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ABSTRAK

Program penyelamatan sapi betina produktif yang dilakukan pemerintah dimaksudkan 
untuk mencegah pemotongan sapi betina produktif sehingga diharapkan produksi dan 
produktivitas sapi tetap terjamin.  Program ini merupakan salah satu program aksi 
dalam usaha peningkatan populasi dan produksi daging untuk tercapainya swasembada 
daging khususnya daging sapi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran 
kualitas bibit ternak sapi Bali yang dibudidayakan oleh kelompok, yang  bermanfaat 
untuk seleksi dalam kegiatan peremajaan bibit sehingga menjamin kualitas hasil 
produksi bibit sapi yang dihasilkan.  ini dilakukan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 
25 Agustus sampai 25 September 2014 bertempat di kelompok tani ternak “ Sejahtera”  
di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire. Metode penelitian 
ini menggunakan metode deskritif dengan teknik pengamatan langsung penampilan 
eksterior, pengukuran statistik vital tubuh yang meliputi panjang badan, tinggi gumba/
pundak dan lingkar dada terhadap bibit sapi yang terpilih sebagai data primer  serta  
wawancara dengan pengurus, anggota kelompok dan instansi terkait  sebagai data 
sekunder.  Jumlah sampel bibit sapi yang digunakan sebanyak 37 ekor terdiri dari 15 
ekor bibit sapi betina induk (umur ≥ 24 bulan), 12  ekor bibit sapi betina dara (umur 
18 - < 24 bulan), 6 ekor bibit sapi jantan dewasa (umur ≥ 36 bulan) dan 4 ekor bibit 
sapi jantan muda     (umur   24 - < 36 bulan) yang diperoleh secara acak sebanyak 
50 % dari  populasi pada masing-mkasing kategori bibit sapi. Untuk mengetahui 
populasi bibit sapi dilakukan pendataan terhadap seluruh populasi sapi  yang ada 
dan selanjutnya dirincikan dalam struktur populasi bibit sapi menurut kategori bibit 
berdasarkan jenis kelamin dan umur sapi.  Umur sapi ditentukan berdasarkan catatan 
kelahiran dan atau dengan cara melihat pertumbuhan gigi seri permanennya.  Data 
statistik vital tubuh sebagaimana tersebut di atas merupakan persyaratan kuantitatif 
dalam menetapkan mutu bibit sapi Bali merujuk pada Standar Nasional Indonesia/ SNI 
7355-2008 tentang bibit sapi Bali yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional/BSN 
(2008). Untuk menentukan kualitas setiap kategori bibit sapi yang diteliti, data yang 
diperoleh dianalisis dan dideskripsikan secara tabulasi, dengan membandingkannya 
dengan persyaratan minimal mutu bibit sapi Bali menurut SNI 7355-2008 (BSN, 2008). 
Hasil penelitian menunjukkan kualitas bibit sapi yang ada pada kelompok untuk masing-
masing kategori bibit yaitu bibit sapi betina induk, bibit sapi betina dara, bibit sapi 
jantan dewasa dan bibit sapi jantan muda berturut-turut termasuk kedalam kualitas 
kelas III, II, III dan II. 
Kata kunci :  kualitas, ukuran statistik vital tubuh, Sapi Bali

ABSTRACT

The rescue program for productive female cows has been done by the government with 
the aim to prevent the slaughtering of productive female cows thus the cow production is 
maintained.  This program is one of actions in regards of increasing the population and 
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meat production to reach self-provisioning of the meat specifically beef. The purpose of 
this research is to discover the description of the Balinese cows’ quality that grown by 
community. It functions as the selection of breeding regeneration to maintain quality 
of cow production. The research is conducted for one month since 25 August until 25 
September 2014, located in ‘Sejahtera’ farmers group at Kalisemen Village District 
Nabire Barat County of Nabire. This research applies descriptive methodology with a 
direct observation, exterior demonstration, measuring statistic of the vital organ that 
includes body length, the height, and chest size on the chosen cows as the primary 
data. Interview is also conducted with the committee, members, and related agency as 
the secondary data. The amount of cow samples is 37 which consists of 15 female cow 
(age ≥ 24 months), 12 heifer female cows (age 18 - < 24 months), 6 male bull (age ≥ 36 
months) and 4 male calf (age 24 - < 36 months). The samples are collected randomly 
50% from the population of each cows category. The data collecting is conducted to all 
population of the cows in order to know the population. Afterwards the detail will be 
elaborated in the structure of kettle population based in gender and age of the cattle.  
The age is determined based on the birth records and / or by looking at the growth 
of permanent incisors. Statistic vital data of the body as mentioned are qualitative 
conditions in defining quality of the Balinese kettle. It is based on Indonesian National 
Standard (SNI) 7355-2008 about Balinese kettle published by National Standardization 
Agency / BSN (2008). In determining each category of the kettle, the data analyzed and 
described in tabulation by comparing it to the minimum requirements of Balinese kettle 
quality according to SNI 7355-2008 (BSN, 2008). The result shows that the kettle’s 
quality in each category female kettle, heifer female kettle, male kettle, and young male 
kettle belongs to third, second, third and second class quality.
Keywords : Quality, Statistic Vital Body Measure, Balinese Kettle

PENDAHULUAN
Bibit ternak merupakan salah satu sarana 

penting dan strategis untuk meningkatkan 
produksi dan produktivitas ternak serta mutu 
hasil dalam penyediaan pangan asal ternak.  Pada 
saat ini, ketersediaan bibit ternak khususnya 
bibit ternak sapi  masih belum optimal baik 
dalam jumlah maupun mutunya, sehingga 
perlu dilakukan upaya peningkatan untuk 
mencukupi kebutuhan bibit ternak sesuai  Standar 
Nasional yang telah ditetapkan, dalam hal ini 
Standar Nasional Indonesia  (SNI) 7355-2008 
tentang bibit sapi Bali yang dikeluarkan Badan 
Standarisasi Nasioanal/ BSN (2008).

Menurut informasi instansi terkait dalam 
hal ini Dinas Peternakan Kabupaten Nabire 
diarahkan sebagai salah satu wilayah sumber 
bibit sapi di Provinsi Papua selain Kabupaten 
Merauke dan Kerom. Sebagai wilayah yang 
diarahkan sebagai daerah sumber bibit ternak 
sapi, Kabupaten Nabire sangat potensial untuk 
pengembangan ternak sapi. Hal ini  didukung 
potensi sumber daya pakan yang melimpah dan 

tersedia sepanjang tahun, potensi sumberdaya 
ternak sapi khususnya sapi ras Bali (sapi Bali) 
dengan jumlah populasi sebanyak 9.474 ekor 
(Sensus pertanian tahun 2013) serta didukung  
aksesibilitas yang terjangkau ke semua lokasi 
pengembangan ternak sapi.  Selain untuk 
memenuhi kebutuhan lokal Nabire, diharapkan 
juga dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten 
lain seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai, Biak dan 
lain-lain.  Disamping itu juga dapat bermanfaat 
untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan 
kebutuhan bibit dari luar sekaligus menghemat 
devisa daerah.

Berkaitan dengan peranannya sebagai 
daerah sumber bibit, pemerintah Kabupaten 
Nabire telah melakukan pembinaan kepada 
peternak sapi khususnya yang tergabung dalam 
suatu wadah kelompok peternak sapi dimana 
pola pemeliharaannya dilakukan secara komunal 
dalam satu kandang kelompok.  Model-model 
pembinaan yang telah dilakukan antara lain 
penguatan modal usaha kelompok (PMUK) baik 
melalui program Lembaga Mandiri, Mengakar di 
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Masyarakat (LM3), program Sarjana Membangun 
Desa (SMD) dan Penyelamatan Sapi/ Kerbau 
Betina Produktif. Kelompok-kelompok peternak 
seperti ini diharapkan menjadi pionir usaha 
budidaya perbibitan ternak sapi di Kabupaten 
Nabire.  Namun demikian sejauh ini sapi-sapi 
yang dibudidayakan belum memiliki gambaran 
umum mengenai mutu atau kualitas, sehingga 
bibit yang akan dihasilkan juga tidak dapat 
dipastikan kualitasnya.  Hal ini disebabkan masih 
rendahnya pengetahuan para peternak pentingnya 
seleksi serta karena ketidak-tahuan mereka 
melaksanakan seleksi. 

 Kemampuan menseleksi ternak untuk 
menghasilkan keturunan yang lebih baik dari 
tetuanya merupakan faktor sangat penting  
dalam manajemen pembiakan sapi. Seleksi 
merupakan tindakan terencana yang dilakukan 
untuk memilih ternak yang mempunyai sifat 
unggul dan mempunyai nilai ekonomi untuk di 
kembangkan (Panjaitan, T.S., 2010).  Selanjutnya 
pemelihan ternak dapat dilakukan melalui cara 
visual atau kualitatif dan melalui cara pengukuran 
atau kuantitatif. Karakter visual yang menjadi 
dasar memilih ternak meliputi bentuk tubuh, 
warna bulu, bentuk tanduk, bentuk kepala, 
bentuk moncong, panjang leher, warna bulu, 
panjang ekor dan lain-lain. Bentuk luar ternak 
selalu dihubungkan dengan potensi sifat unggul 
yang diharapkan dimiliki oleh ternak tersebut. 
Pada umumnya sifat unggul yang diinginkan 
peternak adalah kecepatan terutama pertumbuhan, 
kemampuan mengkonsumsi pakan berserat tinggi 
dan  kesuburan reproduksinya.

Kecepatan pertumbuhan tubuh ternak 
bisa diketahui berdasarkan pola pertumbuhan 
dari setiap dimensi tubuh. Dimensi tubuh 
merupakan faktor yang erat hubungannya 
dengan penampilan seekor ternak.  Dimensi 
tubuh seringkali digunakan dalam melakukan 
seleksi bibit untuk mengetahui sifat keturunan.  
Selain itu  dalam menaksir berat badan dengan 
menggunakan dimensi tubuh diperoleh tingkat 
keakuratan yang sangat baik (cukup akurat).  
Penaksiran berat badan sapi akan dapat diketahui 
dengan tepat jika sapi tersebut ditimbang dengan 
timbangan.  Namun karena pada umumnya 
peternak sapi tidak memiliki timbangan maka 

pengukuran dimensi tubuh ternak atau statistik 
vital dengan menggunakan pita ukur dan tongkat 
ukur dapat digunakan untuk menduga berat badan 
sapi yang diukur.

 Dengan pengukuran dimensi tubuh dapat 
diperkirakan petumbuhan atau perkembangan 
tubuh ternak sapinya dari awal kelahiran, 
pemeliharaan hingga saat penjualan.  Pertumbuhan 
ternak sapi selain dipengaruhi faktor genetik, 
dipengaruhi juga oleh sistem manejemen 
pemeliharaan, lingkunan serta faktor kesehatan 
ternak (Bugiwati, 2007).  Menurut Rianto dan 
Endang (2011), pengukuran dimensi tubuh 
dapat dipakai sebagai penduga penampilan sapi 
pejantan yang baik.  Dimensi tubuh yang sering 
digunakan untuk menduga bobot badan adalah 
tinggi pundak dan lingkar dada.  Setiap dimensi 
tubuh mempunyai pola pertumbuhan yang 
berbeda-beda, sehingga mempunyai kecepatan 
pertumbuhan yang berbeda-beda pula. Perbedaan 
kecepatan ini disebababkan karena perbedaan 
tuntutan fungsional yang berbeda-beda dan 
komponen penyusun dari bagian tubuh atau 
dimensi tubuh yang berbeda-beda, sehingga 
dalam pemilihan grade ternak harus dipilih 
bagian tubuh mana perlu dipakai untuk standar. 
Pertumbuhan dan perkembangan setiap bagian 
tubuh cukup komplek, namun  antar bagian tubuh 
satu dengan yang lainnya ada kedekatan hubungan 
berdasarkan kecepatan pertumbuhannya.

Menurut Standar Nasional Indonesia  
(SNI) 7355-2008 tentang bibit sapi Bali yang 
dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasioanal/ 
BSN (2008), bagian tubuh atau statistik vital 
tubuh yang digunakan untuk menentukan kualitas 
atau grade sapi Bali meliputi panjang badan, 
tinggi gumba dan lingkar dada.

METODOLOGI PENELITIAN

 Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan 

bertempat di kelompok tani ternak “ Sejahtera” 
di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat 
Kabupaten Nabire. Obyek penelitian ini adalah 
sapi Bali bibit umur minimal 18  bulan untuk 
bibit sapi betina dan minimal 24 bulan untuk bibit 
sapi jantan yang dimiliki kelompok tani ternak 
“Sejahtera”, sedangkan alat yang digunakan 
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adalah: 1. tali; 2. kandang jepit;  5. kamera, 6. alat 
tulis menulis, 7. pita ukur dan tongkat ukur.  
Metode dan Tenik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode 
deskritif dengan teknik pengamatan langsung 
penampilan eksterior (secara umum), pengukuran 
dimensi tubuh (statistik vital tubuh) yang meliputi 
panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada 
terhadap bibit sapi yang terpilih sebagai sampel 
penelitian penelitian serta  wawancara dengan 
peternak anggota kelompok.

Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel dilakukan 

secara acak (random sampling).  Jumlah sampel 
ditetapkan sesuai pendapat Gay dan Diehl 
(1992) dalam (teorionline.net) dimana apabila 
penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel 
minimumnya adalah 10 % dari populasi.  Karena 
jumlah populasi bibit sapinya sedikit (dibawah 
100) maka jumlah sampel dalam penelitian ini 
diambil sebanyak 50 % dari populasi. Adapun 
kriteria lain selain umur, maka populasi bibit sapi 
yang akan disampling (secara acak) harus sehat 
dan tidak cacat.  Untuk mengetahui populasi 
bibit sapi dilakukan pendataan terhadap seluruh 
populasi sapi yang dimiliki oleh kelompok 
selanjutnya dirincikan dalam struktur populasi 
menurut jenis kelamin dan umur sapi.  Umur sapi 
ditentukan berdasarkan catatan kelahiran (kalau 
ada) dan bila tidak ada  ditentukan pendugaan 
umur dengan cara melihat pertumbuhan gigi 
seri permanennya.  Penentuan umur menurut 
pertumbuhan gigi seri permanennya ditampilkan 
pada tabel 1. Berikut.
Tabel 1.  Penentuan Umur Sapi Menurut Pertumbuhan 

Gigi Seri Permanen

Istilah Gigi Seri Permanen
Taksiran 

Umur
(Tahun)

Po-el 1
Po-el 2
Po-el 3

1  Pasang
2  pasang
3  Pasang

1,5 – 2
Diatas 2-3
Diatas 3 -3,5  

Sumber : SNI 7355 – 2008 (BSN, 2008) 
Ilustrasi tentang susunan gigi seri berbagai 

umur sapi sebagaimana terlihat pada gambar 1 di 
bawah ini :

Gambar 1. Susunan Gigi Seri Sapi Pada Berbagai 
Umur Sapi

Tahapan Penelitian
a) Persiapan Penelitian
 Kegiatan yang dilakukan dalam pra penelitian 

ini adalah penentuan unur sapi sebagai 
sampel penelitian.

b) Pengambilan Data.
 Data yang diperoleh terdiri atas data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan melakukan pengamatan serta 
pengukuran statistik vital tubuh  khususnya 
ukuran  panjang badan, tinggi pundak dan 
lingkar dada  terhadap bibit sapi yang terpilih 
sebagai sampel penelitian sedangkan data 
sekunder diperoleh berdasarkan wawancara 
dengan pengurus dan anggota kelompok 
terutama yang terkait dengan profil dan 
manajemen pemeliharaan ternak yang 
dilakukan kelompok serta dari instansi 
terkait. 

Variabel Pengamatan
1. Variabel Utama 

Variabel utama dalam penelitian ini adalah 
ukuran statistik vital tubuh yang meliputi panjang 
badan, tinggi punda dan lingkar dada sebagai 
persyaratan kuantitatif untuk menetapkan mutu 
bibit sapi Bali sebagaimana ditetapkan dalam  
SNI 7355-2008  tentang bibit sapi Bali yang 
dikeluarkan BSN (2008). Metode pengukuran 
statistik sebagaimana yang ditetapkan dalam SNI 
7355-2008 (BSN, 2008) adalah sebagai berikut:
a. Lingkar dada  dilakukan dengan melingkarkan 

pita ukur pada bagian belakang bahu yang 
dinyatakan dengan cm.

b. Tinggi pundak dilakukan dengan mengukur 
jarak tegak lurus dari tanah sampai dengan 
puncak gumba di belakang punuk dengan 
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menggunakan alat ukur (tongkat ukur) yang 
sudah ditera dan dinyatakan dalam cm.

c. Panjang badan dilakukan dengan mengukur 
jarak dari bongkol bahu (scapula) sampai 
ujung panggul (procesus spinus), dan 
dinyatakan dalam cm. 

Ilustrasi pengukuran ketiga statistik vital 
tubuh tersebut diatas merujuk pada Petunjuk 
Praktis Pengukuran Ternak Sapi  Potong  oleh 
Awaluddin dan Panjaitan, T. (2010) sebagaimana 
terlihat pada gambar 2, 3 dan 4 di bawah ini.

Gambar 2. Petunjuk Pengukuran  Panjang Badan

Gambar  3.   Petunjuk Pengukuran Tinggi Pundak

Gambar 4. Petunjuk Pengukuran Lingkar Dada

2. Variabel Penunjang
Vareabel penunjang yang diamati adalah 

penampilan eksterior sebagai indikator kualitatif 

untuk menentukan kemurnian  ras sapi Bali 
bibit terpilih yang dimiliki oleh kelompok yang 
disajikan dalam bentuk lembar pengamatan. 
Indikator kualitatif sapi Bali bibit  yang baik 
menurut SNI 7355- 2008 (BSN, 2008) adalah 
sebagai berikut :
a. Bibit sapi betina

- Warna bulu merah
- Lutut ke bawah berwarna putih 
- Pantat warna putih berbentuk setengah 

bulan
- Ujung ekor berwarna hitam
- Garis belut warna hitam dipunggung
- Tanduk pendek dan kecil 
- Bentuk kepala panjang dan sempit
- Leher ramping

b. Bibit sapi jantan :
- Warna bulu hitam
- Lutut ke bawah berwarna putih
- Pantat putih berbentuk setengah bulan
- Ujung ekor berwarna hitam
- Tanduk  tumbuh baik berwarna hitam
- Bentuk kepala lebar
- Leher kompak dan kuat

Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis dan 

dideskripsikan secara tabulasi, selanjutnya 
dibandingkan dengan persyaratan minimal atau 
standar mutu bibit menurut BSN-SNI 7355 
(2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelompok
Kelompok tani ‘Sejahtera’ berkedudukan 

di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, 
Kabupaten Nabire.  Kampung ini merupakan 
kampung eks transmigrasi sehingga rata-rata 
anggota kelompoknya mempunyai lahan usaha 
tani yang relatif masih luas.  Kelompok tani 
‘sejahtera’ didirikan pada tanggal 10 September  
2010.  Hingga saat ini jumlah anggotanya 30 
orang, semuanya berlatar belakang sebagai petani 
serta berumur antara 45 – 60 tahun, relatif masih 
tergolong pada usia produktif.  Tingkat pendidikan 
formal terdiri dari SD sebanyak 15 orang, SMP 
sebanyak 10 orang dan sisanya sebanyak 5 orang 



Kualitas Bibit Sapi Bali Pada Kelompok Tani Ternak ‘Sejahtera’ (Penerima Bantuan Program Penyelamatan 
Betina Produktif) Di Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat  Kabupaten Nabire

�0 Jurnal Agroforestri  XI Nomor 1 Maret 2016

berpendidikan SMA.  Keseluruhan anggota 
kelompok tani ini berjenis kelamin laki-laki.  

Kelompok ini merupakan binaan Dinas 
Peternakan Kabupaten Nabire melalui program 
kegiatan penyelamatan betina produktif yang 
diturunkan dari Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.  
Program kegiatan ini bertujuan untuk mencegah 
pemotongan ternak betina produktif khususnya 
pada ternak sapid an kerbau, sehingga dalam 
kegiatan usahanya lebih mengarah pada kegiatan 
usaha pengembang-biakan atau pembibitan ternak 
untuk menghasilkan ternak bakalan bibit. 

Bidang Usaha Kelompok
Dari keseluruhan jumlah sapi yang dimiliki 

oleh kelompok tani ‘Sejahtera’  sebanhyak 100 
ekor maka yang masih dikelola dalam kandang 
komunal kelompok sebanyak 40 ekor dan sisanya  
60 ekor dipelihara dirumahnya masing-masing 
anggota dengan sistem gaduhan sumba kontrak, 
dimana  setiap ekor sapi betina penggaduh 
wajib setor sapi hasil perkembang-biakannya 
sebanyak 2 ekor  dengan umur atau besarnya 
sapi yang disetor sama dengan saat penggaduh 
menerima sapi gaduhan, selanjutnya apabila 
penggaduh sudah melunasi setorannya maka sapi 
gaduhan yang diterimanya menjadi hak miliknya. 
Hal ini disebabkan karena kandang komunal 
yang ada sudah tidak mampu lagi menampung 
keseluruhan sapi yang dimiliki, namun disisi lain 
dengan menggaduhkan sapi tersebut diharapkan 
dapat berkembang kearah pola kemitraan/ 
kerjasama yang saling menguntungkan dan 
dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi 
masyarakat petani disekitarnya.

 Selain kegiatan budidaya, sebagaimana 
disebutkan diatas bahwa kelompok ini merupakan 
kelompok pelaksana kegiatan penyelamatan sapi  
betina produktif sehingga kelompok ini juga 
melakukan kegiatan usaha jual beli sapi, dimana 
pembelian sapi dikhususkan pada sapi betina yang 
masih produktif yang berarti tergolong sebagai 
bibit sapi untuk diselamatkan mengingat ternak 
betina merupakan mesin produksi dari pada 
kegiatan usaha peternakan, selanjutnya kegiatan 
penjualan untuk memperoleh pemasukkan 
dilakukan terhadap sapi bakalan bibit, sapi afkir 
dan sapi jantan penggemukan.   

Tatalaksana Pemeliharaan 
 Secara umum sistem usaha budidaya sapi 

yang dilakukan kelompok tani ‘Sejahtera’ sudah 
bersifat semi intensif dan berorientasi pada usaha 
agribisnis. Tatalaksana pemeliharaan sapinya 
juga cenderung sudah mengikuti pedoman panca 
usaha tani ternak yang meliputi : pemilihan bibit, 
penyediaan dan pemberian pakan, perkandangan, 
perkembang-biakan dan penanganan kesehatan.
1. Pemilihan bibit

 Bibit merupakan faktor yang penting 
dalam usaha peternakan.  Apalagi sebagai 
pengusaha pembibitan sapi, maka bibit-bibit 
sapi yang dipelihara kelompok selayaknya 
harus merupakan bibit-bibit pilihan yang dapat 
mengindikasikan bibit unggul.  Dengan fumgsinya 
sebagai pelaksana kegiatan penyelamatan sapi 
betina produktif sehingga diharapkan dapat 
menjadi produsen bakalan bibit yang produktif 
dan berkualitas, karena dengan fungsinya tersebut 
kelompok ini dapat menjaring dan menseleksi 
bibit-bibit unggul yang akan dibudidayakan. 
Namun demikian sebagai kelompok yang 
tergolong ralatif  baru menekuni bidang usaha 
perbibitan kemampuannya dalam memilih bibit 
yang akan dibudidayakan masih didasarkan pada 
pertimbangan  penampilan luarnya (ekterior) saja. 
Hal ini  dapat memberikan  indikator  kualitas sapi 
(bibit) yang dibelinya.  Menurut Guntoro (20002) 
biasanya sapi Bali yang memiliki penampilan luar 
yang baik akan mempengaruhi produktivitas dan 
mutu anak (pedet) yang dihasilkan.  Selanjutnya 
menurut Sugeng (1992) bentuk atau cirri luar sapi 
berkorelasi positif terhadap faktor genetis seperti 
laju pertumbuhan, mutu dan hasil akhir (daging) 
yang bagus.   
2. Penyediaan dan pemberian pakan

 Pakan merupakan faktor penentu dalam 
mencapai keberhasilan suatu usaha peternakan.  
Pakan yang dimaksud adalah kandungan zat 
gizinya untuk memenuhi kebutuhan akan protein, 
energi, mineral, vitamin dan lain sebagainya yang 
digunakan untuk proses-proses pertumbuhan, 
produksi, reproduksi dan pemeliharaan tubuhnya 
(Tillman dkk, 1984).

 Untuk menjamin kontinuitas penyediaan 
pakan anggota  kelompok tani ’Sejahtera’ 
melakukan penanaman rumput gajah seluas 10 
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Ha pada lahan milik anggota kelompok yang 
dibiayai dari  stimulan dana bantuan sosial 
(bansos) pengembangan prasrana dan sarana 
pertanian tahun 2009.  

 Jenis pakan yang diberikan hanya berupa 
hijauan, yang berasal dari kebun hijauan miliknya. 
juga berasal dari limbah sisa tanaman pangan 
seperti jerami jagung dan jerami kacang panjang 
serta  diaritkan rumput lapang yang tumbuh di 
sekitar kampung.  Jumlah pakan yang diberikan 
tidak diukur atau ditimbang, hanya berdasarkan 
perkiraan serta diberikan 2 kali sehari yaitu pada 
pagi dan sore hari.  Menurut Guntoro, (2002) 
jumlah kebutuhan hijauan dalam bentuk segar 
minimal 10 % dari berat badan sapi.  Sedangkan 
air minum diberikan satu kali yaitu pada sore hari 
dengan ukuran secukunya.
3. Perkandangan

 Kandang pent ing ar t inya untuk 
menghindari pengaruh-pengaruh lingkungan 
yang kurang menguntungkan bagi kehidupan 
ternak.  Dengan adanya kandang, penggunaan 
pakan untuk tujuan produksi dapat diawasi 
dengan baik, demikian pula pengawasan atau 
kontrol terhadap pertumbuhan, kesehatan maupun 
penanganan perkawinan dapat dilakukan dengan 
baik (Sosroamidjojo dan Soeradji, 1978).  Sapi 
yang dikelola secara kelompok dipelihara dalam 
dua bangunan kandang komunal. Bangunan 
kandang komunal tersebut dapat dikategorikan 
kandang permanen dengan kontruksi kayu 
(kayu besi), berlantai cor semen serta beratapkan 
daun seng, dengan luas bangunan kandangnya 
masing-masing 7 x 15 m2.  Sedangkan sapi-
sapi yang digaduhkan umumnya penggaduh 
memeliharanya dalam kandang sederhana hanya 
sebatas untuk memberikan perlindungan dari 
terik sinar matahari, atau bahkan hanya diikat 
dibawah pohon.
4. Perkembang-biakan

 Dalam mengatur perkembang-biakan 
ternak sapinya selain harus mengetahui kapan 
ternaknya dikawinkan juga memperhatikan 
faktor kualitas bibit agar diperoleh keturunan 
yang lebih baik (Sosroamidjojo, 1981). Sistem 
perkawinan  selain dilakukan secara alami 
juga dilakukan dengan inseminasi buatan (IB) 
khususnya terhadap induk-induk yang sudah 

pernah beranak lebih dari 3 kali.  Dalam rangka 
peningkatan mutu ternak sapi di Nabire telah 
memberikan pelayanan IB dengan menggunakan 
frozsen semen yang berasal dari sapi-sapi jenis 
unggul yang didatangkan dari Balai Inseminasi 
Buatan Singosari, Jawa imur.  Dengan cara ini 
diharapkan mutu ternak sapi di Nabire berangsur 
dapat ditingkatkan dan bahkan dapat diarahkan ke 
suatu tipe tertentu (Sosroamidjojo, 1981). 
5. Penanganan kesehatan

 Penanganan atau penjagaan kesehatan 
termasuk pencegahan berjangkitnya penyakit 
ke lokasi peternakan (Sosroamidjojo, 1981).  
Sosroamidjojo dan Soeradji (1978) menyatakan 
bahwa gangguan kesehatan dapat disebabkan 
oleh pengaruh iklim, pakan, tanah dan makhluk 
hidup lain yang ada disekitarnya.  Tindakan 
pencegahan lebih berharga dari pada pengobatan 
suatu penyakit, karena tindakan pengobatan 
selain memerlukan biaya juga belum tentu 
berhasil menyembuhkan penyakitnya. Tindakan 
pencegahan yang telah dilakukan kelompok tani 
‘Sejahtera’ meliputi usaha kebersihan kandang 
dan lingkungan sekitarnya, pemberian mineral 
hanya berupa garam yang dilarutkan dalam air 
minumnya.

Populasi dan Jumlah Bibit 
Keseluruhan jumlah sapi (populasi total) 

yang dimiliki kelompok tani ‘Sejahtera’ adalah 
sebanyak 100 ekor,  dengan struktur populasi 
(total) sebagaimana tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2. Struktur Populasi Ternak Sapi Pada Kelompok 

Tani ‘Sejahtera’ Saat Penelitian

No Kategori, Jenis Kelamin/Umur Jumlah 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bibit sapi betina induk  
umur  ≥ 24 bulan
Bibit sapi betina dara  
umur 18 – 24 bulan
Sapi betina anak (pedet betina)   
umur ˂ 18 bulan
Bibit sapi jantan  dewasa  
umur  ≥ 36 bulan
Bibit sapi jantan muda  
umur  24 – 36  bulan
Sapi jantan anak  
(pedet jantan)˂  24 bulan

30 Ekor

24 Ekor

16 ekor

12 Ekor

8 Ekor

10 Ekor

Jumlah 100 Ekor

 Sumber : Kelompok tani ‘Sejahtera’. 
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Berdasarkan data struktur populasi yang 
ada maka jumlah sapi yang termasuk kategori bibit 
sapi yang dimiliki kelompok adalah sebanyak 74 
ekor yang terdiri dari bibit sapi betina induk  30 
ekor, bibit sapi betina dara 25 ekor,  bibit sapi 
jantan dewasa 12 ekor dan bibit sapi jantan muda 
8 ekor.  Dari jumlah bibit sapi ini yang ditarik 
sebagai sampel untuk diteliti atau yang diukur 
statistik vital tubuhnya adalah sebanyak 37 ekor 
dengan perincian : 
- Bibit sapi betina induk umur  ≥ 24 bulan :  

15 ekor
- Bibit sapi betina dara 18 – 24 bulan :  12 

ekor 
- Bibit sapi jantan dewasa umur ≥ 36 bulan :   

6 ekor
- Bibit sapi jantan muda umur   24 - 36 bulan:   

4 ekor

Kualitas Bibit 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman 
Pembibitan Sapi Potong yang baik (good breeding 
practice), bahwa bibit sapi potong diklasifikasikan 
menjadi tiga kelompok yaitu : a) Bibit Dasar 
(elite/ foundation stock), diperoleh dari proses 
seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai 
pemuliaan diatas nilai rata-rata; b) Bibit Induk 
(breeding stock),  diperoleh dari pengembangan 
bibit dasar; dan c) Bibit Sebar (commercial stock), 
diperoleh dari pengembangan bibit induk.

 Berdasarkan klasifikasi tersebut kegiatan 
usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 
pembibitan yang ada di Kabupaten Nabire 
termasuk yang dilakukan oleh kelompok tani 
‘Sejahtera’ dikakegorikan sebagai kelompok  
untuk menghasilkan bibit sebar.

 Penentuan kualitas bibit sapi Bali yang 
dimiliki kelompok tani ‘Sejahtera’ ditentukan 
menurut  SNI 7355 -2008 (BSN, 2008) tentang 
bibit sapi Bali yang  menyebutkan bahwa 
bibit sapi harus memenuhi persyaratan umum, 
kualitatif dan kuantitatif.  
1. Kondisi umum bibit sapi

Secara umum kondisi  bibit sapi yang 
dimiliki kelompok tani ‘Sejahtera’ cukup baik 
karena  dilihat secara ekterior menunjukkan 

kondisi tubuh sedang (tidak gemuk dan tidak 
kurus) , sehat dan tidak cacat fisik.  Untuk 
bibit sapi betina tidak menunjukkan adanya 
ambing yang abnormal, serta untuk bibit sapi 
jantan juga menunjukkan libido yang normal.  
Namun dalam administrasi usahanya belum 
melakukan pencatatan (recording) baik terhadap 
status kesehatan khususnya yang terkait dengan 
keterangan bebas penyakit menular maupun 
terhadap catatan silsilah tetua dari bibit-bibit 
sapi yang dimilikinya, karena  kebanyakan bibit 
yang dipelihara diperoleh dari pembelian yang 
tidak diketahui silsilahnya, sedangkan bibit sapi 
hasil perkembang-biakannya sendiri masih relatif 
sedikit. 
2. Karakteristik kualitatif

 Secara kualitatif, sapi  Bali yang dimiliki 
kelompok tani ‘Sejahtera’ mempunyai ciri khas 
pada pola warna dan tanduk sesuai dengan ciri 
khas sapi Bali, sesuai dengan standar mutu 
bibit sapi Bali sebagaimana tercantum dalam 
SNI 7355-2008 (BSN, 2008) tentang bibit sapi 
Bali.  Bulu berwarna merah pada sapi betina, 
tetapi pada sapi jantan dewasa warna merah 
berubah menjadi hitam.  Berwarna putih pada 
bagian belakang paha, pinggir bibir atas, dan 
pada kaki  mulai dari tarsus dan carpus sampai 
batas pinggir atas kuku, bulu pada bagian dalam 
telinga.  Bulu pada ujung ekor dan garis belut 
pada punggung berwarna hitam.  Bentuk tanduk 
paling ideal pada sapi jantan disebut regak 
ranjung, yaitu pertumbuhan tanduk berasal dari 
dasar sedikit keluar, lalu membengkok ke atas, 
kemudian pada ujungnya membengkok sedikit 
keluar.  Pada sapi betina bentuk tanduk yang 
ideal dinamakan manggul gangsa  yaitu jalannya 
pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah 
ke belakang sedikit melengkung ke bawah dan 
ke dalam dengan warna tanduk hitam.  Pundak 
pada sapi Bali nampak jelas dan berbentuk khas 
(Hardjosubroto, 1994).

SAPI BETINASAPI BETINA
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kondisi tubuh sedang (tidak gemuk dan tidak 
kurus) , sehat dan tidak cacat fisik.  Untuk 
bibit sapi betina tidak menunjukkan adanya 
ambing yang abnormal, serta untuk bibit sapi 
jantan juga menunjukkan libido yang normal.  
Namun dalam administrasi usahanya belum 
melakukan pencatatan (recording) baik terhadap 
status kesehatan khususnya yang terkait dengan 
keterangan bebas penyakit menular maupun 
terhadap catatan silsilah tetua dari bibit-bibit 
sapi yang dimilikinya, karena  kebanyakan bibit 
yang dipelihara diperoleh dari pembelian yang 
tidak diketahui silsilahnya, sedangkan bibit sapi 
hasil perkembang-biakannya sendiri masih relatif 
sedikit. 
2. Karakteristik kualitatif

 Secara kualitatif, sapi  Bali yang dimiliki 
kelompok tani ‘Sejahtera’ mempunyai ciri khas 
pada pola warna dan tanduk sesuai dengan ciri 
khas sapi Bali, sesuai dengan standar mutu 
bibit sapi Bali sebagaimana tercantum dalam 
SNI 7355-2008 (BSN, 2008) tentang bibit sapi 
Bali.  Bulu berwarna merah pada sapi betina, 
tetapi pada sapi jantan dewasa warna merah 
berubah menjadi hitam.  Berwarna putih pada 
bagian belakang paha, pinggir bibir atas, dan 
pada kaki  mulai dari tarsus dan carpus sampai 
batas pinggir atas kuku, bulu pada bagian dalam 
telinga.  Bulu pada ujung ekor dan garis belut 
pada punggung berwarna hitam.  Bentuk tanduk 
paling ideal pada sapi jantan disebut regak 
ranjung, yaitu pertumbuhan tanduk berasal dari 
dasar sedikit keluar, lalu membengkok ke atas, 
kemudian pada ujungnya membengkok sedikit 
keluar.  Pada sapi betina bentuk tanduk yang 
ideal dinamakan manggul gangsa  yaitu jalannya 
pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah 
ke belakang sedikit melengkung ke bawah dan 
ke dalam dengan warna tanduk hitam.  Pundak 
pada sapi Bali nampak jelas dan berbentuk khas 
(Hardjosubroto, 1994).

SAPI BETINASAPI BETINA

Gambar 5. Performans Bibit Sapi Bali (Sampel ) 

3. Karakteristik kuantitatif
 Karakteristik kuantitatif adalah ukuran 

statistik vital tubuh  bibit sapi yang meliputi 
panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada 
dari seluruh  sampel  sapi-bibit sapi  dari  msing-
masing kategori  yaitu bibit sapi betina induk 
(umur ≥ 24 bulan), bibit sapi betina dara (umur 

SAPI JANTAN SAPI BETINA

18 - < 24 bulan), bibit sapi jantan dewasa (umur ≥ 
36 bulan) dan bibit sapi jantan muda (umur 24 - < 
36 bulan). Selanjutnya untuk menentukan kulaitas  
masing-masing kategori  bibit sapi,  rataan  
masing-masing parameter ukuran statistic vital 
tubuh tersebut dibandingkan dengan persyartan 
kuantitatif bibit ternak sapi sebagaimana tabel 3 
sebagai berikut :

Tabel 3.  Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Bali (dalam Cm) 

No. Sex Umur
(bln) Parameter

Kelas

I II III

1 Betina 18 -  <  24

(Dara)

Lingkar dada minimum 138 130 125

Tinggi pundak minimum 105 99 93

Panjang badan minimum 107 101 95

≥ 24
(Induk)

Lingkar dada minimum 147 135 130

Tinggi pundak minimum 109 103 97

Panjang badan minimum 113 107 101

2 Jantan 24 -  <  36

(Muda)

Lingkar dada minimum 176 162 155

Tinggi pundak minimum 119 113 107

Panjang badan minimum 124 117 110

≥ 36
(Dewasa)

Lingkar dada minimum 189 173 167

Tinggi pundak minimum 127 121 115

Panjang badan minimum 132 125 118

Sumber :  SNI 7355-2008 (BSN, 2008).
Deskripsi kualitas bibit sapi menurut 

karakteristik kuantitatif dari masing-masing 
kategori bibit sapi disampaikan dalam bentuk 
tabulasi data.
1. Kualitas bibit sapi betina induk (umur ≥ 24 

bulan)

Deskripsi kualitas bibit sapi betina induk 
berdasarkan hasil pengukuran statistik vital tubuh 
yang meliputi panjang badan,  tinggi pundak 
dan lingkar dada sebagaimana tabel 4 sebagai 
berikut :
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Tabel 4.  Deskripsi Ukuran Statistik Vital Tubuh Bibit 
Sapi Betina Induk  (Umur  ≥ 24 Bulan)

No
Panjang 
Badan 

Tinggi 
Pundak Lingkar Dada

(Cm) (Cm) (Cm)
1  109 106 137
2  110 108 137
3  116 114 142
4  94 92 120
5  115 111 144
6  115 113 143
7  100 96 128
8  98 93 126
9  118 113 143
10  95 90 134
11  94 91 134
12  110 103 140
13  95 94 133
14  100 98 128
15  107 105 134

Nilai¹    
Min 
– Maks 94 – 118 90 – 113 120 – 144

Rataan 105,067 101,800 134,867

SD 8,868 8,825 7,080

KK  (% ) 8,440 8,669 5,249

Standar 
Min²
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

113
107
101

109
103
97

147
135
130

Sumber :   1. Data Primer Diolah
    2. SNI 7355-2008 (BSN, 2008) 
Keterangan : SD  =   Standar Deviasi
      KK =   Koefisien Keragaman 

Berdasarkan hasil pengukuran statistik 
vital tubuh bibit sapi betina induk (umur ≥ 24 
bulan) sebanyak 15 ekor diperoleh rataan ukuran 
panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada 
masing-masing 105,067; 101,800 dan 134,867 
cm.  Apabila dibandingkan dengan standar mutu 
minimum sebagaimana ketentuan SNI 7355-2008 
(BSN, 2008) maka bibit-bibit  sapi betina induk 
yang dimiliki kelompok tani ‘Sejahtera’ dapat 
digolongkan kedalam kelas III, karena rataan 
semua parameter ukuran statistik vital tubuhnya 
yakni panjang badan, tinggi pundak dan lingkar 
dadanya dibawah standar minimal kualitas bibit 
kelas II.
2.  Kualitas bibit sapi betina dara  

(umur 18 - < 24 bulan)
Deskripsi kualitas bibit sapi betina dara 

berdasarkan hasil pengukuran statistik vital tubuh 

yang meliputi panjang badan,  tinggi pundak 
dan lingkar dada sebagaimana tabel 5 sebagai 
berikut :
Tabel 5. Deskripsi Ukuran Statistik Vital Tubuh Bibit 

Sapi Betina Dara (Umur 18 - < 24  Bulan)

No
Panjang Badan Tinggi 

Pundak
Lingkar 

Dada
(Cm) (Cm) (Cm)

1  107 105 138
2  106 104 139
3  104 99 135
4  98 96 133
5  99 95 133
6  100 97 130
7  103 98 131
8  105 100 135
9  102 99 132
10  101 98 132
11  104 101 134
12  103 100 135

Nilai¹     
Min – Maks 98 – 107 95 – 105 130 – 139

Rataan 102,667 99,333 133,917

SD 2,774 2,964 2,678

KK (%) 2,702 2,984 2,000

Standar Min²
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

107
101
95

105
99
93

138
130
125

Sumber :    1. Data Primer Diolah
        2. SNI 7355 – 2008 (BSN, 2008)
Keterangan : SD  =   Standar Deviasi
        KK =   Koefisien Keragaman 

Berdasarkan  hasil   pengukuran  statistik     
vital tubuh bibit sapi  betina  dara (umur 18 - < 24 
bulan) sebanyak 12 ekor diperoleh rataan ukuran 
panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada 
masing-masing 102,667; 99,333 dan 133,917 
cm.  Apabila dibandingkan dengan standar mutu 
minimal sebagaimana ketentuan SNI 7355 – 2008  
(BSN, 2008) maka bibit-bibit sapi betina dara 
yang dimiliki kelompok tani ‘Sejahtera’ dapat 
digolongkan kedalam kelas II, karena rataan 
semua parameter ukuran statistik vital tubuhnya 
yakni panjang badan, tinggi pundak dan lingkar 
dadanya dibawah standar minimal kualitas bibit 
kelas I.
3. Kual i tas  bibi t  sapi  jantan dewasa 

(umur ≥ 36 bulan)
Deskripsi kualitas bibit sapi jantan dewasa 

berdasarkan hasil pengukuran statistik vital tubuh 
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yang meliputi panjang badan,  tinggi pundak 
dan lingkar dada sebagaimana tabel 6 sebagai 
berikut :
Tabel 6. Deskripsi Ukuran Statistik Vital Tubuh Bibit 

Sapi Jantan Dewasa (umur ≥ 36 )

No Panjang Badan 
Tinggi 
Pundak

Lingkar 
Dada

(Cm) (Cm) (Cm)
1  119 116 166
2  122 117 170
3  123 118 171
4  125 121 172
5  120 117 168
6  118 115 167

Nilai¹    
Min – Maks 118 - 125 115 – 120 166 – 172

Rataan 121,167 117,333 169,000
SD 2,639 2,066 2,366
KK (%) 2,178 1,760 1,400
Standar 
Min²
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

132
125
118

127
121
115

189
173
167

Sumber :     1. Data Primer Diolah.
      2. SNI 7355 – 2008 (BSN, 2008)
Keterangan : SD  =   Standar Deviasi
        KK =   Koefisien Keragaman 

Berdasarkan hasil pengukuran statistik 
vital tubuh bibit sapi jantan dewasa (umur ≥ 36 
bulan) sebanyak 6 ekor diperoleh rataan ukuran 
panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada 
masing-masing 121,167; 117,333 dan 169,000 
cm.  Apabila dibandingkan dengan standar mutu 
minimal sebagaimana ketentuan SNI 7355- 2008 
(BSN, 2008) maka bibit- bibit sapi  jantan dewasa 
yang dimiliki kelompok tani ‘Sejahtera’ dapat 
digolongkan kedalam kelas III, karena rataan 
semua parameter ukuran statistik vital tubuhnya 
yakni panjang badan, tinggi pundak dan lingkar 
dadanya dibawah standar minimal kualitas bibit 
kelas II.
4. Kua l i t a s  B ib i t  sap i  Jan tan  Muda  

(Umur 24 - < 36 Bulan)
Deskripsi kualitas bibit sapi jantan muda 

berdasarkan hasil pengukuran statistik vital tubuh 
yang meliputi panjang badan,  tinggi pundak 
dan lingkar dada sebagaimana tabel 7 sebagai 
berikut :

Tabel 7. Deskripsi Ukuran Statistik Vital Tubuh Bibit 
Sapi Jantan Muda (Umur 24 - < 36 Bulan)

No
Panjang Badan Tinggi 

Pundak
Lingkar 

Dada
(Cm) (Cm) (Cm)

1  117 114 168
2  123 120 173
3  122 118 170
4  118 115 169

Nilai¹    
Min – Maks 117 - 123 114 – 120 168 -173

Rataan 120,000 116.750 170.000

SD 2,944 2,754 2,160

KK (%) 2,453 2,359 1,271
Standar 
Min²
 - Kelas I
- Kelas II
- Kelas III

124
117
110

119
113
107

176
162
155

Sumber :    1. Data Primer Diolah, 2014
      2. SNI 7355 – 2008 (BSN, 2008)
Keterangan : SD  =   Standar Deviasi
      KK =   Koefisien Keragaman 

Dari hasil pengukuran statistik vital 
tubuh  bibit sapi jantan muda (umur 24 - < 36 
bulan) sebanyak 4 ekor diperoleh rataan ukuran 
panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada 
masing-masing 120,000; 116,750 dan 170,000 
cm.  Apabila dibandingkan dengan standar mutu 
minimal sebagaimana ketentuan BSN/ SNI 7355 
(2008) bibit-bibit sapi jantan muda yang dimiliki 
kelompok tani ‘Sejahtera’dapat digolongkan 
kedalam kelas II, karena rataan semua parameter 
ukuran statistik vital tubuhnya yakni panjang 
badan, tinggi pundak dan lingkar dadanya 
dibawah standar minimal kualitas bibit kelas I.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa kualitas  bibit sapi  yang dimiliki kelompok 
tani ‘sejahtera’ sebagai berikut :
1. Kualitas bibit sapi betina induk (umur ≥ 24 

bulan tergolong pada kualitas kelas III 
2. Kualitas bibit sapi betina dara ( umur 18 – < 

24 bulan) tergolong pada kualitas kelas II
3. Kualitas bibit sapi jantan dewasa (umur ≥ 

36 bulan tergolong pada  kualitas kelas III. 
4. Kualitas bibit sapi jantan muda (umur 24 – < 

36 bulan) tergolong pada kualitas  kelas II.
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Saran
1.  Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas 

bibit antara lain sebagai berikut :
a.  Memperbaiki lingkungan terutama 

kebersihan ternak maupun lingkungan  
sekitar kandang sehingga ternak sapi 
yang dipelihara menjadi lebih nyaman.

b.  Menghindarkan terjadinya perkawinan 
seda rah  a t au  kawin  da lam ( in 
breeding).

c. Untuk menghasilkan keturunan dengan 
kualitas yang lebih baik dari tetuanya 
perlu dilakukan seleksi dan recording 
secara ketat dan baik.

2.  Perlu dilakukan penelitian lanjutan khususnya 
tentang performans reproduksi terhadap 
bibit sapi yang dibudidayakan kelompok tani 
‘Sejahtera’ sehingga gambaran informasi 
tentang kulaitasnya menjadi lebih lengkap.   
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