
PENDAHULUAN 

 

 Kalau kita akan membaca buku pelajaran tentang Ilmu Produksi Ternak Potong, 

maka apa yang ada di pikiran kita ?yaitu Ilmu yang mempelajari bagaimana 

memproduksi ternak potong. Yang termasuk dalam ternak potong adalah Sapi, Kerbau, 

Kambing, Domba dan Babi, sehingga terhadap ternak-ternak tersebut akan dipelajari 

kemampuan produksinya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ternak potong.  

 Teernak-ternak potong tersebut bagaimana kemampuan produksinya, maka dapat 

dibaca perkembangannya secara Nasional melalui statistic peternakan yang dikeluarkan 

dinas-dinas terkait, salah satu statistic peternakan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 

 Tabel 1. Populasi sapi potong menurut propinsi (ekor) 

Provinsi 

ACEH 

SUMATERA UTARA 

SUMATERA BARAT 

RIAU 

JAMBI 

SUMATERA SELATAN 

BENGKULU 

LAMPUNG 

KEP. B. BELITUNG 

KEP. RIAU 

DKI JAKARTA 

JAWA BARAT 

JAWA TENGAH 

DI YOGYAKARTA 

JAWA TIMUR 

BANTEN 

BALI 

NUSA TENG BARAT 

Populasi Sapi Potong menurut Provinsi (Ekor) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

669 996 722 501 462 840 505 171 404 221 511 362 580 287 600 756 

394 063 412 670 541 698 609 951 523 277 646 749 662 234 683 332 

492 272 513 255 327 013 359 233 326 674 390 493 397 548 404 271 

172 394 170 105 159 855 189 060 175 431 217 652 229 634 238 819 

164 256 177 710 119 888 139 534 118 985 136 638 145 760 149 127 

342 412 347 873 246 295 260 124 215 953 245 175 261 852 270 660 

97 528 103 262 98 948 105 550 106 015 109 174 115 739 122 544 

463 032 496 066 742 776 778 050 573 483 587 827 653 537 660 745 

9 624 9 852 7 733 8 405 8 201 10 136 10 577 11 134 

8 323 8 693 17 338 17 251 17 471 18 033 17 967 18 130 

-  -  1 691 1 214 2 108 1 165 893 938 

309 609 327 750 422 989 429 637 382 949 419 077 425 826 436 845 

1 525 250 1 554 458 1 937 551 2 051 407 1 500 077 1 592 638 1 642 578 1 682 449 

283 043 290 949 375 844 358 387 272 794 302 011 306 691 311 470 

3 458 948 3 745 453 4 727 298 4 957 478 3 586 709 4 125 333 4 267 325 4 534 460 

73 515 69 727 46 900 55 424 46 071 54 898 55 760 59 500 

675 419 683 800 637 473 651 216 478 146 553 582 543 642 559 517 

592 875 695 951 685 810 916 560 648 939 1 013 793 1 055 013 1 100 743 



NUSA TENG TIMUR 

KAL BARAT 

KAL TENGAH 

KAL SELATAN 

KAL TIMUR 

KAl UTARA 

SULAWESI UTARA 

SUL TENGAH 

SUL SELATAN 

SUL TENGGARA 

GORONTALO 

SUL BARAT 

MALUKU 

MALUKU UTARA 

PAPUA BARAT 

PAPUA 

INDONESIA 
 

577 552 600 923 778 633 814 450 803 450 865 731 899 534 930 997 

175 019 176 734 153 320 169 240 140 204 151 376 160 018 166 794 

68 022 75 098 54 647 59 385 51 920 65 197 68 531 72 049 

218 065 228 545 138 691 152 495 115 235 141 446 148 296 152 733 

101 176 108 321 90 748 99 986 93 098 101 743 110 097 118 835 

-  -  -  -  -  19 646 21 018 23 120 

106 598 98 522 105 225 119 889 105 841 115 197 119 667 124 178 

210 535 211 769 230 682 250 921 249 980 262 854 299 485 311 328 

729 066 848 916 983 985 1 112 893 984 036 1 200 137 1 289 442 1 353 914 

253 171 268 138 213 736 236 511 230 363 265 370 299 240 333 184 

240 659 253 411 183 868 202 974 174 858 192 229 199 743 202 946 

124 632 135 770 72 822 79 905 82 058 84 710 86 953 88 692 

79 162 83 943 73 976 83 866 73 937 90 386 95 891 105 470 

45 488 45 488 60 840 64 136 66 022 78 816 81 343 85 265 

36 081 37 093 41 464 52 046 48 159 61 436 67 287 68 928 

62 053 78 825 81 796 88 347 79 574 94 865 100 311 108 688 

12 759 838 13 581 570 14 824 373 15 980 696 12 686 239 14 726 875 15 419 718 16 092 561 
 

 

 Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa populasi sapi potong di Indonesia dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan walaupun kecil, sampai dengan tahun 2016 populasinya 

sebesar 16.092.561 ekor.Pada tahun 2013 populasi sapi potong mengalami penurunan 

cukup drastis, yaitu dari 15.980.696 menjadi 12.686.239. ini kemungkinan disebabkan 

oleh rencana pencanangan swasembada daging di tahun 2014, dimana pada tahun 2013 

telah dimulai penurunan jumlah impor sapi, sehingga mendekati akhir 2013 populasi sapi 

potong telah banyak tersedot untuk mencukupi kebutuhan konsumsi, sebagai akibatnya 

harga daging melonjak dan populasi sapi local ikut tersedot untuk konsumsi. 

 Pertambahan populasi dari tahun ke tahun mulai 2009 sampai dengan 2016 adalah 

relative kecil yaitu kurang dari 1 juta ekor pertambahannya. Kalau dilihat dari konsumsi 

daging sapi orang Indonesia menurut Direktur Pengembangan Sumber Daya dan 

Lingkungan Hidup (PSDLH) Kemendesa Faizul Ishom, masih rendah yaitu hanya 2,2 

kgper kapita/tahun.Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, 



seperti Argentina yang mencapai 55 kg per kapita/tahun, Brazil 40 kg per kapita/tahun, 

dan Jerman 40-45 kg per kapita/tahun. Sementara Singapura dan Malaysia sebanyak 15 

kg per kapita/tahun.Selanjutnya dinyatakan, meski tingkat konsumsi daging sapi 

Indonesia masih rendah, kebutuhan daging sapi secara nasional cukup tinggi yaitu hingga 

ratusan ribu ton per tahun, ini disebabkan karena populasi penduduknya yang besar. 

Pemenuhan kebutuhan daging nasional menjadi salah satu prioritas utama yang 

dilakukan oleh pemerintah karena swasembada daging sapi untuk ketahanan pangan 

nasional dinilai masih jauh dari harapan, di sisi lain, pemberdayaan potensi daerah 

penghasil daging masih membutuhkan dukungan dalam berbagai aspek agar bisa  

dioptimalkan. 

Sementara itu, berdasarkan penelitian dari UGM dan Asosiasi Produsen Daging 

dan Feedlot Indonesia (Apfindo), diperkirakan pada tahun 2015 konsumsi daging sapi 

akan naik mencapai 2,56 kg per kapita per tahun yang mengakibatkan jumlah kebutuhan 

daging nasional akan mencapai 653.000 ton atau setara dengan 3.657.000 ekor sapi, 

padahal angka produksi peternak lokal hanya mampu memenuhi sebesar 406.000 ton 

daging atau setara dengan 2.339.000 ekor sapi sehingga masih terjadi kekurangan 

pasokan sapi sekitar 1.318.000 ekor yang harus diimpor. 

  



BANGSA-BANGSA TERNAK POTONG 

 

Sistematika ternak potong 

• Phylum  : Chordata 

• Clas   : Mamalia 

• Ordo   : Artiodactyla 

• Sub Ordo  : Ruminansia 

• Family  : Bovidae 

• Genus   : Bos, Capra, Ovis, Sus 

• Species  : Bostaurus, Bosindicus dan 

• Kerbau   : Bos bubalis bubalis 

 Beberapa bangsa ternak potong yang seharusnya diperhatikan adalah terutama 

yang banyak dikembangkan di Indonesia, atau bangsa-bangsa ternak potong yang pernah 

di datangkan dimasa lalu, diantaranya adalah 

BANGSA TERNAK KAMBING 

1. Kambing kacang 

 2. Kambing Etawa 

 3. Kambing Peranakan Etawa 

 4. Kambing Saanen 

 5. Kambing Marica 

 6. Kambing Gembrong 

 7. Kambing Alpine 

 8. Kambing Anglo Nubian. 

1. Kambing Kacang 

Secara umum kambing Kacang performannya seperti terlihat pada Gambar 1, dibawah ini 

 

 

 

 

   Gambar 1. Kambing Kacang 



Beberapa ciri kambing Kacang, diantaranya: 

1. Profil muka lurus, telinga kecil dan tegak 

2. Rambut pendek merata di seluruh tubuh 

3. Merupakan kambing asli Indonesia dan Malaysia 

4. Bobot dewasa 20 kg (betina), 25 kg (jantan) 

5. Warna hitam, coklat dan putih, atau gabungan ketiganya 

6. Prolifik, litter size 1,7 ekor  

7. Kambing tipe pedaging 

Keberadaan kambing Kacang saat ini sudah sulit di dapatkan, apalagi yang betul-

betul mencirikan kambing Kacang, seperti telinga kecil tegak, rambut pendek rata 

diseluruh tubuh.Yang banyak telinganya sudah agak rebah dan rambut juga sudah agak 

panjang seperti Gambar 2. 

 

Gambar 2.Masih dikatakan kambing Kacang 

 

2. Kambing Etawah (Jamnapari) 

• Berasal dari daerah Jamnapari India dengan ciri-ciri: 

• Profil muka melengkung, telinga panjang (30 cm) terkulai 

• Kaki panjang dan ada rambut panjang di beberapa bagian tubuhnya, seperti di 

belakang kaki belakang 

• warna kulit/rambut belang hitam putih atau coklat, atau coklat putih  



• baik ♂  maupun ♀  bertanduk 

• tinggi badan ♂ dewasa  90 - 127 cm, ♀  dewasa 76 - 92 cm. 

• bobot badan ♂  dewasa 68 – 91 kg, ♀ dewasa 36 – 63 kg 

• rataan produksi susu (± 3 liter /ekor/hari) 

• ambing besar, panjang seperti botol 

Secara fisik, kambing ini dapat dilahat pada Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3. Kambing Etawah (Jamnapari) 

3. Kambing Saanen 

Kambing Saanen merupakan kambing tipe perah, produksi susunya tinggi. Kambing ini 

pernah di datangkan ke Indonesia untuk tujuan memperbaiki produksi susu. Ciri-ciri 

kambing ini diantaranya adalah:  

• Berasal dari lembah Saanen Switzerland 

• baik ♂ maupun ♀ tidak bertanduk 

• warna putih atau krem pucat/muda 

• hidung, telinga dan ambing belang hitam 

• dahi lebar, telinga sedang tegak. 

Secara fisik, kambing ini seperti terlihat pada Gambar 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4. Kambing Saanen 

 

4. Kambing Boer 

Kambing Boer merupakan bangsa kambing tipe potong atau daging, kambing ini banyak 

dikembangkan di Negara-negara maju, seperti Canada, Amerika, Australia maupun New 

Zealand. Akhir-akhir ini banyak dikembangkan dengan cara mengawin silangkan dengan 

kambing-kambing lokal di Cina, Indonesia maupun Malaysia. Di Indonesia hasil 

persilangan Boer dengan lokal atau PE dinamakan macam-macam, misalnya yang di 

Kendari hasil persilangan tersebut disebut sebagai kambing Boerawa, di Lampung 

dinamakan sebagai kambing Saburai, di Fakultas Peternakan UB pernah berangan-angan 

menamakan kambing Brawiboer.Penampilan kambing Boer ini dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 5. Kambing Boer 

Adapun ciri-cirinya adalah: 

• Asli Afrika Selatan 

• Bobot Tubuh Jantan 80 -130 kg 

•  Bobot Tubuh Betina  50 - 75 kg 

•  Karkas 50 - 55% 

•  Bobot Lahir 3 – 4 kg 

•  PBBH 150 - 250 g 

•  Litter Size 1,6 – 1,7 

•  Sifat Merumput Baik 

 

 

 



5. Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Merupakan kambing hasil persilangan antara pejantan Etawah denganinduk Kacang 

Performannya bervariasi, ada yang mendekati Etawah danada  yang mendekati Kacang 

Kacang, pemberian namanya juga tergantung wilayahnya, ada yang menyebutnya 

sebagai kambing Bligon, ada yang menamakan kambing Jawarandu dan sebagainya, 

namun kenyataannya mereka itu adalah kambing lokal (Kacang) keturunan Etawah 

Di Indonesia kambing ini mendominasi, Banyak dikembangkan kambing PE warna 

putih, kepala hitam, seperti terlihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Kambing Peranakan Etawah (PE) jantan 

 

6. Kambing Alpine 

Kambing ini, dalam sejarah impor kambing belum pernah didatangkan ke 

Indonesia, ciri-ciri kambing ini diantaranya:  

• ada yang bertanduk dan ada yang tidak bertanduk, 

• besar dan tingginya sama dengan kambing Saanen, 

• warna bulu bermacam-macam dari putih sampai kehitam-hitaman,  

• warna  muka ada garis putih di atas hidung, 

• sebagai kambing penghasil susu. 



 

 

PERBEDAAN TERNAK KAMBING DAN DOMBA 

PARAMETER KAMBING DOMBA 

KROMOSOM 60 54 

RAMBUT LURUS KERITING 

TANDUK LURUS MELENGKUNG 

EKOR KEATAS TERKULAI 

CARA MAKAN BROWSING GRAZING 

PERILAKU TANGKAS/SOLITER LAMBAN/BERKELOMPOK  

GENUS CAPRA OVIS 

SPESIES CAPRA HIRCUS OVIS ARIES 

CARA 

PERTARUNGAN 

BERDIRI DENGAN KAKI 

BELAKANGNYA, KEMUDIAN 

MENGHUNJAMKAN 

TANDUKNYA 

MUNDUR KEBELAKANG, 

KEMUDIAN LARI DAN 

MENUMBUKKAN 

KEPALANYA 

 



BANGSA TERNAK DOMBA 

Beberapa bangsa ternak domba yang sering didapatkan diantaranya adalah 

1. Domba lokal atau doma Ekor Tipis 

Bangsa domba ini banyak dipelihara peternak di daerah Malang, dengan ciri-ciri seperti 

terlihat pada Gambar 7.: 

 

 Gambar 7. Domba Ekor Tipis (DET) dan ciri-cirinya 

 

2. Domba Ekor Gemuk (DEG) 

Domba Ekor Gemuk ini dikatakan sebagai domba Kapstat yang pernah didatangkan 

dimasa lalu.Domba ini performannya lebih baik dari domba ekor tipis, ekornya yang 

besar merupakan timbunan lemak.Karena ekornya yang besar, maka domba ini 

kemampuan reproduksinya menjadi rendah, ternak mengalami kesulitan dalam 

perkawinannya.Ciri-ciri dari DEG ini dapat dilihat pada Gambar 8. 



 

 Gambar 8. Domba Ekor Gemuk (DEG) dan ciri-cirinya 

 

3. Domba Priangan (domba Garut) 

Domba Priangan ada yang mengatakan sebagai domba komposit, artinya merupakan 

ternak hasil persilangan dari tiga bangsa domba yaitu domba Merino, Kapstat dan domba 

Lokal yang kemudian menjadi domba Priangan ini.Performan dan ciri-ciri domba 

Priangan ini dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Domba Priangan dan ciri-cirinya 



Namun ada yang berpendapat lain, bahwa domba Priangan bukan hasil persilangan dari 

tiga bangsa domba, karena domba Priangan ini sudah ada jauh hari sebelum 

didatangkannya domba Merino maupun Kapstat, sehingga domba ini dikatakan sebagai 

domba asli Garut atau Priangan.Dibawah ini adalah alasan bahwa domba Garut asli 

Garus. 

• Merupakan domba asli Garut yaitu dari daerah Cibuluh dan Cikeris, Kecamatan 

Cikajang dan Kecamatan Wanaraja 

• Diseluruh dunia hanya ada 2 kelompok besar bangsa domba yaitu white face dan 

black face 

• Apabila di kawin silangkan maka white face adalah dominan 

• Indonesia selama ini selalu impor white face (Merino, Texel dan Kapstad/DEG) 

• Di candi Prambananada relief domba yang ciri-cirinya mirip domba Garut 

 

4. Domba Merino 

Domba Merino pernah didatangkan ke Indonesia oleh bangsa Belanda yang diantaranya 

ada yang tinggal dan menguasai di salah satu perkebunan kopi di Jawa Barat, mereka 

mendatangkan domba Merino untuk di integrasikan dengan perkebunan atau tanaman 

kopi.Domba Merino merupakan domba tipe wool dengan ciri-ciri seperti terlihat pada 

Gambar 10. 

 

Gambar 10. Domba Merino dan ciri-cirinya 



5. Bangsa domba yang lain, ada domba Texel, Suffolk, Dorset dan yang lain-lain 

dengan ciri-ciri seperti terlihat pada Gambar 11. 

 

 

 

Domba Texel  

Domba Suffolk 

Domba Dorset 



BANGSA-BANGSA SAPI 

Secara umum bangsa-bangsa sapi di dunia dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 

yaitu: 

• Bangsa sapi Eropa (Bos Taurus) 

• Bangsa sapi India (Bos Indicus) 

• Keturunan Banteng (Bos Sondaicus) 

• Hasil Persilangan 

Beberapa bangsa sapi Eropa yang pernah didatangkan ke Indonesia adalah: 

1. Angus 

 - Warna kulit/rambut hitam 

 - Tidak bertanduk dan ini dianggap sebagai sifatnya yang paling penting 

 - Pada yang jantan berat badannya dapat mencapai 850 kg, dan pada yang 

betinamencapai 675 kg 

 - Sifat yang termasuk penting juga adalah kualitas karkasnya istimewa yaitu 

 tulang-tulangnya  kecil, perdagingan yang baik, persentase lemaknya rendah 

 

 

 

Sapi Angus 



2. Sapi Shorthorn 

• Berasal dari bagian Timur Laut Inggris dari daerah Northhumberland, Durham, 

York, dan Lincoln. 

• Tanduk pendek. 

• Warna kulit/rambut khas warna merah, putih, dan kecoklatan (roan). 

• Sapi jantan berat badannya dapat mencapai 1000 kg dan betina dapat mencapai 

900 kg. 

• Sifat yang menonjol adalah produksi susu tinggi, dan dapat memanfaatkan 

hijauan secara efisien, dengan pertumbuhan yang cepat pada pemeliharaan 

feedlot. 

• Kekurangan : kualitas karkas kurang bagus. 

 

 

3. Sapi Hereford 

 Berasal dari daerah Hereford yang terletak di lembah antara Severn River 

dan Wales, Inggris. 

 Bertubuh rendah, tegap, lebar, rata, dan berurat daging padat. 

Sapi Shorthorn 



 Warna kulit/rambutmerah dan ada warna putih di bagian muka, dada, 

perut bagian bawah, dan ekor. 

 Memiliki tanduk dengan arah tumbuh ke dalam dan ke bawah. 

 Kelebihan : memiliki kemampuan merumput, daya adaptasi yang tinggi, 

efisiensi reproduksi, tulang-tulang yang kuat, dan perdagingan yang tebal. 

 Kekurangan : rentan terhadap penyakit mata, karena pigmen mata.  

 

 

4. Sapi Limosin 

 Warna kulit/rambutmerah keemasan  

 Tanduk berwarna terang. 

 Berat Badan pada yang jantan dapat mencapai 1.200 kg, betina 650 kg 

 Jantan umur 6 bulan,berat 425 kg dan 1 tahun antara 525-650 kg.  

 Fertilitas tinggi. 

 Mothering ability baik. 

Sapi Shorthorn 



 

 

5. Sapi Simental 

• Asal Simme, Switzerland.  

• 4 macam bangsa Simental, yaitu : 

a. Simental Swiss. 

b. Simental Austria (disebut Fleckviech). 

c. Simental Jerman  (disebut Fleckviech). 

d. Simental Perancis (disebut Pie Rouge). 

• Berat badan Induk dapat mencapai 750 kg 

• Warna kulit/rambut  merah dan putih,  

• Tanda putih di muka, bawah perut, kaki, ekor dan flank. 

• Temperamen tenang. 

Sapi Limosin 



 

 

6. Bangsa sapi Eropa yang lain 

 Milking Shorthorn 

 Red Angus 

 Red Poll 

 Devon 

 South Devon 

  

Sapi Simental 



BANGSA SAPI BOS INDICUS 

1. Sapi Brahman 

Sapi ini pernah didatangkan ke Indonesia dan telah dikembangkan di Australia yang 

disilangkan dengan sapi lokal setempat dan menghasilkan sapi Brahman cross (BX), sapi 

ini memiliki ciri-ciri: 

 Memiliki tanduk 

 Warna kulit/rambut ada yang abu-abu muda sampai kehitaman 

 Mempunyai punuk atau gumba pada punggung/belakang kepala yang     

merupakan kelanjutan dari otot-otot pundak 

 Berat badan betina dewasa dapat mencapai 585 kg dan pada       

jantan dewasa mencapai lebih dari 900 kg 

 Kelebihan: toleransi terhadap cuaca panas, kemampuan untuk     

mengasuh anak yang baik, dan memiliki daya tahan terhadap penyakit    

dan parasit 

 Kelemahan : kurang tahan terhadap suhu yang  rendah 

 

 

 

 

Sapi Brahman 



2. Sapi Ongole 

Di Indonesia, bangsa sapi ini telah banyak di kawin silangkan dengan sapi lokal, 

keturunannya sudah hampir menjadi sapi lokal Indonesia, yaitu sapi Peranakan Ongole 

(PO), tanda-tanda sapi Ongole adalah: 

 Memiliki punuk/gumbadan ada lipatan-lipatan kulit yang terdapat di bawah leher 

dan perut (gelambir), telinga panjang dan menggantung 

 Kepala relatif pendek  

 Mata besar dan terlihat lebih tenang 

 Tanduk pendek  

 Warna kulit/rambut putih sampai putih kehitam-hitaman 

 Berat badan pada yang jantan sekitar 600 kg dan yang betina sekitar 450 kg 

 

 

Bangsa sapi yang ada di Indonesia 

1. Sapi Jawa 

Bangsa sapi ini memiliki bentuk tubuh kecil dengan warna kulit/rambut bervariasi, mulai 

merah bata, putih, abu-abu atau kombinasi ketiganya. 

  

Sapi Ongole 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sapi Bali 

 Merupakan keturunan langsung dari Banteng 

 Pertama dikembangkan di P. Bali 

 Bentuk tubuh: Mendekati type daging, kompak, agak padat. 

 Berat badan dewasa antara 300 – 400 kg. 

 Warna kulit/rambut padaanak & betina adalah coklat muda sampai tua, 

sedang padajantan dewasa berwarna hitam. 

 Ada garis hitam pada bagian punggung sepanjang tulang belakang, mulai dari 

leher sampai ekor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapi Jawa 

Sapi Bali jantan Sapi Bali betina 



3. Sapi Madura 

Sapi Madura pada yang jantan ada yang dikembangkan sebagai sapi Kerapan, 

sedangkan pada yang betina ada yang digunakan sebagai sapi Sonok. Ciri-ciri sapi 

Madura, diataranya adalah:  

 Tubuh kecil. Berat jantan dewasa (4-5 tahun): 350 kg, betina 200  kg,  

 Presentase  karkas 50-55%. 

 Warna coklat atau merah bata, bagian perut dan bagian dalam paha berwarna 

keputihan. 

 Tanduk mengarah keluar.  

 

 

SAPI HASIL PERSILANGAN 

 Beberapa bangsa sapi yang merupakan hasil persilangan, diantaranya adalah Sapi 

Peranakan Ongole (PO), Sumba Ongole (SO), Brahman Cross, Santa Gertrudis dll. 

  

Sapi Madura 



BANGSA-BANGSA KERBAU 

Secara umum bangsa ternak kerbau terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 

1. Kerbau liar (B. bubalis arnee), moyang bagi kerbau sungai  

2. Kerbau sungai (B. bubalis bubalis) yang berasal dari Asia Selatan. 

3. Kerbaurawa (B. bubalis carabauesis) yang berasal dari Asia Tenggara 

1. Kerbau Murrah 

- Banyak terdapat di Punjab dan Delhi 

- Tubuh dalam padat dan pendek, punggung lebar, leher dan kepala relatif 

kecil 

- Tanduk lebih kecil dari tanduk kerbau lainnya 

- Merupakan kerbau tipe susu yang sangat baik 

2. Kerbau Surti 

- Berasal dari daerah Gujarat (Bombay) 

- Merupakan tipe susu 

- Bentuk sedang dan tanduk panjangnya sedang 

- Warna kulit/rambut hitam atau cokelat 

- Berkaki pendek 

3. Kerbau Nili/Ravi 

- Berasal dari distrik Montgomery dan Ferocepur 

- Tubuh dalam, sedang panjangnya, dengan kepala yang besar kasar 

- Tanduk sangat kecil 

- Leher panjang dan tipis 

- Warna kulit/rambut hitam 

- Merupakan tipe susu 

4. Kerbau Jaffarabadi 

- Berasal dari Kathiawar 

- Kepala bagian depan besar  

- Tanduk besar 

- Warna umumnya hitam 

- Tipe susu dengan kadar lemak tinggi 

 

http://www.wikiwand.com/id/Asia_Selatan
http://www.wikiwand.com/id/Kerbau_rawa
http://www.wikiwand.com/id/Kerbau_rawa
http://www.wikiwand.com/id/Kerbau_rawa
http://www.wikiwand.com/id/Kerbau_rawa
http://www.wikiwand.com/id/Asia_Tenggara


5. Kerbau Mehsana 

- Merupakan bangsa yang berada diantara kerbau Murrah dan Surti 

- Tanduk bergerigi tetapi tidak terlalu rapat 

- Warna kulit/rambut hitam dengan totol-totol putih di muka, kaki atau 

ujung ekor 

- Diambil susunya 

6. Kerbau Nagpuri 

- Didapati di bagian tengah dari India dan bagian selatan 

- Tanduknya besar, panjang, dan melebar tumbuhnya 

- Kakinya bagus 

- Leher panjang 

- Warna hitam 

- Bukan tipe perah tetapi tipe pekerja 

 

BANGSA-BANGSA BABI 

• Ternak babi prolifik 

• Ternak babi efisien dalam mengkonversi pakan 

• Mempunyai karkas yang tinggi 

• Ternak babi dapat berdampingan dengan pertanian tanaman biji-bijian 

• Memanfaatkan tenaga kerja sepanjang tahun 

• Kelemahannya, bahan pakan ternak babi masih bersaing dengan manusia 

1. Babi Yorkshire 

• Berwarna putih 

• Bagian muka melebar 

• Daun telinga tegak ke depan 

• Persentase karkas yang tinggi 

• Berproduksi baik jika disilangkan 

• Maternal ability yang baik 

• Sangat baik jika dikandangkan 

 

 

 



2. Babi Landrace 

• Berwarna putih 

• Badan panjang 

• Bagian paha segi empat 

• Kaki relatif pendek 

• Daun telinga rebah 

• Beranak sangat banyak 

• Kakinya lemah 

• Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan jelek 

3. Babi Duroc 

• Berwarna merah 

• Daun telinga berukuran sedang 

• Telinga agak rebah 

• Prolifik 

• Konversi pakan yang baik 

• Lebih baik beradaptasi daripada babi putih 

4. Babi Hampshire 

• Ada selendang putih mengitari bahu 

• Perlemakan sedikit 

• Kaki panjang 

• Badan kurang dalam 

• Laju pertumbuhan agak lambat 

• Litter size sapih yang tinggi 

• Dapat menyesuaikan diri pada kondisi buruk 

5. Babi Berkshire 

• Berwarna hitam dengan bintik putih pada kaki,     bagian 

muka, dan satu pada bagian ekor. 

• Daun telinga berukuran sedang, dan rebah kedepan 

• Dapat beradaptasi dengan kondisi buruk 

• Berproduksi baik jika di silangkan 

• Pertumbuhan dan konversi pakan kurang baik 
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6. Babi Pietrain 

• Berwarna putih totol hitam 

• Negara asal: Pietrain, Belgia 

• Berukuran kecil 

• Berwarna putih dengan totol hitam dan ini 

 adalah ciri-ciri dimana terdapat  sedikit  

pigmentasi yang menunjukkan bulu putih 

• Telinga tegak, kaki pendek jika dibandingkan dengan babi lain 

• Berbadan tegap dan agak lebar di bahagian belakang 

• Lemak agak tinggi 

• Dapat berkembangbiak dengan baik tapi kurang menghasilkan air susu 

  

 

http://www.hipointgenetics.com/gilts/59-6-big.jpg


PEMILIHAN BIBIT 

 

Dalam pemilihan bibit diperlukan Pengetahuan, Pengalaman dan Keterampilan tentang: 

1. Bangsa dan Sifat Genetik 

  - mampu beradaptasi thd lingkungan sekitar 

-mempunyai  sifat genetik yg bisa diwariskan kpd keturunannya. 

2.   Kesehatan 

Keadaan Tubuh : 

        - sapi sehat 

        - keadaan tubuh bulat berisi, kulit kelihatan lemas 

        - tidak ada external parasit pada kulit dan tidak  ada tanda2  

kerusakan pada bulu ( licin dan mengkilat) 

        - Selaput lendir dan gusi berwarna merah 

        - Ujung hidung bersih, basah 

        - suhu tubuh  normal (39,5 – 40 
o
 C) 

Sikap dan Tingkah Laku 

        - sapi lincah dan  tegap 

        - keempat kaki memperoleh titik berat sama 

        - nafsu makan cukup baik  

Pernafasan  

         - sapi sehat  bernafas dg tenang dan teratur, kecuali ketakutan    

dan kerja berat, udara panas 

         - frekuensi pernafasan : anak sapi 30 x/mnt, dewasa 10-30/mnt 

Pandangan Mata 

   - sapi sehat pandangan mata cerah dan tajam 

   - sapi sakit pandangan mata sayu 

3. Seleksi calon bibit berdasarkan pengamatan/ penampilan fisik 

      Bentuk atau ciri sapi potong yang baik sbb : 

a. ukuran badan yg panjang dan dalam 

b. rusuk panjang                                                                                

c. bentuk tubuh segi empat 



d. paha sampai pergelangan penuh berisi daging 

e. dada lebar dan dalam  

f.  kaki besar, pendek dan kokoh 

 

PENGUKURAN STATISTIK VITAL 

 

a. Panjang Badan  jarak garis lurus dari benjolan tulang TUBEL SCAPULA 

sampai benjolan tulang tapis/tulang duduk/TUBER ISCHII/PIN BONE. 

b. Tinggi Pundak  jarak titik tertinggi pundak lurus ke bawah sampai ke tanah 

c. Lingkar Dada  diukur melingkar sekeliling rongga dada di belakang sendi bahu 

(os scapula) dan sendi siku (olecranon/elbow) 

d. Lebar Dada  jarak antara sendi bahu (os scapula) kanan dan kiri 

 

Anatomi kerangka sapi 

 



 

Sapi yang kurus (kelihatan tulang-tulangnya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang badan, tinggi badan dan dalam dada 

Perabaan : 

   Untuk menentukan tingkat dan kualitas akhir melalui 

perabaan terhadap kulit, kerapatan serta perlemakannya 



Bagian – bagian yang diraba : 

a. bagian rusuk. 

b. bagian  transversusprosessus pada tulang belakang 

c. bagian pangkal ekor 

d. bagian bidang bahu 

 

 

Umur bibit sapi potong ( sapi Bali, sapi PO, Sapi Madura ) 

    - untuk sapi betina 18 – 24 bulan  

    - untuk sapi jantan 24 – 36 bulan 

 

Umur ternak Ruminansia dapat diprediksi dari pergantian gigi serinya, dimana 

• Gigi yang sudah lengkap pada ruminansia berjumlah 32 buah terdiriatas : 

• Gigi seri (Incicors) pada rahang bawah     8 buah 

• Gigi geraham :  -  Premola    12 buah 



    - Molar                       12 buah  

   Jumlah 32 buah  

Berikut ini adalah rumus gigi ruminansia 

M3 P3 C0 I0 I0 C0 P3 M3 

M3 P3 C0 I4 I4 C0 P3 M3 

Keterangan : 

I   = Incicors (gigi seri) 

C  = Canini (gigi taring) 

P  = Premolar (gigi geraham muka) 

M  = Molar (gigi geraham belakang) 

 

Menduga umur kambing/domba/sapi 
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BODY CONDITION SCORE (BCS) 

Body condition score atau BCS merupakan salah satu cara untuk menentukan tingkat 

kegemukan/kekurusan dari ternak ruminansia dengan memberikan penilaian. Nilai BCS 

bervariasi, ada yang memberikan score 1-4, ada yang 1-5 dan ada yang 1-9. Contoh  

score BCS 1 sampai 4 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 
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Penilaian BCS secara skematis dapat digambarkan penampakan di bagian pinggul 

sebagai berikut, 

 

 

Memilih bibit ternak kambing/domba 

Tanda–tanda yang perlu diperhatikan dlm penentuan calon bibit : 

- Sifat Umum 

         + Umur pubertas/dewsa kelamin 

+  Kesuburan dan jumlah anak sampai disapih 

          + Bobot lahir, bobot sapih  dan bobot badan dewasa 

          + Sifat keindukan 

 - Sifat khusus  

          + bentuk tubuh  

          + tidak ada cacat 

Calon bibit kambing/domba betina 

- kompak dan padat 

  - dada dalam dan lebar                                     

  - punggung lurus                                              

  - sehat dan tidak cacat 

  - mothering ability baik 

  - dari keturunan kembar 



  - kaki lurus, kuat dan normal 

  - tumit tinggi 

  - ambing normal, putting dua dan simetris 

  - bila diraba kenyal dan tidak ada infeksi atau pembengkaan 

 



 

 

Batas Umur Terbaik  Untuk Diternakkan Pada Berbagai Ternak 

 

 

Jenis 

Ternak 

Umur 

Dikawinkan(th) 

Umur Terbaik 

Diternakkan(th) 

Batas UmurTertinggi 

Untuk Diternakkan(th) 

Kambing 1 – 1.25 2 – 4 ± 5 

Domba 1.5 2 – 4 ± 5 

Sapi 2 – 2.5 3 – 8 ± 12 

Kerbau 2 6 – 14 15 – 20 

Kuda 2.5 – 3 3 – 8 ± 12 


