuk di bawa ke PT. Agri Satwa  Malang dan dilakukan penggemukan 

disana sebelum di potong. Untuk membawa sapi hasil pembelian dilakukan 

dengan pengangkutan menggunakan truk dari Situbondo ke Malang. Berdasarkan 

uraian tersebut maka diperlukan adanya pengkajian dilapang tentang pengaruh 

lama transportasi terhadap penyusutan bobot badan sapi Peranakan Simmental dan 

Peranakan Limousin dari UD. Satwa Manunggaling Darmo di Desa Tenggir, 

Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ke PT. Agri Satwa  Malang yang 

merupakan sentra penggemukan sapi potong di Kabupaten Malang sebagai lokasi 

penelitian. 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh lama 

transportasi terhadap penyusutan bobot badan sapi Peranakan Simmental dan 

Peranakan Limousin 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama transportasi 

terhadap penyusutan bobot badan sapi Peranakan Simmental dan Peranakan 

Limousin. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

untuk pengusaha sapi potong dan jagal, dalam pengangkutan ternak khususnya 

sapi potong.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pemindahan ternak dari suatu daerah ke daerah lain memerlukan alat 

transportasi yang memadai, karena pada saat transportasi dapat terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. Untuk itu proses transportasi sangat penting diperhatikan, 

karena ternak dapat terluka, cacat, bahkan mati. 

Stres  merupakan sebuah konsekuensi dan efek samping dari lingkungan 

atau sistem manajemen yang memaksa perubahan fisiologis atau tingkah laku 

ternak yang dapat mengganggu fungsi fisiologis ternak itu sendiri. Untuk 

meminimalkan resiko yang dihadapi akibat stres  transportasi perlu suatu tindakan 

pencegahan atau  preventif, yaitu  dengan memperhatikan sarana transportasi yang 

digunakan.  

Di dalam transportasi untuk ternak sapi mengalami stress transportasi yang 

dapat mempengaruhi kondisi ternak sapi tersebut. Transportasi dapat 

menyebabkan efek emosional dan efek fisik pada sapi yang dapat mempengaruhi 

kesehatan ternak sapi. Sehingga dalam proses transportasi diperlukan manajemen 

transportasi yang efektif baik pada sebelum, selama dan sesudah transportasi 



terutama dalam hal lama transportasi dan penyusutan bobot badan sapi akibat 

transportasi. Konsep kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian 

 

Pemindahan Ternak Sapi 

Efek Transportasi: 

- Cacat, Luka, Kematian 

- Stress Sapi 

Penelitian Mengetahui Penurunan Bobot Badan 

Sapi Peranakan Simmental Dan Peranakan Limousin 

- Lama Pengiriman 

- Bangsa Sapi  

- Interaksi Lama Pengiriman dan Bangsa Sapi 

 

Truk Sedang 

(4,2 x 1,85m) 

- Bobot Badan ±300-400kg 

- Isi 8 ekor (SNI, 1998)  

 

Truk Besar  

(5,6 x 2,4 m) 

- Bobot Badan ±300-400kg 

- Isi 15 ekor (SNI, 1998) 

 

 Sapi Peranakan Simmental 

 merupakan sapi silangan yang banyak disukai dan 

dipelihara oleh peternak rakyat. 

 termasuk sapi tipe besar sehingga secara genetik 

mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. 

 kurang tahan terhadap pengaruh temperatur udara 

panas dan kondisi pakan terbatas. 

 Sapi Peranakan Limousin 

 turunan sapi tipe besar sehingga secara genetik 

mempunyai laju pertumbuhan yang lebih besar. 

 Tidak mudah rentan terhadap cuaca dan iklim 

Indonesia. 

 merupakan sapi silangan yang banyak disukai dan 

dipelihara oleh peternak rakyat. 

 

Bangsa sapi Peranakan Simmental dan lama 

transportasi 7-8 jam berpengaruh terhadap penyusutan 

bobot badan sapi potong tertinggi. 

 

Kegunaan Penelitian: 

Pengusaha yang bergelut di bidang Peternakan 

(Feedloting dan Jagal) 

Transportasi Darat 

(Truk) 

 



1.6 Hipotesis 

Bangsa sapi Peranakan Simmental dan lama transportasi 7-8 jam 

berpengaruh terhadap penyusutan bobot badan sapi potong tertinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Sapi Potong 

Menurut Bambang (2000), ternak sapi potong sebagai salah satu sumber 

makanan berupa daging, tetapi produktivitasnya masih sangat memprihatikan 

karena volumenya masih jauh dari target yang diperlukan konsumen. Hal ini 

disebabkan oleh produksi daging masih rendah. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan volume produksi daging masih rendah yaitu populasi rendah dan 

produksi rendah. Sehubungan dengan perbaikan produksi melalui peningkatan 

mutu bibit bisa dilakukan dengan usaha penyilangan sapi lokal dengan sapi 

unggul dari luar. Oleh karena itu, pemerintah mendatangkan sapi – sapi unggul ke 

Indonesia, yaitu Brahman, Hereford, Aberdeen Angus,  BX (Brahman Cross), 

Limousin, dan Simmental. 

Sapi adalah hewan ternak terpenting dari jenis – jenis hewan ternak yang 

dipelihara manusia sebagai sumber penghasil daging, susu, tenaga kerja dan 

kebutuhan manusia lainnya. Ternak sapi menghasilkan sekitar 50 % kebutuhan 

daging di dunia, 95 % kebutuhan susu, dan kulitnya menghasilkan sekitar 85 % 

kebutuhan kulit untuk sepatu. Sapi potong adalah salah satu genus dari famili 

Bovidae. Ternak atau hewan – hewan lainnya yang termasuk famili ini adalah 

bison, banteng (bibos), kerbau (babalus), kerbau Afrika (Syncherus), dan anoa 

(Abdullah, 2006). 

Sapi potong asli Indonesia adalah sapi potong yang sejak dahulu kala sudah 

terdapat di Indonesia, sedangkan sapi local adalah sapi potong yang asalnya dari 

luar Indonesia, tetapi sudah berkembang biak dan dibudidayakan lama sekali di 

Indonesia, sehingga telah mempunyai ciri khas tertentu. Bangsa sapi potong asli 

Indonesia hanya sapi Bali (Bos sondaicus), sedangkan yang termasuk sapi local 

adalah sapi Madura dan sapi Sumba Ongole (SO) (Abdullah, 2006). 

 

2.1.1 Peranakan Simmental 

Sapi Peranakan Simmental sebagai hasil persilangan antara sapi Simmental 

dengan sapi Peranakan Ongole (PO), merupakan sapi silangan yang banyak 

disukai dan dipelihara oleh peternak rakyat. Simmental adalah sapi dari bangsa 



Bos Taaurus yang berasal dari daerah sedang  (temperate zone), terbiasa hidup di 

daerah dengan temperatur udara yang dingin dan tatalaksana pemeliharaan yang 

intensif (Astuti, Hardjosubroto, Sunardi dan  Bintara, 2002), serta termasuk sapi 

tipe besar sehingga secara genetik mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sapi 

PO adalah termasuk bangsa Bos Indicus yang berasal dari daerah tropis, terbiasa 

hidup di daerah dengan temperatur udara yang panas dan tatalaksana 

pemeliharaan yang ekstensif, serta termasuk sapi tipe kecil sampai sedang 

sehingga laju pertumbuhannya rendah sampai sedang. sapi Peranakan Simmental 

secara genetik akan mewarisi sifat-sifat kedua tetuanya masing-masing sebesar 

50%, yaitu diduga dibandingkan dengan sapi PO akan mempunyai potensi laju 

pertumbuhan lebih cepat tetapi kurang tahan terhadap pengaruh temperatur udara 

panas dan kondisi pakan terbatas (Aryogi, Sumadi, Hardjosubroto, 2005). 

Sapi Simmental merupakan hasil persilangan antara sapi Peranakan Ongole 

dengan sapi Simmental dengan persentase karkas 45-50%. Memiliki performa 

tubuh yang lebih besar dari pada sapi Peranakan Ongole  (Carvalho, Soeparno, 

dan Nono, 2010).  

 

2.1.2 Peranakan Limousin 

Sapi Peranakan Limousin merupakan sapi hasil persilangan antara pejantan 

sapi Limousin dengan induk sapi PO, kebanyakan sapi-sapi ini merupakan hasil 

perkawinan IB, sapi LimPO sebagai turunan sapi tipe besar sehingga secara 

genetik mempunyai laju pertumbuhan yang lebih besar dan lebih cepat dibanding 

sapi PO (Sarwono dan Arianto, 2003). Hastuti (2007) menyatakan bahwa 

karakteristik eksterior sapi Peranakan Limousin adalah warna sekitar mata 

bervariasi coklat sampai hitam, moncong warna hitam dengan sebagian kecil 

berwarna merah. 

Sapi Peranakan Limousin merupakan hasil persilangan antara sapi 

Peranakan Ongole dengan sapi Limousin dengan persentase karkas tidak berbeda 

jauh yaitu sekitar 45 - 50%. Sapi LimPO memiliki performa tubuh yang lebih 

besar dari pada sapi Peranakan Ongole (Carvalho, Soeparno dan Ngadiyono, 

2010). 

 



2.2 Pengangkutan Ternak (Transportasi) 

Sifat jasa, operasi dan biaya membedakan alat angkutan dalam lima 

kelompok sebagai berikut: angkutan kereta api (railroad/railway), angkutan motor 

dan jalan raya (motor/road/highway transportation), angkutan laut (water/sea 

transportation), angkutan udara (air transportation), dan angkutan pipa (pipeline) 

(Bank, 2002).  

Transportasi ternak sangat penting dalam dunia peternakan. Transportasi 

ternak dilakukan antara lain untuk keperluan pemasaran dalam jumlah yang besar, 

pengangkutan ke tempat pemotongan, penyediaan bibit ternak ke daerah lain, 

pengangkutan dari daerah yang kering ke daerah yang memiliki pakan yangbagus, 

dan karena perubahan kepemilikan (Chambers and Grandin, 2001). 

Kannan, Terrill, Kouakou, Gazal, Gelaye, Amoah dan Samake (2000) 

menyatakan bahwa untuk memperoleh nilai penyusutan bobot badan ternak 

selama pengiriman maka dilakukan penimbangan terhadap bobot awal dan bobot 

akhir ternak pada saat sebelum pengangkutan dan setelah sampai di tempat tujuan 

tanpa dilakukan pemberian pakan terlebih dahulu. 

 

2.3 Syarat Transportasi 

Menurut Santosa (1995), faktor - faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

mengangkut ternak potong agar dapat mengurangi dampak stres dan penyusutan 

bobot badan, yaitu: 

- Bila pengangkutan dilakukan pada musim kemarau, usahakan transportasi 

dilakukan pada lama dinihari, subuh, atau sore hari. 

- Bila mengangkut ternak pada musim hujan, usahakan tubuh ternak tidak 

basah. 

- Jangan mencampurkan dengan ternak asing dalam satu alat angkut (truk). 

- Jangan mengangkut ternak yang baru saja kenyang diberi pakan hijauan. 

Lebih lanjut Santosa (2004) menjelaskan bahwa ketika mengangkut ternak, 

usahakan jarak yang ditempuh kurang dari 24 jam perjalanan. Apabila jarak 

tempuh lebih dari 24 jam maka sebelum dilakukan transportasi sekurang 

kurangnya ternak harus sudah diistirahatkan terlebih dahulu selama 5 jam, 

selanjutnya perhatikan ketersediaan pakan dan air serta kapasitas muatannya. 



Preconditioning adalah kegiatan tata laksana dalam pengelolaan awal yang 

langsung disesuaikan dengan kenyataan sebenarnya di perusahaan. Jadi, 

preconditioning dilakukan langsung di tempat usaha. Masa kritis bakalan pada 

saat dilakukan preconditioning adalah 21-28 hari pertama setelah bakalan 

didatangkan ke lokasi usaha. Dalam upaya pemulihan aklimatisasinya, bukan saja 

terhadap keadaan lingkungan baru, tetapi juga dari pengaruh transportasi dalam 

perjalanan yang telah ditempuh ternak. 

Untuk ternak sapihan yang akan diangkut lebih dari 8 jam, berikan pakan 

berupa biji - bijian yang berkualitas atau hay, sekurang - kurangnya 24 jam 

sebelum diangkut . Pemberian biji-bijian lebih baik dari pada pemberian hay. Hal 

ini untuk mengurangi terjadinya penyusutan bobot badan akibat pengangkutan 

jarak jauh.Pengangkutan ternak potong dengan kereta api sebaiknya jangan lebih 

dari 28 jam. Bila lebih maka perlu istirahat dahulu, sekurang-kurangnya 5 jam 

dengan diberikan pakan dan air minum. Untuk perjalanan dengan menggunakan 

truk sebaiknya jangan lebih dari 36 jam (Santosa, 2004). 

Menurut Sudiyono (2004), petunjuk yang harus dilakukan dalam melakukan 

pengangkutan ternak potong, yaitu:  

a. Memilih jenis pengangkutan yang terbaik dan sesuaikan dengan jumlah 

ternak yang akan diangkut untuk dipasarkan.  

b. Memberikan pakan atau minum beberapa jam sebelum ternak dinaikkan 

keatas truk, tetapi jangan diberikan pakan yang terlalu banyak atau ternak 

dalam keadaan kenyang pada saat segera akan dinaikkan. Selanjutnya 

jangan memberikan biji-bijian (konsentrat) selama 12 jam ternak diangkut, 

tetapi berikan minum setiap dua jam pengangkutan.  

c. Penanganan dilakukan dengan baik dan menggunakan fasilitas, serta alat-

alat yang memadai untuk menaikkan ternak ke atas truk. Fasilitas dan alat-

alat angkut dibersihkan dari benda-benda runcing atau pecahan kaca. 

Menggunakan loading chute (tempat menurunkan atau menaikkan ternak 

dari atau ke truk) dan letakkan dengan baik, sesuai dengan bak truk.  

d. Bedding ditambahkan pada dasar dek truk. Gunakan jerami kering pada 

musim hujan dan tebarkan pasir diatas jerami tersebut pada musim 

kemarau.  



e. Penggiringan ternak dilakukan dengan tenang dan nyaman pada lama 

memasuki truk. Alat yang dapat menyebabkan ternak luka atau memar 

(misalnya jangan menggunakan cambuk atau electric shock, apalagi benda 

keras dan tajam) sebaiknya dihindari.  

f. Truk yang digunakan sebaiknya dikemudikan dengan hati-hati. Perjalanan 

ditempuh dengan kecepatan yang sesuai dan perlambat dalam tikungan. 

Sebaiknya jangan berhenti dengan mendadak.  

g. Ternak sebaiknya diperiksa selama perjalanan dalam periode tertentu. Bila 

tampak ada masalah, hentikan truk dan perbaiki masalah tersebut. 

Berdirikan ternak yang terbaring agar tidak terinjak oleh ternak lain.  

h. Berhenti dan istirahatkan ternak bila perjalanan terlalu lama. Berikan air 

minum untuk mencegah terjadinya dehidrasi bila udara terlalu panas. 

Sesuaikan keadaan ventilasi dengan kebutuhan ternak sehingga udara 

segar dapat bersirkulasi dengan baik didalam ruangan ternak. 

i. Dalam memundurkan truk lakukan dengan pelan hingga merapat pada dok 

loading.  

j. Ternak diturunkan dengan hati-hati, dan tidak dengan kasar. 

 

2.4  Penanganan dan Pengontrolan Kondisi Transportasi 

Transportasi pada ternak dapat dikatakan sukses bila diatur dengan baik dari 

petugasnya. Tranportasi ternak lebih baik ketika mereka tenang dan juga ketika 

dipisahkan berdasarkan status tanduk,ukuran dan umurnya. Pencampuran ternak 

yang bertanduk akan meningkatkan kehilangan dari memar atau bengkak. 

Penanganan yang baik pada ternak akan mengurangi perkelahian dan stres pada 

ternak. Sehingga dibutuhkan kecakapan petugas dalam pengaturan ternak pada 

saat transpotasi agar tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan (Lapworth, 

2002). 

Tanda-tanda kegelisahan ternak selama transportasi (Richardson, 2002) : 1) 

Ternak berdesak-desakan dalam bak kendaraan, 2) ternak mengalami kegaduhan, 

3) Ternak terpaksa berbaring dan tidak bisa untuk berdiri, 4) ternak terengah-

engah karena kondisi yang terlalu panas. Menurut Richardson (2002) agar ternak 

tidak mengalami kegelisahan selama transportasi perlu diperhatikan beberapa hal 



meliputi : 1) Tubuh ternak dalam kondisi kering tidak basah, 2) Kendaraan harus 

dilengkapi atap untuk melindungi dari panas, hujan dan menurunkan temperature 

lingkungan, 3) Kepadatan kandang harus diperhatikan agar ternak tidak berdesak-

desakan selama dalam transportasi. 

Truk ternak digolongkan menjadi dua tipe berdasarkan ukuran bak truk 

yaitu tipe besar berukuran: panjang 5,6 m, lebar 2,4 m, dan tinggi 1,7 m, 

sedangkan tipe kecil berukuran: panjang 4,2 m, lebar 1,85 m, dan tinggi 1,55 m 

(Badan Standarisasi Nasional, 1998).  

 

2.5 Hal-hal yang Dapat Ditimbulkan Akibat Proses Transportasi Ternak 

Transportasi dapat menyebabkan faktor emosi dan stres fisik pada ternak 

yang dapat mempengaruhi kesehatan ternak tersebut. Penanganan ternak ternak 

selama dikumpulkan sampai proses transportasi tersebut selesai, memerlukan 

tanggung jawab yang besar dalam hal kesehatan ternak ternak tersebut 

(Richardson, 2002). 

Stres merupakan suatu kondisi pada ternak sebagai akibat dari satu atau 

lebih sumber stres baik dari dalam tubuh ternak itu sendiri ataupun pengaruh dari 

luar. Stres dapat dibedakan menjadi stres fisik, stres psikologis dan interoceptive 

in nature. Transporasi dapat menyebabkan tekanan pada ternak dan dapat 

menimbulkan efek yang mengganggu pada kesehatan dan kesejahteraan ternak 

(Borell, 2001). 

Faktor stress transportasi ada dua macam yaitu short-acting faktor yang 

cenderung mempunyai efek emosional ternak dan long-acting faktor yang 

mempunyai effek fisik dan dapat diakumulasi dari lama ke lama. Faktor 

shortacting meliputi takut karena posisi berdiri yang terganggu, lingkungan yang 

tidak bersahabat, pijakan ternak di lantai kendaraan pengangkut tidak seimbang 

dan saat berpijak di lantai kendaran diambil ternak lain. Faktor long-acting 

meliputi suara gaduh, getaran, kontak langsung dengan kendaraan pengangkut 

atau ternak lain, ternak yang berdiri lama karena daerah tujuan pengiriman yang 

jauh, tidak diberikan pakan dan air yang cukup, serta kelembapan dan temperatur 

lingkungan (Richardson, 2002). 



Transportasi dapat menyebabkan stress pada ternak ternak. Tingkat tekanan 

stress disebabkan oleh lama perjalanan, penanganan selama perjalanan dan 

penurunan ternak, ketrampilan pengemudi kendaraan, kondisi jalan, desain 

kandang pada kendaraan, kondisi cuaca dan kesehatan serta kondisi dari ternak 

yang diangkut (Greenwood et al., 1993). 

Efek stres pada ternak ternak dimulai saat proses transportasi itu dimulai 

sampai sekitar 3 jam setelah transportasi selesai. Semakin lama proses transportasi 

tanpa pemberian pakan pada ternak dapat meningkatkan efek stres tersebut dan 

mengakibatkan perubahan metabolik pada tubuh ternak. Penurunan sistem 

kekebalan tubuh juga menunjukkan efek samping berupa perubahan sistem 

metabolis seperti aktifitas plasma kreatin kinase, perubahan jumlah leukosit serta 

rasio neutrofil dan limfosit yang pada akhirnya menyebabkan penyusutan bobot 

badan ternak (Kannan, Terrill, Kouakou, Gazal, Gelaye, Amoah and Samake 

2000). 

 

2.6 Stress 

Stress merupakan suatu respon fisiologis, psikologis dan perilaku dari 

makhluk hidup yang mencoba untuk mengadaptasi dan mengatur baik tekanan 

internal dan eksternal. Sedangkan stressor adalah kejadian, situasi , suatu obyek 

yang dilihat sebagai unsur yang menimbulkan stress dan menyebabkan reaksi 

stress sebagai hasilnya. Stressor sangat bervariasi bentuk dan macamnya, mulai 

dari sumber-sumber psikososial dan perilaku seperti frustrasi, cemas dan 

kelebihan sumber-sumber bioekologi dan fisik seperti bising, polusi, temperatur 

dan gizi (Knowles and Warriss, 2000). 

Derajat tertentu dari perubahan tersebut diinginkan dan bahkan diperlukan. 

Perubahan dapat menjadi faktor positif untuk perkembangan atau dapat menjadi 

kekuatan negatif yang akan membawa ke arah deteriorasi pada mental dan atau 

fisik. Terlalu banyaknya kejadian dan situasi baru yang dihadapi pada satu lama 

menimbulkan keadaan stress yang berlebihan. Ketika derajat dan jumlah 

perubahan tersebut melampaui kemampuan adaptasi, akan mendapatkan fase 

stress yang negatif, yaitu suatu keadaan dimana keseimbangan mental dan fisik 

terganggu (Knowles et al., 2000). 



BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di UD. Satwa Manunggaling Darmo di Desa 

Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan PT. Agri Satwa Malang. 

Pelaksanaan pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2013 sampai 

Januari 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ternak 

Sapi Peranakan Limousin dan Peranakan Simmental jantan masing-masing 

sebanyak 60 ekor dengan bobot badan  rata-rata sebesar 343,25+24,51 kg.  

3.2.2 Peralatan 

- Truck pengangkutan ternak dengan kapasitas 3670Kg Merk Mitsubishi 

Colt Diesel (engkel). 

- Timbangan digital dan kandang jepit sebagai alat untuk mengukur berat 

ternak dengan kapasitas 1500Kg (Merk Tru-Test SR3000) 

- Stopwatch untuk menghitung lama transportasi. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola faktorial dengan dengan 2 faktor 

perlakuan. Sebagai faktor pertama adalah lama pengangkutan (5-6 jam dan 7-8 

jam). Faktor kedua adalah bangsa sapi potong (Peranakan Limousin dan 

Peranakan Simmental) dan setiap perlakuan menggunakan ulangan 30 ekor 

dengan pengiriman pada siang hari. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Ternak yang sudah di seleksi di bawa ke kandang untuk peristirahatan 

selama semalaman sebelum ke esok harinya dikirim ke perusahaan. Setelah 

sesampai dikandang sapi di beri pakan dan minum agar tidak terlalu stres.  



Tahap selanjutnya dilakukan penimbangan bobot badan awal di Situbondo 

pada pukul 09.00 – 10.00. Setelah dilakukan penimbangan bobot badan, sapi 

dinaikkan ke truck kemudian di berangkatkan ke tujuan Gondnaglegi Malang 

selama 6 - 8 jam dengan rata-rata  kecepatan 70-80 km/jam. Truck yang 

digunakan yaitu truck sedang (engkel) dengan ukuran 4,2 x 1,85 m yang 

mempunyai kapasitas 8 – 9 ekor sapi. 

Ternak yang telah diangkut sesampai di perusahaan langsung ditimbang 

untuk mengetahu bobot badan akhir serta penurunannya, lalu masuk ke kandang 

karantina dan dipuasakan. Keesokan hari baru ditimbang kembali untuk 

mengetahui bobot badan akhir serta penurunannya. Selama penelitian dilakukan 

pengiriman sebanyak 15 kali masing-masing 2 truck dimana setiap pengiriman 

pada setiap truk diisi 4 ekor sapi Peranakan Limousin dan 4 ekor sapi Peranakan 

Simmental 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah persentase penyusutan 

bobot badan sapi. Persentase penyusutan bobot badan sapi dihitung dengan rumus 

(Ginting, 2006): 

Persentase Penyusutan bobot badan  % =  
BB awal − BB akhir

BB awal
x 100% 

 

3.6 Analisis Data 

Data dianalisis dengan analisis of variance (ANOVA). Rancangan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Apabila hasil 

tersebut menunjukkan perbedaan. Adapun model matematikanya adalah (Astuti, 

2007): 

Yijk =  μ + αi + βj +   αβ ij + E ij k  

Keterangan : 

Yijk   = pengamatan 

 μ  = rata-rata populasi 

αi   = efek perlakuan ke – i dimana i = bangsa sapi  

βj  = efek perlakuan ke – j dimana j = lama pengangkutan 

  αβ ij   = efek interaksi bangsa sapi dengan lama pengangkutan 

E ij k   = error percobaan 



Perhitungan rumus untuk analisis rancangan acak lengkap pola faktorial 

adalah sebagai berikut: 

FK =  
Y …2

n
 

JKperlakuan  A =   Yi. .2
a

i=1

/br – FK 

       

                       

JKperlakuan  B =   Y. j.2
b

j=1

/ar – FK 

 

JKinteraksi =    Yij.2
b

j=1

a

i=1

/r – JK perlakuan A − JK perlakuan B − FK 

 

 

JKtotal =    Yijk2 − FK

r

k=1

b

j=1

a

i=1

  

 

 

JKerror = JKtotal − JKperlakuan  A − JKperlakuan  B − JKinteraksi  

 

Adapun tabel analisis ragamnya adalah  

Sumber 

Ragam 

db JK KT F hitung F tabel 

Perlakuan A a-1 JKA JKA/db KTA/KTerror  

Perlakuan B b-1 JKB JKB/db KTB/KTerror  

Interaksi (a-1)(b-

1) 

JKinteraksi JKinteraksi/db KTinteraksi/KTerror  

Error ab(r-1) JKerror JKerror/db   

Total n-1 JKtotal    

(Astuti, 2007) 

 

Keterangan 

A  = faktor pertama 

B  = faktor kedua 

a  = jumlah perlakuan pada faktor pertama 

b  = jumlah perlakuan pada faktor kedua 

r  = ulangan perlakuan 

n  = jumlah sampel  

Fk  = faktor koreksi 

 Yi. .2
a

i=1

= total jumlah sampel untuk kelompok perlakuan ke i …… 

 

Y = total sampel untuk seluruh percobaan 

 



  Yij. = total kuadrat interaksi setiap sampel 

b

j=1

a

i=1

 

 

   Yijk2 = total kuadrat masing − masing sampel

r

k=1

b

j=1

a

i=1

 

 

Kaidah yang digunakan untuk menyimpulkan hasil analisis adalah sebagi berikut : 

 Apabila F hitung > F tabel maka keputusan menolak hipotesis (H0) berarti terdapat 

perbedaan yang nyata bila α = 5% (P<0,05) dan sangat nyata bila α = 1% 

(P<0,01) 

 ApabilaF hitung < F tabel maka keputusannya menerima hipotesis (H0) berarti 

tidak terdapat perbedaan yang nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Pengaruh Lama Transportasi terhadap Persentase Penyusutan Bobot 

Badan Sapi 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyusutan bobot badan sapi 

diperoleh hasil pengaruh lama transportasi terhadap persentase penyusutan bobot 

badan sapi potong dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rataan persentase penyusutan bobot badan sapi dengan lama transportasi 

yang berbeda (%) 
Perlakuan   Rata –rata 

5-6 jam 3,69±1,24 
a 

7-8 jam 5,26±1,58 
b 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa 

lama transportasi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

persentase penyusutan bobot badan sapi potong. Hasil uji beda nyata terkecil 

menunjukkan bahwa lama transportasi 7-8 jam memberikan persentase 

penyusutan tertinggi terhadap bobot badan sapi potong. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin lama transportasi maka penurunan bobot badan sapi akan semakin 

meningkat. Hal ini sesuai pendapat Soeparno (1992) yang menyatakan bahwa 

semakin lama pengangkutan ternak maka akan semakin besar penurunan bobot 

badannya. Rataan hasil persentase penyusutan bobot badan sapi potong dengan 

lama transportasi yang berbeda disajikan pada Tabel 1. 

Berdasarkan analisis data diperoleh persentase penyusutan bobot badan sapi 

potong pada lama transportasi 8 jam lebih besar daripada persentase penyusutan 

bobot badan sapi potong pada lama transportasi 5-6 jam dengan selisih rata-rata 

sebesar 1,57 %, serta terdapat hubungan yang nyata antara lama transportasi 

dengan persentase penyusutan bobot badan sapi potong selama pengiriman. 

Semakin lama lama transpotasi maka semakin besar persentase penyusutan bobot 

badan sapi potong selama transportasi. 



Penurunan bobot badan pada ternak selama pengiriman ternak berkaitan 

dengan kondisi transportasi yang digunakan.  Transportasi ternak berhubungan 

erat dengan kondisi pengiriman, lama perjalanan, kematian ternak, serta surat 

jalan sebagai sarana pelengkap (Council of Europe Committee of Ministers, 

1990). Jarak transportasi mempengaruhi lama pengiriman. Semakin lama 

pengiriman maka stress yang dihadapi oleh ternak akan semakin tinggi. Efek stres 

pada ternak umumnya tinggi pada saat proses transportasi itu dimulai sampai 

sekitar 3 jam setelah transportasi selesai. Semakin  lama proses transportasi tanpa 

pemberian pakan pada ternak dapat meningkatkan efek stres tersebut dan 

mengakibatkan perubahan metabolik pada tubuh ternak, penurunan sistem 

kekebalan tubuh juga menunjukkan efek samping berupa perubahan sistem 

metabolis seperti aktifitas plasma kreatin kinase, perubahan jumlah leukosit serta 

rasio neutrofil dan limfosit yang pada akhirnya menyebabkan penyusutan bobot 

badan ternak (Kannan et al., 2000). 

Jarak transportasi yang sama tetapi dengan lama pengiriman yang berbeda 

misal terjadi gangguan pada pengiriman ternak dapat mengakibatkan persentase 

penurunan bobot badan sapi semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan Greenwood et 

al., (1993) yang menyatakan bahwa semakin lama proses pengangkutan maka 

akan semakin besar penyusutan bobot badannya. Didukung pernyataan Kannan et 

al., (2000) yang menyatakan bahwa jarak transportasi yang panjang akan 

menimbulkan stres yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh khususnya pada 3 

jam pertama pengiriman. Penurunan sistem kekebalan tubuh menunjukkan efek 

samping berupa perubahan sistem metabolis seperti aktifitas plasma kreatin 

kinase, perubahan jumlah leukosit serta rasio neutrofil dan limfosit yang pada 

akhirnya menyebabkan penurunan bobot badan ternak. 

Lama transportasi ternak pada penelitian ini antara lain 5 jam dan 8 jam 

untuk jarak yang sama yaitu Situbondo ke Malang. Selama perjalanan dengan 

lama tersebut, tidak dilakukan pemberian pakan dikarenakan lama perjalanan 

tidak lebih dari 24 jam. European Commission Health and Consumer Protection 

Directoral-General (2002) menyatakan bahwa ternak sapi tidak dianjurkan untuk 

diangkut lebih dari 36 jam perjalanan dan harus diistirahatkan untuk pemberian 

pakan dan minum apabila lama lebih dari 24 jam perjalanan. 



Penyusutan bobot badan rata-rata sapi pada lama transportasi selama 5-6 

jam dan 7-8 jam perjalanan dengan jarak tempuh yang sama masing-masing 

sebesar 3,69±1,24% dan 5,26±1,58% Penyusutan bobot badan ini lebih rendah  

dibandingkan dengan laporan European Commission Health and Consumer 

Protection Directoral-General (2002) yang menyatakan bahwa penyusutan bobot 

badan ternak setelah 15 jam perjalanan adalah sebesar 5,5-6%. Penyusutan bobot 

badan yang relatif rendah dalam penelitian ini disebabkan oleh banyak faktor 

antara lain adalah kepadatan yang terlalu tinggi dalam pengangkutan, kondisi 

lingkungan saat transportasi. 

Tingkat kepadatan ternak sapi dalam penelitian ini dengan rata-rata bobot 

badan 343,25 kg adalah sebesar 0,97 m
2
. Angka kepadatan tersebut tidak sesuai 

dengan standart seperti dikemukakan Standar Nasional Indonesi (SNI) 02-4509-

1998 tentang Angkutan Ternak Sapi dan Kerbau yang menyatakan bahwa 

kebutuhan luas area pengangkutan pada ternak sapi potong yang memiliki bobot 

badan 350 kg adalah seluas 1,06 m
2
 (Tabel 1). Kepadatan yang terlalu tinggi 

selama proses pengangkutan mengakibatkan stres yang tinggi dan meningkatkan 

ketegangan antar ternak sehingga akan menurunkan bobot badan sapi potong 

selama pengiriman (Lapworth, 2002). 

 

4.2 Pengaruh Bangsa Sapi terhadap Persentase Penyusutan Bobot Badan 

Sapi 

Pengaruh bangsa sapi terhadap persentase penyusutan bobot badan sapi  

selama penelitian tercantum pada Tabel 2. 

  

Tabel 2. Rataan persentase penyusutan bobot badan sapi  pada bangsa sapi yang 

berbeda (%) 

Perlakuan    Rata – rata 

Peranakan Limousin 4,22±1,68 
a 

Peranakan Simmental 4,74±1,53 
b 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa 

bangsa sapi memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap persentase 



penyusutan bobot badan sapi. Hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan bahwa 

sapi Peranakan Limousin memiliki persentase penyusutan terendah dibandingkan  

sapi Peranakan Simmental. Rataan persentase penyusutan bobot badan sapi pada 

bangsa sapi yang berbeda disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sapi Peranakan Simmental menghasilkan  

persentase penyusutan bobot badan sapi lebih tinggi yaitu sebesar 4,74±1,53% 

daripada persentase penyusutan bobot badan sapi Peranakan Limousin sebesar 

4,22±1,68%. Hal ini berkaitan dengan bangsa sapi Peranakan Limousin karena 

pada sapi Limousin sendiri pada awal pembentukan purebreed ini terdapat bangsa 

sapi Bos indicus yang digunakan sebagai tetua dalam pembentukan sapi Limousin 

sedangkan pada sapi Peranakan Simmentall lebih dominan pada bangsa Bos 

taurus dari pada bos indicuns (Anonymous, 2009). Adanya darah Bos indicus ini 

diduga menyebabkan sapi Peranakan Limousin lebih tahan terhadap stress panas 

yang ditimbulkan selama pengangkutan. Pada kondisi ini maka sapi bangsa Bos 

taurus, lebih mudah mengalami heat stress daripada sapi dari bangsa Bos indicus. 

Hal ini terjadi karena Bos taurus tidak mempunyai kemampuan homeostatis yang 

baik pada kondisi cuaca panas daripada sapi Bos indicus (Blackshaw and 

Blackshaw, 1994).  

Bulu yang tebal pada sapi Simmnetal dan rendahnya kemampuan 

mengeluarkan keringat pada sapi Bos taurus menjadi penghambat dalam 

beradaptasi dengan cuaca panas (Beatty et al., 2006). Pada cuaca panas, sapi jenis 

Bos Taurus seperti sapi Peranakan Simmentall, lebih mudah mengalami heat 

stress daripada sapi Bos Indicus ini terjadi karena Bos Tarus tidak mempunyai 

kemampuan homeostatis yang baik pada kondisi cuaca panas (Blackshaw dan 

Blackshaw, 1994). Bulu yang tebal dan rendahnya kemampuan mengeluarkan 

keringat pada sapi Bos Taurus menjadi penghambat dalam beradaptasi dengan 

cuaca panas (Beatty, Barnes, Taylor, Pethick, McCarthy and Maloney, 2006).  

Dibandingkan dengan sapi Simpo, secara genetik sapi Limpo lebih peka 

terhadap peningkatan temperatur udara lingkungan. Hal ini karena sapi Simpo 

mempunyai jumlah kelenjar keringat per luasan kulit yang lebih sedikit (Amakiri 

dan Mardi, 1975 dalam Ramdani, 2008), kulit lebih tebal dengan luasan per kg 

bobot hidup yang lebih kecil (Robertshaw, 1984 dalam Ramdani, 2008), rambut 



badan lebih panjang dan lebat serta warna tubuh lebih gelap, sehingga 

kemampuan membuang panas dari tubuh ke lingkungan menjadi lebih terbatas 

(Gebremedhin, 1984 dalam Ramdani, 2008).  

Hasil ini dibuktikan dengan penelitian Aryogi, Sumadi dan Hardjosubroto 

(2005) yang melaporkan hasil persilangan sapi Limousin x PO (Limpo) memiliki 

performans lebih baik daripada sapi hasil persilangan  Simental x PO (Simpo) 

yang dipelihara di peternakan rakyat dimana pertambahan berat badan sapi 

tersebut yaitu masing-masing sebesar 0,487 kg dan 0,338 kg. 

Ilham dan Yusdja (2004) menyatakan bahwa besar penyusutan bobot badan 

sapi tergantung dari klas/bangsa sapi, dimana terdapat perbedaan kualitas antar 

bangsa dari sapi seperti sapi lokal dengan sapi import yang memiliki perbedaan 

kualitas dalam beradaptasi pada lingkungan baru dan tanggapan dalam mengatasi 

stress. Bambang (2000) menambahkan bahwa ternak sapi yang terkena suhu 

tinggi akan mengalami stres dan gagal di dalam mengatur panas tubuh. Selain itu, 

suhu yang tinggi juga berpengaruh besar terhadap konsumsi pakan pada ternak 

menurun sedangkan aktivitas minum meningkat sehingga berat badan ternak sapi 

pun menurun. Akan tetapi, dalam hal ini sapi-sapi Bos indicus relatif lebih bisa 

bertahan, karena adaptasi mereka cukup bagus bila dibandingkan dengan bangsa-

bangsa sapi yang berasal dari daerah sedang (subtropis) selain adanya pengaruh 

genetic enviromental interaction (interaksi genetika secara lingkungan).  

 

4.3 Interaksi Lama Transportasi dan Bangsa Sapi terhadap Persentase 

Penyusutan Bobot Badan Sapi 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa kombinasi lama 

transportasi dan bangsa sapi potong memperlihatkan adanya interaksi yang nyata 

(P<0,05) terhadap persentase penyusutan bobot badan sapi. Hal ini berarti kedua 

faktor perlakuan (lama transportasi dan bangsa sapi) saling mempengaruhi dalam 

penyusutan bobot badan sapi. Rataan persentase penyusutan bobot badan sapi 

dengan lama transportasi dan bangsa sapi yang berbeda disajikan pada Tabel 3. 

 

 

 



Tabel 3. Interaksi lama transportasi dan bangsa sapi terhadap persentase 

penyusutan bobot badan sapi   

   Perlakuan   Rata -rata 

Peranakan Limousin x 5-6 jam 3,18±1,18 
a 

Peranakan Limousin x 7-8 jam 5,26±1,46 
c 

Peranakan Simmental x 5-6 jam 4,21±1,11 
b
 

Peranakan Simmental x 7-8 jam 5,27±1,72 
c
 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa lama transportasi 5-6 jam dengan sapi 

Peranakan Limousin memberikan hasil terendah pada persentase penyusutan 

bobot badan sapi sebesar 3,18±1,17%. Bangsa sapi dan lama transportasi 

berpengaruh terhadap penyusutan bobot badan selama pengangkutan. Soeparno 

(1992) menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh faktor stres pada bangsa sapi 

pada saat terjadi pengangkutan yang singkat maupun yang cukup lama dan bangsa 

sapi memiliki teknik merespon tekanan stres secara berbeda -beda sehingga 

interaksi lama transportasi dengan bangsa mempengaruhi penyusutan bobot badan 

pada sapi Peranakan Limousin dan Peranakan Simmental.  

Dibandingkan dengan sapi Simpo, secara genetik sapi Limpo lebih peka 

terhadap peningkatan temperatur udara lingkungan. Hal ini karena sapi Simpo 

mempunyai jumlah kelenjar keringat per luasan kulit yang lebih sedikit (Amakiri 

dan Mardi, 1975 dalam Ramdani, 2008), kulit lebih tebal dengan luasan per kg 

bobot hidup yang lebih kecil (Robertshaw, 1984 dalam Ramdani, 2008), rambut 

badan lebih panjang dan lebat serta warna  tubuh lebih gelap, sehingga 

kemampuan membuang panas dari tubuh ke lingkungan menjadi lebih terbatas 

(Gebremedhin, 1984 dalam Ramdani, 2008).  

Kondisi lingkungan ekstrim akibat tingginya temperature, radiasi matahari, 

dan kelembapan, serta rendahnya kecepatan angin dapat menyebabkan heat stress 

pada ternak. Kondisi ini membuat temak mengalami gangguan fungsi fisiologi 

dan penurunan imunitas (Brown-Brandl,  Eigenberg, Nienaber and Hahn, 2005). 

Pada cuaca panas, sapi jenis Bos Taurus seperti sapi Peranakan Simmentall, lebih 

mudah mengalami heat stress daripada sapi Bos Indicus Ini terjadi karena Bos 

Tarus tidak mempunyai kemampuan homeostatis yang baik pada kondisi cuaca 

panas (Blackshaw dan Blackshaw, 1994). Bulu yang tebal dan rendahnya 



kemampuan mengeluarkan keringat pada sapi Bos Taurus menjadi penghambat 

dalam beradaptasi dengan cuaca panas (Beatty, Barnes, Taylor, Pethick, 

McCarthy and Maloney, 2006).  

Sapi potong membutuhkan comfort zone (CZ), yaitu temperatur lingkungan 

yang nyaman dan melancarkan fungsi dalam proses fisiologi ternak yang tertentu. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa CZ untuk sapi dari daerah tropis adalah antara 22–

30°C, sedang untuk sapi daerah sedang adalah 13–25°C. Sebagai hasil silangan 

antara sapi dari daerah sedang dengan sapi daerah tropis, maka diduga CZ untuk 

sapi Simpo dan Limpo adalah 17–28°C, sehingga diperkirakan temperatur udara 

lingkungan yang panas tersebut akan mempengaruhi performan sapinya. 

Menurut  Fernandez et al., (1996) menyatakan tingkat stres pengangkutan 

dipengaruhi oleh jarak, lama perjalanan, tingkah laku ternak, bangsa ternak, 

bentuk pengangkutan, tingkat kepadatan saat pengangkutan, keadaan iklim, 

kondisi jalan, penanganan pada saat perjalanan, keefektifan istirahat setelah 

perjalanan dan sifat kerentanan terhadap stress. Williamson dan Payne (1995) 

mengemukakan bahwa faktor bangsa merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

dimana berat badan ternak dan penyusutan bobot badan antar bangsa sangat 

berbeda satu sama lain.  

Pengangkutan ternak dengan kendaraan truk umumnya dalam posisi berdiri 

dan tidak dapat bergerak bebas sehingga ternak berdesak-desakan dan mengalami 

stres selama pengangkutan. Stres dapat didefinisikan sebagai respon ternak yang 

tidak sesuai dengan fisiologisnya. Stres akibat transportasi diakibatkan gabungan 

dari lelah di perjalanan, penggabungan dengan ternak lain, cuaca (mikro klimat) 

serta kekurangan pakan dan minum. Hal-hal tersebut mengakibatkan stres pada 

ternak. Stres yang terjadi dapat berupa stres fisik maupun psikologis. Stres fisik 

akan menyebabkan pengurasan glikogen dalam otot sedangkan stres psikologis 

mengakibatkan peningkatan kerja saraf simpatis dan pelepasan adrenalin 

(Shorthose and Whytes, 1988 dalam Ramdani, 2008). Tingkat stres pengangkutan 

dipengaruhi oleh jarak, lama perjalanan, tingkah laku ternak, bentuk 

pengangkutan, tingkat kepadatan saat pengangkutan, keadaan iklim, kondisi jalan, 

penanganan pada saat perjalanan, keefektifan istirahat setelah perjalanan dan sifat 

kerentanan terhadap stress. Stres pengangkutan dapat mengakibatkan penurunan 



kandungan glikogen otot, penurunan bobot badan, penurunan persentase karkas, 

luka memar dan pengeluaran darah yang kurang sempurna pada saat pemotongan 

(Fernandez et al., 1996; Lawrie, 1991;). Apabila stres yang dialami ternak hanya 

sebentar dan tidak berkepanjangan, sebagian besar ternak dapat menyesuaikan 

diri. Apabila stres pada ternak berlangsung lama dan berkepanjangan, ternak tidak 

dapat menyesuaikan diri akan menyebabkan kelelahan bahkan kematian. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama transportasi, 

bangsa sapi dan interaksi antara lama transportasi dengan bangsa sapi 

berpengaruh terhadap persentase penyusutan bobot badan sapi. Penyusutan bobot 

badan sapi terendah terjadi pada lama transportasi 5-6 jam, bangsa sapi Peranakan 

Limousin, dan interaksi lama transportasi 5-6 jam dengan sapi Peranakan 

Limousin dengan nilai masing-masing sebesar 3,69±1,24 %;  4,22±1,68% dan 

3,18±1,18%. 

 

5.2 Saran 

Untuk pengangkutan sapi potong sebaiknya tidak lebih dari 8  jam lamanya 

karena semakin lama waktu yang ditempuh dengan jarak yang sama maka 

penyusutannya akan semakin besar 
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Lampiran 1. Penyusutan Bobot Badan Sapi pada Pengangkutan dengan Lama 

Transportasi 7 - 8 jam 

 

Bangsa Ternak BB awal BB akhir Penyusutan Persentase 

PL 381 352 29 7,61 

PL 365 345 20 5,48 

PL 347 325 22 6,34 

PL 326 314 12 3,68 

PL 372 352 20 5,38 

PL 315 302 13 4,13 

PL 352 332 20 5,68 

PL 307 295 12 3,91 

PL 320 297 23 7,19 

PL 332 319 13 3,92 

PL 320 303 17 5,31 

PL 301 282 19 6,31 

PL 335 316 19 5,67 

PL 324 314 10 3,09 

PL 331 307 24 7,25 

PL 346 322 24 6,94 

PL 324 311 13 4,01 

PL 392 367 25 6,38 

PL 333 324 9 2,70 

PL 339 319 20 5,90 

PL 321 300 21 6,54 

PL 303 290 13 4,29 

PL 314 293 21 6,69 

PL 315 293 22 6,98 

PL 308 288 20 6,49 

PL 348 335 13 3,74 

PL 388 370 18 4,64 

PL 366 354 12 3,28 

PL 338 328 10 2,96 

PL 352 333 19 5,40 

PS 314 304 10 3,18 

PS 372 358 14 3,76 

PS 382 372 10 2,62 

PS 382 362 20 5,24 

PS 320 301 19 5,94 

PS 340 320 20 5,88 

PS 354 326 28 7,91 

PS 353 338 15 4,25 

PS 358 339 19 5,31 



PS 350 333 17 4,86 

PS 328 302 26 7,93 

PS 327 303 24 7,34 

PS 370 360 10 2,70 

PS 384 369 15 3,91 

PS 340 319 21 6,18 

PS 346 322 24 6,94 

PS 353 329 24 6,80 

PS 316 308 8 2,53 

PS 328 316 12 3,66 

PS 357 343 14 3,92 

PS 339 316 23 6,78 

PS 338 321 17 5,03 

PS 333 306 27 8,11 

PS 313 298 15 4,79 

PS 345 325 20 5,80 

PS 367 338 29 7,90 

PS 347 330 17 4,90 

PS 318 297 21 6,60 

PS 317 305 12 3,79 

PS 319 308 11 3,45 

Rataan 340,42 322,50 17,92 5,27 

SD 23,39 22,92 5,51 1,58 

KK 6,87 7,11 30,73 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Penyusutan Bobot Badan Sapi pada Pengangkutan dengan Lama 

Transportasi 5 - 6 jam 

 

Lama (jam) BB awal BB akhir Penyusutan Persentase 

PL 365 347 18 4,93 

PL 318 304 14 4,40 

PL 391 386 5 1,28 

PL 369 363 6 1,63 

PL 388 378 10 2,58 

PL 374 362 12 3,21 

PL 345 339 6 1,74 

PL 354 341 13 3,67 

PL 314 306 8 2,55 

PL 301 287 14 4,65 

PL 328 321 7 2,13 

PL 376 364 12 3,19 

PL 364 347 17 4,67 

PL 335 323 12 3,58 

PL 329 318 11 3,34 

PL 333 320 13 3,90 

PL 342 324 18 5,26 

PL 345 328 17 4,93 

PL 328 315 13 3,96 

PL 374 362 12 3,21 

PL 336 329 7 2,08 

PL 314 300 14 4,46 

PL 353 345 8 2,27 

PL 285 280 5 1,75 

PL 286 274 12 4,20 

PL 304 299 5 1,64 

PL 360 352 8 2,22 

PL 355 343 12 3,38 

PL 374 367 7 1,87 

PL 355 345 10 2,82 

PS 331 318 13 3,93 

PS 323 314 9 2,79 

PS 363 351 12 3,31 

PS 373 357 16 4,29 

PS 378 362 16 4,23 

PS 347 324 23 6,63 

PS 373 362 11 2,95 

PS 340 321 19 5,59 

PS 320 304 16 5,00 



PS 323 306 17 5,26 

PS 319 305 14 4,39 

PS 361 347 14 3,88 

PS 373 357 16 4,29 

PS 312 298 14 4,49 

PS 372 364 8 2,15 

PS 358 346 12 3,35 

PS 365 350 15 4,11 

PS 325 315 10 3,08 

PS 384 367 17 4,43 

PS 321 304 17 5,30 

PS 341 323 18 5,28 

PS 319 305 14 4,39 

PS 335 326 9 2,69 

PS 344 327 17 4,94 

PS 374 356 18 4,81 

PS 374 353 21 5,61 

PS 359 346 13 3,62 

PS 348 328 20 5,75 

PS 355 343 12 3,38 

PS 360 352 8 2,22 

Rataan 346,08 333,33 12,75 3,69 

SD 25,45 25,41 4,29 1,24 

KK 7,35 7,62 33,67 33,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Analisis Ragam Pengaruh Lama Transportasi dan Bangsa Sapi 

Potong terhadap Persentase Penyusutan Bobot Badan 

 

 

ulangan 

Peranakan Limousin Peranakan Simmentall 

7-8 jam 5-6 jam 7-8 jam 5-6 jam 

1 7,61 4,93 3,18 3,93 

2 5,48 4,40 3,76 2,79 

3 6,34 1,28 2,62 3,31 

4 3,68 1,63 5,24 4,29 

5 5,38 2,58 5,94 4,23 

6 4,13 3,21 5,88 6,63 

7 5,68 1,74 7,91 2,95 

8 3,91 3,67 4,25 5,59 

9 7,19 2,55 5,31 5,00 

10 3,92 4,65 4,86 5,26 

11 5,31 2,13 7,93 4,39 

12 6,31 3,19 7,34 3,88 

13 5,67 4,67 2,70 4,29 

14 3,09 3,58 3,91 4,49 

15 7,25 3,34 6,18 2,15 

16 6,94 3,90 6,94 3,35 

17 4,01 5,26 6,80 4,11 

18 6,38 4,93 2,53 3,08 

19 2,70 3,96 3,66 4,43 

20 5,90 3,21 3,92 5,30 

21 6,54 2,08 6,78 5,28 

22 4,29 4,46 5,03 4,39 

23 6,69 2,27 8,11 2,69 

24 6,98 1,75 4,79 4,94 

25 6,49 4,20 5,80 4,81 

26 3,74 1,64 7,90 5,61 

27 4,64 2,22 4,90 3,62 

28 3,28 3,38 6,60 5,75 

29 2,96 1,87 3,79 3,38 

30 5,40 2,82 3,45 2,22 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Rekapitulasi 

 

 X = 537,52 

 

 Xij2 = 2719,76 

 

 Peranakan Limousin = 253,39 

 

 Peranakan Simmentall = 284,12 

 

 lama 8 jam = 315,88 

 

 lama 6 jam = 221,64 

 

FK =  
Y …2

n
=  

537,522

120
= 2407,69 

 

JKbangsa  sapi =   Yi. .2
a

i=1

/br – FK 

       

                      =  
253,392+284,122

2 x 30
−  FK = 7,87 

 

 

JKlama  transportasi =   Y. j.2
b

j=1

/ar – FK 

 

                                   =  
315,882 + 2221,642

2 x 30
−  FK = 74,01 

 

JKbangsa  sapi  x lama =    Yij.2
b

j=1

a

i=1

/r – JK sapi − JK lama − FK 

 

                               =
157,882 + ⋯ + 126,122

30 
− 7,86 − 74,01 −  FK       = 7,74 

 

JKtotal =    Yijk2 − FK = 2719,76 −

r

k=1

b

j=1

a

i=1

 2407,69 = 312,07 

 

 

JKerror = JKtotal − JKbangs  sapi − JKlama − JKbangsa  x lama  

 

               = 312,07 − 7,86 − 74,01 − 7,74 = 222,46 



 

 
Tabel ANOVA 

Sumber Ragam Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Bangsa sapi 1 7,87 7,87 4,10* 3,94 6,9 

Lama trans 1 74,01 74,01 38,59** 3,94 6,9 

Bgs sapi x lama 1 7,74 7,74 4,04* 3,94 6,9 

Error 116 222,46 1,92    

Total 119 312,07     
 

Kesimpulan 

Dari hasil percobaan terdapat interaksi yang nyata (P<0,05) antara lama 

transportasi dengan bangsa sapi, terdapat pengaruh yang nyata (P<0,05) pada 

bangsa sapi tetapi ada pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada lama 

transportasi terhadap persentase penyusutan bobot badan sapi. 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk Bangsa  Sapi 
t0,05 .116 = 1,980 

BNT0,05 =  t0,05 .116 
2 KTgalat

r
= 1,980 

2 (1,92)

30
= 0,501 

 

Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan Notasi 

Peranakan Limousin 4,22 a 

Peranakan Simmental 4,74   b 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk Lama Transportasi 
t0,01 .116 = 2,618 

BNT0,01 =  t0,01 .116 
2 KTgalat

r
= 2,618 

2 (1,92)

30
= 0,66 

 

Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan Notasi 

5 jam 3,69 a 

8 jam 5,26   b 

 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk Interaksi 
t0,05 .116 = 1,980 

BNT0,05 =  t0,05 .116 
2 KTgalat

r
= 1,980 

2 (1,92)

30
= 0,708 

 



Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan Notasi 

Peranakan Limousin x 5 jam 3,18 a 

Peranakan Simmental x 5 jam 4,21   b 

Peranakan Limousin x 8 jam 5,26      c 

Peranakan Simmental x 8 jam 5,27      c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan di Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Penimbangan Ternak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Alat Pendeteksi Berat Badan Sapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Keterangan Kapasitas Truk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon Bakalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Peranakan Limousin                        Peranakan Simmental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Pengiriman Ternak                     Karantina ternak Agri Satwa 

 

 

 

 

 
 


