
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Deskripsi Beberapa Bangsa Sapi

Sapi adalah ternak anggota Suku Bovidae dan Anak Suku Bovinae. Sapi 

dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai bahan 

pangan manusia. Hasil sampingan produk pemeliharaan sapi seperti: kulit, jeroan, 

dan tanduknya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Pada 

sejumlah tempat, sapi juga digunakan sebagai penggerak alat transportasi, peng-

olahan lahan (bajak), dan alat industri lain (seperti peremas tebu). Oleh karena 

banyaknya kegunaan tersebut, maka sapi telah menjadi bagian dari kebudayaan 

manusia sejak lama (Bambang, 2000).

Menurut Bambang (2000), sapi dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

Bos Indicus (zebu/sapi berponok) yang berkembang di India dan sudah tersebar ke 

berbagai negara terlebih negara tropis; Bos Taurus merupakan bangsa sapi yang 

menurunkan bangsa sapi potong dan perah di Eropa serta sudah tersebar ke 

seluruh penjuru dunia; serta  Bos Sondaicus (Bos Bibos) yang merupakan sumber 

asli bangsa sapi di Indonesia.  Sapi yang kini ada merupakan keturunan banteng 

(Bos Bibos) yang sekarang dikenal sebagai sapi Bali, Madura, Sumatra, dan sapi 

Peranakan Ongole (PO).
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2.1.1  Sapi Peranakan Ongole

Sapi PO merupakan hasil persilangan antara sapi lokal dengan sapi Ongole dari 

India yang telah lama memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan 

daging sapi di Indonesia (Santoso, 2009). Sapi PO memiliki kemampuan adaptasi 

lingkungan yang tinggi dan masih  dapat berproduksi walaupun dengan kondisi 

pakan yang terbatas.  

Ciri fisik sapi PO yaitu: memunyai bulu 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, berpunuk besar, 

serta memiliki gelambir dan lipatan kulit di bawah leher sampai perut, bobot 

badan sapi jantan berkisar 550 kg sedangkan betina bobot bekisar 350 kg  

(Siregar, 2008).

 

                                       Gambar 1. Sapi Peranakan Ongole

Sumber: Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, (2014)
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2.1.2 Sapi Brahman

Sapi Brahman merupakan sapi keturunan Bos Indicus yang berhasil dijinakkan di 

India, kemudian diseleksi dan dikembangkan genetiknya melalui penelitian yang 

cukup lama. Sampai saat ini, sebagian besar bibit sapi Brahman Amerika Serikat 

diekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia  (Murtidjo, 2000).

Sapi Brahman termasuk tipe sapi pedaging yang baik dari daerah tropis. Warsito 

dan Andoko ( 2012) mengatakan bahwa sapi ini dapat tumbuh dengan baik 

walaupun daerah yang kurang subur.  Hal ini terjadi karena pakan sapi Brahman 

cukup sederhana. Sapi Brahman memiliki karakteristik: bobot badan sapi pejantan 

berkisar antara 724—996 kg, sedangkan yang betina 453—634 kg. Tekstur kulit 

sapi Brahman longgar, halus, dan lemas dengan ketebalan sedang.  Ukuran punuk 

pada sapi jantan relatif besar, sedangkan pada yang betina lebih kecil.  Sapi 

Brahman tahan terhadap cuaca panas dan tahan terhadap gigitan nyamuk.

       

Gambar 2. Sapi Brahman
Sumber: Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, (2014)
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2.1.3  Sapi Brahman Cross

Sapi Brahman Cross (BX) pada awalnya dikembangkan di stasiun CSIRO’S 

Tropical Cattle Research Centre di Rockhampton, Australia. Materi dasarnya 

adalah sapi American Brahman, Hereford, dan Shorthorn. Sapi BX memunyai 

proporsi 50% darah Brahman, 25% darah Hereford, dan 25% darah Shorthorn. 

Secara fisik, bentuk fenotip sapi BX cenderung mirip sapi American Brahman 

karena proporsi darahnya yang lebih dominan, seperti punuk dan gelambir masih 

jelas, bentuk kepala dan telinga besar menggantung, sedangkan warna kulit sangat 

bervariasi mewarisi tetuanya (Turner, 1977).

Sapi BX memiliki warna abu-abu muda tetapi ada pula yang berwarna merah atau 

hitam.Warna pada jantan lebih gelap daripada betina, ukuran tanduk sedang, 

lebar, dan besar. Kulit longgar, halus, dan lemas dengan ketebalan sedang ukuran 

punuk pada jantan besar sedangkan pada betina kecil. Kisaran boot badan   sapi 

betina mencapai 750 kg dan yang jantan 1.000 kg. Sapi ini tahan terhadap cuaca 

panas dan tahan terhadap gigitan nyamuk (Murtidjo, 2000).

                              Gambar 3. Sapi Brahman Cross

Sumber: Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, (2014)
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2.1.4 Sapi Limousin

Sapi Limousin merupakan sapi keturunan,  Bos Taurus yang berhasil dijinakkan 

dan dikembangkan di Prancis Tengah bagian selatan dan barat. Sapi ini sering 

digunakan sebagai sapi pekerja, namun kemudian berubah menjadi sapi  pedaging 

karena sapi ini memiliki ukuran tubuh besar. Bobot badan betina mencapai 650 kg 

dan yang jantan 1.000 kg (Blakely dan Bade, 1998 serta Thomas, 1991).

 
Pane (2006) menyatakan bahwa sapi Limousin memunyai karakteristik sebagai 

berikut: warna bulu merah kecokelatan tanpa ada warna putih, kecuali pada 

bagian ambing. Pada bagian lutut ke bawah berwarna agak muda dan umum 

nya terdapat bentuk lingkaran berwarna agak muda di sekeliling mata. 

   Gambar 4. Sapi Limousin

Sumber: Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, (2014)

2.1.5  Sapi Simmental

Sapi Simental berasal dari Switzerland. Sapi ini memiliki ciri-ciri yaitu ukuran 

tubuh besar; pertumbuhan otot bagus; penimbunan lemak di bawah kulit rendah; 
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warna bulu pada umumnya krem agak cokelat atau sedikit merah; muka, keempat 

kaki dari lutut, dan ujung ekor berwarna putih. Ukuran tanduk kecil, bobot sapi 

betina mencapai 800 kg dan yang jantan 1.150 kg (Sugeng, 1998). Menurut 

Susilorini (2008), sapi Simental memunyai sifat jinak, tenang, dan mudah 

dikendalikan. 

Gambar 5. Sapi Simmental

Sumber: Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, (2014)

2.2  Vitamin C

Vitamin berfungsi untuk mempertahankan kekuatan tubuh dan kondisi kesehatan. 

Unsur vitamin biasanya cukup tersedia dalam pakan, terutama hijauan dan 

konsentrat. Selain itu, kebanyakan vitamin untuk sapi dibentuk dalam pencernaan 

melalui fermentasi dan kerja mikroba rumen. Secara umum, vitamin sering di-

definisikan sebagai suatu senyawa organik yang esensial untuk mempertahankan 

kehidupan dan pertumbuhan yang normal pada ternak, serta dibutuhkan dalam 

jumlah sedikit (Khan dan Iqbal, 2006).
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Salah satu vitamin yang mudah didapatkan di pasaran yaitu vitamin C atau ber-

bagai nama lainnya, seperti: asam ascorbat, L-scorbatacid, hexuronic acid, anti 

scorbutic vitamin, cevitamic acid, dan anti scorbic factor. Vitamin C merupakan 

vitamin yang larut dalam air, tidak larut dalam  lemak dan tidak disimpan dalam 

tubuh (Katzung, 2002). Menurut Khan dan Iqbal (2006), serum level vitamin C 

yang tinggi sebagai hasil dari pemberian pada dosis yang berlebihan, tidak akan 

mengubah ataupun berpengaruh apapun dan kelebihan tersebut akan disekresi 

melalui urin.

Vitamin C bekerja sebagai suatu koenzim dan pada keadaan tertentu merupakan 

reduktor dan antioksidan. Vitamin ini dapat secara langsung atau tidak langsung 

memberikan elektron ke enzim yang membutuhkan ion-ion logam tereduksi dan 

bekerja sebagai kofaktor untuk prolil dan lisil hidroksilase dalam biosintesis 

kolagen. Vitamin C memunyai bentuk serbuk, atau hablur putih agak kuning, 

tidak berbau, dan mempunyai rasa asam (Khan dan Iqbal, 2006).

Vitamin C merupakan vitamin yang mudah larut dalam air dan mudah  rusak 

dalam pemanasan yang terlalu lama. Vitamin C apabila dalam bentuk kristal 

kering akan bersifat lebih stabil,tetapi dalam bentuk larutan vitamin C mudah 

rusak karena oksidasi oleh oksigendari udara (Khan dan Iqbal, 2006).

2.3 Bobot Badan

Ukuran bobot badan merupakan salah satu representasi ekonomi yang 

penting dalam peternakan sapi potong. Selain itu, bobot badan juga 

sangat berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan produksi (Djagra, 1994). 
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Menurut Ilham dan Yusdja (2004), pertumbuhan tubuh secara keseluruhan 

umumnya diukur dengan bertambahnya bobot badan. Perbedaan bangsa 

akan berpengaruh terhadap bobot badan. Contoh: rata-rata bobot badan 

Sapi PO jantan 550 kg, dan yang betina 350 kg; Sapi Brahman jantan berkisar 

antara 724—996 kg dan yang betina 453—634 kg; Sapi Limousin jantan 1.000 

kg, dan yang betina 650 kg; sedangkan Sapi Simental jantan 1.150 kg dan yang 

betina 800 kg. 

Menurut Dewi (2004) dalam Hafid dan Aka (2008), penyebab utama penyusutan 

bobot badan ternak adalah faktor stres yang salah satunya kelelahan atau gerakan 

yang berlebihan dimana semakin lama perjalanan atau transportasi ternak maka 

secara otomatis jumlah gerakan akan lebih besar dan tingkat kelelahan akan 

semakin besar juga. Selain itu, penyusutan bobot badan dapat diakibatkan oleh 

adanya kehilangan cairan pada tubuh dan otot ternak.

2.4  Pengangkutan Sapi

Menurut Santosa (2004), faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

mengangkut ternak potong agar dapat mengurangi dampak stres dan penyusutan 

bobot badan yaitu:

1. apabila pengangkutan dilakukan pada musim kemarau, usahakan 

transportasi dilakukan pada waktu dinihari, subuh, atau sore hari.

2. apabila mengangkut ternak pada musim hujan, usahakan tubuh ternak 

tidak basah.
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3. jangan mencampurkan dengan ternak lain dalam satu alat 

angkut (truk)

4. jangan mengangkut ternak yang baru diberi pakan.

Ketika mengangkut ternak, usahakan jarak yang ditempuh kurang dari 24 jam 

perjalanan. Apabila jarak tempuh lebih dari 24 jam, maka sebelum dilakukan 

transportasi sekurang-kurangnya ternak harus sudah diistirahatkan terlebih dahulu 

selama 5 jam. Ketersediaan pakan dan air serta kapasitas muatannya harus 

diperhatikan (Santosa, 2004).  

Menurut Sudiyono (2004), petunjuk yang harus dilakukan dalam melakukan 

transportasi ternak ke pasar yaitu:

1) dipilih jenis transportasi yang terbaik dan sesuai dengan jumlah ternak yang 

akan diangkut untuk dipasarkan,

2) diberikan pakan hijauan atau minum beberapa jam sebelum ternak dinaikkan 

ke atas truk,

3)  dilakukan penanganan dengan baik dan digunakan fasilitas dan alat-alat yang 

memadai untuk menaikkan ternak ke atas truk. Bersihkan fasilitas dan alat-

alat angkut dari benda-benda runcing atau pecahan kaca. Gunakan loading 

chute (tempat menurunkan atau menaikkan ternak dari atau ke truk) dan 

letakkan dengan baik, sesuai dengan bak truk,
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4) ditambahkan jejaba (bedding) pada dasar bak truk. Gunakan jerami kering 

pada musim hujan dan tebarkan pasir di atas jerami tersebut pada musim 

kemarau,

5) dilakukan penggiringan ternak dengan tenang dan nyaman pada waktu me-

masuki truk. Jangan gunakan alat yang dapat menyebabkan ternak luka atau 

memar (misalnya jangan dengan cambuk atau electric shock, apalagi benda 

keras dan tajam),

6) mengemudikan truk dengan hati-hati. Perjalanan ditempuh dengan kecepatan 

yang sesuai dan perlambat dalam tikungan. Jangan berhenti dengan 

mendadak,

7) memeriksa ternak selama perjalanan dalam periode tertentu. Bila tampak ada 

masalah, hentikan truk dan memperbaiki masalah tersebut.  Ternak  yang 

terbaring agar segera diberdirikan agar tidak terinjak oleh ternak yang lain,

8) berhenti dan mengistirahatkan ternak bila perjalanan terlalu lama. Diberikan 

air minum untu mencegah terjadinya dehidrasi bila udara terlalu panas. 

Sesuaikan keadaan ventilasi dengan kebutuhan ternak sehingga udara segar 

dapat bersirkulasi dengan baik di dalam ruangan ternak,

9) dalam memundurkan truk, lakukan dengan pelan hingga merapat pada dock 

loading, dan

10)  menurunkan ternak dengan hati-hati, tidak dengan cara kasar.


