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salah satu kriteria seleksi induk dan meningkatkan produksi induk – anak sapi 

daging seperti Brahman cross (Sumadi, 1993). Penentuan bobot sapih umum 

dilakukan pada umur 205 hari, yang artinya pedet ditimbang pada umur 205 hari 

(Hardjosubroto, 1994). Pedet yang memiliki bobot sapih yang tinggi cenderung 

lebih cepat pertumbuhannya pada waktu setelah sapih, selain itu bobot sapih juga 

sering di gunakan untuk menduga keberhasilan induk sapi dalam memproduksi 

susu untuk anaknya (Depison, 2010). Bobot sapih yang tinggi menunjukkan bahwa 

indukan memproduksi susu yang mencukupi kebutuhan hidup anakannya. Wijono 

et al. (2006) menyatakan bahwa pedet yang memiliki bobot sapih yang tinggi akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak menjadi lebih baik. Faktor 

yang mempengaruhi bobot sapih adalah faktor lingkungan tempat pemeliharaan dan 

manajemen pemeliharaan serta produksi susu indukan (Prihandini et al., 2011). 

 

2.3. Pertumbuhan 

 

Pertumbuhan adalah pertambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai 

dengan umur, sedangkan perkembangan berhubungan dengan adanya perubahan 

ukuran serta fungsi dari berbagai bagian tubuh semenjak embrio sampai menjadi 

dewasa (Sugeng, 1992). Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran yang meliputi 

perubahan bobot hidup, bentuk, dimensi dan komposisi tubuh termasuk perubahan 

komponen-komponen tubuh (Soeparno, 2005). Menurut Soenarjo (1988) proses 

pertumbuhan ternak adalah pertambahan berat sampai dewasa dan perkembangan 

bentuk badan serta proses kinerjanya. Laju pertumbuhan biasanya dimulai 

perlahan-lahan, kemudian berlangsung lebih cepat dan selanjutnya berangsur-
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angsur menurun atau melambat dan perlahan berhenti setelah mencapai dewasa 

tubuh (Tillman et al., 1998). Proses pertumbuhan ternak akan terjadi pertambahan 

bobot badan dan untuk menjaga keseimbangan biologis maka setiap pertumbuhan 

komponen-komponen tubuh akan diikuti dengan semakin meningkatnya semua 

ukuran tubuh (Soeroso, 2004). 

2.4. Ukuran Tubuh Ternak 

Pertumbuhan alometri atau pertumbuhan dimensi panjang dan lingkar tubuh 

pada ternak didasarkan pada konsep bahwa selama pertumbuhan dan 

perkembangan serta peningkatan berat tubuh, terjadi perubahan komponen-

komponen tubuh (Soeroso, 2004). Komponen-komponen tubuh secara kumulatif 

akan mengalami pertambahan berat mengikuti perkembangan badan selama proses 

pertumbuhan sampai mencapai dewasa (Soeparno, 2005). Berdasarkan 

pertumbuhan ini, maka setiap kenaikan berat tubuh mengakibatkan pertambahan 

proporsi organ dan jaringan tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan adalah salah 

satu faktor penting dalam pemuliabiakan ternak. Pertumbuhan tubuh secara 

keseluruhan umumnya diukur dengan bertambahnya berat badan sedangkan 

besarnya badan dapat diketahui melalui pengukuran pada tinggi gumba, panjang 

badan, dan lingkar dada (Bugiwati, 2006). 

Berdasarkan pertumbuhan tubuh, maka bobot sapih dapat diestimasi dari 

panjang badan, lingkar dada dan tinggi gumba pedet saat disapih. Hardjosubroto 

(1994) menyatakan bahwa ukuran tubuh ternak berkorelasi positif dengan bobot 

badan ternak. Ukuran tubuh ternak seperti lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

gumba dapat digunakan sebagai penduga bobot badan seekor ternak dengan 
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ketelitian yang cukup baik (Williamson dan Pane, 1993). Lingkar dada merupakan 

salah satu ukuran tubuh yang memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap bobot 

badan. Doho (1994) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan ternak 

disebabkan oleh pertambahan besar dan diikuti dengan perkembangan otot di 

daerah dada, sehingga ukuran lingkar dada semakin meningkat. Menurut  pendapat 

Purwanti (2014), dengan meningkatnya ukuran lingkar dada, maka bobot badan 

akan meningkat juga. Hal ini disebabkan karena ternak berada pada masa 

pertumbuhan, tubuhnya akan bertambah ke arah samping. Untuk menjaga 

keseimbangan tubuh ternak maka kaki depan dan kaki belakang akan bertambah 

juga, sehingga bobot badan secara keseluruhan akan bertambah. 

 

2.5. Hubungan Ukuran Tubuh dengan Bobot Badan 

 

Ukuran tubuh ternak seperti tinggi gumba, panjang badan, dan lingkar dada 

memiliki korelasi yang kuat terhadap pertambahan bobot badan ternak. Menurut 

pendapat Hardjosubroto (1994), panjang badan dan lingkar dada diketahui 

berkorelasi posifif dan dapat dijadikan indikator terhadap bobot badan sapi. Ni’am 

et al. (2012) menyatakan bahwa ukuran tubuh seperti lingkar dada, tinggi pundak, 

panjang badan dan lebar dada pada sapi Bali betina memiliki hubungan yang erat 

terhadap pertambahan bobot badan sapi Bali berdasarkan pertambahan umur sapi. 

Eka et al. (2014) menyatakan bahwa pada umur tertentu pertumbuhan ternak akan 

berlangsung cepat dan akan berakhir setelah mencapai dewasa tubuh.  

 

 

 

 

 



7 

 

7 

 

2.6. Faktor Koreksi Umur Induk 

 

Genetik dan lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi bobot badan 

ternak (Wijono et al., 2006). Faktor genetik yaitu umur indukan, saat indukan 

pertama partus dimungkinkan belum mencapai dewasa tubuh sehingga  pakan yang 

dikonsumsi terbagi menjadi dua yaitu untuk pertumbuhan fetus yang dikandungnya 

dan juga untuk pertumbuhan indukan sendiri (Muslim et al., 2012). Perbedaan 

performans pedet karena umur induk dapat dihilangkan dengan cara pembakuan 

bobot badan pedet berdasarkan umur induk saat beranak (Kurnianto, 2012). Umur 

induk dan faktor koreksi umur induk secara berurutan adalah 1,5 untuk umur 2 

tahun, 1,10 untuk umur 3 tahun, 1,05 untuk umur 4 tahun, dan 1 untuk umur 5-10 

tahun. Umur induk 4-5 tahun tidak perlu dilakukan penyetaraan dengan faktor 

koreksi umur induk karena akan memdapatkan hasil yang sama jika dikalikan 

dengan 1 (Hardjosubroto, 1994). 
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BAB III 

 

MATERI DAN METODE 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2016 di Balai Pembibitan 

Ternak Unggul (BPTU) dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Sembawa, Sumatera 

Selatan. 

 

3.1. Materi 

 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan 50 ekor sapi 

Brahman, yang terdiri dari 40 ekor jantan dan 10 ekor betina. Sapi Brahman yang 

digunakan adalah sapi Brahman hasil perkawinan antara sapi betina Brahman 

dengan semen beku Brahman murni impor dari negara Kanada dan USA. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan ternak untuk mengukur bobot 

badan ternak, pita ukur untuk mengukur lingkar dada, dan tongkat ukur untuk 

mengukur tinggi gumba dan panjang badan . 

 

3.2. Metode 

 

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode observasional. Pada 

penelitian ini dilakukan pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu 

pedet yang mendekati umur sapih 205 hari dari seluruh populasi sapi Brahman di 

BPTU-HPT Sembawa. Kriteria sapi Brahman yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sapi Brahman hasil perkawinan antara sapi Brahman betina dengan semen 

beku sapi Brahman murni yang diimport dari Kanada dengan nama Clayton slugger 

 

 


