BAHAN DAN METODE PENELITIAN
1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah penelusuran
informasi untuk memperoleh anoa (Bubulus depresslcornis dan Bubulus quurlesl) sebagai
sampel pengamatan. Lokasi yang disurvei adalah wilayah Pantai Barat clan Pantai Timur
Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso serta Kota Palu, Propinsi
Sulawesi Tengah, ke~nudianTarnan Marga Satwa Ragman (TMS Ragman) dan Taman
Safari Indonesia, Cisarua Bogor (TSI Cisarua), Bogor Propinsi Jawa Barat. Tahap kedua
adalah penangkaran dan budidaya anoa untuk pengamatan sesuai tujuan penelitian,
dilakukan di Kota Palu, Kecamatan Palu Timur, kemudian dilanjutkan di TMS Ragunan
dan TSI Cisarua Bogor. Tahap ketiga adalah pencarian data perototan pada karkas atau
kelompok urat daging baku (KUDB) pada anoa, baik dari anoa Bubulus depressimis
maupun dari anoa Bubulus quurlesr, sekaligus data organ pencernaan dan reproduksi,
sehingga akan dilakukan pemotongan satu ekor anoa, dari masing-masing spesies.
Kegiatan penga~natanini dilakukan di Laboratoriutn Fakultas Pertanian, Jurusan
Peternakan. Universitas Tadulako. Ketiga tahap penelitian, telah dilakukan sejak Januari
1999 sampai dengan April 2002. Penelitian ini, terbatas pada anoa yang ada di kawasan

penangkaran ex situ atau yang telah ditangkap dan dipelihara oleh masyarakat di luar

2. Metodologi Penelitian
2.1. hlateri, Bahan dan Peralatan Penelitian

Dalam penelitian ini, diatnati 22 ekor anoa, yang terdiri atas 17 ekor anoa Bubultts
Jepr.ess~corr.ris
( 1 2 ekor betina dan 5 ekor jantan), dan 5 ekor anoa Rubulus quurlesi (2
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ekor betina dan 3 ekor jantan). Sebaran anoa pada 3 lokasi pengamatan yaitu Sulawesi
Tengah, TMS Ragunan, dan TSI Cisarua Bogor, secara berturut-turut adalah 10, 6 dan 6
ekor. Dari 22 ekor anoa yang diamati satu ekor anoa Subalu.~depressicorni.~dan satu
ekor anoa Bubu1u.s quurlesi jantan tetah dipotong untuk memperoleh data otot karkas
untuk melihat penampilan indeks kelompok urat daging baku (KUDB) pada anoa.
Untuk kebutuhan penanganan penangkaran atau budidaya anoa digunakan kandang
yang dilengkapi halaman berpagar dengan ukuran 5 kali 5 meter, beserta segala
perlengkapannya. Pada tahap usaha penangkaran dan upaya budidaya anoa, dilakukan
antisipasi dengan pembuatan kandang (cage), yang dilengkapi dengan halaman kandang
serta kandang individual. Demikian pula tempat makan dan air minum dikondisikan
sesuai kondisi anoa yang diteliti
Bahan Makanan anoa diusahakan dari berbagai bahan makanan yang tersedia di
lokasi penelitian seperti hijauan makanan temak (rumput alam atau lapangan, rumput
Brachiaria mutica, nunpu Gajah, rumput Benggala, dam-dam muda (pucuk) dari

tanaman pertanian) dan hasil limbah pertanian atau rumah tangga, umbi-umbian, buah dan
bagiannya scrta konsentrat dan lain-lain.
Perlengkapan dan alat yang digunakan dalam pengamatan ini antara lain adalah
timbangan anoa; timbangan daging atau otot, pita ukur, tongkat ukur, altimeter,
higrometer dan termometer, kemudian penyimpanan daging &lam keadaan behx (freezer)
dan seperangkat alat bedah. Selain itu obat luka (betudine)juga digunakan obat pembasmi
cacing ( d ( ~ \ - e ~ t i - ~ ) .
Ker-jasania atau mitra. Pada pelaksanaan penelitian di lapangan diupayakan kerja
sama dengan beberapa instansi seperti Dinas Peternakan Tingkat I Propinsi Sulawesi
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Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah VI Propinsi Sulawesi
Tengah dan dari Universitas Tadulako. Kemudian Taman Marga Satwa (TMS Ragunan)
dan Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua Bogor, sebagai lokasi pengamatan.
2.2. Metode Penelitian

Dalam kegiatan survei di lapangan dilakukan wawancara dengan pihak pemerintah
(BKSDA) setempat, maupun pada masyarakat setempat. Selanjutnya pengamatan
dilakukan secara sengaja (purposive sampling), baik pada anoa yang ada di masyarakat
ataupun bagi anoa yang baru ditangkap dari hutan, sedangkan data temuan yang dikoleksi
di lapangan ditabulasi dan &analisis secara deskriptif.
Penelusuran informasi pengadaan atau keberadaan anoa, sebagai bahan atau obyek
pengamatan, dilakukan & wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Kabupaten Donggala,
Wilayah Kabupaten Buol, Wilayah Kabupaten Poso, dm Kabupaten Morowali, Propinsi
Sulawesi Tengah.

23. Parameter Pengamatan di Lapangan
Parameter yang akan diamati, meliputi:
2.3.1. Karakteristik dan Penampilan Tingkah Laku Anoa

Karakteristik meliputi ukuran-ukuran tilik atau dimensi tubuh anoa seperti tinggi
pundak. tinggi punggung, panjang badan dan lingkar dada (cm), dengan peralatan dan
pengukuran seperti disajikan pada Gambar 1I. (Santosa, 1995). Sedangkan penampilan
tingkah laku anoa yang diamati seperti perilaku berkubang, berkelahi dan cumprilg
helzu\.lor dan tingkah laku lainnya yang ditemukan dilapangan.
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Gambar 1 1. Pengukuran dimensi tubuh dilakukan menurut petunjuk (Santosa, 1995).
a. Tinggi pundak atau tinggi badan, di ukur dari titik tertinggi withers di antara bahu
sampai ke lantai tempat berdirinya kaki, atau jarak antara titik tertinggi pudak tegak
lurus sampai ke tanah (Gurnadi et ul, 1989) serta Natasasmita dan Mudikdjo, 1979).
b. Tinzggr pui~ggztngadalah jarak antara puncak tajuk duri ruas punpunp terakhir tegak
lurus sampai ke tanah (Natasasmita dan Mudikdjo, 1979).
c. Punjuitg budan adalah jarak lurus dari siku sampai di benjolan tulang tapis atau garis
minng antara humerus dengan tuber ischii (Natasasmita dan Mudikdjo, 1979) dan
Gurnadi et ul. 1989).
d. 1.1i1gkurdudu atau le~gkurbudui~adalah panjang keliling rongga dada vang diukur di

belakang bahu atau di belakang kelasa dan kaki depan (Natasasmita dan Mudikdjo,
1979 dan Gurnadi et ul., 1989).
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e. (lkurun dimensi tubuh lainnyu; meliputi ukuran panjang, lebar, tinggi dan bobot (kg).

f Parameter lainnya seperti panjang tanduk, telingqekor clan lain-lain.

2.3.2. Siklus Reproduksi dan Tingkah Laku Biologi Reproduksi
Biologi siklus reproduksi dan tingkah laku meliputi dewasa kelamin, berahi
pertama, siklus berahi (estrus), gejaia berahi, lama berahi, waktu kawin dan kelakuan
kelarnin (anoa jantan dan betina) sebelum dan selama anoa betina berahi, sebagaimana
disajikan pada Garnbar 12.

6. Akhir befati

Gambar 12. Pengamatan tingkah laku biologi reproduksi

Untuk parameter-parameter tersebut, dilakukan pengamatan sebagai berikut:
a. 1 ~ e t r u . skclamin
~
(masa dicapainya pubertas a\\-al), adalah umur atau ~vaktudi mana
organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbzakan dapat terjadi. Pada
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hewan jantan, pubertas ditandai dengan kesanggupan jantan berkopulasi dan
menghasilkan

spermatozoa, di samping perubahan-perubahan kelamin sekunder,

sedangkan pada hewan betina pubertas dicerminkan oleh terjadinya estrus dan ovulasi
(Toelihere, 1979).
b. Berahi, atau estrus (siklus berahi), adalah periode atau waktu yang ditandai oleh
keinginan kawin dan penerimaan pejantan oleh hewan betina. Selama periode ini,
hewan betina aktif mencari dan menerima pejantan untuk berkopulasi. Sekali pubertas
(estrus) tercapai dan musirn reproduksi telah dimulai dan estrus terjadi pada hewan
betina tidak bunting menurut suatu siklus ritmik dan khas. Siklus berahi sendiri adalah
interval waktu antara timbulnya satu periode berahi ke permulaan periode berahi
berikutnya (Toelihere, 1979).
c. Gejala berahi. Menurut Toelihere (1979) gejaia-gejala berahi yang terlihat dari luar
hampir sama pada semua hewan marnmalia, walaupun terdapat beberapa variasi antar
spesies. Gejala-gejala berahi )rang terlihat selama estrus adalah hewan betina rnenjadi
sangat tidak tenang, b a n g naku makan, kadang-kadang menguak dan berkelana
mencari he\van jantan, mencoba menunggangi betina lain dan diam berdiri bila
ditunggangi, pasrah menerima pejantan untuk berkopulasi.
d. Lama berah, bervariasi antara jenis hewan dan antara individu dalam satu spesies.

e. Waktu kauin. pada sapi kurang lebih 18 jam setelah praberahi, namun pada beberapa
spesies waktu kawin sangat terrgantung bangsa, individu &lam bangsa.
f Kelakuan kelamin (anoa jantan dan betina), adalah meliputi komponen pola-pola

kopulatorik dan kelakuan dalam pembangkitan seksual seperti; percumbuan,
penunggangan, intwmisi, ejakulasi. penurunan serta refraktoris.

Tingkah iaku kawin yang diamati di atas dimaksudkan adalah:
a. Yercumbuan, pada setiap spesies menunjukkan pola percumbuan yang berbeda, namun
menurut 'I'oel~here( I 979) pada semua artiodactyla kecual~babi, nyengr (melipat bibir)
adalah satu di antara pola-pola percumbuan yang khas.
b.

Penunggangan. Kehadiran seekor betina yang proestrus, maka pejantan akan mencoba
menaiki betrna tersebut beberapa kah dan penls segera ereks~secara partial dan keluar
dan prepuhum. Percobaan penunggangan tersebut umurnnya tidak berhasil.

c. Intromisj yang dimaksudkan adalah pemasukan penis ke dalam vagina. Jantan menaiki
betina dan otot perut (m.rectm ubdommrs) berkontraksi secara tiba-tiba, sehingga
pelvis pejantan segera terbawa berhadap-hadapan dengan alat kelamin luar betlna.
Lamanya lntromlsi juga sangat berbeda di antara jems-jenis hewan.
d. Ejakulasi adalah peristiwa penyemprotan semen (diejakulasikan) ke dalam alat kelamin
betina, namun dapat juga teqadi ejakulasi abortif, apabila betina menolak intrornisi atau
penis pejantan tidak berhasil memasuki vulva atau alat kelamin betina.
e. Penurunan dan refi.actoriness. Pada kebanyakan pejantan Qdak menunjukkan aktivitas

.

seksual, segera setelah kopulasi. Lamanya periode refraktoris sangat bervariasi,

demikian pula jumlah kopulasi yang dibutuhkan sebelum mencapai kepuasan seksuai
juga berbeda-beda menurut jenis, bangsa dan individu hewan.

2.3.3. Poia dan Tingkah Laku Makan

Poia dan tingkah laku makan, yang diamati meiiputi:
1. Poia pemberian lnakanan pada tiga iokasl penangkaran (Sulawvesi Tengah dan

sekitarnya, 1'MS Kagunan dan TSI Cisarua Bogor, Jawa Barat).
2. Bahan makanan yang dimakan, adaptasi anoa terhadap pakan yang diberikan.
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3. Tingkah laku makan, meliputi interaksi antar kelompoknya, waktu yang digunakan
baik untuk merumput, ruminasi, istirahat (camping behavior), berkubang dan lain-lain.
Pada Gambar 13, ditampilkan salah satu ciri khas atau tingkah laku makan
berkelompok kecil yang terdiri atas anak, induk dan anoa dewasa.

Gambar 13. Poia atau tingkah laku makan pada sekelompok anoa
2.3.4. Distribusi Perototan (KUDB) pada Karkas Anoa

Guna keperluan tersebut, satu ekor anoa Bubalus depressicornis jantan dan satu
ekor anoa Rubalus qtarlesi jantan telah dipotong. Pada tahap ini, karkas diseksi mengikuti
petunjuk Forrest et a/., (1973). Sebelum penyembelihan, anoa dipuasakan selama kurang
lebih 24 jam untuk mengurangi isi saluran pencemaan dan hanya diberikan air minum.
Setelah pemuasaan dilakukan penimbangan untuk meugetahui bobot potong anoa.
Menjelang pemotongan anoa dibersihkan dari kotoran yang ada (dimandikan).
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Setelah penyembelihan, anoa dikuliti dan dipisahkan dari bagian kaki, kepala dan
dari saluran pencernaan serta isi rongga dada kemudian ditimbang untuk mendapatkan
bobot karkas. Sebelum dilayukan karkas tersebut dibelah dua bagian yaiht, '/z karkas
bagian kanan dan K karkas bagian kiri, kemudian dimasukan ke dalarn alat pendingin
e e e z e r ) pa& temperatur (-5' C), selama kurang lebih 7 sarnpai 15 hari. Karkas sebelah

kanan, (1/2 karkas bagian kanan), digunakan untuk mengetahui gambaran tubuh kasar
terhadap penampilan potongan bagian depan dan bag~an belakang tubuh anoa
Pemotongannya dilakukan mengikuti prosedur Forrest et al. (1975). Karkas sebelah kiri,
(1/2 karkas bagian kiri) digunakan untuk mengetahui gambaran kasar tentang distribusi

bobot urat @ng

anoa yang didasarkan pada bobot kelompok urat dag~ngbaku (KUDB)

atau standard muscle group (SMG), dilakukan

penguraian otot karkas, mengrkuti

petunjuk Butterfield dan May (1966) serta deKleer (1977), yang masing-masing dilakukan

di Laboratorip Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.

Gambar 14. Belahan seperdua bagian karkas

Sebelum penguraian karkas menurut KUDB, karkas terlebih dahulu dipotong
menjadi dua Mian; yaitu, 1). karkas bagian belakang (hindquarter) yang terdiri atas 57
buah otot, dan 2). karkas bagian depan (forequurfer)yang terdiri atas 63 buah otot, yang

selanjutnya akan diuraikan. Untuk penguraian otot demi otot pada kedua bagianlpotong~n
karkas ini, akan dilakukan berdasarkan petunjuk (Butterfield dan May, 1966) serta
(deKleer, 1977) sebagaimana contoh penguraian pada Gambar 15. Sedangkan nama-nama
otot pada hindquarter dan forequarter disajikan pada Tabel 13.
Perototan menurut tempat/ fungsinya, dapat di bagi ke dalam 9 KUDB (Berg dan
Butterfield, 1976), serta Natasasmita (1976) bahwa otot menurut tempat dan fungsinya
adalah sebagai berikut: KUDB-1 (19 otot), KUDB-2 (13 otot), KUDB-3 (14 otot),
KUDB-4 (8 otot), KUDB-5 (13 otot), KUDB-6 (12 otot), KUDB-7 (5 otot), KUDB-8 (5
otot), dan KWB-9 (22 otot).
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Gambar 15. Metode penguralan dan nama serta letak perototan karkas pada
bagian -:f.r.r.y r,urfer... (Butterfield dan May. 1966) scrta (deKleer; 1 977).
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Sedangkan letak kesembilan kelompok otot (KUDB) di bagian tubuh tersebut,
diperlihatkan sebagaimana pada Gambar 16.
Keterangan:
KUDB-1 = 103
KUDB-2 = 105
KUDB-3 = 79
KUDB-4 = 79
KUDB-5 = 1 17
KUDB-6 = 107
KUDB-7 = 96
KUDB-8 = 120
KUDB-9 = 116

Gambar 16. Pengelompokan otot berdasarkan KUDB pada kehau
(Berg dan Mukhoty, 1970).
3. Analisis Data
Data yang diperoieh di lapangan, ditabulasi dan dianalisis secara deskriptic
sebagaimana disajikan di bagan lampiran. Khusus untuk perbandingan KUDB (1-9)
dilakukan inenurut cara Berg dan Butterfield (1976), yaitu mula-mula dilakukan
perhtungan dalarn persentase ( 9 , ~ KUDB
)
untuk masing-masing hewan (spesies) yang
diperbandingkan, kemudian dihitung selisih (%) dari masingmasing KUDB, kemudian
selanjutnya barulah dihitung indeks KLDB dari masing-masing otot (indeks KUDB)
sebagaimana pada rumus indeks di baivah.
I

I

II
I
I
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ltideks KUDB =

KUDB heu.an A !KUDB heu-an B X 100

Tabel 13. Nama-nama otot pada karkas itindquur/er danforequarter
Nama-nama otot bagian

No.
I

35.

1 36.
: 37.
. 3 0c,.
9

8

I

i-1t.iliaus
.ti latissimusdorsi
i ;I. hissin~trsdorsi
!.:1- suranrs .iorsulis caudalis

1 34. 1 ,ti.fremr digimmniprofimdLs
!3
j ~\l.anconaerrr

-1;.

t:;v~u>iu:ij

1 45.
; 16.

.if iort_qrtrrvr~rs
dorsi
'
.it spir1air.c rforsi
I ?. /rti. rt~~drtr~.Ii
iiorsi
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I .\I.ohliqutrs interns abdominis
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/ i f .r x m s ahdomh~is

18.
: 19.
i 3.

.\irll. ~ ~ ~ i l i r ~ o cvet~r.
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~ e t r sP I ~IGI.SUI;S
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extenti et bttenli

:

39.
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1
4.

+A.
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I 44.

:

foreou r t e r "

I

1

34..

Nama-nama otot bagian

No.

"

33.

) 36.

-

1 77.

;.
1

<,

1

1

. .\I.iliocos/ali.s

4 .

.\I.longissitttus cervicis
' -11.splenirrs
i -11.s~ernocrphulicus
/ .\I. sc&taus wnhnlis
j .\I. 1-s
c*tis
j .\I.i ~ i t e r ~ a ~ * e r s alonprcs
rius
1 Mrn. hngissinirrs rapitis e f dIanfis
! .\I.spinn!ix domi
1 .\f. rcctirs capitis abrsaiis ntojor
; .If. ohliqtrtrs capitis caudalis
i -11.recers rjmracis
i -11.obliqurcs e-rtems abdomit~is
. Af rectus ahdominis
M transversus ahdoininis
3f transverszcs thnracis
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-1lrr1 M~ltltzfiJ~
c~ervlcl~
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42.

13.
44.

15.

j 16.
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i 59.
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i 53.
I 5
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Sunber Berg dan Butterfield ( 1976)
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