
Standar Analisa Bisnis Sapi  
Oleh: Wahyu Wijanarko (http://wahyu.com/)  
Modal Awal  
1. Tempat/Kandang  
Standa untuk per ekor sapi adalah 1,5 x 3 m 
2. Pemilihan Bibit Sapi  
Asumsi bibit sapi yang bagus adalah bibit metal/limousin  
a. Sapi Penggemukan  
Sapi penggemukan, dipilih sapi umur 4 s.d 6 bulan, harga berkisar antara 4  
s.d 5 juta.  
b. Sapi Pembiakan  
Sapi pembiakan, beli sapi betina yang siap dikawinkan, umur 9 bulan  
(metal) atau 13 bulan (limousin) harga berkisar antara 8 juta (metal) s.d  
7,5 jt (limousin)  
Perawatan Sapi dan Panen  
1. Perawatan  
a. Pakan & Suplemen Makanan  
Pakan, diberi jerami dan minum berupa ampas tahu/bekatul/sisa roti  
bekas, biaya pakan per ekor sapi rata-rata Rp. 5.000/hari  
b. Perawatan Kandang  
Pembersihan kandang, sisa kotoran bisa dijual atau digunakan sebagai  
pupuk organik dan atau digunakan untuk bahan bakar biogas.  
c. Penyakit  
Sapi paling jarang terkena penyakit. Penyakit yang paling ditakuti adalah  
penyakit kuku dan mulut, yang sangat jarang terjadi. Dengan menjaga  
kualitas pakan dan kebersihan sapi dan kandang, maka penyakit-penyakit  
sapi bisa dihindari.  
2. Panen  
a. Sapi Penggemukan  
Asumsi panen adalah sapi pada umur 10-12 bulan, dengan harga sekitar 8  
s.d 10 juta tergantung besar dan bobot sapi hasil panen.  
b. Sapi Pembiakan  
Asumsi sapi dikawinkan, maka sekitar 9-10 bulan baru menghasilkan  
anakan sapi, baru pada umur anakan 4 bulan bisa dipanen, dengan harga  
sekitar 4-5 juta untuk sapi umur 4 bulan (metal)  
Resources  
Data diambil berdasarkan pengalaman empiris pedagang sapi sekaligus peternak sapi 
lokal, yaitu Bpk. Sugiantoro/Komplong yang bertempat tinggal di Ngentakrejo,  
Kulonprogo, Yogyakarta per tanggal 21 April 2007. Beliau bisa dihubungi melalui nomor  
(0274) 7104637 
 

Pakan Ternak Jerami 
Olahan 
INDONESIA merupakan salah satu negara tropis 
terbesar di dunia. Posisi Indonesia terletak pada garis khatulistiwa sebagai 
kumpulan dari ribuan pulau-pulau kecil (archipelago). Keadaan alam 



seperti ini menghasilkan iklim yang sangat mendukung bagi kelangsungan hidup 
berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Kondisi tersebut telah menjadikan 
Indonesia 
sebagai negara agraris dan maritim yang sangat subur. 
Indonesia 
sebagai negara agraris memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor 
pertanian. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadikan pertanian 
sebagai komoditas usaha dan profesi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya 
daerah-daerah di Indonesia yang dijuluki sebagai lumbung padi. Kebutuhan 
pa-ngan dalam negeri dapat dipenuhi sebagian oleh sektor pertanian. 
Produktivitas pertanian tanaman pangan di Indonesia setiap tahunnya memiliki 
jumlah yang cukup besar. 
Meskipun 
demikian, dalam setiap panen raya pertanian tanaman pangan di Indonesia ini 
selalu membawa hasil sampingan atau limbah pertanian yang cukup besar pula. 
Setiap tahunnya dihasilkan limbah pertanian yang sangat berlimpah hingga 
mencapai jutaan ton. Limbah pertanian ini terdiri atas jerami padi, daun 
jagung, batang jagung, daun kedelai, daun kacang tanah, dan ubi kayu. Jerami 
padi merupakan limbah pertanian terbesar dengan jumlah sekira 20 juta ton per 
tahun. Sebagian besar jerami padi tidak dimanfaatkan, karena selalu dibakar 
setelah proses pemanenan. 
Di 
lain pihak, sektor peternakan membutuhkan makanan ternak (pakan) yang harus 
tersedia sepanjang waktu. Penyediaan makanan ternak merupakan persyaratan 
mutlak bagi pengembangan usaha peternakan. Makanan ternak harus tersedia 
sepanjang musim untuk menjaga agar arus pendanaan (cash flow) dalam 
usaha peternakan tetap stabil.  
Oleh 
karena itu, limbah pertanian berupa jerami padi harus dapat dimanfaatkan 
menjadi makanan ternak. Pemanfaatan jerami padi ini sangat diperlukan untuk 
menjaga ketersediaan makanan bagi ternak sepanjang waktu. Atas dasar 
pertimbangan itu, diperlukan penggunaan teknologi dalam mengolah jerami padi 
menjadi makanan ternak berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan secara 
maksimal 
oleh ternak. Teknologi pengolahan jerami yang telah berkembang dan mudah 
pengerjaannya adalah pengolahan dengan menggunakan teknik amoniasi. 
Teknik 
amoniasi 
M. 
Chenost, seorang peneliti dari Institut national de la recherche agronomique  
(INRA) dalam bukunya yang berjudul Roughage Utilization in Warm Climate  
menjelaskan, pengolahan jerami terdiri atas beberapa teknik, yaitu teknik 
perlakuan fisik (physical treatment technique), perlakuan biologis 
(biological 
treatment), dan perlakuan kimiawi (chemical technique). Teknik 
amoniasi jerami padi tergolong sebagai teknik perlakuan kimiawi. Tujuannya 
agar 
konstituen dari jerami yang berkualitas rendah dapat dicerna enzim 
pencernaan, 
sehingga dapat meningkatkan daya cerna (digestibility) dan jumlah jerami 
yang dimakan (intake).  
Jerami 
merupakan bagian dari batang tumbuhan tanpa akar yang tertinggal setelah 
dipanen butir buahnya. Jika jerami padi langsung diberikan kepada ternak 
tanpa 
melalui proses pengolahan, maka jerami padi ini akan tergolong sebagai 
makanan 



ternak yang berkualitas rendah. Jerami padi memiliki kandungan zat gizi yang 
minim, kandungan protein yang sedikit, dan daya cernanya rendah.  
Meskipun 
demikian, teknik amoniasi dapat mengubah jerami menjadi makanan ternak yang 
potensial dan berkualitas karena dapat meningkatkan daya cerna dan kandungan 
proteinnya. Sejumlah negara di dunia seperti, Tunisia, Mesir, dan Algeria 
telah 
melakukan teknik amoniasi jerami padi ini sejak lebih dari 15 tahun yang lalu 
(Chenost, 1997) 
Prinsip 
dalam teknik amoniasi ini adalah penggunaan urea sebagai sumber amoniak yang 
dicampurkan ke dalam jerami. Urea yang akan dicampurkan tersebut dapat 
dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu (cara basah) atau langsung ditaburkan 
pada setiap lapisan jerami yang akan diamoniasi (cara kering). Pencampuran 
urea 
dengan jerami harus dilakukan dalam kondisi hampa udara (an-aerob) dan 
proses amoniasi jerami ini memerlukan penyimpanan selama satu bulan. Teknik 
amoniasi dapat meningkatkan daya cerna jerami. Ternak akan lebih mudah 
mengonsumsi jerami hasil amoniasi dibandingkan dengan jerami yang tidak 
diolah. 
Urea dalam proses amoniasi berfungsi untuk menghancurkan ikatan-ikatan 
lignin,  
selulosa, dan silika yang merupakan faktor penyebab rendahnya 
daya cerna jerami bagi ternak. 
Lignin 
merupakan zat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh ternak. Lignin ini 
terkandung dalam bagian fibrosa dari akar, batang, dan daun pada 
tumbuhan. Jerami dan rumput-rumput kering mengandung lignin yang sangat 
banyak. 
Selulosa 
adalah suatu polisakarida yang mempunyai formula umum seperti pati. Terdapat 
sebagian besar dalam dinding sel dan bagian-bagian berkayu dari 
tumbuh-tumbuhan. Kapas hampir merupakan selulosa murni. Selulosa tidak dapat 
dicerna dan tidak dapat digunakan sebagai bahan makanan kecuali pada hewan 
ruminansia (sapi, domba, dan kambing) yang mempunyai mikroorganisme selulotik 
dalam rumennya. Mikroba tersebut dapat mencerna selulosa dan memungkinkan 
hasil 
akhir dari pencernaan bermanfaat bagi si hewan (Anggorodi, 1984). 
Teknik 
amoniasi dapat meningkatkan kualitas gizi jerami padi agar dapat bermanfaat 
bagi ternak. Teknik amoniasi ini dapat menambah kadar protein kasar (crude 
protein) dalam jerami. Kadar protein kasar tersebut diperoleh dari amoniak 
di dalam urea yang berperan dalam memuaikan serat selulosa. Pemuaian ini 
memudahkan penetrasi enzim selulosa dan meningkatkan kandungan protein kasar 
melalui peresapan nitrogen dalam urea. 
Jerami 
padi yang telah diamoniasi memiliki nilai energi yang lebih besar 
dibandingkan 
jerami yang tidak diolah. Proses amoniasi sangat efektif dalam menghilangkan  
alfatoksin dalam jerami. Jerami yang telah diamoniasi akan terbebas dari  
kontaminasi 
mikroorganisme jika jerami tersebut telah diolah dengan mengikuti prosedur 
yang 
benar secara hati-hati. 
Prosedur 
pembuatan 
Untuk 



menghasilkan jerami amoniasi yang berkualitas, maka dibutuhkan bahan yang 
berkualitas pula. Bahan dasar dari pembuatan jerami amoniasi ini adalah 
jerami 
padi yang tersisa setelah pemanenan. Jerami padi yang akan diamoniasi harus 
memenuhi beberapa kriteria yaitu, jerami harus dalam kondisi kering, tidak 
boleh terendam air sawah atau pun air hujan, dan harus dalam keadaan baik 
(tidak busuk atau rusak). 
Jika 
telah diperoleh bahan jerami yang berkualitas, maka langkah selanjutnya 
adalah 
penimbangan dan pengikatan. Penimbangan dilakukan agar diperoleh jerami 
amoniasi yang sesuai dengan kebutuhan peternak. Sebelum diikat, jerami harus 
dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kotak kayu berbentuk balok dengan tinggi 
sekira 50 cm. Kotak kayu tersebut berfungsi untuk mengemas jerami menjadi 
padat 
dan berbentuk balok sehingga akan memudahkan penanganan. Setelah diikat, 
jerami 
tersebut dapat dikeluarkan kembali dari kotak kayu. 
Kemudian, 
jerami yang telah diikat harus ditaburi urea sebagai sumber amoniak. 
Penaburan 
urea ke dalam ikatan jerami harus dilakukan secara merata di setiap lapisan. 
Hal tersebut harus dilakukan agar proses amoniasi jerami padi berjalan dengan 
baik. 
Dosis 
urea yang ditaburkan ke dalam jerami jumlahnya sekira 4%-6% dari berat 
jerami. 
Dengan kata lain, setiap 100 kg jerami padi yang akan diamoniasi membutuhkan 
urea sebanyak 4-6 kg. Jika dosis urea yang ditaburkan ke dalam jerami terlalu 
banyak, maka urea tersebut tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap 
nilai nutrisi pada jerami. (Schiere & Ibrahim,1989)  
Jerami 
yang telah ditaburi urea harus segera dibungkus dengan rapat. Bahan 
pembungkus 
yang digunakan biasanya berupa lembaran plastik dengan ketebalan yang cukup 
memadai. Pembungkusan ini sangat penting dilakukan agar tercipta kondisi 
hampa 
udara (an-aerob). Proses amoniasi harus berlangsung tanpa kehadiran 
udara, sehingga pembungkusan harus dilakukan secara hati-hati. Untuk mencegah 
kebocoran, jerami yang telah ditaburi urea dapat dibungkus dengan lembaran 
plastik sebanyak dua lapis atau lebih. 
Setelah 
itu, jerami yang telah terbungkus harus disimpan di tempat yang teduh dan 
terhindar dari air hujan. Untuk mengoptimalkan penggunaan gas amoniak oleh 
jerami, maka di atas plastik pembungkus sebaiknya diberi beban agar ada 
tekanan 
ke bawah. Proses penyimpanan ini membutuhkan waktu selama 1 bulan atau 30 
hari. 
Satu bulan kemudian, jerami yang terbungkus dapat dibuka dari kemasannya. 
Pembukaan tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena akan membuat mata 
menjadi perih. Jerami amoniasi yang baik ditandai dengan bau amoniak yang 
sangat menyengat. Oleh karena itu, jerami amoniasi tersebut harus dibiarkan 
di 
udara terbuka terlebih dahulu agar bau amoniak dapat berkurang. 
Jerami amoniasi harus disimpan di ruang 
penyimpanan beratap dengan ventilasi yang memadai. Jika jerami amoniasi 
dibiarkan di udara terbuka dan terkena air hujan, maka akan terjadi proses 



pelapukan atau dekomposisi pada jerami tersebut. Penyimpanan dengan jangka  
waktu lama membutuhkan 
jerami amoniasi dengan kadar air sebanyak 20%. Penyimpanan dapat dilakukan 
hingga satu tahun dengan kualitas yang tetap terjaga. 
Jerami 
amoniasi dapat diberikan pada ternak dalam bentuk utuh. Jerami amoniasi yang 
akan diberikan pada ternak dapat dicampur dengan molases (produk 
sampingan dari ekstraksi gula yang berasal dari tumbuhan) untuk meningkatkan  
palatabilitas dan mengimbangi kandungan kandungan nitrogen non-protein pada  
urea. Pemberian 
jerami amoniasi sebagai makanan pokok membutuhkan air minum sebagai faktor 
yang 
sangat perlu diperhatikan. 
Tindak 
lanjut 
Pengolahan 
limbah pertanian berupa jerami padi menjadi makanan ternak harus 
disosialisasikan agar penggunaannya dapat dilakukan oleh masyarakat secara 
luas. Teknik amoniasi jerami padi ini harus dipertimbangkan penggunaan dan 
pembangunannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang peternakan. 
Penggunaan teknologi amoniasi dalam mengolah jerami padi membutuhkan 
pengembangan secara intensif agar dapat memberdayakan sumber daya lokal dan 
menghindari ketergantungan impor makanan ternak. 
Penyediaan 
makanan ternak merupakan bagian integral dari pembangunan peternakan secara 
umum. Kelangkaan makanan ternak harus diatasi dengan penggunaan berbagai 
macam 
alternatif dalam bahan maupun pengolahan. Makanan ternak yang selalu tersedia 
sepanjang waktu dengan diiringi sistem pemeliharaan terpadu akan menciptakan 
sektor peternakan yang tangguh dan berkelanjutan.***  
M. 
Ikhsan Shiddieqy, Mahasiswa Departemen Produksi Ternak, Fakultas Peternakan 
Unpad. 
PENGARUH 
VARIETAS DAN TINGKAT PEMBERIANUREA YANG BERBEDA TERHADAP KECERNAAN 
KESELURUHAN 
NUTRISI TERCERNA (TDN), ENERGI TERCERNA (DE) DAN ENERGI TERMETABOLISME (ME) 
JERAMI PADI AMONIASI SECARA IN - VITRO 
Penelitian 
ini dilaksanakan selama bulan juli 2003, pengambilan sampel jerami padi di 
wilayah kecamatan Turen Kabupaten Malang. Analisis proksimat terhadap jerami 
padi dilakukan di Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Muhammadiyah 
Malang.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui varietas tingkat pemberian 
urea yang berbeda dan interaksinya terhadap keseluruhan kecernaan nutrisi 
(TDN), energi tercerna (DE) dan energi termetabolisme (ME) jerami padi 
amoniasi 
secara in-vitro. Manfaat dari penelitian ini memberikan alternatif pakan yang 
lebih mudah cara pengolahannya dengan harga yang murah dan dapat meningkatkan 
kualitas pakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak.  
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jerami padi dari varietas 
Cibogor, Cibodas dan IR 64, buffer, rumen kambing serta urea dengan 
konsentrasi 
yaitu 4%, 6%, 8% dan polybag. Metode yang digunakan adalah eksperiment dengan 
rancangan percobaan acak lengkap pola faktorial. Faktor pertama yaitu 
varietas 



dan faktor kedua level urea sebesar 4%, 6% dan 8% yang diulang sebanyak 3 
kali 
ulangan.Hasil uji F menunjukkan bahwa interaksi antara level urea yaitu 4%, 
6% 
dan 8% dan varietas jerami padi yaitu Cibogor, Cibodas dan IR 64 tidak 
berpengaruh nyata serta perlakuan level dan varietas jerami padi juga tidak 
berpengaruh nyata terhadap kecernaan seluruh nutrisi tercerna (TDN), Energi 
tercerna (DE) dan Energi Termetabolisme (ME) jerami padi amoniasi secara 
in-vitro. 
Kesimpulan yang diperoleh bahwa pengaruh varietas jerami padi dan tingkat 
pemberian urea yaitu 4%, 6% dan 8% pada jerami amoniasi tidak berpengaruh 
nyata 
terhadap TDN, DE maupun ME. 
Dari penelitian ini disarankan bahwa untuk membuat jerami padi amoniasi, 
level 
urea yang digunakan lebih ditingkatkan karena urea sangat baik untuk 
meningkatkan kandungan nutrisi pada jerami padi. 
 
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. 
salam  
Sutikn 
 

 

 

[agromania] Re: Bagaimana menggunakan 
jerami sebagai pakan sapi? 
yulian_wijayanto 
Tue, 15 Jul 2008 16:08:45 -0700 

Salam 
Pak Mujoko, kalau Bapak ingin memberi makan sapi dengan jerami, 
caranya mudah. Jerami bisa langsung dicampurkan dengan dedak(jagung yg 
sudah digiling). Sekalian promosi nih, Bapak bisa pula menggunakan 
produk SOZO FM-4 sebagai tambahan nutrisi. Penggunaannya sangat mudah 
dan hemat, dosisnya per tetes, dicampurkan ke air, kemudian dicekokan 
langsung ke mulut sapi lewat botol. Hasilnya? Nafsu makan meningkat 
luar biasa. Bahkan pemberian pakan bisa jauh lebih hemat. Mengapa? 
Karena bapak juga dapat menggunakan jerami kering, batang dan daun 
jagung kering sebagai pakan sapi..sapi jadi tidak pilih2 makanan. SOZO 
FM-4 ini berfungsi untuk mengoptimalkan daya kerja bakteri dalam 
rumen/perut sapi sehingga pakan dapat terserap maksimal, pertumbuhan 
harian optimal, kotoran lebih kering, tidak berbau (bahkan kotoran 
sapi bisa LANGSUNG digunakan sebagai pupuk tanpa proses 
dekomposisilebih lanjut). Keterangan lebih lanjut Bapak bisa klik di 
www.klinik-agropolitan.com atau silahkan baca tabloid AGRINA ediai 
juni-juli, karena produk kami berhasil masuk berita utama. 
Kami juga belum memiliki agen di Klaten Jadi kalau Bapak berhasil 
merasakan kehebatan produk ini dan ingin menjadi agen di wilayah 



Bapak, kami dengan sengan hati akan mempertimbangkannya. 
 
Selamat mencoba dan semoga sukses! 
 

 

Bobot badan bibit sapi unggul atau sapi bakalan yang akan digemukkan harus seragam untuk 
mempermudah pemenuhan kebutuhan gizi. 

Penggemukan sapi dilakukan melalui (1) pasture fattening (dilakukan di padang 
penggembalaan), (2) drylot fattening (pemberian pakan konsentrat/butiran), (3) kombinasi 
pasture dan drylot fattening, serta (4) kereman (mirip dengan sistem drylot fattening). 

Ransum yang diberikan berupa pakan hijauan yang meliputi rumput dan legum sebanyak 10% 
bobot badan (bb), konsentrat 1% bb, garam 15-30 g bb, kalsium fosfat (tepung tulang/kapur) 13-
30 g bb, dan air secukupnya. 

*Kandang dibuat terpisah dari rumah tinggal dan lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. 
Kandang dilengkapi dengan alat penampung kotoran dan tempat pakan dan minum serta 
diperhatikan sanitasinya.* 

Pascapanen daging dilakukan dengan pengawetan secara curing, yaitu dengan menggunakan 
campuran garam, gula, bahan-bahanimia terutama nitrit ditambah dengan rempah-rempah seperti 
ketumbar dan bawang putih. Bahan pengawet dilumurkan pada permukaan daging tanpa 
penambahan air. Pengawetan dapat pula dilakukan melalui suntikan larutan pikel. Pengawetan 
daging dapat dilakukan dengan pengeringan melalui pengasapan, penjemuran, atau dehidrasi. 
Daging yang telah diawetkan dapat diolah menjadi abon, lidah asap, dendeng, bakso, sosis, dan 
lain-lain. 
 

 

Beternak Sapi Potong 
Posted on December 21, 2007 by jogjavet  

Usaha peternakan sapi potong di Indonesia telah lama dikenal masyarakat. Agar usaha ini dapat memberikan 
keuntungan yang optimal bagi pemiliknya maka perlu diperhatikan bebrapa hal yang menyangkut Manajemen 
pemeliharaan ternak sapi potong, antara lain: 

1. Seleksi Bibit 

1. Pejantan: Seleksi menyangkut kesehatan fisik, kualitas semen dan kapasitas servis.  
2. Betina : Seleksi menyangkut kondisi fisik dan kesehatan, kemiringan vulva tidak terlalu keatas, 

mempunyai puting 4 buah, bentuk ambing relatif besar dengan bentuk yang simetris. 

2. Pakan 



Pakan untuk ternak sapi potong dapat berupa Hijauan (rumput, kacang-kacangan dan limbah pertanian), 
konsentrat (dedak padi, onggok, ampas tahu) dan makanan tambahan (vitamin, mineral dan urea.). 

Secara umum jumlah makanan yang diberikan untuk seekor sapi setiap hari adalah sebagai berikut : 

‐ Hijauan : 35 ‐ 47 Kg, atau bervariasi menurut berat dan besar badan. 
‐ Konsentrat : 2 ‐ 5 kg 
‐ Pakan tambahan : 30 ‐ 50 gr. 

3. Kandang 

a. Syarat Kandang 
‐ Bahan kandang dari kayu/ bambu serta kuat 
‐ Letak kandang terpisah dari rumah dan jaraknya cukup jauh 
‐ Lantai dari semen/tanah yang dipadatkan, dan harus dibuat lebih tinggi dari tanah sekitarnya. 
‐ Ventilasi udara dalam kandang harus baik. 
‐ Drainase di dalam dan luar kandang harus baik. 

b. Ukuran kandang 
‐ Sapi betina dewasa 1,5 X 2 m/ekor 
‐ Sapi jantan dewasa 1,8 X 2 m/ekor 
‐ Anak sapi 1,5 X 2 m/ekorS 

4. Sistem Perkawinan 

1. Hand Mating : Kawin alam yang teratur dimana sapi betina birahi dibawa ke tempat pejantan untuk 
dikawinkan atau di IB. 

2. Pasture Mating : Jantan dan betina kawin alam di padang pengembalaan 
3. Mengetahui Tanda Birahi tanda-tanda birahi yaitu ; selalu gelisah, mencoba menaiki sapi lain, vulva 

membesar dan kemerahan serta keluar cairan lendir, nafsu makan menurun. 
4. Mengetahui Tanda-tanda Melahirkan Tanda melahirkan seperti urat daging sekitar vulva mengendor, 

dikiri kanan pangkal ekorkelihatan legok, ambing membesar dan tampak tegang, sapi gelisah dll. 

5. Kesehatan Hewan 

Tindak pencegahan : 

1. Hindari kontak dengan ternak sakit 
2. Kandang selalu bersih 
3. Isolasi sapi yang di duga kena penyakit agar tidak menular ke sapi yang lain 
4. Mengadakan tes kesehatan, khususnya penyakit Brucellosis dan Tuberculosis. 
5. Desinfektan kandang dan peralatan 
6. Vaksinasi teratur. 

Beberapa jenis penyakit yang sering menyerang sapi seperti : Antrax, Ngorok, Keluron dan lain-lain. 
Untuk mencegah penyakit dapat dilakukan vaksinasi secara teratur dan pemberian obat sesuai jenis 
penyakit yang menyerang. 



6. Tatalaksana Pemeliharaan 

Tatalaksana pemeliharaan dapat dibagi 3 sesuai tujuan pemeliharaan : 

1. Tujuan untuk menghasilkan anak. Induk dan anak dipelihara bersama sampai anak disapih umur 6- 8 
bulan dan kemudian anak dijual. 

2. Tujuan untuk menambah dan memperbaiki kualitas daging. penggemukan dapat dilakukan di 
kandang atau padang rumput. Lama penggemukan tergantung umur sapi. Bila umur 1-2 tahun 
dibutuhkan waktu 6 bulan. Bila umur sapi dewasa 2-3 tahun dibutuhkan waktu 4 bulan. 

3. Tujuan untuk bibit. Dipelihara sapi-sapi jantan dan betina dari jenis unggul. 

7. Pemasaran 

Pemasaran hasil ternak dapat dikoordinasikan dengan kelompok tani atau koperasi, dengan demikian 
biaya dapat ditanggung besama-sama. Produk dapat dipasarkan berupa daging atau ternak hidup, dan 
sebaiknya memilih standar harga per kg berat hidup 

 


