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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to find out the appearance production from Bali cattle 

and Ongole crossbreed cattle using average daily gain and morphology that cover the length , 

width, height, chest circumference and body weight. The method used in this research is 

purposive sampling survey from age 0 – 12 weeks, from October 2016 until February 2017. The 

material used in this research is Bali cattle 5 and Ongole crossbreed 10 and data obtained 3 

weeks once, until 4 repetition.  The result of the data analysis shows average daily gain from Bali 

cattle and Ongole crossbreed in Preweaning phase does not significant different (P>0.05). Body 

weight Bali cattle and Ongole crossbreed different significant (p>0.05).  It concluded that in 4 

times repetition Ongole crossbreed cattle performance production in length body, width height, 

chest circumference, weight, but in the other hand it is average daily gain does not  have 

significant different. 

Keywords: Performance, Avarage Daily Gain (ADG), Morphology, Bali Cattle, Ongole Grade 

Cattle 
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RINGKASAN 

Kebutuhan akan sumber protein hewani di indonesia meningkat sejalan dengan 

pertumbuhan masyarakat indonesia, tingginya tingkat kesadaran masyarakat indonesia akan 

kebutuhan gizi yang baik mengakibatkan kebutuhan pada sektor peternakan meningkat. Proses 

untuk mendapatkan hasil ternak yang baik dapat dimulai  pada fase awal yaitu fase prasapih.  

Pertumbuhan prasapih mempunyai pernanan penting dalam pertumbuhan ternak 

selanjutnya, salah satunya adalah ukuran tubuh pedet dan pertambahan bobot badan. Sapi Bali 

mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang buruk seperti daerah yang 

bersuhu tinggi, mutu pakan yang rendah, dan lain-lain. Sapi Pernakan Ongole (PO) dilihat dari 

tingkat keunggulan memiliki kemampuan seperti daya adaptasi di iklim tropis yang tinggi, tahan 

terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit dan daya cerna yang baik terhadap pakan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 – Februari 2017 di Loka Penelitian 

Sapi Potong Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

karateristik penampilan produksi prasapih pada sapi Bali dan Peranakan Ongole (PO), yang 

diukur dari PBB, Morfologi tubuh yang meliputi panjang badan, tinggi gumba, ligkar dada, dan 

bobot badan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memilih sapi bakalan yang baik 

berdasarkan penampilan produksi dari masa prasapih, sehingga dapat digunakan untuk 

melakukan seleksi dan kontrol terhadap pertumbuhan sapi dengan kualitas penampilan produksi 

yang baik. 

Materi yang digunakan dalam penilitan ini adalah sapi Bali dan Peranakan Ongole (PO) 

masing masing sebanyak 5 dan 10 ekor pada periode prasapih. Metode yang digunakan  secara 

purposive sampling yang berarti pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. 

Variabel yang di amati meliputi bobot badan, panjang badan, tinggi gumba, lingkar dada, dan 

PBB. Data diperoleh dengan cara pengukuran secara langsung pada ternak dilakukan 3 minggu 

sekali. 

Hasil yang diperoleh dalam pengamatan perbedaan penampilan produksi prasapih Sapi Bali 

dan Peranakan Ongole. Bobot badan Sapi Peranakan Ongole berbeda signifikan dengan bobot 

badan Sapi Bali pada waktu pengamatan ke 3. Sedangkan bobot badan Sapi PO dan Sapi Bali 

pada waktu pengamatan ke 1, 2 dan 4 tidak berbeda signifikan (P>0,05).Tinggi gumba depan 

Sapi PO dan Sapi Bali pada waktu pengamatan ke 2, 3 dan 4 memiliki nilai signifikansi masing-

masing kurang dari 0,05 (P<0,05). Tinggi gumba belakang Sapi PO berbeda signifikan dengan 
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tinggi gumba belakang Sapi Bali pada seluruh waktu pengamatan. Lingkar dada Sapi PO berbeda 

signfikan dengan Sapi Bali pada waktu pengamatan ke 1,2, dan 3. Panjang badan Sapi Peranakan 

Ongole berbeda signifikan dengan panjang badan Sapi Bali  pada seluruh waktu pengamatan. 

Dapat disimpulkan bahwa pertambahan bobot harian Sapi PO tidak berbeda signifikan dengan 

pertambahan bobot harian Sapi Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Isi   Halaman 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................................i 

KATA PENGANTAR ....................................................................................................ii 

ABSTRACT  ...................................................................................................................iii 

RINGKASAN .................................................................................................................iv 

DAFTAR ISI...................................................................................................................vi 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................................viii 

DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................................ix 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................x 

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................xi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang  ....................................................................................................1 

1.2. Rumusan masalah  ..............................................................................................1 

1.3. Tujuan penelitian   ..............................................................................................1 

1.4. Kegunaan penelitian ...........................................................................................2 

1.5. Kerangka pikir  ...................................................................................................2 

1.6. Hipotesis  ............................................................................................................3 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Potong .........................................................................................................4 

2.1.1 Sapi Bali ..........................................................................................................4 

2.1.2 Sapi Peranakan Ongole ...................................................................................5 

2.2 Pedet ...................................................................................................................6 

2.3 Data Statistik Vital .............................................................................................7 

2.4 Pertambahan Bobot Badan Harian .....................................................................7 

 

BAB III MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ..............................................................................9 

3.2 Materi Penelitian ................................................................................................9 

3.3 Metode Penelitian ...............................................................................................9 

3.4 Tahapan Penelitian .............................................................................................9 

3.5 Variabel Penelitian .............................................................................................9 

3.6 Analisis Data ......................................................................................................9 

 



 
 

 

BAB IV HASIL DAN  PEMBAHASAN 

4.1 Bobot Badan ....................................................................................................... 

4.2 Tinggi Gumba Depan ......................................................................................... 

4.3 Tinggi Gumba Belakang  ................................................................................... 

4.4 Lingkar Dada  ..................................................................................................... 

4.5 Panjang Badan  ................................................................................................... 

4.6 Pertambahan Bobot Badan Harian ..................................................................... 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ......................................................................................................... 

5.2 Saran ................................................................................................................... 

 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 

LAMPIRAN.................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

1. Statistik Vital Sapi Bali dan Ongole .................................................................... 

2. Contoh rangkaian penjadwalan pengukuran pada ternak .................................... 

3. Uji t Bobot Badan ................................................................................................ 

4. Uji t Tinggi Gumba Depan .................................................................................. 

5. Uji t Tinggi Gumba Belakang .............................................................................. 

6. Uji t Lingkar Dada ............................................................................................... 

7. Uji t Panjang Badan ............................................................................................. 

8. Uji t Pertambahan Bobot Harian .......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

1. Kerangka Pikir Penelitian .......................................................................................... 

2. Sapi Bali Jantan dan Betina ....................................................................................... 

3. Sapi Peranakan Ongole Jantan dan Betina................................................................. 

4. Pengukuran Panjang Badan ....................................................................................... 

5. Pengukuran Tinggi Gumba ........................................................................................ 

6. Pengukuran Lingkar Dada ......................................................................................... 

7. Penimbangan Bobot Badan ........................................................................................ 

8. Bobot Badan Sapi Ongole dan Sapi Bali ................................................................... 

9. Tinggi Gumba Depan Sapi Ongole dan Sapi Bali ..................................................... 

10. Tinggi Gumba Belakang Sapi Ongole dan Sapi Bali................................................. 

11. Lingkar Dada Sapi Ongole dan Sapi Bali .................................................................. 

12. Panjang Badan Sapi Ongole dan Sapi Bali ................................................................ 

13. Rata-rata Pertambahan Bobot Harian Sapi Ongole dan Sapi Bali ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Uji Asumsi Normalitas .............................................................................................. 

2. Uji Homogenitas ........................................................................................................ 

3. Uji Normalitas Sapi Bali ............................................................................................ 

4. Uji SPSS Bobot Badan............................................................................................... 

5. Uji SPSS Tinggi Gumba Depan ................................................................................. 

6. Uji SPSS Tinggi Gumba Belakang ............................................................................ 

7. Uji SPSS Lingkar Dada ............................................................................................. 

8. Uji SPSS Panjang Badan ........................................................................................... 

9. Uji SPSS PBBH ......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

ADG : Average Daily Gain.  

BB : Bobot Badan.  

LD : Lingkar Dada.  

PB : Panjang Badan.  

PBB : Pertambahan Bobot Badan.  

PBBH : Pertambahan Bobot Badan Harian.  

PO : Peranakan Ongole.  

SD : Standar Deviasi.  

TB : Tinggi Badan.  

TG : Tinggi Gumba. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kebutuhan akan sumber protein hewani di Indonesia meningkat sejalan dengan pertumbuhan 

masyarakat Indonesia, tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan gizi yang baik 

mengakibatkan kebutuhan pada sektor peternakan meningkat. Perkembangan populasi sapi lokal di 

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini diimbangi dengan permintaan daging sapi 

dan protein hewani yang juga mengalami peningkatan. Salah satu upaya peningkatan produktivitas pada 

sektor peternakan adalah meningkatkan produktsi, populasi, dan produktifitas sapi potong. 

Tillman (1991) menyatakan bahwa pertumbuhan mempunyai tahap cepat dan tahap lambat. Tahap 

cepat terjadi sebelum dewasa kelamin dan tahap lambat terjadi pada fase awal dan saat dewasa tubuh 

telah tercapai. Selain itu, faktor genetik dan lingkungan juga sangat berperan dalam menyediakan kondisi 

yang optimal bagi pertumbuhan seekor ternak. Oleh karena itu, dalam upaya memperoleh produksi ternak 

yang baik, usaha yang dilakukan harus dimulai sedini mungkin terutama pada ternak yang memproduksi 

daging.  

Proses untuk mendapatkan hasil ternak yang baik dapat dimulai  pada fase awal yaitu fase prasapih. 

Pertumbuhan prasapih mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ternak selanjutnya, salah satunya 

adalah ukuran tubuh pedet dan pertambahan bobot badan. (Phillips, 2001) menyatakan bahwa berat lahir 

pedet adalah bersifat genetis, tetua yang mempunyai ukuran tubuh besar akan menghasilkan anak dengan 

berat lahir yang besar. Santoso (2006) menambahkan bahwa 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 dalam kg per 

hari) yang tinggi pula. 

Sapi Bali mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang buruk seperti daerah yang 

bersuhu tinggi, mutu pakan yang rendah, dan lain-lain. Tingkat kesuburan (fertilitas) Sapi Bali termasuk 

amat tinggi dibandingkan dengan sapi lain, yaitu mencapai 83%, tanpa terpengaruh oleh mutu pakan. 

Tingkat kesuburan (fertilitas) yang tinggi ini merupakan salah satu keunikan Sapi Bali (Guntoro, 2002). 

Sapi Peranakan Ongole (PO) dilihat dari tingkat keunggulan memiliki kemampuan seperti daya 

adaptasi di iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit dan daya cerna 

yang baik terhadap pakan yang mengandung serat kasar yang tinggi, namun disisi lain mempunyai laju 

pertumbuhan yang lambat. Rendahnya rata-rata PBBH Sapi Peranakan Ongole disebabkan adanya 

penurunan genetik dari Sapi PO yang disebabkan perkawinan di masyarakat yang tidak terkontrol lagi. 

Program persilangan yang selama ini dilakukan oleh peternak rakyat ternyata belum mempunyai tujuan 

dan arah yang jelas sehingga di sinyalir menjadi penyebab penurunan populasi dan mutu genetik Sapi PO.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana melihat perbedaan, studi kasus 

karakteristik penampilan produksi sapi prasapih pada Sapi Bali dan Sapi Peranakan Ongole. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan karakteristik penampilan produksi sapi prasapih 

pada Sapi Bali dan Sapi Pernakan Ongole 

 



1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini agar dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk akademisi dan 

masyarakat umum khususnya peternak, tentang penganalisaan penampilan produksi sapi prasapih pada 

sapi Bali dan Peranakan Ongole di loka penelitian sapi potong Grati, Pasuruan, Jawa Timur. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Perkembangan populasi sapi lokal di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini 

diimbangi dengan permintaan daging sapi dan protein hewani yang juga mengalami peningkatan. 

Populasi sapi potong terbesar terdapat di Pulau Jawa 7,5 juta ekor atau 50,74% dari populasi sapi potong 

nasional, mencatat pertumbuhan 3,85 persen per tahun (Anonim, 2011). Oleh karena itu dibutuhkan 

upaya untuk meningkatkan populasi dan tingkat produksi sapi potong. 

Proses untuk mendapatkan hasil ternak yang baik dapat dimulai  pada fase awal yaitu fase prasapih. 

Pertumbuhan prasapih mempunyai pernanan penting dalam pertumbuhan ternak selanjutnya, salah 

satunya adalah ukuran tubuh pedet dan pertambahan bobot badan. Phillips (2001) menyatakan bahwa 

berat lahir pedet adalah bersifat genetis, tetua yang mempunyai ukuran tubuh besar akan menghasilkan 

anak dengan berat lahir yang besar. Santoso (2006) menambahkan bahwa 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 

dalam kg per hari) yang tinggi pula.  

Sapi Bali dan Sapi Peranakan Ongole merupakan salah satu sumber daya lokal yang harus 

dilestarikan keberadaannya dan perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif karena merupakan plasma 

nutfah Indonesia. Sapi Bali merupakan keturunan langsung dari banteng liar (Bibos banteng) dan 

memiliki karakteristik yang sangat baik. Tingkat kesuburan (fertilitas) Sapi Bali termasuk amat tinggi 

dibandingkan dengan sapi lain, yaitu mencapai 83%,tanpa terpengaruh oleh mutu pakan. Tingkat 

kesuburan (fertilitas) yang tinggi ini merupakan salah satu keunikan Sapi Bali (Guntoro, 2002). Sapi PO 

(Pernakan Ongole) dilihat dari tingkat keunggulan memiliki kemampuan seperti daya adaptasi di iklim 

tropis yang tinggi, tahan terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit dan daya cerna yang baik 

terhadap pakan yang mengandung serat kasar yang tinggi, namun disisi lain mempunyai laju pertumbuhan 

yang lambat.  

Frame size  dapat ditentukan berdasarkan nilai parameter tubuh ternak tersebut, karena potensi 

genetik individu di dalam bangsa dapat berbeda dan ukuran tubuh dewasa individu di dalam suatu bangsa 

dapat menyebabkan perbedaan tingkatan laju pertumbuhan (Firdausi dkk, 2012). Berdasarkan kajian yang 

telah dijelaskan, maka dilakukan penelitian tentang  penampilan produksi sapi prasapih pada Sapi Bali 

dan Peranakan Ongole kerangka pikir yang tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

1.6. Hipotesis 

Terdapat perbedaan penampilan produksi pada Sapi Bali dan Peranakan Ongole, dikarenakan 

keterunan genetik yang mempunyai karateristik yang berbeda, tetapi mempunyai kemiripan dengan daya 

tahan atau adaptasi terhadap lingkungan yang kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapi Bali memiliki 

kemampuan beradaptasi 

yang tinggi, cepat dalam 

berkembang biak, memiliki 

kandungan lemak dalam 

karkas yang rendah. 

(Oka, 2010) 

 
Sapi PO daya adaptasi di 

iklim tropis yang tinggi, 

tahan terhadap panas, tahan 

terhadap gangguan parasit 

dan daya cerna yang baik. 

(Budiawan dkk, 2015) 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Potong 

Sapi  potong  merupakan  salah  satu  sumber  daya  penghasil  daging  yang memiliki   nilai 

ekonomi tinggi, dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Daging  sangat besar manfaatnya  

bagi  pemenuhan  gizi  berupa  protein  hewani. Konsumsi daging sapi mencapai 19,2 % dari jumlah 

konsumsi daging Nasional, sedangkan kontribusi daging sapi terhadap kebutuhan daging nasional sebesar 

23% dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan (Ardiyati, 2012). Kebutuhan konsumsi daging 

sapi cenderung terus meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani (Harmini, Ratna dan Juniar, 2011). Tahun 2006 

mencapai 4,1 kg per kapita per tahun meningkat menjadi 5,1 kg per kapita per tahun pada tahun 2007. 

Konsumsi daging sapi secara nasional pada tahun 2009 adalah 32.500 ton per tahun, sedangkan produksi 

daging sapi secara nasional baru tercapai 250.800 ton per tahun. 

 

2.1.1. Sapi Bali 

Sapi Bali (Bos sondaicus; Bos javanicus; Bos/Bibos banteng) yaitu sapi asli Indonesia yang sudah 

lama didomestikasi suku bangsa Bali di pulau Bali dan sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di 

Indonesia (Siswanto dkk, 2013). Sapi Bali memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, cepat dalam 

berkembang biak, memiliki kandungan lemak dalam karkas yang rendah dan merupakan salah satu sapi 

yang memiliki peranan penting dalam industri peternakan di Indonesia dan memiliki 11 provinsi potensial 

sebagai sumber bibitan, yakni daerah yang menampilkan produktivitas terbaik adalah di Bali, Nusa 

Tenggara Timor (NTT) dan Sulawesi Selatan yang dikenali sebagai 3 daerah sumber bibit utama Sapi 

Bali di Indonesia. Sapi Bali menyebar dan berkembang hampir ke seluruh pelosok nusantara. Penyebaran 

sapi Bali di luar Pulau Bali yaitu ke Sulawesi Selatan pada tahun 1920 dan 1927, ke Lombok pada abad 

ke-19, ke Pulau Timor pada tahun 1912 dan 1920. Sapi Bali berkembang sampai ke Malaysia, Philipina 

dan Ausatralia bagian Utara (Oka, 2010).  

Ciri-ciri khas dari Sapi Bali yakni berukuran sedang, dadanya dalam, tidak berpunuk dan kaki-

kakinya ramping, kulitnya berwarna merah bata. Cermin hidung, kuku dan bulu ujung ekornya berwarna 

hitam. Kaki di bawah persendian karpal dan tarsal berwarna putih. Kulit berwarna putih juga ditemukan 

pada bagian pantatnya dan pada paha bagian dalam kulit berwarna putih tersebut berbentuk oval (white 

mirror). Daerah punggung Sapi Bali selalu ditemukan bulu hitam membentuk garis (garis belut) 

memanjang dari gumba hingga pangkal ekor (Wayan dkk, 2013). Fertilitas sapi Bali berkisar 83-86 %, 

lebih tinggi dibandingkan sapi Eropa yang 60 % (Panji, 2014). Wadji (2010)  dan Wayan dkk (2013) 

menjelaskan Sapi Bali mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Warna sapi jantan adalah coklat ketika muda tetapi kemudian warna ini berubah agak gelap pada 

umur 12-18 bulan sampai mendekati hitam pada saat dewasa, kecuali sapi jantan yang dikastrasi 

akan tetap berwarna coklat. Kedua jenis kelamin terdapat warna putih pada bagian belakang paha 

(pantat), bagian bawah (perut), keempat kaki bawah (white stocking) sampai di atas kuku, bagian 

dalam telinga dan pada pinggiran bibir atas.  

2. Kaki di bawah persendian telapak kaki depan (articulatio carpo metacarpeae) dan persendian telapak 

kaki belakang (articulatio tarco metatarseae) berwarna putih. Kulit berwarna putih juga ditemukan 

pada bagian pantatnya dan pada paha bagian dalam kulit berwarna putih tersebut berbentuk oval 

(white mirror). Bulu Sapi Bali dapat dikatakan bagus (halus) pendek-pendek dan mengkilap.  



3. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang.  

4. Badan padat dengan dada yang dalam.  

5. Tidak berpunuk dan seolah-olah tidak bergelambir.  

6. Kakinya ramping, agak pendek menyerupai kaki kerbau. 

Gambar dapat dilihat pada gambar 2 

 

 
Gambar 2. Sapi Bali Jantan dan Betina 

Sumber: Badan Statistik Nasional, (2015) 

 

2.1.2. Sapi Peranakan Ongole (PO) 

Sapi PO merupakan sapi hasil persilangan antara Sapi Sumba Ongole (SO) dengan sapi setempat di 

Jawa menghasilkan anakan yang mirip Sapi Ongole yang merupakan hasil pemuliaan melalui sistim 

persilangan dengan grading up selama lebih dari setengah abad dan telah lama memegang peranan 

penting dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi di Indonesia (Asdar, 2014). Ciri-ciri umum Sapi PO 

menyerupai Sapi Ongole, perbedaannya terletak pada postur tubuh dan produktivitasnya yang sedikit 

lebih rendah dibanding Sapi Ongole (Reza dkk, 2009). Sapi potong lokal di Indonesia sangat beragam, 

salah satunya yaitu sapi PO. Sapi PO merupakan salah satu sapi potong lokal yang diisukan mengalami 

penurunan populasi dan mutu genetik (Nur, 2010). Sapi PO tetap berkembang secara alami sebagai 

bangsa sapi yang bagus dengan karakteristik morfologi yang mudah dikenali. Sapi PO memiliki beberapa 

keunggulan yaitu seperti daya adaptasi di iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap panas, tahan terhadap 

gangguan parasit dan daya cerna yang baik terhadap pakan yang mengandung serat kasar yang tinggi, 

namun disisi lain mempunyai laju pertumbuhan yang lambat (Budiawan dkk, 2015).  

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan salah satu sapi potong lokal yang diisukan mengalami 

penurunan populasi dan mutu genetik . Usaha mempertahankan eksistensi Sapi PO sebagai plasma nutfah 

indigenous, perlu dilakukan kegiatan penjaringan guna mendapatkan bibit yang berkualitas (Hartati dkk, 

2009). 

Potensi produksi Sapi PO menunjukkan pertumbuhan yang lambat bila dibandingkan dengan 

bangsa sapi eksotik yang telah mengalami seleksi untuk pertumbuhan dan dipelihara dalam lingkungan 

yang diperuntukkannya (Nur, 2010). Usaha untuk meningkatkan produksi telah banyak dilakukan melalui 

sistem persilangan dengan bangsa eksotik yang diimpor. Usaha yang tidak terarah dengan target yang 

tidak pasti ini tidak banyak menghasilkan perubahan bahkan menemukan banyak kegagalan. Pejantan 

bangsa Bos taurus Amerika banyak digantikan oleh pejantan Bos taurus Eropa yang berukuran lebih besar 

sehingga keturunannya menuntut lebih banyak perubahan pengelolaan dalam beberapa manajemen baik 

perkandangan maupun iklim. Prihandini dkk (2011) menyatakan bahwa Eksistensi dan populasi Sapi PO 

saat ini semakin rendah karena adanya keberhasilan persilangan Sapi PO dengan Bos taurus (Simmental 



dan Limousin). Hasil persilangan antara Sapi PO dengan Bos taurus banyak disenangi dan dikembangkan 

peternak karena mempunyai produksi dan nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan Sapi PO. 

Asdar (2014) dan Wadji (2010) menyatakan bahwa karakteristik sapi PO mempunyai ukuran 

tubuh besar dan panjang, kepala panjang dan telinga agak bergantung. Warna Sapi PO dapat dilihat dari 

rambut kelabu sampai kehitam-hitaman bagian kepala, leher dan lutut berwarna gelap sampai hitam, 

namun pada sapi betina berwarna putih. Profil dahi sapi PO cembung, bertanduk pendek dan tumpul, 

berpunuk besar, serta memiliki gelambir yang bergelantung dan lipatan kulit di bawah leher sampai perut 

(tepatnya sampai pusar). Bobot badan sapi jantan berkisar 550 kg sedangkan betina bobot bekisar 350 kg. 

Gambar Sapi Peranakan Ongole dapat dilihat pada Gambar  3 

 

 
Gambar 3. Sapi Peranakan Ongole Jantan dan Betina 

Sumber: Rasyid dkk, (2012) 

 

2.2. Pedet 

Menurut Tazkia (2008), pedet merupakan sapi yang masih berumur 1-8 bulan. Pada rentangan umur 

tersebut, pedet  mulai memasuki fase percepatan pertumbuhan, dimana pada fase ini sapi akan tumbuh 

dengan  maksimal apabila didukung oleh pakan yang baik dan sesuai kebutuhan, lingkungan  yang 

mendukung serta manajemen pemeliharaan yang baik. Permasalahan pada usaha ternak sapi potong 

rakyat diantaranya adalah menurunnya populasi dan produktivitas ternak. Penurunan populasi temak salah 

satunya disebabkan tingkat kematian pedet prasapih yang tinggi, bahkan ada yang mencapai 50% 

(Karnaen. 2010).  

Baso dkk. (2011) Menyatakan bahwa pertumbuhan pedet pada bulan pertama post partus relatif lebih 

tinggi setelah itu berfluktuasi sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu perbaikan manajemen 

melalui intervensi pakan berkualitas dapat mempertahankan pertumbuhan pedet sebelum penyapihan 

sama halnya dengan pertumbuhan pedet yang hanya mendapat air susu induk pada bulan pertama setelah 

kelahiran pedet.  

Perbaikan manajemen melalui intervensi pakan berkualitas dapat mempertahankan pertumbuhan 

pedet sebelum penyapihan sama halnya dengan pertumbuhan pedet yang hanya mendapat air susu induk 

pada bulan pertama setelah kelahiran pedet. Meskipun diketahui bahwa air susu induk sangat penting 

peranannya pada fase ini. Disisi lain produksi air susu induk terutama Sapi Bali sangat terbatas pada fase 

setelah 2 bulan post partus sehingga untuk pemenuhan kebutuhan akan gizi pedet diperlukan pakan 

tambahan dari bahan lain yang sesui dengan kebutuhan pedet. rata-rata PBBH meningkat kembali setelah 

diberikan pakan tambahan pada fase setelah umur 1-4 bulan sebesar 8,0% dari rata-rata PBBH 

sebelumnya. Pertumbuhan pedet Sapi Bali jantan dan betina pada umur 0 – 6 bulan mengalami 



peningkatan dan bersifat eksponensial karena pada fase tersebut pedet Sapi Bali memiliki fase 

pertumbuhan yang cepat (Eka, 2013) 

 

2.3. Data Statistik Vital  

Ukuran “statistik vital” dari organ tertentu jika dikaitkan dengan umur akan menggambarkan 

keharmonisan perkembangan tubuh dan produktivitas (pertumbuhan). Pertumbuhan organ-organ tertentu 

berkorelasi dengan berat badan. Tolak ukur untuk mengetahui kemampuan berproduksi dapat didekati 

dengan pengukuran dimensi tubuh. Pengukuran dimensi dimaksudkan pelaksanaan dengan mengukur 

dimensi tubuh luar ternak atau ukuran statistik (Karnaen dan Johar, 2007). Data statistik vital disebut juga 

kejadian vital yang mengacu pada proses pengumpulan data dan penerapan metode statistik dasar. Data 

tersebut guna mengidentifikasi fakta-fakta kesehatan yang vital di dalam ternak, populasi atau wilayah 

tertentu. Data morbiditas, mortalitas, perkawinan dan kelahiran semuanya merupakan data statistik vital. 

Tabel ukuran statistic Vital dapat dilihat pada Tabel  1. 

 

Tabel 1. Ukuran Statistik Vital Sapi Bali dan Ongole. 

No. Karakter (cm) Bali  Ongole 

1. Panjang badan  149,00-150,50  132,11-141,51 

2. Tinggi gumba  138,00-140,00  125,35-130,82 

3. Lingkar dada 42,00-44,00  45,40-46,93 

  Sumber : Wadji (2010). 

 

2.4. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Pertambahan bobot badan merupakan suatu fungsi dari pertambahan jumlah sel dan perkembangan 

organ-organ tubuh. Kemampuan ternak sapi yang hampir sama dalam memetabolis pakan dalam tubuh 

dengan cara nutrisi yang terdapat dalam ransum akan dirobah menjadi nutrisi yang dapat dicerna dan 

diserap oleh tubuh dan sisanya yang tidak terserap akan diekskresikan ke dalam feses (Reza dkk, 2009). 

Pertumbuhan mencakup pertambahan dalam bentuk jaringan pembangun seperti urat daging, 

tulang, jantung, otak dan semua jaringan tubuh lainnya (dalam hal ini tidak termasuk penggemukan 

karena penggemukan merupakan pertambahan dalam bentuk lemak). Kecepatan pertumbuhan bobot 

badan serta ukuran badan ditentukan oleh sifat keturunan tetapi pakan juga memberikan kesempatan bagi 

ternak untuk mengembangkan sifat keturunan semaksimal mungkin (Zulfanita, Roisu dan Diah, 2011). 

Field (2007) bahwa variasi pakan yang kurang tidak dapat mempengaruhi nafsu makan sapi, sehingga 

konsumsi pakan akan tetap sama dan tidak mempengaruhi pertumbuhan ternak, karena konsumsi pakan 

yang tinggi akan meningkatkan PBBH ternak. Kurva pertumbuhan menunjukkan bahwa bobot badan 

mengalami kenaikan terus sampai umur 18 bulan dan akan terjadi bobot badan yang tetap saat dewasa 

tubuh sekitar umur 5-6 tahun. Perbedaan bobot badan aktual dengan dugaan menjadi koreksi dalam 

pemeliharaan (Didin, 2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan yaitu: 

A. Umur dan bangsa ternak 

Pertumbuhan bobot badan sangatlah cepat untuk ternak yang relatif lebih muda, dan akan 

menurun sesuai dengan bertambahnya umur ternak tersebut (Indriani, dkk, 2012). Hartati dkk (2009) 



menyatakan bahwa pengaruh variansi genetik suatu sifat pada suatu populasi ternak hanya dapat 

diketahui apabila variansi lingkungan yang mempengaruhi sifat tersebut dapat ditiadakan. Umur sapi 

yang baik untuk digemukkan secara teoritis adalah 1,5-2,5 tahun karena memiliki laju pertumbuhan 

yang optimal dan efesiensi pakan yang tinggi (Ngadiyono, 2007).  

B. Jenis kelamin 

Jenis kelamin pada sapi berpengaruh terhadap pertambahan berat badan. Sapi jantan Bull 

berbeda pertambahan berat badanya dengan steer, begitu juga dengan sapi betina heifer dan cow. 

C. Pemberian pakan 

Sapi yang diberikan pakan kurang dari semestinya tentu akan mempunyai berat badan yang 

relatif lebih rendah dibandingkan dengan sapi yang diberikan pakan sesuai ataupun lebih. Status 

nutrisi ternak merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk ternak yang 

diindikasikan oleh bobot tubuh (Septori dkk, 2014). Aspek pakan mempunyai pengaruh paling besar 

dari faktor-faktor lain yaitu sekitar 60% dengan anjuran pemberian pakan minimal 10% dari bobot 

badan dengan komposisi legume dan rumput (60:40) serta air minum secara ad libitum (Ratnawaty 

dan Didiek, 2011). Asupan nutrisi yang terkandung dalam pakan akan menjadi salah satu acuan 

dalam meningkatkan produktivitas yang optimal. Jumlah pakan konsentrat akan berpengaruh pada 

pertambahan bobot badan sapi dan dianjurkan adalah 1 persen dari bobot badan (Indriani, dkk, 

2012). 

D. Pengaruh lingkungan 

Ternak yang hidup dilingkungan yang sesuai akan mempunyai pertambahan berat badan yang 

lebih baik dibandingkan dengan ternak yang hidup dilingkungan yang kurang sesuai sebagai 

manifestasi dan daya adaptasi (Baso, dkk, 2014). Salah satu faktor lingkungan adalah iklim. Iklim 

meliputi temperatur, kelembaban, curah hujan, musim (musim hujan dan kemarau) dapat 

berpengaruh terhadap produktivitas (Karnaen dan Johar, 2007). Musim penghujan peternak sapi 

biasanya mengandalkan rumput gajah, rumput lapang, daun-daunan, sedangkan musim kemarau 

pakan yang diberikan limbah pertanian kering, daun kering dan sebagainya (Siswijono, dkk, 2014). 

Pasokan pakan akan berpengaruh nyata jika dilihat dari faktor musim untuk menunjang kebutuhan 

ternak akan kuantitas, kualitas dan kotinuitas (Nurdianti, dkk 2012).  

E. Penyakit 

Penyakit sangat mempengaruhi pertambahan bobot badan pada sapi. Sapi yang terkena 

penyakit akan terhambat atau terganggu pertambahan berat badannya dibandingkan sapi sehat. 

Penyakit pada ternak secara umum terdiri dari penyakit infeksius dan penyakit non infeksius. 

Penyakit infeksius adalah penyakit yang disebabkan oleh agen-agen infeksi. Agen-agen infeksi 

penyebab penyakit antara lain virus, bakteri, mikal dan parasit, sedangkan penyakit non infeksius 

adalah penyakit yang disebabkan selain agen infeksi misalnya akibat defisiensi nutrisi, defisiensi 

vitamin, defisiensi mineral, keracunan dan pakan (Raphaela, 2006). Keterlambatan pertambahan 

berat badan sapi yang terinfeksi cacing dapat mencapai lebih dari 40% dibandingkan dengan sapi 

normal (Amsyari dan Achmad, 2014). Pemberian obat-obatan pula menimbulkan efek samping 

setiap pemberian dan perlakuannya dilihat dari kondisi ternak dan hasil output yang ditampilkan 

(Indriani, dkk, 2012). 

Pertambahan bobot badan dapat diukur melalui bobot badan awal dikurangi bobot badan akhir dengan 

menggunakan timbangan. Timbangan untuk ternak kecil kapasitas 100-150 kg sudah memadai, namun 

untuk ternak besar sebaiknya yang berkapasitas 750 kg. Menimbang ternak kecil tidak terlalu sulit karena 

tenaganya masih bisa diatasi oleh manusia (Asdar 2014). 



 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan November 2016-Januari 2017 di 

Loka Penelitian Sapi Potong di Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.  

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan  dalam penelitian ini adalah Sapi Bali dan Peranakan Ongole pada fase 

prasapih masing-masing sebanyak 5 dan 10 ekor.  Dengan waktu kelahiran yang mirip atau berdekatan 

dan jenis kelamin yang dicampur. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, observasi dan pengamatan 

langsung. Pengambilan data dilakukan secara accidental dan purposive sampling yang berarti 

pangambilan sampel dilakukan dengan mengambil subyek berdasarkan atas kriteria tertentu dan 

keterbatasan sampel yang ada. Data yang diambil berupa ukuran statistik vital (panjang badan, tinggi 

gumba  dan lingkar dada) dan Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH). Data diperoleh dengan cara 

pengukuran secara langsung pada ternak. 

 

3.4. Alat Penelitian 

Tongkat ukur dengan satuan cm pengukuran panjang badan. Pada tinggi gumba alat yang 

digunakan tongkat untuk berbentuk L dengan menggunakan satuan cm. Lingkar dada menggunakan alat 

pita ukur dengan menggunakan satuan cm (Panjang pita ukur minimal 200cm), serta buku catatan dan 

tabel pengamatan. 

 

3.5. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan persiapan dilakukan dengan pengecekan alat dan bahan, yaitu:  

a. Alat yang digunakan untuk penelitian, antara lain: timbangan, tongkat ukur, pita ukur, 

termometer, higrometer, buku data (untuk mencatat hasil pengukuran). 

b. Bahan yang digunakan untuk penelitian, antara lain: Sapi Bali, Sapi Peranakan Ongole pada 

fase prasapih (prasapih), hijauan pakan ternak, konsentrat dan air minum. 

2. Pemilihan sampel Sapi Bali dan Peranakan Ongole yang akan digunakan berdasarkan fase 

prasapih 

3. Sampel sapi dilakukan penimbangan, pengukuran statistik vital dan pencatatan data sesuai pola 

penjadwalan pada tiap ternak sesuai dengan tanggal pengukuran yang tertera pada contoh Tabel 2. 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Contoh rangkaian penjadwalan pengukuran pada ternak 

Tanggal Pedet BB PB TG LD 



01/01/2016 
A1 - - - - 

A2 - - - - 

02/01/2016 
B1 - - - - 

B2 - - - - 

 

 

Keterangan:  

 A dan B  = Bangsa ternak 

 1 dan 2  = Nomor Ear Tag pada ternak  

4. Penimbangan, pengukuran statistik vital dan pencatatan data dilakukan setiap 3 minggu sekali 

selama 3 bulan. 

 

3.6. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah statistik vital (panjang badan, tinggi gumba dan 

lingkar dada) dan pertambahan bobot badan harian. 

A. Panjang Badan 

Metode pengukuran panjang badan sapi dilakukan sesuai petunjuk Pintaka, Sumadi dan Tety (2014), 

yaitu: 

1. Pengukuran panjang badan dilakukan setelah sapi ditimbang. 

2. Perlakuan pada sapi dilakukan dengan memastikan kondisi sapi sudah tenang dan berdiri dengan 

posisi yang tegak secara alami, kemudian diukur sapi dengan menempatkan tongkat ukur secara 

vertikal dari bagian sendi bahu (later tuberosity of humerus) sampai ke tepi belakang tulang panggul 

(tulang pelvis). 

3. Pencatatan dilakukan dengan melihat angka tinggi gumba yang terukur pada tongkat ukur.  

 
Gambar 4. Pengukuran Panjang Badan 

Sumber: Trifena dkk (2011) 

B. Tinggi Gumba 

Metode pengukuran tinggi gumba sapi dilakukan sesuai petunjuk Ashari, Raden dan Rina (2015), yaitu: 

1. Pengukuran tinggi gumba dilakukan setelah sapi ditimbang. 

2. Perlakuan pada sapi dilakukan dengan memastikan kondisi sapi sudah tenang dan berdiri dengan 

posisi yang tegak secara alami, kemudian diukur sapi dengan menempatkan mistar ukur tegak lurus 

dari bagian gumba sampai ke permukaan tanah dan dipastikan bagian horizontal dari mistar berada di 

atas gumba.  

3. Pencatatan dilakukan dengan melihat angka tinggi gumba yang terukur pada tongkat ukur.  

 



 
Gambar 5. Pengukuran Tinggi Gumba 

Sumber: Trifena dkk (2011) 

 

 

 

C. Lingkar Dada 

Metode pengukuran lingkar dada sapi dilakukan sesuai petunjuk Pintaka dkk (2014), yaitu: 

1. Pengukuran lingkar dada dilakukan setelah sapi ditimbang. 

2. Perlakuan pada sapi dilakukan dengan memastikan kondisi sapi sudah tenang dan berdiri dengan 

posisi yang tegak secara alami, kemudian melingkarkan pita ukur mengikuti lingkar dada atau tubuh 

di belakang bahu. 

3. Pencatatan dilakukan dengan melihat angka lingkar dada yang terukur pada pita. 

 
Gambar 6. Pengukuran Lingkar Dada 

Sumber: Trifena dkk (2011) 

D. Pertambahan Bobot Badan (PBBH) 

Metode penimbangan bobot badan sapi dilakukan sesuai petunjuk Pintaka dkk (2014), yaitu: 

1. Perlakuan pada sapi dilakukan dengan memposisikan sapi diatas timbangan, kemudian dipastikan 

kondisi sapi sudah tenang dan berdiri dengan posisi yang tegak sacara alami. 

2. Pencatatan dilakukan dengan melihat angka bobot badan yang terukur pada timbangan.  

 

 

 



Gambar 7. Penimbangan Bobot Badan 

Sumber: Wardoyo dan Ahmad (2011) 

3.7. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan ditabulasi dengan dengan bantuan Program 

Microsoft Excel, alat bantu hitung SPSS dan dianalisis dengan menggunakan uji t tidak berpasangan 

sesuai dengan Boediono dan Koster (2001), dengan rumus sebagai berikut : 

 

          
       

    
   

  
  
  
  

 

 

Keterangan : 

Xa = Rata-rata data pedet Sapi Bali 

Xb = Rata-rata data pedet Sapi Peranakan Ongole 

S
2
 = Ragam 

na = Jumlah sampel dari pedet Sapi Bali 

nb = Jumlah sampel dari pedet Sapi Peranakan Ongole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Bobot Badan 

Perbedaan bobot badan pada kedua jenis sapi tersebut dapat dilakukan dengan uji t, ditunjukkan 

pada Tabel  3. 

 

Tabel 3. Uji t Bobot Badan 

Waktu  

(minggu) 
Jenis Sapi Rata-rata t P 

3 
PO 38,9 ±12,142 

1,844 0,088 
Bali 26,8 ±11,606 

6 
PO 45,8 ±12,525 

2,010 0,066 
Bali 32,4 ±11,326 

9 
PO 51,8 ±14,292 

2,441 0,030* 
Bali 33,6 ±11,934 

12 
PO 55,6 ±15,534 

2,061 0,060 
Bali 38,8 ±13,297 

Keterangan * = Berbeda signifikan 

 

Berdasarkan hasil analisis, dengan menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% (    ), dapat 

diketahui bahwa nilai signfikansi pada waktu pengamatan ke 3 sebesar 0,030 (P<0,05). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa bobot badan Sapi PO berbeda signifikan dengan bobot badan Sapi Bali pada waktu 

pengamatan ke 9. Sedangkan bobot badan Sapi PO dan Sapi Bali pada waktu pengamatan ke 3, 6 dan 12 

tidak berbeda signifikan (P>0,05).   Grafik pertumbuhan bobot badan Sapi Bali dan Sapi PO dapat 

disajikan pada Gambar dibawah ini  sebagai berikut: 

 

 
Gambar 8  Grafik Bobot Badan Sapi PO dan Sapi Bali 
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Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa bobot badan Sapi PO lebih tinggi 

dibandingkan bobot badan Sapi Bali pada seluruh periode pengamatan Bobot pedet waktu lahir sendiri 

dipengaruhi oleh efek tetap yaitu jenis kelamin, paritas dan musim menurut Susanti, Ihsan, dan 

Wajuningsih (2015), hal ini dapat terlihat pada data diatas, dimana Sapi Bali memliki bobot lahir yang 

lebih kecil dibanding Peranakan Ongole, hal ini pun serupa dikatakan Philips (2001) yaitu bobot lahir 

pedet banyak dipengaruhi oleh genetiknya / bangsa kedua tetuanya. 

 

4.2 Tinggi Gumba Depan 

Perbedaan tinggi gumba depan pada kedua jenis sapi tersebut dapat dilakukan dengan uji t dengan 

hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Uji t Tinggi Gumba Depan 

Waktu 

(minggu) 
Jenis Sapi Rata-rata t P 

3 
PO 79,6 ± 4,060 

2,283 0,075 
Bali 69,0 ± 9,974 

6 
PO 82,3 ± 6,667 

3,268 0,006* 
Bali 71,0 ± 5,431 

9 
PO 85,5 ± 5,060 

4,707 0,000* 
Bali 72,0 ± 5,612 

12 
PO 88,5 ± 5,974 

4,206 0,001* 
Bali 74,4 ± 6,503 

Keterangan * = Berbeda signifikan 

 

Berdasarkan hasil analisis, dengan menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% (    ), dapat 

diketahui bahwa nilai signfikansi pada waktu pengamatan ke 1 sebesar 0,075 (P>0,05). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tinggi gumba depan Sapi PO  tidak berbeda signifikan dengan tinggi gumba depan 

Sapi Bali pada waktu pengamatan ke 1. Sedangkan tinggi gumba depan Sapi PO dan Sapi Bali pada 

waktu pengamatan ke 6, 9 dan 12 memiliki nilai signifikansi masing-masing kurang dari 0,05 

(P<0,05).Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi gumba depan Sapi PO berbeda signfikan dengan Sapi 

Bali pada waktu pengamatan ke 6,9, dan 12. Grafik pertumbuhan tinggi gumba depan Sapi Bali dan Sapi 

PO dapat disajikan pada Gambar 9 sebagai berikut: 

 



 
Gambar 9 Grafik Tinggi Gumba Depan Sapi PO dan Sapi Bali 

 

Berdasarkan Gambar 9, dapat diketahui bahwa tinggi gumba depan Sapi PO lebih tinggi 

dibandingkan tinggi gumba depan Sapi Bali pada seluruh periode pengamatan. Menurut Sudarmono dan 

Sugeng (2008), faktor pakan sangatlah penting dalam pemenuhan kebutuhan pertumbuhan, dalam 

penilitian yg dilakukan Luthfi dan Affandhy (2013), bahwa secara umum perubahan rata-rata dimensi 

tubuh untuk Panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada pada pedet pada saat sebelum disapih yang 

diberikan pakan konsentrat berbeda nyata (P<0,01) dibandingkan pedet tanpa konsentrat. 

 

4.3 Tinggi Gumba Belakang 

Perbedaan tinggi gumba belakang pada kedua jenis sapi tersebut dapat dilakukan dengan uji t 

dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Uji t Tinggi Gumba Belakang 

Waktu 

(minggu) 
Jenis Sapi Rata-rata t p 

3 
PO 85,2 ± 6,196 

3,809 0,002* 
Bali 69,8 ± 9,523 

6 
PO 86,3 ± 6,377 

3,619 0,003* 
Bali 73,8 ± 6,140 

9 
PO 92,3 ± 6,912 

4,761 0,000* 
Bali 75,0 ± 5,958 

12 
PO 94,0 ± 6,599 

4,193 0,001* 
Bali 77,8 ± 7,981 

Keterangan * = Berbeda signifikan 

 

Berdasarkan hasil analisis, dengan menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% (    ), dapat 

diketahui bahwa nilai signfikansi pada seluruh waktu pengamatan masing-masing kurang dari 0,05 

(P<0,05). Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa tinggi gumba belakang Sapi PO berbeda signifikan 
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dengan tinggi gumba belakang Sapi Bali pada seluruh waktu pengamatan. Aryogi, Prihandini dan Wijono 

(2006) menyatakan bahwa perbedaan ukuran statistik vital pedet lepas sapih dapat diduga karena 

pengaruh nutrisi induknya selama menyusui pedet. 

Grafik pertumbuhan tinggi gumba belakang sapi Bali dan Sapi PO dapat disajikan pada Gambar 

10 sebagai berikut: 

 
Gambar 10 Grafik Tinggi Gumba Belakang Sapi PO dan Sapi Bali 

Berdasarkan Gambar 10, dapat diketahui bahwa tinggi gumba belakang Sapi PO lebih tinggi 

dibandingkan tinggi gumba belakang Sapi Bali pada seluruh periode pengamatan. 

 

4.4 Lingkar Dada 

Perbedaan lingkar dada pada kedua jenis sapi tersebut dapat dilakukan dengan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 6 Uji t Lingkar Dada 

Waktu 

(minggu) 
Jenis Sapi Rata-rata t p 

3 
PO 85,2 ± 6,196 

3,809 0,002* 
Bali 69,8 ± 9,523 

6 
PO 81,1 ± 5,466 

2,728 0,017* 
Bali 70,8 ± 9,338 

9 
PO 84,0 ± 6,863 

2,230 0,044 
Bali 75,0 ± 8,396 

12 
PO 86,4 ± 7,560 

1,584 0,137 
Bali 78,8 ± 10,986 

Keterangan * = Berbeda signifikan 

 

Berdasarkan hasil analisis, dengan menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% (    ), dapat 

diketahui bahwa nilai signfikansi pada waktu pengamatan minggu ke 12 sebesar 0,137 (P>0,05). Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa lingkar dada Sapi PO tidak berbeda signifikan dengan lingkar dada badan Sapi 

Bali pada waktu pengamatan ke 4. Sedangkan lingkar dada Sapi PO dan Sapi Bali pada waktu 

pengamatan minggu ke 3, 6 dan 9 memiliki nilai signifikansi masing-masing kurang dari 0,05 (P<0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkar dada Sapi PO berbeda signfikan dengan Sapi Bali pada waktu 

pengamatan ke 3,6, dan 9.  
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Lingkar dada mempunyai korelasi positif terhadap bobot badan karena dalam rongga dada 

terdapat organ-organ seperti jantung dan paru-paru, organ organ tersebut tumbuh sejalan dengan 

pertumbuhan ternak tersebut. Ukuran “statistik vital” dari organ tertentu jika dikaitkan dengan umur akan 

menggambarkan keharmonisan perkembangan tubuh dan produktivitas (pertumbuhan). Pertumbuhan 

organ-organ tertentu berkorelasi dengan berat badan. Tolak ukur untuk mengetahui kemampuan 

berproduksi dapat didekati dengan pengukuran dimensi tubuh. Pengukuran dimensi dimaksudkan 

pelaksanaan dengan mengukur dimensi tubuh luar ternak atau ukuran statistik (Karnaen dan Johar, 2007). 

Aryogi, Prihadini dan Wijono (2006) menyatakan bahwa perbedaan ukuran statistik vital pedet lepas 

sapih dapat di duga karena pengaruh nutrisi induknya selama menyusui pedet. 

Grafik pertumbuhan lingkar dada sapi Bali dan Sapi PO dapat disajikan pada Gambar 11 sebagai 

berikut: 

 
Gambar 11 Grafik Lingkar Dada Sapi PO dan Sapi Bali 

 

Berdasarkan Gambar 11, dapat diketahui bahwa lingkar dada Sapi PO lebih tinggi dibandingkan 

lingkar dada Sapi Bali pada seluruh periode pengamatan. 

 

4.5 Panjang Badan 

Perbedaan panjang badan pada kedua jenis sapi tersebut dapat dilakukan dengan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 7. Uji t Panjang Badan 

Waktu 

(minggu) 
Jenis Sapi Rata-rata t P 

3 
PO 66,9 ± 6,026 

3,188 0,007* 
Bali 56,4 ± 5,983 

6 
PO 71,6 ± 6,257 

2,330 0,037* 
Bali 63,0 ± 7,713 

9 
PO 75,9 ± 5,743 

3,120 0,008* 
Bali 65,2 ± 7,293 

12 
PO 77,4 ± 5,699 

2,366 0,034* 
Bali 69,0 ± 7,968 

Keterangan * = Berbeda signifikan 

 

Berdasarkan hasil analisis, dengan menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% (    ), dapat 

diketahui bahwa nilai signfikansi pada seluruh waktu pengamatan masing-masing kurang dari 0,05 

(P<0,05). Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa panjang badan Sapi PO berbeda signifikan dengan 

panjang badan Sapi Bali pada seluruh waktu pengamatan. Melalui perbaikan management pakan 

konsentrat yg baik Baco, Wello, Malaka, dan Hatta (2012) menyatakan bahwa Panjang badan pedet sapi 

bali dengan managemen intensif yang dapat perlakuan pakan baik (21.2%) lebih tinggi dibandingkan 

dengan perlakuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  pengaruh management pakan yang baik memberikan 

dampak positif terhadap pertumbuhan ternak tersebut. 

Grafik pertumbuhan panjang badan Sapi Bali dan Sapi PO dapat disajikan pada Gambar 12 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 12 Panjang Badan Sapi PO dan Sapi Bali 
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Berdasarkan Gambar 12, dapat diketahui bahwa panjang badan Sapi PO lebih tinggi 

dibandingkan panjang badan Sapi Bali pada seluruh periode pengamatan. 

 

4.6 Pertambahan Bobot Harian 

Uji t pertambahan bobot badan harian (PBBH)  pada kedua jenis sapi dilihat pada tabel no. 8 

 

Tabel 8. Uji t Pertambahan Bobot Harian 

Jenis Sapi Rata-rata t p 

PO 0,199 ± 0,0808 
1,388 0,189 

Bali 0,143 ± 0,06496 

Keterangan * = Berbeda signifikan 

 

Berdasarkan hasil analisis, dengan menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% (    ), dapat 

diketahui bahwa nilai signfikansi hasil pengujian sebesar 0,189 (p>0,05). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pertambahan bobot harian Sapi PO tidak berbeda signifikan dengan pertambahan bobot harian 

Sapi Bali. Perbedaan rata-rata pertambahan bobot badan harian (PBBH)  pada kedua jenis sapi tersebut 

dapat disajikan pada Gambar 13 sebagai berikut: 

 

 
Gambar 13 Grafik Rata-rata Pertambahan Bobot Harian Sapi PO dan Sapi Bali 

Berdasarkan Gambar 13, dapat diketahui bahwa pertambahan bobot badan harian Sapi PO lebih 

tinggi dibandingkan pertambahan bobot badan harian Sapi Bali. Menurut Baco dkk (2012) dengan 

management intensi dan perlakuan pakan yang baik akan memberikan dampak yg lebih besar di 

bandingkan managemen seadanya (existing management) pada penelitiannya dinyatakan bahwa ada 

peningkatan pertumbuhan yang signifikan yaitu meningkatkan bobot badan sekitar 50% dan 14-21% 

dimensi tubuh. Pada Sapi PO maupun Sapi Bali memiliki pertambahan bobot harian yang berbeda-beda. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Bobot badan sapi ongole berbeda signifikan dengan bobot badan sapi bali pada waktu 

pengamatan ke 3. Sedangkan bobot badan Sapi PO dan Sapi Bali pada waktu pengamatan ke 1, 2 dan 4 

tidak berbeda signifikan .Tinggi gumba depan Sapi PO dan sapi bali pada waktu pengamatan ke 2, 3 dan 

4 memiliki nilai signifikansi masing-masing kurang dari 0,05. Tinggi gumba belakang Sapi PO berbeda 

signifikan dengan tinggi gumba belakang Sapi Bali pada seluruh waktu pengamatan. Lingkar dada Sapi 

PO berbeda signfikan dengan Sapi Bali pada waktu pengamatan ke 1,2, dan 3. Panjang badan Sapi PO 

berbeda signifikan dengan panjang badan Sapi Bali pada seluruh waktu pengamatan. Pertambahan bobot 

harian Sapi PO tidak berbeda signifikan dengan pertambahan bobot harian sapi bali. 

 

5.2 Saran 

Dalam pengamatan penelitian, masih banyak variable yang dapat diteliti pengaruh terhadap 

pertumbuhan prasapih. Bagi penilti harap lebih memperhatikan kelangsungan subjek yang ingin diteliti, 

karena dalam penilitian ini terdapat subjek peneliti yang mati. 
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