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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1. Kajian Literatur 

2.1.1. Asal usul Ternak Sapi dan Perkembangannya 

Diduga bahwa sapi yang tersebar di seluruh dunia tadinya berasal dari satu 

genus Bos yang berpangkal di suatu pusatperkembangan asal, namun 

tempatnya tidak diketahui secara pasti. Kemudian terjadi perpisahan, yaitu 

sebahagian menjelajahi jalur kawasan eropa yang dikenal sebagai spesies bos 

taurus dan berkembang dalam lingkungan beriklim sedang. Sebahagian lagi 

memasuki kawasan Asia Afrika. Spesies ini dikenal sebagai bos indikus yang 

berkembang lebih lanjut di daerah tropis (Astiti, 2000 dalam Siliwolu, 2004). 

Diduga bahwa sapi yang tersebar di seluruh dunia tadinya berasal dari satu 

genus bos yang berpangkal di suatu pusat perkembangan asal, namun 

tempatnya tidak diketahui secara pasti. Kemudian terjadi perpisahan, yaitu 

sebagian menjelajahi jalur kawasan eropa yang dikenal sebagai spesies bos 

taurus dan berkembang dalam lingkungan beriklim sedang. Sebahagian lagi 

memasuki kawasan Asia Afrika. Spesies ini dikenal sebagai bos indicus yang 

berkembang lebih lanjut di daerah tropis (Astiti, 2000 dalam Siliwolu, 2004). 

Astiti (2000) dalam Siliwolu (2004) juga menjelaskan tentang sistematika 

dari ternak sapi yaitu: 

Kingdom : animania 

Phylum : chordata (vertebrata dan invertebrata) 

Kelas : mamalia (berambing, berambut) 

Ordo : ungulata (berkuku) 

Sub Ordo : artiodaktila (berkuku genap) 

Golongan : ruminansia (memamah biak) 

Famili : bovidae (bertanduk, berongga) 

Genus : bos 

Sub Genus : bos taurinae 

    bos taurus 
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    bos indicus (Sapi Zebu India) 

Sapi Ongole adalah sapi keturunan sapi liar bos indicus yang berhasil 

dijinakkan di India. Sapi ini diduga didomestikasi sekitar 2100 – 4000 tahun 

sebelum masehi. Sapi ini banyak dijumpai di daerah pedesaan dan umumnya 

digunakan sebagai ternak kerja atau dipelihara untuk kereman atau 

penggemukan. Sapi ini dikembangkan secara murni di pulau Sumba dan 

merupakan sumber indukan sebahagian besar Ongole murni di dalam negeri. 

(Basuki, 1998 dalam Siliwolu, 2004) 

Ciri khas sapi Ongole adalah berbadan besar, berpunuk besar, bergelambir 

longgar, dan berleher pendek, kepala, leher, gelambir (gumba) dan lutut 

berwarna hitam, terutama pada sapi jantan. Kulit berwarna kuning dengan 

buluh berwarna putih atau putih kehitam-hitaman. Sapi Sumba Ongole murni 

berwarna abu keputih-putihan dengan warna punuk, leher dan kepala pada 

umumnya abu-abu tua dan sekeliling mata berwarna hitam. Tanduk sapi 

Ongole bervariasi dalam ukuran dan bentuk tatapi pada umumnya relatif kecil 

(Hardjosworo, 1987 dalam Siliwolu, 2004). 

Sapi Ongole tergolong lambat dewasa. Jenis sapi ini akan mencapai 

dewasa pada umur 4-5 tahun. Bobot maksimal sapi jantan dewasa 600 kg dan 

sapi betina dewasa 400 kg. pada usia dewasa bobot rata-rata sapi jantan 400-

559 kg dan sapi betina 300-400 kg. bobot saat lahir 20-25 kg. persentase karkas 

45-58% dan perbandingan daging serta tulang 4,23:1 (Sarwono dan Arianto, 

2001). 

Menurut Sarwono dan Arianto (2001) dalam Siliwolu (2004) menyatakan 

bahwa hasil perkawinan sapi merupakan pengkajian metode perkawinan untuk 

program pengembangbiakan sapi. Secara umum dikenal dengan dua metode 

yaitu: (i) metode alamiah yaitu sapi memacek dikawinkan dengan sapi betina 

yang sedang birahi. Dalam praktek, perkawinan cara ini kurang efisien. Dalam 

pengembangbiakan sapi tidak hanya cukup dua – tiga kali perkawinan untuk 

menghasilkan kebuntingan dan (ii) metode ensiminasi buatan yaitu dikenal 

dengan istilah kawin suntik dan popular di daerah padat penduduk dan sudah 

melakukan pemeliharaan secara intensif. Perkawinan ini dilakukan dengan 



11 
 

bantuan peralatan khusus dan ditangani petugas teknis khusus yang sering 

disebut enseminator. 

Selanjutnya menurut Girisonta (1981) dalam Siliwolu (2004) menyatakan 

bahwa hanya saat-saat birahi saja, sapi betina mau menerima pejantan. Tanpa 

timbul birahi mereka tidak bisa dipaksakan kawin. Sehubungan dengan masa 

birahi ini yang harus diperhatikan oleh para peternak adalah tanda-tanda birahi, 

lama birahi dan dewasa kelamin.  

Pada awal abad 20, tepatnya tahun 1906-1907, pemerintahan Hindia 

Belanda memasukan empat jenis sapi dari india ke pulau sumba yaitu jenis sapi 

Ongole, sapi Bali, sapi Madura, sapi Jawa. Dari empat jenis sapi yang 

dimasukan ternyata sapi Ongole berkembang lebih cepat dan untuk mencegah 

pencemaran genetic, ketiga jenis sapi lainnya tersebut dimusnahkan (Sumadi, 

2004). 

Diperkirakan sejak tahun 1913-1914 pulau Sumba dijadikan tempat 

pembiakan sapi Ongole murni. Sapi ini pertama kali dimasukan ke pulau 

Sumba dengan tujuan untuk dikarantinakan. Mulai tahun 1914, pemerintah 

Hindia Belanda menetapkan Pulau Sumba sebagai pusat pembibitan Ongole 

murni, yang ditandai dengan mendatangkan sapi tersebut dari negara India 

sebanyak 42 pejantan, 496 betina dan 70 ekor anak. Dilaporkan bahwa pada 

tahun 1915 persentase kelahiran sebesar 62 persen, selanjutnya meningkat pada 

tahun berikutnya menjadi 75 persen dari jumlah betina dewasa (laporan 

tahunan dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun 1989 dalam Siliwolu, 

2004). 

Seiring dengan meningkatnya populasi sapi Ongole, maka permintaan 

akan bibit sapi Ongole pun terus meningkat. Pada tahun 1915 telah diekspor ke 

pulau lain sebanyak 6 ekor bibit pejantan yang pertama dari pulau Sumba, dan 

pada tahun 1919 diekspor lagi 254 ekor sehingga tahun 1929 mencapai 828 

ekor, untuk disebarluaskan ke luar pulau Sumba, dengan nama sapi Sumba 

Ongole atau lebih dikenal dengan nama sapi SO. 

Sebagai usaha dalam perbaikan mutu sapi potong di pulau Jawa, sapi Jawa 

dikawinsilangkan dengan sapi Ongole, yang pada saat ini dikenal dengan 
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dengan nama sapi peranakan ongole (PO). Persilangan lainnya untuk 

mendapatkan jenis baru yang lebih baik telah dilakukan antara sapi local (PO) 

dengan sapi perah Frisian Holstein di Grati-Jawa Timur. Tujuan persilangan ini 

untuk mendapatkan sapi perah jenis baru yang sesuai dengan iklim dan kondisi 

di Indonesia yang disebut PFH. 

Kebijakan lanjutannya adalah usaha peningkatan produktivitas sapi 

melalui upaya persilangan yang dilakukan baik dengan jalan inseminasi buatan 

(IB) maupun kawin alam. Berbagai macam sapi telah dicoba untuk disilangkan 

dengan sapi peranakan Ongole, tetapi nampaknya hanya jenis sapi Brahman 

saja yang diteruskan.     

 
2.1.2. Pembangunan Peternakan 

Menurut Saragih (1998) dalam Sinaga (2009) paradigma pembangunan 

peternakan yang mampu memberikan peningkatan pendapatan peternak rakyat 

yang relatif tinggi dan menciptakan daya saing global adalah paradigma 

pembangunan agribisnis berbasis peternakan. Dengan memandang peternakan 

sebagai sistem agribisnis berbasis peternakan perlu lebih terintegrasi, simultan, 

komprehensif, dan terarah. 

Pembangunan agribisnis peternakan berbasis peternakan yang bersifat 

makro ini harus didukung oleh struktur, perilaku dan kinerja mikro peternakan 

itu sendiri. Pembangunan peternakan yang tangguh memiliki ciri yaitu mampu 

memanfaatkan sumber daya secara optimal, menangkal gejolak teknis maupun 

ekonomis, mengembangkan struktur produksi memenuhi tuntutan pasar dan 

berperan dalam pembangunan nasional, daerah dan kawasan (Soehadji, 1994 

dalam Sinaga, 2009). 

Pengembangan agribisnis peternakan ini bukan saja pengembangan 

komoditas peternakan saja tetapi lebih dari itu, yakni pembangunan ekonomi 

(wilayah) yang berbasis pertanian yang didalamnya termasuk peternakan 

(Saragih, 1998 dalam Sinaga, 2009). Konsep kawasan dalam pembangunan 

peternakan adalah a) suatu konsep mengenai pengembangan sistem 

pemanfaatan ternak dan lahan; b) suatu pendekatan yang mengintegrasikan 
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ternak dengan tanaman sehingga ternak lebih berbasis lahan dari pada sebagai 

bagian dari suatu sistem produksi perkotaan; c) fokusnya adalah pada 

pemanfaatan lahan dan sumberdaya secara lebih baik, pelestarian lingkungan, 

ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.  

Kawasan peternakan terdiri dari atas kawasan khusus peternakan, 

merupakan daerah prioritas dengan komoditas unggulan, dengan 

memperhatikan kesesuaian agro ekosistem dan agriklimat serta tata ruang 

wilayah. Kawasan terpadu merupakan sistem integrasi ternak dengan tanaman 

pangan holtikulutura, perkebunan dan perikanan (program lintas subsektor). 

Kawasan agropolitan merupakan kota pertanian yang dihela oleh desa-desa 

hinterland. Pembangunan sistem agropolitan meliputi industri pengolahan 

makanan dan pakan, industri pengolahan pertanian lain, industri peralatan dan 

input-input pertanian, serta barang konsumsi lain. 

  
2.1.3. Peran Sub Sektor Peternakan dalam Peningkatan Pendapatan 

Rumah Tangga 

Suatu usaha peternakan merupakan kegiatan yang bersifat generatif yaitu 

manusia meningkatkan faktor-faktor produksi melalui proses produksi ternak. 

Dalam proses ini diharapkan suatu kegunaan yang optimal dalam bentuk 

daging, telur, susu, tenaga kerja dan pupuk. Sasaran utama usaha peternakan 

adalah untuk memperoleh keuntungan. Selain itu tujuan usaha peternakan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan protein asal ternak, memperluas kegiatan 

industri dan perdagangan, memanfaatkan tenaga kerja anggota keluarga dan 

mempertinggi daya guna tanah. 

Suharno (2002) dalam Sinaga (2009)  mengemukakan bahwa peningkatan 

jumlah penduduk yang ditunjang dengan meningkatnya pendapatan perkapita 

merupakan peluang dalam usaha peternakan. Dengan semakin meningkatnya 

jumlah penduduk, maka akan semakin meningkatkan jumlah konsumsi 

terhadap hasil-hasil peternakan.  

Sementara peningkatan pendapatan perkapita dengan sendirinya akan 

mendongkrak daya beli masyarakat, karena produk peternakan memiliki nilai 
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income elasticity of demand. Lebih lanjut  Suharno (2002) dalam Sinaga (2009) 

mengatakan bahwa perkembangan sektor lain seperti industri dan jasa juga 

turut memacu permintaan produk peternakan, malahan dari sektor ini muncul 

pasar baru bagi produk peternakan berupa hasil olahan dari daging, susu dan 

telur. 

2.1.4. Teknologi Reproduksi dan Breeding 

Hingga saat ini telah banyak saran dikemukakan oleh para pakar di bidang 

pemuliaan ternak untuk mengatasi kelangkaan bibit sapi potong, namun 

tampaknya antara konsep dan pelaksanaan di lapang banyak terjadi 

penyimpangan terbukti laju permintaan daging sapi dengan kemampuan 

memasok semakin hari semakin bertolak belakang. Pokok permasalahan yang 

ada karena usaha sapi potong di Indonesia saat ini bertumpu pada peternakan 

rakyat (99%, menurut Djarsanto, 1998) dengan skala pemilikan yang sangat 

kecil, sehingga sulit menerapkan konsep yang ada karena dorongan kebutuhan 

ekonomis acapkali menyebabkan peternak harus melepas bibit sapi potong 

unggul yang dimilikinya sebelum menghasilkan turunan untuk disebarkan. 

Untuk tujuan jangka pendek, rekayasa teknologi yang dapat dijadikan 

pilihan adalah penerapan teknologi reproduksi yang mampu untuk memberikan 

nilai tambah dalam hal: (i) meningkatkan fertilitas sapi betina maupun jantan ; 

(ii) memperpercepat timbulnya oestrus post partum ; (iii) meningkatkan angka 

konsepsi; (iv) menurunkan angka kematian embrio/abortus  dan (v) 

meningkatkan angka kelahiran. 

Dalam uraian Nicholas (1996) dijelaskan bahwa pengaruh mendasar dari 

teknologi reproduksi adalah meningkatkan potensi reproduksi ternak. Hal ini 

berarti semakin sedikit induk yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah 

anak jika dibandingkan dengan menggunakan perkawinan alam. Sebagai akibat 

akan terjadi seleksi secara intensif dengan hasil meningkatnya rataan mutu 

genetik turunannya. Jika teknologi reproduksi digunakan dalam suatu populasi 

tertutup, maka akan terjadi laju peningkatan  mutu genetik di dalam populasi 

tersebut. Inilah keuntungan yang diberikan oleh teknologi reproduksi saat ini. 
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Meskipun demikian terdapat pula segi kelemahan dari penggunaan 

teknologi reproduksi karena adanya peluang inbreeding serta adanya 

keragaman yang besar dalam hal respon ternak terhadap teknologi yang 

diterapkan. Masalah ini merupakan dilema antara teknologi reproduksi dengan 

tujuan breeding sehingga diperlukan kecermatan seksama dalam hal pemilihan 

teknologi yang hendak digunakan. Teknologi reproduksi yang dapat dipilih 

sesuai dengan kondisi setempat adalah: (a) inseminasi buatan, (b) MOEF, (c) 

semen sexing, (d) embryo sexing, (e) cryopreservasi semen, ova dan embrio, 

(f) produksi embrio in vitro dan (g) embrio kloning (Nicholas, 1996). 

Berkaitan dengan program pembibitan sapi potong ada tiga pertanyaan 

pokok yang harus dijawab sebelum melakukan kegiatan tersebut, yaitu: 

Apakah tujuan program pembibitan?; bangsa ternak apa yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan? dan sistem pembibitan apa yang akan diterapkan ? 

Pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan umum yaitu meningkatkan 

produksi sapi potong per induk dan per satuan luas lahan. Untuk lebih spesifik, 

tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai upaya untuk memperoleh: (i) fertilitas 

optimum; (ii) daya tahan optimum pedet hingga saat disapih; (iii) pertumbuhan 

optimum; (iv) komposisi karkas optimum dan (v) keuntungan optimum tiap 

induk atau tiap luasan lahan 

Bagi propinsi NTT tujuan pembibitan sapi potong adalah untuk 

mewujudkan visi propinsi NTT sebagai salah satu sumber bibit sapi potong di 

Indonesia. Oleh karena itu pilihan bangsa sapi potong yang dapat memenuhi 

tujuan tersebut haruslah dipilih bangsa sapi yang mampu beradaptasi dengan 

kondisi lingkungan di provinsi NTT serta dapat memenuhi tujuan pembibitan 

tersebut.  

2.1.5. Teknologi Pakan 

Teknologi pakan seringkali diabaikan dalam rangka pengembangan bibit 

ternak ruminansia besar Padahal sebesar apapun potensi genetis ternak tanpa 

memperoleh pasok pakan yang memadai akan tidak dapat menampilkan 

potensi genetiknya. Pada skala peternakan rakyat, pemberian pakan sapi 
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potong belum memadai dalam hal kualitas mapun kuantitas. Berdasarkan 

pengalaman di kabupaten Nganjuk, propinsi Jawa Timur yang merupakan salah 

satu kabupaten dengan populasi sapi potong padat, mencatat bahwa pemberian 

pakan sapi potong hanya dilakukan dengan memberi jerami padi, rumput 

lapangan dan dedak padi dalam jumlah yang sangat kurang dari kebutuhan 

setiap stadia fisiologis ternak kecuali untuk pedet. Praktik penyapihan pedet 

hingga 6 bulan membawa konsekuensi panjangnya interval beranak hingga 

melebihi 18 bulan, kendatipun skor kondisi tubuh pedet sangat bagus karena 

memperoleh susu induk secara ad libitum. Sebaliknya skor kondisi induk 

sangat rendah sebagai akibat adanya pengurasan cadangan protein dan lemak 

tubuh. Sehingga rataan service per conception juga lebih dari 2 (Soetanto dkk., 

1996 Laporan Penelitian tidak dipublikasikan). Melalui serangkaian analisis 

dapat ditemukan akar permasalahan yaitu terbatasnya potensi daerah tersebut 

untuk memasok pakan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga jika efiseinsi 

reproduksi ditingkatkan untuk memperpendek interval beranak maka dapat 

dipastikan inovasi suplementasi tidak akan diadopsi dan tidak berkelanjutan. 

Berbeda dengan kondisi di kabupaten Nganjuk - Jawa Timur, ternyata di 

provinsi NTT (khususnya Sumba Timur) justru memiliki potensi daya dukung 

pakan yang relatif besar serta populasi sapi yang relatif banyak, maka daripada 

itu untuk menekan biaya produksi maka selayaknya juga skala usaha untuk 

peternakan rakyat dapat diberikan minimal 5 ha/keluarga sehingga teknologi 

semi padang penggembalaan dapat diterapkan atau paling tidak meskipun 

dengan sistem cut and carry, biaya pakan dapat lebih ditekan karena kebutuhan 

konsentrat dan bahan butiran dapat disubstitusi dengan leguminosa pohon. 

Pilihan teknologi pakan yang dapat dianjurkan ialah: 

1. Padang penggembalaan dengan tanaman campuran antara rumput dan 

leguminosa merayap (misalnya rumput bintang dengan stylosanthes, 

centrosema, atau desmodium). 

2. Penanaman rumput unggul (misalnya rumput Taiwan) untuk digunakan 

dalam sistem cut and carry atau leguminosa pohon sebagai sumber 

protein, misalnya lamtoro, gliricidia, kelor (moringa oleifera, Limm) atau 
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mulberry (murus alba). Tanaman kelor merupakan tanaman sumber 

protein masa depan karena kandungan asam aminonya yang seimbang 

serta melebihi kebutuhan untuk anak balita sesuai standar FAO (Makkar 

and Becker, 1996). Sedangkan daun mulberry dilaporkan mampu 

menggantikan separuh dari nilai nutrisi bungkil biji rape (rape seed meal) 

pada domba. 

3. Teknologi suplementasi dengan menggunakan limbah pentanian untuk 

memenuhi kebutuhan protein, enersi atau mineral dalam rangka 

meningkatkan reproduksi ternak. Untuk Pulau Lombok dan Sumbawa 

(propinsi NTB) penggunaan hijauan leguminosa yang berpotensi sebagai 

protein by-pass dapat dianjurkan jika harganya layak secara ekonomis. 

Manfaat suplementasi dengan sumber protein by-pass dalam neningkatkan 

efisiensi produksi karena protein by-pass dapat meningkatkan konsumsi 

ternak serta memasok kebutuhan glucosa.  

4. Manipulasi fermentasi rumen dengan menggunakan rumen modifyers 

seperti lasalocid, monensin untuk tujuan fattening dengan kualitas karkas 

tertentu. 

5. Teknologi pengawetan hijauan segar (silase) maupun kering (hay) 

sehingga dapat dibuat program jangka panjang terhadap kemampuan 

memasok pakan untuk populasi sapi yang terdapat di wilayag tersebut, 

terutama ketika musim kering tiba. 

Segi penting nutrisi untuk reproduksi ternak telah banyak dibahas oleh 

para pakar. Menurut Robinson (1996) defisiensi nutrisi selama kehidupan janin 

dan neonatal akan mempengaruhi lifter size.Selain itu defisiensi mineral Co 

pada kebuntingan awal berpengaruh terhadap vigoritas pedet pada saat 

kelahiran serta menyebabkan depresi terhadap imunitas pasip ternak yang 

bersangkutan. Pengaruh pakan juga dapat mengganggu pubertas, jumlah 

ovulasi, keselamatan embrio, skor kondisi tubuh saat beranak yang akan 

berpengaruh terhadap lama waktu timbulnya berahi kembali post partum, 

berpengaruh terhadap metabolisme pedet fase neontal, dan berpengaruh 

terhadap reproduksi pejantan. 
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Pengembangan agribisnis peternakan ini bukan saja pengembangan 

komoditas peternakan saja tetapi lebih dari itu, yakni pembangunan ekonomi 

(wilayah) yang berbasis pertanian yang didalamnya termasuk peternakan 

(Saragih, 1998 dalam Sinaga, 2009). Konsep kawasan dalam pembangunan 

peternakan adalah: a) suatu konsep mengenai pengembangan sistem 

pemanfaatan ternak dan lahan; b) suatu pendekatan yang mengintegrasikan 

ternak dengan tanaman sehingga ternak lebih berbasis lahan daripada sebagai 

bagian dari suatu sistem produksi perkotaan; c) fokusnya adalah pada 

pemanfaatan lahan dan sumberdaya secara lebih baik, pelestarian lingkungan, 

ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.  

Kawasan peternakan terdiri dari atas kawasan khusus peternakan, 

merupakan daerah prioritas dengan komoditas unggulan, dengan 

memperhatikan kesesuaian agro ekosistem dan agriklimat serta tata ruang 

wilayah. Kawasan terpadu merupakan sistem integrasi ternak dengan tanaman 

pangan holtikulutura, perkebunan dan perikanan (program lintas subsektor). 

Kawasan agropolitan merupakan kota pertanian yang dihela oleh desa-desa 

hinterland. Pembangunan sistem agropolitan meliputi industri pengolahan 

makanan dan pakan, industri pengolahan pertanian lain, industri peralatan dan 

input-input pertanian, serta barang konsumsi lain. 
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2.2 Kerangka Pikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI  
 
 
 

  
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Kajian ini hendak menggambarkan pada kita semua bagaimana perjalanan 

masyarakat di kecamatan Rindi khususnya rumah tangga peternak sapi dalam 

mengembangkan ternaknya lewat penggunaan sistem pemeliharaan, 

pemanfaatan dan potensi pendapatan dari usaha ternak sapi. Sistem 

pemeliharaan sapi yang diaplikasikan selama ini seperti intensif, semi intensif 

dan ekstensif. Pemanfaatan ternak sapi yang umumnya diterapkan seperti untuk 

keperluan adat, konsumsi dan perdagangan (dijual). Gambaran ekonomi rumah 

tangga peternak sapi secara umum perlu dilihat melalui potensi pendapatanya 

untuk memotret sejauhmana hasil dari usaha sapi ini mampu menopang 

ekonomi rumah tangga. Sebagai konsekuensi logis dari adanya potensi dan 

kendala dalam pengembangan ternak sapi maka diperlukan strategi yang tepat 

dan komprehensif untuk mengembangkan komoditi sapi sebagai basis 

penopang ekonomi rumah tangga khususnya di kecamatan Rindi dan umumnya 

di kabupaten Sumba Timur. 
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