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    BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Potong 

Sapi potong merupakan salah satu jenis sapi yang dipelihara  dengan 

tujuan untuk menghasilkan daging yang dapat di konsumsi oleh manusia. Sapi 

potong biasanya disebut sebagai sapi tipe pedaging. Sapi potong adalah jenis sapi 

yang khusus dipelihara untuk proses penggemukan karena tingkat pertumbuhan 

yang cepat dan kualitas daging cukup baik (Abidin, 2006). Pemeliharaan sapi 

potong tidak hanya menghasilkan daging. Produk lain yang dapat diperoleh dari 

pemeliharaan sapi antara lain kotorannya yang digunakan untuk pupuk kandang 

(Muktiani, 2011). Hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus berkaitan dengan 

kesuksesan ternak sapi potong adalah selalu menjaga kesehatan ternak. Kontrol 

kesehatan sapi yang baik adalah langkah penting dalam beternak sapi potong. 

Pengendalian berbagai penyakit menular pada sapi adalah hal yang perlu 

mendapatkan perhatian, sebagaimana kita tahu bahwa pengendalian penyakit jauh 

lebih baik dari pada pengobatan. Hal ini bisa di mengerti dikarenakan bila ternak 

sapi sudah terkena penyakit otomatis biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. 

 

2.2  Fisiologi Ternak 

 Fisiologi ternak merupakan salah satu cara untuk mengetahui kesehatan 

ternak tersebut. Fisiologi ternak dapat meliputi frekuensi nafas, denyut nadi, suhu 

tubuh sapi serta frekuensi rumen sapi tersebut. Ternak akan melakukan respon 

fisiologis terhadap lingkungan eksternal untuk mempertahankan temperatur 
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tubuhnya (Esmay dan Dixon, 1986). Pada sapi potong suhu tubuh dan frekuensi 

pernafasan merupakan parameter dasar yang dipakai untuk menjaga daya adaptasi 

ternak. Sapi potong memiliki kecenderungan yang baik dalam perubahan iklin dan 

lingkungan dimana memiliki fisiologis yang baik, pada sapi potong memiliki 

frekuensi nafas yang baik  berkisar dari 12 - 16 kali/menit serta memiliki kondisi 

suhu rektal 38,76 - 38,90
o
C kondisi ini dapat dikatakan sama baik dengan sapi 

perah (Fajar dan Isroli, 2015). 

 

2.3  Kondisi Lingkungan 

 Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap perkembangan serta produktifitas sapi potong. Kondisi lingkungan juga 

sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit pada ternak potong. Faktor 

yang mempengaruhi kondisi lingkungan meliputi suhu lingkungan, kelembapan 

udara dan radiasi matahari. Kondisi lingkungan untuk sapi potong yang baik 

diperlukan karena untuk menunjang produktivitas yang baik, terkait kondisi 

lingkungan sapi potong yang baik dengan suhu 38.33
o
C (Hafid, 2015). Selain 

kondisi lingkungan kandang juga berpengaruh terhadap kesehatan ternak. Bagian 

kandang yang berpengaruh terhadap kesehatan ternak yaitu atap kandang, lantai 

kandang serta tipe kandang. Tipe kandang berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu 

kandang tunggal dan kandang ganda (Muktiani, 2011). Kandang tunggal terdiri 

dari satu baris kandang yang dilengkapi lorong jalan dan selokan. Kandang ganda 

ada 2 macam yaitu head to head atau sapi saling berhadapan dan tail to tail atau 

sapi saling membelakangi. Kandang memiliki bagian – bagian yaitu lantai 
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kandang, dinding kandang, ukuran kandang, atap kandang, tempat makan dan 

minum. 

 

2.4.  Recording  

 Recording merupakan pencatatan terhadap riwayat ternak yang meliputi 

pencatatan identitas ternak, status fisiologi ternak serta riwayat penyakit yang 

pernah menyerang ternak tersebut. Perusahaan yang baik adalah yang mempunyai  

recording karena dengan adanya recording dapat memudahkan pengontrolan 

terhadap ternak. Recording sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kondisi 

kesehatan ternak. Recording sangat diperlukan dalam usaha peternakan karena 

dapat dijadikan perencanaan pengelolaan suatu usaha peternakan dan evaluasi 

pengelolaan. Pencatatan atau sering disebut recording dilakukan untuk 

mengetahui riwayat dari ternak meliputi kesehatan ternak, reproduksi dan kondisi 

ternak (Rasyid dkk., 2005). 

 

2.5. Kesehatan Sapi Potong 

 Kesehatan sapi potong merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

produktifitas sapi potong. Kesehatan sapi potong dapat dilihat dengan cara 

melakukan pemeriksaan. Sapi yang sehat akan menunjukkan sikap aktif, sigap dan 

tanggap terhadap keadaan di lingkungan sekitarnya (Akoso, 2006). Pemeriksaan 

kesehatan pada sapi potong harus dilakukan dengan pengamatan jarak jauh dan 

pengamatan jarak dekat terhadap. Faktor yang mempengaruhi kesehatan sapi 

potong salah satunya adalah pakan. Pemberian pakan yang berkualitas tinggi dan 
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pemeliharaan yang sangat baik pada sapi potong akan menunjang kesehatan sapi 

potong.  

 Sapi yang sehat memiliki ciri mata yang bersinar, bagian tubuh aktif 

bergerak, kondisi tubuhnya normal serta tanggap dengan keadaan sekitar. Sapi 

potong yang sehat memiliki dada yang lebar dengan tulang rusuk yang panjang 

serta tanpa adanya cacat pada tubuhnya. Ciri sapi sehat harus dapat diketahui oleh 

petugas peternakan, karena hal ini sangat penting untuk menetapkan diagnosa 

awal dari status fisiologi sapi potong. Langkah dalam menjaga kesehatan ternak 

yaitu dengan menjaga senitasi kandang, pemberian pakan yang cukup serta 

menjaga lingkungan pemeliharaan (Susanti dan Prabowo, 2013). 

  

2.6. Pencegahan Penyakit 

 Pencegahan penyakit perlu dilakukan guna menghindari penularan 

penyakit berbahaya yang dapat mengganggu produktifitas pertambahan bobot 

badan sapi. Pencegahan penyakit yang paling sederhana dapat dilakukan dengan 

menjaga kebersihan sapi dan kandang serta memberikan vaksin sesuai dengan 

status fisiologis ternak langkah atau cara pencegahan penyakit adalah dengan 

melakukan sanitasi dan vaksinasi (Yulianto dan Saparinto, 2014). Sanitasi adalah 

suatu aspek inti dari kesehatan sapi potong. Sanitasi wajib dilakukan dua kali 

sehari dan sesaat sebelum melakukan pemberian pakan pada sapi potong.Sanitasi 

perkandangan meliputi pembersihan atap, lantai kandang,  pembersihan feses dan 

pembersihan kandang selama kandang tersebut digunakan dalam pemeliharaan 

(Santoso, 1995). Tujuan dari sanitasi adalah menjaga kebersihan, baik kebersihan 
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ternak, kandang, lingkungan sekitar maupun peternak itu sendiri (Subronto, 

1985). Vaksinasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peternak untuk 

mencegah penularan penyakit. Pembuatan vaksin yaitu dari kuman penyakit yang 

telah dilemahkan sebelumnya yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh 

alami dari tubuh. Vaksin digunakan untuk menjaga kondisi kesehatan sapi serta 

perlu dilakukan secara periodik. Vaksinasi, sanitasi, tindakan yang higienis dan 

pemberian pakan yang tepat merupakan cara untuk mencapai kesehatan sapi 

(Sugeng, 2000). 

2.7. Pengobatan Penyakit 

 Pengobatan penyakit merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah 

ternak terserang penyakit. Pengobatan pada sapi potong biasanya dilakukan sesuai 

dengan jenis penyakit yang menyerang sapi potong tersebut. Pengobatan harus 

dilakukan secara cepat dan tepat, sebab apabila terjadi keterlambatan pengobatan 

penyakit dapat menyebabkan kematian pada sapi potong. Pengobatan dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pencegah dari penyebarluasan penyakit 

menular kepada ternak lain (Akoso dkk., 2008).  Penyebaran penyakit merupakan 

hal yang sangat merugikan dalam usaha ternak sapi potong, baik usaha 

pembibitan maupun penggemukkan. Oleh karena itu usaha pencegahan dan 

pengendalian penyakit sangat diperlukan agar sapi yang dipelihara tetap sehat 

(Muktiani, 2011). 

 

 

 


