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I. PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

Kebutuhan daging sapi untuk konsumsi penduduk Indonesia  semakin 

meningkat setiap tahun sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk, tetapi dilain 

pihak pengadaan daging sapi selalu mengalami penurunan. Untuk meningkatkan 

populasi sapi potong dalam waktu yang relatif cepat adalah dengan 

mengembangkan indutri – industri sapi potong,  Industri peternakan sapi potong 

sebagai suatu kegiatan agribisnis mempunyai cakupan yang sangat luas. Rantai 

kegiatan tidak terbatas pada kegiatan produksi di hulu tetapi juga sampai kegiatan 

bisnis di hilir dan semua kegiatan bisnis pendukungnya. Suatu industri peternakan 

sapi potong yang tangguh adalah suatu industri peternakan yang mempunyai daya 

saing yang tinggi dan mampu secara mandiri terus tumbuh berkembang di era 

persaingan dalam ekonomi pasar yang global.  

Salah satu daerah sentral  ternak sapi potong di Jawa Timur adalah 

Bojonegoro, Saat ini telah didirikan salah satu industri sapi potong yaitu 

perusahaan feedlot sukowati Bojonegoro. Dimulai usaha sapi potong oleh 

perusahaan feedlot Sukowati Bojonegoro dengan  skala 500 ekor selanjutnya 

ditingkatkan menjadi 2000 ekor sapi potong lokal dan dikembangkan untuk 

10.000 ekor sapi potong import. 

Beberapa bangsa sapi unggul dapat dipelihara di indonesia terutama sapi 

tipe pedaging (beef cattle) dikarenakan sapi tersebut mempunyai keunggulan 

dalam memproduksi daging atau bahkan dari jenis sapi perah (dairy cattle) yang 
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mempunyai jenis kelamin jantan. Jenis  sapi yang biasa digemukan idealnya 

dipilih dari bangsa-bangsa sapi  yang mempunyai penampilan baik yaitu secara 

genetis badanya besar, hal ini dikarenakan sapi yang berbadan besar mempunyai 

produksi daging yang tinggi, dalam proses penggemukan sapi jenis kecil pun 

dapat digemukan akan tetapi produksi daging tidak bisa optimum sehingga harga 

sapi yang kecil biasanya relatif lebih murah.   

Tujuan dari usaha penggemukan sapi potong adalah memproduksi karkas 

dengan berat optimum, mutu daging yang baik dan mudah dijual dengan harga 

yang tinggi, sehingga peternak sapi potong dapat memperoleh keuntungan yang 

maksimal. 

Usaha penggemukan sapi bertujuan untuk mengupayakan agar mencapai 

pertambahan bobot badan yang tinggi dan waktu yang relatif cepat. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan antara lain adalah bobot 

badan awal dan konsumsi. Faktor bobot badan awal dalam suatu proses 

penggemukan diperkirakan terkait dengan bobot badan akhir yang akan 

dihasilkan, karena berdasarkan hasil penelitian yang ada pada ternak pedaging 

dengan bobot badan awal dan kondisi yang baik maka waktu yang diperlukan 

untuk penggemukan akan lebih singkat.  

I.2. Perumusan Masalah  

1. Apakah ada penggaruh dari perbedaan jenis ternak terhadap pertambahan 

bobot badan harian? 

2. Apakah adanya penggaruh bobot awal terhadap pertambahan bobot badan 

harian dan bobot badan akhir sapi potong? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1. Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis ternak dan bobot 

badan awal terhadap pertambahan bobot badan harian dan bobot badan 

akhir sapi potong 

 

1.3.2. Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan tentang kinetika 

performans sapi potong sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

manajemen dan kebijakan di perusahaan. Bagi institusi dapat digunakan 

sebagai acuan dalam sistem pemelihara ternak sapi potong pada skala 

industri. 

 

 


