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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Keadaan Umum Sapi Lokal 

 Bangsa sapi di Asia Tenggara digunakan sebagai sapi 

pekerja dan setelah itu dipakai sebagai penghasil daging. Sapi 

asli adalah bangsa sapi yang telah didomestikasi sedangkan 

sapi lokal adalah turunan beberapa bangsa sapi yang 

beradaptasi dengan baik pada lokasi tertentu (Martojo, 2003). 

Sapi lokal mempunyai daya tahan terhadap lingkungan yang 

buruk seperti krisis pakan, air, pakan berserat tinggi, penyakit 

parasit, temperatur panas dan sistem pemeliharaan ekstensif 

tradisional (Abdullah, Noor, Martojo, Solihin dan 

Hendiwirawan, 2007). Ternak-ternak asli telah terbukti dapat 

beradaptasi dengan lingkungan dan iklim tropis, sehingga 

ternak-ternak inilah yang paling cocok untuk dipelihara dan 

dikembangkan di Indonesia, walaupun produksinya lebih 

rendah dari ternak impor (Noor, 2008). 

Ternak adalah hewan yang telah dijinakkan, dipelihara 

dikembangbiakkan, diawasi hidupnya oleh manusia dan 

diusahakan untuk dilipat gandakan gunanya bagi kepentingan 

manusia. Sapi adalah hewan ternak terpenting sebagai sumber 

daging, susu, tenaga kerja dan kebutuhan lainnya. Sapi 

menghasilkan sekitar 50% (45-55%) kebutuhan daging di 

dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit. Sapi 

berasal dari famili Bovidae, seperti halnya bison, banteng, 

kerbau (Bubalus), kerbau Afrika (Syncherus), dan anoa. 

Berdasarkan breed (ras) murninya, sapi dapat digolongkan ke 

dalam tiga bangsa sapi, yakni bangsa sapi Eropa (Bos taurus), 
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bangsa sapi India (Bos indicus), dan bangsa sapi Bali (Bos 

sondaicus) (Sugeng, 2002). Tiga bangsa sapi lokal yang 

berpotensi dikembangkan di Indonesia adalah sapi Ongole 

(Sumba Ongole dan Peranakan Ongole), sapi Bali, dan sapi 

Madura. Bangsa sapi tersebut telah beradaptasi dengan baik 

terhadap lingkungan dan cekaman di wilayah Indonesia 

(Wirdahayati, 1990). 

 

2.2. Potensi Pengembangan Sapi di Indonesia 

 Peningkatan ekonomi masyarakat dan pertambahan 

penduduk disertai dengan peningkatan kesadaran tentang nilai-

nilai gizi, menyebabkan peningkatan permintaan akan produk 

asal ternak meningkat dengan pesat. Namun, peningkatan 

konsumsi protein hewani ini belum dapat diantisipasi dengan 

suplai protein asal ternak yang memadai. Kenyataannya 

sumber daging di Indonesia berasal dari daging ayam (62%), 

daging sapi dan kerbau (25%), dan sisanya berasal dari aneka 

ternak lainnya (Bamualim, Tiesnamurti dan Thalib, 2007). 

Suplai protein asal ternak terutama daging sapi yang 

dihasilkan secara domestik belum mampu memenuhi 

kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga kebijakan impor 

daging dan sapi hidup masih diberlakukan. Sesuai dengan 

proyeksi ketersediaan daging sapi di Indonesia pada tahun 

2015 total kebutuhan daging sapi nasional sebanyak 438,96 

ribu ton, sedangkan total produksi sapi nasional sebanyak 

372,89 ribu ton yang berarti impor daging sapi untuk menutupi 

kekurangan dari ketersediaan daging sapi nasional sebanyak 

66,07 ribu ton atau sekitar 15,05% (Harmini, Asmarantaka, 

Atmakusuma. 2011). Menurut Najib, Rohaeni dan Tarmudji 

(1997) ternak sapi mempunyai peran yang cukup penting bagi 
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petani sebagai penghasil pupuk kandang, tenaga pengolah 

lahan, pengguna limbah pertanian dan sebagai sumber 

pendapatan. Menurut Syafruddin, Kairupon dan Munier 

(2003), ternak merupakan salah satu sumber protein hewani 

masyarakat, mempunyai prospek yang cerah dan menjanjikan 

untuk dikembangkan. Selain itu, ternak dapat menjadi sumber 

pendapatan petani ternak, lapangan kerja, tenaga kerja dan 

sumber devisa yang potensial serta perbaikan kualitas tanah. 

Sumadi, Hardjosubroto dan Ngadiyono (2004), menyatakan 

bahwa sapi potong mempunyai fungsi sosial yang penting di 

masyarakat sehingga merupakan komoditas yang penting 

untuk dikembangkan.  

Sumber daya peternakan, khususnya sapi potong 

merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui (renewable) dan berpotensi untuk dikembangkan 

guna meningkatkan dinamika ekonomi. Menurut Saragih 

dalam Mersyah (2005), ada beberapa pertimbangan perlunya 

mengembangkan usaha ternak sapi potong, yaitu: 1) budi daya 

sapi potong relatif tidak bergantung pada ketersediaan lahan 

dan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, 2) memiliki 6 

kelenturan bisnis dan teknologi yang luas dan luwes, 3) 

produk sapi potong memiliki nilai elastisitas terhadap 

perubahan pendapatan yang tinggi, dan 4) dapat membuka 

lapangan pekerjaan. Pembangunan peternakan ditujukan untuk 

meningkatkan produksi hasil ternak yang sekaligus 

meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan 

pekerjaan serta meningkatkan populasi dan mutu genetik 

ternak. Berdasarkan dan mengacu pada visi pembangunan 

peternakan, maka telah digariskan misi pembangunan 

peternakan yaitu : 1) memfasilitasi penyediaan pangan asal 
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ternak yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitasnya, 

2) memberdayakan sumberdaya manusia peternakan agar 

dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, 3) 

menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan 

pendapatan peternakan, 4) membantu menciptakan lapangan 

kerja di bidang agribisnis peternakan dan 5) melestarikan serta 

memanfaatkan sumberdaya alam pendukung peternakan 

(Departemen Pertanian, 2002). Sementara itu tujuan khusus 

pembangunan peternakan tersebut adalah 1) meningkatkan 

kuantitas dan kualitas bibit ternak, 2) mengembangkan usaha 

budidaya untuk meningkatkan populasi, produktivitas dan 

produksi ternak, 3) meningkatkan dan mempertahankan status 

kesehatan hewan, 4) meningkatkan jaminan keamanan pangan 

hewani yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) dan 5) 

meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat peternakan 

(Bahri, 2008). Upaya pengembangan sapi potong telah lama 

dilakukan oleh pemerintah. Nasoetion dalam Winarso, Sajuti 

dan Muslim (2005), menyatakan bahwa dalam upaya 

pengembangan sapi potong, pemerintah menempuh dua 

kebijakan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. 

Pengembangan sapi potong secara ekstensifikasi 

menitikberatkan pada peningkatan populasi ternak yang 

didukung oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, 

penanggulangan penyakit, penyuluhan dan pembinaan usaha, 

bantuan perkreditan, pengadaan dan peningkatan mutu pakan, 

dan pemasaran. Kebijakan intensifikasi pada lahan sawah 

mengurangi penggunaan tenaga kerja ternak. Menurut Isbandi 

(2004), penyuluhan dan pembinaan terhadap petani-peternak 

dilakukan untuk mengubah cara beternak dari pola tradisional 

menjadi usaha ternak komersial dengan menerapkan cara-cara 



11 

 

zooteknik yang baik. Zooteknik tersebut termasuk saptausaha 

beternak sapi potong, yang meliputi 7 penggunaan bibit 

unggul, perkandangan yang sehat, penyediaan dan pemberian 

pakan yang memiliki cukup nutrisi, pengendalian terhadap 

penyakit, pengelolaan reproduksi, pengelolaan pascapanen dan 

pemasaran hasil yang baik. 

Berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan 

pengembangan usaha ternak sapi potong telah diluncurkan dan 

diimplementasikan, baik secara nasional maupun di tingkat 

daerah. Dalam implementasinya, program dan kebijakan 

tersebut masih belum mampu mengatasi kesenjangan antara 

permintaan dan penawaran. Menurut Ilham (1995), hal ini 

disebabkan oleh: 1) belum semua program yang dilakukan 

pemerintah sampai pada peternak, atau sudah sampai namun 

peternak tidak mengaplikasikannya, keberhasilan penerapan 

teknologi peternakan belum merata, 2) pengembangan usaha 

peternakan masih belum menjadi prioritas utama pemerintah, 

sehingga dana program untuk sub sektor peternakan masih 

relatif kecil dibandingkan dengan sub sektor lainya, 3) 

kebijakan intensifikasi pada lahan sawah mengurangi 

penggunaan tenaga kerja ternak, sehingga banyak petani tidak 

lagi mengusahakan ternak sapi, 4) masih banyak ternak sapi 

yang dipelihara secara ekstensif, sehingga menyulitkan dalam 

pengendalian penyakit dan terjadinya penurunan genetik 

akibat inbreeding, 5) menyempitnya lahan padang 

penggembalaan akibat alih fungsi lahan. Alasan pentingnya 

peningkatan populasi sapi potong dalam upaya mencapai 

swasembada daging antara lain adalah: 1) subsektor 

peternakan berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru pada 

sektor pertanian, 2) rumah tangga yang terlibat langsung 
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dalam usaha peternakan terus bertambah, 3) tersebarnya sentra 

produksi sapi potong di berbagai daerah, sedangkan sentra 

konsumsi terpusat di perkotaan sehingga mampu 

menggerakkan perekonomian regional dan 4) mendukung 

upaya ketahanan pangan, baik sebagai penyedia bahan pangan 

maupun sebagai sumber pendapatan yang keduanya berperan 

meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan 

(Kariyasa, 2005). Menurut Wiyatna (2002), beberapa kendala 

yang dijumpai dalam pengembangan ternak sapi potong 

adalah: 1) penyempitan lahan penggembalaan, 2) kualitas 

sumberdaya rendah, 3) produktivitas rendah, 4) akses ke 

pemodal sulit, 5) penggunaan teknologi rendah. Selanjutnya 

Direktorat Jenderal Peternakan (2009) menambahkan berbagai 

permasalahan pengembangan usaha sapi potong di dalam 

negeri diantaranya adalah pemotongan sapi betina produktif. 

Terjadinya pemotongan sapi betina produktif selama ini 

penyebab utamanya adalah motif ekonomi bagi pemiliknya 

yang rata-rata income pendapatannya masih rendah dengan 

tingkat kepemilikan sapi potong hanya rata-rata 2 - 3 ekor. 

Peternak cenderung akan menjual ternak mereka ketika 

menghadapi permasalahan finansial dengan pertimbangan 

bahwa sapi potong merupakan aset yang mudah dijual tanpa 

mempertimbangkan produktifitas ternak tersebut. 

Faktor–faktor yang menjadi pendorong bagi 

pengembangan ternak sapi potong adalah: 1) permintaan pasar 

terhadap daging sapi semakin meningkat, 2) ketersediaan 

tenaga kerja cukup besar, 3) kebijakan pemerintah 

mendukung, 4) hijauan dan sisa pertanian tersedian sepanjang 

tahun, 5) usaha peternakan sapi lokal tidak terpengaruh krisis 

(Kariyasa, 2005; Gordeyase, Hartanto dan Pratiwi, 2007). 
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Kendala dan peluang pengembangan peternakan pada suatu 

wilayah dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan 

strategi pengembangan sapi potong di wilayah tersebut. Agar 

pengembangan sapi potong berkelanjutan, Winarso, Sajuti dan 

Muslim (2005), menyatakan beberapa saran berikut, 1) 

perlunya perlindungan dari pemerintah daerah terhadap 

wilayah-wilayah kantong ternak, terutama dukungan kebijakan 

tentang tata ruang ternak serta pengawasan terhadap alih 

fungsi lahan pertanian yang berfungsi sebagai penyangga budi 

daya ternak, 2) pengembangan teknologi pakan terutama pada 

wilayah padat ternak, antara lain dengan memanfaatkan 

limbah industri dan perkebunan (Gordeyase dkk, 2007; Utomo 

dan Widjaja, 2006), dan 3) untuk menjaga sumber plasma 

nutfah sapi potong, perlu adanya kebijakan impor bibit atau 

sapi bakalan agar tidak terjadi pengurangan terhadap ternak 

lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi daging 

dalam negeri. 

Good Breeding Practices (GBP) ditetapkan bagi 

pembibit, sebagai acuan dalam melakukan pembibitan sapi 

potong untuk menghasilkan bibit yang bermutu baik serta bagi 

petugas dinas yang menangani fungsi peternakan di daerah, 

sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, bimbingan 

dan pengawasan dalam pengembangan pembibitan sapi potong 

(Direktorat Jenderal Peternakan, 2006). Tujuan ditetapkannya 

pedoman GBP yaitu agar dalam pelaksanaan kegiatan 

pembibitan sapi potong dapat diperoleh bibit sapi potong yang 

memenuhi persyaratan teknis minimal dan persyaratan 

kesehatan hewan. Ruang lingkup pedoman pembibitan sapi 

potong yang baik meliputi empat aspek, yaitu 1) sarana dan 

prasarana, 2) proses produksi bibit, 3) pelestarian lingkungan, 
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4) monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Direktorat Jenderal 

Peternakan, 2006). 

Teknis pelaksanaan pengembangan pembibitan sapi 

potong menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2006) adalah 

sebagai berikut: 

1.  Pemilihan ternak bibit 

 Pemilihan ternak bibit didasarkan pada persyaratan 

teknis minimal yang berlaku untuk masing-masing rumpun 

ternak. Adapun penyediaan bibit ternak dapat dilakukan 

melalui: 

a.  Pembelian dari luar negeri (impor). 

b. Pembelian dari dalam negeri berupa turunan sapi impor 

atau pembelian sapi lokal melalui penjaringan bibit 

ternak hasil kontes ternak, di pasar hewan atau Rumah 

Potong Hewan (RPH), perusahaan peternakan atau Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan atau unit pembibitan 

ternak di masyarakat. 

2. Perkandangan 

a. Kandang agar memenuhi syarat teknis dan kesehatan 

hewan. 

b. Untuk memudahkan manajemen pemeliharaan digunakan 

kandang sistem koloni atau kelompok. 

3. Pemeliharaan 

a. Sistem pemeliharan dikenal 3 macam, yaitu: intensif, semi 

intensif dan ekstensif (pasture atau penggembalan). 

b. Pemberian pakan disesuaikan dengan standar kebutuhan 

sesuai dengan status fisiologis ternak, untuk 

mempertahankan Body Condition Score (skor kondisi 

tubuh) = 2,5 – 3,5 (2–3 tulang rusuk terakhir terlihat). 
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c. Anak yang lahir wajib diberikan kolostrum selambat-

lambatnya 1 jam setelah lahir. 

4. Perkawinan  

a. Perkawinan dapat dilakukan dengan cara inseminasi 

buatan (IB) dan/atau Intensifikasi Kawin Alam (INKA). 

b. Pada kawin alam rasio jantan: betina adalah 1 : (10-20) 

c. Pelaksanaan IB, INKA dilakukan melalui pengaturan 

penggunaan pejantan unggul atau semen untuk 

menghindari terjadinya perkawinan sedarah (inbreeding), 

maksimum 3 tahun pejantan berada di satu wilayah, 

selanjutnya dipindahkan ke wilayah lainnya. 

5. Kesehatan Hewan 

a. Melakukan biosecurity ketat yaitu tindakan untuk 

mencegah dan mengendalikan wabah. 

b. Melakukan pemberian vitamin, obat cacing dan/atau 

vaksinasi Septicaemia Epizootica (SE) dan Anthrax dll 

sesuai pertimbangan petugas kesehatan hewan. 

6. Pencatatan (Rekording) 

  Pencatatan dilaksanakan oleh peternak pada kartu dan 

petugas dalam buku registrasi. Pencatatan data individu 

ternak meliputi: 

a. Nama atau nomor telinga ternak 

b. Tetua (induk dan bapak) 

c. Kelahiran (tanggal, berat lahir dan jenis kelamin) 

d. Penyapihan (tanggal, berat sapih) 

e. Perkawinan (tanggal kawin dan pejantan atau kode 

straw) 

f. Produktivitas: berat lahir, berat sapih (205 hari), berat 

365 hari dan seterusnya 

g. Status kesehatan (penyakit, vaksinasi, pengobatan) 
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h. Mutasi 

7. Seleksi 

  Seleksi dilakukan untuk memilih ternak sapi induk, 

calon induk, calon pejantan ternak pengganti dan ternak 

afkir. 

a. Sapi induk 

1) Memiliki status reproduksi yang normal dan bebas 

penyakit 

2) Tidak cacat dan mempunyai rasio bobot sapih umur 

205 hari 

3) (weaning weight ratio) di atas rata-rata 

4) Memiliki Body Condition Score (BCS) 2,5 – 3,5 

5) Penampilan fenotif sesuai dengan rumpunnya. 

b. Calon induk 

1) Bobot sapih umur 205 hari di atas rata-rata 

2) Bobot badan umur 365 hari di atas rata-rata 

3) Penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. 

c. Calon pejantan 

1) Bobot sapih umur 205 hari, di atas rata-rata 

2) Bobot badan umur 1 tahun dan umur 2 tahun di atas 

rata-rata 

3) Pertambahan bobot badan umur 1 – 1,5 tahun di atas 

rata-rata 

4) Libido dan kualitas spermatozoa baik 

5) Penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. 

d. Ternak pengganti (replacement stock) 

  Ternak pengganti (replacement stock) dipilih dari 

keturunannya dan dilakukan sebagai berikut: 

1) Calon bibit betina dipilih 25% terbaik untuk 

replacement, 10% untuk pengembangan populasi 
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kawasan, 60% dijual ke luar kawasan sebagai bibit 

dan 5% dijual sebagai ternak afkir 

2) Calon bibit jantan dipilih 10% terbaik pada umur 

sapih dan calon bibit betina 25% terbaik untuk 

dimasukkan pada uji performans. 

e. Ternak Afkir (culling) 

 Ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi 

persyaratan bibit (afkir atau culling), memiliki ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Untuk sapi rumpun murni, 40% dijual ke luar kawasan 

sebagai pejantan kawin alam dan 50% sapi bibit jantan 

peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih 

terkoreksi) dikeluarkan untuk dipotong serta  

2) Sapi betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai 

bibit (5%) dikeluarkan sebagai ternak afkir (culling) 

3) Sapi induk yang tidak produktif segera dikeluarkan. 

8. Sertifikasi Ternak 

  Sertifikasi ternak adalah kegiatan penerbitan 

sertifikat terhadap ternak dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai kualitas ternak sapi. Sertifikat bibit 

dikeluarkan oleh pembibit yang telah tersertifikasi oleh 

lembaga sertifikasi produk atau yang ditunjuk oleh Menteri 

Pertanian. 

 

2.3. Sapi Madura 

Klasifikasi Family Bovidae 

Sub Family : Bovidae 

Genus  : Bos 

Spesies  : Bos indicus Cross 
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Spesies Lokal : Madurae 

Nama Lokal : Madura  

(Badan Standarisasi Nasional, 2013). 

 Sapi Madura berasal dari perkawinan silang antara 

banteng lokal (Bos javanicus) dengan jenis Sinhala atau 

Ceylon dari Zebu yang sudah dijinakkan (Bos indicus). Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya sejumlah sapi Madura yang 

memiliki kulit gelap atau garis hitam yang membujur 

sepanjang punggung, dan sebagian besar mempunyai kaki 

putih (tanda-tanda keturunan banteng). Sedangkan darah 

keturunan Zebu ditunjukkan oleh adanya punuk kecil yang 

menonjol pada sapi jantan (Smith, 1989). Suswono (2010), 

menyatakan bahwa deskripsi sapi Madura adalah sebagai 

berikut: 

1.  Nama rumpun ternak:  Sapi Madura 

2.  Karakteristik Sapi Madura: 

a. Warna 

1) tubuh : pada sapi betina berwarna kuning ke-

coklatan dan sapi jantan berwarna merah 

bata atau merah coklat bercampur putih 

dengan batas yang tidak jelas pada bagian 

pantat. 

2) mata    :  sekitar mata berwarna hitam. 

3) Telinga:  pinggir telinga berwarna hitam. 

4) kaki  : bagian bawah (tarsal atau metatarsal) 

berwarna putih. 

5) ekor    :  berwarna hitam. 
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b. Postur tubuh: bentuk badan kecil-sedang, kaki relatif 

pendek dan pada sapi jantan berpunuk 

dan bergelambir. 

c. Punggung    : pada sapi jantan terdapat garis “be-lut” 

berwarna hitam. 

d. Tanduk         : kecil, pendek mengarah ke arah luar. 

3.  Sifat Kuantitatif      

a. kesuburan induk        :  80,0 + 10,0% 

b. angka kelahiran        :  82,0 + 12,0% 

c. persentase karkas        :  49,9 +  1,3% 

d. kadar lemak daging       :  16,6 +   1,2% 

e. kemampuan hidup hingga dewasa:  80,0 + 10,0% 

f. tinggi gumba 

1. Jantan (24 - 36 bulan)       :  minimal 105 cm 

2. Betina (18 - 24 bulan)       :  minimal 102 cm 

4.  Sifat Kualitatif        

a. kemampuan kerja      :  baik  

b. daya adaptasi terhadap pakan terbatas    :  baik 

c. daya adaptasi terhadap cekaman panas    :  baik 

d. kemampuan adaptasi terhadap lingkungan   :  baik 

e. kemampuan mencerna pakan berserat tinggi:  baik 

f. daya tahan terhadap caplak dan penyakit    :  baik 

 Ciri-ciri umum fisik sapi Madura adalah sebagai 

berikut: baik jantan ataupun betina sama-sama berwarna 

merah bata, paha belakang berwarna putih, kaki depan 

berwarna merah muda, tanduk pendek beragam. Pada betina 

kecil dan pendek berukuran 10 cm, sedangkan pada jantannya 

berukuran 15-20 cm. Panjang badan mirip sapi Bali tetapi 

memiliki punuk walaupun berukuran kecil. Sapi madura 

memiliki beberapa keunggulan komparatif antara lain: mudah 
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beradaptasi dan berbiak dimana saja bahkan pada daerah yang 

kering sekalipun, seperti di Pulau Madura. Disamping itu sapi 

Madura juga dikenal tahan terhadap berbagai penyakit (Sadik, 

2005). 

 Menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2006), 

diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai dengan 

persyaratan teknis minimal setiap bibit sapi Madura memiliki 

persyaratan khusus sesuai dengan Tabel 1. 

 

Tabel 1. Persyaratan Khusus Bibit Sapi Madura.  

Kualitatif  Kuantitatif  

a. Warna merah bata atau 

merah coklat campur 

putih dengan batas tidak 

jelas pada bagian pantat. 

b. Tanduk kecil pendek 

mengarah kesebelah luar 

c. Tubuh kecil kaki pendek 

d. Gumba pada betina tidak 

jelas, pada jantan 

berkembang baik. 

 

Betina umur 18-24 bulan  

Tinggi gumba: 

Kelas I minimal 108 cm; 

Kelas II minimal 105 cm; 

Kelas III minimal 102 cm. 

 

Jantan umur 24-36 bulan 

Tinggi gumba: 

Kelas I minimal 121 cm; 

Kelas II minimal 110 cm; 

Kelas III minimal 105 cm. 

Direktorat Jenderal Peternakan (2006) 

 

 Ditinjau dari posisinya sebagai ras murni sapi 

Indonesia, kemurnian dari sapi Madura memang harus 

dipertahankan, karena merupakan salah satu kekayaan plasma 

nutfah Indonesia. Plasma nutfah adalah substansi pembawa 

sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari 

tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Plasma nutfah 

merupakan kekayaan alam yang berharga bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan 



21 

 

nasional. Peraturan tentang pelestarian sapi Madura telah 

dikeluarkan sejak zaman kolonial Belanda, tertuang dalam 

staatsblad (lembaran negara) No. 226/1923 dan No. 57/1934, 

serta No. 115/1937. Tahun 1934 pemerintah juga telah 

menetapkan bahwa sapi Madura seragam dalam bentuk dan 

warna. Bahkan pada pasal 13a undang-undang No. 6/1967, 

telah ditetapkan tentang pokok-pokok peternakan dan 

kesehatan hewan yang merupakan upaya untuk 

mempertahankan populasi, menjaga bentuk, warna kulit, serta 

meningkatkan kualitas produksi sapi Madura. Kebijakan ini 

diharapkan pula dapat mencegah tersebarnya penularan jenis 

penyakit antrax dan sapi gila yang selama ini menjadi momok 

yang menakutkan masyarakat (Astutik dan Sarmini, 2014). 

 Sapi Madura terutama yang jantan merupakan salah 

satu ternak ruminansia besar yang banyak dipelihara sebagai 

ternak potong. Bukan hanya di penggemukan dan 

pengembangbiakan sapi saja, sapi Madura juga membawa 

pengaruh terhadap tradisi budaya yang memberikan efek 

positif terhadap kelestarian sapi Madura ini. Sapi Madura 

berjenis kelamin jantan, dimanfaatkan sebagai sapi Kerapan, 

sebagai bagian dari budaya tradisi pertanian yang nantinya 

menjadi salah satu aset pariwisata yang penting di tanah 

Madura (Rowe, 2001). Kerapan sapi merupakan budaya asli 

dari tanah Madura yang sudah dikenal sejak abad ke-14 M. 

Pada zaman dahulu sapi merupakan satu-satunya alat 

transportasi tercepat yang ada di Madura dan banyak 

digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat elit atau 

kerajaan (Astutik dan Sarmini, 2014). Kerapan sapi 

merupakan budaya khas Madura sebagai suatu kombinasi dari 

perayaan rakyat, hiburan, pertunjukan kesehatan ternak, dan 
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pacuan sapi. (Kuntowijoyo, 2002). Disebut kerapan sapi 

karena dua pasang sapi jantan diadu cepat larinya sejauh jarak 

tertentu. Setiap satu pasang sapi dikendalikan seorang joki 

dengan memakai peralatan atau perlengkapan berupa 

pangonong dan kaleles. Yang paling awal sampai ke garis finis 

dianggap sebagai pemenang (Kosim, 2007). 

 Proporsi kawin alam di Madura tergolong tinggi 

sehingga diperlukan peta ketersediaan pejantan yang 

digunakan sebagai pemacek di masing-masing kabupaten. Di 

kabupaten Bangkalan, jumlah pejantan tertinggi berada di 

Kecamatan Tanah Merah yaitu sebesar 15 ekor, kemudian 

tempat ke dua diduduki oleh Kecamatan Galis sebanyak 11 

ekor. Jumlah pejantan tertinggi di kabupaten Sampang 

terdapat di Kecamatan Sreseh (7 ekor) dan ranking ke dua 

adalah Kecamatan Omben (3 ekor). Kecamatan Tlanakan di 

kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan dengan jumlah 

pejantan tertinggi. Di kabupaten Sumenep, ranking jumlah 

pejantan tertinggi adalah di Kecamatan Batang-batang yaitu 

sebanyak 5 ekor, diikuti Kecamatan Manding dengan jumlah 

pejantan 4 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

preferensi peternak untuk mengawinkan sapi Madura mereka 

dengan pejantan tertentu. Kemungkinan hal ini didasarkan 

pada pengalaman peternak sebelumnya yang mendapatkan 

hasil keturunan yang dianggap unggul dari pejantan yang 

dipilih sebagai pemacek (Nurgiartiningsih, 2011). Intensitas 

penggunaan pejantan di masing-masing Kecamatan di setiap 

Kabupaten perlu mendapat perhatian, mengingat penggunaan 

pejantan yang intensif akan dapat meningkatkan peluang 

terjadinya inbreeding yang berakibat fatal pada produktivitas 

(Maylinda, 2010). 
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2.4. Pendugaan Umur Ternak 

 Penentuan umur ternak biasanya dilakukan oleh 

peternak dengan maksud-maksud tertentu. Adapun tujuan 

daripada penentuan umur ternak pada umumnya adalah untuk 

penentuan bibit yaitu apabila diinginkan memilih ternak yang 

setepat-tepatnya untuk tujuan bibit, tujuan pemeliharaan, yaitu 

untuk mengetahui sampai umur berapa ternak tersebut masih 

produktif untuk dipelihara, tujuan preventif, yaitu terutama 

pada ternak yang tidak sehat agar dapat dengan tepat diketahui 

dosis pengobatan dan untuk menghindari pemalsuan pada 

proses jual beli ternak terutama dipasaran. Pada hewan-hewan 

tertentu, umurnya dapat diketahui atau dapat diduga dengan 

melihat catatan kelahiran, melihat lingkaran tanduk seperti 

pada ternak sapi dan kerbau, melihat cabang tanduk untuk rusa 

dan kijang, memperhatikan tumbuh dan pergantian gigi pada 

kuda dan ternak ruminansia (Saputro, 2011). Umur sapi dapat 

diketahui dengan melihat keadaan gigi serinya. Gigi seri sapi 

hanya terdapat di rahang bawah. Semenjak lahir, gigi seri yang 

pertama atau gigi yang sudah tumbuh semenjak sapi lahir 

disebut gigi susu, sedangkan gigi seri baru yang menggantikan 

gigi susu tadi disebut gigi tetap. Pemunculan setiap pasang 

gigi berlangsung kira-kira pada waktu yang sama dari 

kehidupan dan dengan demikian merupakan indikasi dari 

umur ternak yang mungkin dapat diperiksa dari gigi-gigi 

mereka. Sepanjang mengenai sapi indikasi tersebut merupakan 

perkiraan sebab perbedaan umur sebanyak 16 bulan mungkin 

didapat pada sapi dengan melihat gigi pada tahap 

perkembangan yang sama. Perbedaan pada tingkat ini adalah 

tidak biasa tetapi penilaian harus dibuat untuk variasi sampai 6 

bulan (Williamson dan Payne, 1993). Gigi seri sapi mudah 
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diperiksa dan karena itu pada gigi tersebut perhatian dibatasi, 

tahapan perkembangan dari gerakan dicatat, hanya bila fakta-

fakta selanjutnya yang pasti diperlukan. Setiap sisi dari rahang 

bawah terdapat 4 gigi seri atau gigi depan dan 6 gigi geraham 

pada sapi dewasa. Gigi pada rahang atas terdapat jumlah yang 

sama dari geraham tetapi tanpa gigi seri (Williamson dan 

Payne, 1993). 

 Pendugaan umur ternak dapat diketahui dengan 

melihat perubahan gigi serinya. Cara ini dapat memberikan 

gambaran atau petunjuk yang dapat dipercaya kepada kita 

tentang umur ternak tersebut. Namun terkadang terjadi ketidak 

teraturan dimana gigi tidak muncul pada urutan yang biasanya, 

atau pada umur yang biasanya gigi itu sudah tumbuh. 

Pemeriksaan gigi masih tetap cara yang paling tepat untuk 

menentukan umur ternak apabila catatan kelahiran tidak ada. 

Tumbuhnya gigi dapat dibedakan antara gigi sulung atau gigi 

susu, yaitu gigi yang tumbuh terdahulu yang akan mengalami 

pergantian. Gigi seri sulung mudah dibedakan dengan gigi seri 

tetap. Gigi seri sulung lebih kecil, tajam, tipis dan putih 

(Saputro, 2011). Pertumbuhan gigi sapi bisa dibedakan 

menjadi 3 fase, yakni fase gigi susu, fase dimana gigi yang 

tumbuh semenjak lahir sampai gigi itu berganti dengan gigi 

yang baru; fase pergantian gigi, yaitu dari awal pergantian 

sampai selesai, dan fase keausan yaitu fase dimana gigi tetap 

mengalami keausan (Murtidjo, 1992). 

 Taylor (1995) menyatakan bahwa penentuan umur 

sapi dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah gigi seri 

tetap (poel) yang tercantum pada Tabel 2 

. 
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Tabel 2. Penentuan Umur Sapi Berdasarkan Gigi Seri Tetap. 

Kondisi permanent incicors Perkiraan umur ternak 

Gigi seri belum tanggal (PI0) Dibawah 1 tahun 

Gigi seri ganti 2 buah (PI2) 1,5 – 2 tahun 

Gigi seri ganti 4 buah (PI4) 2,5 – 3 tahun 

Gigi seri ganti 6 buah (PI6) 3,25 – 4 tahun  

Gigi seri ganti 8 buah (PI8) Lebih dari 4 tahun 

Taylor (1995) 

 

 Pada Tabel 2. tersebut diketahui bahwa ternak yang 

memiliki gigi seri yang belum tanggal (PI0) maka ternak 

tersebut diperkirakan berumur dibawah 1 tahun. Ternak yang 

memiliki gigi seri yang belum tanggal (PI2) maka ternak 

tersebut diperkirakan berumur 1,5 – 2 tahun. Ternak yang 

memiliki gigi seri yang belum tanggal (PI4) maka ternak 

tersebut diperkirakan berumur 2,5 – 3 tahun. Ternak yang 

memiliki gigi seri yang belum tanggal (PI6) maka ternak 

tersebut diperkirakan berumur 3,25 – 4 tahun. Ternak yang 

memiliki gigi seri yang belum tanggal (PI8) maka ternak 

tersebut diperkirakan berumur lebih dari 4 tahun. Murtidjo 

(1992) menyatakan bahwa sapi yang memiliki gigi susu semua 

pada rahang bawah, mempunyai usia sekitar 3,5 tahun. Sapi 

yang memiliki gigi tetap empat pasang pada rahang bawah, 

mempunyai usia sekitar 4 tahun. Sapi yang mempunyai gigi 

tetap lengkap empat pasang, tetapi 25% bagian telah aus, 

mempunyai usia sekitar 6 tahun. Sapi yang mempunyai gigi 

tetap lengkap empat pasang, tetapi 50% bagian telah aus, 

mempunyai usia sekitar 7 tahun. Sapi yang mempunyai gigi 

tetap lengkap empat pasang, tetapi 75% bagian telah aus, 

mempunyai usia sekitar 8 tahun. Sapi yang mempunyai gigi 
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tetap lengkap empat pasang, tetapi semuanya telah aus, 

mempunyai usia diatas 8 tahun. Pendugaan umur ternak sapi 

berdasarkan pergantian dan keausan gigi seri diperlihatkan 

pada Gambar 2. 

 

  Gigi seri susu    gigi seri tetap I1 ganti         I2 ganti 

 

 

     Gigi pedet         + 2 tahun (md)             + 2,5  tahun (md) 

                   + 2,5 tahun (ml)           + 3 tahun (ml) 

    I3 ganti                I4 ganti I4 terdapat gesekan 

 

 

 + 3 tahun (md)         + 3,5 tahun (md)              + 5 tahun 

 + 3,5 tahun (ml)       + 4 tahun (ml)           + 5,5 tahun 

 II aus separuh          I2 dan I3 aus                semua gigi seri  

      lidah                   separuh lidah                  telah aus 

 

 

+ 6 tahun (md)         + 7 tahun (md)   + 8 tahun (md)  

+ 6,5 tahun (ml)      + 7,5 tahun(ml)   + 8,5 tahun (ml) 

Keterangan: md = sapi masak dini 

  ml = sapi masak lambat 

Gambar 2. Pendugaan Umur Ternak Sapi Berdasarkan 

Pergantian dan Keausan Gigi Seri (Santoso, 

2003). 

 Pada Gambar 2 menunjukkan pendugaan umur ternak 

sapi berdasarkan pergantian dan keausan gigi seri. Pada 

gambar tersebut dapat dilihat bahwa susunan gigi pertama 

pada sapi adalah gigi seri. Sapi yang memiliki gigi seri 
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menunjukkan bahwa sapi tersebut masih termasuk pedet. 

Setelah itu gigi seri akan berganti menjadi gigi tetap. Sapi 

yang memiliki sepasang gigi seri tetap menunjukkan bahwa 

sapi tersebut berumur sekitar 2 tahun jika sapi masak dini atau 

berumur sekitar 2,5 tahun jika sapi tersebut masak lambat. 

Sapi yang memiliki 2 pasang gigi seri tetap menunjukkan 

bahwa sapi memiliki umur sekitar 2,5 tahun jika pertumbuhan 

sapi tersebut termasuk masak dini atau berumur sekitar 3 

tahun jika pertumbuhan sapi tersebut termasuk masak lambat. 

Sapi yang memiliki 3 pasang gigi seri tetap menunjukkan 

bahwa sapi memiliki umur sekitar 3 tahun jika pertumbuhan 

sapi tersebut termasuk masak dini atau berumur sekitar 3,5 

tahun jika pertumbuhan sapi tersebut termasuk masak lambat. 

Sapi yang memiliki 4 pasang gigi seri tetap menunjukkan 

bahwa sapi memiliki umur sekitar 3,5 tahun jika pertumbuhan 

sapi tersebut termasuk masak dini atau berumur sekitar 4 

tahun jika pertumbuhan sapi tersebut termasuk masak lambat. 

Sapi yang memiliki 4 pasang gigi seri tetap namun sudah 

terdapat gesekan menunjukkan bahwa sapi memiliki umur 

sekitar 5 tahun jika pertumbuhan sapi tersebut termasuk masak 

dini atau berumur sekitar 5,5 tahun jika pertumbuhan sapi 

tersebut termasuk masak lambat. Sapi yang memiliki sepasang 

gigi seri tetap yang sudah aus separo lidah menunjukkan 

bahwa sapi memiliki umur sekitar 6 tahun jika pertumbuhan 

sapi tersebut termasuk masak dini atau berumur sekitar 6,5 

tahun jika pertumbuhan sapi tersebut termasuk masak lambat. 

Sapi yang memiliki 2 - 3 pasang gigi seri tetap yang sudah aus 

separuh lidah menunjukkan bahwa sapi memiliki umur sekitar 

7 tahun jika pertumbuhan sapi tersebut termasuk masak dini 

atau berumur sekitar 7,5 tahun jika pertumbuhan sapi tersebut 
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termasuk masak lambat. Sapi yang memiliki gigi seri yang 

telah aus semuanya menunjukkan bahwa sapi memiliki umur 

sekitar 8 tahun jika pertumbuhan sapi tersebut termasuk masak 

dini atau berumur sekitar 8,5 tahun jika pertumbuhan sapi 

tersebut termasuk masak lambat. 

  

2.5. Pertumbuhan Ternak 

 Proses pertumbuhan yang dialami ternak sapi dimulai 

saat terjadinya pertumbuhan hingga pedet tersebut lahir, dan 

dilanjutkan sampai pedet menjadi dewasa. Selama proses 

pertumbuhan ini berlangsung, pertumbuhan saat pembuahan 

berlangsung lambat, kemudian menjadi agak cepat pada saat 

menjelang kelahiran. Sesudah pedet lahir pertumbuhan 

menjadi semakin cepat hingga usia penyapihan. Usia 

penyapihan hingga pubertas laju pertumbuhan masih cukup 

pesat, akan tetapi dari usia pubertas hingga usia jual laju 

pertumbuhannya mulai menurun dan akan terus menurun 

hingga usia dewasa yang pada akhirnya pertumbuhan terhenti 

(Mansyur, 2010). Pertumbuhan dapat dinilai sebagai 

peningkatan tinggi, panjang, ukuran lingkar dan bobot yang 

terjadi pada seekor ternak muda yang sehat serta diberi pakan, 

minum dan mendapat tempat berlindung yang layak. 

Peningkatan sedikit saja ukuran tubuh akan menyebabkan 

peningkatan yang proporsional dari bobot tubuh, karena bobot 

tubuh merupakan fungsi dari volume. Pertumbuhan 

mempunyai dua aspek yaitu: peningkatan massa persatuan 

waktu, dan pertumbuhan yang meliputi perubahan bentuk dan 

komposisi sebagai akibat dari pertumbuhan diferensial 

komponen-komponen tubuh (Sutarno, 2005). 
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 Pertumbuhan tubuh secara keseluruhan adalah hasil 

dari pertumbuhan bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda. 

Rangka atau tulang tumbuh cepat dalam waktu yang singkat 

sesudah hewan dilahirkan yang kemudian turun lagi. Setelah 

itu baru diikuti pertumbuhan otot-otot dan terakhir adalah 

lemak. Penimbunan lemak terjadi sesudah hewan mencapai 

kedewasaan tubuh, yakni sesudah pertumbuhan jaringan 

tulang dan otot selesai, kemudian diikuti pembentukan lemak. 

Oleh karena itu, sapi yang dipotong pada usia muda 1,5 - 2,5 

tahun persentase dagingnya lebih tinggi sebab belum banyak 

tertimbun lemak (Sugeng, 2003). Pertumbuhan tubuh secara 

keseluruhan umumnya diukur dengan bertambahnya berat 

badan sedangkan besarnya badan dapat diketahui melalui 

pengukuran pada tinggi badan, panjang badan dan lingkar 

dada (Djagra, 1994). Berdasarkan curva sigmoid pertumbuhan 

sapi, pertumbuhan yang konstan dimulai pada saat ternak 

berumur 22 bulan atau lebih dari 1 tahun (Taylor, 1995). 

Ukuran bobot badan merupakan salah satu representasi 

ekonomi yang penting dalam peternakan sapi potong. Selain 

itu, bobot badan juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi 

lainnya meliputi produksi dan reproduksi (Hassen, Wilson, 

Rouse dan Tait, 2004). 

 Sapi Madura yang dipelihara oleh masyarakat 

umumnya memiliki pertumbuhan yang lambat, hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor yaitu lingkungan, pakan yang 

diberikan dan sistem pemeliharaan (Gunawan dan Soejono, 

1992). Pertumbuhan bobot badan, lingkar dada, panjang badan 

dan tinggi gumba pada sapi Madura mulai PI0 sampai PI2 

menunjukkan pertumbuhan yang cepat akan tetapi setelah 

mencapai PI2 pertumbuhan masih berlanjut akan tetapi 
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berjalan lamban. Pertumbuhan seekor sapi yang ideal pada 

dasarnya mengikuti kurva sigmoid dan percepatannya sampai 

pubertas yang lambat laun akan menurun sampai menjelang 

dewasa tubuh (Rasyid dan Umiyasih, 1992). Berdasarkan 

waktu pengukuran bobot badan sebagai indikator laju 

pertumbuhan pada periode tertentu, maka pertumbuhan ternak 

dapat digolongkan dalam tiga periode yaitu pertumbuhan 

sebelum lahir, sebelum disapih dan sesudah disapih. 

Pertumbuhan sering didefinisikan sebagai perubahan ukuran 

yang dapat diterapkan terhadap perubahan hidup, bentuk 

ukuran serta komposisi tubuhnya (Hasbullah, 2003). Menurut 

Mansyur (2010), pertumbuhan umumnya dinyatakan dengan 

pengukuran kenaikan bobot badan yaitu menimbang secara 

berulang-ulang sehingga diperoleh bobot badan setiap hari, 

tiap minggu atau tiap waktu lainnya. Dijelaskan pula bahwa 

pertumbuhan mempunyai tahap yang cepat (terjadi sampai 

pubertas) dan tahap lambat (jika kedewasaan tubuh tercapai). 

Tulang paling cepat pertumbuhannya disusul otot, dan lemak 

paling lambat berhenti pertumbuhannya. Pertumbuhan dapat 

dibagi dua periode, yaitu pertumbuhan pra-lahir dan 

pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan pra-lahir dimulai 

dengan adanya sel telur yang dibuahi, dan pada ternak 

mamalia terjadi didalam tubuh induk, sedangkan pertumbuhan 

setelah lahir dibagi dalam dua fase, yaitu pertumbuhan pra-

sapih dan pertumbuhan setelah sapih. Laju pertumbuhan 

setelah sapih ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain 

potensi pertumbuhan dari masing-masing individu ternak dan 

pakan yang tersedia, juga dipengaruhi oleh faktor bangsa, 

heterosis dan jenis kelamin. Pola pertumbuhannya akan 

tergantung pada sistem manajemen yang dipakai, tingkat 
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nutrisi pakan yang tersedia, kesehatan dan iklim. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan sapi adalah: 

1. Bangsa sapi 

Bangsa sapi yang akan digunakan sebagai bakalan 

hendaknya memiliki daya adaptasi yang baik terhadap 

iklim setempat. Di daerah yang beriklim tropis yang panas 

seperti sebagian besar wilayah Indonesia dibutuhkan sapi 

berdarah Bos indicus untuk menghindari terjadinya stress 

yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan. 

Pemilihan bangsa sapi bakalan juga harus disesuaikan 

dengan kondisi atau ketersediaan pakan yang akan 

diberikan (Umiyasih, 2010). Pemilihan bangsa sapi 

berkaitan erat dengan produk yang akan dihasilkan. 

Bangsa sapi yang mempunyai bobot badan yang tinggi 

akan menghasilkan pedet yang bobot lahirnya tinggi dan 

pertumbuhan absolutnya (pertambahan bobot badan kg per 

hari) yang tinggi pula (Santoso, 2003). 

Beberapa bangsa sapi potong yang digunakan 

dalam usaha penggemukan antara lain sapi PO, Brahman, 

FH, Bali, Madura, dan beberapa sapi silangan sepaerti 

Limousin dan Simental. Masing-masing bangsa sapi tidak 

sama dalam strategi pemberian pakannya. Sapi potong 

lokal mampu beradaptasi dan menerima pakan yang 

berkualitas rendah hingga sedang dengan kondisi 

lingkungan yang cukup ekstrim bila dibandingkan dengan 

sapi potong impor maupun persilangan. Sapi potong lokal 

akan tepat dikembangkan pada usaha penggemukan sapi 

potong rakyat pada kondisi seperti itu, yang pada 

umumnya bermodal sedikit sampai dengan sedang. Selain 

itu sapi lokal juga mempunyai bobot potong yang sesuai 
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dengan kebutuhan pasar lokal dengan tingkat perlemakan 

yang rendah sesuai dengan selera konsumen (Umiyasih, 

2010). 

2. Umur sapi 

Sesudah pedet lahir pertumbuhan menjadi cepat 

hingga usai penyapihan. Laju pertumbuhan masih 

bertahan pesat dari usia penyapihan hingga usia pubertas 

tetapi dari usia pubertas hingga usia jual laju 

pertumbuhannya mulai menurun dan akan terus menurun 

hingga usia dewasa (Sugeng, 2003). Sapi bakalan untuk 

digemukkan sebaiknya berumur 1,5-2,5 tahun. Pada umur 

ini sapi memberikan angka konversi pakan yang lebih baik 

karena laju pertumbuhan yang masih tinggi sehingga 

penggunaan pakan yang efisien (Umiyasih, 2010). 

3. Jenis kelamin 

Ternak sapi jantan akan mempunyai pertumbuhan 

lebih cepat daripada sapi betina karena adanya androgen 

yaitu suatu hormon kelamin yang termasuk sebagian 

hormon pengatur atau stimulan pertumbuhan. Androgen 

dihasilkan oleh sel-sel intertestial dan kelenjar adrenal dan 

salah satu dari steroid androgen adalah testosteron yang 

dihasilkan oleh testis. Sekresi testosteron yang tinggi 

menyebabkan sekresi androgen yang tinggi pula. Hormon 

kelamin jantan ini mengakibatkan pertumbuhan yang lebih 

cepat pada ternak jantan dibandingkan dengan ternak 

betina, terutama setelah muncul sifat-sifat kelamin 

sekunder pada ternak jantan. Androgen juga menstimulasi 

sintesis protein terutama dialam otot dan penurunan 

kandungan lemak tubuh seperti halnya Somatotropic 

hormone dan Gonadotropin hormone (Soeparno, 1994). 
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Pada usaha penggemukan sapi, jenis kelamin 

jantan lebih disukai karena memiliki tingkat pertumbuhan, 

karkas, pertambahan bobot badan harian (PBBH) serta 

efisiensi pakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sapi betina. Keunggulan lainnya adalah karena perlemakan 

karkas pada sapi jantan lebih rendah. Pada sapi dengan 

berat badan yang sama, jagal akan lebih memilih sapi 

jantan daripada betina karena sapi jantan mempunyai 

persentase daging yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena 

sapi betina mempunyai fase pertumbuhan yang lebih 

singkat dari pada sapi jantan dan akan lebih banyak 

membentuk lemak di bawah kulit yang harus dibuang 

sebelum karkas ditimbang (Umiyasih, 2010). 

4. Pakan 

Kekurangan pakan merupakan kendala besar dalam 

proses pertumbuhan. Terlebih apabila dalam pakan 

tersebut yang ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhannya 

kurang seperti protein, mineral serta vitamin (Sugeng, 

2003). Kandungan nutrisi dan komposisi kimia bahan 

pakan yang masuk saluran pencernaan merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi pertumbuhan (Soeparno, 

1994). Pemberian pakan harus dilakukan secara kontinyu 

sepanjang waktu. Pemberian pakan yang tidak kontinyu 

akan menimbulkan tekanan terhadap sapi-sapi tersebut 

sehingga pertumbuhannya terganggu. Hal ini sering terjadi 

pada sapi-sapi yang dipelihara di daerah tropis, termasuk 

di Indonesia. Pertumbuhan sapi-sapi yang dipelihara 

didaerah tropis sering mengalami kurva naik turun yang 

tajam. Pertumbuhan dan pertambahan bobot badannya 

cepat ketika musim penghujan, karena mendapat pakan 
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yang cukup dan memenuhi syarat, sedangkan pada musim 

kemarau pertumbuhan dan bobot badannya menurun 

secara drastis. Selama musim kemarau daya cerna hijauan 

berkurang. Hal ini terutama disebabkan oleh hilangnya 

energi, mineral dan protein yang terkandung di dalam 

hijauan akibat kekurangan air. Hijauan yang diberikan 

kepada ternak menjadi tidak memenuhi syarat, bahkan 

volume pemberiannya pun seringkali berkurang. 

Akibatnya adalah pertumbuhan yang terhambat. Sapi yang 

sudah dewasa bobot badannya menurun atau kurus, 

perkembangbiakannya juga mundur karena fertilitasnya 

menurun, persentase karkasnya juga rendah (Sugeng, 

2003). Pemberian pakan dilakuan dua kali sehari yaitu 

pagi pukul 08.00 dan siang pukul 14.00. Apabila pakan 

dalam tempat pakan habis maka ditambah sore hari sekitar 

pukul 16.00 sesuai dengan kebutuhannya. Pemberian 

berdasarkan umur dan berat badan (Ernawati, Nuschati, 

Subihara, Basuki, 2006). Kebutuhan pakan ternak sapi 

untuk hijauan berkisar 10% dari bobot badan hidup 

dengan bahan kering berkisar 2.50%-3,50%. Konsentrat 

1% dari bobot badan dengan bahan kering 89,4%, garam 

15–30 g dan kalsium fosfat (tepung tulang atau kapur) 13–

30 g (Husnudi, 2004). 

5. Lingkungan 

Pengaruh langsung dan tidak langsung dari curah 

hujan yang rendah merupakan pengaruh tambahan 

terhadap ternak-ternak yang digembalakan pada musim 

kering di daerah tropis. Penurunan kadar air tanaman yang 

ada menambah kebutuhan ternak akan air pada saat musim 

kering dan pada suhu siang hari meningkat yang 
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mengakibatkan kebutuhan ternak akan air meningkat, 

sehingga dalam prakteknya didaerah tropis yang kering 

dan setengah kering ternak-ternak sering disiram setiap 

dua atau tiga hari. Batas suhu yang paling ideal untuk 

kehidupan terbaik di daerah tropis adalah 10
0
C sampai 

27
0
C (Williamson dan Payne, 1993). Suhu yang tinggi 

juga berpengaruh besar terhadap konsumsi pakan yang 

masuk baik volume maupun porsi nilai gizi yang 

terkandung didalamnya. Pada saat suhu meningkat tinggi, 

selera makan hewan menurun sebaliknya keinginan untuk 

minum bertambah. Saat musim kemarau tiba, suhu 

lingkungan menjadi meningkat dan biasanya musim 

kemarau berlangsung cukup lama, sehingga pada saat 

musim kemarau itu banyak hijauan tumbuh kerdil atau 

bahkan mongering. Peristiwa ini berarti mengurangi 

ketersediaan bahan pakan yang berasal dari hijauan. 

Ketersediaan pakan yang terbatas akan mengurangi 

produktivitas dan suhu lingkungan mempunyai pengaruh 

terhadap nafsu makan dan jumlah pakan yang dikonsumsi. 

Pakan sapi sebagian besar berasal dari hijauan, sehingga 

volume yang bisa dimakan ternak sapi pun akan menurun 

drastic. Pada kondisi suhu tinggi semacam ini dan pada 

kondisi persediaan pakan hijauan menjadi kering 

umumnya berat badan sapi pun menurun (Sugeng, 2003). 

 

2.6. Korelasi dan Regresi 

Secara umum ada dua macam hubungan antara dua 

variabel atau lebih, yaitu bentuk hubungan dan keeratan 

hubungan. Untuk mengetahui bentuk hubungan digunakan 

analisis regresi. Untuk keeratan hubungan dapat diketahui 
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dengan analisis korelasi. Analisis regresi dipergunakan untuk 

menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama 

untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum 

diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana 

variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Jika 

X1, X2, … , Xi adalah variabel-variabel independen dan Y 

adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan fungsional 

antara X dan Y, di mana variasi dari X akan diiringi pula oleh 

variasi dari Y (Hardjosubroto, 1994). Dua peubah (x dan y) 

yang saling tergantung dapat dilihat pada satu individu dan 

data diperoleh dengan pengukuran pada individu tersebut. 

 Analisis korelasi merupakan alat yang dipakai untuk 

mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Perhitungan 

dari derajat keeratan didasarkan pada persamaan regresi 

(Kustituanto, 1984). Korelasi (r) adalah hubungan timbal balik 

atau asosiasi yaitu saling bergantungnya dua variabel misalnya 

Y1 dan Y2. Ada dua hubungan antara dua variabel tersebut, 

yaitu hubungan negatif (-) Gambar 3 dan hubungan positif (+) 

Gambar 4. Bila variabel-variabel tadi memiliki hubungan 

negatif, maka hubungan tidak searah, yaitu semakin tinggi 

variabel Y1 maka semakin rendah variabel Y2. Begitupun 

sebaliknya, jika dua variabel berhubungan positif, maka 

hubungan diantara keduanya bersifat searah, yaitu semakin 

tinggi Y1 maka semakin tinggi pula Y2. Koefisien korelasi (r) 

dapat mempunyai harga dari -1 sampai +1; (r) = 0 berarti tidak 

ada korelasi; (r) = - berarti bahwa nilai x yang berada di atas x 

berhubungan atau tergantung pada nilai y di bawah y; (r) = + 

berarti bahwa nilai x di atas x berhubungan dengan nilai y di 

atas y (Adjisaoedamro, 2010). 
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Gambar 3. Jenis Kurva Korelasi Negatif (Kustituanto, 1984) 
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Gambar 4. Jenis Kurva Korelasi Positif (Kustituanto, 1984) 

  

 Regresi merupakan tempat kedudukan rata-rata (atau 

median, atau bahkan rata-rata geometrik) populasi nilai suatu 

peubah, katakana nilai Y, untuk berbagai nilai atau selang nilai 

peubah yang lain misalkan nilai X, tempat kedudukan ini 

dapat dibayangkan berupa garis lurus atau kurva tertentu 

lainnya yang disebut garis regresi Y pada X. Garis regresi ini 

ada kalanya dapat dirumuskan berupa fungsi linier, kuadratik, 

logaritmik, dan lain-lain. Pengertian lain, regresi merupakan 

penyesuaian suatu fungsi atau kurva terhadap data, terutama 

bila data yang tersedia tidak cukup banyak sehingga hanya ada 
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satu atau beberapa nilai Y saja untuk setiap nilai X atau selang 

nilai X (Anonim, 1985). 

 Analisis regresi dikenal ada dua jenis peubah, yaitu: 

peubah respon atau disebut juga peubah tak bebas (dependent) 

yaitu peubah yang keberadaannya diperngaruhi oleh peubah 

lainnya dan biasa dinotasikan dengan Y. Peubah prediktor dan 

disebut juga peubah bebas (independent) yaitu peubah yang 

tidak dipengaruhi oleh peubah lainnya dan biasa dinotasikan 

dengan X. Secara matematik hal tersebut dapat dinyatakan 

dalam bentuk fungsi atau Y = f(x). Untuk regresi linier 

sederhana bentuk persamaannya dapat digambarkan melalui 

persamaan Y = α + β X + ∈ dengan ∈ merupakan residual 

(sisaan) yang diasumsikan menyebar normal. Dalam 

prakteknya bentuk persamaan regresi di atas diduga oleh 

 di mana a dan b merupakan koefisien 

regresi yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil, 

sedangkan ei merupakan residual atau sisaan dan dapat ditulis 

. Diasumsikan ei menyebar 

normal dengan rata-rata nol dan ragamnya σe
2
, jadi dalam 

melakukan kajian dengan menggunakan analisis regresi 

diperlukan untuk mencek apakah persyaratannya sudah 

dipenuhi yang di antaranya syarat menyebar normal 

(Sungkawa, 2013). 

 

2.7. Hubungan Antara Ukuran Tubuh dengan Bobot 

Badan 

Pertumbuhan tubuh secara keseluruhan umumnya 

diukur dengan bertambahnya berat badan. Ukuran bagian 

tubuh ternak dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk 
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berprestasi produksi bagi seekor ternak. Data tentang ukuran 

tubuh tersebut Antara lain: panjang badan, tinggi gumba, 

lingkar dada, lebar dada, dalam dada dan indek kepala (Yusuf, 

2004). 

Ukuran panjang badan dibedakan dua pengertian yaitu 

panjang badan absolut dan panjang badan relatif. Panjang 

badan absolut adalah jarak antara ujung samping tulang bahu 

(Tubercullum humeralis lateralis) sampai dengan ujung tulang 

duduk (Tubercullum ischiadium) seekor ternak. Panjang badan 

relatif adalah proyeksi (garis datar) daripada panjang badan 

absolut. Ukuran tinggi gumba adalah jarak lurus dari titik 

tertinggi tulang gumba sampai ke tanah. Ukuran tinggi gumba 

ini juga disebut tinggi pundak atau tinggi badan. Ukuran 

lingkar dada adalah panjang melingkar keliling yang diukur 

dalam satuan cm yang diambil dengan cara mengikuti 

lingkaran dada atau tubuh tepat di belakang bahu melewati 

gumba pada tulang rusuk ketiga sampai keempat atau pada 

sapi berpunuk tepat dibelakang punuk dengan menggunakan 

pita ukur. Tinggi pinggul adalah jarak antara titik tertinggi 

tulang pinggul sampai permukaan tanah. Pengukuran panjang 

badan, lingkar dada, tinggi gumba serta tinggi pinggul selalu 

diupayakan ternak dalam posisi berdiri “parallelogram” yakni 

sapi berdiri dengan posisi tegak diatas tanah atau lantai atau 

dimana keempat posisi kuku berada tepat pada empat titik 

persegi panjang (Supriyono, 1998). Williamson dan Payne 

(1993), menyatakan bahwa pada saat melakukan pengukuran, 

diusahakan agar ternak tidak minum atau makan selama 12 

jam dan harus berdiri tegak dengan keempat kakinya dan 

kepala dengan posisi yang normal. Pengukuran lingkar dada, 

pita ukur harus dilingkarkan mengelilingi badan tepat di 
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belakang bahu pada lingkaran terkecil dan ditarik sedemikian 

rupa tepat kencang pada badan. 

Bobot badan merupakan salah satu poin penting dalam 

penilaian (judging) sapi potong. Peneliti terdahulu telah 

menemukan suatu hubungan (korelasi) antara lingkar dada 

dengan bobot badan sifat korelasinya positif (Supriyono, 

1998). Soeparno (1994), menyatakan bahwa pengukuran 

pertumbuhan ternak didasarkan pada kenaikan berat tubuh 

persatuan waktu tertentu, yang dinyatakan sebagai rata-rata 

pertambahan bobot badan perhari (PBBH). Ukuran-ukuran 

vital bagian tubuh ternak dapat menggambarkan kemampuan 

untuk berprestasi produksi bagi seekor ternak. Secara kualitatif 

ukuran-ukuran badan bermanfaat untuk menentukan bobot 

badan dan seleksi ternak. Dalam melakukan pengukuran perlu 

dipersiapkan peralatan tertentu seperti timbangan. Berbagai 

rumus menentukan bobot badan berdasarkan ukuran-ukuran 

tubuh telah banyak diketahui, bahkan berbagai penelitian telah 

mengoreksi rumus tersebut disesuaikan dengan keadaan 

lingkungan, pengaruh genetik dan waktu. Ukuran tubuh ternak 

yang digunakan dalam pendugaan bobot badan ternak sapi 

biasanya adalah lingkar dada dan panjang badan (Santoso, 

2003). Besarnya badan dapat diukur melalui tinggi badan, 

lingkar dada, lebar dada, pinggul dan sebagainya. Kombinasi 

berat dan besarnya badan umumnya dipakai sebagai ukuran 

pertumbuhan (Sugeng, 2003). 

Secara fisiologis lingkar dada memiliki pengaruh yang 

besar terhadap bobot badan karena dalam rongga dada terdapat 

organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Organ-organ 

tersebut akan tumbuh dan mengalami pembesaran sejalan 

dengan pertumbuhan ternak. Disamping itu, pertambahan 
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bobot badan juga dipengaruhi oleh penimbunan lemak (Yusuf, 

2004). Supriyono (1998), mendefinisikan ukuran tubuh 

meliputi: 

a. Lingkar dada, yaitu panjang melingkar keliling yang diukur 

pada bagian belakang tulang gumba pada tulang rusuk 

ketiga sampai keempat. 

b. Panjang badan, yaitu jarak antara ujung samping tulang 

bahu (tubercullum humeralis lateralis) sampai dengan 

ujung tulang duduk (tubercullum ischiadium) seekor 

ternak. 

c. Tinggi gumba, yaitu jarak lurus dari titik tertinggi tulang 

gumba sampai ke tanah datar. 

d. Tinggi pinggul, yaitu adalah jarak antara titik tertinggi 

tulang pinggul sampai permukaan tanah. 

Ukuran tubuh ternak yang digunakan dalam 

pendugaan bobot badan ternak sapi biasanya adalah lingkar 

dada dan panjang badan (Santoso, 2003). Besarnya badan 

dapat diukur melalui tinggi badan, lingkar dada, lebar dada, 

pinggul, dan sebagainya. Kombinasi berat dan besarnya badan 

umumnya dipakai sebagai ukuran pertumbuhan (Sugeng, 

2003). 

Bobot badan sapi umumnya mempunyai hubungan 

yang positif dengan ukuran tubuh antara lain dengan lingkar 

dada dan panjang badan. Pertumbuhan secara keseluruhan 

umumnya diukur dengan bertambah beratnya badan. 

Sedangkan besarnya badan dapat diukur melalui tinggi badan, 

lingkar dada, lebar dada, tinggi pinggul. Kombinasi berat dan 

besarnya badan umumnya dipakai sebagai ukuran 

pertambahan. Pertambahan ukuran tubuh sesuai dengan 

tingkat umur dan pertumbuhan (Sugeng, 2002). 
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Dinas Peternakan Propinsi Dati I Jawa Timur (2005) 

memaparkan pertambahan bobot badan sapi Madura, sapi Bali 

dan Ongole pada umur sebelum lepas sapih, setelah di sapih 

hingga umur 6 bulan pada pertambahan bobot badan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Pertambahan Bobot Badan Beberapa Jenis Sapi Lokal 

Indonesia (kg/ekor/hari). 

Kondisi umur Pakan Madura Bali Ongole 

Pra sapih Rumput  0,22 - 0,52 

Lepas sapih 

sampai 12 bulan 

Rumput 0,22 0,22 0,22 

Sumber: Dinas Peternakan Dati I Jawa Timur (2005). 

 

Pada Tabel 3 menerangkan tentang perbandingan 

pertambahan bobot badan sapi Madura dari umur pra sapih 

sampai umur lepas sapih. Pertambahan bobot badan sapi 

Madura pada kondisi umur pra sapih yang diberi pakan 

rumput adalah sebesar 0,22 kg per ekor per hari. Pertambahan 

bobot badan sapi Madura pada kondisi umur lepas sapih 

sampai 12 bulan yang diberi pakan rumput adalah sebesar 0,22 

per ekor per hari. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan 

bobot badan sapi Madura pada fase pra sapih dan fase lepas 

sapih sampai 12 bulan tidak mengalami perubahan.  

 

2.8. Pendugaan Bobot Badan 

Bobot badan seekor sapi hanya dapat diketahui secara 

tepat melalui cara penimbangan, namun dalam situasi dan 

kondisi tertentu, terutama pada kondisi peternakan rakyat, 

jarang atau tidak tersedia alat timbangan ternak sapi. Oleh 
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karena itu dibutuhkan cara lain yang dianggap praktis untuk 

mengestimasi bobot badan seekor ternak. Beberapa penelitian 

telah melaporkan adanya hubungan antara dimensi ukuran 

tubuh pada sapi dengan bobot badannya, sehingga dihasilkan 

suatu formula untuk mengestimasi bobot badan pada umur dan 

jenis kelamin tertentu (Zurahmah dan The, 2011). 

Menurut Gafar (2007), terdapat rumus untuk 

mengestimasi bobot badan pada sapi seperti rumus dari 

Schoorl [Bobot badan (lbs) = (Lingkar dada(cm)+ 22)
2
/100], 

dan Smith [Bobot badan(lbs)= {Lingkar dada(cm)+ 18}
2
/100]. 

Namun demikian, rumus tersebut belum tentu tepat untuk 

menduga bobot badan pada semua bangsa sapi. Akbar (2008) 

telah mencoba mengaplikasikan rumus di atas untuk sapi lokal 

Indonesia, namun menghasilkan bias yang tinggi. Oleh karena 

itu, rumus untuk estimasi bobot badan baik pada bangsa sapi 

asli maupun sapi lokal Indonesia perlu dibuat tersendiri 

berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Zurahmah dan 

The (2011) menyatakan bahwa estimasi bobot badan sapi 

menggunakan regresi linier memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan rumus diatas. Penelitiannya juga 

menyebutkan bahwa ukuran lingkar dada merupakan satu dari 

tiga peubah bebas (lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

badan) penduga bobot badan terbaik karena memiliki nilai R
2
 

75,5%. Namun setiap bangsa, jenis kelamin dan umur sapi 

memerlukan rumus tersendiri. 


