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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kondisi Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten

Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna,

Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri

dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan luas wilayah 7.656,03 km2, yang berada

pada posisi antara 0000-1000 Lintang Selatan dan 101002-101055 Bujur Timur.

Batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebelah utara dengan Kabupaten

Kampar dan Pelalawan sebelah selatan dengan Provinsi Jambi sebelah barat

dengan Provinsi Sumatera Barat sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 Kecamatan, 10 Kelurahan dan

199 desa, dengan Taluk Kuantan sebagai ibukota Kabupaten. Selain Taluk

Kuantan, kota penting lainnya adalah Lubuk Jambi, Muara Lembu, Benai,

Baserah, Cerenti, Lubuk Ambacang, Kampung Baru, Kota Baru, dan Inuman.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-

kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian

400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit

Barisan. Total populasi penduduk adalah 221.676 jiwa dengan kepadatan 28 orang

per km2. Kebanyakan masyarakatnya adalah berasal dari suku Melayu dengan

dialek yang hampir sama dengan dialek Minangkabau etnis yang hidup di daerah

Sumatera Barat. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar

(75%) adalah bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa,

perdagangan, dan pegawai negeri (Dinas Peternakan Provinsi Riau, 2011).
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Menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  Provinsi Riau (2011)

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di

Provinsi Riau yang mempunyai pontensi alam yang sangat mendukung dalam

pengembangan dan pelestarian sapi kuantan. Kuantan Singingi memiliki populasi

ternak sapi kuantan terbesar kedua di Provinsi Riau setelah Indragiri Hulu dengan

jumlah populasi 5950 ekor. Sedangkan Kuantan Singingi 2386 ekor.

2.2. Keadaan Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Cerenti merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di

Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau. Jarak dari pusat kota Teluk Kuantan

±55 km dengan batas daerah: sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Inuman, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Indragiri Hulu, sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebelah utara berbatasan

dengan Kabupaten Pelalawan (Data Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2012).

Kecamatan Cerenti berada pada ketinggian tanah 25-30 meter di atas

permukaan air laut, beriklim tropis dan suhu udara maksimum berkisar antara

32,60C-36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20C-22,00C. Curah hujan

antara 229,00-1.133,0 mm per tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Cerenti

berdasarkan sensus 2011 adalah 17.471 jiwa dan mayoritas beragama Islam. Mata

pencarian pokok penduduk adalah bertani sedangkan berternak hanya merupakan

usaha sampingan. Kecamatan Cerenti terdiri dari dua  kelurahan: Koto Peraku dan

Pasar Cerenti, dan sepuluh Desa yaitu, Sikakak, Pulau Jambu, Pulau Bayur, Pulau

Panjang Cerenti, Teluk Pauh, Pasikian, Koto Cerenti, Kampung Baru, Tanjung

Medan dan Kompe Berangin. Kecamatan Cerenti merupakan salah satu

Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai potensi alam yang
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mendukung dalam pengembangan ternak sapi, terutama Sapi kuantan (Data

Statistik Kabupaten Kuntan Singingi, 2012).

2.3. Keragaman Bangsa Sapi Lokal

Bangsa (breed) adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik

tertentu yang sama. Atas dasar karakteristik tertentu tersebut, suatu bangsa dapat

dibedakan dari bangsa lain meskipun masih dalam spesies yang sama. Setiap

bangsa sapi memiliki keunggulan dan kekurangan yang kadang-kadang dapat

menimbulkan resiko yang kurang menguntungkan.

Menurut Blakely dan Bade (1991), secara taksonomi sapi diklasifikasikan

ke dalam filum Chordata (hewan yang memiliki tulang belakang), kelas Mamalia

(menyusui), ordo Artiodactile (berkuku), sub ordo Ruminansia (pemamah biak),

famili Bovidae (tanduk berongga), genus Bos (pemamah biak berkaki empat).

Spesies sapi dibedakan menjadi Bos taurus (sebagian besar bangsa sapi) dan Bos

indicus (sapi yang memiliki punuk). Natasasmita dan Mudikdjo (1985)

menyatakan bahwa sapi Eropa merupakan Bos taurus, sapi bergumba seperti sapi

Zebu yang berasal dari India dan Afrika merupakan Bos indicus, sedangkan sapi

lokal Indonesia merupakan Bos sondaicus. Beberapa contoh bangsa sapi yang

diklasifikasikan ke dalam Bos taurus adalah sapi Friesian Holstein (FH), Jersey,

Shorthorn, dan Angus. Bangsa sapi yang diklasifikasikan ke dalam Bos indicus

adalah sapi Ongole, Brahman, Angkole, dan Boran. Contoh Bos sondaicus adalah

banteng dan sapi bali (Natasasmita dan Mudikdjo, 1985).

Menurut Winaya (2010), secara umum susunan genetik sapi-sapi lokal

Indonesia merupakan campuran genetik dari Banteng (Bos javanicus), Bos indicus

dan Bos taurus. Sapi-sapi asli di Malaya, Kalimantan, Sumatera dan Jawa
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merupakan keturunan dari persilangan antara tipe Bos taurus dan Bos indicus

(Williamson and Payne, 1993). Natasasmita dan Mudikdjo (1985) menjelaskan

bahwa sapi lokal merupakan bangsa sapi yang sudah beradaptasi baik dalam

kurun waktu yang lama di Indonesia seperti sapi bali, sapi peranakan ongole (po),

sapi madura, sapi jawa, sapi sumatera (sapi pesisir) dan sapi aceh. sapi bali, sapi

ongole, sapi peranakan ongole (po) dan sapi madura merupakan sapi yang

memiliki populasi besar.

2.4. Keragaman Sifat Kuantitatif Ternak Sapi di Indonesia

Ukuran dan bentuk tubuh merupakan penduga yang menyeluruh dari

bentuk tubuh dan deskripsi khas dari berbagai gambaran tubuh (Sarbaini, 2004).

Fourie et al. (2002) menyatakan bentuk dan ukuran tubuh sapi dapat diketahui

dengan cara mengukur langsung ataupun secara visual. Ukuran tubuh sering

digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan. Ukuran merupakan indikator

penting pertumbuhan, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengindikasikan

komposisi tubuh ternak.

Doho (1994) menyatakan bahwa ukuran tubuh juga dapat digunakan untuk

menggambarkan eksterior hewan sebagai ciri khas atau karakteristik suatu bangsa

ternak. Saladin (1983) menyatakan bahwa ukuran tubuh juga dapat digunakan

untuk menduga asal-usul bangsa ternak. Natasasmita dan Mudikdjo (1985)

menambahkan bahwa ukuran-ukuran tubuh ternak dapat digunakan untuk

membuat rumus penduga bobot badan.

Menurut Salamena et al. (2007), keragaman genetik dapat diteliti melalui

pengamatan keragaman fenotipik sifat-sifat kuantitatif melalui analisis

morfometrik. Pengelompokan ternak berdasarkan sifat kuantitatif sangat
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membantu untuk memberikan deskripsi ternak, khususnya untuk mengevaluasi

bangsa-bangsa ternak. Pendekatan morfometrik digunakan untuk mempelajari

hubungan genetik, sehingga pengukuran dilakukan terhadap bobot badan dan

ukuran-ukuran tubuh. Menurut Sarbaini (2004), penanda fenotipik merupakan

penciri yang ditentukan atas dasar-dasar yang dapat diamati atau dilihat secara

langsung, seperti ukuran ukuran permukaan tubuh, bobot badan, warna dan pola

warna bulu tubuh, bentuk dan perkembangan tanduk.

Ukuran-ukuran tubuh ternak dapat berbeda satu sama lain secara bebas,

korelasi diantara sifat-sifat yang diukur dapat positif apabila peningkatan satu sifat

menyebabkan peningkatan sifat lain. Korelasi negatif apabila satu sifat meningkat

dan sifat lain menurun (Laidding, 1996). Menurut Kadarsih (2003), lingkar dada

mempunyai peranan nyata terhadap peramalan bobot badan dibanding ukuran

tubuh lain. Williamsom dan Payne (1993) menyatakan bahwa penggunaan ukuran

lingkar dada, panjang badan dapat memberikan petunjuk bobot badan seekor

hewan dengan tepat. Menurut Hanibal (2008), terdapat korelasi positif antara skor

ukuran tubuh terhadap bobot badan.

2.3.1. Sapi kuantan

Sapi kuantan jantan (Gambar 2.1. (a)) mempunyai tinggi pundak dan

tinggi pinggul yang lebih tinggi dari sapi betina kuantan, dan tidak berbeda pada

ukuran panjang badan dan lingkar dada. Ukuran tubuh sapi kuantan lebih kecil

dari pada sapi lokal lainnya, kecuali lingkar dada di Kecamatan Kuantan Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi. Ukuran tubuh sapi kuantan di Kecamatan Kuantan

Hilir dengan panjang badan sapi kuantan jantan 103,78±1,83 cm, tinggi pundak

99,28±1,23 cm, tinggi pinggul 103,89±1,60 cm, lingkar dada 126,22±4,80 cm dan



9

dalam dada 60,94±2,73 cm. Ukuran tubuh ternak sapi kuantan betina (Gambar

2.1. (b)) adalah panjang badan 103,34±1,79 cm, tinggi pundak 99,19±1,34 cm,

tinggi pinggul 103,19±1,62 cm, lingkar dada 126,14±4,25 cm dan dalam dada

62,46±2,43 cm (Dedi, 2013). Warna rambut sapi kuantan betina dewasa yang

paling dominan berwarna putih kecokelatan, tanduk melengkung ke depan, warna

kaki dominan putih. Sedangkan untuk Sapi kuantan jantan warna rambut yang

diamati banyak ditemukan putih kecokelatan, tanduk melengkung ke atas dan

tanduk pendek dan kecil, warna kaki dominan berwarna putih di Kecamatan

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Janusandi, 2013).

(a) Sapi  kuantan Jantan (b) Sapi kuantan Betina

Gambar 2.1. (a) Sapi  Kuantan Jantan, (b) Sapi kuantan Betina

2.3.2. Sapi Bali

Sapi bali banyak terdapat dan dipelihara di Bali dan sekitarnya serta

daerah pemukiman transmigrasi masyarakat Bali. Menurut Wiliamson dan Payne

(1993), ciri-ciri fisik sapi bali adalah berukuran sedang, berdada dalam dengan

kaki yang bagus. Bibir, kaki dan ekor berwarna hitam dan kaki putih dari lutut ke

bawah, dan ditemukan warna putih di bawah paha dan bagian oval putih yang
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amat jelas pada bagian pantat. Pada punggung ditemukan garis hitam di sepanjang

garis punggung yang disebut garis belut. Natasasmita dan Mudikdjo (1985)

menyatakan sapi bali tidak memiliki gumba, dan memiliki gelambir berukuran

kecil serta tubuh yang kompak. Natural Veterinary (2009) melaporkan bahwa

jantan sapi bali memiliki tanduk berukuran pendek dan kecil, kepala panjang,

halus dan sempit, bentuk badan pendek kecil dengan leher yang ramping. Sapi

bali betina (Gambar 2.2. (a)) dewasa berwarna merah bata dan sapi bali jantan

dewasa umumnya berwarna hitam (Gambar 2.2. (b)).

.
(a) Sapi bali Betina (b) Sapi bali Jantan

Gambar 2.2. (a) Sapi bali Betina, (b) Sapi bali Jantan

Ukuran-ukuran sifat kuantitatif bibit sapi bali jantan  dan sapi bali betina

menurut SNI 7355:2 disajikan pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Bali Jantan dan Betina (SNI
7355:2008)

Sapi bali Jantan
Umur (Bulan)

Parameter Kelas I
(cm)

Kelas II
(cm)

Kelas III
(cm)

4 - < 36
Lingkar dada minimum 176 162 155
Tinggi pundak minimum 119 113 107
Panjang badan minimum 124 117 110

> 36
Lingkar dada minimum 189 172 167
Tinggi pundak minimum 127 121 115
Panjang badan minimum 132 125 118

Sapi bali Betina
Umur (Bulan)

18 - < 24
Lingkar dada minimum 138 130 125
Tinggi pundak minimum 105 99 93
Panjang badan minimum 107 101 95

> 24
Lingkar dada minimum 147 135 130
Tinggi pundak minimum 109 103 97
Panjang badan minimum 113 107 101

Hermanto (2012) mengindentifikasi keragaman ukuran tubuh sapi bali di

Kabupaten Siak Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa

panjang badan sapi bali mencapai 103,53 cm, tinggi pundak 113,13 cm, tinggi

panggul 113,60 cm, lingkar dada 145,26 cm dan dalam dada mencapai 62,26 cm.

Selain itu, Winaya (2010) melaporkan bahwa sapi bali jantan memiliki panjang

badan 112,60±08,51cm, tinggi badan 119,10±03,85 cm, dan lingkar dada

166,45±6,62 cm.

Syahromiyanto (2013) menyatakan performans sapi bali yang dipelihara di

kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa panjang badan sapi bali jantan

84,08 cm, sedangkan sapi bali betina 87,75 cm, tinggi pundak sapi bali jantan

101,75 cm dan betina 103,5 cm, tinggi pinggul sapi bali jantan 99,75 cm dan

betina 105,0 cm, lingkar dada sapi bali jantan 115,25 cm dan betina 127,08 cm,

dalam dada sapi bali jantan 61,08 cm dan betina 61,91 cm. Panjang badan sapi
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bali betina yang diukur dengan menggunakan pita ukur berkisar antara 97,41 cm-

106,66 cm (Kadarsih, 2003).

Hasil penelitian Azwar (2012) menunjukkan bahwa pengukuran panjang

badan tubuh ternak dengan menggunakan pita ukur pada setiap tingkat umur

maupun pada setiap  kelas performans dengan hasil berkisar antara 91,20±3,70-

109,13±2,36 cm, tinggi pundak 99,00±3,74-113,80±1,79 cm dan tinggi pinggul

100,86±4,06-114,83±1,53 cm, sedangkan dengan menggunakan EDM dengan

kisaran panjang badan 99,24±6,18-109,13±2,36 cm, tinggi pundak 96,68±5,31-

109,28±2,91 cm, dan tinggi  pinggul 99,63±5,52-111,43±2,74 cm.

Ramadhani (2012) menyatakan bahwa kajian klasifikasi morfometrik sapi

bali umur 2-3 tahun dengan menggunakan teknik ukur laser pengukuran panjang

badan, yaitu antara 82,22-107,51 cm. Menurut Suharno dan Nazarudin (1994) sapi

bali dewasa tinggi badannya mencapai 120 cm dengan berat  antara 300-400 kg.

Sapi bali kaki pendek tetapi badannya panjang dan lingkar dada cukup besar. Pane

(1986) menambahkan berat sapi bali jantan dewasa sekitar 400 kg, lingkar dada

192 cm, tinggi gumba 127 cm, dan panjang badan 140 cm. Berat sapi bali betina

dewasa sekitar 260 kg, lingkar dada 165 cm, tinggi gumbah 114 cm, dan panjang

badan 120 cm.

Bourdon (2000) menyatakan bahwa ukuran tubuh sapi bali umumnya

untuk tinggi gumba pada betina minimal adalah 105 cm maksimal 108 cm dan

pada jantan minimal adalah 108 cm maksimal 115 cm umur. Ternak betina umur

18-24 bulan, (maksimal ganti gigi 2 pasang) jantan umur 24-36 bulan (minimal

ganti gigi 1 pasang, maksimal ganti gigi 2 pasang).
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Ukuran tubuh sapi bali termasuk dalam kategori sedang dimana sapi bali

betina lebih kecil dibandingkan dengan jantan. Ukuran tubuh sapi bali juga sangat

dipengaruhi oleh tempat hidupnya yang berkaitan dengan manajemen

pemeliharaan di daerah pengembangan. Sebagai gambaran umum ukuran tubuh

yang dilaporkan Pane (1990) dari empat lokasi berbeda (Bali, NTT, NTB, dan

Sulawesi selatan) diperoleh rataan tinggi gumba antara 122-126 cm (jantan) dan

105-114 cm (betina), panjang badan 125-142 cm (jantan) dan 117-118 cm

(betina), lingkar dada 180-185 cm (jantan) dan 158-160 cm (betina). Rataan

ukuran tubuh lainnya tinggi panggul 122 cm, lebar dada 44 cm, dalam dada 66

cm, lebar panggul 37 cm.

2.4. Faktor yang Mempengaruhi Sifat Kuantitatif pada Ternak

2.4.1 Umur

Umur ternak berperan penting dalam perubahan dimensi tubuhnya. Ternak

yang mendapat perlakuan dan manajemen pemeliharaan yang baik dari usia muda

maka perubahan atau pertambahan dimensi tubuhnya akan bagus. Dimensi tubuh

pedet jelas perbeda dengan dimensi tubuh sapi dara dan induk, hal tersebut

membuktikankan pengaruh umur terhadap dimensi tubuh.

Pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode lahir hingga usia penyapihan

dan pubertas, namun setelah usia pubertas hingga usia dewasa, laju pertumbuhan

mulai menurun dan akan terus menurun hingga usia dewasa. Pada usia dewasa,

pertumbuhan sapi berhenti. Sejak sapi dilahirkan sampai dengan usia puberitas

(sekitar umur 8-10 bulan) merupakan fase hidup sapi yang laju pertumbuhannya

sangat cepat (Siregar, 1992).
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2.4.2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap dimensi tubuh, hal ini

disebabkan karena adanya perbedaan hormon kelamin jantan dan hormon betina.

Soeroso (2004) menyatakan bahwa pada jantan bekerja hormon

androgen/testosteron yang berfungsi untuk meningkatkan sintesis protein jaringan

tubuh dan menurunkan konversi asam amino menjadi urea. Retensi nitrogen

akibat aktivitas testosteron menghasilkan kenaikan bobot badan dan pertumbuhan

kerangka tulang serat jaringan daging lebih besar pada ternak jantan. Pada ternak

betina, peningkatan sekresi estrogen menyebabkan penurunan konsentrasi kalsium

dan lipida dalam darah sehingga dengan meningkatnya sekresi estrogen akan

terjadi penurunan laju pertumbuhan tulang.

2.4.3. Pakan

Pakan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh sangat penting

terhadap laju pertumbuhan, apabila kualitasnya baik dan diberikan dalam jumlah

cukup, maka pertumbuhan ternak akan terjadi secara cepat, demikian pula

sebaliknya (Tillman et al., 1991).

Pakan adalah semua bahan makanan yang dapat diberikan kepada ternak

dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Kebutuhan ternak terhadap jumlah pakan

tiap harinya tergantung dari jenis atau spesies, umur, dan fase pertumbuhan ternak

(dewasa, bunting, dan menyusui). Penyediaan pakan harus diupayakan secara

terus-menerus dan sesuai dengan standar gizi ternak tersebut. Pemberian pakan

yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi ternak dapat menyebabkan defisiensi zat

makanan sehingga mudah terserang penyakit (Manurung, 2008). Menurut Yudith

(2010) faktor yang mempengaruhi produksi sapi adalah kecukupan nutrisinya, bila
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ternak mengalami defisiensi vitamin dan mineral maka akan berpengaruh pada

proses metabolisme yang mengakibatkan terhambatnya produktivitas maupun

pertumbuhannya.

2.4.4. Gen

Pertumbuhan adalah pembentukan jaringan-jaringan baru, sehingga terjadi

perubahan bentuk, berat dan komposisi tubuh. Pengukuran pertumbuhan dapat

dilakukan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya sama yaitu mengacu pada

pertambahan bobot badan. Menurut Stanfield (1983), bobot badan merupakan

salah satu sifat yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat kuantitatif yang

dikendalikan oleh banyak gen. Pertumbuhan merupakan suatu proses yang

meliputi pertumbuhan bobot badan dan pertumbuhan semua bagian tubuh secara

merata dan proporsional. Pertumbuhan tubuh dipengaruhi oleh pakan, suhu,

kelembaban, dan kesehatan ternak (Eschborn, 1985).

Respon pertumbuhan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu genetik, jenis

kelamin, pakan, manajemen pemeliharaan, dan pencegahan penyakit.

Pertumbuhan bobot badan dipengaruhi pertumbuhan tiga jaringan tubuh yaitu

pertumbuhan kerangka, pertumbuhan otot, dan pertumbuhan lemak. Ukuran tubuh

bertambah sesuai dengan bertambahnya umur (Saleh et al., 1982). Pertumbuhan

kerangka maksimal pada umur dewasa tubuh yang mengikuti dewasa kelamin.

Gen merupakan faktor penentu sifat yang dibawa oleh orang tua. Pola

dasar pertumbuhan sangat ditentukan oleh gen. Misalnya warna kulit, tinggi

tubuh, bentuk wajah, dan sifat-sifat lainnya. Bahkan sampai pada komponen-

komponen yang terlibat dalam metabolisme di dalam tubuh (Junaidi, 2009).


