Pendahuluan
Sapi Rancah merupakan
sapi potong lokal Jawa Barat
yang
berkembang
di
masyarakat buffer zone hutan
sepanjang wilayah Priangan
utara dan Pesisir selatan.
Wilayah
priangan
utara,
pertama, Kabupaten Kuningan
meliputi kecamatan Luragung,
Cibingbin, Subang dan Ciawi
Gebang.
Kedua,
wilayah
Majalengka meliputi Kecamatan Palasah dan Kertajati, ketiga
kabupaten Sumedang meliputi wilayah Tomo, Buah dua dan
Ujungjaya. Keempat, wilayah Indramayu meliputi kecamatan
Gantar, Cikedung dan Cikamurang. Kelima, wilayah Subang
meliputi kecamatan Cibogo dan Cipunagara. Keenam, wilayah
Purwakarta meliputi Kecamatan pasawahan dan Tegalwaru.
Ketujuh, wilayah Ciamis meliputi kecamatan Rancah,
Tambaksari, Cisontrol dan Rajadesa. Populasi di wilayah
buffer zone juga terdapat di Bogor seperti Jonggol dan
sebagian kecil wilayah Karawang.
Sebaran populasi sapi Rancah juga terdapat di wilayah
pesisir selatan. Pertama, di wilayah Pangandaran bagian
selatan seperti Pangandaran, Parigi, Cimerak dan Cijulang.
Kedua, di wilayah Tasikmalaya seperti Cipatujah, Cikalong,
Sukaraja dan sekitarnya. Ketiga, di wilayah Garut meliputi
Cibalong, Cisompet, Sancang, Pameungpeuk, Cikelet,
Mekarmukti, dan Caringin. Keempat, di wilayah Cianjur
seperti di Cidaun, Agrabinta, Naringgul dan Sindangbarang.
Kelima, di wilayah Sukabumi antara lain Tegalbuleud,
Jampang, Surade dan Pelabuhan Ratu.
Karakter sapi Rancah merupakan representasi dari Bos
sondaicus, yang memiliki karakter warna tubuh merah bata,
merah melahonais atau merah sawo matang dan pada
beberapa pejantan terjadi perubahan warna menjadi hitam
legam. Sapi ini memiliki garis belut berwarna hitam atau
merah tua, terdapat warna putih pada bagian pantat dan
keempat kaki bawahnya dengan batasan yang tidak jelas.
Hasil penelitian Indrijani et al., (2012), bahwa secara
arkeologis sapi ini merupakan hasil tekanan inbreeding dari

generasi ke generasi persilangan pada program grading up
sapi PO dan program grading up sapi Jawa dengan sapi
Madura dan sapi Bali sejak zaman Kolonial pada tahun 1896.
Oleh karena itu pada sapi Rancah terdapat dua tipe, yakni
bergelambir (G) dan non gelambir (NG).
Eksistensi sapi Rancah diketahui menjadi basis
populasi sapi potong penghasil pedet di Jawa Barat apabila
dibanding dengan sapi potong lain seperti sapi dari bos
indicus maupun bos tarus. Hal ini menjadi kewajaran karena
populasi sapi Rancah di masyarakat cukup tinggi. Sebagai
contoh di wilayah buffer zone, memiliki skala pemeliharaan
antara 10-40 ekor tiap peternak. Skala kepemilikan yang
tinggi disebabkan karena sapi ini efisien dalam pemeliharaan,
antara lain digembalakan di dalam hutan (ekstensif) atau
semi intensif, perkandangan relatif sederhana bahkan
dibeberapa wilayah sapi ini tidak dikandangkan, tahan
penyakit tropis terutama parasit, tahan haus, tahan terhadap
cekaman perubahan cuaca, dan memiliki siklus reproduksi
yang pendek dengan paritas lebih dari dua puluh. Keunggulan
lain adalah efisiensi pakan cukup tinggi untuk menghasilkan
konformasi otot yang bagus (very goodframe), prosentase
karkas yang tinggi dengan kualitas daging di atas standar
nasional Indonesia (SNI).
Pengembangan dan pelestarian Sapi Rancah di Jawa
Barat sudah diupayakan pembinaannya oleh pemerintah
daerah melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, namun
belum didukung dengan aturan yang melindungi sapi ini
sebagai rumpun ternak yang perlu dilestarikan dan
dikembangkan potensinya. Dampak dari rendahnya perhatian
pada populasi sapi Rancah ini maka dilapangan muncul dua
gejala genetis yang dapat menurunkan produksi dan
produktivitas sapi Rancah, yakni seleksi negatif dan
perkawinan saudara.Oleh karena itu, keberadaan sapi ini
perlu adanya perlindungan hukum untuk mempertahankan
bahkan mengembangkannya menjadi bibit sapi potong yang
potensial.
Berdasarkan kondisi tersebut dikaitkan dengan
terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/
OT.140/2/2008 tentang “Penetapan dan Pelepasan Rumpun
atau Galur Ternak” (Departemen Pertanian, 2008), maka Sapi
Lokal Jawa Barat diajukan untuk ditetapkan sebagai salah
satu rumpun ternak dengan nama “Sapi Pasundan”. Alasan
pemberian nama sapi Rancah adalah bahwa istilah ini lebih
populer disebut oleh masyarakat Jawa Barat pada umumnya

bahkan sampai ke Jawa Tengah oleh para pedagang sapi.
Rancah adalah salah satu wilayah di Ciamis timur berbatasan
dengan Jateng di mana terdapat pasar purba (pasar sapi
paling tua yang diduga sebelum pemerintahan Kolonial).
Alasan inilah yang menjadikan kesepakatan antara kelompok
peternak sapi Lokal di 10 (sepuluh) Kabupaten di Jawa Barat
yang tergabung menjadi subnucleus dalam kegiatan
pembibitan sapi Rancah di Jawa Barat.
Pemberian nama rumpun sapi Rancah sebagai bagian
dari sumber daya genetik asli Jawa Barat akan mendorong
bersama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga,
melindungi atau melestarikan dan mengembangkannya
menjadi komoditas yang diandalkan dalam penyediaan bibit
ternak di Jawa Barat. Legalitas dan kekuatan hukum atas
rumpun sapi Rancah juga memberi perlindungan genetis
terhadap keberadaan populasi yang tersebar di masyarakat
petani.

Performa Rumpun Sapi Rancah
Terdapat 2 tipe sapi Rancah yaitu sapi Rancah tipe
Gelambir (G) dan tipe tidak bergelambir (NG), secara umum
performans eksterior sapi
Rancah dicirikan dengan:
(a) Memiliki garis hitam
(garis belut/all streep)
mulai
pangkal
dari
punggung sampai pangkal
ekor, (b) Terdapat warna
putih pada bagian pantat
Sapi Rancah Gelambir
menurun sampai kaki
dengan batasan yang
tidak jelas, (c) Warna coklat lebih dominan jika dibanding
warna putih dan hitam, (d) Terdapat punuk kecil pada tipe G
dan tidak berpunuk pada tipe NG, (e) Bentuk tubuh kotak, (f)
Bentuk tanduk tidak seragam dengan ukuran lebih kecil pada
tipe G jika dibanding dengan tipe NG, (g) Bentuk kaki kecil
dan panjang. Jika dilihat dari morfologis serta informasi yang
berkembang di masyarakat, kondisi tersebut merupakan hasil
dari sistem budidaya baik perkawina maupun seleksi yang
telah berlangsung lama di masyarakat peternak sapi Rancah
di Jawa Barat. Pemeliharaan sapi Rancah mulai bergeser dari
ekstensif menjadi semi intensif dan intensif, pergeseran
sistem pemeliharaan ini terutama terjadi di wilayah yang

mengalami
banyak
perubahan fungsi lahan
sehingga tidak banyak
lagi lahan yang tersedia
bagi
pemeliharaan
ternak sapi. Namun di
beberapa
tempat
dengan wilayah yang
masih memiliki lahan
Sapi Rancah Non Gelambir
pengangonan
sistem
pemeliharaan ekstesif masih tetap dipertahankan.
Pada pemeliharaan intensif pakan yang diberikan masih
didominasi hjauan seperti rumput lapangan, rumput budidaya
maupun limbah pertanian namun kadang-kadang diberikan
juga pakan tambahan berupa dedak walaupun frekwensi
pemberiannya dapat dikatakan sangat jarang. Sedangkan
pada sistem pemeliharaan semi intensif dan ekstensif, pakan
yang diberikan masih mengandalkan rumput dan tumbuhan
yang tersedia di sekitar lokasi pengangonan.

PROSPEK PENGEMBANGAN SAPI RANCAH
Sapi Rancah memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil
jika dibandingkan dengan sapi lokal lainnya, kondisi ini
memberikan keuntungan bagi peternak karena dengan
bentuk tubuh yang kecil maka dalam pemeliharaan tidak
memerlukan lahan yang luas dan jumlah pakan yang relatif
lebih sedikit. Keunggulan lain dari sapi Rancah adalah
persentase karkas yang tinggi , rata-rata proporsi karkas sapi
Rancah jantan 53% dan betina 52%, sedangkan proporsi non
karkas yaitu 48% untuk jantan dan 47% untuk betina.
Performa reproduksi sapi Rancah cukup baik dengan
ditandakan mampu beranak setiap tahun, hal tersebut
menunjukkan bahwa masa birahi sapi Racah tidak
terpengrauh oleh kondisi musim yang berkembang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa sapi
Rancah memiliki rentang produktivitas yang cukup panjang
dimana sapi Racah mampu beranak sampai 23 kali semasa
hidupnya, namun secara umum jumlah beranak induk sapi
Rancah berkisar antara 10 – 20 kali.

Tabel 1. Karakteristik performa reproduksi sapi Rancah
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Parameter Reproduksi
Cara perkawinan
Umur beranak pertama (bulan)
Umur dewasa kelamin jantan
(bulan)
Lama bunting (bulan)
Umur birahi pertama (bulan)
Lama siklus birahi (hari)
Litter size (ekor)
Masa produktif (tahun)
Lama menyusui (bulan
Jarak beranak / calving interval
(tahun)
Sex ratio di lapangan/
pengangonan
Kemampuan beranak selama
hidup (kali)

Hasil Pengamatan
Alam
30 – 40
25 – 30
8,5 – 10,0
18 – 24
18 – 24
1 ekor
10 – 20
4–7
1,2
1 : 10
10 – 20

Jika dilihat dari pola penyebarannya, populasi sapi
Rancah banyak tersebar di wilayah Jawa Barat selatan.
Dukungan sumber daya yang terdapat di Jawa Barat selatan
berupa ketersediaan lahan dan ketersediaan hijauan pakan
serta budaya masyarakat yang sudah terbiasa mengusahakan
ternak sapi potong merupakan pengungkit dalam
pengembangan sapi rancah di Jawa Barat.

KENDALA PENGEMBANGAN SAPI RANCAH
Pola perkawinan yang berkembang pada pemeliharaan
sapi Rancah khususnya pada pola pemeliharaan ekstensif
adalah kawin alami yang terjadi secara acak di lokasi
penggembalaan. Pola perkawinan acak seperti ini sangat
memungkinkan terjadinya perkawinan antar ternak yang
memiliki pertalian darah atau in breeding, jika hal ini terjadi
dikhawatirkan terjadinya penurunan kualitas dari anak sapi
Rancah yang dihasilkan akibat munculnya gen resesif yang
biasanya memunculkan merugikan pada individu ternak.
Demikian juga pada pola perkawinan dengan
menggunakan metode inseminasi buatan (IB), banyak
peternak yang menggunakan semen beku yang berbeda
bangsa (cross breed) dengan sapi rancah dengan harapan
menghasilkan anakan yang memiliki postur tubuh lebih besar
dari kebanyakan sapi Rancah pada umumnya, kondisi seperti

ini jika dilihat sepintas memang menguntungkan bagi
peternak, tetapi jika kebiasaan ini terus dipertahankan
dikhawatirkan sifat asli yang dimiliki sapi Rancah akan
semakin hilang dan mengancam kelangsungan sumber daya
genetika Jawa Barat.
Perlu dilakukan pelestarian dan peningkatan kualitas
sapi Rancah agar sapi Rancah memiliki nilai jual yang lebih
tinggi, hal ini dapat dilakukan melalui usaha perbaikan
manajemen reproduksi mulai dari seleksi pejantan dan
indukan unggul sampai pada metode perkawinan yang
digunakan. Melalui perbaikan manajemen reproduksi
diharapkan dapat memunculkan keturunan sapi Rancah yang
memiliki sifat sapi Rancah yang asli dengan kualitas yang
baik. (Iskandar Ishaq, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian,
Balitbangtan Jawa Barat, 2017).
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