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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Sapi Brahman Cross  

Menurut Blakely dan Bade (1994), bahwa bangsa sapi mempunyai 

klasifikasi taksonomi sebagai berikut : Phylum : Chordata; Subphylum : 

Vertebrata; Class : Mamalia; Sub class: Theria; Infra class : Eutheria; Ordo: 

Artiodactyla; Sub ordo: Ruminantia; Infra ordo: Pecor;  Famili :Bovidae; Genus 

:Bos (cattle); Group   : Taurinae;  Spesies: Bos taurus (sapi Eropa);  Bos indicus 

(sapi India/sapi Zebu); Bos sondaicus (banteng/sapi Bali). 

Sapi Brahman dikembangkan di Amerika Serikat, daerah Gulf, antara 

tahun 1854 dan 1926.  American Brahman termasuk Zebu keturunan Kankrey, 

Ongole, Gir, Krishna, Hariana, dan Bhagari.  Bangsa sapi yang semula 

berkembang di Amerika Serikat ini sekarang telah tersebar luas baik di daerah 

tropis maupun subtropis, yakni di Australia dan juga di Indonesia (Sugeng, 1998).     

Fikar dan Ruhyadi (2010) menyatakan bahwa sapi ini merupakan 

keturunan sapi zebu (bos indicus) yang berasal dari India.  Sapi ini telah diseleksi 

dan ditingkatkan mutu genetiknya di Amerika Serikat dan Australia, sehingga 

menghasilkan sapi Brahman Cross.  Sapi bakalan Brahman Cross impor yang 

dipelihara dan di gemukkan di Indonesia banyak berasal dari Australia.  Ciri khas 

yang membedakan sapi Brahman Cross dengan bangsa yang lain ialah ukuran 

tubuh besar, dengan kedalaman tubuh sedang, warna abu-abu muda, tapi ada pula 

yang merah atau hitam.  Warna pada jantan lebih gelap daripada yang betina.  
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Kepalanya panjang, telinganya bergantung, ukuran tanduk sedang, lebar, dan 

besar.  Ukuran ponok pada jantan lebih besar dari pada yang betina (Sugeng, 

1998).  Sapi ini merupakan jenis sapi potong terbaik di daerah tropis.  Walaupun 

tumbuh dan berkembang di negeri empat musim namun mampu beradaptasi 

dengan baik di lingkungan yang baru, tahan terhadap panas dan gigitan caplak.  

Potensi kenaikan bobot badan harian 0,8 - 1,2 kg/hari, lama penggemukan sekitar 

3 - 4 bulan dengan bobot bakalan sekitar 250 - 300 kg, persentase karkas 54,2% 

(Fikar dan Ruhyadi, 2010).  Indonesia banyak mengimpor sapi Brahman maupun 

Brahman Cross dari Australia, baik berupa ternak maupun semen beku.  Nama 

dagang dari sapi Brahman Cross adalah Australian Commercial Cross (ACC) 

yang banyak diimpor ke Indonesia sebagai sapi kebirian yang kemudian 

digemukkan (Harjosubroto, 1994). 

2.2.  Penggemukan 

Usaha pemeliharaan sapi di Indonesia pada zaman dahulu, banyak 

dimanfaatkan sebagai penghasil pupuk dan kebutuhan tenaga kerja. Masyarakat 

peternak yang sudah maju pada umumnya lebih menitik beratkan usaha 

pemeliharaan sapi untuk mengejar produksi daging atau berat hidup yang tinggi 

dalam periode pemeliharaan sesingkat mungkin (Sugeng, 1998).  Usaha 

penggemukan sapi potong bertujuan menghasilkan keuntungan.  Jika suatu usaha 

memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan harus 

dibuat dengan pertimbangan yang matang.   
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Analisis komprehensif mengenai kelayakan suatu wilayah atau tempat 

untuk lokasi penggemukan sapi potong merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan usaha sapi potong (Abidin dan Soeprapto, 2008).  Berdasarkan letak 

geografis, beberapa faktor yang perlu di pertimbangkan dalam pemilihan lokasi 

seperti temperatur, sapi termasuk hewan yang peka terhadap perubahan suhu 

lingkungan, terutama perubahan yang drastis. Suhu yang tinggi dapat 

menyebabkan konsumsi pakan menurun dan berakibat pada menurunnya laju 

pertumbuhan.  Sapi potong dapat tumbuh optimal di daerah dengan kisaran suhu 

10 - 27
o
 C.  Tinggi rendahnya curah hujan di suatu lokasi berhubungan erat 

dengan kondisi temperatur di daerah tersebut.  Lokasi ideal untuk penggemukan 

sapi potong adalah lokasi yang bercurah hujan 800 - 1500 mm/tahun.  

Kelembapan ideal bagi sapi potong ialah 60 - 80% (Abidin dan Soeprapto, 2008). 

2.3.  Pakan  

Berdasarkan sumber bahan pakannya, sapi termasuk hewan herbivora, 

yakni pemakan tumbuhan.  Hampir seluruh pakannya berasal dari tumbuhan.  

Berdasarkan kondisi fisiologis dan sistem pencernaan pakannya, sapi di 

golongkan sebagai ruminansia, karena pencernaan pakannya di dalam rumen 

(Abidin dan Soeprapto, 2008).  Jumlah pakan yang diperlukan hewan tergantung 

pada kondisi lingkungan, baik untuk kebutuhan pokok hidup (perawatan) ataupun 

berproduksi.  Kebutuhan pakan sapi tropis dan subtropis akan tampak jelas 

perbedaanya.  Pakan ternak monogastrik (non-ruminansia) seperti unggas dan 

babi apabila dibandingkan dengan pakan sapi, pakan sapi jauh lebih sederhana 
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karena kebutuhan pakan sapi yang utama hanyalah berupa hijauan atau rumput, 

sedangkan pakan penguat yang harganya cukup tinggi hanya sebagai tambahan 

saja (Sugeng, 1998). 

2.3.1.  Hijauan 

  Pakan hijauan ialah semua bahan pakan yang berasal dari tanaman atau 

tumbuhan yang berupa daun-daunan, terkadang termasuk batang, ranting, dan 

bunga.  Tumbuhan yang termasuk kelompok pakan hijauan ialah bangsa rumput, 

legum, dan tumbuh-tumbuhan lain (Sugeng, 1998).  Salah satu rumput yang 

sangat potensial dan sering diberikan pada ternak ruminansia adalah rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) cv. Taiwan.  Rumput ini  merupakan salah satu rumput 

unggul asli dari Taiwan tanpa adanya persilangan dengan rumput lainnya.  

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) cv. Taiwan ini mempunyai anakan yang 

banyak dan mempunyai akar yang kuat, batang yang tidak keras serta mempunyai 

ruas-ruas yang pendek, daunnya lebih lebar dari rumput gajah varietas lainnya 

yaitu varietas Hawaii dan varietas Afrika, dan tidak mempunyai bulu-bulu halus 

pada permukaan daunnya sehingga  sangat disukai oleh ternak (Sari, 2012).  Nilai 

pakan rumput gajah dipengaruhi oleh perbandingan (rasio) jumlah daun terhadap 

batang  serta umurnya.  Kandungan Protein Kasar (PK) dari hasil panen yang 

diadakan secara teratur selalu diatas 7% untuk varietas Taiwan, semakin tua PK 

semakin menurun.  Rumput gajah (Pennisetum purpureum) cv. Taiwan pada usia 

muda nilai kecernaan (TDN) diperkirakan mencapai 70%, tetapi angka ini 

menurun cukup drastis pada usia tua hingga 55%.  Batang-batangnya kurang 



7 
 

 
 

begitu disukai ternak (karena keras) kecuali yang masih muda dan mengandung 

cukup banyak air.  Rumput ini secara umum merupakan tanaman tahunan yang 

berdiri tegak, berakar dalam, dan tinggi dengan rimpang yang pendek.  Tinggi 

batang dapat mencapai 2 - 4 meter (bahkan mencapai 6 - 7 meter), dengan 

diameter batang dapat mencapai lebih dari 3 cm dan terdiri sampai 20 ruas/buku.  

Tumbuh berbentuk rumpun dengan lebar rumpun hingga 1 meter.  Pelepah daun 

gundul hingga berbulu pendek, helai daun bergaris dengan dasar yang lebar, 

ujungnya runcing.  Ciri ciri lain adalah pada batang muda pangkal batangnya 

bawah yang dekat ke tanah berwarna kemerah-merahan.  Kelemahan dari kultivar 

ini karena lunaknya batang tersebut sehingga cenderung mudah roboh apabila 

diterpa angin kencang.  Produktivitas tinggi, bisa mencapai 300 ton/hektar per 

tahun dengan kondisi pemupukan dan pemeliharaan optimal.  Selain itu, Taiwan 

Grass (juga King Grass) membutuhkan air yang cukup banyak (Kusnadi, 2014).  

2.3.2.  Konsentrat 

Pakan penguat adalah pakan dengan kadar serat kasar yang relatif rendah 

dan mudah dicerna.  Bahan pakan penguat ini meliputi bahan pakan yang berasal 

dari biji-bijian seperti jagung giling, menir, bulgur, hasil ikutan pertanian atau 

pabrik seperti dedak, katul, bungkil kelapa, tetes dan berbagai umbi (Sugeng, 

1998).  Sedangkan menurut Fikar dan Ruhyadi (2010), pakan konsentrat 

merupakan campuran bahan pakan yang mengandung protein lebih dari 12-16%.  

Pakan konsentrat dapat berupa dedak, ampas tahu, bungkil, kedelai, gaplek, 
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jagung giling, bungkil kelapa, urea, garam, dan mineral atau campuran dari bahan-

bahan tersebut.  

2.4.  Tatalaksana Pemberian Pakan 

Pemberian pakan di kandang atau di palungan, yang terpenting untuk 

diperhatikan adalah mengetahui banyaknya pakan yang dibutuhkan dan 

mengetahui kondisi ransum yang diberikan kepada ternak pada berbagai fase dan 

keadaan sapi yang bersangkutan, pemberian pakan ada yang dilakukan secara ad 

libitum dan ada juga yang diberikan dalam bentuk restricted (Santosa, 2010).  

Pemberian pakan hijauan dilakukan 2 jam setelah pemberian konsentrat, hijauan 

tersebut diberikan secara bertahap dan minimal 4 kali dalam sehari semalam.  

Cara pemberian hijauan sebaiknya tidak dilakukan sekaligus dalam jumlah yang 

banyak, hal ini dilakukan untuk menghindari sisa pakan yang berlebih dan 

diharapkan ternak dapat mengkonsumsi pakan secara optimal (Siregar, 2008). 

2.5.  Kebutuhan Zat Pakan 

Pakan adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh seekor hewan yang 

mampu menyajikan nutrien yang penting untuk perawatan tubuh, pertumbuhan, 

penggemukan, reproduksi serta laktasi (Blakely dan Bade, 1994).  Kebutuhan zat 

pakan sapi tergantung pada berat, fase pertumbuhan atau reproduksi, dan  laju 

pertumbuhan.  Semua zat pakan dibutuhkan dalam proporsi yang seimbang antara 

satu dengan yang lain (Rianto dan Purbowati, 2009).  
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2.5.1.  Kebutuhan air 

Nutrien yang paling murah adalah air yang merupakan bagian penting 

dalam ransum, baik untuk keperluan pertumbuhan, penggemukan maupun untuk 

laktasi.  Seekor sapi akan minum sebanyak 12 galon atau sekitar 45 liter setiap 

harinya.  Air yang jumlahnya mencapai 80% dalam tubuh seekor sapi, berperan 

dalam pengaturan suhu tubuh, melarutkan dan mengangkut nutrien lainnya, serta 

mengeluarkan produk buangan (Blakely dan bade, 1994).  Kebutuhan air dari sapi 

dipengaruhi oleh sejumlah kondisi fisiologis dan lingkungan, meliputi laju 

pertumbuhan, kebuntingan, laktasi, aktivitas fisik, tipe pakan, konsumsi bahan 

kering, konsumsi garam dan temperatur lingkungan (Rianto dan Purbowati, 2009). 

2.5.2.  Kebutuhan bahan kering (BK) 

Bahan kering adalah bahan yang terkandung di dalam pakan setelah  

dihilangkan airnya.  Kadar BK pakan ternak perlu diketahui untuk keperluan 

perhitungan penyusunan dan pemberian pakan ternak (Rianto dan Purbowati, 

2009).  Kemampuan ternak untuk mengkonsumsi BK berhubungan erat dengan 

kapasitas fisik lambung dan saluran pencernaan secara keseluruhan (Parakkasi, 

1999).  Meskipun tingkat konsumsi didasarkan pada kadar BK pakan, terdapat 

faktor pembatas yaitu kapasitas lambung dalam mengolah bahan pakan yang 

nilainya 10% dari bobot badan (Abidin, 2002).  Persentase konsumsi BK terhadap 

bobot badan dalam kisaran 2-4% BB (Lubis, 1992). 
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2.5.3.  Kebutuhan protein kasar 

Kebutuhan protein biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase protein 

total dan protein yang dapat dicerna dalam ransum.  Ransum berserat kasar tinggi, 

kandungan protein yang dapat di cerna sekitar 60% dari protein total dan sekitar 

70% pada ransum berkonsentrat tinggi (Rianto dan Purbowati, 2009).  Protein 

merupakan komponen utama jaringan seperti otot dan merupakan suatu 

komponen fundamental pada semua jaringan hidup.  Hewan-hewan yang 

tergolong non ruminansia membutuhkan asam-asam amino tertentu.  Ruminansia 

tidak memerlukan terlalu banyak macam protein karena kemampuan untuk 

mensintesis asam amino melalui kerja mikroorganisme di dalam rumen (Blakely 

dan Bade, 1994).  Rata-rata kebutuhan protein kasar pada sapi dan harus tersedia 

di dalam pakannya sebanyak 12% (Abidin, 2002). 

2.5.4.  Kebutuhan energi 

Energi dalam pakan umumnya berasal dari karbohidrat dan lemak.  

Pentingnya energi dalam pakan tercermin dari adanya 2 macam metode 

pengukuran yaitu metode pengukuran TDN merupakan sistem ukuran yang paling 

tua yang berdasar pada fraksi-fraksi yang tercerna dari sistem Weende serta 

sumbangan energinya.  Sistem yang kedua adalah sistem kalori berdasar pada 

kandungan energi (kalori) pada bahan pakan (Blakely dan Bade, 1994).   Menurut 

Parakkasi (1999) ternak memanfaatkan energi untuk pertumbuhan dan produksi 
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setelah kebutuhan hidup pokoknya terpenuhi.  Kebutuhan energi akan meningkat 

seiring dengan pertambahan bobot badan.  Beberapa faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya TDN antara lain bobot badan dan konsumsi pakan itu sendiri.  

TDN atau energi merupakan total dari zat pakan yang paling dibutuhkan.  

Kelebihan energi akan disimpan dalam bentuk lemak badan, tetapi sebaliknya jika 

pakan yang dikonsumsi tidak mencukupi kebutuhan energinya maka lemak tubuh 

akan dirombak untuk mencukupi kebutuhan energi untuk hidup pokok ternak 

yang tidak tercukupi dari pakan. 

2.6.  Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Pakan 

 Keberhasilan usaha penggemukan sapi bisa dilihat dari pertambahan bobot 

badannya.  Semakin tinggi pertambahan bobot badan sapi, semakin banyak laba 

yang diperoleh (Yulianto dan Saparinto, 2010).  Potensi kenaikan bobot badan 

harian sapi Brahman Cross ialah berkisar antara 0,8-1,2 kg/hari dengan lama 

penggemukan sekitar 3-4 bulan (Fikar dan Ruhyadi 2010).  Tingkat konsumsi 

juga berpengaruh terhadap bobot badan yang dihubungkan dengan energi untuk 

berbagai fase fisiologis ternak sapi (Parakkasi 1999).  Siregar (2008) berpendapat 

bahwa besarnya pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain jenis kelamin, bangsa, umur, dan pakan yang dikonsumsi. 

 Konversi pakan adalah sejumlah pakan yang dikonsumsi untuk mencapai 

pertambahan bobot badan sebesar 1 kg.  Konversi pakan digunakan sebagai 

efisiensi produksi, semakin rendah nilai konversi berarti efisiensi penggunaan 

pakan tinggi. Konversi pakan yang baik antara 8,56 - 13,29 dan efisiensi pakan 
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untuk sapi berkisar 7,52% - 11,29% (Siregar, 2008).  Beberapa faktor yang 

mempengaruhi konversi pakan yaitu: umur dan bobot badan, pertambahan bobot 

badan, kemampuan ternak mencerna bahan pakan, kecukupan zat-zat pakan, dan 

jenis bahan pakan yang dikonsumsi (Rianto dan Purbowati, 2009).  

  


