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SAMBUTAN REKTOR
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
(Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.)

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah
melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi
UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan
mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama
agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya.

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama,
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-
diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan
dosen bidang umum dan agama.

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi
serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita
sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya
diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang
disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah
dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa
negara.

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya,
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu
mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas
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pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa
ini.

Amin Ya Rabbal-Alamin.

Makassar,    September 2014
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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan dan kemuliaan
hanyalah milik-Nya. Dialah Allah yang menguasai kehidupan
makhluk-Nya dan memberikan aneka macam kenikmatan yang tidak
terhingga banyaknya.  Salawat dan salam di sampaikan kepada Nabi
Muhammad saw. yang telah berjasa membimbing umat manusia
menemukan jati diri dan mengenal Tuhan-Nya serta membangun
masyarakat menjadi masyarakat madani.

Al-Hamdulillah, akhirnya buku  ini dapat publikasikan. Di
samping sebagai bahan bacaan publik, buku ini juga digunakan
sebagai bahan ajar (Buku Daras) di Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar sebagai referensi utama dalam mata kuliah
“Manajemen Ternak Potong Dan Kerja” di perguruan tinggi.

Penulis sangat menyadari, tulisan  ini tentu tidak akan pernah
ada jika tidak didukung dan dibantu oleh mereka yang banyak
terlibat dalam penulisan ini. Karena itu, ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing H.T.,M.S. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selalu mendorong
para dosen untuk senantiasa meningkatkan potensi inner capacity.

2. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar dan Kepala perpustakaan Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta
stafnya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk
membaca, menulis dan meminjam buku-buku di perpustakaan.

3. Panitia penyelenggara penyusunan Buku Daras UIN Alauddin
tahun 2014 yang dengan sabar senantiasa mendorong dan
mengingatkan agar penulisan Buku Daras dapat diselesaikan
tepat waktu.
Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat.
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Makassar,   September 2014

Penulis
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PRAKATA

Puji dan Syukur, penulis haturkan Kehadirat Ilahi Rabbi, karena
perkenan-Nyalah, sehingga buku daras “Manajemen Ternak Potong dan
Kerja” dapat terselesaikan.

Buku daras ‘Manajemen Ternak Potong dan Kerja” merupakan
lanjutan dari buku” Ilmu Dasar Ternak Potong” yang telah Penulis tulis
sebelumnya. Materi di buku ini fokus pada manajemen ternak potong
dan kerja pada ternak besar khususnya ternak sapi yang merupakan
materi kuliah mahasiswa jurusan ilmu peternakan yaitu   “Manajemen
Ternak Potong dan Kerja” .Agar mahasiswa (i) atau pembaca yang
tertarik dengan ilmu peternakan ,dapat lebih mudah memahami isi buku
ini, maka Penulis melengkapi penjelasan materi dengan tabel dan
gambar.

Keistemewaan isi buku ini terletak pada penjelasan
keintegrasian ilmu yaitu beberapa Surah dan ayat-ayat dalam Al’Quran
dengan materi-materi yang, sehingga diharapkan dapat memperkokoh
Keimanan,Ketaqwaan dan Kesyukuran kita, akan Nikmat-Nikmat Yang
dianugerahkan Allah SWT kepada makhluk-Nya serta ciri khas UIN
Alauddin Makassar sebagai Universitas yang ternama di Indonesia
Timur.

Penulis berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca,
serta dapat membantu pengembangan Sains dan Teknologi di bidang
peternakan. Semoga Ilahi Rabbi, memberi kekuatan dan keberkahan
bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2014

Jumriah Syam
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BAB I 
PENGANTAR MANAJEMEN TERNAK POTONG DAN KERJA 

 
SATUAN BAHASAN 1: 
PENGERTIAN,PERANAN DAN  JENIS-JENIS MANAJEMEN 
TERNAK POTONG DAN KERJA, SERTA KLASIFIKASI 
TERNAK POTONG DAN KERJA 

 
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 

Bab ini membahas mengenai pengertian manajemen secara umum, 
pengertian ternak potong dan kerja, pengertian manajemen ternak 
potong dan kerja, peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan 
sains dan islam, jenis-jenis manajemen yang diterapkan dalam usaha 
ternak potong dan kerja serta klasifikasi ternak potong dan kerja. 
 

B. Pedoman Mempelajari Materi 
      Baca dan pahami dengan baik uraian tentang pengertian 
manajemen secara umum, pengertian ternak potong dan 
kerja,pengertian manajemen ternak potong dan kerja, peranan ternak 
potong dan kerja dalam tinjauan sains dan islam, jenis-jenis 
manajemen yang diterapkan dalam usaha ternak potong dan kerja 
serta klasifikasi ternak potong dan kerja.Selanjutnya buatlah 
ringkasan dari setiap subpokok pembahasan materi dan pahami 
dengan baik isinya. 
 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan pengertian 

manajemen secara umum, pengertian ternak potong dan 
kerja,serta pengertian manajemen ternak potong dan kerja 

2. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan peranan manajemen dalam 
usaha ternak potong dan kerja 

3. Mahasiswa (i) dapat memahami peranan ternak potong dan kerja 
dalam tinjauan sains dan islam 

4. Mahasiswa (i) dapatmengetahui jenis-jenis manajemen yang 
digunakan dalam usaha ternak potong dan kerja 

5. Mahasiswa (i) dapatmengetahui  jenis-jenis ternak yang dapat 
digunakan sebagai ternak potong dan kerja 

6. Mahasiswa (i) dapat mengetahui dan memahami 
pengklasifikasian ternak potong dan kerja 

7. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan integrasi keilmuan Agama 
Islam dan materi-materi yang ada 
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PENGERTIAN,PERANAN DAN  JENIS-JENIS MANAJEMEN 
TERNAK POTONG DAN KERJA, SERTA KLASIFIKASI 
TERNAK POTONG DAN KERJA 
 
Integrasi keilmuan 
 

Ternak dan kehidupan manusia sulit dipisahkan.Hal ini 
disebabkan ternak mempunyai peranan yang sangat vital bagi 
kelangsungan hidup manusia. Fakta ini tidak terbantahkan, karena hal ini 
terjadi,sejak adanya  peradaban manusia di dunia, dimana ternak telah 
dimanfaatkan,guna mendukung kemajuan peradaban manusia tersebut.  

Islam sebagai agama yang di wahyukan kepada Rasullah 
Muhammad s.a.w, telah memberikan tuntunan untuk penyempurnaan 
kehidupan manusia.Tuntunan ini bukan hanya untuk kebahagiaan hidup 
dunia,namun mencakup pula pencapaian  kebahagiaan di akhirat 
kelak..Hal ini disebabakan ajaraan-ajaran islam yang tertulis dalam 
Al’Quran, telah memberikan pedoman-pedoman kehidupan tersebut, 
meskipun tidak dijelaskan secara detail, namun secara garis besarnya 
dapat dipahami. Olehnya itu, merupakan suatu kewajiban sekaligus hak 
dari manusia untuk mencari dan menjabarkan hal tersebut sesuai dengan 
kebutuhan dan keahliannya 

Beberapa surah dalam Al’Quran, telah menjelaskan 
pentingnyapengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi, bagi 
kemaslahatan umat manusia khususnya yang berkaitandengantumbuh-
tumbuhan dan ternak , yaitu:  
 

1) Kewajiban untuk senantiasa mengembangkan sains dan 
teknologi 
 

a) Surah Al’Alaq (QS.96:1-5) 

ۡٱ
ۡ
ِۡۡۡكَرأ ًِۡٱة ِيٱَرّبَِمۡۡۡش ََۡٱَخيََق١َۡۡۡخيََقَّۡۡلذ نَسَٰ َۡعيٍَقۡۡۡۡلِ َۡ ۡٱ٢ٌِۡۡۡ

ۡ
ۡكَرمُۡٱَوَربَُّمۡۡۡكَرأ

َ
٣ۡۡۡۡۡل

ِيٱ َِّۡۡلذ ۡة ًَ
ًِۡٱَعيذ ٤ًَۡۡۡۡۡىَليَ ََۡٱَۡعيذ نَسَٰ ۡۡۡۡلِ ًۡ َۡيۡعيَ ًۡ َ اۡل ٌَ٥ۡ 

Terjemahnya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan baca tulis. 
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b) Surah Al’Baqarah(QS.2:32 dan 269) 

ْۡ ٔا ُ َُجۡۡكَال
َ
إُِذَمۡأ ٓۡۖٓ َِا َخ ٍۡ اَۡعيذ ٌَ ۡ ََۡلَآۡإَِلذ ًَ ََِمََۡلِۡعۡي ًُۡٱُشۡتَحَٰ ًُۡٱۡۡىَعيِي  ٣٢ۡۡۡۡلَِهي

Terjemahnya: 
32. mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa 
yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana[35]." 
 
[35] Sebenarnya terjemahan hakim dengan Maha Bijaksana kurang tepat, karena arti 
hakim Ialah: yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan 
sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya.di sini diartikan dengan Maha Bijaksana 
karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti Hakim. 

 

ٓ أُْولُىاْ   يُۡؤتِي ٱۡلِحۡكَوةَ َهي يََشآُءُۚ َوَهي يُۡؤَت ٱۡلِحۡكَوةَ فَقَۡذ أُوتَِي َخۡيٗزا َكثِيٗزۗا َوَها يَذَّكَُّز إَِّلَّ
ِ  ٱۡلَ  ٢٦٩ۡلَِٰ  

 
Terjemahnya: 
269. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan 
As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi 
hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang 
yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). 

 
 

c) Surah Al’Imran (QS.3:190-191) 
ۡۡإِنۡذ  َۡخيِۡق َمََٰنَٰتِۡٱِِف ۡرِضۡٱوَۡۡلصذ

َ
ۡوِۡٱۡۡخخَِلَِٰفۡٱوَۡۡۡۡل ارِۡٱوََّۡۡلذ َٓ ٓأَلَيَٰٖجَۡۡلذ

ْوِِلۡ
ُ
ىَۡبَٰبِۡٱّۡلِ

َ
ََۡٱ١٩٠ۡۡۡۡل ِي َۡٱيَۡذُنُروَنَّۡۡلذ ّۡۡللذ ًۡ ِٓ ِ ُِٔب ُۡج َٰ

اَۡوُقُعٔٗداَۡولََعَ ٍٗ كَِيَٰ
ُروَنِِۡفَۡخيِۡقۡ َمََٰنَٰتِۡٱَوَيَخَفهذ ۡرِضۡٱوَۡۡلصذ

َ
اَۡخيَۡلَجَۡهََٰذاَۡبَِٰعٗٗلۡۡۡۡل ٌَ َِاۡ َربذ

َِاَۡعَذاَبۡ ََِمۡفَلِ ١٩١َۡۡۡلذارِۡٱُشۡتَحَٰ
ۡ

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 
siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci 

Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. 
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Ketiga surah tersebut diatas dapat dimaknai bahwa belajar atau menuntut 
ilmu merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Belajar dapat dilakukan 
melalui pendidikan formal dan informal .Obyek pembelajarannyaadalah 
segala hal yang telah diciptakan oleh Allah SWT seperti ternak, tumbuh-
tumbuhan,alam sekitar (gunung,sungai,laut dll). Sedangkan manusia 
merupakan subyek sekaligus obyek dari proses pembelajaran itu 
sendiri.Pentingnya proses pembelajaran, karena melalui jalur ini, 
optimalisasi penggunaan akal dan pikiran yang dimiliki oleh manusia juga 
telah disebutkan berulang kali dalam beberapa ayat diatas. Akal dan 
pikiran inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan 
Tuhan di dunia, sehingga mengokohkan takdirnya sebagai khalifah di 
bumi. 
     Penggunaan akal pikiran manusia, utamanya dalam pengembangan 
sains dan teknologi di berbagai bidang ilmu di Abad ke-21 ini berjalan 
sangat pesat.Khusus di bidang peternakan dan bidangilmu  yang terkait 
lainnya, telah dirasakan manfaatnya.  
    Ternak sebagai salah produk yang sangat dibutuhkan oleh 
manusia,karena ternak merupakan kebutuhan dasar, utamanya dalam 
pemenuhan kebutuhan protein hewani.Penjelasan akan hal ini dapat diliat 
pada surah dan ayat-ayat selanjutnya. 
 

2) Peranan ternak dalam  kehidupan manusia 
 

a) Surah An Nahl  (QS. 16:5, 14 dan 66) 
ًَۡٱوَۡ  َُۡعَٰ

َ
ُكئَُنۡۡۡۡل

ۡ
اۡحَأ َٓ ِۡ ٌِ َنَٰفُِعَۡو ٌَ اۡدِۡفءَٞۡو َٓ ۡفِي ًۡ ىَُل ٓۡۖ ا َٓ ٥َۡۡخيََل

Terjemahnya: 
5. dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang 

menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. 

 

 

َۡٔ ُْ ِيٱَۡو َرَّۡۡلذ ۡۡۡۡلَۡدرَۡٱَشخذ ُّ ِۡ ٌِ ْۡ ٔا اَۡوتَۡصَخۡخرُِج اَۡظرِّيٗ ٍٗ َۡۡلۡ ُّ ِۡ ٌِ ْۡ ٔا ُكيُ
ۡ
ِِلَأ

ۡحَيۡبَۡ ِۡخيَۡيٗث َۖٓۡوحََرى ا َٓ ۡفَۡضيِِّۡۡىُۡفيَۡمۡٱُصَٔن ٌَِ ۡ ْ ٔا َۡوِِلَبَۡخُغ ۡفِيِّ اِخَر َٔ ۡۦَم
ۡتَۡشُهُروَنۡ ًۡ  ١٤َۡوىََعيذُل

Terjemahnya: 
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14. dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 
daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan 
yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari 
(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. 
 

نِ ٱلَُكۡن فِي  َوإِىَّ  َعِ ًۡ ا فِي بُطُىًِهِ  ۡلَ وَّ  ًُّۡسقِيُكن هِّ
ٗۖ
َزٗة ٰۡ ًٌَا َخالِٗصا  ۦلَِع ِهۢي بَۡيِي فَۡزٖث َوَدٖم لَّٰ

ِزبِييَ   ٦٦َۡۡسآئِٗغا لِّلشَِّ
Terjemahnya: 

66. dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 
kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) 
susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang 

meminumnya. 

 

Ayat-ayat  tersebut diatas dapat di maknai bahwa, ternak diciptakan untuk 
menopang kehidupan manusia . Jadi, apa saja yang dimiliki  ataupun yang 
dapat dihasilkan oleh ternak dapat dikaji dan dikembangkan, agar dapat 
diolah sehingga diambil manfaat darinya. 
Kemampuan manuasia dalam pengembangan sains dan teknologi ilmu 
peternakan, merupakan suatu keharusan. Hal ini disebabkan, 
pengembangan dan pemanfaatan ternak merupakan wujud rasa syukur 
atas anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Olehnya itu, sebagai umat 
Islam yang taat kepada ajaran agama yang senantiasa menganjurkan 
bersyukur atas anugerah tersebut, maka mengkaji dan mengembangkan 
ternak dan hasil-hasilnya adalah sesuai dengan ajaran agama Islam. 
 
D. Materi Kuliah 

 
a. Pengantar mengenai manajemen ternak potong dan kerja 

 
Istilah manajemen ternak potong dan kerja, bagi yang telah lama 
mendalami Ilmu peternakandan atau berkecimpung di sektor peternakan, 
bukanlah hal yang baru.Namun, Penulis merasa penting untuk mengulas 
diawali materi , agar dapat mengingatkan kembali bagi para pembaca 
,sehingga adanya persamaan persepsi dalam memahami materi lebih 
lanjut.  

Mata kuliah Manajemen Usaha Ternak Potng dan Kerja, adalah mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa (i) jurusan ilmu peternakan. Buku Daras 
Manajemen Ternak Potong dan Kerja ini, merupakan buku kedua yang 
Penulis susun yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja. Buku 
pertama berjudul”Ilmu Dasar Ternak Potong dan Kerja, sehingga buku 
daras manajemen ternak potong dan kerja ini merupakan pendalaman 
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atau kelanjutan dari buku pertama yang telah penulis susun sebelumnya. 
Olehnya itu, penulis menganjurkan membaca buku pertama sebelum 
membaca buku kedua ini. Namun, bagi yang belum sempat membaca 
buku pertama, diharapkan tidak akan mengalami kesulitan membaca buku 
kedua ini, karena penulis akan menguraikan beberapa hal yang mendasar, 
sehingga memudahkan pembaca untuk memahami setiap materi. 

Ada beberapa pertanyaan mendasar yang sering timbul ketika 
mempelajari manajemen ternak potong dan kerja, seperti: 

 Apa yang dimaksud manajemen? 
 Apa itu ternak? hewan? 
 Apa perbedaan ternak dan hewan? 
 Apa itu ternak potong dan kerja? 
 Apa yang dimaksud manajemen ternak potong dan kerja? 

 
Pertanyaan-pertanyaan diatas dapat terjawab melalui uraian berikut ini: 

 DEFENISI 

 Defenisi manajemen  
Secara etimologis, manajemen adalah kosa kata yang berasal dari 

bahasa Perancis kuno, yaitu menegement yang berarti seni melaksanakan dan 
mengatur, namun defenisi secara spesifik belum ada yang disepakati, karena 
adanya perbedaan pandangan dan pendapat para ahli. Defenisi  
manajemen menurut pendapat beberapa ahli memiliki perbedaan dan 
persamaan,untuk jelasnya dapat dilihat berikut ini: 

a) G.R. Terry menyatakan,bahwamanajemen adalah suatu proses 
atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 
suatu kelompok orang-orang, kearah tujuan-tujuan organisasional 
atau maksudmaksud yang nyata 

b) Hilman menyatakan,bahwamanajemen adalah fungsi untuk 
mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi 
usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama  

c) Ricky W. Griffin menyatakan,bahwamanajemen sebagai sebuah 
proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara 
efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai 
sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas 
yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai 
dengan jadwal. 

d) Menurut Drs. Oey Liang Lee,bahwa manajemen adalah seni 
dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan 
dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 
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e) Menurut William H. Newman,bahwamanajemen adalah fungsi 
yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui 
orang lain. 

f) Renville Siagian menyatakan,bahwa manajemen adalah suatu 
bidang usaha yang bergarak dalam bidang jasa pelayanan dan 
dikelola oleh para tenaga ahli tyerlatih serta berpengalaman. 

g) Menurut Prof. Eiji Ogawa bahwa manajemen adalah 
perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian kegiatan-
kegiatan termasuk system pembuatan barang yang dilakukan oleh 
organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan 
sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai 
dengan kondisi lingkungan yang berubah. 

h) Menurut Federick Winslow Taylor,bahwa manajemen adalah 
suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap 
persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan (dan organisasi 
lain) atau setiap sistem kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa 
seorang sarjana dan dengan menggunakan alat-alat perumusan. 

i) Menurut Henry Fayol, bahwa manajemen mengandung 
gagasan lima fungsi utama yaitu, merancang, mengorganisasi, 
memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. 

j) Lyndak F. Urwick menyatakan,bahwa 
manajemen adalah forecasting (meramalkan), planning organizing 
(perencanaan pengorganisian), commanding (memerintahklan), 
coordinating (pengkoordinasian) dan controlling (pengontrolan). 
Berdasarkan defenisi dari berbagai ahli itu, Penulis menyimpulkan 
bahwa manajemen adalah penerapan 
perencanaan,pengorganisasian dan kontrol terhadap sumber daya 
yang ada guna mencapai tujuan. 
 

 Defenisi ternak, hewan serta ternak potong dan kerja  
Defenisi mengenai ternak potong ada beberapa, antara lain : 

 Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan 
sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau 
hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian 

 Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian 
hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara 
maupun yang hidup di habitatnya 

 Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk 
sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud 
tertentu. 

 Ternak potong adalah ternak ruminansia dan /atau  non 
ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan utama penghasil 
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daging, dengan mengoptimalkan faktor internal dan eksternal dari 
ternak  .  

 Ilmu ternak potong adalah  Ilmu yang mempelajarari faktor - 
faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
ternak serta mengoptimalkan faktor tersebut dengan 
menggunakan teknologi dengan tujuan utama penghasil daging 

 Menurut Suhardi (2013), ilmu ternak potong adalah ilmu yang 
mempelajari semua aspek biologis pada ternak,baik mekanisme 
biologis yang terjadi secara internal maupun  eksternal serta 
interaksinya yang kemudian melalui rekayasa dan input teknologi 
diarahkan untuk tujuan produksi daging dan kerja 

 Ternak potong dan kerja adalah ternak ruminansia dan /atau  
non ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan dapat 
menghasilkan daging serta dapat dimanfaatkan untuk membantu 
kegiatan usaha lainnya,yaitu sebagai tenaga kerja.  
 

Penggunaan ternak sebagai tenaga kerja, banyak ditemui di wilayah 
Indonesi khususnya di daerah pedesaan.Penggunaan sebagai tenaga 
pembajak di sawah dan transportasi 

 
 

 Defenisi  manajemen ternak potong dan kerja  
Berdasarkan defenisi sebelumnya, maka manajemen ternak potong dan 
kerja dapat didefenisikan suatu sistem pengusahaan ternak potong dan 
kerja dengan penerapan aspek-aspek manajemen di dalamnya,sehingga 
memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan profit 
keuntungan  

 
b. Peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sainstek 

dan Islam 
 
Diawal materi telah dipaparkan mengenai beberapa surah dan ayat-

ayat dalam Al’Quran yang mengandung makna keterkaitan antara 
manusia dan ternak dalam kehidupan.Peranan ternak potong dalam 
tinjauan sains dan Islam, dapat diuraikan berikut ini: 

Ternak potong dan kerja yang diusahakan, baik dalam bentuk 
tatalakasana pemeliharaan ternaknya, pengolahan hasil-hasilnya serta 
pemasarannya,membutuhkan sainstek didalamnya. Tanpa penerapan 
sainstek dalam usaha tersebut,maka hal yang sangat sulit untuk 
mendapatkan yang diharapkan. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan 
ternak yang berkaitan dengan breeding (perkawinan) untuk menghasilkan 
jumlah anak yang banyak dan berkualitas. Secara alamiah ternak dapat 
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melakukan perkawinan tanpa bantuan manusia, selanjutnya ternak 
bunting dan melahirkan anak. Namun, anak yang dihasilkan, apabila 
dilihat dari segi jarak kelahiran antara anak yang satu dengan anak yang 
berikutnya (calving interval), dapat lebih panjang/lebih lama. Hal berbeda 
akan terjadi, jika sains dan teknologi dimana manusia  terlibat di 
dalamnya. Contohnya, sapi jika perkawinan secara alamiah, maka calving 
interval 1 tahun atau 12 bulan (secara teoritis dapat melahirkan setiap 
tahun atau 12 bulan), hal ini akan sulit ditemui, terkadang calving 
intervalnya dapat mencapai 18-24 bulan. Namun, dengan bantuan 
manusia melalui penggunaan sains dan teknologi (sainstek) dilakukan   
perkawinan secara Inseminasi Buatan (IB) maka calving intervalnya dapat 
diperpendek menjadi 12-15 bulan.Hal ini berdasarkan hasil penelitian 
(research) yang dilakukan penulis di tahun 2006. 

Berdasarkan uraian contoh diatas, maka peranan ternak potong 
dalam tinjauan sains dan teknologi (saintek) adalah dapat  memacu 
pertambahan populasi .Pertambahan jumlah populasi ini sangat 
membantu umat Islam dalam pelaksanaan  ajaran-ajaran yang diyakini. 
Olehnya itu, dari tinjauan Islam peranan sains dan teknologi (saintek) 
sangat membantu,karena dapat memacu jumlah populasi ternak sehingga 
menjamin ketersediaan ternak qurban (sapi, kerbau dan kambing 
/domba)  pada saat Hari Raya Idul Adha (Idul Qurban). Ketersediaan 
ternak qurban ini, memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk 
melaksanakan qurban.Dampak positif lainnya adalah: 

 Dapat meningkatkan kesejahteraan bagi peternak(sapi,kerbau dan 
kambing/domba),karena meningkatnya pendapatan dari penjualan 
ternak . 

 Masyarakat yang kurang mampu, dapat menikmati daging qurban 
 Kesadaran umat muslim untuk berqurban tidak terhambat oleh 

masalah kurangnya ketersediaan ternak 
 Memacu ilmuwan untuk melakukan research (penelitian)khususnya 

berkaitan dengan sainstek ilmu peternakan.  
Peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sains dan Islam 

lainnya, adalah dibutuhkannya ternak pada saat “Aqiqah” yaitu ternak 
kambing. Kondisi ini, tidak akan berubah hingga akhir zaman, Olehnya 
itu, peranan ternak potong dan kerja akan terus berlanjut dalam 
kehidupan manusia di dunia. 
 

c. Jenis-Jenis Manajemen  Ternak Potong dan Kerja 
Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan defenisi  manajemn 

khususnya manajemen usaha ternak potong dan kerja.Dalam manajemen 
ternak potong dan kerja dapat dibedakan atas: 
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1) Manajemen Penilaian adalah suatu sistem penilaian pada  ternak 
agar perencanaan dan pengelolaan ternak dapat  memberikan hasil 
yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan/atauprofit keuntungan 

2) Manajemen pakan adalah suatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan pakan serta sumber-sumber  pakan,sehingga ternak 
dapat  memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) 
dan/atauprofit keuntungan 

3) Manajemen reproduksi adalahsuatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan  program reproduksi ternak ,sehinggaternak dapat  
memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan 
/atauprofit keuntungan 

4) Manajemen kesehatan adalahsuatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan program kesehataan ternak,  sehinggaternak dapat  
memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) 
dan/atauprofit(keuntungan) 

5) Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem 
perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan,sehingga 
ternak dapat  memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit 
(manfaat) dan/atauprofit keuntungan 

6) Manajemen pengolahan hasil ternak danikutannyaadalahsuatu 
sistem pengolahan ternak dan hasil ikutannya, sehingga 
memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) 
dan/atauprofit keuntungan 

7) Manajemen pemasaran adalah suatu sistem perencanaan dan 
pemasaran  ternak dan hasil  ikutannya, sehingga memberikan 
hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan/atauprofit 
keuntungan 

 
Kesuksesan usaha ternak potong dan kerja ini, sangat dipengaruhi 

penerapan aspek-aspek manajemen yang ada. Antara satu manajemen 
dengan manajemen lainnya saling  berkaitan dan memberikan kontribusi 
dalam keberhasilan itu. Olehnya itu, aspek-aspek manajemen ini harus 
berjalan secara sinergis. Gambaran keterkaitannya dapat dilihat pada 
gambar 1berikut: 
 

d. Klasifikasi Ternak Potong dan Kerja 
 

Klasifikasi ternak potong dan kerja dapat dibedakan atas : 
 Ternak besar seperti sapi,kerbau dan kuda 
 Ternak kecil seperti kambing,domba dan babi 
 Ternak unggas seperti ayam,itik dan entok 
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Klasifikasi ternak dapat diuraikan berikut ini: 
 

I. Ternak  besar 

Ternak besar adalah  jenis ternak yang tergolong pada ternak 
memamah biak dan atau mempunyai bentuk tubuh yang besar, seperti 
sapi, kerbau dan kuda 

1) Sapi 
   Sapi adalah ternak memamah biak yang mempunyai ukuran 

tubuh yang besar, mempunyai empat kaki, ada yang bertanduk ada pula 
yang tidak bertanduk, ada yang berponok dan ada pula yang tidak 
berponok. 
     Bangsa-bangsa  sapi  yang termasuk tipe dwiguna seperti: 

 Bali, Madura, Onggole (tipe potong dan kerja) 

 Hariana, Kankrej (tipesusu dan kerja) :  

 Red Poll, Milking Shorthorn, Devo (tipe pedaging dan susu) 
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Gambar 1.Keterkaitan antar Aspek Manajemen dalam Usaha Ternak 
Potong dan Kerja 

Pengklasifikasian  ternak sapi berdasarkan taksonominya adalah : 
Kingdom : Animalia 
Subingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subordo : Ungulata 
Ordo : Artiodactyla 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Bovinae 
Genus : Bos,Bison 
Sub Genus : Bos dan Bibos 
Spesies : Bos (bibos) Banteng (Bali) 
  Bos(bibos) frontalis (mithan) 
  Bos (phoepagus) grunniens (yak jinak) 

2) Kerbau 
Kerbau adalah binatang memamak biah yang masih termasuk 

dalam subkeluarga bovinae.Kerbau termasuk dalam subfamilyBivinae genus 
Bubalu.Bison Amerika (Bison-bison), sering disalah namakan sebagai 
kerbau.Bison termasuk dalam subfamily Bovinae genus Bison.Dari empat 
subspecies kerbau, hanya satu yang menjadi jinak, yaitu dari spesies 
Bubalus amee (mulanya kerbau daratan Asia). 

Tujuan utama pemeliharaan ternak kerbau bersifat dwiguna yaitu 
untuk tujuan kerja dan penghasil daging.Namun, pada umumnya 
masyarakat di pedesaan menggunakan ternak kerbau sebagai ternak kerja 
yaitu membajak disawah.Meskipun,hal ini telah mengalami pergeseran 
fungsi,karena digantikan dengan mesin-mesin pertanian.Konsumsi daging 
ternak kerbau lebih rendah dibandingkan dari daging sapi,hal ini 
disebabkan selera konsumen (consumer of diferentiation) 

Pengklasifikasian  ternakkerbau berdasarkan taksonominya adalah: 

Kingdom : Animalia 
Subingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subordo : Ungulata 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bovinae
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ordo : Artiodactyla 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Bovinae 
Genus : Bubalus 
Sub Genus : - 
Spesies : Bubalus bubalis 
  Bubalus depresicornis epresicornis 
 
 

 Bubalus depresicornis quarlesi 

 
    Dibandingkan antara sapi dan kerbau,keduanya mempunyai 

perbedaan yaitu : 

 Kerbau mempunyai tulang yang lebih besar 

 Kaki dan kuku kerbau lebih kuat 

 Kerbau tidak berpunuk (berkelasa) dan tidak 
bergelambir 

 Tanduk kerbau pipih lebar, bahkan pada kerbau sungai 
tanduknya melengkung nyata 

 Jumlah kromosom kerbau 48, sedangkan sapi 60 
Klasifikasi kerbau masih belum pasti, ada beberapa pendapat yang 

mengelompokkan kerbau sebagai Bubalus bubalis dengan tiga subspesies, 
yaitu: 

 Kerbau sungai (B,bubalis bubalis) yang berasal dari Asia 
Selatan 

 Kerbau rawa (B.bubalis carabanesis) yang berasal dari 
Asia Tenggara 

 Kerbau liar (B.bubalis arnee) 
 

3) Kuda 
 
Kuda telah lama menjadi ternak piaraan,utamanya  sebagai sarana 

transportasiangkutan darat. Olehnya itu, tujuan utama pemeliharaan kuda 
pada awalnya adalah sebagai ternak kerja. Di beberapa 
daerah,pemeliharaan ternak kuda bertujuan sebagai ternak kerja dan 
penghasil daging (dwiguna), hal ini dapat ditemui di Kabupaten 
Jeneponto Sulawesi Selatan, P.Sumbawa dan pulau-pulau Nusa Tenggara. 
Di Malang dan Banyuwangi, kuda dipotong untuk konsumsi daging. Jadi, 
pemanfaatan kuda tidak hanya sebagai ternak kerja,tetapi juga untuk 
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dikonsumsi dagingnya,sehingga kuda dapat dikategorikan kedalam ternak 
potong dan kerja. 

Kuda mempunyai nama berbeda-beda, tergantung daerah atau 
suku tempat ternak ini dipelihara..Dalam bahasa Makassar kuda disebut 
jarang, bahasa Jawa disebut jaran, bahasa bugis di sebut nyarang. 

Kuda memiliki tubuh yang tertutupi rambut, walaupun pada 
tubuhnya rambut tersebut tidak terlihat jelas.Rambut-rambut tersebut 
berfungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh panas dan dingin.  Pada 
bagian atas antara kepala dengan leher terdapat rambut yang tebal dan 
banyak, begitu juga pada bagian ekor. Hampir sama juga dengan hewan 
lainnya pada kelas mamalia, kuda memiliki mata, hidung, mulut, daun 
telinga, berkaki empat, dan mempunyai ekor. Kuda memiliki jari yang 
ganjil, sehingga termasuk kedalam kelompok mamalia berjari ganjil 
(perisodactya) dan disetiap kaki hanya memiliki satu kuku (berkuku satu). 

Di Indonesia, peternakan kuda sebagai penghasil daging, tidak 
mengalami perkembangan yang berarti, dibandingkan dengan ternak 
potong dan kerja lainnya. Hal ini dapat diakibatkan: 

 Semakin tergesernya fungsi kuda sebagai sarana transportasi 
darat; 

 Penggunaan teknologi perkembangbiakan belum dapat 
dilakukan oleh masyarakatbawah,seperti perkawinan antara 
kuda  pejantan unggul dan kuda-kuda lokal.Hal ini diakibatkan 
biaya yang dibutuhkan mahal serta membutuhkan waktu yang 
lama; 

 Semakin berkurangnya padang rumput sebagai tempat 
penggembalaan; 

 Semakin berkurangnya lomba kuda pacu di beberapa daerah 
yang pernah menjadi sentra-sentra peternakaan kuda seperti 
Sumatera Barat. 

Saat ini , daerah yang masih  maju peternakan kudanya adalah 
P.Sumba dengan jenis kuda sandelyang lazim pula disebutkuda 
Sandalwoodpony. Kuda sandel  ataukuda Sandalwoodponyini adalah kuda 
pacu asli Indonesia yang dikembangkkan di Pulau Sumba. Kuda ini 
sampai sekarang masih merupakan kuda yang diternakkan di Pulau 
Sumba,selanjutnya  dijual dan dikirim ke pulau-pulau lain seperti Jawa, 
Madura, dan Bali untuk dipergunakan sebagai kuda tarik, kuda tunggang 
serta kuda pacu. Olehnya itu lomba pacuan kuda sandel masih bisa 
dinikmati di berbagai daerah di Indonesia terutama di Jawa, Madura, 
danSumba. 

 
Pengklasifikasian  ternakkuda berdasarkan taksonominya adalah: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumba
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Kingdom : Animalia 
Subingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subordo : Ungulata 
Ordo : Perissodactyla 
Famili : Equidae 
Genus : Equus 
Sub Genus : - 
Spesies : Equus caballus 
  Equus ferus caballus 

 
 

II. Ternak Kecil 
Dalam pengklasifikasian ternak potong dan kerja ada yang 

berasal dari ternak kecil. Ternak kecil adalah jenis ternak yang tergolong 
pada ternak yang berbadan kecil , seperti : kambing,domba dan  babi. 

 
1) Kambing  

      Kambing merupakan binatang memamah biak, mempunyai 
ukuran badan kecil/sedang.. Kambing yang ada dan banyak dipelihara 
saat ini berasal dari : Capra hircus (berasal dari Pakistan), Capra falconeru 
(berasal dari Khasmir), Capra prisca (berasal dari Balkan) 

Pengklasifikasian  ternak kambing berdasarkan taksonominya 
adalah  

 

 

Kingdom : Animalia 
Subingdom : Vertebrata 
Filum : Chordata 
Klass : Mamalia 
Ordo : Ungulata 
Subordo : Ruminansia 
Section : Pecora 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Caprini 
Genus : Capra 
Spesie : Capra aegragus 
Subspesies : Capra aegragus hircus 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perissodactyla
http://id.wikipedia.org/wiki/Equidae
http://id.wikipedia.org/wiki/Equus
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Bangsa-bangsa  kambing yang termasuk tipe potong ( pedaging) adalah:  

 Boer 
 Fijian 
 Kacang 
 Ma’Tou 
 Sirohi 
 Sudan Desert 
 Black Bengal 
 Criollo 
 West African Desert 
 Maradi (Red Sekoto) 
 Mubende 

 
2) Domba 

 
Domba merupakan binatang memamah biak, mempunyai 

ukuran badan kecil/sedang.Domba dalam pemelihaarannya, umumnya 
bertujuan sebagai penghasil: daging, wool dan dwiguna.Jadi, domba jarang 
diperuntukkan untuk ternak kerja. 

Kambing dan domba terkadang sulit dibedakan dengan 

domba,karena bentuk dan ukuran tubuhnya yang hampir sama.Namun, 

perbedaan yang menonjol antara domba dan kambing adalah kambing 

utamanya kambing jantan mengeluarkan bau/aroma khas,sedangkan 

domba tidak. 

Bangsa-bangsa  domba yang termasuk tipe potong (pedaging) 
adalah :  

 Domba ekor gemuk 

 Domba ekor tipis (DET) 

 Domba Priangan (Garut) 

 Domba Dorset 

 Domba Texel 

 Domba Dorper 

 Domba Barbados Blacbelly 

 Domba Acipayam 

 Doma Southdown 

 Domba Karakul 

 Domba Suffolk 
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 Domba St.Croix 

 Domba Rambouillet 
 

Pengklasifikasian  ternak domba berdasarkan taksonominya 

adalah :  

Kingdom : Animalia 
Subkingdom : Vertebrata 
Filum  Chordata 
Klass : Mamalia 
Ordo : Ungulata 
Subordo : Ruminansia 
Section : Pecora 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Caprini 
Genus : Ovis 
Spesies : Ovis ammon 
Subspesies : Ovis ammon aries 

 
 
3) Babi 
 
Babi sangat produktif sebagai ternak potong, hal ini 

disebabkan siklus reproduksinya tinggi,dalam artian dapat melahirkan 3 
kali dalam setahun dan jumlah anak yang dihasilkan dapat mencapai 5-6 
ekor/kelahiran.Namun, perkembangan usaha ternak babi sangat 
dipengaruhi oleh agama . Hal inilah yang menyebabkan usaha ternak babi 
hanya berkembang pada daerah yang mayoritas penduduknya beragama 
non muslim.Kondisi inipun yang terjadi di Indonesia,sehingga usaha 
ternak babi hanya dapat berkembang dengan baik  di Tanatoraja (Sulsel), 
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nias, Papua, Sumatera Utara. 

Pengklasifikasian  ternak babi berdasarkan taksonominya 

adalah : 

Kingdom : Animalia 
Subingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subklass : Theria 
Ordo  : Artiodactyla 
Famili : Suidae 
Subfamili : Suinae 
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Genus : Sus 
Spesies : Sus scofa (babi liar dari Eropa) 
  Sus vittatus (babi liar dari Asia) 
  Sus celebensis 
  Sus barbatus 

 
I. Ternak Unggas 

Dalam pengklasifikasian ternak potong dan kerja ada yang 
berasal dari ternak unggas.Ternak unggas adalah jenis ternak yang 
tergolong bersayap dan sudah lazim dipelihara oleh masyarakat, untuk 
mendapatkan hasilnya, seperti :ayam, itik, entok dan kalkun. 

 
 
1) Ayam 
Ayam peliharaan yang ada saat ini berasal dari ayam liar 

(hutan), yang telah mengalami proses domestikasi. Ayam sangat disenangi 
sebagai hewan peliharaan,karena daya adaptasinya yang tinggi,artinya 
dapat hidup dimana saja,asalkan terpenuhi kebutuhan makanannya.Ayam 

peliharaan dari daerah tropis merupakan sumber pangan paling penting di 
dunia (National Research Council 1993dalam Nataamijaya, 2010 ), 
selanjutnya, Sonaiya 2007 dalam Nataamijaya, 2010  dikatakan bahwa,di 
Negara berkembang, usaha ternak ayam lokal berperan penting dalam 
meningkatkan pendapatan masyarakat, karena usahatersebut melibatkan 
sebagian besar penduduk miskin 

Di Indonesia terdapat berbagai jenis ayam lokal, baik yang asli 
maupun hasil adaptasi yang dilakukan puluhan bahkan ratusan tahun yang 
lalu.Ayam lokal yang tidak memiliki karakteristik khusus disebutsebagai 
ayam kampung.Ayam lokal dikategorikan sebagai ayam buras (ayam bukan 
ras) dan  lazimpula disebut ayam kampungMasyarakat pedesaan umumnya 
memelihara ayam kampung untuk mendapatkan daging, telur maupun 
sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan. 

Pengklasifikasian  ternak ayam, berdasarkan taksonominya 

adalah : 

Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sub-Phylum : Vertebrata  
Klass : Aves 
Ordo  : Galliformes  
Famili : Phasianidae 
Genus : Gallus 
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Spesies : Gallus gallus, 
  Gallus Varius, 
  Gallus Sonneratii,  
  Gallus Lafayetii 

 
Ayam lokal dapat digolongkan sebagai: 

 Tipe pedaging (pelung, nagrak, gaok, dan sedayu),  

 Tipe petelur (kedu hitam, kedu putih, nusa penida, 
nunukan,merawang, wareng, dan ayam sumatera), 

 Tipe dwiguna (ayam sentul, bangkalan,olagan, kampung, 
ayunai, melayu, danayam siem) (Nataamijaya, 2010).  

Selain ayam lokal,adapula ayam hasil persilangan yang disebut 
ayam ras. Berdasarkan tujuan utama pemeliharaannya ayam ras tipe 
pedaging ini  ,dikenal dengan nama  ayam potong atau ayam pedaging 
(broiler). 

 
2) Itik 
 
Unggas lain yang banyak dipelihara di Indonesia adalahItik atau 

Bebek. Itik atau Bebek umumnya adalah burung akuatik yang sebagian 
besar berukuran lebih kecil dibandingkan kerabatnya, angsa dan angsa 
berleher pendek, dapat ditemukan pada perairan air tawar maupun air 

laut.Itik yang dipelihara berdasarkan tujuan utamanya dibedakan atas 3  
tipe yaitu tipe pedaging, tipe petelur dan tipe dwiguna.Itik tipe pedaging 
(meat type) memiliki karakteristik bentuk tubuh yang lebih besar 
dibandingkan tipe petelur,pertumbuhannya sangat cepat dengan struktur 
daging yang sangat baik. Itik tipe pedaging seperti: 

 Aylesbury:pertama kali dikembangkan di Aylesbury 
Inggris. Merupakan tipe pedaging dengan daging berwarna 
putih (White Meat) 

 Cayuga:asal itik ini tidak diketahui secara pasti, namun 
banyak dipelihara di Cayuga New York USA. Termasuk tipe 
pedaging dengan produksi telur 150 – 200 butir / tahun. 

 Peking: berasal dari Tiongkok (Tient Sien) yang dibesarkan 
di Inggris dan Amerika pada Tahun 1873. Merupakan 
ternak potong yang sangat populer dan digemari. 

 Rouen:awalnya diternakkan di Rouen – Inggris pada tahun 
1800 dan masuk ke Amerika pada tahun 1850,sebagai tipe 
pedaging yang sangat disukai karena jinak 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Burung_akuatik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Angsa
http://id.wikipedia.org/wiki/Angsa_berleher_pendek
http://id.wikipedia.org/wiki/Angsa_berleher_pendek
http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tawar
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
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Bangsa itik yang banyak dipelihara di Indonesia dapat 
digolongkan sebagai anggota Bangsa Itik Indian Runner yang berasal dari 
Asia Tenggara atau India.Itik Indonesia dapat dianggap sebagai varietas 
dari Itik Indian Runner. Indian runner atau itik Indonesia,oleh orang 
Belanda disebut Indiche-Loopend. Indian runner sudah ada di Indonesia 
sejak berabad-abad yang lalu,sehinggadikenal dengan nama“bebek rakyat 
atau bebek kampung”. 

Menurut para ahli, di tahun 1930 ada 20 ekor Indian runner 
asal Comal, Propinsi Jawa Tengah di bawa dan dipamerkan  di Eropa. Di 
Eropa itik Indian runner kemudian diseleksi 
dan  dikembangbiakan,sehingga menghasilkan itik  jenis unggul seperti 
itik Khaki campbell. Itik Khaki campbell adalah hasil persilangan antara 
Indian runner dan Rouen jantan,dengan produksi telur dapat mencapai 
250 – 350  butir  per tahun.adalah keturunan itik liar yang 
didomestikasi.  Itik Khaki Campbell yang dikembangbiakkan di Eropa 
adalah Indian runner putih, sedangkan yang dikembangbiakkan di 
Indonesia adalah Indian runner merah tua kecokelatan atau warna 
jarakan.Selanjutnya,guna menjaga dan mempertahan karakteristik serta 
kemurnian Itik lokal, dibentuklah sentra peternakan di beberapa wilayah 
Indoneia. Adapun sentra peternakan itik yang dikenal adalah peternakan 
itik Alabio di Propinsi Kalimantan, itik Tegal di Provisi Jawa Tengah, itik 
Mojosari di Provisi Jawa Timur dan itik Bali di Pulau Bali.Jadi Itik-
itik  Indonesia merupakan itik tipe petelur. Contoh itik-itik Indonesia 
yang telah banyak berkembang antara lain : 

 Itik Alabio (Anas plathyryncos borneo) 
 Itik Tegal (Anas javanica) 
 Itik Mojosari (Anas spc) 
 Itik Bali (Anas spc) 

Pengklasifikasian  ternak itik, berdasarkan taksonominya adalah : 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sub-Phylum : Vertebrata  
Klass : Aves 
Ordo  : Anseriformes 
Famili : Anatidae 
Subfamili  Dendrocygninae 
  Oxyurinae 
  Anatinae 
  Merginae 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anseriformes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anatidae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxyurinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anatinae
http://id.wikipedia.org/wiki/Merginae
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Genus : Anas 
Spesies : Anas plathyryncos 

Ayam dan itik memiliki persamaan dan perbedaan.Persamaannya 
adalah: 

 Memiliki tulang belakang 
 Jumlah kaki ada 2 (dua) 
 Memiliki jantung 
 Berbulu 
Perbedaannya dapat dilihat dari: 
 Bentuk paruh  
 Bentuk kaki  
 
3) Entok 
Unggas air lainnya  yang sefamily dengan itik adalah Entok 

yang dikenal pula dengan nama Itik serati, itik surati, itik manila, mentok. 
Dalam bahasa Inggris disebut Muscovy Duck atau Barbary Duck.Entok 
adalah sejenis burung atau unggas yang dipelihara untuk diambil daging 
dan telurnya. Di Indonesia entok diternakkan dengan tujuan utama 
penghasil daging.Hal ini disebabkan, daging mentok disukai orang, 
karena sasanya yang kuat dan tidak begitu berbau seperti daging itik 

 
Pengklasifikasian  ternak entok, berdasarkan taksonominya 

adalah : 

Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sub-Phylum : Vertebrata  
Klass : Aves 
Ordo  : Anseriformes 
Famili : Anatidae 
Genus : Cairina 
Spesies : Cairina moschata 

 
Berdasarkan uraian pengklasifikasian diatas, pembahasan ternak 

potong dan kerja sangat luas, olehnya itu pada pembahasan materi aspek 
manajemennya di Buku ini, Penulis batasi pada ternak besar khususnya 
pada ternak sapi. Pembahasan aspek manajemen ternak kecil dan ternak 
unggas dapat dibaca pada buku edisi selanjutnya. 

 
E. Ringkasan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Burung
http://id.wikipedia.org/wiki/Unggas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anseriformes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anatidae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cairina&action=edit&redlink=1
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Ternak dan kehidupan manusia sulit dipisahkan.Hal ini 
disebabkan ternak mempunyai peranan yang sangat vital bagi 
kelangsungan hidup manusia.Beberapa surah dalam Al’Quran, telah 
menjelaskan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan sains dan 
teknologi, bagi kemaslahatan umat manusia khususnya yang berkaitan 
dengan  tumbuh-tumbuhan dan ternak , yaitu: 

1) Kewajiban untuk senantiasa mengembangkan sains dan teknologi 
Hal ini dapat dilihat pada Surah Al’Alaq (QS.96:1-5),Surah 

Al’Baqarah (QS.2:32 dan 269).Surah Al’Imran (QS.3:190-191) 
2) Peranan ternak dalam  kehidupan manusia 

Hal ini dapat dilihat pada Surah An Nahl (QS.16:5,14 dan 66) 
 

a. Pengantar mengenai manajemen ternak potong dan kerja 
Secara etimologis, manajemen adalah kosa kata yang berasal dari 

bahasa Perancis kuno, yaitu menegement yang berarti seni melaksanakan dan 
mengatur, namun defenisi secara spesifik belum ada yang disepakati, karena 
adanya perbedaan pandangan dan pendapat para ahli 

 
Defenisi yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja ada 

beberapa, antara lain : 
 Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan 

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau 
hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian 

 Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian 
hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara 
maupun yang hidup di habitatnya 

 Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian 
atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. 

 Ternak potongadalah ternak ruminansia dan/atau  non ruminansia 
yang dibudidayakan dengan tujuan utama penghasil daging, 
dengan mengoptimalkan faktor internal dan eksternal dari ternak 

 Ilmu ternak potong adalahIlmu yang mempelajarari faktor - faktor  
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak 
serta mengoptimalkan faktor tersebut dengan menggunakan 
teknologi dengan tujuan utama penghasil daging 

 Menurut Suhardi (2013), menyatakan bahwa  ilmu ternak potongadalah 
ilmu yang mempelajari semua aspek biologis pada ternak,baik 
mekanisme biologis yang terjadi secara internal maupun  eksternal 
serta interaksinya yang kemudian melalui rekayasa dan input 
teknologi diarahkan untuk tujuan produksi daging dan kerja 

 Ternak potong dan kerjaadalahternak ruminansia dan /atau  non 
ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan dapat 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

menghasilkan daging serta dapat dimanfaatkan untuk membantu 
kegiatan usaha lainnya, yaitu sebagai tenaga kerja.  
Penggunaan ternak sebagai tenaga kerja, banyak ditemui di 
wilayah Indonesi khususnya di daerah pedesaan. Penggunaan 
sebagai tenaga pembajak di sawah dan transportasi 

 Defenisi  manajemen ternak potong dan kerjaadalah  suatu sistem 
pengusahaan ternak potong dan kerja dengan penerapan aspek-
aspek manajemen di dalamnya,sehingga memberikan hasil yang 
optimal dalam hal benefit (manfaat) dan profit keuntungan  
 
 

b. Peranan ternak potong dan kerja dalam tinjauan sainstek 
dan Islam 

Penggunaan sains dan teknologi (sainstek) oleh manusia pada  
perkawinan secara Inseminasi Buatan (IB) untuk teernak sapi, dapat 
memperpendek calving intervalnya menjadi 12-15 bulan Olehnya 
itu,peranan tinjauan sains dan teknologi (saintek) pada  ternak potong 
dapat  memacu pertambahan populasi. Pertambahan jumlah populasi ini 
sangat membantu umat Islam dalam pelaksanaan  ajaran-ajaran yang 
diyakini. Olehnya itu, dari tinjauan Islam peranan sains dan teknologi 
(saintek)  sangat membantu,karena dapat memacu jumlah populasi ternak 
sehingga menjamin ketersediaan ternak qurban (sapi,kerbau dan kambing 
/domba)  pada saat Hari Raya Idul Adha (Idul Qurban). Ketersediaan 
ternak qurban ini, memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk 
melaksanakan qurban.Dampak positif lainnya adalah: 

 Dapat meningkatkan kesejahteraan bagi peternak(sapi, kerbau dan 
kambing/domba), karena meningkatnya pendapatan dari 
penjualan ternak . 

 Masyarakat yang kurang mampu, dapat menikmati daging qurban 
 Kesadaran umat muslim untuk berqurban tidak terhambat oleh 

masalah kurangnya ketersediaan ternak 
 Memacu ilmuwan untuk melakukan research (penelitian)  

khususnya berkaitan dengan sainstek ilmu peternakan 
 

c. Jenis-jenis manajemen  ternak potong dan kerja 
 

1) Manajemen pakan adalah suatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan pakan serta sumber-sumber  pakan, sehingga ternak 
dapat  memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) 
dan/atauprofit keuntungan 

2) Manajemen reproduksi adalah suatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan   program reproduksi  ternak , sehinggaternak dapat  
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memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan 
/atauprofit keuntungan 

3) Manajemen kesehatan adalah suatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan program kesehataan ternak,  sehinggaternak dapat  
memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) 
dan/atauprofit keuntungan 

4) Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem 
perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan,sehingga 
ternak dapat  memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit 
(manfaat) dan/atauprofit keuntungan 

5) Manajemen pengolahan hasil ternak danikutannya adalah suatu 
sistem pengolahan ternak dan hasil ikutannya, sehingga 
memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) 
dan/atauprofit keuntungan 

6) Manajemen pemasaran adalah suatu sistem perencanaan dan 
pemasaran  ternak dan hasil  ikutannya, sehingga memberikan 
hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan/atauprofit 
keuntungan 

d. Klasifikasi Ternak Potong dan Kerja 
 

Klasifikasi ternak potong dan kerja dapat dibedakan atas : 
 Ternak besar adalah  jenis ternak yang tergolong pada ternak yang 

memamah biak dan/atau  mempunyai bentuk tubuh yang besar 
seperti sapi,kerbau dan kuda 

 Ternak kecil adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak yang 
berbadan kecil seperti kambing,domba dan babi 

 Ternak unggas adalahjenis ternak bersayap yang telah lazim 
dipelihara seperti ayam,itik dan entok 

Pengklasifikasian ternak potong dan kerja berdasarkan 

taksonominya adalah: 

I. Ternak Besar 

Pengklasifikasian  ternak sapi berdasarkan taksonominya 
adalah : 

Kingdom : Animalia 
Subkingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subordo : Ungulata 
Ordo : Artiodactyla 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Bovinae 
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Genus : Bos,Bison 
Sub Genus : Bos dan Bibos 
Spesies : Bos (bibos) Banteng (Bali) 
  Bos(bibos) frontalis (mithan) 
  Bos (phoepagus) grunniens (yak jinak) 

 

Pengklasifikasian  ternakkerbau berdasarkan taksonominya 

adalah: 

Kingdom : Animalia 
Subkingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subordo : Ungulata 
ordo : Artiodactyla 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Bovinae 
Genus : Bubalus 
Sub Genus : - 
Spesies : Bubalus bubalis 
  Bubalus depresicornis epresicornis 
 
 

 Bubalus depresicornis quarlesi 

 

Pengklasifikasian  ternakkuda berdasarkan taksonominya adalah: 

Kingdom : Animalia 
Subkingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subordo : Ungulata 
Ordo : Perissodactyla 
Famili : Equidae 
Genus : Equus 
Sub Genus : - 
Spesies : Equus caballus 
  Equus ferus caballus 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perissodactyla
http://id.wikipedia.org/wiki/Equidae
http://id.wikipedia.org/wiki/Equus
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II. Ternak Kecil 

Pengklasifikasian  ternak kambing berdasarkan taksonominya 
adalah  

 

 

 

 

 

Kingdom : Animalia 
Subingdom : Vertebrata 
Filum : Chordata 
Klass : Mamalia 
Ordo : Ungulata 
Subordo : Ruminansia 
Section : Pecora 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Caprini 
Genus : Capra 
Spesie : Capra aegragus 
Subspesies : Capra aegragus hircus 

 

Pengklasifikasian  ternak domba berdasarkan taksonominya adalah :  

Kingdom : Animalia 
Subkingdom : Vertebrata 
Filum  Chordata 
Klass : Mamalia 
Ordo : Ungulata 
Subordo : Ruminansia 
Section : Pecora 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Caprini 
Genus : Ovis 
Spesies : Ovis ammon 
Subspesies : Ovis ammon aries 
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Pengklasifikasian  ternak babi berdasarkan taksonominya adalah : 

Kingdom : Animalia 
Subingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subklass : Theria 
Ordo  : Artiodactyla 
Famili : Suidae 
Subfamili : Suinae 
Genus : Sus 
Spesies : Sus scofa (babi liar dari Eropa) 
  Sus vittatus (babi liar dari Asia) 
  Sus celebensis 
  Sus barbatus 

III. Ternak Unggas 
 

Pengklasifikasian  ternak ayam, berdasarkan taksonominya 

adalah : 

Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sub-Phylum : Vertebrata  
Klass : Aves 
Ordo  : Galliformes  
Famili : Phasianidae 
Genus : Gallus 
Spesies : Gallus gallus, 
  Gallus Varius, 
  Gallus Sonneratii,  
  Gallus Lafayetii 

Pengklasifikasian  ternakitik, berdasarkan taksonominya adalah 

: 

Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sub-Phylum : Vertebrata  
Klass : Aves 
Ordo  : Anseriformes 
Famili : Anatidae 
Subfamili  Dendrocygninae 
  Oxyurinae 
  Anatinae 
  Merginae 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anseriformes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anatidae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxyurinae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anatinae
http://id.wikipedia.org/wiki/Merginae
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Genus : Anas 
Spesies : Anas plathyryncos 

Pengklasifikasian  ternakentok, berdasarkan taksonominya 

adalah : 

Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Sub-Phylum : Vertebrata  
Klass : Aves 
Ordo  : Anseriformes 
Famili : Anatidae 
Genus : Cairina 
Spesies : Cairina moschata 

 
F. Latihan 

Kerjakan soal-soal   latihan berikut ini,untuk mengetahui tingkat 
pemahaman yang telah Anda capai: 

1. Jelaskan peranan ternak potong dan kerja bagi pelaksanaan  ajaran 
–ajaran agama Islam di masyarakat ! 

2. Sebutkan defenisi manajemen menurut ahli,minimal 2! 
3. Jelaskan pengertian : 

a) Manajemen ternak potong dan kerja 
b) Ternak 
c) Hewan 
d) Hewan peliharaan 
e) Ternak potong 

4. Apa yang dimaksud ternak besar dan ternak kecil?Berikan masing-
masing contohnya! 

5. Sebutkan aspek manajemen dalam suatu  usaha ternak potong dan 
kerja-aspek ! 

6. Sebutkan klasifikasi ternak berdasarkan taksonominya di bawah  : 
a) Sapi 
b) Kambing 
c) Itik 

 
G. Tes Formatif 

1. Jelaskan pentingnya pengembangan sainstek yang berkaitan 
ternak potong dan kerja dari pandangan agama Islam 

2. Jelaskan perbedaan dan persamaan defenisi manajemen menurut 
G.R Terry dan Hillman! 

3. Jelaskan pengertian : 
a) Manajemen ternak potong dan kerja 
b) Ternak 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anseriformes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anatidae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cairina&action=edit&redlink=1
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c) Hewan 
d) Hewan peliharaan 
e) Ilmu ternak potong 
f) Ternak potong dan kerja 

4. Jelaskan dan berikan contoh: 
a) Ternak besar 
b) Ternak kecil 
c) Ternak unggas 

5. Apa yang dimaksud dengan: 
a) Manajemen pakan 
b) Manajemen reproduksi 
c) Manajemen kesehatan 
d) Manajemen kandang dan peralatan 
e) Manajemen pemasaran 
f) Manajemen pengolahan hasil ternak dan ikutannya 

6. Sebutkan klasifikasi ternak berdasarkan taksonominya di bawah  : 
a) Sapi 
b) Kerbau 
c) Kambing  
 

H. Kunci Jawaban  
 

1. Pengembangan sainstek yang berkaitan dengan ternak potong dan 
kerja dari pandangan Islam sangatlah penting.Hal ini disebabkan 
dari beberapa surah dalam Al’Quran seperti  Surah AlAlaq 
(QS.96:1-5) ,Surah Al’Baqarah (QS.2:32 dan 265)  dapat dimaknai 
bahwa akal dan pikiran yang dimiliki  manusia berbeda dengan 
makhluk ciptaan Tuhan yang lain di dunia, serta proses 
pembelajaran  merupakan jalur optimalisasi penggunaan akal dan 
pikiran yang dimiliki oleh manusia.Selanjutnya dalam Surah 
AnNahl (QS.16:5,14 dan 66) dapat dimaknaiternak diciptakan 
untuk menopang kehidupan manusia,sehingga pengembangan 
sains dan teknologi ilmu peternakan, merupakan suatu keharusan. 
Hal ini disebabkan, pengembangan dan pemanfaatan ternak 
merupakan wujud rasa syukur atas anugrah yang diberikan oleh 
Allah SWT. 

2. Defenisi manajemen menurut G.R.Terry dan Hilman secara 
prinsip memiliki persamaaan yaitu adanya kegiatan yang 
dilakukan secara individu ataupun kelompok, serta adanya tujuan 
yang sama ingin di capaiPerbedaannya adalah pada GR.Terry 
focus pada pemberian bimbingan,sedangkan Hillman focus pada 
pengawasan kegiatan tersebut. 
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3. Pengertiannya adalah: 
a) Manajemen ternak potong dan kerja 
b) Ternakadalah hewan peliharaan yang produknya 

diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, 
jasa , dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian 

c) Hewanadalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian 
hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang 
dipelihara maupun yang hidup di habitatnya 

d) Hewan peliharaanadalah hewan yang kehidupannya untuk 
sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk 
maksudtertentu. 

e) Ilmu ternak potongIlmu yang mempelajarari faktor - faktor  
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak 
serta mengoptimalkan faktor tersebut dengan menggunakan 
teknologi dengan tujuan utama penghasil daging 

f) Ternak potong dan kerjaternak ruminansia dan /atau  non 
ruminansia yang dibudidayakan dengan tujuan dapat 
menghasilkan daging serta dapat dimanfaatkan untuk 
membantu kegiatan usaha lainnya,yaitu sebagai tenagakerja 
 
 

4. Penjelasan dan contoh masing-masing: 
a) Ternak besar adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak 

memamah biak dan atau mempunyai bentuk tubuh yang 
besar.Contohnya adalah sapi, kerbau dan kuda 

b) Ternak kecil adalah jenis ternak yang tergolong pada ternak 
yang berbadan kecil.Contohnya adalah kambing,dombadan  
babi. 

c) Ternak ungags adalah jenis ternak yang tergolong 
bersayapdansudah lazim dipelihara oleh masyarakat, untuk 
mendapatkan hasilnya.Contohnya adalah ayam,itik,entok dan 
kalkun 

5. Aspek-aspek manajemen tersebut.dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

a) Manajemen pakanadalah suatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan pakan serta sumber-sumber  pakan, sehingga 
ternak dapat  memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit 
(manfaat) dan/atauprofit keuntungan 

b) Manajemen reproduksi reproduksi adalah suatu sistem 
perencanaan dan pengelolaan   program reproduksi  ternak 
,sehinggaternak dapat  memberikan hasil yang optimal dalam 
hal benefit (manfaat) dan /atauprofit keuntungan 
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c) Manajemen kesehatan adalah suatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan program kesehataan ternak,  sehingga ternak dapat  
memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) 
dan/atauprofit keuntungan 

d) Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem 
perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan, sehingga 
ternak dapat  memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit 
(manfaat) dan/atauprofit keuntungan 

e) Manajemen pengolahan hasil ternak dan ikutannya adalah 
suatu sistem pengolahan ternak dan hasil ikutannya, sehingga 
memberikan hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) 
dan/atauprofit keuntungan 

f) Manajemen pemasaransuatu sistem perencanaan dan 
pemasaran  ternak dan hasil  ikutannya, sehingga memberikan 
hasil yang optimal dalam hal benefit (manfaat) dan/atauprofit 
keuntungan 

6. Klasifikasi ternak berdasarkan taksonominya adalah: 
a) Sapi 

Kingdom : Animalia 
Subkingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subordo : Ungulata 
Ordo : Artiodactyla 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Bovinae 
Genus : Bos,Bison 
Sub Genus : Bos dan Bibos 
Spesies : Bos (bibos) Banteng (Bali) 
  Bos(bibos) frontalis (mithan) 
  Bos (phoepagus) grunniens (yak jinak) 

 
b) Kerbau  

Kingdom : Animalia 
Subkingdom : Vertebrata 
Klass : Mamalia 
Subordo : Ungulata 
ordo : Artiodactyla 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Bovinae 
Genus : Bubalus 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

Spesies : Bubalus bubalis, Bubalus depresicornis 
epresicornis, Bubalus depresicornis quarlesi 

c) Kambing   
Kingdom : Animalia 
Subingdom : Vertebrata 
Filum : Chordata 
Klass : Mamalia 
Ordo : Ungulata 
Subordo : Ruminansia 
Section : Pecora 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Caprini 
Genus : Capra 
Spesie : Capra aegragus 
Subspesies : Capra aegragus hircus 
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BAB II 

 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN 

TERNAK POTONG DAN KERJA 

SATUAN  BAHASAN 

 SEJARAH DAN ASAL USUL TERNAK POTONG 
 DAN KERJA 

 BANGSA-BANGSA SAPI POTONG TROPIS 
DANSUBTROPIS  

 KARAKTERISTIK SAPI POTONG TROPIS DAN 
SUBTROPIS 
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BAB II 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TERNAK POTONG 

DAN KERJA 
SATUAN BAHASAN 2: 
SEJARAH DAN ASAL USUL TERNAK POTONG DAN KERJA, 
BANGSA-BANGSA SAPI POTONG TROPIS DAN 
SUBTROPIKS SERTA KARAKTERISTIK SAPI POTONG 
TERSEBUT. 

 
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 

Bab ini membahas mengenai sejarah dan asal usul ternak potong 
dan kerja, bangsa-bangsa sapi potong tropis dan subtropiks serta 
karakteristik sapi potong tersebut. Dalam pembahasan materi 
dilengkapi ilustrasi tabel dan gambar, serta dikaitkan kandungan 
/makna yang terkandung dalam ayat-ayat Suci  Al’Quran yang 
relevan dengan materi tersebut 
 

B. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dan pahami dengan baik uraian tentang sejarah dan asal usul 
ternak potong dan kerja, bangsa-bangsa sapi potong tropis dan 
subtropis serta karakteristik sapi potong tersebut.Selanjutnya 
buatlah ringkasan dari setiap subpokok pembahasan materi dan 
pahami dengan baik isinya. 
 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Mahasiswa (i) dapatmenjelaskan sejarah perkembangan sapi 

potong  
2. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan asal-usul bangsa sapi potong 
3. Mahasiswa (i) dapat menyebutkan bangsa-bangsa sapi potong 
4. Mahasiswa (i) dapatmenjelaskan perbedaan ternak sapi 

potong tropis dan sub tropis 
5. Mahasiswa (i) dapatmenyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri 

bangsa sapi potongtropis dan sub tropis 
6. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan integrasi keilmuan 

agamaIslam  dan materi-materi yang ada. 
 

 
SEJARAH DAN ASAL USUL TERNAK POTONG DAN KERJA, 
BANGSA-BANGSA SAPI POTONG TROPIS DAN 
SUBTROPIKS SERTA KARAKTERISTIK SAPI POTONG 
TERSEBUT. 
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Integrasi keilmuan 
 
Bentuk, warna bulu serta karakter ternak potong dan kerja yang berbeda-
beda sering ditemui.Beraneka ragamnya bentuk ini memudahkan,manusia 
dalam mengidenfikasi antara satu dengan yang lainnya.Hal ini dapat pula 
ditemui dalam beberapa surah dan ayat-ayat dalam Al’Quran,antara lain: 
 

1) Makhluk hidup diciptakan beraneka ragam bentuk dan 
rupanya 
 
a) Surah Al Baqarah Ayat 164 (QS.2:164) 

 
Terjemahnya: ۡۡإِنۡذ َۡخيِۡق َمََٰنَٰتِۡٱِِف ۡرِضۡٱوَۡۡلصذ

َ
ۡوِۡٱۡۡخخَِلَِٰفۡٱوَۡۡۡۡل ارِۡٱوََّۡۡلذ َٓ ۡىُۡفيۡمِۡٱوََۡۡلذ ۡۡىذِتۡٱ ۡۡۡۡلَۡدرِۡٱََتۡرِيِِۡف ۡيََِفُع ا ٍَ ِ َۡۡلذاَسۡٱة َُزَل

َ
ۡأ ٓ ا ٌَ ُۡٱَو ّۡۡللذ ََ آءِۡٱٌِ ٍَ ۡلصذ ۡ ۡةِِّ ۡخَيا

َ
ۡفَأ آءٖ ٌذ ۡ ۡرَضۡٱٌَِ

َ
َۡدٓاةذثٖۡۡۡۡل ِ

ُۡكّ ٌَِ ۡ ا َٓ ۡفِي َۡوَبدذ ا َٓ ِ ح ۡٔ َۡم َبۡعَد َداِبۡٱوَۡۡلّرَِيَٰحِۡٱَوحَۡۡصِيِفۡ رِۡٱۡلصذ َصخذ ٍُ
ۡ ۡۡل آءِۡٱَبۡۡيَ ٍَ ۡرِضۡٱوَۡۡلصذ

َ
ٓأَلَيَٰٖجۡۡۡۡل ٖمَۡيۡعلِئَُنۡ ۡٔ ١٦٤ۡۡىَِّل

164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera 

yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari 

langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia 

sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara 

langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan. 
 

b) Surah An Nuur ayat 45 (QS.24:45) 

ُ ٱوَ  هُن هَّي يَۡوِشي َعلَِى بَۡطٌِهِ  ّللَّ ٌۡ آٖءۖٗ فَِو ي هَّ هُن هَّي يَۡوِشي َعلَِى  ۦَخلََق ُكلَّ َدٓابَّٖة هِّ ٌۡ َوِه

هُن هَّي يَۡوِشي َعلَِىٓ أَۡربَٖعُۚ يَۡخلُُق  ٌۡ ُ ٱِرۡجلَۡيِي َوِه َ ٱَها يََشآُءُۚ إِىَّ  ّللَّ َعلَِى ُكلِّ َشۡيٖء قَِذيٞز  ّللَّ

٥٤  

Terjemahnya 
45. dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan 
itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang 
sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang 
dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

 
 

2) Keanekaragaman fungsi ternak 
 

a) Surah An Nahl ayat 80 (QS.16:80) … 
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ُۡٱوَۡ ُۡجئُِدّۡۡللذ َِ ٌّ ۡ ۡىَُلً ۡوََجَعَو ا ِٗ َۡشَه ًۡ ُۡبُئحُِل َۢ ِ ٌّ ۡ ۡىَُلً َجَعَو ًِۡٱ َُۡعَٰ
َ
ۡۡۡۡل َۡ ٌِ َۡو ًۡ خُِل ٌَ ۡإِكَا َٔۡم َۡوَي ًۡ َۡظۡعُِِل َٔۡم ۡيَ ا َٓ َٔن ۡتَۡصَخِخفُّ ِۡخٖۡيُۡبُئٗحا َتًَٰعاۡإََِلَٰ ٌَ َثَٰٗراَۡو

َ
آۡأ َْ ۡشَعارِ

َ
اَۡوأ َْ ۡوَبارِ

َ
اَۡوأ َٓ ِ اف َٔ ۡص

َ
٨٠ۡۡأ

Terjemahnya 
80. dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia 
menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang 
kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim 
dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah 
tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). 
 

Makna dari ayat-ayat tersebut diatas adalah, ternak yang diciptakan oleh 
Allah SWT., berbeda-beda bentuk dan rupanya,tujuannya adalah untuk 
kelangsungan hidup ternak itu sendiri,karena karakteristik ternak selaras 
dengan tempat hidupnya. Sebagai contoh, bangsa ternak sapi yang hidup 
didaerah tropis (panas), pada umumnya berbulu tipis, sedangkan bangsa 
ternak sapi yang hidup didaerah subtropis (dingin) pada umumnya 
berbulu tebal,ketebalan lemaknya tinggi. Dapat dibayangkan,seandainya 
ternak sapi yang hidup di daerah tropis memiliki bulu yang tebal, maka 
ternak tersebut akan kepanasan, karena bulunya akan menyimpan dan 
menyerap panas dari pancaran sinarmatahari dalam waktu yang lama, 
akibatnya ternak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan 
kondisi alam yang ada. Begitupula sebaliknya, ternak sapi  yang hidup 
didaerah subtopis, memiliki bulu yang tipis serta ketebalan lemak yang 
rendah, maka ternak tersebut akan kedinginan. Olehnya itu,bentuk dan 
rupa ternak yang berbeda-beda yang diciptakan,mengandung 
hikmahuntuk kebaikan ternak itu sendiri.  
     Perbedaan bentuk dan rupa ternak,yang di ciptakan oleh Allah SWT, 
tentunya memiliki maksud dibaliknya.Segala sesuatu tiada yang 
sempurna, namun di balik  kelebihan pasti ada kekurangan, begitupun 
sebaliknya dibalik kekurangan akan ditemui kelebihan. Olehnya 
itu,manusia sebagai makhluk yang berakal hendaknya mencari solusi 
untuk mendapatkan manfaat dari kelebihan dan kekurangan tersebut, 
dengan menggunakan sains dan teknologi yang ada. Ilmu peternakan 
memberikan kesempatan yang luas bagi pengembangan ternak potong 
yang ada. Sebagai contoh  bangsa ternak sapi subtropics yang terbiasa 
hidup pada iklim yang dingin,saat ini sudah  dapat dipelihara di daerah 
tropis yang beriklim lebih panas,karena adanya penyinaran sinar matahari 
sepanjang tahun. 
 
D. Materi Kuliah 

 
a. Sejarah dan asal usul ternak sapi potong dan kerja 
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Adanya  ternak sapi potong dan kerja saat ini, tidak terjadi 
begitusaja.Namun,telah melalui proses yang panjang yaitu proses 
domestikasi.Asal-usulsemua sapi jinak yang diternakkan berasal dari : 

 Bos taurus  atau sapi tak berkelasa (berpunuk) 
 Bos indicus   atau sapi  berkelasa, yang asal keturunannya yang 

liar telah punah.  
 Sapi liar Asia Tenggara (Bos(Bibos) gaurus dan Bos (Bibos) 

banteng  yang biasa pula disebut Bos Sondaicus 
Proses penyebaran atau perkembangan ternak potong berkaitan 

dengan proses domestikasi ternak sapi itu sendiri dapat dijelaskan berikut 
ini 

1) Bos taurusatau sapi tak berkelasa (berpunuk) 
Bangsa sapi ini pada awalnya dikembangkan di Benua Eropa.Hasil 

pengembangnnya menghasilkan bangsa-bangsa sapi potong dan sapi 
perah. Selanjutnya, bangsa-bangsa sapi ini di menyebar dan 
dikembangkan di berbagai tempat, seperti Amerika, Australia, Selandia 
Baru bahkan di Indonesia. Perkembangan bangsa ternak ini dapat terjadi  
dinegara yang jauh dari asalnya mulanya, karena adanya penggunaan sains 
dan teknologi seperti perkawinan silang antar ternak, contohnya sapi 
Angus disilangkan dengan sapi Abeerden sehingga menghasilkan sapi 
Abeerden angus 

 
2) Bos indicus atau sapi  berkelasa  ( tidak berpunuk) 
Bangsa sapi ini,awalnya berkembang di India, kemudian menyebar 

ke berbagai negara,khususnya negara-negara tropis seperti di kawasan 
Asia Tenggara, Afrika, Amerika dan Australia. Bangsa sapi ini disebut 
juga bangsa sapi zebu 

 
3) Bos(Bibos) gaurus dan Bos (Bibos) banteng  yang biasa pula disebut 

Bos Sondaicus 
Bangsa sapi ini merupakan sumber asli  bangsa-bangsa sapi yang 

ada di Indonesia 
 
 Asal usul dan perkembangan bangsa sapi potong dan 

kerja di Indonesia 
     Bangsa-bangsa sapi yang ada di Indonesia, menurut para ahli 
merupakan hasil persilangan antara Bos indicus  dan  Bos Sondaicusdan biasa 
dikenal sebagai sapi keturunan banteng. Perkembangan ternak potong 
sangat significant  dimasa kolonial Belanda.Saat itu,untuk pemenuhan 
kebutuhan konsumsi akan daging sapi bagi orang-orang Belanda,maka 
kontinuitas ketersediaan suatu keharusan.Salah satu langkah yang diambil 
adalah Program Onggolisasiyang di pusatkan di P.Sumba. Caranya adalah 
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Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkansapi-sapi Ongole dari India 
ke P.Sumba pada tahun 1897.Sapi-sapi Ongole ini kemudian 
dikembangkan secara murni. 

   Perkembangan selanjutnya, dilakukan perkawinan silang antara sapi 
Ongole dengan sapi Asli Indonesia,seperti persilangan sapi Ongole 
dengan sapi Jawa menghasilkan sapi Peranakan Ongole (PO). Sapi 
Ongole telah banyak ditemukan berbagai wilayah Indonesia. 

 
b. Bangsa-bangsa sapi potong tropis dan sub tropis 

Secara garis besar,bangsa sapi potong dibedakan atas bangsa 
sapi potong tropis dan bangsa sapi potong subtropis. Pengelompokan ini 
disebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua bangsa sapi ini. 
 

1) Bangsa Sapi Potong  Tropis 

Beberapa bangsa sapi tropis dengan sifat-sifat khususnya didapat dari 
berbagai sumber terutama dari Payne yang dikutip Williamson dan Payne 
(1978) dan dikutip secara keseluruhan oleh Reksohadiprodjo (1995) 

Bangsa sapi topis memiliki ciri-ciri  umum yaitu   
 Sapi memiliki punuk 
 Ujung telinga berbentuk runcing (meruncing) 
 Kepala panjang, dahi sempit 
 Kulit yang longgar dan tipis, ± 5-6 mm 
 Kelonjar keringat besar 
 Timbunan lemak, yang ada di bawah maupun yang di dalam 

kulit otot-ototnya rendah 
 Garis punggung pada bagian tengah berbentuk cekung dan 

pada bagian tungginya miring 
 Bahunya pendek, halus dan rata 
 Kakinya panjang, sehingga gerakannya lincah 
 Lambat dewasa, karena petumbuhannya lambat, sehingga 

pada umur 5 tahun baru dapat mencapai  berat maksimal 
 Bentuk tubuh sempit dan kecil, berat badan ± 250-760 kg 
 Ambingnya kecil, sehingga reproduk susunya rendah 
 Tahan terhadap suhu tinggi dan kehausan 
 Kadar air dalam kotorannya rendah 
 Toleran terhadap pakan yang berkualitas rendah dan 

berserat kasar tinggi 
 Tahan terhadap gigtan caplak dan  nyamuk 

 
1.1 Sapi Onggole 

Sinonim (Nellore) 
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Tipe yang berkaitandan  mempunyai persamaam dengan sapi ini adalah  
Sapi Gaolao dan Bhagnari dan golongan darahnya menunjukkan pula 
bahwa sapi ini bersamaan dengan Sapi Hariana. 

Asal dan Tempat Hidup 

Bangsa sapi ini diketemukan di daerah Madras yang klimatnya tropic 
dengan curah hujan pertahun rendah sampai sedang. 

Di Indonesia sapi Onggole banyak ditemukan di Pulau Sumba.Jawa 
Timur, Sumatera Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan 
Kalimantan. Di pulau Sumba terdapat peternakan sapi Onggole 
murni.Sapi ini pertama kali di datangkan ke Indonesia dengan tujuan 
sebagai tenaga kerja yaitu penarik lori-lori tebu pada pabrik gula 

    Sapi Onggole di Eropa di sebut sapi zebu, sedangkan di Indonesia 
dikenal masyarakat dengan nama sapi Benggala 

Sifat-Sifat Fisik 

Sapi-sapi ini besar, badannya panjang dengan leher pendek dan kaki 
panjang.Warna bulu penutup biasanya putih, tetapi pejantannya 
mempunyai warna kelabu gelap di kepala, leher, kelasa, dan kadang-
kadang lututnya berwarna hitam. 

Sapi yang berwarna merah atau merah putih juga sering dijumpai.Tebal 
kulitnya termasuk ukuran sedang dan sering berbacak-bacak hitam di 
permukaannya.Kepalanya panjang, telinganya agak panjangnya dan agak 
menggantung. 

Tanduknya pendek dan tumpul merupakan tonjolan, tumbuh ke samping 
dan ke belakang yang pangkalnya tebal.Kelasa pejantannya tumbuh baik 
dan tegak.Gelambirnya besar berdaging menggantung berlipat-lipat yang 
melupas sampai pusar. Preputium agak menggantung 

Penggunaan 

Sapi Onggole terutama dipakai untuk ternak kerja karena dapat 
dikendalikan. Sapi betinanya menghasilkan tidak begitu banyak air susu. 
Ternak sapi ini telah banyak dieksport keluar ke Amerika dan Brazilia dan 
berperanan menghasilkan sapi bangsa American Brahman dan Indu – 
Brazil.Diluar India Sapi Onggole merupakan sapi yang termasuk pedaging 
dalam kondisi yang tak baik.sapi ini menjadi sapi pedaging utama di 
Brazilia. 
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      Saat ini, sapi ini banyak digunakan  sebagai tipe dwiguna yaitu sebagai 
pedaging dan kerja. Di Indonesia, sapi ini cukup popular dan telah banyak 
dipelihara oleh masyarakat 

Di Indonesia sapi Onggole dimasukkan oleh perintah colonial 
Belanda pada awal abad ke-19 untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
kerja.Sifatnya yang mudah beradaptasi dengan dengan lingkungan 
setempat menyebabkan sapi ini, mampu tumbuh secara murni di pulau 
Sumba, sehingga disebut sapi Sumba Onggole (SO). 

    Hasil persilangan antara sapi Ongole dengan sapi lainnya yaitu sapi 
Jawa asli (Madura) dan sapi Onggole secara gradingup  (keturunan hasil 
persilangan dikawinkan kembali dengan sapi Onggole) menghasilkan sapi 
yang disebut sapi peranakan ongole (PO) Penyebaran PO ini hamper 
merata di Pulau Jawa. 

 

 
Gambar 2a: Sapi Onggole 
Sumber :Anonim,2012 
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Gambar 2b: Sapi Onggole Secar Berkelompok 

Sumber:   Anonim,2013 
 

 

 

Gambar 3a: Sapi PO (Peranakan Onggole) (Anonim,2011) 
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Gambar 3b: Sapi PO (Peranakan Onggole) (Anonim,2012) 

 

 

1.2 Sapi  Bali Bos {Bibos) Banteng Wagner} 

 
Asal dan Tempat Hidup 

Sapi ini unik, karena merupakan satu-satunya tipe banteng yang 
diternakkan berasl dari Indonesia dan hanya ditemukan di Pulau,Pulau 
Bali, di Lombok, Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sulawesi, Jawa Timur,  
Pulau Kalimantan dan beberapa di Sabah. Lingkungan hidupnya pada 
umumnya tropis basah. 

Sifat-Sifat Fisik 

Sapi Bali ini berukuran sedang, berdada dalam, berkaki kecil.Warna 
umumnya merah, kadang-kadang coklat emas atau coklat tua.Keempat 
anggota geraknya sampai sendi karval-cartax berwarna putih, belakang 
pantatnya berwarna putih, pejantan berwarna hitam bila telah dewasa, 
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biasanya terdapa berwarna garis gelap dipunggungnya, mulai bagian bahiu 
sampai ekor.  

Pejantan berwarna lebih gelap disbanding betina, terutama pada 
penjantan yang dewasa, warna berubah menjadi coklat tua dan hitam.Saat 
lahir jantan dan betina mempunya warna yang sama,yaitu coklat emas 
sampai merah.Dengan warna khusus putih dipantatnya dan 
kakinya.Warna  hitam dan gelap pejantan  bila dikastrasi. Rambutnya 
pendek, bagus dan halus. 

Kulitnya berpigmen dan halus. Kepalanya lebar tetapi pendek.Tulang 
antara kedua tanduk datar, telinganya berukuran sedang dan tegak.Tanduk 
pejantannya besar, tumbuh ke samping dan ke atas serta  runcing.Tanduk 
sapi betina lebih kecil.  

Sapi pejantan berdada bidang.Gelambir pejantan dan betina berkembang 
dengan baik.Ambing sapi betina pertumbuhannyatidak baik dan tertutup 
rambut. 

Penggunaan 

Bangsa sapi ini digunakansebagai  ternak kerja tetapi, termasuk juga 
pedaging yang mempunyai persentasi daging yang tinggi. Sapi ini lebih 
fertil dibanding dengan sapi Zebu dan lebih baik sebagai tenaga kerja 
didaerah tropis biasa dibanding dengan Sapi Zebu. 

Sapi Bali dapat memanfaatkan pakan yang lebih rendah. Sapi Bali banyak 
diekspor ke Malaysia, Philipina, Hawai dan beberapa dikembangkan di 
Australia Utara. 
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Gambar4a : Sapi Bali Jantan Dewasa 

Sumber :Anonim,2011 

 
Gambar 4b: Sapi Bali Jantan Dewasa Tapi Warna 

Bulunya  Belum Berubah (Anonim,2011) 
1.3 Sapi Madura 

Asal usul 

Sapi Madura merupakan hasip persilangan antara Bos Sondaicus dan Bos 
IndicusLokasi penyebarannya terutama di daerah Pulau Madura dan Jawa 
Timur. Di Madura, sapi ini diternakkan secara murni. 
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Sapi yang berpunuk ini dikenal sebagai sapi Jawa asli.Indonesia 
penyebarannya tidak semerata dengan sapi Bali.Sapi Madura dilaporkan 
telah mengalami erosi genetis, sehingga penampilan produksi yang diukur 
dari pertambahan berat badan dari tahun ke tahun terus mengalami 
penurunan. Perkawinan sedarah, diduga menjadi penyebab 
utamanya.Dibandingkan dengan sapi Bali, daya reproduksinya dan 
pertambahan berat badan lebih rendah 

    Di Pulau Madura, sapi-sapi Jantan Madura ada yang dipelihara secara 
khusus untuk digunakan dalam lomba “ karapan sapi”.. 

Tipe 
Sapi ini termasuk tipe potong (pedaging) dan kerja atau tipe dwiguna 

 
Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Memiliki ciri umum sapi tropis, dan sangat mirip 

dengan sapi Bali 
 Warna bulu pada jantan dan betina adalah merah bata, 

jadi hampir tidak ada perbedaan antara jantan dan 
betina 

 Pada bagian belakang tubuh berwarna putih, sedangkan 
kaki depan berwarna merah muda 

 Tanduk pendek dan bervariasi, yaitu ada yang 
melengkung seperti bulan sabit, ada pula yang 
bentuknya tumbuh agak kesamping dan keatas 

 Tanduk pada betina pendek, dan panjangnya ± 10 cm, 
pada jantan ± 15- 20 cm 

 Panjang badan seperti sapi bali, tetapi berpunuk kecil 
 Tinggi badan ± 118 cm 
 Kasil karkas ± 48 % 
 Berat badan ± 350 kg 

 
      Hasil persilangan sapi Madura dengan sapi lainnya disebut sapi 
peranakan Madura 
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Gambar 5: Sapi Madura 
Sumber: Anonim,2013 

 
Gambar  6: Sapi Peranakan Madura 

Sumber: Anonim,2013 
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1.4 Sapi Brahman 

Asal usul 

 Sapi ini berasal dari India,merupakan keturunan dari sapi Zebu (Bos 
indicus). Sapi ini kemudian masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1849. Di 
Amerika Serikat, sapi ini berkembang cukup pesat, karena pola 
pemeliharaan dan system perkawinan yang sistimatis. Olehnya itu, sapi 
Brahman di Amerika Serikat, penampilan beberapa parameternya 
khususnya produksinya lebih baik dari Negara asal sapi ini. 

     Dalam perkembangan selanjutnya, sapi Brahman ini kemudian 
diekspor ke Australia dan disilangkan dengan sapi-sapi asal Eropa. 
Keturnan yang dihasilkan dari hasil persilangan tersebut disebut 
Australian Brahman Cross(ABC). Sapi hasil persilangan ini memiliki 
kelebihan, yaitu dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan 
tahan terhadap gigitan caplak. Dari Australia, sapi-sapi Brahman dalam 
bentuk bakalan, diekspor ke Indonesi. Oleh sebab itu, sapi Brahman 
banyak dipelihara oleh peternak  di Indonesia sebagai ternak bakalan atau 
untuk usaha penggemukan   

Tipe 
Sapi ini adalah tipe potong (pedaging) 

 
Ciri-ciri yang dimiliki : 
 Warna putih, sedikit abu-abu atau kemerahan 
 Berpunuk besar dan berkulit longgar 
 Terdapat gelambir kulit dari rahang bawah hingga 

ujung dada, dengan banyak lipatan-lipatan 
 Telinga panjang menggantung dan berujung runcing 

 

1.5.  Sapi American Brahman 

Asal usul 

Sapi ini dikembangkan di Amerika Serikat, yaitu di daerah Gulf, pada 
tahun  1854 -1926. Sapi ini termasuk sapi Zebu keturunan sapi 
Kankrey,Onggole, Gir, Krishna, Hariana dan Bhagari.Pada awalnya 
bangsa sapi ini di kembangkan di amerika Serikat, namun saat ini telah 
tersebar di daerah yang beriklim subtropis dan daerah yang beriklim 
tropis, termasuk di Indonesia dan Australia 
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Gambar 7a: Sapi Brahman 
Sumber;Anonim,2012 

 

 
Gambar  7b: Sapi Brahman 

Sumber:Anonim,2012 
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Tipe 
     Sapi ini termasuk tipe  potong (pedaging) yang baik dikembangkan  di 
daerah tropis. 

 
Ciri-ciri yang dimiliki : 
 Ukuran tubuh besar,panjang dengan kedalaman tubuh 

sedang. Bagian punggung lurus 
 Kakinya panjang  
 Warna bulu abu-abu muda, tetapi ada pula yang 

berwarna merah atau gitam 
 Warna bulu pada sapi jantan lebih gelap daripada sapi 

betina 
 Kepalanya panjang 
 Telinganya bergantung 
 Ukuran tanduk sedang, lebar dan dalam 
 Kulit longgar, halus dan lemas dengan ketebalan 

sedang 
 Ukuran punuk pada jantan besar, tetapi pada betina 

kecil 
 Gelambir lebar, tumbuh sampai ke bawag perut atau 

tali pusar.Namun yang sampai ke tali pusar kurang 
berkembang 

 Tahan terhadap paans 
 Tahan terhadap gigitan caplak. Dan menyukai pakan 

yang sederhana 
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Gambar8a : Sapi American Brahman 

Sumber :Anonim,2013 

: 
Gambar 8b: Sapi American Brahman 

Sumber::Anonim,2013. 
 
 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

2) Bangsa Sapi Potong Subropis 

Bangsa sapi sub tropis memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan sapi 
tropis. Secara umum ciri-ciri sapi sub tropis sebagai berikut : 

 Sapi ini tidakberpunuk 
 Ujung telinga berbentuk tumpul atau bulat 
 Kepala pendek, dahi lebar 
 Kulit yang tebal, rata ± 7 – 8 mm 
 Timbunan lemak pada sapi dewasa cukup tebal 
 Garis punggung lurus dan rata 
 Tulang pinggang lebar dan menonjol keluar 
 Rongga dada berkembang dengan baik 
 Bulu panjang dan kasar 
 Kaki pendek, sehingga gerakannya lamban 
 Sapi cepat menjadi dewasa karena pada umur 4 tahun dapat 

mencapai pertumbuhan maksimal 
 Sapi tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga relatif lebih 

banyak minum dan kotorannya basah 
 Tidak tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk 
 Sapi jantan bisa mencapai 900 kg 

2.1.Sapi Aberdeen Angus 

Asal usul 

Sapi ini berasal dari Skotlandia Utara termasuk Bos Taurus, masuk ke 
Indonesia tahun 1973  

Tipe 

Sapi ini termasuk tipe potong (pedaging), pertumbuhannya cepat, 
pakannya sederhana, mutu karkasnya tinggi, pertumbuhannya serasi, 
masaknya awal, tulangnya ringan, dagingnya tebal dan empuk pada umur 
18 bulan. Hal ini disebabkan, pada umur 18 bulan, daging belum tertutup 
peet, pemotongan yang tepat untuk mendapatkan persentase karkas tinggi 
adalah sebelum sapi mencapai umur 2,5 tahun. 

Ciri-ciri yang dimiliki 

 Sapi ini warna bulumya hitam, agak berbulu panjang, 
keriting dan halus. 

 Tidak bertanduk. 
 Bentuk tubuh panjang dan kompak seperti balon.  
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 Tubuh rata, lebar dan dalam serta pendek. 
 Berat tubuh betina sekitar 700 kg dan jantan dewasa sekitar 

900 kg.  
 Sapi ini cepat mencapai dewasa kelamin. 
 Karkas menghasilkan daging yang baik mutunya dan 

terkenal adanya marbling atau penyebaran lemak yang baik 
dalam tubuhnya 

 Anak yang baru lahir kecil 
 

 
Gambar 9a: Sapi Abeerden Angus 

Sumber :Anonim,2012 
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Gambar9b : Sapi Abeerden Angus 

Sumber;Anonim,2013 
 
 

2.2  SapiHereford 

Asal usul 

Sapi ini berasal dari Inggris  Hereford dan terkenal dengan dagingnya 
yang bermutu baik 

Tipe 

 Sapi ini adalah tipe potong (pedaging) 

Ciri-ciri yang dimiliki 
 Warnanya merah, tetapi pada muka, dada, sisi badan, 

perut bawah, keempat kaki dari batas lutut, bahu dan 
ekor berwarnah putih, sehingga kadang-kadang 
disebut sapi bermuka putih 

 Bangsa sapi ini populer dengan sebutan white pacet 
catel.  

 Tubuh rendah, tegap dan berurat daging padat. 
 Garis punggung lebar dan rata.   
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 Bangsa sapi ini lebih terkenal dibandingkan dengan 
kelompok sapi Bos Taurus lainnya, karena mutu 
dagingnya bagus dan adaptasinya baik terhadap 
lingkungan yang suhunya tinggi dan rendah,pakannya 
yang sederhana 

 Mempunyai kemampuan tahan terhadap cuaca yang 
ekstrim 

 Berat sapi jantan ± 850 kg. dan sapi betina ± 650 kg. 
 

2.3  Sapi Shorthorn 

Asal usul 

      Sapi ini berasal dari Inggris 

Tipe 
 

Sapi ini dibagi dalam 2 tipe yaitu  tipe potong (pedaging) dan tipe perah 
(penghasil air susu) 

 
Ciri-ciri yang dimiliki : 

 
 Kepala pendek dan lebar.  
 Tanduk pendek, menjurus kearah samping dan 

berujung melengkung kedepan 
 Warna bulunya kemerahan yaitu merah tua sampai 

muda atau kombinasi merah dan putih atau merah 
kelabu bahkan ada yang putih mulus 

 Bentuk tubuh segi empat, sisi badan rata, garis 
punggung lurus sampai pangkal ekor. 

 Sapi ini termasuk sapi potong yang terberat diantara 
bangsa sapi yang berasal dari Inggris.  

 Berat badan sapi betina ± 750 kg. dan sapi jantan ± 
1000 kg 
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Gambar10a : Sapi Hereford 
Sumber : Anonim,2013 

 
Gambar10b : Sapi Hereford 

Sumber: Anonim,2013 
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Gambar 11a: Sapi Shorthorn 

Sumber : Anonim,2013 

 
Gambar11b : Sapi Shorthorn 

Sumber : Anonim,2013 
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2.4  Sapi Charolais  

Asal usul 

Sapi ini berasal dari Prancis 

Tipe 

Sapi ini adalah tipe potong 

 
Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Warnanya crem muda atau keputihan. 
 Tubuhnya besar dan padat tetapi kasar 
 Berat badan sapi betina ±750 kg dan sapi jantan ± 

1000 kg 
 

 

Gambar12a : Sapi Charolais 
Sumber :Anonim,2011 
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Gambar  12b: Sapi Charolais 

Sumber :Anonim,2013 
 

2.5  Sapi Simental 

Asal usul 

Sapi ini berasal dari Lembah Simme di Switzerland 

Tipe 
Termasuk kedalam tipe triguna yaitu tipe potong, tipe perah dan tipe 
pekerja 

 
Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Ukuran tubuh besar 
 Pertumbuhan otot bagus, penimbunan lemak 

dibawah kulit rendah.  
 Warna bulu umumnya crem agak coklat atau sedikit 

merah, sedangkan pada ke empat kaki mulai dari 
lutut sampai ujung ekor berwarnah putih 

 Ukuran tanduk kecil 
 Mempunyai punuk yang kecil 
 Berat sapi betina ± 800 kg. dan sapi jantan ±1150 

kg 
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Gambar13a : Sapi Simental 

Sumber :Anonim,2012 

 
Gambar13b : Sapi Simental 

Sumber : Anonim,2012 
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  2.6  Sapi Limosin 

Asal usul 

       Sapi ini berasal dari Prancis Tengah.Pada awalnya, sapi ini digunakan 
sebagai tenaga kerja,selanjutnya digunakan sebagai sapi pedaging 

Tipe 
Sapi ini adalah tipe potong (pedaging) yang berkualitas baik. 

 
 

Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Warna bulu merah coklat, tetapi pada sekeliling mata, 

kaki mulai dari lutut ke bawah agak terang 
 Ukuran tubuh besar dan panjang 
 Tingkat pertumbuhan bagus.  
 Tanduk pada jantan tumbuh keluar dan agak 

melengkung. 
 

 
Gambar14a : Sapi Limousin 

Sumber :Anonim,2012 
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Gambar14b : Sapi Limousin 

Sumber :Anonim,2012 
2.7  SapiChianina 

Asal usul 

Sapi ini berasal dari lembah Chianina bagian tengah. 

Tipe 

Sapi ini adalah tipe potong (pedaging) 

Ciri-ciri yang dimiliki 

 Warna bulu putih mulus, bulu pada ujung ekor 
berwarna hitam 

 Pada saat baru lahir, warna bulu   anaknya berwarna 
coklat dan akan berubah putih mulus setelah berumur 
60 hari. 

 Merupakan sapi terbesar di dunia, berat pada jantan 
±1800 kg dan betina dewasa ±1000 kg. 
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Gambar15a : Sapi Chianina 

Sumber :Aninim,2012 

 
Gamba15b : Sapi Chianina 

Sumber :Anonim,2011 
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2.8  Sapi Brown Swiss 

Asal usul 

Sapi ini berasal dari Switzerland 

Tipe 
Sapi ini termasuk tipe dwiguna yaitu sebagai tipe potong (pedaging) dan 
sapi perah (penghasil air susu 

Ciri-ciri yang dimiliki: 

 Warna bulu coklat dan bervariasi dari coklat muda 
kelabu hingga coklat tua 

 Sebagai tipe perah produksi susu dengan 5300 kg/ 
tahun dengan persentase lemak susu 4,1 % berat  

 Berat sapi jantan dewasa ± 900 kg dan betina dewasa ± 
600 kg 
 

 
Gambar16a : Sapi Brown Swiss 

Sumber: Anonim,2012 
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Gamba16br : Sapi Brown Swiss 

Sumber:Anonim,2013 
 
3. Bangsa sapi keturunan Bos Taurus dan Bos Sondaicus 

Hasil persilangan antara Bos Taurus dan Bos Sondaicus memiliki ciri yang 
berbeda, karena keunggulan dan kekurangan dari Bos Taurusdan Bos 
Sondaicus dijadikan satu, olehnya itu diperoleh bangsa sapi baru, yang baik 
dalam hal: produktifitas daging dan sifat-sifatnya. 

Bangsa-bangsa sapi baru, hasil keturunan Bos Taurus dan Bos 
Sondaicusadalah : 

3.1 Sapi Santa Gertrudis 

Asal usul 

Merupakan hasil persilangan antara sapi Brahman dan Sapi 
Shorthorn.Bangsa sapi ini yang pertama kali diciptakan dan 
dikembangkan di Amerika Serikat dan Texas. 

Tipe 
Sapi ini adalah tipe potong (pedaging) 

 
 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Ukuran tubuh besar, punggung lebar, tubuh dalam, 

kepala lebar, dahi agak berlekuk dan mukanya lurus.  
 Bulunya berwarna coklat kemerahan, pendek dan halus. 
 Sapi ini berglambir, jantannya berponok kecil dan cepat 

dewasa. 
 Toleransi terhadap panas yang sederhana lebih besar dari 

golongan sub tropis murni.  
 Tahan terhadap gigitan caplak 
 Termasuk sapi berukuran besar, dengan berat badan 

betinanya ± 725 kg.  jantan ± 900 kg 

 
Gambar17 : Sapi Santa Gertrudis 

Sumber :Anonim,2011 
 
 
 
 
 
 

3.2  Sapi Beefmaster 
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Asal usul 

Sapi ini adalah hasil persilanagan antara Bos Indicus (Brahman) dan Bos 
Taurus( Hereford dan Shorthorn). Bangsa sapi ini diciptakan dan 
dikembangkan di Amerika Serikat, (Texas dan Colorado)    

Tipe 

Sapi ini adalah tipepotong (pedaging) 

 
Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Warnanya tidak seragam, ada yang berwarna coklat, 

coklat kemerahan, atau merah berbercak putih 
 Ukuran tubuh besar dan sedikit berpunuk 

 

 
Gambar 18a : Sapi Beefmaster 
Sumber :Anonim,2012 
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Gambar18b : Sapi Beefmaster 

Sumber:Anonim,2012 
 
 

3.3  Sapi Brangus 

Asal usul 

      Sapi ini merupakan hasil persilangaan antara Brahman 
dan Aberden Angus 

Tipe 
Sapi ini adalah tipe potong (pedaging) 

 
Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Bulunya nampak hangus yaitu umumnya berwarna 

hitam atau merah 
 Tidak bertanduk 
 Bergelambir 
 Bertelinga kecil, berpunuk tetapi kecil 
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Gambar19a : Sapi Brangus 
Sumber:Anonim,2012 

 
Gambar31b : Sapi Brangus 

Sumber:Anonim,2011 
3.4. Sapi Charbray 

Asal usul 

Sapi ini merupakan hasil persilangan antara Brahman 
dengan Charolais 
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Tipe 
Sapi ini adalah tipe potong (pedaging) 

 
Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Warna bulu crem agak putih 
  Bertanduk dan berpunuk kecil.  
 Berat badan sapi betina ±r 860 kg dan sapi 

jantan±1100 kg 
 

 
Gambar20a : Sapi Charbrays 
Sumber P:Anonim,2013 
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Gambar20b : Sapi Charbrays 

Sumber:Anonim,2013 

E. Ringkasan 

Keanekaragaman bentuk dan rupa ternak sering ditemui 
dilingkungan hidup manusia.Hal ini sesuatu yang wajar, karena dalam 
beberapa Surah dan ayat-ayat dalam Al’Quran  telah menegaskan akan hal 
tersebut,yaitu : 

 
1) Makhluk hidup diciptakan beraneka ragam bentuk dan 

rupanya, dapat dilihat padaSurah Al’Baqarah (QS.2:24) dan 
Surah An Nuur (QS.16:80) 

2) Keanekaragaman fungsi ternak,dapat dilihat pada SurahAn 
Nahl (QS.16:80) 

Ternak yang diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda bentuk dan 
rupanya,tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup ternak itu 
sendiri,karena karakteristik ternak selaras dengan tempat hidupnya.     
Perbedaan bentuk dan rupa ternak,yang di ciptakan oleh Allah SWT, 
tentunya memiliki maksud dibaliknya.Segala sesuatu tiada yang 
sempurna,namun di balik  kelebihan pasti ada kekurangan, begitupun 
sebaliknya dibalik kekurangan akan ditemui kelebihan.Olehnya 
itu,manusia sebagai makhluk yang berakal hendaknya mencari solusi 
untuk mendapatkan manfaat dari kelebihan dan kekurangan 
tersebut,dengan menggunakan sains dan teknologi yang ada,khususnya 
pengembangan sains dan teknologi peternakan 
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a. Sejarah dan asal usul ternak sapi potong dan kerja 
Asal-usulsemua sapi jinak yang diternakkan berasal dari : 
 Bos taurus  atau sapi tak berkelasa (berpunuk) 
 Bos indicus   atau sapi  berkelasa, yang asal keturunannya yang 

liar telah punah.  
 Sapi liar Asia Tenggara (Bos(Bibos) gaurus dan Bos (Bibos) 

banteng  yang biasa pula disebut Bos Sondaicus 

Proses penyebaran atau perkembangan ternak potong berkaitan 
dengan proses domestikasi ternak sapi itu sendiri dapat dijelaskan berikut 
ini 

1) Bos taurusatau sapi tak berkelasa (berpunuk) 
Bangsa sapi ini pada awalnya dikembangkan di Benua Eropa.Hasil 

pengembangnnya menghasilkan bangsa-bangsa sapi potong dan sapi 
perah.Selanjutnya,bangsa-bangsa sapi ini di menyebar dan dikembangkan 
di berbagai tempat, seperti Amerika, Australia, Selandia Baru bahkan di 
Indonesia 

2) Bos indicus atau sapi  berkelasa  ( tidak berpunuk) 
Bangsa sapi ini,awalnya berkembang di India,kemudian menyebar 

ke berbagai negara,khususnya negara-negara tropis seperti di kawasan 
Asia Tenggara,Afrika,Amerika dan Australia.Bangsa sapi ini disebut juga 
bangsa sapi zebu 

3) Bos(Bibos) gaurus dan Bos (Bibos) banteng  yang biasa pula disebut Bos 
Sondaicus.Bangsa sapi ini merupakan sumber asli  bangsa-bangsa sapi yang 
ada di Indonesia 

 Asal usul dan perkembangan bangsa sapi potong dan kerja 
di Indonesia 

Bangsa-bangsa sapi yang ada di Indonesia, menurut para ahli 
merupakan hasil persilangan antara Bos indicus  dan  Bos Sondaicusdan biasa 
dikenal sebagai sapi keturunan banteng.Disaat Pemerintahan Kolonial 
Belanda dilakukan Program Onggolisasiyang di pusatkan di P.Sumba.Caranya 
adalah Pemerintah Kolonial Belanda mendatangkansapi-sapi Ongole dari 
India ke P.Sumba pada tahun 1897.Sapi-sapi Ongole ini kemudian 
dikembangkan secara murni.Selanjutnya, dilakukan perkawinan silang 
antara sapi Ongole dengan sapi Asli Indonesia dan  menghasilkan sapi 
seperti sapi Peranakan Ongole (PO). 

c. Bangsa-bangsa sapi potong tropis dan sub tropis 
Secara garis besar,bangsa sapi potong dibedakan atas bangsa 

sapi potong tropis dan bangsa sapi potong subtropis. 
1) Bangsa Sapi Potong  Tropis 
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Bangsa sapi topis memiliki ciri-ciri  umum yaitu   

 Sapi memiliki punuk 
 Ujung telinga berbentuk runcing (meruncing) 
 Kepala panjang, dahi sempit 
 Kulit yang longgar dan tipis, ± 5-6 mm 
 Kelonjar keringat besar 
 Timbunan lemak, yang ada di bawah maupun yang di dalam 

kulit otot-ototnya rendah 
 Garis punggung pada bagian tengah berbentuk cekung dan 

pada bagian tungginya miring 
 Bahunya pendek, halus dan rata 
 Kakinya panjang, sehingga gerakannya lincah 
 Lambat dewasa, karena petumbuhannya lambat, sehingga 

pada umur 5 tahun baru dapat mencapai  berat maksimal 
 Bentuk tubuh sempit dan kecil, berat badan ± 250-760 kg 
 Ambingnya kecil, sehingga reproduk susunya rendah 
 Tahan terhadap suhu tinggi dan kehausan 
 Kadar air dalam kotorannya rendah 
 Toleran terhadap pakan yang berkualitas rendah dan 

berserat kasar tinggi 
 Tahan terhadap gigtan caplak dan  nyamuk 

Contohnya adalah  Onggole,Bali,Madura,Brahman,Brahman Cros 
(American Brahman) 

 
2) Bangsa Sapi Potong Subropis 

Secara umum ciri-ciri sapi sub tropis sebagai berikut : 

 Sapi ini tidakberpunuk 
 Ujung telinga berbentuk tumpul atau bulat 
 Kepala pendek, dahi lebar 
 Kulit yang tebal, rata ± 7 – 8 mm 
 Timbunan lemak pada sapi dewasa cukup tebal 
 Garis punggung lurus dan rata 
 Tulang pinggang lebar dan menonjol keluar 
 Rongga dada berkembang dengan baik 
 Bulu panjang dan kasar 
 Kaki pendek, sehingga gerakannya lamban 
 Sapi cepat menjadi dewasa karena pada umur 4 tahun dapat 

mencapai pertumbuhan maksimal 
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 Sapi tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga relatif lebih 
banyak minum dan kotorannya basah 

 Tidak tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk 
 Sapi jantan bisa mencapai 900 kg 
Contohnya adalah  :Brangus, Abeerden Angus, Hereford, 

Shorthorn, Charolais, Simental, Limousin, Chianina,Santa Gertrudis, 
Brown Swiss, Beefmaster,Charbrays  

 

F. Latihan 

Kerjakan soal-soal   latihan berikut ini,untuk mengetahui tingkat 
pemahaman yang  telah Anda capai: 

1.Amati ternak sapi  yang ada dilingkungan tempat 
tinggalmu,kemudian kelompokkan berdasarkan karakteristik yang 
dimilikinya! 

2. Jelaskan asal-usul sapi yang  diternakkan saat ini! 
3. Jelaskan perbedaan antara bangsa sapi tropis dan subtropics! 

4..Berikan contoh masing-masing 5 bangsa sapi tropis dan 
subtropics,kemudian jelaskan karakteristiknnya.! 

5.Jelaskan makna Surah Al’Baqarah (QS.2:164) dan Surah An 
Nahl (QS.16:80) yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi ternak yang 
berbeda-beda! 

 

G. Tes Formatif 

1. Jelaskan asal usul sapi yang diternakkan saat ini! 
2. Jelaskan asal usul ternak sapi yang dikembangkan di Indonesia 

saat ini! 
3. Apa yang dimaksud sapi Zebu?Berikan contohnya! 
4. Jelaskan perbedaan ciri-ciri antara bangsa  sapi potong tropis 

dan subtropics! 
5. Jelaskan karakteristik bangsa sapi potong tropis dan subtropics 

minimal 3! 
6. Jelaskan integrasi keilmuan materi ini yaitu Islam dan sainstek.! 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Asal –usul sapi yang diternakkan saat ini ini berasal dari  
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a) Bos taurusatau sapi tak berkelasa (berpunuk) 
Bangsa sapi ini pada awalnya dikembangkan di Benua Eropa.Hasil 

pengembangnnya menghasilkan bangsa-bangsa sapi potong dan sapi 
perah.Selanjutnya,bangsa-bangsa sapi ini di menyebar dan dikembangkan 
di berbagai tempat, seperti Amerika, Australia, Selandia Baru bahkan di 
Indonesia 

b) Bos indicus atau sapi  berkelasa  ( tidak berpunuk) 
Bangsa sapi ini,awalnya berkembang di India,kemudian menyebar 

ke berbagai negara,khususnya negara-negara tropis seperti di kawasan 
Asia Tenggara,Afrika,Amerika dan Australia.Bangsa sapi ini disebut juga 
bangsa sapi zebu 

c) Bos(Bibos) gaurus dan Bos (Bibos) banteng  yang biasa pula disebut Bos 
Sondaicus. Bangsa sapi ini merupakan sumber asli  bangsa-bangsa 
sapi yang ada di Indonesia 
 

2.Ternak sapi yang dikembangkan di Indonesia saat ini merupakan 
hasil persilangan antara Bos indicus  dan  Bos Sondaicusdan biasa dikenal 
sebagai sapi keturunan banteng.Selain itu ditemukan pula sapi hasil 
persilangan seperti hasil persilangan sapi Onggole dengan sapi asli 
(lolal),sehinnga menghasil sapi Peranakan Onggole. 

3. Sapi zebu adalah nama lain dari sapi subtropis yang berkelasa 
(tidak berpunuk) 

4, Perbedaan antara  dari  bangsa sapi potong  tropis dan subtropis 
dapat dilihat dari ciri-ciri yang dimilikinya,yaitu: 

Bangsa sapi potong tropis, ciri-cirinya sebagai berikut: 
 Sapi memiliki punuk 
 Ujung telinga berbentuk runcing (meruncing) 
 Kepala panjang, dahi sempit 
 Kulit yang longgar dan tipis, ± 5-6 mm 
 Kelonjar keringat besar 
 Timbunan lemak, yang ada di bawah maupun yang di dalam 

kulit otot-ototnya rendah 
 Garis punggung pada bagian tengah berbentuk cekung dan 

pada bagian tungginya miring 
 Bahunya pendek, halus dan rata 
 Kakinya panjang, sehingga gerakannya lincah 
 Lambat dewasa, karena petumbuhannya lambat, sehingga 

pada umur 5 tahun baru dapat mencapai  berat maksimal 
 Bentuk tubuh sempit dan kecil, berat badan ± 250-760 kg 
 Ambingnya kecil, sehingga reproduk susunya rendah 
 Tahan terhadap suhu tinggi dan kehausan 
 Kadar air dalam kotorannya rendah 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

 Toleran terhadap pakan yang berkualitas rendah dan 
berserat kasar tinggi 

 Tahan terhadap gigtan caplak dan  nyamuk 
 
Bangsa sapi potong subtropis, ciri-cirinya sebagai berikut: 
 

 Sapi ini tidakberpunuk 
 Ujung telinga berbentuk tumpul atau bulat 
 Kepala pendek, dahi lebar 
 Kulit yang tebal, rata ± 7 – 8 mm 
 Timbunan lemak pada sapi dewasa cukup tebal 
 Garis punggung lurus dan rata 
 Tulang pinggang lebar dan menonjol keluar 
 Rongga dada berkembang dengan baik 
 Bulu panjang dan kasar 
 Kaki pendek, sehingga gerakannya lamban 
 Sapi cepat menjadi dewasa karena pada umur 4 tahun dapat 

mencapai pertumbuhan maksimal 
 Sapi tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga relatif lebih 

banyak minum dan kotorannya basah 
 Tidak tahan terhadap gigitan caplak dan nyamuk 
 Sapi jantan bisa mencapai 900 kg 

5. Karakteristik sapi potong tropis dan subtropis 
 

 Sapi potong tropis 
1) Sapi American Brahman:tipe  potong (pedaging 

Ciri-ciri yang dimiliki : 
 Ukuran tubuh besar,panjang dengan kedalaman tubuh 

sedang. Bagian punggung lurus 
 Kakinya panjang  
 Warna bulu abu-abu muda, tetapi ada pula yang berwarna 

merah atau gitam 
 Warna bulu pada sapi jantan lebih gelap daripada sapi 

betina 
 Kepalanya panjang 
 Telinganya bergantung 
 Ukuran tanduk sedang, lebar dan dalam 
 Kulit longgar, halus dan lemas dengan ketebalan sedang 
 Ukuran punuk pada jantan besar, tetapi pada betina kecil 
 Gelambir lebar, tumbuh sampai ke bawag perut atau tali 

pusar.Namun yang sampai ke tali pusar kurang 
berkembang 
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 Tahan terhadap paans 
 Tahan terhadap gigitan caplak. Dan menyukai pakan yang 

sederhana 
 

2) Sapi Madura:tipe potong (pedaging) dan kerja atau tipe 
dwiguna 

Ciri-ciri yang dimiliki: 
 Memiliki ciri umum sapi tropis, dan sangat mirip 

dengan sapi Bali 
 Warna bulu pada jantan dan betina adalah merah bata, 

jadi hampir tidak ada perbedaan antara jantan dan 
betina 

 Pada bagian belakang tubuh berwarna putih, sedangkan 
kaki depan berwarna merah muda 

 Tanduk pendek dan bervariasi, yaitu ada yang 
melengkung seperti bulan sabit, ada pula yang 
bentuknya tumbuh agak kesamping dan keatas 

 Tanduk pada betina pendek, dan panjangnya ± 10 cm, 
pada jantan ± 15- 20 cm 

 Panjang badan seperti sapi bali, tetapi berpunuk kecil 
 Tinggi badan ± 118 cm 
 Kasil karkas ± 48 % 
 Berat badan ± 350 kg 

 
3) Sapi Brahman:tipe potong (pedaging) 

Ciri-ciri yang dimiliki : 
 Warna putih, sedikit abu-abu atau kemerahan 
 Berpunuk besar dan berkulit longgar 
 Terdapat gelambir kulit dari rahang bawah hingga 

ujung dada, dengan banyak lipatan-lipatan 
 Telinga panjang menggantung dan berujung runcing 

 
 Sapi potong subtropis 

1) Sapi Brown Swiss:tipe dwiguna yaitu sebagai tipe potong 
(pedaging) dan sapi perah (penghasil air susu) 

Ciri-ciri yang dimiliki: 

 Warna bulu coklat dan bervariasi dari coklat muda 
kelabu hingga coklat tua 

 Sebagai tipe perah produksi susu dengan 5300 kg/ 
tahun dengan persentase lemak susu 4,1 % berat  
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 Berat sapi jantan dewasa ± 900 kg dan betina dewasa ± 
600 kg 
 

2) Sapi Chianina: tipe potong (pedaging) 

Ciri-ciri yang dimiliki 

 Warna bulu putih mulus, bulu pada ujung ekor 
berwarna hitam 

 Pada saat baru lahir, warna bulu   anaknya berwarna 
coklat dan akan berubah putih mulus setelah berumur 
60 hari. 

 Merupakan sapi terbesar di dunia, berat pada jantan 
±1800 kg dan betina dewasa ±1000 kg. 
 

3) Sapi Aberdeen Angus : tipe potong (pedaging), 
Ciri-ciri yang dimiliki: 

 Sapi ini warna bulumya hitam, agak berbulu panjang, 
keriting dan halus. 

 Tidak bertanduk. 
 Bentuk tubuh panjang dan kompak seperti balon.  
 Tubuh rata, lebar dan dalam serta pendek. 
 Berat tubuh betina sekitar 700 kg dan jantan dewasa 

sekitar 900 kg.  
 Sapi ini cepat mencapai dewasa kelamin. 
 Karkas menghasilkan daging yang baik mutunya dan 

terkenal adanya marbling atau penyebaran lemak yang 
baik dalam tubuhnya 

 Anak yang baru lahir kecil 
 

6. Integrasi keilmuannya adalah, ternak diciptakan berbeda-
beda bentuk dan rupanya, namun tujuannya adalah untuk kelangsungan 
hidup ternak itu sendiri, karena karakteristik ternak selaras dengan tempat 
hidupnya. Perbedaan bentuk dan rupa ternak,yang di ciptakan oleh Allah 
SWT., tentunya memiliki maksud dibaliknya. Segala sesuatu tiada yang 
sempurna, namun di balik  kelebihan pasti ada kekurangan, begitupun 
sebaliknya dibalik kekurangan akan ditemui kelebihan. Contoh, bangsa 
ternak sapi yang hidup didaerah tropis (panas), pada umumnya berbulu 
tipis,sedangkan bangsa ternak sapi yang hidup didaerah subtropis (dingin) 
pada umumnya berbulu tebal, ketebalan lemaknya tinggi. Jika  ternak sapi 
yang hidup di daerah tropis memiliki bulu yang tebal, maka ternak 
tersebut akan kepanasan,karena bulunya akan menyimpan dan menyerap 
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panas dari pancaran sinarmatahari dalam waktu yang lama, akibatnya 
ternak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kondisi alam 
yang ada. Begitupula sebaliknya, ternak sapi  yang hidup didaerah 
subtopis, memiliki bulu yang tipis serta ketebalan lemak yang rendah, 
maka ternak tersebut akan kedinginan. Olehnya itu, Maha Suci Allah yang 
telah menciptakan perbedaan dan persamaan pada makhluknya di dunia. 

 

 

 

 

BAB III 

 

PERTUMBUHAN DAN 

PERKEMBANGAN PADA TERNAK 

POTONG DAN KERJA 

SATUAN BAHASAN 
 

 PENGERTIAN PERTUMBUHAN DAN 
PERKEMBANGAN 

 MEKANISME PERTUMBUHAN 
 PENGARUH MANAJEMEN TERHADAP 

PERTUMBUHAN  
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 ISTILAH-ISTILAH PENTING YANG BERKAITAN 
DENGAN TERNAK POTONG DAN KERJA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BAB III 
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA 

TERNAK POTONG DAN KERJA 
 

SATUAN BAHASAN 3: 
PENGERTIAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN, 
MEKANISME PERTUMBUHAN, PENGARUH MANAJEMEN 
TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA ISTILAH-ISTILAH 
PENTING YANG BERKAITAN DENGAN TERNAK POTONG 
DAN KERJA 
 
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 

Bab ini membahas mengenai pengertian pertumbuhan dan 
perkembangan,mekanisme pertumbuhan, pengaruh manajemen 
terhadap pertumbuhan serta istilah-istilah penting yang berkaitan 
dengan ternak potong dan kerja. Dalam pembahasan materi dilengkapi 
ilustrasi tabel dan gambar, serta dikaitkan kandungan /makna yang 
terkandung dalam ayat-ayat Suci  Al’Quran yang relevan dengan materi 
tersebut. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dan pahami dengan baik uraian tentang pengertian 
pertumbuhan,perkembangan,mekanisme pertumbuhan, pengaruh 
manajemen terhadap pertumbuhan serta istilah-istilah penting yang 
berkaitan dengan ternak potong dan kerja.Selanjutnya buatlah 
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ringkasan dari setiap subpokok pembahasan materi dan pahami 
dengan baik isinya. 
 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan 

perkembangan 
2. Mahasiswa (i) dapat memahami dan  menjelaskan perbedaan  

pertumbuhan dan perkembangan 
3. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan mekanisme atau tahapan 

pertumbuhan dan perkembangan pada ternak sapi 
4. Mahasiswa (i) dapat memberikan contoh-contoh pertumbuhan 

dan perkembangan pada ternak 
5. Mahasiswa (i) dapat menyebutkan dan menjelaskan istilah-istilah 

penting yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja  
 
 

 
PENGERTIAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN, 
MEKANISME PERTUMBUHAN, PENGARUH MANAJEMEN 
TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA ISTILAH-ISTILAH 
PENTING YANG BERKAITAN DENGAN TERNAK POTONG 
DAN KERJA 
 
Integrasi keilmuan 
 

Dalam kehidupan makhluk hidup,tumbuh dan berkembangnya 
jaringan merupakan faktor pembeda dengan benda mati.Proses tumbuh 
dan berkembangnya seekor ternak,   mempunyai tahapan-tahapan atau 
dalam suatu siklus. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini, 
dapat pula ditemui dalam kandungan beberapa Surah dan ayat-ayat  dalam 
Al”Quran, seperti dijelaskan  dibawah ini: 

 
1) Proses pertumbuhan dan perkembangan memiliki tahapan 

 
a) Surah Al Mu’minuun  (QS.23:14) 

ًۡذ  ُۡۡث َِا َۡۡلُّۡعَفثَۡٱَخيَۡل َِا ۡفََخيَۡل ۡۡىَۡعيََلثَۡٱَعيََلٗث َِا ۡفََخيَۡل ۡضَغثَۡٱُمۡضَغٗث ٍُ ۡ ۡل ۡ َُا ۡٔ ۡفََهَص ا ٍٗ ًَۡٱِعَظَٰ ۡۡىۡعَِظَٰ َفَخَتاَرَك َۡۚ َۡءاَخَر َۡخيًۡلا ُّ َنَٰ
ۡ
نَشأ
َ
ۡأ ًذ ُۡث ا ٍٗ ُۡٱَۡلۡ ّۡللذ ۡ َُ ۡخَص

َ
١٤ۡۡۡىَۡخَٰيِلِۡيَۡٱأ

Terjemahnya: 
14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 

jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu 
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tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk 

yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. 

 
2) Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup karena  

Kekuasaan Allah SWT 
 

b) Surah Al A’raaf (QS.7:57-58) َۡٔ ُْ ِيٱَۡو َّۡۡلذ ۡرَۡۡحَخِِّۡۡلّرَِيَٰحَۡٱيُرِۡشُو ۡيََدۡي َۡبۡۡيَ ۢا ۡبُۡشَ كَيذۡجۡۡۖۦٓ
َ
ۡأ ٓ ۡإَِذا ٰٓ َختذ ۡ ۡةِِّ َُزَۡلَا

َ
ّيِٖجۡفَأ ٌذ ۡ ِۡۡلَََلٖ ُّ آءَۡٱَشَداٗباۡذَِلاَٗلُۡشۡلَنَٰ ٍَ ۡ ۡةِِّۡۡل َِا ۡخرَۡج

َ
ٌَِۡۡۦفَأ ۡ ِ

َرَِٰتۡ ٱُكّ ٍَ ۡۡثلذ ُُۡنۡرُِج َتَٰۡٱَنَذَٰلَِم ۡٔ ٍَ ۡ ًۡۡۡۡىََعيذلُۡۡل ُروَن ۡۡۡلَََلُۡٱو٥٧َۡۡحََذنذ ّيُِبۡٱ ُّۡۡىعذ َۡرّبِِّۡبِإِۡذِنۡۡۥََيُۡرُجَۡنَتاحُ ِيٱوَۡۡۖۦٓ َُِۡلٗداََّۚۡۡلذ َخُتَدََۡلََۡيُۡرُجۡإَِلذ ٖمۡيَۡشُهُروَنۡۡٓأۡلَيَِٰجۡٱَنَذَٰلَِمَُُۡۡصُِّفۡ ۡٔ ٥٨ۡۡىَِل
Terjemahnya: 

57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum 

kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan 

mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah 

itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti 

Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu 

mengambil pelajaran. 

58. dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan 

tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami 

mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. 

 

Ayat-ayat diatas dapat dimaknai, bahwa setiap  makhluk yang 
bernyawa,akan mengalami pertumbuhan dan atau perkembangan. 
Namun, hal tersebut tidak terjadi sekaligus artinya memiliki tahapan-
tahapan yang teratur. Tahapan-tahapan dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangan dapat berbeda-beda bagi setiap makhluk hidup dalam 
dimensi ruang dan waktu, namun secara umum mempunyai pola yang 
sama,yaitu ada kehidupan dan ada pula kematian. Olehnya itu, setiap ada 
yang lahir tentunya ada pula yang mati, setiap ada yang bertumbuh dan 
atau berkembang dengan baik (normal), adapula yang tidak bertumbuh 
dan atau berkembang dengan baik (abnormal). Hal inipun terjadi pada 
ternak,tumbuh-tumbuhan serta ,manusia. 
     Hal penting lainnya, proses pertumbuhan dan perkembangan dapat 
dibantu dengan pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang ada melalui 
ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Usaha yang dilakukan, 
hendaknya memperhatikan faktor eksternal dan internal yang berkaitan 
dengan obyek yang dimaksud. Namun, keberhasilan usaha yang dilakukan 
tidak terlepas dari Kekuasaan, Ridho dan Rahmat Allah SWT kepada 
makhluknya-Nya,sehingga setiap usaha yang dilakukan, diiringi dengan 
doa kepada Allah SWT. Jadi, tiada kesuksesan  tampa usaha, dan 
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kesuksesan tidak terjadi  begitusaja, namun secara bertahap seperti pola 
pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu sendiri. 
 
D. Materi Kuliah 

 
a. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan 

Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan,hal inipun terjadi 
pada ternak potong dan kerja.Dalam uraian selanjutnya,difokuskan pada 
pertumbuhan dan perkembangan ternak sapi.Pertumbuhan dan 
perkembangan adalah kata yang sudah lazim didengar,namun terkadang 
sulit dibedakan pemahaman antara pertumbuhan dan 
perkembangan.Dalam siklus hidup ternak yang dimulai sebelum (prenatal) 
dan sesudah lahir (postnatal) terjadi 2 hal  yaitu  pertumbuhan dan 
perkembangan .Pertumbuhan dapat diartikan  suatu proses dimana 
ternak mengalami pertambahan berat badanatau ukuran tubuh sesuai 
dengan umur, sedangkan perkembangan adalah suatu proses dimana 
ternak mengalami perubahan padasusunan ,bentuk tubuh dan fungsinya 
,kearah yang lebih sempurna.Contoh pertumbuhan adalah pertambahan 
bobot badan, panjang dan ukuran tanduk, sedangkan contoh 
perkembangan adalah perubahan ukuran dan fungsi organ-organ sistem 
pencernaan, sistem reproduksi. 

 
Peternak sebaiknya mengetahui  bagaimana tahapan ataupun garis  

pertumbuhan ternak peliharaannya,karenamanfaat mengetahui garis 
pertumbuhan ternak peliharaan adalah : 

1. Peternak dapat menyesuaikan atau memanfaatkan ternak 
piaraannya pada masa-masa pertumbuhan yang 
baik.Artinya,peternak dapat memanajemen ternak tersebut 
berdasarkan tahapannya,seperti dapat memacu pertambahan 
bobot badan pada saat belum dewasa.Perlu diketahui,laju 
pertambahan bobot sapi, lebih cepat disaat belum dewasa, 
dibandingkan setelah dewasa.Hal ini,dapat dilihat secara jelas pada 
ilustrasi kurva pertumbuhanselanjutnya. 

2. Peternak dapat menjual ternak piaraannya dengan tepat.Artinya, 
peternak dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam 
pemeliharaan ternak, yaitu menjual ternak tersebut pada saat 
puncak pertumbuhan (pertambahan bobot badan tertinggi),karena 
meskipun tetap dipelihara, pertambahan bobot badannya tidak 
berarti lagi. 
 

b. Mekanisme Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Ternak 
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Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan, bahwa sapi melalui 
beberapa tahapandalam  pertumbuhan dan perkembangan  yaitu sebelum 
lahir (prenatal) dan setelah lahir (postnatal).Oleh berapa ahli, dinyatakan 
bahwa fase pertumbuhan  ternak terdiri atas  

 Pembuahan(prenatal) 
 Lahir(postnatal) 
 Puberitas(postnatal) 
 Dewasa tubuh(postnatal) 
 Mati 

 
Hal ini dapat digambarkan pada grafik berikut ini 
 

 
Gambar 21.Grafik pertumbuhan ternak seiring pertambahan bobot badan  

Sumber: Sugeng, 2003 
Grafik tersebut diatas merupakan fase pertumbuhan pada kondisi 

normal,artinya dilapangan dapat ditemui hal yang berbeda, jika kondisi 
ternak dan lingkungannya tidak mendukung pertumbuhan itu sendiri. 
Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan menguraikan mengenai 
proses pertumbuhan pada ternak sapi berdasarkan 2 tahapan utama yaitu 
prenatal dan postnatal yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada 
sapi. 

1. Pertumbuhan dalam kandungan (prenatal) 
Proses pertumbuhan ini dimulai sejak terjadinya konsepsi yaitu 

bertemunya sel telur dari ternak betina  dan sel sperma dari ternak jantan, 
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yang dapat terjadi secara alamiah maupun secara buatan (invivo dan 
invitro). Pertumbuhan foetus dalam kandungan ini mempunyai kecepatan 
yang berbeda-beda,karena pertumbuhan foetus sangat cepatyaitu 2/3 dari 
keseluruhan proses peertumbuhan itu berlangsung. Artinya pada bulan 
ke-7 atau 1/3 dari usia kebutingan pada sapi. Usia kebutingan sapi pada 
umumnya 270-280 hari atau 9 bulan 10 hari. Selanjutnya,secara berurutan 
bagian-bagian tubuh yang mengalami pertumbuhan dimulai dari syaraf, 
kerangka dan  otot yang menyelubungi seluruh kerangka. Pertumbuhan 
secara keseluruhan adalah hasil dari pertumbuhan bagian-bagian tubuh 
yang berbeda-beda. 

 
2. Pertumbuhan sesudah lahir (postnatal) 

 
Pertumbuhan sesudah lahir ini,dapat dibagi atas: 
 

1) Pertumbuhan saat pedet baru lahir 

Pada saat pedet lahir,pencapaian bobot badan  sekitar 8 %. Bobot 
pedet saat lahir tergantung dari jenis atau bangsa sapi yang bersangkutan 
.Bobot lahir sapi Bali jantan 17  kg dan betina 15 kg (Subandriyoet al., 
1979; Pane, 1991; Talibet al., 2003).Selain itu, ukuran kepalanya relative 
lebih besar dengan kaki yang panjang,tubuh yang kecil.Hal ini disebabkan, 
proses pertumbuhan setiap bagian tubuh berbeda-beda.Misalnya,kepala 
dan kaki merupakan bagian tubuh yang tumbuh paling awal daripada 
bagian tubuh yang lain,selanjutnya disusul oleh bagian 
punggung,pinggang dan paha. 

Dibandingkan dengan sapi dewasa,pedet atau sapi muda  memiliki 
kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya,  dada kelihatan lebih 
sempit serta kepala lebih pendek  Olehnya itu, salah satu cara untuk 
membedakan antara sapi muda dan sapi dewasa, dapat dilihat dari ketiga 
hal tersebut.Seiring dengan bertambahnya waktu, yaitu bertambahnya 
umur dari ternak tersebut, maka terjadi perubahan pula yaitu proses 
penyesuaian bentuk untuk mencapai keseimbangan seperti: kepala yang 
awalnya relatif lebih besar dan pendek,berubah menjadi semakin 
panjang,kaki depan menjadi  semakin panjang pula, pada  akhirnya terjadi 
keseimbangan dengan bentuk tubuh yang lainnya. 

 
2) Pertumbuhan pedet umur 3-4mg  

 
Pada saat baru lahir,, alat pencernaan belum berfungsi dengan 

baik.Sapi merupakan  ternak ruminansia dan dapat memamah biak. 
Olehnya itu memiliki lambung ganda yaitu 4 bagian lambung (polygastric) 
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atau perut sejati.Bagian-bagian tersebut adalah  abomasum(perut 
kelenjar/perut masam), omasum (perut buku), rumen (perut besar/perut 
urat daging),dan retikulum(perut jala). Meskipun pedet  memiliki 4 bagian 
lambung yang sama dengan sapi dewasa,namun keempat bagian ini 
ukuran dan fungsinya  belum sama dengan sapi dewasa.Saat itu, 
abomasum dan omasun  ( perut sejati) persentase bagiannya 70 %, rumen 
dan retikulm 30 %.Hal ini menyebabkan, abomasum dan omasun 
menggantikan  fungsi dari seluruh perut sebesar ¾ bagian,sehingga pedet 
pada umur ini diberikan pakan yang beberntuk cairan tanpa serat kasar 
(SK). Olehnya itu, 3-4 minggu pertama, pedet hanya menerima pakan cair 
dari induknya yaitu air susu ataupun susu buatan.pada prinsipnya,sistem 
pencernaan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan 
pertambahan umur ternak tersebut. 

 

 
 

Gambar 22: Lambung sapi 
 

3) Pertumbuhan pedet umur 5-6 mg 
 

Pada umur 5-6 mg, pertumbuhan pedet mengalami fase 
peralihan.Saat itu,rumen dan retikulum mengalami perkembangan 
yaitu,meningkat mencapai 70%,sebaliknya omasun dan abomasum 
mengecil menjadi 30 % dari seluruh volume lambung.Selanjutnya 
perkembangan sistem pencernaan ini akan terus terjadi, namun pada 
umur 2,5 – 3 bulan (masih masuk kategori peralihan), perkembangan alat 
pencernaan sangat dipengaruhi oleh jenis bahan pakan yang diberikan. 
Sehingga, pemberian pakan cair berupa susu bias dihentikan secara 
perlahan-lahan dengan memberikan pakan kasar berupa pakan starter 
seperti biji-bijian,hijauan muda ataupun pakan penguat 
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4) Pertumbuhan sesudah dewasa 
 

Pertumbuhan dan perkembangan sistem pencernaan pada kondisi 
ini, yaitu volume rumen menjadi 80 %, retikulum 5 %, omasum 6 % dan 
abomasum 7%.Pada fase ini,ternak sudah dapat 100% meninggalkan 
pakan cair, serta mengkonsumsi makanan berserat kasar. 

 
5) Pertumbuhan tubuh dan karkas 

 
Ternak terus mengalami pertumbuhan ,tahap selanjutnya adalah  

pertumbuhantubuh dan karkas.Pertumbuhan bagian-bagian tubuh dapat 
berbeda-beda, artinya ada bagian yang lebih awal pertumbuhannya 
dibandingkan dengan bagian yang lain,sehingga  lebih cepat pula 
prosesnya selesai..Hal ini dapat dilihat pada gambar 22 berikut ini: 

,  
Gambar 23 .Grafik Pertumbuhan Tubuh dan Karkas 

        Sumber: (Sugeng,2003) 
 

Berdasarkan padagambar 22, mengenai grafikpertumbuhan 
menunjukkan,bahwa pertumbuhan tulang lebih awal dibandingkan 
dengan  pertumbuhan jaringan otot, selanjutnya pertumbuhan jaringan 
otot lebih awal daripada  pertumbuhan jaringan lemak,demikian pula 
proses akhirnya,yaitu pertumbuhan tulang lebih cepat  selesai  
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dibandingkanpertumbuhan jaringan otot, diikuti oleh pertumbuhan 
jaringan lemak.Penimbunan lemak terjadi,setelah ternak mencapai 
kedewasaan tubuh,olehnya itu sapi yang dipotong pada usia muda seperti  
1,5 – 2,5 tahun,persentase dagingnya lebih tinggi,karena belum banyak 
tertimbun lemak. 

 
c. Pengaruh Manajemen  terhadap Pertumbuhan  dan 

Perkembangan Ternak 
 
Pada uraian sebelumnya,telah dijelaskan mengenai bagaiman 

pertumbuhan dan perkembangan pada ternak.Namun,pertumbuhan dan 
perkembangan ini berhubungan erat dengan penerapan manajemen 
terhadap ternak tersebut.Ternak mengalami pertumbuhan yang baik atau 
tidak,pada kondisi dikandangkan atau digembalakan (grazing) dapat 
diketahui dan diukur berdasarkan perubahan yang terjadi pada ternak 
tersebut,seperti : 

I. Perubahan berat badan:  
Jika penerapan manajemen yang dilakukan pada ternak yang 

dikandangkan baik, ternakpun akan memberikan respon  yang baik dan 
dapat menguntungkan peternak, seperti manajemen pakan dan 
perkandang yang baik, maka dapat mempengaruhi perubahan berat 
badannya. Perubahan ini dapat terjadi secara positif ataupun negatif. 
Ternak yang digembalakan di padang penggembalaanpun mengalami hal 
yang sama. Perubahan berat badan ternak kearah positip (bertambah) jika 
kondisi di padang rumput dapat memenuhi kebutuhan pakan bagi ternak. 
Hal ini, utamanya terjadi di saat musim hujan, karena tumbuh-tumbuhan 
tumbuh subur, sehingga suplyy (produksi) hijauan pakan melimpah. 
Sebaliknya di musim kemarau tumbuh-tumbuhan pertumbuhannya tidak 
menggembirakan, hal diakibatkan suplyy hijauan atau produksi hijauan 
sangat rendah, akibatnya ternak kekurangan pakan. Dampaknya sangat 
berpengaruh pada perubahan bobot badan, yaitu ternak mengalami 
stagnasi pertambahan bobot badan, bahkan cenderung mengalami 
penurunan bobot badan. Olehnya itu, manajemen pakan berperan  
penting untuk mengatasi kondisi seperti ini. 

 
II. Pertambahan berat badan:  

Pertambahan berat badan sangat penting untuk ternak yang akan 
diseleksi pada  pemuliaan ternak dan memberikan  petunjuk performance 
dari kondisi grazing dan feedlot. Olehnya itu, ternak yang pertambahan 
berat badannya lambat, dalam hal ini kemampuan mengkonversi pakan 
rendah, maka perlu menjadi perhatian utama dalam seleksi ternak. 
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Olehnya itu penerapan manajamen pakan sangat erat kaitannya dengan 
manajemen reproduksi ternak.  

Ternak yang dipelihara dengan sistem feedlot, pertambahan berat 
badan dapat dipacu dengan manajemen pakan yang baik, artinya 
pertumbuhan dan perkembangan ternak dapat dikontrol dengan 
perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber pakan yang ada, untuk 
memacu pertambahan bobot badan. Penggunaan pakan hijauan dan 
konsentrat merupakan pilihan yang sering diambil oleh peternak, namun 
tetap memperhitungkan aspek ekonomisnya. 

Ternak pada kondizi grazing, agak sulit untuk mengontrol 
pertambahan berat badanny. Olehnya itu, penyesuaian jumlah ternak 
dengan kemampuan padang penggembalaan dalam memproduksi hijauan 
sebagai sumber pakan,perlu dipertimbangkan dalam pemeliharaan ternak. 
Selain sumber hijauan, sumber air minum ternak menjadi perhatian 
utama, karena ternak dipadang penggembalaan selalu berjalan untuk 
mencari hijauan yang disenanginya, sehingga ketersediaan sumber air yang 
mudah  dijangkau oleh ternak adalah mutlak. Ternak di saat musim 
kemarau, konsumsi pakannya akan rendah, tetapi berbanding terbalik 
dengan kebutuhan air minumnya, yaitu konsumsi air minum akan 
bertambah, hal ini untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan 
(temperatur) yang meningkat, sehingga ternak sering merasa haus. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penerapan manajemen pada 
ternak, baik dalam kondisi feedlot maupun grazing merupakan suatu 
keharusan. Secara umum, pertambahan berat badan (dapat dilihat pada 
grafik pertumbuhan) memberikan gambaran, bahwa semakin mendekati 
dewasa tubuh, pertambahan berat badan semakin rendah, jadi jika hendak 
mendapatkan pertambahan berat badan yang cepat, pemberian pakan dan 
pemeliharaan yang baik dilakukan, sebelum sapi  dewasa tubuh. baik 
dalam pemeliharaan sistem feedlot (dikandangkan) maupun dalam 
pemeliharaan sistem grazing (dipadang penggembalaan), dan berdasarkan 
hasil penelitian, didapatkan pertumbuhan ternak sapi yang sangat 
memuaskan pada sapi umur  9 bulan. Ilustrasi hasil penelitian ini dapat 
dilihat pada gambar berikut ini; 

Penjelasan dari gambar yaitu: dilakukan penelitian terhadap sapi 
Bali jantan untuk mengamati pertumbuhannya utamanya pertambahan 
berat badan ternak pada dengan sistem pemeliharaan feedlot (di 
kandangkan) dan grazing(di padang penggembalaan), 

1) Di padang rumput (kondisi grazing), dari pertengahan musim 
hujan hingga akhir musim hujan, pertambahan berat badan ternak 
sapi Bali jantan yaitu 1,0 kg/hr 

2) Di kandang (fkondisi feedlot), dengan pemberian pakan berupa 
biji-bijian dan hay, di[peroleh pertambahan berat badan 1,4 kg/hr  
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. 

 

 
Gambar 24. Grafik pertumbuhan sapi Bali jantan dengan berat badan 

(bb) 400kg 
Sumber (Tulloh, 1978 dalam Wello, 1998 ) 

 
III. Persentase kecepatan pertumbuhan 

Manajemen  yang diterapkan dalam usaha peternakan,dapat pula 
mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ternak.Setiap ternak mempunyai 
garis  pertumbuhan yang dikenal pula dengan nama kecepatan 
pertumbuhan.Antara ternak yang sebangsa dapat berbeda kecepatan 
pertumbuhannya, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 
meskupun secara genetik sama.Keepatan pertumbuhan dapat diukur 
ataupun diketahui dengan rumus: 
 

Pertumbuhan % = pertambahan bb/hr  x 100 % 

   bb waktu di tes 

Pbb (kg/hr) = bb ak – bb aw 
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   waktu (hari) 

 Persentase kecepatan pertumbuhan dapat diketahui menggunakan 
rumus diatas, artinya perlu dilakukan penimbangan berat badan ternak. 
Olehnya itu, data berat badan ternak diawal dimasukkan ke kandang jika 
sistem feedlot ataupun dimasukkan kedalam padang penggembalaan jika 
sistem grazing, perlu dicataat. Sehingga, diakhir periode pemeliharaan 
yang telah ditentukan, dapat diketahui kecepatan pertumbuhannya dengan 
menimbang berat badan akhirnya. 

 Persentase kecepatan pertumbuhan ternak secara umum (lihat 
grafik pertumbuhan ternak), mengalami penurunan sejak terjadinya 
pembuahan sampai dewasa tubuh. Hasil penelitian yang dilakukan pada 
ternak sapi Bali, menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan pada 
ternak dapat berbeda-beda.hasil penelitian ini menunjukkan pula, bahwa  
ternak yang berat badannya lebih ringan,pertambahan berat badannya 
lebih rendah, ternyata mempunyai kecepatan pertumbuhan lebih tinggi 
daripada ternak yang bobot badannya lebih tinggi dengan pertambahan 
berat badan/hari  yang sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 
berikut ini: 

Tabel 1.Perbandingan dan % kecepatan pertumbuhan sapi         
dengan  berat badan  berbeda, tetapi pertambahan 
berat badan yang sama setiap hari (pbb /hari)  

 

Berat badan 
(kg) 

Pertambahan berat 
badan (PBB/kg/hr) 

% Kecepatan  
Peertumbuhan 

100 1,0 1,0 

300 1,0 0,3 

 
Berdasarkan tabel, terlihat meskipun pertambahan berat badan (pbb) 

sama, namun sapi yang kecil tumbuh 3x lipat lebih cepat dari sapi yang 
besar, jika diliat dari segi persentase. Jadi sapi dari breed yang besar tidak 
lebih efesien dari breed yang kecil. Olehnya itu, dalam usaha  ternak, 
perlu diketahui kecepatan pertumbuhan ternak,agar diperoleh hasil yang 
optimal. Ternak yang mempunyai ukuran tubuh besar,bukan jaminan 
lebih menguntungkan daripada sapi dengan ukuran yang kecil. Faktor 
umur ternak serta penerapan manajemen yang baik dalam pemeliharaan 
merupakan faktor pendukung lainnya. 

IV. Perubahan berat badan pada kondisi grazing 
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Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan seekor 
ternak. Lingkungan yang baik, akan memacu pertumbuhan ternak, 
sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan menghambat pertumbuhan 
ternak.Pengaruh lingkungan dalam pembahasan ini di fokuskan pada 
ternak yang dipelihara pada padang penggembalaan (sistem grzing), hal ini 
disebabkan di padang penggembalaan,kondisi ternak lubih sulit di control 
dibandingkan dengan sistem feedlot (di akndangkan). 

Pada uraian  sebelumnya, telah dijelaskan perbedaan pertumbuhan 
ternak,utamanya yang berkaitan dengan perubahan berat badan pada 
kondisi feedlot dan grazing.Perubahan berat badan ternak yang dipelihara 
di padang penggembalaan, sangat dipengaruhi oleh faktor musim.Ternak 
yang dipelihara di daerah tropis yang mempunyai 2 musim yaitu musim 
hujan dan musim kemarau, perbedaan musim itu sangat mempengaruhi 
perubahan berat badan ternak.. Pada umumnya perubahan berat badan 
positip (+) yaitu berat badan bertambah terjadi pada musim hujan, 
dimana tumbuh-tumbuhan sebagai sumber pakan ternak tersedia sangat 
banyak, sebaliknya di musim kemarau perubahan berat badan cenderung 
negatif (-), yaitu berat badan konstan bahkan cenderung berkurang . 

 
Gambar25 : Pengaruh umur terhadap pertambahan berat badan 

sapi dari umur 1-4 thn yang merumput di padang 
penggembalaan alam (Tulloh,1974dalam Wello,1998) 

Berdasarkan penelitian Tulloh (1974), sapi yang dipelihara di padang 
penggembalaan perubahan berat badannya tidak konstan (tetap), namun 
dipengaruhi oleh musim, artinya di musim hujan pertumbuhannya baik, 
sedangkan di musim kemarau pertumbuhannya terhambat.Jadi di musim 
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hujan pertambahan berat badan meningkat, di musim kemarau 
pertambahan berat badan tidak ada, bahkan menurun. Hal ini dapat 
dilihat gambar 25. 

Pengaruh musim terhadap sapi di daerah tropis yang dipelihara 
dipadang penggembalaan, yang perubahan berat badannya turun naik 
dikenal dengan istilah “intermitten”. Perubahan berat badan yang turun 
naik ini akibat musim, selanjutnya ternak yang berat badannya turun di 
musim kemarau akan mengalami kenaiklan yang pesat di musim hujan, 
artinya penurunan berat badan di musim kemarau akan tertutupi di 
musim hujan, bahkan meningkat secara tajam.Perubahan atau 
pertambahan  berat badan yang terjadi setelah mengalami penurunan 
disebut “ compensatory gain”.Olehnya itu, jenis kelamin dan 
pertumbuhan yang intermitten mempengaruhi susunan kelompok 
fertilitas yang rendah dan umur yang tua (tinggi) pada saat penjualan 
menyebabkan produksi sapi tidak efesien.Kondisi ini dapat dilihat pada 
gambar 26 berikut ini: 

 

 
Gambar 26 : Pengaruh musim terhadap pertumbuhan sapi di 

daerah tropis pada padang rumput alam 
(Tulloh,1974dalam Wello,1998) 

Keterangan: 
 
 Garis (A) menunjukkan pertumbuhan yang normal 
 Garis putus-putus (B) menunjukkan pertumbuhan yang 

intermitten, yaitu setelah mengalami penurunan berat badan, 
maka terjadi “compensatory gain” 
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V. Perubahan bentuk 

Bentuk tubuh mempunyai ukuran 3 dimensi, sehingga tidak dapat 
dilukiskan dengan sesungguhnya, artinya harus diamati dengan panca 
indera (mata). Olehnya itu, perbedaan bentuk antara hewan dapat dibuat 
denganmelihat dan menggunakan bentuk,berupa gambar sebagai 
catatan.Ternak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, 
tentunya mengalami perubahan bentuk tubuh, perubahan itu terjadi pada 

a) Perubahan permukaan tubuh 

Perubahan yang terjadi secara jelas dapat dilihat dari perubahan 
permukaan tubuh ternak itu.Perubahan lebar dan panjang kepala akan 
menurun seiring dengan bertambahnya umur hewan. Olehnya itu 
perubahan ukuran lingkar dada, panjang badan dapat digunakan untuk 
mendapatkan perhitungan berat badan.Rumus yang dapat digunakan oleh 
Willianson dan Payne (1986) sbb: 

 Berat badan = panjang badan x (lingkar dada)2 

     300 

b) Perubahan bentuk dari muda sampai dewasa 

Perubahan bentuk terjadi pada semua hewan,namun pada sapi terjadi 

perubahan sbb: 

 Pada anak sapi: mempunyai bentuk kepala lebar, kaki panjang, 
dada dangkal dan panjang, sedangkan pada sapi dewasa mempunyai 
kepala panjang, kaki pendek dan dada dalam 

Perubahan bentuk yang terjadi pada anak sapi menjadi sapi dewasa 
dapat diilustrasikan pada gambar 27 a,b.c,d berikut ini. 

Pada gambar 27a adalah performance ternak sapi saat masih pedet 
dan setelah dewasa. Pada gambar tersebut.terlihat ada 3 perbedaan utama  
bentuk tubuh sapi muda (pedet) dengan sapi dewasa yaitu pada kepala, , 
dada dan kaki. Gambar 27b, secara jelas memperlihatkan perbedaan 
tersebut, yaitu perubahan pada kaki.Pada  sapi muda (pedet), kaki depan 
lebih pendek daripada kaki belakang atau kaki belakang lebih panjang 
daripada kaki depan, sedangkan setelah sapi dewasa, kaki depan dan kaki 
belakang mempunyai panjang yang sama. Selanjutnya pada gambar 27c, 
memperlihatkan perbedaan bentuk kepala, yaitu kepala bentuknya lebih 
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lebar dan pendek pada sapi muda (pedet),sedangkan sapi dewasa bentuk 
kepalanya lebih panjang (lonjong). Pada gambar 27d, memperlihat 
perbedaan bentuk dada., pada sapi muda )pedet) dadanya lebih dangkal 
sedangkan sapi dewasa dada lebih dalam dan panjang 

 

 
 

Gambar 27a.Perbedaan antara sapi muda (pedet) pada gambar kiri     
pada sapi dewasa (gambar kanan) secara keseluruhan 

 
 

 
Gambar 27b.Perbedaan antara kaki sapi muda (pedet) pada   
gambar kiri dan sapi dewasa (gambar kanan)  
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Gambar 27c.Perbedaan antara bentuk kepala  sapi muda (pedet) pada 
gambar kiri dan sapi dewasa (gambar kanan) 

 
 

 
Gambar 27d.Perbedaan antara bentukdada  sapi muda (pedet) pada 

gambar kiri dan sapi dewasa (gambar kanan) 
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VI. Perbedaan bentuk dalam breed 

Perbedaan bentuk antara sapi muda (pedet) dan sapi dewasa adalah 
hal yang umum dijumpai, namun adapula perbedaan bentuk ternak pada 
breed yang sama.Perbedaan bentuk pada sapi yang berasal dari breed yang 
sama disebabkan oleh perbedaan berat dan umur, dan dapat diilustrasikan 
pada gambar 28 berikut ini: : 

 
Gambar28 ;Pengaruh umur dan berat badan terhadap bentuk 

kepala anak sapi (Tulloh,1974dalam Wello,1998)) 
Gambar 28 dapat dijelaskan sebagai berikut : Ada 3 ekor sapi dalam 

breed  yang sama, namun dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, 
dimana : 

a. Pada umur yang sama yaitu sapi B dan C..Berdasarkan perbedaan 
bentuk kepalanya, dapat diketahui bahwa sapi C  lebih berat 
daripada sapi B, karena sapi yang lebih berat biasanya mempunyai 
bentuk kepala yang lebih panjang 

b. Pada berat yang sama,yaitu sapi  A  dan B.Berdasarkan perbedaan 
bentuk kepalanya, dapat diketahui bahwa sapi B  lebih tua 
daripada sapi A, karena sapi yang lebih tua  mempunyai kepala 
yang lebih panjang. 
 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah : 
a. Sapi yang lebih ringan, ternyata lebih tua. 
b. Sapi A dan B, nampaknya sama, karena beratnya sama, tetapi sapi 

A umurnya lebih muda daripada sapi B 
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c. Perbedaan antara sapi B dan C, disebabkan oleh penagruh 
lingkungan terhadap pertumbuhan  ternak. 
 

VII. Perbedaan bentuk yang disebabkan oleh pengaruh 
genetik 

Perbedaan bentuk pada ternak dapat pula disebabkan oleh perbedaan 
genetik. Perbedaan antara breed antar sesama spesies, nampak sangat 
nyata dalam perbedaan bentuk karkas dan tingkat kegemukan.Sebagai 
contoh sapi potong tropis dan sapi potong subtropis mempunyai 
perbedaan dalam tingkat kegemukan, sehingga berbeda dari jumlah karkas 
yang dihasilkan.Sapi subtropis pada umumnya mempunyai bentuk tubuh 
yang lebih besar daripada bangsa sapi tropis. Sebagai perbandingan dapat 
dilihatkan pada gambar 29. 

 
Gambar 29.Perbedaan bentuk sapi,disebabkan perbedaan genetik. 

Sapi Bali jantan (kiri) adalah bangsa sapi tropis, sapi 
Chianina jantan (kanan) adalah bangsa sapi subtropics 

 
 Perbedaan genetik menyebabkan perbedaan pertambahan bobot 
badan ternak, namun faktor lingkungan lebih dominan mempengaruhi 
ternak yang mempunyai kemampuan genetik untuk bertumbuh dengan 
baik,tampa didukung oleh lingkungan, dalam hal ini manajemen, maka 
hasilnya dapat dibawah dari kemampuan yang semestinya. Olehnya itu, 
manajemen pemeliharaan akan lebih banyak mempengaruhi keberhasilan 
pertumbuhan ternak dalam hal pertambahan berat badan. 
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VIII. Pengaruh breed,jenis kelamin dan   hormon 

Dalam pemeliharaan ternak, diasumsikan penerapan manajemen yang 
sama, ternyata dapat memberikan hasil yang berbeda. Hal ini dapat 
disebabkan penagruh breed,jenis kelamin dan hormone. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilaporkan oleh beberapa peneliti, didapatkan : 

1. Pengaruh breed 

Pada sapi dengan breed yang berbeda, menghasilkan hasil yang 
berbeda pula. Berdasarkan hasil penelitian, sapi Charolais,sapi Hereford x  
Santa gertrudis mempunyai performans dalam hal  pertambahan berat 
badan dan efesiensi penggunaan makanan lebih tinggi  daripada  sapi 
Angus , sapi Shorthorn , dan hasil persilangan jantan mereka. 

 
2. Pengaruh sex 

Jenis kelamin (sex) mempengaruhi  pertumbuhan ternak dalam hal 
pertambahan berat badan, yaitu: 

a. Jantan 
 Pertumbuhan sapi jantan lebih cepat daripada sapi betina, 

khususnya sapi jantan kebiri 
Hasil penelitian menunjukkan : 

 Pertambahan berat badan, efesiensi penggunaan makanan dan 
lean lebih tinggi pada bull > steer> heifer 

 Paling tinggi lemak karkasnya yaitu heifer > steer / bull 
 

3. Pengaruh hormon 
Pengaruh hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ternak.berdasarkan laporan hasil penelitian beberapa peneliti diketahui 
bahwa penggunaan hormon sintesis dapat mempengaruhi pertumbuhan 
ternak.Dilaporkan bahwa: 

 Pemberian hormon sintesis yang serupa hormon sapi asli 
digunakan  untuk menstimulir pertumbuhan seperti des dan 
hexooestrol 

 Pemberian hormon  sintesis sangat nyata pengaruhnya terhadap 
keseimbangan hormon asli, namun apakah mempengaruhi 
peningkatan hormon androgen atau menstimulir pituitary anterior 
menghasilkan hormon pertumbuhanbelum jelas 

 Penggunaan hormon dalam memacu pertumbuhan ternak, masih 
jarang dilakukan, karena biaya yang mahal,utamnya bagi peternak 
dipedesaan. 
 

IX. Pengaruh zat-zat makanan 
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Pengaruh zat-zat makanan terhadap pertumbuhan ternak, telah 
dijelaskan pada uraian sebelumnya.Secara umum ternak yang 
konsumsinya lebih banyak, akan lebih banyak menghasilkan 
susu,daging,telur,wool, lemak tubuh,dsb.Namun,variasi-variasi 
genetik,zat-zat makanan dan manajemen adalah faktor yg menentukan 
jumlah konsumsi makanan .Olehnya itu,peningkatan efesiensi 
penggunaan makanan, dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas 
makanan yang diberikan 

 
d. Istilah-Istilah Penting  
Dalam manajemen ternak potong dan kerja, ada beberapa istilah dasar 

yang perlu diketahui dan dipahami, sehingga memudahkan dalam 
memahami hal-hal yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja.Istilah-
istilah tersebut: 

 
Beberapa istilah penting pada sapi 

 Bakalan: ternak yang akan dipelihara lebih lanjut melalui proses 
produksi yang akan diusahakan 

 Bull: sapi jantan dewasa yang dipersiapkan untuk mengawini 
betina agar menghasilkan keturunan 

 Calf crop :jumlah pedet yang dilahirkan  dari sekelompok induk 
yang dipelihara dalam waktu 1 tahun 

 Cow :sapi betina yang telah melahirkan 
 Heifer : sapi betina muda yang belum melahirkan anak pedet 
 Pedet : anak sapi yang berumur dibawah 1 thn 
 Steer : sapi jantan yang sudah dikebiri pada umur muda (sebelum 

puberitas) 
 
Beberapa istilah penting pada kambing/domba 

 Cempe :anak kambing atau domba yang masih menyusui 
 Drape : domba betina yang infertil (tidak beranak) 
 Ewe:domba betina dewasa 
 Gummer:domba yang sudah tua dan kehilangan semua giginya 
 Lamb :daging domba 
 Lamb crop: jumlah cempe yang dilahirkan dari sekolompok 

induk dalam satu tahun 
 Ram :domba jantan dewasa 
 Teg :domba yang berumur ± 2 tahun 
 Tup:domba jantan 
 Shearling:domba betina yang berumur 1 tahun 
 Southdown:salah satu bangsa domba pedaging 
 Virgin sheep:domba dara 
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 Wethers:domba jantan yang telah dikastrasi ( kebiri) 
 
Beberapa istilah penting padababi 

 Boar:babi pejantan yang berumur mulai 32 mg 
 Barrow: babi jantan yang dikebiri sebelum puberitas 
 Butcher hog :babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot 

badan ±  300 kg 
 Finisher:babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot badan 

± 70 kg  
 Flushing:peningkatan pemberian pakan sehari-hariGrower :babi 

yang telah mengalami penyapihan,dan dapat segera dijual 
 Hog : babi dewasa yang berat badannya melebihi 50 kg 
 Ham :daging pada paha babi 
 Lactating sow:babi yang sedang menyusui  
 Lard :lemak babi yang digunakan untuk membuat minyak masak 

dan sabun 
 Pig : istilah untuk seekor babi atau babi muda yang berat badanya 

kurang dari 50 kg 
 Pig prestarter : anak babi yang berumur 2-6 minggu 
 Pig starter : anak babi yang berumur 6-17 minggu 
 Pig grower: anak babi yang berumur 17 -22  minggu 
 Pig finisher: babi yang berumur  22  minggu - dipotong 
 Pregnant sow :babi yang sedang bunting 
 Pork: istilah yang digunakan pada babi yang ada dalam masakan 
 Stag :babi jantan yang dikebiri 
 Sow:babi betina dewasa 
 Sow milk : susu babi 
 Sucker: anak babi yang baru lahir sampai penyapihan 
 Swine : istilah yang dgunakan untuk keseluruhan sekumpulan 

spesies babi 
 Totters : kaki babi 

 
 

E. Ringkasan 
Dalam kehidupan makhluk hidup,tumbuh dan berkembangnya 

jaringan merupakan faktor pembeda dengan benda mati.Proses tumbuh 
dan berkembangnya seekor ternak,   mempunyai tahapan-tahapan atau 
dalam suatu siklus. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini, 
dapat pula ditemui dalam kandungan beberapa Surah dan ayat-ayat  dalam 
Al”Quran: Surah Al Mu’minuun (QS. 23:14), Surah Al’Araaf (QS.7:57-58). 

Tahapan-tahapan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 
dapat berbeda-beda bagi setiap makhluk hidup dalam dimensi ruang dan 
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waktu,namun secara umum mempunyai pola yang sama,yaitu ada 
kehidupan dan ada pula kematian. 

a. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan 
Dalam siklus hidup ternak yang dimulai sebelum lahir (prenatal) 

dan sesudah lahir (postnatal) terjadi 2 hal  yaitu  pertumbuhan dan 
perkembangan .Pertumbuhan dapat diartikan  suatu proses dimana 
ternak mengalami pertambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai 
dengan umur, sedangkan perkembangan adalah suatu proses dimana 
ternak mengalami perubahan padasusunan ,bentuk tubuh dan fungsinya 
,kearah yang lebih sempurna.Contoh pertumbuhan adalah pertambahan 
bobot badan, panjang dan ukuran tanduk, sedangkan contoh 
perkembangan adalah perubahan ukuran dan fungsi organ-organ sistem 
pencernaan, sistem reproduksi. 

b. Mekanisme Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Ternak 
Fase pertumbuhan  ternak terdiri atas  
 Pembuahan(prenatal) 
 Lahir(postnatal) 
 Puberitas(postnatal) 
 Dewasa tubuh(postnatal) 
 Mati 
1. Pertumbuhan dalam kandungan (prenatal) 

Proses pertumbuhan ini dimulai sejak terjadinya konsepsi yaitu 
bertemunya sel telur dari ternak betina  dan sel sperma dari ternak jantan, 
yang dapat terjadi secara alamiah maupun secara buatan (invivo dan 
invitro).Pertumbuhan foetus dalam kandungan ini mempunyai kecepatan 
yang berbeda-beda,karena pertumbuhan foetus sangat cepat yaitu 2/3 
dari keseluruhan proses peertumbuhan itu berlangsung.. Pertumbuhan 
secara keseluruhan adalah hasil dari pertumbuhan bagian-bagian tubuh 
yang berbeda-beda. 

 
 
 
 
 
 

2. Pertumbuhan sesudah lahir (postnatal) 
 
Pertumbuhan sesudah lahir ini,dapat dibagi atas: 
 

1) Pertumbuhan saat pedet baru lahir 
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Pada saat pedet lahir,pencapaian bobot badan  sekitar 8 %. Bobot 
pedet saat lahir tergantung dari jenis atau bangsa sapi yang bersangkutan 
.Bobot lahir sapi Bali jantan 17  kg dan betina 15 kg (Subandriyo et al., 
1979; Pane, 1991; Talibet al., 2003).  

Dibandingkan dengan sapi dewasa,pedet atau sapi muda  memiliki 
kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya,  dada kelihatan lebih 
sempit serta kepala lebih pendek  Olehnya itu, salah satu cara untuk 
membedakan antara sapi muda dan sapi dewasa, dapat dilihat dari ketiga 
hal tersebut. 

2) Pertumbuhan pedet umur 3-4mg  
Pada saat baru lahir,, alat pencernaan belum berfungsi dengan baik. 

Sapi merupakan  ternak ruminansia dan dapat memamah biak. Olehnya 
itu, sapi  memiliki lambung ganda yaitu 4 bagian lambung (polygastric) 
atau perut sejati. Bagian-bagian tersebut adalah abomasum(perut 
kelenjar/perut masam), omasum(perut buku), rumen (perut besar/perut 
urat daging),dan retikulum (perut jala). Abomasum dan omasum  (perut 
sejati) persentase bagiannya 70 %, rumen dan retikulm 30 %. 3-4 minggu 
pertama, pedet hanya menerima pakan cair dari induknya yaitu air susu 
ataupun susu buatan. Sistem pencernaan mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan seiring dengan pertambahan umur ternak tersebut. 

3) Pertumbuhan pedet umur 5-6 mg 
Pada umur 5-6 mg, pertumbuhan pedet mengalami fase peralihan. 

Saat itu, rumen dan retikulum mengalami perkembangan yaitu, meningkat 
mencapai 70%, sebaliknya omasum dan abomasum mengecil menjadi 30 
% dari seluruh volume lambung. Selanjutnya perkembangan sistem 
pencernaan ini akan terus terjadi, namun pada umur 2.5 – 3 bulan 
pemberian pakan cair berupa susu bisa dihentikan secara perlahan-lahan 
dengan memberikan pakan kasar berupa pakan starter seperti biji-bijian, 
hijauan muda ataupun pakan penguat. 

4) Pertumbuhan sesudah dewasa 
Pertumbuhan dan perkembangan sistem pencernaan pada kondisi 

ini, yaitu volume rumen menjadi 80 %, retikulum 5 %, omasum 6 % dan 
abomasum 7%. Pada fase ini, ternak sudah dapat 100% meninggalkan 
pakan cair, serta mengkonsumsi makanan berserat kasar. 

 
 

5) Pertumbuhan tubuh dan karkas 
Pertumbuhan bagian-bagian tubuh dapat berbeda-beda, artinya ada 

bagian yang lebih awal pertumbuhannya dibandingkan dengan bagian 
yang lain,sehingga  lebih cepat pula prosesnya selesai. Pertumbuhan 
tulang lebih awal dibandingkan dengan  pertumbuhan jaringan otot, 
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selanjutnya pertumbuhan jaringan lemak, penimbunan lemak terjadi, 
setelah ternak mencapai kedewasaan tubuh. 

 
d. Pengaruh Manajemen  terhadap Pertumbuhan  dan 

Perkembangan Ternak 
 
Ternak mengalami pertumbuhan yang baik atau tidak, pada 

kondisi dikandangkan (feedlot) atau digembalakan (grazing) dapat 
diketahui dan diukur berdasarkan perubahan yang terjadi pada ternak 
tersebut, seperti :  

I. Perubahan berat badan:  
Perubahan ini dapat terjadi secara positif ataupun 

negatif.Perubahan berat badan ternak kearah positip (bertambah) jika 
kondisi di padang rumput dapat memenuhi kebutuhan pakan bagi ternak. 
Olehnya itu, manajemen pakan berperan  penting untuk mengatasi 
kondisi seperti ini. 

II. Pertambahan berat badan:  
Pertambahan berat badan sangat penting untuk ternak yang akan 

diseleksi. Ternak yang dipelihara dengan sistem feedlot, pertambahan 
berat badan dapat dipacu dengan manajemen pakan yang baik. Ternak 
pada kondizi grazing, agak sulit untuk dikontrol pertambahan berat 
badannya. Olehnya itu, penyesuaian jumlah ternak dengan kemampuan 
padang penggembalaan dalam memproduksi hijauan sebagai sumber 
pakan, perlu dipertimbangkan dalam pemeliharaan ternak. Ketersediaan 
sumber air yang mudah dijangkau oleh ternak adalah mutlak.  

Penerapan manajemen pada ternak, baik dalam kondisi feedlot 
maupun grazing merupakan suatu keharusan. Secara umum, semakin 
mendekati dewasa tubuh, pertambahan berat badan semakin rendah, jika 
hendak mendapatkan pertambahan berat badan yang cepat, pemberian 
pakan dan pemeliharaan yang baik dilakukan, sebelum sapi dewasa 
tubuh.baik dalam pemeliharaan sistem feedlot (dikandangkan) maupun 
dalam pemeliharaan sistem grazing (dipadang penggembalaan). 

III. Persentase kecepatan pertumbuhan 
Setiap ternak mempunyai garis pertumbuhan yang dikenal pula 

dengan nama kecepatan pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan dapat 
diukur ataupun diketahui dengan rumus: 
 

Pertumbuhan % = pertambahan bb/hr  x 100 % 

   bb waktu di tes 

Pbb (kg/hr) = bb ak – bb aw 
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   waktu (hari). 

IV. Perubahan berat badan pada kondisi grazing 
Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan seekor 

ternak.Perubahan berat badan ternak yang dipelihara di padang 
penggembalaan, sangat dipengaruhi oleh faktor musim.Pada umumnya 
perubahan berat badan positip (+) yaitu berat badan bertambah terjadi 
pada musim hujan, sebaliknya di musim kemarau perubahan berat badan 
cenderung negatif (-), yaitu berat badan konstan bahkan cenderung 
berkurang .Perubahan berat badan ternak yang  turun naik dikenal dengan 
istilah “intermitten”. Perubahan atau pertambahan berat badan yang 
terjadi setelah mengalami penurunan disebut “  compensatory gain”. 

V. Perubahan bentuk 
Bentuk tubuh mempunyai ukuran 3 dimensi .olehnya itu, perbedaan 

bentuk antara hewan dapat dibuat denganmelihat dan menggunakan 
bentuk,berupagambar sebagai catatan.  

a) Perubahan permukaan tubuh 

Perubahan yang terjadi secara jelas dapat dilihat dari perubahan 
permukaan tubuh ternak itu. Perubahan lebar dan panjang kepala akan 
menurun seiring dengan bertambahnya umur hewan. Rumus yang dapat 
digunakan mendapatkan perhitungan berat badan oleh Willianson dan 
Payne (1986) sbb: 

 Berat badan = panjang badan x (lingkar dada)2 

     300 

b) Perubahan bentuk dari muda sampai dewasa 

Perubahan bentuk terjadi pada semua hewan,namun  pada sapi terjadi 
perubahan sbb: 

Pada anak sapi: mempunyai bentuk kepala lebar, kaki panjang, dada 
dangkal dan panjang, sedangkan pada sapi dewasa mempunyai kepala 
panjang, kaki pendek dan dada dalam. 

Pada sapi muda (pedet), kaki depan lebih pendek daripada kaki 
belakang atau kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan, sedangkan 
setelah sapi dewasa, kaki depan dan kaki belakang mempunyai panjang 
yang sama. Kepala bentuknya lebih lebar dan pendek pada sapi muda 
(pedet), sedangkan sapi dewasa bentuk kepalanya lebih panjang (lonjong). 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

Pada sapi muda (pedet) dadanya lebih dangkal sedangkan sapi dewasa 
dada lebih dalam dan panjang 

VI. Perbedaan bentuk dalam breed 

Perbedaan bentuk antara sapi muda (pedet) dan sapi dewasa adalah 
hal yang umum dijumpai, namun adapula perbedaan bentuk ternak pada 
breed yang sama.Berdasarkan gambar 28, dapat dijelaskan 

a. Pada umur yang sama yaitu sapi b dan c. Berdasarkan perbedaan 
bentuk kepalanya, dapat diketahui bahwa sapi c lebih berat 
daripada sapi b, karena sapi yang lebih berat biasanya mempunyai 
bentuk kepala yang lebih panjang. 

b. Pada berat yang sama,yaitu sapi  a  dan b. Berdasarkan perbedaan 
bentuk kepalanya , dapat diketahui bahwa sapi b lebih tua 
daripada sapi a, karena sapi yang lebih tua  mempunyai kepala 
yang lebih panjang. 
 

VII. Perbedaan bentuk yang disebabkan oleh pengaruh 
genetik 

Perbedaan bentuk pada ternak dapat pula disebabkan oleh perbedaan 
genetik. Perbedaan antara breed antar sesame spesies, nampak sangat 
nyata dalam perbedaan bentuk karkas dan tingkat kegemukan ternak .Sapi 
subtropis pada umumnya mempunyai bentuk tubuh yang lebih besar 
daripada bangsa sapi tropis Perbedaan genetik menyebabkan perbedaan 
pertambahan bobot badan ternak, namun faktor lingkungan lebih 
dominan mempengaruhi. Olehnya itu, manajemen pemeliharaan akan 
lebih banyak mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan ternak dalam hal 
pertambahan berat badan. 

 

VIII. Pengaruh breed,jenis kelamin dan   hormon 
. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan oleh beberapa peneliti, 

didapatkan : 
1. Pengaruh breed 

Pada sapi dengan breed yang berbeda, menghasilkan hasil yang 
berbeda pula. Berdasarkan hasil penelitian, sapi Charolais,sapi Hereford x  
Santa gertrudis mempunyai performans dalam hal  pertambahan berat 
badan dan efesiensi penggunaan makanan lebih tinggi  daripada  sapi 
Angus, sapi Shorthorn, dan hasil persilangan jantan mereka. 
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2. Pengaruh sex 

Jenis kelamin (sex) mempengaruhi  pertumbuhan ternak dalam hal 
pertambahan berat badan, yaitu: 

b. Jantan/Betina 
 Pertumbuhan sapi jantan lebih cepat daripada sapi betina, 

khususnya sapi jantan kebiri 
Hasil penelitian menunjukkan : 

 Pertambahan berat badan, efesiensi penggunaan makanan dan 
lean lebih tinggi pada bull > steer> heifer 

 Paling tinggi lemak karkasnya yaitu heifer > steer / bull 
 

3. Pengaruh hormon 
Pengaruh hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ternak.berdasarkan laporan hasil penelitian beberapa peneliti diketahui 
bahwa penggunaan hormon sintesis dapat mempengaruhi pertumbuhan 
ternak.Dilaporkan bahwa: 

 Pemberian hormon sintesis yang serupa hormon sapi asli 
digunakan  untuk menstimulir pertumbuhan seperti des dan 
hexooestrol 

 Pemberian hormon  sintesis sangat nyata pengaruhnya terhadap 
keseimbangan hormon asli, namun apakah mempengaruhi 
peningkatan hormon androgen atau menstimulir pituitary anterior 
menghasilkan hormon pertumbuhanbelum jelas 

 Penggunaan hormon dalam memacu pertumbuhan ternak, masih 
jarang dilakukan, karena biaya yang mahal,utamnya bagi peternak 
dipedesaan. 
 

IX. Pengaruh zat-zat makanan 
Secara umum ternak yang konsumsinya lebih banyak, akan lebih 

banyak menghasilkan susu,daging,telur,wool, lemak 
tubuh,dsb.Namun,variasi-variasi genetik,zat-zat makanan dan manajemen 
adalah faktor yang menentukan jumlah konsumsi makanan . 

 
e. Istilah-Istilah Penting  
Dalam manajemen ternak potong dan kerja, ada beberapa istilah dasar 

yang perlu diketahui dan dipahami, sehingga memudahkan dalam 
memahami hal-hal yang berkaitan dengan ternak potong dan kerja. 

Beberapa istilah penting pada sapi 
 Bakalan: ternak yang akan dipelihara lebih lanjut melalui proses 

produksi yang akan diusahakan 
 Bull: sapi jantan dewasa yang dipersiapkan untuk mengawini 

betina agar menghasilkan keturunan 
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 Cow : sapi betina yang telah melahirkan 
 Heifer : sapi betina muda yang belum melahirkan anak pedet 
 Pedet : anak sapi yang berumur dibawah 1 thn 
 Steer : sapi jantan yang sudah dikebiri pada umur muda (sebelum 

puberitas) 
 
Beberapa istilah penting pada kambing/domba 

 Cempe :anak kambing atau domba yang masih menyusui 
 Ewe:domba betina dewasa 
 Lamb :daging domba 
 Lamb crop: jumlah cempe yang dilahirkan dari sekolompok 

induk dalam satu tahun 
 Ram :domba jantan dewasa 
 Virgin sheep :domba dara 

 
Beberapa istilah penting padababi 

 Boar:babi pejantan yang berumur mulai 32 mg 
 Barrow : babi jantan yang dikebiri sebelum puberitas 
 Butcher hog :babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot 

badan ±  300 kg 
 Finisher :babi yang siap dipasarkan (dijual) dengan bobot badan 

sekitar 70 kg ± 
 Pig : istilah untuk seekor babi atau babi muda yang berat badanya 

kurang dari 50 kg 
 Pig prestarter : anak babi yang berumur 2-6 minggu 
 Pig starter : anak babi yang berumur 6-17 minggu 
 Pig grower: anak babi yang berumur 17 -22  minggu 
 Pig finisher : babi yang berumur  22  minggu - dipotong 
 Pregnant sow :babi yang sedang bunting 

 
 

F. Latihan 
1. Jelaskan integrasi keilmuan Islam dan Sains yang berkaitan dengan 

materi pertumbuhan dan perkembangan 
2. Jelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan 
3. Apa persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan 
4. Sebutkan fase-fase pertumbuhan 
5. Jelaskan pertumbuhan dalam kandungan (prenatal) 
6. Jelaskan pertumbuhan setelah kelahiran (post natala) 
7. Jelaskan pengaruh manajemen terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan ternak minimal 3 
8. Apa arti istilah-istilah ini: 
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a. Bull 
b. Cow 
c. Heifer 
d. Steer 
e. Cempe 
f. Lamb  
g. Boar 
h. Butcher hog 
i. Pig finisher 
 

G. Tes Formatif 
1. Jelaskan integrasi keilmuan proses pertumbuhan dan 

perkembangan ternak, dengan makna Surah dalam Al’Quran yang 
berkaitan dengan hal tersebut. 

2. Jelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan 
3. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada ternak 
4. Berikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada 

ternak,minimal 2. 
5. Sebutkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada 

ternak 
6. Jelaskan kedua grafik di bawah ini: 

a. 
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b. 

 
7. Jelaskan Perbedaan bentuk antara sapi muda (pedet) dengan sapi 

dewasa 
8. Jelaskan istilah-istilah ini: 

a. Bull 
b. Cow 
c. Heifer 
d. Steer 
e. Cempe 
f. Lamb 
g. Boar 
h. Butcher hog 
i. Pig finisher 

H. Kunci Jawaban 
1. Ada beberapa Surah dalam Al’Quran yang berkaitan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan yaitu surah Al Mu’minuun (QS.23:14), 
Surah Al A’raaf (QS.7:57-58). Makna ayat-ayat pada Surah 
tersebut,bahwa setiap  makhluk yang bernyawa,akan mengalami 
pertumbuhan dan atau perkembangan. Hal tersebut tidak terjadi 
sekaligus tahapan-tahapan dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangan dapat berbeda-beda bagi setiap makhluk hidup dalam 
dimensi ruang dan waktu. Hal inipun terjadi pada ternak, tumbuh-
tumbuhan dan manusia. 
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2. Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses dimana ternak 
mengalami pertambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai dengan 
umur, sedangkan perkembangan adalah suatu proses dimana ternak 
mengalami perubahan padasusunan ,bentuk tubuh dan fungsinya ,kearah 
yang lebih sempurna. 

3. Perbedaannya: pertumbuhan adalah pertambahan berat badan 
atau ukuran tubuh sesuai dengan umur, sedangkan perkembangan  
perubahan padasusunan, bentuk tubuh dan fungsinya, kearah yang lebih 
sempurna. 

4. Contoh pertumbuhan adalah pertambahan bobot badan ternak 
misalnya dari 16 kg menjadi 25 kg, panjang dan ukuran tanduk dari 5 cm 
menjadi 10 cm, sedangkan contoh perkembangan adalah perubahan 
ukuran dan fungsi organ-organ sistem pencernaan misalnya lambung 
apda sapi,pada saat baru lahir belum dapat mencerna serat kasar 
tinggi,sehingga diberikan pakan cair, namun dengan pertambahan umur 
dan perkembangan fungsi lambung yang semakin baik, maka dapat 
mencerna hijauan atau serat kasar yang tinggi. Pada sistem reproduksi, 
pada ternak betina.sebelum mecapai dewasa kelamin, maka belum dapat 
bunting. Namun, setelah organ reproduksinya sudah berkembang dengan 
baik, maka sudah dapat bunting. 

5. Tahapan-tahapan pertumbuhan pada ternak, secara garis besar 
dibagi atas 2 yaitu prenatal (sebelum lahir) dan post natal (setelah 
lahir).Namun,secara rinci dibagi atas: 

 Pembuahan (prenatal) 
 Lahir (postnatal) 
 Puberitas (postnatal) 
 Dewasa tubuh (postnatal) 
 Mati 

6. Arti dari kedua grafik ini adalah: 
a. Fase pertumbuhan pada ternak secara umum yaitu:  

 Dimulai dengan proses pembuahan di dalam tubuh 
(bertemunya antara sel sperma dan sel telur), pertumbuhan 
terus berlanjut hingga ternak lahir (kelahiran).  

 Setelah ternak lahir, dengan pemeliharaan yang baik, maka 
ternak akan mengalami pertumbuhan yang ditandai 
dengan berubahnya ukuran tubuh karena terjadi 
pertambahan berat badan ternak, kecepatan pertumbuhan 
sangat cepat,hingga memasuki fase puberitas 

 Setelah fase puberitas, pertambahan berat badan ternak 
terus berlanjut,namun kecepatannya tidak selaju disaat 
sebelum umur puberitas. 
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 Jika ternak telah memasuki umur penjualan atau berumur 
±  2 -2,5 tahun, maka kecepatan pertumbuhannya semakin 
berkurang, artinya pertambahan berat badan tidak secepat 
sebelum umur puberitas. 

 Saat dewasa, pertumbuhannya semakin berkurang dan 
cenderung konstan.Olehnya itu, pada umur ini ternak 
sebaiknya dijual, jika tidak digunakan sebagai induk atau 
pejantan . 

b. Arti dari grafik ini adalah: 
 Garis A, maksudnya pertumbuhan ternak di 

padangpenggembalaan jika kondisinya normal, yaitu 
pertambahan berat badan sesuai dengan pertambahan 
umur, serta sesuai dengan kurva pertumbuhan ternak 

 Garis B yang turun naik, maksudnya pertambahan berat 
badan yang turun naik,karena pengaruh musim.Namun, 
berat badan ternak yang turun di musim kemarau, akan 
mengalami pertambahan ,sehingga pertumbuhan ternak 
tersebut sesuai dengan garis pertumbuhan. Jadi 
pertambahan berat badan akan sesuai dengan umur, 
meskipun dalam perjalanannya turun naik,sesuai dengan 
kondisi musim di padang penggembalaan 

7. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bull adalah sapi jantan dewasa yang dipersiapkan untuk 

mengawini betina,agar menghasilkan keturunan. 
b. Cow adalah sapi betina yang telah melahirkan 
c. Heifer adalah sapi betina muda yang belum melahirkan 

anak pedet 
d. Steeradalah sapi jantan yang sudah dikebiri pada umur 

muda sebelum puberitas 
e. Cempe adalah anak kambing atau domba yang masih 

menyusui 
f. Lamb adalah daging domba 
g. Boar adalah babi pejantan yang berumur mulai 32 minggu 
h. Butcher hog adalah babi yang siap dipasarkan (dijual) 

dengan bobot badan ± 70 kg 
i. Pig finisher adalah babi yang berumur 32 miggu - 

dipotong 
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BAB IV 
 

MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA 

DALAM USAHA TERNAK POTONG 

DAN KERJA 

SATUAN BAHASAN 
 

 PENERAPAN MANAJEMEN :PENILAIAN, PAKAN, 
REPRODUKSI , KANDANG DAN PERALATAN, 
KESEHATAN,PENGOLAHAN HASIL TERNAK DAN 
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IKUTANNYA ,SERTA PEMASARAN PADA TERNAK 
POTONG DAN KERJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 
MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA DALAM USAHA 

TERNAK POTONG DAN KERJA 
 

SATUAN BAHASAN 4: 
PENERAPAN MANAJEMEN: PENILAIAN, 
PAKAN,REPRODUKSI. KANDANG DAN 
PERALATAN,KESEHATAN,PENGOLAHAN HASIL TERNAK 
DAN IKUTANNYA, SERTA PEMASARAN PADA TERNAK 
POTONG DAN KERJA. 

 
A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 

Bab ini membahas mengenai penerapan manajemen penilaian, 
pakan,reproduksi ,kandang dan peralatan,kesehatan,pengolahan hasil 
ternak dan ikutannya serta pemasaran pada ternak potong dan kerja. 
Dalam pembahasan materi dilengkapi ilustrasi tabel dan gambar, 
serta dikaitkan kandungan /makna yang terkandung dalam ayat-ayat 
Suci  Al’Quran yang relevan dengan materi tersebut 
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B. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dan pahami dengan baik uraian tentang manajemen penilaian, 
pakan,reproduksi, kandang dan peralatan, kesehatan, pengolahan 
hasil ternak dan ikutannya serta pemasaran pada ternak potong dan 
kerja. Selanjutnya buatlah ringkasan dari setiap subpokok 
pembahasan materi dan pahami dengan baik isinya. 
 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Mahasiswa (i) dapat memahami  tujuan dan kegunaan masing-

masing manajemen pada ternak potong dan kerja 
2. Mahasiswa (i) dapat memahamidan menjelaskan mengenai 

manajemen penilaian pada ternak potong dan kerja 
3. Mahasiswa (i) dapatmemahami dan menjelaskan mengenai 

manajemen pakan pada ternak potong dan kerja 
4. Mahasiswa (i) dapat memahami dan menjelaskan manajemen 

reproduksi pada ternak potong dan kerja 
5. Mahasiswa (i) dapatmemahami dan menjelaskan mengenai 

manajemen kesehatan pada ternak potong dan kerja 
6. Mahasiswa (i) dapatmemahami dan menjelaskan mengenai 

manajemen kandang dan peralatan pada ternak potong dan kerja 
7. Mahasiswa (i) dapatmemahami dan menjelaskan mengenai 

manajemen pengolah hasil ternak dan ikutannya pada ternak 
potong dan kerja 

8. Mahasiswa (i) dapatmemahami dan menjelaskan mengenai 
manajemen pemasaran pada ternak potong dan kerja 

9. Mahasiswa (i) dapat menjelaskan integrasi keilmuan agama Islam 
dengan materi-materi yang ada. 

10. Mahasiswa (i) dapat mendesain penerapan manajemen tersebut  
dalam usaha ternak potong dan kerja 
 

PENERAPAN MANAJEMEN: PENILAIAN, PAKAN, 
REPRODUKSI, KANDANG DAN PERALATAN, 
KESEHATAN,PENGOLAHAN HASIL TERNAK DAN 
IKUTANNYA SERTA PEMASARAN, PADA TERNAK 
POTONG DAN KERJA. 

Integrasi keilmuan 
 
 Alam beserta isinya telah diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa. 
Proses penciptaan  alam dan isinya, tentunya mempunyai tujuan, yaitu 
dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup di dunia itu 
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sendiri. Asal muasal dan tujuan penciptaan ini, dapat ditemui dalam 
kandungan beberapa Surah dan ayat-ayat  dalam Al’Quran, dibawah ini: 
 

1) Penciptaan tumbuh-tumbuhan sebagai pakan ternak 
 

a) Surah Al An’aam (QS.6:59) 
ۡۡۥ۞وَِعَِدهُۡ  َفاحُِح ۡۡىَۡغۡيبِۡٱٌَ ِِۡف ا ٌَ ۡ ًُ َۡوَيۡعيَ َۚ َٔ ُْ ۡ

ۡإَِلذ ٓ ا َٓ ٍُ َۡيۡعيَ ۡىَۡبِّۡٱََل ُۡظيَُمَِٰجۡۡۡۡلَۡدرِ ۡٱوَۡ ِِۡف َۡختذثٖ َۡوََل ا َٓ ٍُ َۡيۡعيَ ۡإَِلذ َۡوَركٍَث ٌَِ ۡ ۡتَۡصُلُط ا ٌَ َو ۡرِضۡٱ
َ
تِٖۡيۡۡۡۡل ٌُّ ِِۡفۡنَِتَٰٖبۡ ٥٩َۡۡوََلَۡرۡظٖبَۡوََلۡيَابٍِسۡإَِلذ

Terjemahnya 
59. dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya 

kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada 

sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh 

sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, 

melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)" 

 

b) Surah Al A’raaf (QS.7:57-58) 
 َۡٔ ُْ ِيٱَۡو َّۡۡلذ ۡرَۡۡحَخِِّۡۡلّرَِيَٰحَۡٱيُرِۡشُو ۡيََدۡي َۡبۡۡيَ ۢا ۡبُۡشَ كَيذۡجۡۡۖۦٓ

َ
ۡأ ٓ ۡإَِذا ٰٓ َختذ ۡ ۡةِِّ َُزَۡلَا

َ
ّيِٖجۡفَأ ٌذ ۡ ِۡۡلَََلٖ ُّ آءَۡٱَشَداٗباۡذَِلاَٗلُۡشۡلَنَٰ ٍَ ۡ ۡةِِّۡۡل َِا ۡخرَۡج

َ
ٌَِۡۡۦفَأ ۡ ِ

َرَِٰتۡ ٱُكّ ٍَ ۡۡثلذ ُُۡنۡرُِج َتَٰۡٱَنَذَٰلَِم ۡٔ ٍَ ۡ ًۡۡۡۡىََعيذلُۡۡل ُروَن ۡۡۡلَََلُۡٱو٥٧َۡۡحََذنذ ّيُِبۡٱ ُّۡۡىعذ ۡبِإِۡذِنَۡرّبِِّۡۡۥََيُۡرُجَۡنَتاحُ ِيٱوَۡۡۖۦٓ َُِۡلٗداََّۚۡۡلذ َخُتَدََۡلََۡيُۡرُجۡإَِلذ ٖمۡيَۡشُهُروَنۡۡٓأۡلَيَِٰجۡٱَنَذَٰلَِمَُُۡۡصُِّفۡ ۡٔ ٥٨ۡۡىَِل
Terjemahnya 

57. dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum 

kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan 

mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah 

itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti 

Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu 

mengambil pelajaran. 

58. dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan 

tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami 

mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. 

 

c) Surah Al A’laa (87:1-3) ًَِۡۡٱَۡشّتِح ۡۡۡش ۡٱَرّبَِم لَۡعَ
َ
١ۡۡۡۡل ِيٱۡ َّۡۡلذ ىَٰ ٔذ ۡفََص ٢َۡخيََق ِيٱوَۡۡ َرَّۡۡلذ كَدذ ۡ َدىَٰ َٓ ٣َۡۡف

 
 

Terjemahnya 

1. sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tingi, 
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2. yang Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), 

3. dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, 

4. dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, 

5. lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. 

 

Berdasarkan beberapa Surah dan ayat-ayat diatas, yang berkaitan 
dengan pakan dan hijauan makanan ternak, dapat dimaknai bahwa: 
tumbuh-tumbuhan yang ada dipermukaan bumi ini, baik yang sengaja 
ditanam oleh manusia maupun yang tumbuh liar ditempat yang sulit 
dijangkau oleh manusia. Kelangsungan hidup  tumbuh-tumbuhan  yang 
hidup diperbagai tempat tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan 
Allah SWT., lebih lanjut dijelaskan, bahwa  hidup matinya  segala yang 
ada dipermukaan bumi ini, seperti tumbuh-tumbuhan dipadang gersang, 
di pegunungan, di hutan-hutan, di lembah-lembah, di kedalaman laut,di 
pinggiran sungai, di pinggiran pematang dan  sawah, di lading, di kebun, 
di mana saja, telah diatur oleh Pencipta-Nya. 

Guna mendukung kelangsungan kehidupan tumbuh-tumbuhan 
tersebut, Allah menurunkan air hujan sebagai pelengkapnya. Air hujan ini 
dimaksudkan untuk  menyirami tanam-tanaman agar tumbuh lebih subur 
dan dapat bermanfaat..Jadi, tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan 
bumi ini dapat dikelola dan dimanfaatkan guna menjamin kelangsungan 
makhluk hidup itu sendiri, termasuk  sebagai pakan ternak .  

Olehnya itu, pemanfaatan tumbuh-tumbuhan melalui apa yang 
dihasilkannya untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk lainnya, 
merupakan perwujudan rasa  syukur karunia Allah.Pengolahan pakan 
hijauan segar maupun kering, melalui proses fermentase  sebagai pakan 
ternak, adalah wujud nyata akan hal tersebut.Namun, manusia janganlah  
lupa, bahwa segala usaha yang dilakukannya tidaklah berhasil tampa 
seizing dari-Nya. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, 
senantiasa di lakukan. 
 

2) Penyakit merupakan ujian Allah kepada makhluknya 
 

a) Surah Al Anbiyaa(QS.21:83) 

ُّۡ َۡربذ َبۡإِۡذَُۡاَدىَٰ ئُّ
َ
ۡۡۥٓۡ۞َوأ ِِنَ َۡمصذ ّّنِ

َ
ُّۡٱأ ۡۡلّضُّ ًُ رَۡخ

َ
َُجۡأ

َ
َِٰۡحِۡيَۡٱَوأ ٨٣ۡۡۡىرذ

 
Terjemahnya 
83. dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), 
Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha 
Penyayang di antara semua Penyayang". 
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b) Surah As’Suaraa’ ayat 80 (QS.26:80)  

ۡيَۡشِفِۡيۡۡ َٔ ُٓ  ٨٠ِۡإَوَذاَۡمرِۡضُجَۡف
Terjemahnya 
80. dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku, 

 

c) Surah Ath Thuur (QS.52-6-7) 

ۡصُجٔرِۡٱۡۡۡلَۡدرِۡٱوَۡۡ ٍَ
ۡ َٰكِٞعۡۡإِنۡذ٦ۡۡل ٧َۡۡعَذاَبَۡرّبَِمۡىََن

 
Terjemahnya 

6. dan laut yang di dalam tanahnya ada api, 
7. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, 
 

d) Surah Al Muddatsir (QS.74:4) 

ِۡٱِۡمۡسِب ًِۡٱۡلرذِنَٰمۡحٱّۡللذ ١ۡۡۡلرذِخي
Terjemahnya 

4.dan pakaianmu bersihkanlah, 
 

Allah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan tak terhingga  
pada manusia.Kenikmatan itu dapat berupa berhasilnya usaha yang telah 
dilakukan,seperti hasil panen yang melimpah dari 
tanamannya,berkembangbiaknya ternak peliharaan, namun Allahpun 
memberikan ujian. Ujian dapat dengan berbagai macam bentuk, seperti 
panen yang gagal, usaha yang peternakan yang kurang berhasil, dsb. 

Salah satu bentuk ujian yang diberikan kepada manusia melalui 
ternak peliharaannya adalah “ujian penyakit”. Penyakit merupakan salah 
satu faktor yang paling berusaha dihindari atau dicegah dalam suatu usaha 
peternakan. Cara yang ditempuh adalah menjaga kebersihan lingkungan 
ternak. Menjaga kebersihan secara jelas terkandung dalam  Surah Al 
Muddatsir (QS.74:4), pada Surah dan ayat tersebut secara jelasdi 
perintahkan kepada manusia, untuk menjaga kebersihan .Tujuannya, 
adalah menghindarkan dari segala hal yang dapat menyebabkan 
penyakit.Apabila, hal ini dihubungkan dengan tatalaksana pemeliharaan 
ternak,utamanya ternak yang dikandangkan, maka diwajibkan kandang 
tersebut bersih, karena kebersihan dapat menghindarkan ternak dari 
berbagai penyakit, yang dapat merugikan bagi ternak dan peternak. 
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Makna lain dari ayat-ayat tersebut diatas, adalah manusia diberikan 
cobaan berupa penyakit, agar senantiasa dapat mengingat kepada 
Pencipta-Nya dan segala macam penyakit dapat sembuh atas izin Allah 
SWT. 

3) Proses reproduksi 
 

a) Surah Ar Ra’d (QS.13:3) 
 

َۡٔ ُْ ِيٱَۡو َّۡۡلذ دذ ۡرَضۡٱٌَ
َ
ۡۡۡۡل ِ

ٌَُِۡكّ َٰٗراَۖٓۡو َُۡه
َ
َۡوأ اَۡرَوَِِٰسَ َٓ َرَٰتِۡٱوََجَعَوۡفِي ٍَ ۡثلذ

ۡ َۡزوَۡجۡۡيِ ا َٓ ۡفِي ۡنٱَجَعَو ۡۡذۡنَۡۡيِ َۡوۡٱُيۡغِِش َۚۡٱَّۡلذ اَر َٓ ۡٓأَلَيَٰٖجَۡۡلذ َٰلَِم َۡذ ِِۡف إِنذ
ُروَنۡ ٖمَۡيَخَفهذ ۡٔ ٣ۡۡىَِّل

 
Terjemahnya 
3. dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan 
sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-
pasangan[765], Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. 

 
[765] Yang dimaksud berpasang-pasangan, ialah jantan dan betina, pahit dan 
manis, putih dan hitam, besar kecil dan sebagainya 
 
 

b) Surah Al Hijr (QS.15:23) 
 

ُُۡۡحِۡۡ َُ ۡۡۦِإَوُذاََۡلَۡد َُ ٍِيُجَۡوََنۡ َٰرِذُٔنَۡٱَوُُ ٢٣ۡۡۡىَۡن
ۡ

Terjemahnya 
23. dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan 
Kami (pulalah) yang mewarisi. 

 

 

c) Surah Al Israa’ (QS.17:85) 
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ۡۡئََُُمََۡۡٔۡويَۡسۡ َِ وِحۡنٱَع ۡۡلرُّ وحُۡٱكُِو ۡۡلرُّ ََ ِ ٌّ ۡ وحِيُخً
ُ
ۡأ ٓ ا ٌَ َۡو َۡرّّبِ ۡمرِ

َ
ۡأ َۡ ٌِ

ًِۡٱ ۡكَيِيٗٗلۡۡىۡعِيۡ  ٨٥ۡإَِلذ
 
Terjemahnya 
85. dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan 
Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". 
 
 

d) Surah Al’Mu’minuun (QS.23:14) 

 
 

ًۡذ ُۡۡث َِا َۡۡلُّۡعَفثَۡٱَخيَۡل َِا ۡفََخيَۡل ۡۡىَۡعيََلثَۡٱَعيََلٗث َِا ۡفََخيَۡل ۡضَغثَۡٱُمۡضَغٗث ٍُ ۡ ۡل
ۡ َُا ۡٔ اۡفََهَص ٍٗ ًَۡٱِعَظَٰ َفَخَتاَرَكۡۡىۡعَِظَٰ َۡۚ َۡخيًۡلاَۡءاَخَر ُّ َنَٰ

ۡ
نَشأ
َ
ۡأ ًذ اُۡث ٍٗ ُۡٱَۡلۡ ّۡللذ

ۡ َُ ۡخَص
َ
١٤ۡۡۡىَۡخَٰيِلِۡيَۡٱأ
ۡ

Terjemahnya 

14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 

jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu 

tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk 

yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. 

 

e) Surah Az Zumar (QS.39:6) 
 

َۡۡخيََلُلً ََ ِ ٌّ َُزَلۡىَُلًۡ
َ
اَۡوأ َٓ اَۡزوَۡج َٓ ِۡ ٌِ َۡجَعَوۡ ًذ َِۡنذۡفٖسَۡوَِٰخَدةُٖۡث ٌّ

ًِۡٱ َُۡعَٰ
َ
َۡبۡعِدۡۡۡۡل َۢ ِ ٌّ َۡخيۡٗلاۡ ًۡ َهَٰخُِل ٌذ

ُ
ِِۡفُۡبُعِٔنۡأ ًۡ ََۡيۡيُُلُل ۡزَوَٰٖج 

َ
َِيَثۡأ ذََمَِٰ

ۡ ًُ َٰىُِل َۡذ َٰٖد  ِِۡفُۡظيَُمَٰٖجۡذََل ُۡٱَخيٖۡق ّۡۡللذ ََۡلُ ًۡ يُۡمۖٓۡٱَربُُّل ٍُ ۡ َٰۡۡل ۡإَِل ََۡلٓ ۡإَِلذ َّ

فَُٔنۡ ۡحُۡۡصَ َٰ ّنذ
َ
فَأ ٓۡۖ َٔ ُْ٦ۡ 
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Terjemahnya 

6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya 

dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. 

Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga 

kegelapan[1306]. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang 

mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain dia; Maka bagaimana kamu dapat 

dipalingkan? 

 

[1306] Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, 

dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. 

 

Pada Surah dan ayat-ayat diatas, dibahas pula mengenai proses 
reproduksi pada makhluk hidup. Proses penciptaan makhluk hidup tidak 
terjadi begitu saja, namun melalui beberapa tahapan surah Al’Mu’minuun 
(QS.23:14)secara jelas, menyatakan bahwa dari setetes mani yaitu saat 
bertemunya sel telur dan sel sperma pada ternak dan manusia, maka akan 
berkembang menjadi segumpal darah yang biasa disebut embrio/zygot, 
selanjutnya akan berkembang menjadi tulang belulang dan terbentuk 
daging. Fase ini,dalam Sainstek biasa disebut proses terbentuknya jaringan 
syaraf,tulang dan otot. Perkembangan selanjutnya, karena kekuasaan 
Allah SWT., diberikanlah roh kepada bentuk tersebut, hingga akhirnya 
lahir serta beraktivitas didunia, namun pada akhirnya mati. Siklus ini 
merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu ada kelahiran adapula ke 
mati, ada yang tumbuh adapula yang mati. Olehnya itu, manusia 
hendaknya dapat menggunakan akal pikirannya untuk memanfaatkan 
ternak, khususnya yang berkaitan siklus reproduksi, sehingga 
kebutuhannya dapat terpenuhi. 

Proses  reproduksi ternak, telah diatur oleh Allah SWT, namun 
sejatinya manusia berusaha untuk menggunakannya.Pemanfaatannya  
melalui manajemen reproduksi, seperti pengaturan masa perkawinan 
ternak, baik dengan sistem kawin alam maupun dengan Inseminasi 
buatan, melakukan seleksi pada ternak yang baik untuk terus 
dikembangbiakkan. Hal lain sebagai bukti telah disediakannya fasilitas 
reproduksi secara alami, adalah ternak yang diciptakan oleh Allah SWT., 
berbeda-beda. Berdasarkan jenis kelamin dibedakan atas jantan dan 
betina. Ternak jantan dan betina ditakdirkan untuk hidup berpasang-
pasangan. Tujuannya, untuk menjamin kelangsungan generasi dari ternak 
itu sendiri. Perkawinan antara ternak jantan dan betina, menghasilkan 
anak-anak sebagai pelanjut generasi tetuanya dan dapat memenuhi 
kebutuhan protein hewani bagi manusia. 

Manusia dapat mengambil pelajaran dari alam sekitarnya, bagi 
peningkatan dan kemajuan hidupnya. Penggunaan pengetahuan dan 
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teknologi yang baik, jika senantiasa dilandasi oleh akhlatul kharimah dan 
tidak sombong akan ilmu yang dimiliki. Ilmu yang dimiliki berasal dari 
Allah SWT dan hendaknya dimanfaatkan dengan mengharap Ridho-Nya.  

 
 
 

D. Materi Kuliah 
 

D.1.Manajemen Penilaian 

Manajemen penilaian adalah suatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan ternak berdasarkan performance ternak.Manajemen penilaian 
sangat penting, khususnya dalam ketersediaan bibit untuk tujuan 
reproduksi ataupun untuk ternak bakalan dalam suatu program 
penggemukan. Selain itu, manajemen penilaian diperlukan saat menyeleksi 
ternak yang akan dibeli ataupun untuk dijual. Kemampuan yang dimiliki 
oleh seorang peternak/pedagang/manajer dalam melakukan penilaian 
ternak, dapat memberikan kontribusi positip dalam menjalankan 
usahanya. 

Tujuan penilaian ternak 

1. Mendapatkan ternak yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu  : 
a. Untuk  ternak potong/siap jual(market classes )  
b. Untuk ternakbibit(breeding classes) 
 

2. Mengetahui kondisi ternak 
 

Seorang peternak dan pedagang agar dapat berhasil, kemampuan dan 
keahlian dalam menilai seekor ternak sangat dibutuhkan, agar mampu 
melakukan penilaian terhadap ternak peliharaannya ataupun ternak yang 
akan dibelinya 

 
A.Judging 

Istilah judging merupakan istilah yang digunakan dalam 
manajemen penilaian.Judging  merupakan penilaian subyektif terhadap 
ternak dengan berpedoman pada penilaian standar ideal. Melalui 
pengamatan secara visual, nantinya akan dipilih ternak dari kelompoknya 
yang sesuai dengan keinginan, berdasarkan nilai standar ideal. Dalam 
melakukan judging,seorang penilai hendaknya memiliki pengetahuan yang 
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memadai.Olehnya itu, tidak semua orang dapat menjadi penilai, karena 
dibutuhkan beberapa kriteria atau syarat seorang penilai. 

 

Syarat seorang penilai 
1. Memiliki pengetahuan mengenai bagian-bagian tubuh ternak, 

terutama yang berkaitan dengan konformasinya 
2. Mengetahui kriteria tipe ternak yang akan diusahakannya, yaitu 

harus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar 
3. Mampu menilai ternak potong secara akurat dan membuat 

keputusan berdasarkan fakta 
4. Bersikap jujur dan netral disertai dengan alasan atau  argumentasi 

yang kuat dalam  menentukan penilaiannya 
Seorang penilai yang handal, dapat memilih ternak yang berkualitas, 

sehingga ternak yang jelek tidak diambil dalam pembelian ataupun ternak 
yang baik tidak diapkir dan dijual 

 
 Tahapan penilaian 

 Penilaian dapat melalui beberapa tahapan, yaitu: 
1. Penilaian melalui kecermatan pandangan 
2. Penilaian melalui kecermatan perabaan 
3. Penilaian melalui pengukuran bagian-bagian tubuh 
4. Analisis berdasarkan standar skor pada masing-masing bagian 

konformasi tubuh yang dinilai 
 

 Peralatan yang digunakan 
Saat melakukan penilaian, penilai hendaknya dilengkapi dengan 

peralatan sebagai berikut: 
1. Timbangan yang bertujuan untuk menimbang ternak 
2. Peralatan untuk  mengukur tubuh ternak, seperti meteran atau alat 

ukur ternak 
3. Daftar isian (form) adalah daftar acuan (pedoman) untuk melihat 

bagian-bagian ternak yang dinilai berdasarkan kriteria ideal, yang 
selanjutnya dilakukan pengisian oleh penilai berdasarkan skor. 
Selanjutnya, nilai skor akhir inilah yang menentukan ternak 
tersebut dipilih atau tidak dipilih sebagai ternak bibit ataupu 
ternak siap dijual. 
 
A.1.Judging Pada Sapi 

Judging atau penilaian secara subyektif kepada sapi, dapat dilakukan 
pada : 
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I. Penilaian sapi siap jual (potong) 
Penilaian pada sapi siap jual  (potong)ditekankan pada : 
a. Ukuran tubuh  yaitu ukuran lingkar dada dan panjang badan 
b. Karakteristik konfromasi dan kondisi akhir (finish) daripada 

karakteristik jenis kelamin dan bangsa 
Dalam melakukan judging, pada sapi siap jual (potong) karakteristik 

idealnya adalah sapi yang siap dipasarkan, serta harus memiliki kategori 
dan pertimbangan yang sesuai dengan selera konsumen dan secara 
ekonomis lebih menguntungkan.bentuk penilaiannya dimanifestasikan 
dalam tabel skor khusus (tabel 2) 

 
II. Penilaian sapi potong bibit  

Penilaian pada sapi siap bibit, lebih ditekankan pada ukuran tubuh 
yaitu tinggi pundak. Dalam penilaian sapi bibit dibutuhkan alat penilaian 
dalam bentuk tabel skor (tabel 3), selain itu harus tersedia timbangan dan 
alat pengukur tubuh. Dalam pemilihan sapi bibit ada beberapa kriteria 
dasar yaitu: 

 

a) Bangsa dan sifat genetis 

Pemilihan sapi bibit didasarkan pada tujuan dan kondisi setempat 
yaitu mempertimbangkan kemampuan adaptasi ternak. Apabila, ternak 
akan dipelihara ditempat yang temperatur panas, maka bangsa ternak sapi 
tropis lebih cocok untuk dipilih, sebaliknya jika temperatur dingin, seperti 
daerah pegunungan,maka bangsa ternak subtropis bukanlah pilihan yang 
buruk.  

b) Bentuk luar 

Berdasarkan pengamatan individual, dapat diketahui bentuk luar 
seekor ternak. Bentuk luar menjadi hal penting, karena bentuk luar 
berkaitan dengan faktor genetis yang berpengaruh pada laju 
pertumbuhan, mutu dan hasil akhir daging 

 
c) Kesehatan 

Kesehatan seekor ternak, merupakan hal mutlak yang harus 
diperhatikan. Ternak yang sakit tidak dapat berproduksi secara maksimal, 
serta jika dibeli dan dibawa ke kelompok ternak yang sehat, dapat menjadi 
sumber bencana yaitu pembawa bibit penyakit. Olehnya itu, pengamatan 
secara cermat terhadap ternak, merupakan prioritas dalam penilaian 
kesehatannya. Secara umum pengamatan yang berkaitan dengan 
kesehatan seekor ternak dapat dilihat dari: 
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a. Keadaan tubuh 

Ciri-ciri sapi yang sehat ,tubuhnya: 
1) Tampak bulat berisi dengan kulit lemas, mudah dilipat dan 

lipatan tersebut cepat merata kembali bila dilepas 
2) Bulunya licin dan mengkilat 
3) Selaput lendir mulut dan gusi berwarna merah muda 
4) Ujung hidung bersih, basah dan dingin 
5) Suhu tubuh normal  

 
b. Sikap dan tingkah laku sapi 

Sapi yang sehat, mudah diketahui dari sikap dan tingkah laku yang 
ditunjukkannya, seperti: 
1) Saat berdiri kelihatan tegap,  keempat kaki memperoleh titik 

yang sama 
2) Peka terhadap lingkungan 
3) Ketika akan berdiri, mula-mula kaki belakang, kemudian 

membungkukkan punggung sambil menggerak-gerakkan 
badannya  dan memperhatikan sekelilingnya 

 
c. Pernapasan 

Sapi yang sehat,bernapas dengan  tenang dan teratur. 

 

d. Pencernaan 

Sapi yang sehat akan memamah biak dengan tenang, serta 
pembuangan kotoran dan air kencing berjalan lancar dan teratur. Salah 
satu indikasi ternak yang sehat dapat dilihat dari fecesnya.Ternak yang 
sehat,fecesnya tidak terlalu encer atau kelihatan agak kental 

 
e. Pandangan sapi 

Sapi yang sehat, pandangan matanya cerah dan tajam. Disekitar 
matanya tidak terdapat kotoran mata. Sapi yang digembalakan di padang 
penggembalaan mudah terkena penyakit mata. Hal ini dapat diakibatkan 
oleh masuknya kotoran atau debu, tertusuk ranting /kayu di padang 
penggembalaan, bahkan tidak jarang akibat bertarung dengan 
kawanannya. 

 
d) Umur 

Sapi memiliki fase-fase pertumbuhan, olehnya itu dalam pemilihan 
ternak, pilihlah  ternak yang pertumbuhannya belum optimum, sehingga 
efesien dalam penggunaan pakan.Penentuan umur  sapi paling akurat 
berdasarkan catatan produksinya, namun bila tidak ada dilakukan 
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pendugaan umur dengan melihat lingkar tanduk (hanya untuk sapi betina) 
dan susunan gigi 

Tabel 2. Daftar Isian (Form) Penilaian Sapi Siap Potong/Dijual 
 

Bagian Yang Dinilai Nilai 
Standar 

Sapi Koreksi 

PENAMPILAN UMUM (35 %) 
 1 2 3 1 2 3 

1.Bobot Badan (sesuai umur) 
3       

2.Bentuk Tubuh 
(dalam,panjang,simetris,halus,punggung 
sejajar garis perut) 

10       

3.Kualitas (kepala ramping,kulit lentur 
dengan ketebalan sedang,bulu halus) 

7       

4.Kondisi (bulat,halus,merata,bebas cacat 
dan bengkak,tidak kegemukan) 

15       

KEPALA DAN LEHER  (4 %) 
       

1.Kepala (lebar,mulut besar,lubang hidung 
besar dan terbuka,bersih) 

2       

2.Leher (pendek,tebal,halus,merata sampai 
bahu) 

2       

PEREMPAT DEPAN ( 10 %) 
       

1. Bahu (halus,kompak,luas dan gempal 
pada bagian atas, serasi) 

6       

2.Dada (ramping,serasi,lebar dan penuh) 
2       

3.kaki depan (lurus,terbuka lebar,penuh) 
2       

BADAN (30 %) 
       

1.Dada (penuh,dalam,lebar,lingkar dada 
besar,belikat penuh) 

3       

2.Rusuk  (melengkung seperti 
busur,perdagingan tebal dan halus) 

7       

3.Punggung ( (luas,lurus,berdaging, tebal 
dan padat) 

8       

4.pinggang/loin (luas,tebal,berdaging 
padat dan halus) 

10       
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5.legok lapar/flank (ramping,penuh 
,lemak tidak berlebihan) 

2       

PEREMPAT BELAKANG (21 %)       
 

1.Pantat dan pinggul (halus,tertutup 
perdagingan yang merata) 

2      
 

2.Pinggul/rump (panjang,lebar 
datar,pangkal ekor halus,benjolan punggung 
terpisah lebar) 

5      
 

3.Gandik/pajha atas/round (tebal/dalam 
dan penuh) 

10      
 

4.Betis/twist (penuh,dalam,serasi)  2      
 

5.Kaki belakang (lurus,terbuka lebar) 
2      

 

NILAI TOTAL 100      
 

Sumber: Santosa, 2006. 
 

 
Tabel 3. Daftar Isian (Form) Penilaian Sapi Siap Bibit Induk 
 

Bagian Yang Dinilai 
Nilai 

Standar 
Sapi 

 
Koreksi 

PENAMPILAN UMUM (40  %)  
1 2 3 1 2 3 

1.Bobot Badan (sesuai umur) 5 
      

2.Konformasi Tubuh 
,panjang,seimbang,simetris, punggung 
sejajar garis perut) 

10 
      

3.Konstitusi (dada penuh,lingkar dada 
besar) 

5 
      

4.Kondisi (perdagingan halus,tidak cacat ) 10 
      

5.Temperamen (jinak,tidak ganas,tidak 
gugup) 2 

      

6.Gerakan (luwes,anggun) 3 
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7.Tipe (sesuai dengan karakteristik bangsa 
dalam warna tubuh dan konformasinya) 5 

      

KEPALA DAN LEHER  (7 %) 
       

1.dahi (luas,halus,feminism,tanduk sesuai 
dengan akrakteristik bangsa) 

1 
      

2.Mata (besar dan cerah) 2 
      

3.Muka (pendek,profil lurus) 2 
      

4.Berangus (luas,lubang hidung tersekat 
lebar,bibir titpis,mulut lebar) 

2 
      

5.telinga (ukuran sedang,tekstur baik 
sesuai pembawaan) 

2 
      

6.leher (pendek,halus terpadu sampai 
bahu,tenggorokan bersih) 

2 
      

PEREMPAT DEPAN ( 7 %) 
       

2. Bahu (halus,luas dan gempal pada 
bagian atas garis bahu) 

3 
      

9. Dada (ramping,bersih dan serasi) 
2 

      

3.Kaki depan (lurus,pendek,terpisah 
lebar,pertulangan kuat dan tidak cacat) 

2 
      

BADAN (30 %)  
      

1.Dada (penuh,lurus,rata dengan bahu) 3 
      

2.Punggung (luas,tebal,lurus bagian 
atas) 

8 
      

3.Daerah dada (kapasitas luas,lingkar 
dada besar) 

4 
      

4.Rusuk (elastis,panjang,perdagingan 
baik) 

3 
      

5.pinggang 
(luas,panjang,datar,tebal,halus) 

10 
      

6..legok lapar/flank 
(ramping,rendah,penuh ) 

2 
      

PEREMPAT BELAKANG (16 %)       
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1.Pantat (halus,rata, perdagingan menutup 
kaki) 

2      
 

2.Pinggul (rata,luas,penuh,halus,tidak 
cacat) 

4      
 

3.Pangkal ekor (halus dan rata dengan 
garis atas)  

2      
 

4.paha (dalam,tebal dan berdaging 
penuh))  

2      
 

5.Betis/twist (penuh,dalam dan luas) 
4      

 

6.Kaki belakang (lurus,pendek terpisah 
lebar,pertulangan kuat,tidak cacat) 2      

 

NILAI TOTAL 100      
 

Sumber: Santosa, 2006 
 
A.2.Judging Pada Domba 
 

Judging dapat pula dilakukan pada ternak domba, seperti halnya pada 
sapi judging pada domba berdasarkan tujuannya dapat dibedakan atas: 

 
 Untuk dipotong (market classes) 
 Untuk bibit (breeding classes) 

 
Dalam melakukan judging pada domba dengan tujuan 

dijual/dipotong, penilaian lebih dititikberatkan pada  tipe ternak, 
perototan, keunggulan karkas, hasil daging, kualitas, kesimetrisan dan 
kehalusannya. Penilaian tipenya didasarkan pada konformasi tubuh yaitu 
struktur dan bentuk tubuhnya. Pada pemasaran ternak domba, ketebalan 
lemak punggungnya harus berkisar antara 0,35 -0,65 cm yang diukur pada 
tulang rusuk ke- 12 dan 13. 

Penilaian pada ternak domba untuk bibit, penilaian lebih 
dititkberatkan pada kondisi tubuh, ukuran tubuh, keadaan kaki dan 
pertulangannya, bangsa dan seks karakternya, serta kehalusan tubuh. 
Penilaian pada domba dilakukan dalam jarak yang dekat, bahkan domba 
ditangani terlebih dahulu (handling) dengan hati-hati, untuk memudahkan 
melakukan perabaan pada bagian-bagian tubuh yang akan dijadikan 
komponen penilaian. 

Ada beberapa sifat domba yang perlu menjadi penilaian, hal ini dapat 
dilihat pada Tabel 4. Selain melakukan penilaian seperti pada Tabel 4, ada 
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pula daftar isian (form ) yang menjadi standar dalam melakukan penilaian  
yaitu Tabel 5 untuk domba bibit. 

Tabel 4. Sifat Domba Yang perlu Diperhatikan Dalam Melakukan 
Penilaian 

 

No Sifat Yang Disukai 
 

Sifat Yang Tidak  Disukai 

1 Tipenya sesuai 
 

Tipenya tidak sesuai 

2 Bentuk tubuhnya baik 
 

Bentuk tubuhnya rata 

3 Pinggang/loin luas 
 

Pinggang/loin sempit 

4 Kaki tebal 
 

Kaki tipis 

5 Kerampingan sedang 
 

Kurus 

6 Anggota tubuh atas kuat 
 

Anggota tubuh atas lemah 

7 Perdagingan merata 
 

Perdagingan tidak merata 

8 Keadaan kepala lebih feminism 
 

Keadaan kepala kasar 

9 Berdiri baik pada kaki-kakinya 

 
Bentuk kaki melengkung 

atau menyempit 

10 Bulunya merata/seragam 
 

Bulunya tidak merata 
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Tabel 5. Daftar Isian (Form) Penilaian Domba Bibit  
 

Bagian Yang Dinilai 
Nilai 

Standar 

Domb
a 

PENAMPILAN UMUM : badan lurus ,kuat, 
berotot,rusuk elastis,tubuhnya panjang,bagian 
pinggul panjang,seimbangan pertulangan 
kokoh,serasi antara dada dengan garis bawah 
perut,bobot sesuai umur 

 

1 2 3 

PEREMPAT DEPAN  
   

1.Kepala (bersih,muka pendek,mulut dan 
hidung besar,mata besar dan bersih,dahi 
luas,telinga halus,dan jarak antar telinga jauh) 

5 
   

2.leher (tebal,ukuran medium,bertaut halus 
dengan bahu) 

5 
   

3.Bahu (halus,otot bertaut baik dengan leher 
dan tubuh,tertutup daging minimum,bagian 
atas kompak) 

8 
   

4.Dada depan (luas,penuh ramping) 
1 

   

5.Dada belakang (luas,cukup dalam,penuh) 
1 

   

6.Rusuk (melingkar baik,panjang,tertutup 
daging dalam jumlah minimum) 

5 
   

7.Punggung (berotot,lurus,tertutup daging 
merata) 

6 
   

PEREMPAT BELAKANG  
   

1. Pinggang/loin (tebal,panjang,berotot,tetutup 
daging merata) 

8 
   

2.Panggul/hip (terpisah,serasi,halus) 2 
   

3.Pinggul/rump (panjang,tebal,berotot) 5 
   

4.Paha (dalam,tebal,penuh)) 5 
   

5.Betis (dalam,penuh,kompak) 2 
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6.Legok lapar (serasi,ramping,kompak) 
2    

7. kaki (lurus,kuat,panjang medium,mengarah 
keluar pada sudut tubuh) 

6 
   

8.Kondisi (halus,merata,kompak pada bagian 
rusuk,punggung dan pinggang tidak 
cacat,ramping pada bagian ambing,legok 
lapar depan dan betis) 

5 

   

PERSENTASE KARKAS: 
Halus,kompak,serasi,ramping pada bagian 
tengah dan bobot kulit medium (untuk tujuan 
dipotong) 

2 

   

BANGSA DAN KARAKTER SEKS;Sesuai ( 
untuk tujuan dipotong) 

2 
   

WOOL: sesuai karakteristik 
bangsa,seragam panjang dan kelahulasnnya 
bebas kotoran,seratnya tidak 
kusam,subur,karakter serta warna baik 

5 

   

NILAI TOTAL 100   
 

Sumber: Santosa, 2006 
 
A.3. Judging Pada Babi 

 
Judging pada babi tidak begitu kompleks seperti pada sapi dan 

domba, karena lebih dititikberatkan pada tujuan evaluasi pada ternak 
hidup berdasarkan nilai relatif yang diperlukan dalam operasionalisasi 
dalam industri 

Ada beberapa langkah, yang perlu diperhatikan dalam menilai babi 
untuk dijadikan bibit, sebagai berikut: 

a) Penilaian lebih dititikberatkan pada tipe ternak daripada kondisi 
dan perdagingannya 

b) Perhatikan standar karakteristik tubuhnya, yaitu harus sesuai 
dengan bangsanya. 

c) Tentukan kemampuan ternak dengan melihat lamanya 
produktivitas 

d) Evaluasi karakteristik jenis kelaminnya (sifat-sifat jantan ataupun 
sifat-sifat betinanya) 

e) Amati ternak dari berbagai sudut dan berbagai jarak 
 

Penilaian pada babi, sama halnya penilaian pada domba, yaitu ada 
sifat-sifat yang ahrus diamati.hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6. Sifat Babi Induk Yang Harus Diamati 
 

No Jumlah Sekelahiran (Litter) 1 2 3 4 5 
 
6 

1 Sifat keibuan (mothering ability)      
 

2 Kemampuan menyususi (milking ability)      
 

3 Temperamen      
 

4 Tipe Induk      
 

5 Kemudahan melahirkan      
 

6 Keadaan kaki      
 

Sumber: Santosa, 2006 
 

Tabel 7. Daftar Isian (Form) Penilaian Babi Bibit  
 

Bagian Yang Dinilai 
Nilai 

Standar 
Domba 

PENAMPILAN UMUM : badan lurus ,kuat, 
berotot,rusuk elastis,tubuhnya panjang,bagian 
pinggul panjang,seimbangan pertulangan 
kokoh,serasi antara dada dengan garis bawah 
perut,bobot sesuai umur 

 

1 2 3 

PEREMPAT DEPAN  
   

1.Kepala (bersih,muka pendek,mulut dan hidung 
besar,mata besar dan bersih,dahi luas,telinga 
halus,dan jarak antar telinga jauh) 

5 
   

2.leher (tebal,ukuran medium,bertaut halus 
dengan bahu) 

5 
   

3.Bahu (halus,otot bertaut baik dengan leher dan 
tubuh,tertutup daging minimum,bagian atas 
kompak) 

8 
   

Sumber: Santosa, 2006. 
 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

Di awal telah dijelaskan bahwa, tahapan penilaian terdiri atas 
kecermatan  pandangan, kecermatan perabaan,pengukuran dan 
analisis skor bagian-bagian tubuh. Melalui penilaian ini dapat pula 
diperkirakan (diduga) berat karkas  serta umur seekor ternak. 

Dalam penilaian bagian-bagian karkas sapi,seorang penilai harus 
mengetahui bagian-bagian karkas, karena penilaian karkas pada sapi 
potong dapat dilakukan secara subyektif dan obyektif..Penilaian secara 
subyektif, apabila didasarkan pada penilaian visual karkas yang meliputi : 

a. Penilaian konformasi yaitu melihat keadaan perdagingannya 
b. Penilaian akhir yaitu menilai keadaan desposisi perlemakan karkas 
c. Penilaian kualitas yaitu menilai daging sebagai pangan yang 

meliputi kegurihan, keempukan dan cita rasa 

Sedangkan, penilaiansecara  obyektif apabila penilaian dilakukan   
spesifik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi grading hasil dan 
kualitas yaitu : 

a. Bobot karkas 
b. Tebal lemak punggung 
c. luas daging mata rusuk (loin,eye/rib eye, area longissimus dorsi) 
d. Persentase lemak internal 

 
Agar hasil penilaian yang diperoleh dapat  seobyektif mungkin,maka 

penilai hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
 

I. Kecermatan pandangan 
 

1) Melakukan pengamatan pada ternak dengan jarak 2,5 -3 m dari 
arah depan,belakang dan samping ternak..Hal ini dimaksudkan 
melihat ternak secara keseluruhan,sehingga dapat diberikan penilaian 
yang komprehensif.Cara pengamatan ternak dapat dilihat pada 
gambar 30. 
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Gambar 30. Cara pengamatan pada ternak 

        Sumber: Santosa,2006 
2) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari arah depan  

pada bagian-bagian tertentu 

 
Gambar 31. Cara pengamatan dan penilaian karkas dari depan 

     Sumber: Sugeng,2003 
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Pengamatan dan penilaian karkas dilakukan pada penimbunan 
daging yang terjadi pada bahu, kaki depan atas dan bawah, serta dada. 

Keterangan gambar: 

1. Bahu 
2. Kaki depan atas 
3. Kaki depan bawah 
4. Dada 

 
3) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari arah atas  

 
Gambar 32.Penilaian dengan pengamatan dari arah atas. 

        Sumber: Sugeng,2003 
 

Pengamatan dan penilaian dari atas, memungkinkan melihat ketebalan 
daging seragam  antara bagian badan depan dan belakang. Hal yang 
menjadi kriteria penilaian dengan pengamatan dari atas adalah: 

 Sapi yang tampak rata ,biasanya jumlah lemaknya cukup tinggi 
pada bagian bahu, iga depan dan siku bagian belakang, bagian 
daging yang paling tebal terdapat pada tubuh bagian tengah. 

 Sapi yang memiliki penimbunan daging yang cukup tebal, 
kelihatan pendek dan meruncing mulai dari tulang pinggul 
sampai pada tulang tapis. 
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4) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari samping 
 

Pengamatan dan penilaian dari arah samping memungkinkan melihat 
secara jelas bagian-bagian tubuh yang mempunyai karkas tinggi.Hal yang 
menjadi kriteria penilaian dengan pengamatan dari atas adalah: 

 Perhatikan daerah tenggorokan, apabila tidak ada lipatan 
menunjukan bagian tersebut berisi daging, demikian pula pada 
bagian dada. 

 Perhatikan antara bagian kaki depan dan belakang.pada 
gambar, terlihat kaki bagian depan lebih berisi daripada kaki 
bagian belakang.Ini menunjukkan,kaki bagian depan lebih 
banyak timbunan daging daripada kaki bagian belakang 

 Perhatikan sekitar pangkal ekor. Apabila kelihatan bersih dan 
tampak bulat, berarti bagian tersebut berisi daging 

 Perhatikan bagian punggungnya .Apakah rata atau cekung. 
Jika rata, berarti berisi daging, demikian pula sebaliknya, jika 
cekung berarti tidak berisi daging yang cukup. 

 

Gambar 31.Penilaian dengan pengamatan dari arah samping pada bagian-
bagian tubuh tertentu (Sumber: Sugeng,2003) 
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Keterangan gambar: 

1. Tenggorokan 
2. Dada 
3. Kaki depan 
4. Garis tubuh bagian bawah 
5. Kaki belakang 
6. Pangkal ekor 
7. Garis Punggung 

 
5) Pengamatan dan penilaian karkas dariarah belakang 

Pengamatan dan penilaian dari arah belakang, memungkinkan melihat 
secara jelas penyebaran karkas yang seimbang, serta penumpukan lemak 
di bagian pantat, paha dan kaki. Jika terjadi peyebaran karkas dan lemak 
yang banyak dan merata, maka pangkal ekor akan kelihatan halus akibat 
penimbunan lemak. 

 

Gambar 32.Penilaian dengan pengamatan daribelakang  
         Sumber: Sugeng, 2003 

 
 Penilaian kondisi tubuh sapi, dapat pula dilakukan dengancara : 

a) Pengamatan tulang rusuk  
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Berdasarkan pengamatan tulang rusuk, kondisi tubuh ternak dapat 
dinilai dari banyaknya tulang rusuk yang tampak membayang di balik 
kulit, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Kurus : Jika sebahagian tulang rusuk (lebih dari 8 yang 
tampak membayang di balik kulit, maka nilai skor 1. 

 Sedang: Jika hanya sebahagian dari tulang rusuk (kurang 
dari 8 buah, biasanya 4 – 6 buah, tampak membayang di 
balik kulit,nilai skor 2. 

 Gemuk: Jika seluruh tulang rusuk tidak tampak 
membayang di balik kulit,karena tertutup oleh 
perdagingan dan lemak, nilai skor 3.  

b) Perabaan transversus (spinosus)processusdan tebal lemak 
dibawah kulit.Hal ini akan di bahas pada penilaian dengan kecermatan 
perabaan. 

 
II. Kecermatan Perabaan 

Kecermatan pengamatan harus ditunjang oleh kecermatan 
perabaan, olehnya itu dalam melakukan penilaian dilakukan pula perabaan 
pada bagian tubuh ternak. Hal ini bertujuan, untuk mengetahui kondisi 
karkas, penimbunan lemak serta kecacatan pada ternak, yang mungkin 
saja luput saat pengamatan secara visual saja.Penilaian dengan cara 
perabaan dapat dilakukan pada: 

1) Penilaian Karkas Pada Pangkal Ekor Dan Tulang Duduk 

Cara penilaian yaitu penilai meletakkan telapak tangan, selanjutnya ibu 
jari dan jari lainnya menekan sisi samping di sekitar pangkal ekor, 
kemudian memegang tulang duduk. Hal yang menjadi kriteria penilaian 
dengan perabaan ini adalah : 

 Hasil potongan daging bagus,bila bagian yang dipegang terasa 
tebal,berbentuk bulat, lebar, panjang serta padat halus..Jika hasil 
pegangan terasa tipis dan kendor, maka hasil potongan daging 
rendah. Cara penilaian lihat gambar 33 
 

2) Penilaian pada pantat dan paha 

Cara penilaian yaitu penilai meletakkan kedua tangan kearah sisi 
samping pantat dan paha, kemudian meraba bagian paha dan pantat. Hal 
yang menjadi kriteria adalah : 
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 Hasil potongan daging bagus,bila bagian yang diraba terasa tebal, 
lebar, berbentuk bulat panjang serta penuh. Cara penilaian lihat 
Gambar 34. 
 

3) Penilaian pada kemudi 

Cara penilaian yaitu penilai meletakkan tangan kanan pada bagian 
tulang  kemudi.Hal yang menjadi kriteria adalah : 

 Hasil potongan daging rendah,apabila didapattonjolan  tulang 
tanpa lapisan daging yang tebal. Cara penilaian lihat gambar 35 
 

4) Penilaian melalui bagian tulang iga 

Cara penilaian yaitu penilai memegang bagian tulang iga,mulai iga dari 
bagian belakang sampai dengan bahu bagian belakang. Hal yang menjadi 
kriteria adalah : 

 Hasil potongan baik, apabila adanya.daging yang padat pada 
bagian tersebut. Cara penilaian lihat gambar 36. 

 

Gambar 33.Penilaian dengan perabaan pada pangkal ekor dan  
tulang duduk .(Sumber: Sugeng, 2003) 
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Gambar 34.Penilaian dengan perabaan pada pantat dan paha 
    (Sumber: Sugeng, 2003) 

 

Gambar 35.Penilaian dengan perabaan pada kemudi. 
          (Sumber: Sugeng, 2003) 
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Gambar 36.Penilaian dengan perabaan melalui tulang iga. 
       (Sumber: Sugeng, 2003) 

Penilaian lainnya melalui perabaan yaitu perabaan transversus 
(spinosus)processus dan tebal lemak dibawah 
kulit.Penilaianpendugaan kondisi tubuh dengan cara ini, dibagi menjadi 
lima kelas, sebagai berikut: 

 Sangat kurus : Tulang punggung tampak menonjol dan 
transversus (spinosus)processusteraba sangat runcing,serta 
tidak terasa adanya perlemakan di bawah kulit, maka nilai 
skor 1. Ketebalan lemak ± 0-1 mm (emasiasi) 

 Kurus: transversus (spinosus)processusteraba oleh ibu jari 
tidak begitu runcing, karena terasa adanya sedikit perlemakan 
di bawah kulit, maka nilai skor1,5. Ketebalan lemak ± 2-5 
mm. 

 Sedang: transversus (spinosus)processushanya dapat di 
raba jika ibu jari ditekankan,karena perlemakan sudah 
terdapat di bawah kulit, maka nilai skor 2. Ketebalan lemak ± 
6-10 mm. 
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 Gemuk: transversus (spinosus)processustidak dapat 
diraba, walaupun ibu jari ditekankan,karena perlemakan agak 
tebal di bawah kulit, maka nilai skor 2,5. Ketebalan lemak ± 
11-16 mm 

 Sangat gemuk: transversus (spinosus)processustidak 
dapat diraba dan terasa sekali terdapat perlemakan yang 
sangat tebal di bawah kulit, maka nilai skor 3.Ketebalan 
lemak lebih dari 17 mm (obesitas) 
 

III. Penilaian dengan Pengukuran 

Penilaian dengan pengukuran, biasanya dilakukan untuk menduga 
(pendugaan) berat badan seekor ternak, sehingga dapat ditaksir bobot 
badannya tanpa menggunakan timbangan.Pendugaan berat badan dengan 
melakukan pengukuran pada bagian-bagian tubuh sapi, merupakan hal 
yang sering dilakukan, utamanya pada kondisi lapangan dimana 
timbangan tidak ada. Pendugaan berat badan tersebut mengukur:  

a. Tinggi gumba 
b. Tinggi kemudi 
c. Dalam dada 
d. Lebar dada 
e. Lingkar dada 
f. Panjang tubuh 
g. Panjang tungging 
h. Dsb.  

Alat yang perlu dipersiapkan saaat melakukan pengukuran adalah 
tongkat ukur atau pita ukur. Namun hal ini dapat disesuaikand engan 
kondisi yang ada. Pada saat melakukan pengukuran, posisi ternak 
sebaiknya diperhatikan yaitu: 

a. Ternak berdiri pada tempat yang datar 
b. Keempat kakinya berpijak tegak dan sejajar 
c. Penilai dapat dengan leluasa mengelilingi hewan yang akan diukur 

Pengukuran dilakukan pada bagian-bagian tubuh ternak, yang 
mempunyai korelasi dengan berat badan adalah 

1) Ukuran Tinggi 
Ukuran tinggi yang biasanya diukur adalah  
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 Tinggi  gumba, merupakan ukuran tinggi sapi. 
Cara pengukuran: dilakukan dari bagian tertinggi gumba ke tanah 

mengikuti garis tegak lurus 
 Tinggi punggung atau kemudi  
Cara pengukuran :diukur dari bagian punggung atau kemudi yang 

tertinggi ke tanah mengikuti garis tegak lurus 
 

2) Ukuran Lebar 
 Lebar dada adalah jarak antara sendi bahu kiri dan kanan 

Cara pengukuran : dilakukan dengan menarik garis horisontal dari 
tepi luar sendi paha kiri dan kanan atau antara rusuk kiri dan 
kanan yang diukur dari belakang tulang belikat 

 Lebar kemudi adalah jarak antara tepi sendi paha kiri dan kanan 
Cara pengukuran :dilakukan dengan cara menarik garis horizontal 

dari tepi luar sendi paha kiri dan kanan 
 

3) Ukuran Besar 
Ukuran ini merupakan ukuran besarnya tubuh sapi ,yang diukur 

melalui lingkar dada. 
Cara  pengukuran: dilakukan dengan menggunakan pita ukur atau 

tali rafia mengikuti lingkar dada atau tubuh dibelakang bahu melewati 
gumba. Pada sapi berponok pengukurannya, tepat dibelakang ponok. 

 
4) Ukuran Panjang 

 Panjang badan merupakan jarak antara tepi sendi bahu dan tepi 
belakang tulang tapis. 

Cara pengukuran: dilakukan dengan menarik garis horizontal dari 
tepi depan sendi bahu, sampai ke tepi belakang tulang tapis. 

 Panjang tungging merupakan jarak antara muka pangkal paha sampai 

tepi belakang tulang tapis. 

Cara pengukuran : dilakukan dengan menarik garis horisontal dari 

tepi luar pangkal paha sampai tepi belakang tulang tapis 

Pengukuran bagian-bagian tubuh sapi dapat dilihat pada gambar 
berikut ini; 
Keterangan Gambar 37: 

1. Tinggi gumba 
2. Tinggi kemudi/punggung 
3. Tebar dada 
4. Lebar kemudi 
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5. Lingkar dada 
6. Panjang badan 
7. Dalam dada 
8. Lebar dahi 
9. Panjang kepala 
 

 
Gambar 37.Pengukuran  dari arah samping 

  (Sumber: Sugeng,2003 
 

Keterangan  gambar 39: 

2. Tinggi kemudi/punggung 

4. Lebar kemudi 
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Gambar 38.Pengukuran dari atas 

  (Sumber: Sugeng, 2003) 

 
Gambar 39. Pengukuran dari belakang 

          (Sumber: Sugeng, 2003) 
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Ada beberapa rumus yang digunakan untuk menduga berat badan 
pada ternak sapi, khususnya dalam penilaian bagian-bagian karkas 
sapi.,yaitu 

 
IV. Penilaian Ternak  Melalui Pendugaan Umur 

 
Kemampuan menilai ternak berdasarkan pendugaan umur merupakan 

hal yang penting. Dalam memilih ternak,faktor umur menjadi 
pertimbangan, baik ternak itu sebagai ternak bibit maupun untuk 
dijual/siap potong..Hal ini disebabkan : 

 Umur berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan 
perkembangan ternak.  

 Faktor umur dapat mempengaruh keberhasilan usaha khususnya 
pemeliharaan ternak, utamnya dalam efesiensi penggunaan 
pakan 

Umur seekor ternak dapat diketahui dari catatan tanggal lahirnya, 
namun apabila hal ini tidak dimiliki maka dapat dilakukan pendugaan 
dari performancenya,yaitu dari: 

1. Tanduk  



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

2. Susunan gigi. 
3. Tali pusar 

 
4.1. Pendugaan umur ternak berdasarkan  tanduk  

 

Cara pendugaan umurberdasarkan lingkar tanduk ternak  yaitu 
menghitung jumlah lingkar tanduk + 2.,setiap lingkar tanduk 
diasumsikan sapi mengalami dewasa kelamin dan kebuntingan 
pertama.Olehnya itu, hasil penjumlahannya adalah umur sapi 

 

 
 

Gambar 37.Tanduk pada sapi dapat dijadikan dasar dalam pendugaan 
          Umur. 

 
Digunakannya lingkar tanduk dalam pendugaan umur ternak, 

menyebabkan timbul pertanyaan,  apa penyebab munculnya lingkar pada 
tanduk? Cincin/lingkar pada tanduk terbentuk akibat mengecilnya 
diameter tanduk, yang dapat disebabkan dari beberapa kondisi yaitu: 

 
a) Iklim 
Ternak yang umumnya digembalakan di padang penggembalaan, saat 

musim penghujan ,makapersediaan pakan melimpah pertumbuhan tanduk 
akan optimal, tetapi saat musim kemarau sapi akan kekurangan pakan, 
akibatnya pertumbuhan tanduk terhambat, bahkan mengecil. Proses 
inilah yang akan membentuk cincin pada tanduk. 
 

b) Kebuntingan:  
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Sapi betina pada saat bunting membutuhkan  lebih banyak zat gizi 
untuk memenuhi nutrisi bagi janinnya. Salah satunya caranya adalah 
membongkar cadangan lemak dan protein tubuh, padahal protein 
tersebut digunakan juga untuk pertumbuhan tanduk, akibatnya 
pertumbuhan tanduk akan terhambat yaitu mengecil sehingga 
terbentuklah cincin pada tanduk. 

Pendugaan umur berdasarkan lingkar tanduk memiliki 
kelemahan,yaitu: 

 Lingkar tanduk mudah dikurangi dengan cara dikikir. 
 Asumsi yang digunakan bahwa umur kebuntingan pertama dan 

sapi beranak setiap tahun bukanlah sesuatu  yang bersifat  
pasti,karena terkadang ternak tidak beranak setiap tahun 

 Lingkar tanduk hanya dapat dilakukan pada ternak betina 
 
Pedoman   umum penentuan  umur berdasarkan ukuran 

panjang tanduk dan cincin pada tanduk 
 Jika  tanduk yang baru, maka tampak agak menyembul dan keras 

saat diraba, perkiraan umur ternak bibit ± 1 bulan 
 Jika ukuran panjang tanduk 3 cm, perkiraan umur ternak ± 5 

bulan 
 Jika ukuran panjang tanduk 10 cm, perkiraan umur ternak ± 1 

tahun 
 Jika ukuran panjang tanduk 15 cm, perkiraan umur ternak ± 1,5 

tahun 
 1 cincin pada tanduk, perkiraan umur ternak ± 3 

tahundanseterusnya (ingat rumus ) 
 

4.2. Pendugaan Umur Berdasarkan  Susunan Gigi 
 

Pertanyaan awal mungkin muncul, yaitu apakah sapi punya 
gigi?Kalau ada berapa jumlah giginya?Sapi tentu saja memiliki gigi, dan 
jumlah gigi pada sapi 32 buah yaitu : 

a. Pada rahang atas 12 buah terdiri dari 6 geraham tetap dan 6 
geraham pengganti 

b. Padarahang bawah 20 buah terdiri dari 6 geraham tetap, 6 
geraham pengganti dan 8 gigi seri 

c. Ingat! Sapi memiliki gigi geraham di rahang  atas dan bawah, 
tetapi gigi seri  hanya terdapat pada rahang bawah saja, dan 
gigi seri inilah yangdijadikan dasar dalam  pendugaan umur 

Gigi sapi secara berurutan dari depan ke belakang adalah: 

a.  gigi seri dalam (I1) 
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b. gigi seri tengah (I2) 

c. gigi seri tengah luar (I3) 

d. gigi seri luar (I4) 

 

 
Gambar  41. Susunan gigi pada sapi dari depan ke belakang 

Keterangan gambar 

   I1, : gigi seri (incisivum) dalam 
   !2 : gigi seri (incisivum) tengah dalam 
   I3 :  gigi seri (incisivum) tengah luar 
   I4 :gigi seri (incisivum) luar 
 

Penilaian umur menggunakan susunan gigi mempunyai kelemahan 
yaitu: 

 Tidak semua orang mempunyai asumsi yang sama (subyektifitas). 
 Umur ternak dapat lebih muda ataupun lebih tua dari yang 

sebenarnya 
 Sapi mendapatkan gigi seri permanen pd umur ± 1 ½ tahun dan 

memiliki semua gigi seri permanen  ± 5 tahun, sehingga  
setelah usia > 5 tahun akan sulit diperkirakan umurnya 

Olehnya itu, aplikasi dan pengalaman di lapangan akan lebih 
memudahkan dalam pendugaan umur ternak, menggunakan susunan gigi 
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Tabel 8.Kondisi Gigi dan Dugaan Umur Pada Ternak Sapi 

No Kondisi Gigi 
 

Perkiraan Umur 

1 Gigi seri susu sudah tumbuh, kecuali gigi 
seri luar 

15 hari 

2 Gigi seri susu sdh tumbuh semuanya 1 bulan 

3 Gigi seri susu dalam terasah sebagian 6 bulan 

4 Gigi seri susu dalam terasah seluruhnya 
 

10-12 bulan 

5 
Gigi seri susu luar terasah 

16-18 bulan 

6 Gigi seri susu dalam sudah berganti 
dengan gigi tetap 

1,5 – 2 tahun 

7 Gigi seri susu tengah dalam sudah 
berganti dengan gigi tetap 

2,5 tahun 

8 Gigi seri susu tengah luar sudah berganti 
menjadi gigi tetap 3 tahun 

9 Gigi seri susu luar sudah berganti menjadi 
gigi tetap 3,5 tahun 

Sumber: Abidin,2004 
Susunan gigi pada sapi dalam berbagai tingkaatan umur dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 
Gambar 42: Susunan gigi sapi pada umur 1 tahun 
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Gambar 43: Susunan gigi sapi pada umur 1,5 -2 tahun 

 
Gambar 44: Susunan gigi sapi pada umur 2-2,5 tahun 
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Gambar 45: Susunan gigi sapi pada umur 3-3,5 tahun 

 

 
Gambar 46: Susunan gigi sapi pada umur 4 tahun 
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Gambar 47: Susunan gigi sapi pada Umur >4 tahun 

 
4.3.Pendugaan Umur Berdasarkan Tali Pusar  

Pendugaan umur menggunakanmetode ini hanya  bisa digunakan 
pada pedet yang baru lahir, dengan cara melihat kondisi tali pusarnya sbb: 

 Saat baru lahir  pusar masih tampak basah dan berbulu 
 Umur 3 hari tali pusar akan terasa lunak bila diraba 
 Umur 4-5 hari tali pusar mulai mengering  
 Umur 7 hari tali pusar akan lepas  dan bulu sudah mulai tumbuh 

 
Kelemahan metode ini, hanya dapat dilakukan pada anak (pedet) 

yang baru lahir, sehingga jarang digunakan oleh penilai atau peternak. 
 

Keterangan gambar45 : 

 Induk sapi menjilat-jilati anaknya yang baru lahir 
 Tali pusar anak sapi (pedet) masih baru 
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Gambar 48: Anak sapi yang baru lahir dengan tali pusar masih 

melekat` 
 

 

D.2.Manajemen Kandang dan Peralatan 

  Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem perencanaan 
dan pengelolaan kandang dan peralatan,sehingga memberiukan hasil yang 
optimal dalam hal benefit (manafaat) dan profit dan (keuntungan) 

I. Pengertian  Kandang 

Kandang dapat didefenisikan: 

 Kandang adalah bangunan tempat tinggal ternak yang memiliki 
batasan atau pagar 

 kKndang ternak adalah tempat yang digunakan untuk memelihara 
hewan ternak, tempat tersebut dapat berupa wadah ,bangunan 
atau area, tergantung pada jenis hewan yang akan diternakkan 
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II. Fungsi Kandang 
 

Kandang memiliki fungsi yang penting,bagi ternak peliharaan, yaitu: 

 Melindungi ternak dari perubahan cuaca yang ekstrem seperti 
panas matahari,hujan,udara dingin,terpaan angin 

 Sebagai tempat ternak beristirahat.  

 Memudahkan dalam: penanganan ternak, terutama dalam 
pemberian pakan, pemberian air minum, perkawinan, penanganan 
penyakit, penanganan limbah ternak 

 Melindungi ternak dari hewan pengganggu 

 Melindungi ternak dari pencuri 

III. Persyaratan Kandang 

Sebelum membuat kandang, ada beberapa pertimbangan atau 
persyaratan yang harus diperhatikan : 

a) Pemilihan Lokasi 

Beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi kandang antara lain: 

 Tersedianya sumber air yang dekat, terutama untuk memudahkan 
dalam pemenuhan kebutuhan air minum,memandikan ternak 
danmembersihkan kandang dan peralatan yang ada. Sumber air 
yang letaknya jauh dari kandang akan menyulitkan peternak dalam 
pemeliharaan dan pembersihan kandang, sehingga tidak ekonomis 
dari aspek biaya, tidak efisien dari aspek tenaga kerja dan waktu 
yang digunakan 

 Dekat dengan sumber pakan, karena sumber pakan yang jauh 
akan menambah biaya sehingga tidak ekonomis dalam 
pembiayaan ternak. 

 Transportasi dan komunikasi  mudah, terutama untuk kemudahan 
dalam  pengadaanpakan dan pemasaran ternak. Selain ituareal 
yang ada dapat diperluas. 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

 Lokasi kandang harus terpisah dari rumah tinggal minimal 10 
meter. Hal ini dimaksudkan,agar bau dari kandang tidak 
mengganggu lingkungan sekitarnya.. 

 Bahan kandang ekonomis, dan  diutamakan menggunakan bahan 
lokal yang ada, namun tetap mempertimbagkan 
ketahan,kenyamanan dan kemudahan mendapatkan dan 
digunakan. 

 Cukup ventilasi yang dapat dilalui oleh sinar dan udara.Ventilasi 
adalah jalan keluar masuknya udara dari luar dan dalam kandang. 
Pengaturan ventilasi yang baik, sangat berguna dalam 
mengeluarkan udara kotor dari dalam kandang dan digantikan 
oleh udara bersih dari luar kandang 

 Tempat makan dibuat di bahagian depan dan dibuat berbentuk 
melengkung, agar mudah membersihkannya dari sisa-sisa 
makanan. 

 Adanya pepohonan disekitar kandang. Hal ini bertujuan, 
tersedianya penyuplai udara bersih O2 (oksigen) yang sangat 
dibutuhkan oleh ternak dan peternak. Selain itu, pepohonan dapat 
memperindah lingkungan kandang.  

b) Bahan Kandang 

Kandang dapat dibuat dari bahan-bahan yang ada di daerah setempat, 
dengan harga yang terjangkau tetapi kuat.Bahan-bahan yang dapat 
digunakan untuk membuat kandang diantaranya: bambu, kayu atau beton. 
Sedangkan atap kandang dapat dibuat dari genteng, asbes atau alang-
alang. 

c) Lantai Kandang 

Lantai kandang sebagai bahan bangunan kandang bagian bawah atau 
tempat berpijak dan berbaring bagi ternak sepanjang waktu. Olehnya 
itu,syarat-syaratnya:  lantai kandang harus kuat, tahan lama, tidak licin dan 
tidak terlalu kasar, mudah dibersihkan dan mampu menopang beban yang 
ada diatasnya. Lantai yang kasar atau tajam, dapat merugikan ternak, 
karena kulitnya bias lecet, dan pada akhirnya mengundang  berbagai 
kuman penyakit. Hal ini disebabkan,kulit yang lecet atau luka, akan 
mudah di masuki oleh kuman penyakit, terus melalui pembuluh darah 
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akan menyebabkan infeksi pada ternak. Lantai pun tidak boleh terlalu 
licin, karena lantai yang sangat licin bisa menyebabkan ternak jatuh dan 
mengakibatkan patah tulang. 

Lantai kandang dapat dilapisi dengan karet atau diplester, 
pembuatannya pun diusahakan agar lantai mudah kering (tidak 
lembab).Lantai yang selalu kering dan hangat adalah kondisi yang baik 
untuk ternak.. 

Pembuatan lantai kandang dapat berupa tanah yang dipadatkan, beton 
atau pasir cemen (pc) dan kayu yang kedap air dengan kemiringan 5 
derajat ke arah saluran pembuangan. Tujuan lantai kandang agak miring, 
agar air pembersih atau urine ternak dapat cepat mengalir ke saluran 
pembuangan. 

 

 

Gambar 49. Kemiringan lantai kandang 
 

d) Atap kandang 
Atap kandang merupakan pembatas (isolasi) bagian atas dari kandang 

dan berfungsi menghindarkan dari air hujan dan terik matahari, menjaga 
kehangatan ternak diwaktu malam, serta menahan panas yang dihasilkan 
oleh tubuh ternak itu sendiri. Tanpa atap, panas di dalam kandang akan 
hilang ke atas pada waktu malam hari, sehingga ternak akan menjadi 
kedinginan. 

Atap kandang dapat terbuat dari bahan genteng, seng, rumbia, 
asbes,daun kelapa,daun rumbia ataupun dari bahan lain. Namun, dalam 
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pemilihan bahan hendaknya memperhatikan faktor ekonomis, 
kemudahan mendapatkan bahan, keawetan dan kenyamanan bahan. 

Di daerah panas yaitu di dataran rendah, sebaiknya mengunakan 
bahan genteng sebagai atap kandang., sedangkan di daerah dataran tinggi 
(pegunungan) sebaiknya menggunakan seng, karena suhu udara di malam 
hari sangat dingin. 

Kemiringan atap untuk bahan genteng adalah 30 – 45 % , asbes atau 
seng sebesar 15 – 20 % dan rumbia atau alang-alang sebesar 25 – 30 
%,Ketinggian atap untuk daerah di dataran rendah 3,5 – 4,5 meter dan 
daerah dataran tinggi 2,5 – 3,5 meter. 

 

Gambar 50: Model atap monitor 
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Gambar 51: Model atap semi monitor 

 

Gambar 52: Model atap shade 
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Gambar 53: Model atap gable 

Penggunaan model atap dengan denah kandang, dapat disesuaikan 
dengan kondisi jumlah ternak dan selera peternak itu sendiri. Pada 
gambar berikut, akan diperlihatkan penggunaan model atap dengan denah 
kandang yang berbeda. 

 

Gambar 54. Penampang kandang tunggal 
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Gambar 55: Denah kandang tunggal 

 

Gambar 56.Penampang kandang ganda dengan model atap gable  
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Gambar 57: .Denah kandang ganda 

e) Dinding Kandang 

Dinding kandang merupakan pembatas kandang seluruh keliling atau 
bagian tepi kandang. Fungsi dinding kandang adalah penahan angina 
langsung yang dapat menerpa ternak, penahan keluarnya udara panas dari 
dalam kandang yang dihasilkan oleh tubuh ternak, penahan percikan-
percikan air dari atap yang dapat langsung masuk ke dalam kandang. 

Dinding kandang dapat dibuat dari tembok, kayu, bambu atau bahan 
lainnya. Dinding hendaknya dibangun lebih tinggi dari sapi waktu berdiri. 
Pada daerah di dataran rendah, yang suhu udaranya panas dan tidak ada 
angin kencang, bentuk dinding kandang adalah lebih terbuka, cukup 
menggunakan kayu atau bambu yang berfungsi sebagai pagar kandang 
agar sapi tidak keluar. Dinding kandang yang terbuat dari sekat kayu atau 
bambu hendaknya mempunyai jarak antar sekatyaitu  antara 40 – 50 cm. 

f) Lorong atau Gang 

Lorong atau gang kandang merupakan jalan yang terletak diantara dua 
kandang individu atau kandang kelompok. Tujuannya dibuatnya lorong 
dalam kandang, untuk memudahkan pengelolaan seperti pemberian 
pakan, minum dan pembuangan kotoran.lebar lorong disesuaikan dengan 
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kebutuhan dan model kandang, umumnya bekisar antara 1,2–1,5 meter. 
Olehnya itu, lorong kandang hendaknya dapat dilewati kereta dorong 
(gerobak) untuk mengangkut bahan pakan dan bahan keperluan lainnya . 

 

Gambar  58.Kandang individu dengan lorong/gang di tengah  

g) Perlengkapan Kandang 

Di dalam kandang dibutuhkan beberapa perlengkapan kandang untuk 
yang bertujuan  membantu memudahkan dalam penanganan 
ternak.Peralatan kandang tersebut berupa: 

 Palungan yaitu tempat pakan, tempat minum ternak 

 Saluran drainase yaitu sebagai saluran pembuangan urine/feces 
ternak serta air pembersih akndang 

 Tempat penampungan kotoran yang berfungsi menampung 
kotorran ternak (feces dan urine), sehingga penanganan limbah 
ternak dapat ramah lingkungan 

   Gudang pakan berfungsi sebagai tempat penampungan atau 
persediaan pakan ternak, sehingga kekurangan pakan ternak dapat 
dihindari 
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 Peralatan kandang.lainnya seperti sapu,gerobak,tempat sampah dll 

 Selain itu harus dilengkapi dengan tempat penampungan air yang 
terletak diatas (tangki air) yang dihubungkan dengan pipa ke 
seluruh kandang. 

 Palungan 

Palungan merupakan tempat pakan dan tempat minum yang berada 
didepan ternak. Palungan dapat terbuat dari kayu atau tembok dengan 
ukuran mengikuti lebar kandang.maka panjang tempat pakan berkisar 
antara 90 – 100 cm dan tempat minum berkisar antara 50 – 60 cm. .Lebar 
palungan adalah 50 cm, dan tinggi bagian luar 60 cm dan bagian dalam 
sebesar 40 cm. Ukuran palungan untuk kandang kelompok adalah 
mengikuti panjang kandang, dengan proporsi tempat minum yang lebih 
kecil dari tempat pakan. 

 

Gambar 59: Model palungan pada sapi potong 

 

 

 Selokan 
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Selokan merupakan saluran pembuangan feces dan air kencing yang 
berada dibelakang kandang ternak individu ataupun kandang kelompok. 
Ukuran selokan  kandang disesuaikan dengan kondisi kandang dan tujuan 
pemeliharaan. Ukuran selokan digunakan untuk kandang individu, dengan 
ukuran lebar 30 – 40 cm dan dalam 5 – 10 cm 

 Tempat Penampungan Limbah (Feces/Urine) 

Tempat penampungan limbah terletak dibelakang kandang. Ukuran 
dan bentuknya disesuaikan dengan kondisi lahan dan tipe kandangnya. 
Pembuangan kotoran dari kandang kelompok dilakukan setiap 3-4 bulan 
sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Tempat penampungan limbah ini 
memungkinkan adanya pengolahan limbah (pengolahan feses menjadi 
kompos, biogas). Biasanya tempat pengumpulan kotoran kandang untuk 
tujuan kompos, adalah berupa 3 buah bak.penampungan dan penyaringan 
dan 3 buah bak pengeringan yang terletak diatasnya. 

 

Gambar 60. Tempat penampungan dan pengolahan limbah 

 

 

IV. Model dan Bentuk Kandang 

Secara umum, kandang dibagi atas 2 tipe yaitu 
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1) Kandang individu 

2) Kandang  kelompok (komunal) 

Ad. 1). Kandang Individu 

Kandang individu adalah kandang yang hanya dapat menampung 
seekor sapi. Kandang individu biasanya digunakan untuk peternakan 
rakyat yang mempunyai jumlah ternak sedikit. Ukuran kandang individu 
disesuaikan dengan tubuh ternak , biasanya ukuran kandang 1 x 2m2 per 
ekor.Kandang individu mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu: 

Kelebihan  kandang individu  

 Ternak lebih terlindung dari gangguan luar 
  Pertikaian antar ternak dapat dihindari, utamanya dalam 

memperebutkan pakan 
 Ternak lebih tenang dan tidak mudah stress 
 Ternak memperoleh pakan sesuai dengan kebutuhannya 
 Pertumbuhan ternak lebih cepat dibandingkan ternak yang 

terdapat dalam kandang kelompok 

Kekurangan  kandangindividu  

 Memerlukan biaya pembuatan  yang lebih banyakdibandingkan 
dengan kandang kelompok 

 Membutuhkan waktu dan tenaga yang sedikit untuk 
membersihkansetiap  kandang. 

Ad.2).Kandang Kelompok (Komunal) 

Kandang kelompok adalah kandang yang dapat menampung sapi 
sampai beberapa puluh ekor.Kandang kelompok umumnya digunakan 
pada perusahaan penggemukan sapi sistem feedlot.Kandang kelompok 
mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu: 

 

Kelebihan kandang kelompok 



Buku Daras:Manajemen Usaha Ternak Potong dan Kerja

 

  Lebih irit dalam penggunaan bahan bangunan, sehingga biaya 
yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan kandang 
individu 

 Kandang kelompok  mempunyai daya tamping yang lebih banyak, 
karena dengan ukuran 1,6 x 10 m dapat menampung sekitar 40 
ekor sapi atau daya tampung kandang 4 m2/ekor.  

 Membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk 
membersihkankandang ,karena kotoran dan urine sapi akan segera 
terinjak-injak oleh sapi yang lain. 

Kekurangan kandang kelompok  

 Ternak kurang terlindung dari pertikaian antar ternak, sehingga 
ternak terluka dapat terjadi 

 Persaingan dalam mengkonsumsi pakan dapat terjadi 

 Pertumbuhan ternak di kandang kelompok lebih lambat 
dibandingkan dengan ternak di kandang individu 

 Tipe-Tipe Kandang 

Tipe kandang  individu dan kelompok pada prinsipnya sama yaitu : 

 Satu baris (searah) 

 dua baris (ganda) dibagi atas: 

a) dua arah berhadapan  

b) dua arah bertolak belakang 

Tipe-tipe kandang dapat dilihat pada gambar berikut 
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Gambar 61.Denah kandang individu satu baris 

 

Gambar 62. Tipe kandang individu satu baris searah 
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Gambar 63. Tipe kandang individu dua arah berhadap-hadapan 

 

Gambar 64. Tipe kandang individu dua arah berolak belakang 
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Gambar 65. Tipe kandang individu dua arah berhadap-hadapan 
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E. Ringkasan 

Proses penciptaan alam dan isinya oleh Allah SWT, bertujuan dapat 
digunakan dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup di dunia.Asal muasal 
dan tujuan penciptaan, dapat ditemui dalam kandungan beberapa Surah, 
seperti : 

1). Penciptaan tumbuh-tumbuhan sebagai pakan ternak dapat 
ditemui dalam Surah Al An”aam (QS.6:59), Surah Al A’raaf (QS.7:57-58) 
serta Surah Al A’laa (QS.87:1-3) 

2). Penyakit merupakan ujian Allah kepada  manusia, kandungan 
maknanya dapat ditemui dalam Surah Al Anbiyaa (QS.21:83), Surah 
As’Suaraa (QS.26:80),Surah At Thuur (QS.52:6-7) dan Surah 
Al’Muddatsir (QS.74:4). 

3).Proses reproduksi, kandungan maknanya dapat ditemui di Surah 
Al Hijr (QS.15:23), Surah Al Israa’ (QS.17:85),Surah Az Zumar (QS.39:6), 
Siurah Al’Muminuun (QS.23:14) 

1. Manajemen Penilaian adalah suatu sistem perencanaan dan 
pengelolaan ternak berdasarkan performance ternak 

Tujuan penilaian ternak 
1. Mendapatkan ternak yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu  : 

a. Untuk  ternak potong/siap jual(market classes )  
b. Untuk ternak bibit(breeding classes) 

2. Mengetahui kondisi ternak 
A.Judging merupakan istilah yang digunakan dalam manajemen 

penilaian.Judging  merupakan penilaian subyektif terhadap ternak dengan 
berpedoman pada penilaian standar ideal. 

Syarat seorang penilai 
1. Memiliki pengetahuan mengenai bagian-bagian tubuh ternak, 

terutama yang berkaitan dengan konformasinya 
2. Mengetahui kriteria tipe ternak yang akan diusahakannya, yaitu 

harus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar 
3. Mampu menilai ternak potong secara akurat dan membuat 

keputusan berdasarkan fakta 
4. Bersikap jujur dan netral disertai dengan alasan atau  argumentasi 

yang kuat dalam  menentukan penilaiannya 
 Tahapan penilaian 

 Penilaian dapat melalui beberapa tahapan, yaitu: 
 

1. Penilaian melalui kecermatan pandangan 
2. Penilaian melalui kecermatan perabaan 
3. Penilaian melalui pengukuran bagian-bagian tubuh 
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4. Analisis berdasarkan standar skor pada masing-masing bagian 
konformasi tubuh yang dinilai 
 

 Peralatan yang digunakan: 
1. Timbangan yang bertujuan untuk menimbang ternak 
2. Peralatan untuk  mengukur tubuh ternak, seperti meteran atau alat 

ukur ternak 
3. Daftar isian (form) adalah daftar acuan (pedoman) untuk melihat 

bagian-bagian ternak yang dinilai berdasarkan kriteria ideal, yang 
selanjutnya dilakukan pengisian oleh penilai berdasarkan skor. 
Selanjutnya, nilai skor akhir inilah yang menentukan ternak 
tersebut dipilih atau tidak dipilih sebagai ternak bibit ataupu 
ternak siap dijual. 
A.1.Judging Pada Sapi 

I. Penilaian sapi siap jual (potong) 
Penilaian pada sapi siap jual  (potong)ditekankan pada : 

a. Ukuran tubuh  yaitu ukuran lingkar dada dan panjang badan 
b. Karakteristik konfromasi dan kondisi akhir (finish) daripada 
karakteristik jenis kelamin dan bangsa (tabel 2) 

II. Penilaian sapi potong bibit  
Penilaian pada sapi siap bibit, lebih ditekankan pada ukuran tubuh 

yaitu tinggi pundak. Dalam penilaian sapi bibit dibutuhkan alat penilaian 
dalam bentuk tabel skor (tabel 3) 

Dalam pemilihan sapi bibit ada beberapa kriteria dasar yaitu: 
a) Bangsa dan sifat genetis 

b) Bentuk luar 

c) Kesehatan 

.Secara umum pengamatan yang berkaitan dengan kesehatan seekor 
ternak dapat dilihat dari: 

a. Keadaan tubuh 

Ciri-ciri sapi yang sehat ,tubuhnya: 
1) Tampak bulat berisi dengan kulit lemas, mudah dilipat dan 

lipatan tersebut cepat merata kembali bila dilepas 
2) Bulunya licin dan mengkilat 
3) Selaput lendir mulut dan gusi berwarna merah muda 
4) Ujung hidung bersih, basah dan dingin 
5) Suhu tubuh normal  
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b. Sikap dan tingkah laku sapi 
1) Saat berdiri kelihatan tegap,  keempat kaki memperoleh titik 

yang sama 
2) Peka terhadap lingkungan 
3) Ketika akan berdiri, mula-mula kaki belakang, kemudian 

membungkukkan punggung sambil menggerak-gerakkan 
badannya  dan memperhatikan sekelilingnya 

c. Pernapasan 

Sapi yang sehat,bernapas dengan  tenang dan teratur. 

d. Pencernaan 

Sapi yang sehat akan memamah biak dengan tenang, serta 
pembuangan kotoran dan air kencing berjalan lancar dan teratur 
e. .Pandangan sapi 

Sapi yang sehat, pandangan matanya cerah dan tajam. 
4. Umur  

Sapi memiliki fase-fase pertumbuhan, olehnya itu dalam pemilihan 
ternak, pilihlah  ternak yang pertumbuhannya belum optimum, sehingga 
efesien dalam penggunaan pakan.Penentuan umur  sapi paling akurat 
berdasarkan catatan produksinya, namun bila tidak ada dilakukan 
pendugaan umur dengan melihat lingkar tanduk (hanya untuk sapi betina) 
dan susunan gigi 

A.2.Judging Pada Dombaberdasarkan tujuannya dapat dibedakan 
atas: 

 
 Untuk dipotong (market classes) 
 Untuk bibit (breeding classes) 

 
Penilaian pada ternak domba untuk bibit, penilaian lebih 

dititkberatkan pada kondisi tubuh, ukuran tubuh, keadaan kaki dan 
pertulangannya, bangsa dan seks karakternya,serta kehalusan tubuh. 

Ada beberapa sifat domba yang perlu menjadi  penilaian, hal ini dapat 
dilihat pada tabel 4. Selain melakukan penilaian seperti pada Tabel 4, ada 
pula daftar isian (form ) yang menjadi standar dalam melakukan penilaian  
yaitu tabel 5 untuk domba bibit. 

A.3. Judging pada babi. Judging pada babi tidak begitu kompleks 
seperti pada sapi dan domba 
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Ada beberapa langkah, yang perlu diperhatikan dalam menilai babi 
untuk dijadikan bibit, sebagai berikut: 

a) Penilaian lebih dititikberatkan pada tipe ternak daripada kondisi 
dan perdagingannya 

b) Perhatikan standar karakteristik tubuhnya, yaitu harus sesuai 
dengan bangsanya. 

c) Tentukan kemampuan ternak dengan melihat lamanya 
produktivitas 

d) Evaluasi karakteristik jenis kelaminnya (sifat-sifat jantan ataupun 
sifat-sifat betinanya) 

e) Amati ternak dari berbagai sudut dan berbagai jarak 
 

Penilaian pada babi, sama halnya penilaian pada domba,yaitu ada 
sifat-sifat yang harus diamati.hal ini dapat dilihat pada tabel 6: 

 
Penilaian karkas pada sapi potong dapat dilakukan secara subyektif 

dan obyektif. Penilaian secara subyektif, apabila didasarkan pada 
penilaian visual karkas yang meliputi : 

a. Penilaian konformasi yaitu melihat keadaan perdagingannya 
b. Penilaian akhir yaitu menilai keadaan desposisi perlemakan karkas 
c. Penilaian kualitas yaitu menilai daging sebagai pangan yang 

meliputi kegurihan, keempukan dan cita rasa 

Penilaiansecara  obyektif apabila penilaian dilakukan   spesifik 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi grading hasil dan kualitas 
yaitu : 

e. Bobot karkas 
a. Tebal lemak punggung 
b. luas daging mata rusuk (loin,eye/rib eye, area longissimus dorsi) 
c. Persentase lemak internal 

 
Agar hasil penilaian yang diperoleh dapat  seobyektif mungkin, maka 

penilai hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
 
IV. Kecermatan pandangan 
 
1) Melakukan pengamatan pada ternak dengan jarak 2,5 -3 m dari arah 

depan,belakang dan samping ternak.. Hal ini dimaksudkan melihat ternak 
secara keseluruhan, sehingga dapat diberikan penilaian yang komprehensif. 
Cara pengamatan ternak dapat dilihat pada gambar 30. 
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2) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari arah depan  pada 
bagian-bagian tertentu 

3) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari arah atas  
4) Melakukan pengamatan dan penilaian karkas dari samping 
5) Pengamatan dan penilaian karkas dari arah belakang 

Penilaian kondisi tubuh sapi, dapat pula dilakukan dengan cara : 
a) Pengamatan tulang rusuk  
 Kurus : Jika tampak membayang di balik kulit, maka nilai skor 1. 
 Sedang: Jika hanya sebahagian dari tulang rusuk (kurang dari 8 

buah, biasanya 4 – 6 buah, tampak membayang di balik kulit,nilai 
skor 2. 

 Gemuk: Jika seluruh tulang rusuk tidak tampak membayang di 
balik kulit,karena tertutup oleh perdagingan dan lemak, nilai skor 
3.  

V. Kecermatan Perabaan 
Penilaian dengan cara perabaan dapat dilakukan pada: 

1) Penilaian Karkas Pada Pangkal Ekor Dan Tulang Duduk 
2) Penilaian pada pantat dan paha 
3) Penilaian pada kemudi 
4) Penilaian melalui bagian tulang iga 

 
Penilaian lainnya melalui perabaan yaitu perabaan transversus 

(spinosus)processus dan tebal lemak dibawah kulit. Penilaian 
pendugaan kondisi tubuh dengan cara ini, dibagi menjadi lima kelas, 
sebagai berikut: 

 Sangat kurus : Tulang punggung tampak menonjol dan 
transversus (spinosus)processusteraba sangat runcing,serta 
tidak terasa adanya perlemakan di bawah kulit, maka nilai 
skor 1.Ketebalan lemak ± 0-1 mm (emasiasi) 

 Kurus: transversus (spinosus)processusteraba oleh ibu jari 
tidak begitu runcing, karena terasa adanya sedikit perlemakan 
di bawah kulit, maka nilai skor1,5. Ketebalan lemak ± 2-5 
mm 

 Sedang: transversus (spinosus)processushanya dapat di 
raba jika ibu jari ditekankan,karena perlemakan sudah 
terdapat di bawah kulit,maka nilai skor 2.Ketebalan lemak ± 
6-10 mm. 

 Gemuk: transversus (spinosus)processustidak dapat 
diraba, walaupun ibu jari ditekankan,karena perlemakan agak 
tebal di bawah kulit, maka nilai skor 2,5.Ketebalan lemak ± 
11-16 mm 
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 Sangat gemuk: transversus (spinosus)processustidak 
dapat diraba dan terasa sekali terdapat perlemakan yang 
sangat tebal di bawah kulit, maka nilai skor 3.Ketebalan 
lemak lebih dari 17 mm (obesitas) 

VI. Penilaian dengan Pengukuran 

Penilaian dengan pengukuran, biasanya dilakukan untuk menduga 
(pendugaan) berat badan seekor ternak, sehingga dapat ditaksir bobot 
badannya tanpa menggunakan timbangan.Pendugaan berat badan 
tersebut mengukur:  

a. Tinggi gumba 
b. Tinggi kemudi 
c. Dalam dada 
d. Lebar dada 
e. Lingkar dada 
f. Panjang tubuh 
g. Panjang tungging 
h. Dsb.  

Pengukuran dilakukan pada bagian-bagian tubuh ternak, yang 
mempunyai korelasi dengan berat badan adalah 

1) Ukuran Tinggi 
Ukuran tinggi yang biasanya diukur adalah  
 Tinggi  gumba, merupakan ukuran tinggi sapi. 
Cara pengukuran: dilakukan dari bagian tertinggi gumba ke tanah 

mengikuti garis tegak lurus 
 Tinggi punggung atau kemudi  
Cara pengukuran: diukur dari bagian punggung atau kemudi yang 

tertinggi ke tanah mengikuti garis tegak lurus 
2) Ukuran Lebar 

 Lebar dada adalah jarak antara sendi bahu kiri dan kanan 
Cara pengukuran : dilakukan dengan menarik garis horisontal dari 

tepi luar sendi paha kiri dan kanan atau antara rusuk kiri dan 
kanan yang diukur dari belakang tulang belikat 

 Lebar kemudi adalah jarak antara tepi sendi paha kiri dan kanan 
Cara pengukuran :dilakukan dengan cara menarik garis horizontal 

dari tepi luar sendi paha kiri dan kanan 
3) Ukuran Besar 
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Ukuran ini merupakan ukuran besarnya tubuh sapi ,yang diukur 
melalui lingkar dada. 

Cara  pengukuran: dilakukan dg menggunakan pita ukur at tali rafia 
mengikuti lingkar dada atau tubuh dibelakang bahu melewati gumba.Pada 
sapi berponok pengukurannya, tepat dibelakang ponok 

4) Ukuran Panjang 

 Panjang badan merupakan jarak antara tepi sendi bahu dan tepi 
belakang tulang tapis. 

Cara pengukuran: dilakukan dengan menarik garis horizontal dari 
tepi depan sendi bahu, sampai ke tepi belakang tulang tapis. 

 Panjang tungging merupakan jarak antara muka pangkal paha sampai 

tepi belakang tulang tapis. 

Cara pengukuran : dilakukan dengan menarik garis horisontal dari 

tepi luar pangkal paha sampai tepi belakang tulang tapis 

Rumus yang digunakan untuk menduga  berat badan
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IV. Penilaian ternak  melalui pendugaan umur 
Pendugaan umur dapat dilakukan dengan : 

1. Tanduk  
2. Susunan gigi. 
3. Tali pusar 

2.Manajemen kandang dan peralatan adalah suatu sistem 
perencanaan dan pengelolaan kandang dan peralatan,sehingga 
memberiukan hasil yang optimal dalam hal benefit (manafaat) dan profit 
dan (keuntungan) 

IV. Pengertian  Kandang: 
 Kandang adalah bangunan tempat tinggal ternak yang memiliki 

batasan atau pagar 
 Kndang ternak adalah tempat yang digunakan untuk memelihara 

hewan ternak, tempat tersebut dapat berupa wadah, bangunan 
atau area, tergantung pada jenis hewan yang akan diternakkan 

V. Fungsi Kandang 

 Melindungi ternak dari perubahan cuaca yang ekstrem seperti 
panas matahari,hujan,udara dingin,terpaan angin 

 Sebagai tempat ternak beristirahat.  

 Memudahkan dalam: penanganan ternak, terutama dalam 
pemberian pakan, pemberian air minum, perkawinan, penanganan 
penyakit, penanganan limbah ternak. 

 Melindungi ternak dari hewan pengganggu 

 Melindungi ternak dari pencuri 

VI. Persyaratan Kandang 

Sebelum membuat kandang, ada beberapa pertimbangan atau 
persyaratan yang harus diperhatikan : 

a) Pemilihan lokasi 
b) Bahan kandang 
c) Lantai kandang 
d) Atap kandang 
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F. Latihan 
1. Jelaskan integrasi keilmuan materi yang ada dengan kandungan 

Surah dalam Al’Quran yang terkait 
2. Jelaskan pengertian manajemen penilaia 
3. Jelaskan pengertian manajemen kandang dan peralatan 
4. Jelaskan pengertian Judging 
5. Jelaskan tujuan penilaian 
6. Sebutkan syarat-syarat seorang penilai 
7. Apa perbedaan penilaian pada sapi bibit induk dan sapi siap 

potong (dijual) 
8. Sebutkan sifat-sifat domba yang harus diperhatikan sat penilaian 
9. Sebutkan sifat-sifat babi yang harus diperhatikan dalam penilaian 
10. Jelaskan mengenai pendugaan umur dengan lingkar tanduk, 

susunan gigi dan tali pusar 
11. Jelaskan pengertian kandang 
12. Jelaskan tujuan dan fungsi kandang 
13. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat kandang 
14. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kandang 
15. Jelaskan kelebihan dan kekurangan kandang individu dan kandang 

kelompok 
 

G. Tes Formatif 
1. Jelaskan integrasi keilmuan makna Surah dalam al’Quran yang 

berkaitan dengan proses reproduksi dan penyakit 
2. Jelaskan pengertian manajemen penilaian  
3. Jelaskan pengertian manajemen kandang dan peralatan 
4. Jelaskan pengertian Judging 
5. Jelaskan tujuan judging pada sapi,domba dan babi 
6. Jelaskan pendugaan umur dengan menggunakan lingkar 

tanduk,susunan gigi dan tali pusar 
7. Jelaskan kekurangan masing-masing metode pendugaan umur 

tersebut 
8. Jelaskan pengertian kandang 
9. Jelaskan tujuan dan fungsi kandang 
10. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat kandang yang berkaitan 

dengan lokasi. 
11. Sebutkan dan jelaskan kandang individu dan kandang kelompok 
12. Jelaskan kelebihan dan kekurangan kandang individu dan 

kelompok 
13. Sebutkan model atap pada kandang 
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