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ABSTRACT 
 

ESTIMATION BODY WEIGHT OF LIMOUSIN CROSS CATTLE BASED 
ON BODY LENGTH AND HEART GIRTH 

 
This study was conducted in district Karangploso of Malang Regency, 

district Wonosalam and Ngoro of Jombang Regency and district Pace of Nganjuk 
Regency on August to September 2007. The aim of this study to know formula 
that is most precise to estimate body weight (BW) used body measurement 
including body length (BL) and chest girth (CG) for  Limousin cross cattle.  

The material was used in this study were 500 limousin cross cattle. Method 
used is survey. Variabel observed are body weight (BW), body length (BL) and 
chest girth (CG). Data used to estimate body weight using Schoorl, Smith and 
Winter formula. Body weight also estimate using simple regretion model by 
correlating body weight and body measurement (body length and chest girth). 

Estimation body weight of Limousin cross cattle using Schoorl formula, 
showing the average of estimation body weight 430.02 ± 30.64 kg, while body 
weight average value deliberates 546.24 ± 36,03 kg so that average of deviation 
value equal to 21.27%. Result of estimation using Smith formula is 413.61 ± 
30,05 kg with deviation value reachs 24.28%. Estimation of Winter formula is 
482.32 ± 46,31 kg with deviation value reaching 11.7%. Deviation value from 
thus formula indicate that the formulas can not be use to estimate body weight of 
Limousin cross cattle because percentage of deviation more than 10%. Equation 
of simple linear regression that is : BW = - 5963 + 3346 x (BL+CG). The obtained 
value for coefficient correlation is 0.961 and coefficient determination 0.924 with 
deviation values mean reachs 2.8% 

Schoorl, Smith and Winter formula can not apply to estimate body weight of 
Limousin cross cattle. Combination between body length and chest girth of 
limousin cross cattle has hightly relationship with body weight, so that referable 
in doing estimation body wight of Limousin cross cattle. 

 

Keyword :body weight, body lenght, chest girth, limousin cross cattle, correlation.  

 

 

 

 

 

 

 
 



RINGKASAN 
 

PENDUGAAN BOBOT BADAN SAPI PERSILANGAN LIMOUSIN 
BERDASARKAN PANJANG BADAN DAN LINGKAR DADA 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, 
Kecamatan Wonosalam dan Ngoro Kabupaten Jombang serta Kecamatan Pace 
Kabupaten Nganjuk pada bulan Agustus – September 2007. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui rumus yang paling tepat untuk memprediksi bobot 
badan dengan menggunakan ukuran panjang badan dan lingkar dada pada sapi 
persilangan Limousin. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi persilangan 
Limousin jantan dengan umur dua tahun (PI2) sebanyak 500 ekor. Metode 
penelitian yang digunakan adalah survei. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
secara purposive sampling. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
bobot badan (BB), panjang badan (PB) dan  lingkar dada (LD). Data yang 
diperoleh juga pendugaan bobot badan menggunakan analisis regresi sederhana 
dengan dimasukkan dalam rumus pendugaan bobot badan yaitu rumus Schoorl, 
Smith dan Winter. Dicoba juga pendugaan bobot badan menggunakan analisis 
regresi sederhana dengan memperhatikan korelasi antara ukuran panjang badan 
dan lingkar dada dengan bobot badan. 

Nilai rata-rata bobot badan timbang sebesar 546,24  ± 36,03 kg yang 
berarti kisarannya  antara 510,21 - 582,27 kg. Rata-rata pendugaan bobot badan 
sapi persilangan Limousin menggunakan rumus Schoorl sebesar 430,02 ± 30,64 
kg dengan nilai penyimpangan terhadap bobot badan timbang sebesar 21,27%. 
Hasil pendugaan menggunakan rumus Smith adalah sebesar 413,61 ± 30,05 kg 
dengan nilai penyimpangan mencapai 24,28%. Pendugaan rumus Winter adalah 
sebesar 482,32 ± 46,31 kg dengan nilai penyimpangan sebesar 11,7%. Hasil 
perhitungan penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendugaan bobot badan 
sapi persilangan Limousin menggunakan rumus lebih rendah daripada bobot 
badan timbang. Nilai penyimpangan dari ketiga rumus diatas menunjukkan bahwa 
rumus-rumus tersebut kurang layak dijadikan sebagai acuan untuk menduga bobot 
badan sapi persilangan Limousin karena prosentase penyimpangan lebih dari 
10%. Persamaan regresi linier sederhana antara bobot badan dengan jumlah 
panjang badan dan lingkar dada adalah : BB = -596.3 + 3.346 x (PB+LD) dengan 
nilai koefisien korelasi antara bobot badan dengan jumlah panjang badan dan 
lingkar dada diperoleh sebesar 0,961 dan koefisien determinasi sebesar 0,924. 
Rata-rata rata pendugaan bobot badan sapi persilangan Limousin menggunakan 
persamaan regresi linier sederhana lebih rendah dari bobot badan timbang  yaitu 
sebesar 546 ± 34,63 kg dengan nilai penyimpangan rata-rata mencapai 2,8% 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rumus Schoorl, Smith dan Winter 
kurang layak dipakai untuk menduga bobot badan sapi Limousin. Pendugaan 
bobot badan menggunakan persamaan regresi linier sederhana memiliki nilai 
penyimpangan yang sangat rendah sehingga dapat dijadikan acuan dalam 
melakukan pendugaan bobot badan sapi persilangan Limousin. Disarankan untuk 
melakukan uji lapang terhadap rumus persamaan regresi sederhana pada lokasi 
diluar tempat penelitian dan pada berbagai variasi umur sapi persilangan 
Limousin.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang pesat 

maka kebutuhan pangan sumber protein juga ikut meningkat. Salah satunya yaitu 

dengan peningkatan permintaan akan daging sapi. Permintaan daging sapi untuk 

kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor ke luar negeri seperti Malaysia dan 

Singapura terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun permintaan tersebut belum 

dapat diimbangi dengan suplai yang seimbang. Berdasarkan data dari Direktorat 

Jenderal Peternakan, populasi sapi potong di Indonesia tahun 2006 adalah sebesar 

10.875.125 ekor. Jumlah ini belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi 

dalam negeri terbukti pada tahun 2006 Indonesia masih mengimpor 100.340.332 

kg daging sapi terutama dari Australia. 

Penyebab utama dari hal tersebut adalah masih rendahnya produktivitas 

sapi lokal, oleh karena itu upaya peningkatan mutu genetik ternak lokal harus 

terus dilakukan salah satunya yaitu melalui jalan persilangan. Menurut Hadi dan 

Ilham (2002) salah satu jenis sapi impor yang didatangkan ke Indonesia ialah sapi 

Limousin, yang memiliki keunggulan dibanding sapi lokal yaitu pertambahan 

bobot badan harian (PBBH) berkisar antara 0,80-1,60 kg/hari, konversi pakan 

tinggi dan komposisi karkas tinggi dengan komponen tulang lebih rendah 

sedangkan PBBH sapi PO hanya memcapai 0,4 kg/hari. Romjali, Mariyono, 

Wijono dan Hartati (2007) menambahkan bahwa usaha peningkatan produksi 

melalui persilangan antara sapi lokal dengan sapi luar negeri antara lain 



Simmental atau Limousin, menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat 

dan disenangi peternak karena bentuk tubuh yang lebih besar.   

Bobot badan sangat penting diketahui karena sangat menentukan harga 

jual atau pembelian sapi, namun kenyataannya bobot badan tersebut sangat sulit 

diukur, hal ini disebabkan karena sapinya kurang jinak, alat pengukur bobot badan 

terlalu besar dan mahal serta tidak selalu tersedia timbangan di pasar-pasar hewan 

sehingga para peternak kesulitan dalam menentukan harga jual atau beli sapi yang 

lebih sering tidak menguntungkan bagi peternak. Menurut Hassen, Wilson, Rouse 

dan Tait (2004) menyatakan bahwa ukuran bobot badan merupakan salah satu 

representasi ekonomi yang penting dalam peternakan sapi potong. Selain itu, 

bobot badan juga sangat berkaitan erat dengan karakter ekonomi lainnya meliputi 

produksi dan reproduksi. 

Kelemahan sistem perdagangan ternak khususnya sapi di Indonesia yaitu 

hingga saat ini, perdagangan sapi di pasar hewan hanya berdasarkan estimasi 

visual dengan melihat performan ternak yang dilakukan oleh blantik sehingga 

faktor human error cukup tinggi. Belum adanya kebijakan standarisasi proses 

penjualan ternak, mengakibatkan peternak mengalami kerugian. Oleh karena itu 

perlu dikembangkan cara pendugaan bobot badan ternak dengan ketepatan yang 

dapat digunakan sebagai alternatif oleh peternak dapat memonitor pertumbuhan 

ternaknya dan mempermudah proses pendugaan bobot badan ternak di pasar 

hewan pada saat dijual.  

Ukuran statistik vital mempunyai hubungan dengan bobot badan. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Francis, Sibanda dan Kristensen 

(2002) pada 116 sapi lokal Zimbabwe, 72 Friesian, 95 Brahman, 88 Red dane dan 



123 sapi silangan dari 42 peternakan di Lancashire Zimbabwe diketahui bahwa 

nilai korelasi antara bobot badan dengan panjang badan adalah sebesar 0,90 

sedangkan nilai korelasi antara bobot badan dengan lingkar dada adalah sebesar 

0,96 dengan koefisien determinan sebesar 0,97. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengukuran terhadap statistik vital dapat digunakan secara efektif untuk menduga 

bobot badan  sapi. 

Pembentukan model hubungan antara statistik vital dengan bobot badan 

dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam beberapa hal yaitu nilai korelasi, 

serta analisis regresi yang nantinya akan menghasilkan persamaan yang dapat 

dijadikan acuan untuk menduga bobot badan berdasarkan ukuran statistik vital 

(panjang badan dan lingkar dada) sebagai bahan perbandingan terhadap 

pendugaan bobot badan menggunakan rumus Schoorl, Smith dan Winter. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Pengukuran bobot badan pada sapi yang akurat menggunakan alat 

timbang, namun karena harganya mahal maka tidak banyak peternak 

menggunakannya. Oleh karena itu, estimasi bobot badan menggunakan rumus 

berdasarkan ukuran statistik vital (panjang badan dan lingkar dada) dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam melakukan pendugaan bobot badan sapi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rumus pendugaan bobot badan 

berdasarkan ukuran statistik vital (panjang badan dan lingkar dada)  yang paling 

tepat untuk memprediksi bobot badan sapi persilangan Limousin.  



1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan mengetahui rumus pendugaan bobot badan sapi 

persilangan Limousin yang akurat berdasarkan ukuran statistik vital (panjang 

badan dan lingkar dada)  maka dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

melakukan pendugaan bobot badan sapi sehingga estimasi bobot badan lebih 

efisien.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang bermanfaat untuk 

mengetahui karakteristik seekor ternak, salah satunya dapat digunakan untuk 

mengestimasi bobot badan ternak. Penelitian yang dilakukan oleh Francis, 

Sibanda dan Kristensen (2002) pada 116 sapi lokal Zimbabwe, 72 Friesen, 95 

Brahma, 88 Red dane dan 123 sapi silangan dari 42 peternakan di Lancashire 

Zimbabwe diketahui bahwa nilai korelasi antara bobot badan dengan panjang 

badan adalah sebesar 0,90 sedangkan nilai korelasi antara bobot badan dengan 

lingkar dada adalah sebesar 0,96 dengan koefisien determinan sebesar 0,97. 

Pendugaan bobot badan menggunakan ukuran statistik vital (panjang 

badan, tinggi badan dan lingkar dada) dapat dilakukan dengan mengasumsikan 

tubuh sapi sebagai sebuah silinder dimana panjang badan sama dengan tinggi 

silinder dan lingkar dada sama dengan keliling silinder sehingga volume tubuh 

sapi sama dengan volume silinder. Djokosulistijo (1987) menambahkan bahwa 

berat badan sapi Madura hasil pendugaan dari kombinasi antara ukuran panjang 

badan dan  lingkar dada memberikan hasil yang lebih baik dari pada pendugaan 

bobot badan menggunakan lingkar dada.   



Pendugaan bobot badan menggunakan ukuran statistik vital belum 

dilakukan pada sapi persilangan Limousin, oleh karena itu perlu adanya suatu 

penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk menduga bobot badan sapi 

persilangan Limousin sehingga pengukuran bobot badan lebih efisien. 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Persilangan Limousin 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan, populasi sapi 

potong di Indonesia tahun 2006 adalah sebesar 2.524.573 10.875.125 ekor. 

Jumlah ini belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri terbukti 

dari tahun 2006 Indonesia masih mengimpor 100.340.332 daging sapi kg terutama 

dari Australia 

Anonimus (2006a) sapi Limousin merupakan bangsa sapi yang berasal dari 

Prancis. Ciri-ciri sapi Limousin yaitu konformasi kepala menyerupai persegi 

(perbandingan antara ukuran panjang dan lebar kepala hampir sama) , leher 

pendek, warna tubuh merah keemasan dengan warna yang lebih terang pada 

bagian perut bagian bawah, paha bagian dalam, daerah sekitar mata, mulut, anus 

dan ekor, konformasi badan kompak. Hadi dan Ilham (2002) menambahkan 

bahwa salah satu jenis sapi impor yang didatangkan ke Indonesia ialah sapi 

Limousin, yang memiliki keunggulan dibanding sapi lokal yaitu pertambahan 

bobot badan harian (PBBH) berkisar antara 0,80-1,60 kg/hari, konversi pakan 

tinggi dan komposisi karkas tinggi dengan komponen tulang lebih rendah 

Balai Inseminasi Buatan Singosari pada tahun 2006 memiliki sapi 

limousin Murni (pure breed)  sebanyak 24 ekor dengan rata-rata bobot badan 

sebesar 895,6 ± 68,2 kg, rata-rata panjang badan 183,8 ± 9,1 cm, dan rata-rata 

lingkar dada 231,6 ± 12,1 cm.  



Menurut Taylor (1995) dalam bukunya Scientific Farm Animal Production 

menyatakan bahwa penentuan umur sapi dapat dilakukan dengan memperhatikan 

jumlah gigi seri tetap (poel) yang tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penetuan Umur Sapi Berdasarkan Gigi Seri Tetap 

Kondisi Permanent Incicors Perkiraan Umur Ternak 

Gigi seri belum tanggal (PI0) Dibawah 1 tahun 

Gigi seri ganti 2 buah (PI2) 1,5 – 2 tahun 

Gigi seri ganti 4 buah (PI4) 2,5 – 3 tahun 

Gigi seri ganti 6 buah (PI6) 3,25 – 4 tahun 

Gigi seri ganti 8 buah (PI8) Lebih dari 4 tahun 

Sumber : Taylor (1995)  

 
2.2 Bobot Badan 

Menurut Hassen, Wilson, Rouse dan Tait (2004) Ukuran bobot badan 

merupakan salah satu representasi ekonomi yang penting dalam peternakan sapi 

potong. Selain itu, bobot badan juga sangat berkaitan erat dengan aspek ekonomi 

lainnya meliputi produksi dan reproduksi. Djagra (2007) manyatakan bahwa 

pertumbuhan tubuh secara keseluruhan umumnya diukur dengan bertambahnya 

berat badan sedangkan besarnya badan dapat diketahui melalui pengukuran pada 

tinggi badan, panjang badan dan lingkar dada. Taylor (1995) menambahkan 

bahwa berdasarkan curva sigmoid pertumbuhan sapi, pertumbuhan yang konstan 

dimulai pada saat ternak berumur 22 bulan atau lebih kurang 1 tahun. 

 

 



2.3 Pengukuran Panjang Badan, Tinggi Badan dan Lingkar Dada Sapi 

Menurut Gilbert, Bailey dan shannon (1993) bahwa pengukuran lingkar 

dada dilakukan dengan cara melingkari pita ukur pada tubuh ternak tepat 

dibelakang kaki depan. Pita ukur harus dikencangkan sehingga pita ukur pada 

bagian dada terasa. Fry (2008) menambahkan bahwa pengukuran panjang badan 

dilakukan dengan cara membentangkan mistar ukur mulai dari sendi bahu 

(scapula lateralis) sampai tulang tapis (tuber ischii). Sebelum dilakukan 

pengukuran di atas ternak harus dalam posisi normal, kaki depan dan belakang 

harus sejajar satu sama lain dan kepala ternak harus menghadap kedepan. 

Anonimus (2006b) ternak sebaiknya dipuasakan selama 12 jam sebelum 

dilakukan pengukuran. Hal ini bertujuan agar kondisi ternak tersebut mencapai 

bobot  badan kosong. 

Menurut Willian dan Jenkins (1998) bobot badan kosong yaitu bobot 

badan ternak meliputi berat dari isi saluran pencernaan.  

 

2.4 Pendugaaan Bobot Badan Menggunakan Rumus 

Menurut Gafar (2007) rumus-rumus yang dapat digunakan untuk menduga 

bobot badan adalah :  

Rumus Schoorl (lbs) = 
100

)22( 2
)( +cmLD

 

      Rumus Winter (lbs) =
300

)( )(
2

)( inchiinchi xPBLD
 

             Rumus Smith (lbs)  = 
100

)18( 2
)( +cmLD

 

Keterangan: LD = Lingkar Dada, 
             PB = Panjang Badan 



Mcculloch dan Talbot, (2007) menyatakan bahwa pengukuran statistik 

vital berupa panjang badan dan lingkar dada untuk menduga bobot badan sudah 

dilakukan pada beberapa bangsa sapi baik pada umur maupun jenis kelamin yang 

berbeda. Rata-rata penyimpangan yang diperoleh dalam pendugaan bobot badan 

tersebut mencapai 5-10%. Selaras dengan pernyataan tersebut Williamson dan 

Payne (1978) juga menyatakan bahwa penyimpangan pendugaan bobot badan 

umumnya berkisar antara 5% sampai 10 % dari bobot badan sebenarnya. 

 

2. 5 Korelasi antara Ukuran Statistik Vital dengan Bobot Badan  

Dalam usaha peternakan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan produk-

tivitas ternak, penilaian sifat karkas maupun berbagai dimensi tubuh. Dimensi 

tubuh yang merupakan faktor yang erat hubungannya dengan penampilan dan 

sifat produksi seekor  ternak dapat digunakan untuk menduga berat badan ternak 

sapi (Bugiwati, 2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Francis, Sibanda dan Kristensen (2002) 

pada 116 sapi lokal Zimbabwe, 72 Friesen, 95 Brahma, 88 Red dane dan 123 sapi 

silangan dari 42 peternakan di Lancashire Zimbabwe diketahui bahwa nilai 

korelasi antara bobot badan dengan panjang badan adalah sebesar 0,90 sedangkan 

nilai korelasi antara bobot badan dengan lingkar dada adalah sebesar 0,96 dengan 

koefisien determinan sebesar 0,97.  

Pendugaan Bobot Badan (BB) sapi Bali jantan dengan menggunakan 

lingkar dada (LD) dan Panjang Badan (PB) dapat dilakukuan dengan 

mengumpamakan bentuk tubuh sapi jantan sebagai bentuk Silinder (Sampurna 

dan Batan, 2000).  



Menurut Nutt, Holloway dan Butts (1998) hubungan antara berat isi rumen 

dengan bobot badan kuat yang  ditunjukkan dengan nilai  koefesien determinasi 

hubungan sebesar 0,70. Sugiyono (2005) menambahkan bahwa interval nilai 

koefisien korelasi antara 0,80 sampai 1,00 menunjukkan hubungan yang sangat 

kuat. 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Timur yaitu Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang, Kecamatan Wonosalam dan Ngoro Kabupaten 

Jombang serta Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Agustus – September 2007. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi persilangan 

Limousin jantan yang berasal dari persilangan Peranakan Ongole dengan 

Limousin dan rata-rata umur sapi tersebut adalah dua tahun (PI2) sebanyak 500 

ekor. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Timbangan digital merk ICONIC digunakan untuk penimbangan bobot 

badan dengan skala ketelitian 2 kg. 

2. Pita ukur merk Butterfly digunakan untuk mengukur lingkar dada dengan 

skala ketelitian 0,1 cm 

3. Tongkat ukur untuk mengukur panjang badan dengan skala ketelitian     

0,1 cm. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara purposive sampling atau dilakukan dengan cara 

mengambil subyek didasarkan atas kriteria tertentu yaitu sapi persilangan 



Limousin jantan berumur dua tahun (PI2). Data yang diambil berupa bobot badan 

tiap sapi yang diukur menggunakan timbangan digital, ukuran panjang badan 

diukur dengan menggunakan mistar ukur serta lingkar dada yang diukur 

menggunakan pita ukur. Data diperoleh dengan cara pengukuran secara langsung 

pada ternak. 

 

3.4 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari ukuran statistik vital yang meliputi panjang 

badan dan lingkar dada dimasukkan dalam rumus pendugaan bobot badan yaitu 

rumus Schoorl, Smith dan Winter. Menurut Gafar (2007) rumus-rumus yang dapat 

digunakan untuk menduga bobot badan adalah : 

Rumus Schoorl (lbs) = 
100

)22( 2
)( +cmLD

 

      Rumus Winter (lbs) =
300

)( )(
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             Rumus Smith (lbs) = 
100

)18( 2
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Keterangan:  LD = Lingkar Dada 

         PB = Panjang Badan 

Selanjutnya untuk mengetahui ketepatan rumus pendugaan maka dihitung 

besarnya nilai penyimpangan antara bobot badan hasil pendugaan menggunakan 

rumus dengan bobot badan timbang. Besarnya nilai penyimpangan dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = %100x
BBT

BBTBBR −
 

Keterangan: 
P   = Prosentase penyimpangan 
BBR   = Bobot badan hasil pendugaan menggunakan rumus 
BBT   = Bobot badan hasil timbang 



Nilai penyimpangan merupakan dasar penerimaan atau penolakan terhadap 

rumus Schoorl, Smith dan Wnter apabila diaplikasikan terhadap sapi persilangan 

Limousin. Mcculloch dan Talbot, (2007) menyatakan bahwa pengukuran statistik 

vital tubuh untuk menduga bobot badan sudah dilakukan pada beberapa bangsa 

sapi baik pada umur maupun jenis kelamin yang berbeda. Rata-rata penyimpangan 

yang diperoleh dalam pendugaan bobot badan tersebut mencapai 5-10%. 

Apabila nilai penyimpangan yang diperoleh lebih besar dari 10%, maka 

perlu dibuat rumus baru dengan memperhatikan korelasi antara panjang badan dan 

lingkar dada dengan bobot badan. Korelasi tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan analisis regresi linier  sederhana (Seni, 2005) 

� = a + bX 

dimana: � = variabel terikat  (dependent) 

   X = variabel bebas (independent) 

   a = nilai konstanta 

   b = koefisien arah regresi (kemiringan) 

Anonimus (2007) menambahkan bahwa harga a dapat dihitung dengan rumus: 
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Harga b dapat dihitung dengan rumus: 
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Gunarto (2006) menjelaskan bahwa koefisien korelasi (r) adalah ukuran 

hubungan linier peubah X (variabel bebas) yang dalam penelitian adalah panjang 

badan dan lingkar dada dan Y (variabel terikat) yaitu bobot badan. Sedangkan 



koefisien determinasi (R2) adalah ukuran proporsi keragaman total nilai peubah Y 

yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linier. Rumus 

koefisien korelasi dan koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 

           

         

 R2 = (r)2 

 

Batasan Istilah 

1. Bobot Badan Timbang merupakan berat total individu ternak setelah 

dilakukan penimbangan 

2. Panjang Badan adalah jarak lurus dari sendi bahu (scapula lateralis) 

sampai tulang tapis (tuber ischii). 

3. Lingkar Dada adalah lingkaran keliling dada yang diukur didekat kaki 

depan bagian belakang (belakang siku)
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dibeberapa peternakan penggemukan sapi potong 

skala besar yang berada di wilayah Jawa Timur yaitu di Kabupaten Malang, 

Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk. Jumlah sapi Limousin yang 

ditimbang dan diukur statistik vitalnya (panjang badan dan lingkar dada) adalah 

sebanyak 500 ekor dengan perincian 110 ekor di Kabupaten Malang, 235 ekor di 

Kabupaten Jombang dan 155 ekor di Kabupaten Nganjuk.  

Sapi persilangan Limousin yang diukur statistik vitalnya umumnya 

memiliki ciri antara lain warna tubuh merah keputihan, konformasi kepala 

kompak atau menyerupai persegi, leher pendek, warna yang lebih terang pada 

bagian sekitar mata dan mulut serta konformasi badan kompak. Anonimus (2006a) 

meyatakan bahwa ciri-ciri sapi Limousin yaitu konformasi kepala menyerupai 

persegi (perbandingan antara ukuran panjang dan lebar kepala hampir sama), leher 

pendek, warna tubuh merah keemasan dengan warna yang lebih terang pada 

bagian perut bagian bawah, paha bagian dalam, daerah sekitar mata, mulut, anus 

dan ekor, konformasi badan kompak.   

Penimbangan bobot badan dan pengukuran statistik vital dilakukan pada 

sapi persilangan Limousin jantan yang berumur dua tahun sebanyak 500 ekor. 

Umur ternak dapat diduga melalui komposisi gigi seri tetap (permanent incisor) 

yang tanggal (poel). Menurut Taylor (1995) sapi yang memiliki gigi poel 

sebanyak satu pasang (PI2) diperkirakan umurnya mencapai 1,5 – 2 tahun 



Pemilihan umur ternak yang berumur dua tahun dimaksudkan agar terjadi 

keseragaman dari segi umur sehingga variasi data tidak dipengaruhi oleh umur 

ternak. Sapi yang telah mencapai umur dua tahun umunya memiliki pertambahan 

bobot badan yang konstan. Hal ini didukung Taylor (1995) menambahkan bahwa 

berdasarkan curva sigmoid pertumbuhan ternak, pertumbuhan yang konstan 

dimulai pada saat ternak berumur 22 bulan atau lebih kurang 1 tahun. 

 

4.2 Penimbangan Bobot Badan dan Pengukuran Statistik Vital 

Penimbangan bobot badan dilakukan dengan cara sapi dinaikkan ke atas 

bantalan timbangan dengan posisi kaki sejajar satu sama lain. Sapi diusahakan 

tidak banyak bergerak saat dilakukan pencatatan bobot badan. Penimbangan 

dilakukan pada pagi hari sebelum ternak diberi pakan, hal ini dilakukan agar 

ternak dalam kondisi bobot badan kosong (empty body weight) karena ternak telah 

berpuasa sejak diberi makan pada sehari sebelumnya, tepatnya pada sore hari. 

Anonimus (2006b) Ternak sebaiknya dipuasakan selama 12 jam sebelum 

dilakukan pengukuran. Hal ini bertujuan agar kondisi ternak tersebut mencapai 

bobot  badan kosong bobot  Menurut Willian dan Jenkins (1998) bobot badan 

kosong yaitu bobot badan ternak meliputi berat dari isi saluran pencernaan. 

Hasil penimbangan bobot badan dan pengukuran statistik vital dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan Bobot Badan dan Statistik Vital Sapi Persilangan Limousin 

Variabel Rataan  
Bobot Badan 546,24 ± 36,03 kg 
Lingkar Dada 185,24 ± 7,41  cm 
Panjang Badan 156,18 ± 4,74  cm 



Hasil penimbangan menunjukkan bahwa rata-rata bobot badan sapi 

persilangan Limousin yang ditimbang adalah sebesar 546,24 ± 36,03 kg dengan 

bobot badan tertinggi sebesar 582,27 kg dan terendah sebesar 510,21 kg.  

Rataan panjang badan hasil pengukuran 156,18 ± 4,74 cm dengan nilai 

panjang badan tertinggi sebesar 160,92 cm dan terendah sebesar 151,44 cm. 

Lingkar dada rata-ratanya sebesar 185,24 ± 7,41 cm dengan nilai panjang badan 

tertinggi sebesar 192,65 cm dan terendah sebesar 177,83 cm. Rata-rata ukuran 

statistik vital ini masih lebih kecil dibandingan dengan sapi Limousin murni yang 

terdapat di Balai Inseminasi Buatan Singosari yang merupakan sumber bibit sapi 

Limousin untuk program inseminasi buatan di wilayah Jawa Timur. Balai 

Inseminasi Buatan Singosari pada tahun 2006 memiliki sapi Limousin Murni 

(pure breed)  sebanyak 24 ekor dengan rata-rata bobot badan sebesar 895,6 ± 68,2 

kg, rata-rata panjang badan 183,8 ± 9,1 cm dan rata-rata lingkar dada 231,6 ± 12,1 

cm. Perbedaan tersebut disebabkan karena perpaduan genetik antara sapi lokal 

Indonesia dengan sapi Limousin, dimana statistik vital sapi lokal lebih rendah 

daripada sapi Limousin sehingga rata-rata statistik vital sapi persilangan Limousin 

akan lebih rendah daripada sapi Limousin murni. 

Perkawinan silang (crossbreeding) antara sapi Limousin murni dengan sapi 

lokal Indonesia menghasilkan sapi persilangan Limousin yang memiliki  rata-rata 

bobot badan dan nilai statistik vital yang lebih rendah dari induk sapi Limousin 

murni.  

 

 

 



4.3 Pendugaan Bobot Badan Berdasarkan Rumus Schoorl, Smith dan Winter 

Hasil pendugaan bobot badan sapi Limousin berdasarkan rumus Schoorl, 

Smith dan Winter dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan Bobot Badan Sapi Persilangan Limousin Berdasarkan Rumus 

Schoorl, Smith dan Winter 

 
Rumus 
Pendugaan 

Bobot Badan 
Timbang (kg) 

Bobot Badan 
Rumus (kg) 

BBT - BBR 
kg (%) 

Schoorl 546,24 ± 36,03  430,02 ± 30,64 116,21 ± 11,26 21,29 
Smith 546,24 ± 36,03  413,16 ± 30,05 132,63 ± 11,48 24,28 
Winter 546,24 ± 36,03  482,32 ± 46,31 63,92 ± 13,39 11,87 
 
Sumber : Perhitungan data penelitian 

Pendugaan bobot badan sapi persilangan Limousin menggunakan rumus 

Schoorl diketahui sebesar 430,02 ± 30,64 kg dengan nilai tertinggi sebesar 460,66 

kg dan terendah sebesar 399,38 kg sedangkan rata-rata bobot badan timbang  

546,24 ± 36,03 kg sehingga rata-rata penyimpangannya sebesar 116,21 ± 11,26 kg 

yang berarti bahwa nilai bobot badan hasil pendugaan menggunakan rumus 

Schoorl memiliki penyimpangan tertinggi dari bobot badan timbang sebesar 127,5 

kg dan terendah 104 kg dengan prosentase penyimpangan mencapai 21,29% 

(lampiran 1). Tingginya nilai penyimpangan pada rumus schoorl terjadi karena 

rumus Schoorl biasa digunakan pada sapi perah yang memiliki konformasi tubuh 

yang berbeda dengan sapi potong. Hal ini sesuai dengan Wiliamson dan Payne 

(1978) yang menyatakan bahwa pendugaan berat badan sapi menggunakan rumus 

Schoorl biasa dilakukan pada sapi FH. 

Hasil pendugaan bobot badan sapi persilangan Limousin dengan 

menggunakan rumus Smith adalah sebesar 413,61 ± 30,05 kg sedangkan rata-rata 

bobot badan timbang sebesar 546,24 ± 36,03 kg sehingga rata-rata 



penyimpangannya sebesar 132,63 ± 11,48 kg yang berarti bahwa nilai bobot 

badan hasil pendugaan menggunakan rumus Smith memiliki penyimpangan 

tertinggi dari bobot badan timbang sebesar 144,1 kg dan terendah 121,2 kg 

dengan prosentase penyimpangan mencapai 24,28% (lampiran 1). Bobot badan 

hasil pendugaan menggunakan rumus Smith memberikan hasil dengan selisih 

yang lebih besar dibandingkan dengan bobot badan hasil pendugaaan 

menggunakan rumus Schoorl. Hal ini disebabkan karena nilai konstanta rumus 

Smith (18) lebih kecil dibandingkan dengan konstanta rumus Schoorl (22).  

Rata-rata bobot badan hasil pendugaan rumus Winter adalah sebesar 

482,32 ± 46,31 kg sedangkan rata-rata bobot badan timbang sebesar 546,24  ± 

36,03 kg sehingga rata-rata penyimpangannya sebesar 63,92 ± 13,39 kg yang 

berarti bahwa nilai bobot badan hasil pendugaan menggunakan rumus Winter 

memiliki penyimpangan tertinggi dari bobot badan timbang sebesar 77,3 kg dan 

terendah 50,5 kg dengan prosentase penyimpangan mencapai 11,7% (lampiran 1).  

Wiliamson dan Payne (1978) menyatakan bahwa tingginya nilai penyimpangan 

pada rumus Winter terjadi karena pendugaan bobot badan sapi menggunakan 

rumus Winter biasa dilakukan terhadap sapi Zebu 

Nilai penyimpangan dari ketiga rumus diatas menunjukkan bahwa rumus-

rumus tersebut kurang layak dijadikan sebagai acuan untuk menduga bobot badan 

sapi persilangan Limousin� di Indonesia, khususnya di wilayah penelitian. Nilai 

penyimpangan bobot badan hasil pendugaan yang cukup tinggi dari bobot badan 

sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian bagi peternak baik dalam memonitor 

pertumbuhan maupun dalam proses jual beli ternak. Hal ini didukung oleh 

Mcculloch dan Talbot, (2007) yang menyatakan bahwa pengukuran statistik vital 



tubuh untuk menduga bobot badan sudah dilakukan pada beberapa bangsa sapi 

baik pada umur maupun jenis kelamin yang berbeda. Rata-rata penyimpangan 

yang diperoleh dalam pendugaan bobot badan tersebut mencapai 5-10%.  

Tingginya nilai penyimpangan tersebut dapat disebabkan karena rumus 

Schoorl, Smith dan Winter diperoleh dengan penelitian terhadap hubungan bobot 

badan ternak dengan ukuran statistik vital yang dilakukan pada kondisi 

lingkungan dan bangsa sapi yang berbeda dengan kondisi penelitian ini. Variasi 

berat alat pencernaan merupakan sumber utama penyimpangan dalam  

pengukuran bobot badan ternak. Menurut Nutt, Holloway dan Butts (1998) 

hubungan antara berat isi rumen dengan bobot badan sangat kuat yang  

ditunjukkan dengan nilai  koefesien determinan sebesar 0,70. 

 

4.4 Korelasi Ukuran Statistik Vital dengan Bobot Badan  

Dalam usaha peternakan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan produk-

tifitas ternak, penilaian sifat karkas maupun berbagai dimensi tubuh. Dimensi 

tubuh yang merupakan faktor yang erat hubungannya dengan penampilan dan 

sifat produksi seekor  ternak dapat digunakan untuk menduga berat badan ternak 

sapi (Bugiwati, 2007). Djagra (2007) menambahkan bahwa pertumbuhan tubuh 

secara keseluruhan umumnya diukur dengan bertambahnya berat badan 

sedangkan besarnya badan dapat diketahui melalui pengukuran pada panjang 

badan dan lingkar dada. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa kecenderungan hubungan antara bobot 

badan dengan ukuran tubuh berupa garis linier terdapat pada hubungan antara 

bobot badan dengan penjumlahan panjang badan dan lingkar dada. Hal ini 



didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sampurna dan Batan (2000) bahwa 

pendugaan bobot badan sapi jantan dengan menggunakan lingkar dada dan 

panjang badan dapat dilakukan dengan mengumpamakan bentuk tubuh sapi Bali 

jantan sebagai bentuk silinder. 

Korelasi antara kombinasi panjang badan dan lingkar dada dengan bobot 

badan pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier 

sederhana menghasilkan persamaan regresi, koefisien korelasi dan koefisien 

determinan (R2). Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh 

persamaan regresi � = -596,3 + 3,346.X dimana variabel Y adalah bobot badan 

dan X adalah jumlah panjang badan dan lingkar dada. Nilai koefisien korelasi 

kedua varibel tersebut adalah sebesar 0.961 dan koefisien determinasi sebesar 

0.924. Nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi dari hubungan antara 

kombinasi panjang badan dan lingkar dada dengan bobot badan lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi dari 

hubungan antara panjang badan dengan bobot badan maupun lingkar dada dengan 

bobot badan. Hubungan antara panjang badan dengan bobot badan memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,6 dan koefisien determinasi sebesar 0,36. Sedangkan 

hubungan antara lingkar dada dengan badan dengan bobot badan memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,95 dan koefisien determinasi sebesar 0,91.  

Nilai -596,3 dalam persamaan tersebut berarti bahwa bila variabel bebas 

berupa jumlah antara panjang badan dengan lingkar dada memiliki nilai nol, maka 

variabel terikat berupa bobot badan akan turun sebesar -596,3 kg. Nilai 3,346  

dalam persamaan tersebut berarti bahwa bila variabel bebas ditingkatkan satu 

satuan maka akan meningkatkan variabel terikat sebesar 3,346 kg. Nilai koefisien 



korelasi sebesar 0.961 menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara bobot 

badan dengan jumlah panjang badan dan lingkar dada sangat kuat. Menurut 

sugiyono (2005) nilai koefisien korelasi antara 0,80 – 1,00 menunjukkan 

hubungan yang sangat kuat. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,924 artinya 

variasi bobot badan sebesar 92,4% dipengaruhi oleh statistik vital yaitu ukuran 

panjang badan dan lingkar dada sedangkan 7,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar kedua variabel tersebut. 

Perhitungan pendugaan bobot badan sapi persilangan Limousin 

menggunakan persamaan regresi linier adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Nilai penyimpangan rumus persamaan regresi linier sederhana  

Variabel Rataan   
Bobot badan timbang (Kg) 546,24 ± 36,03 
Bobot badan hasil persamaan regresi (Kg) 546 ± 36,63 
Penyimpangan (Kg) 15 
Penyimpangan (%) 2,8 

 
Sumber : Perhitungan data penelitian 

Nilai penyimpangan rata-rata mencapai 2,8% (lampiran 3) yang 

merupakan salah satu indikasi bahwa persamaan tersebut dapat dijadikan acuan 

untuk menduga bobot badan. Hal ini didukung oleh Williamson dan Payne (1978) 

yang menyatakan bahwa penyimpangan pendugaan bobot badan umumnya 

berkisar antara 5% sampai 10 % dari bobot badan sebenarnya.�Keseragaman nilai 

pengukuran dengan mengunakan rumus regresi dapat dilihat dalam bentuk 

diagram garis yang titik-titik penyebarannya mendekati garis linier.  

Kurva hubungan antara bobot badan dengan jumlah panjang badan dan 

lingkar dada dapat dilihat pada gambar 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva hubungan jumlah antara panjang badan dan lingkar dada 
dengan bobot badan 

 



 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rumus Schoorl, Smith dan Winter 

menghasilkan penyimpangan yang cukup tinggi dalam menduga bobot badan sapi 

persilangan Limousin sedangkan pendugaan menggunakan persamaan regresi 

linier sederhana dengan peubah panjang badan dan lingkar dada menghasilkan 

penyimpangan sebesar 2,8%. 

 

5.2 Saran 

Pemakaian persamaan regresi linier sederhana untuk menduga bobot 

badan berdasarkan ukuran statistik vital perlu dibuktikan lagi ketepatannya di luar 

lokasi penelitian terhadap materi yang memiliki variasi umur, kondisi tubuh dan 

bangsa sapi potong sehingga nantinya akan diperoleh rumus umum yang lebih 

akurat dan dapat diterapkan pada semua bangsa sapi dan memiliki penyimpangan 

yang rendah  terhadap bobot badan timbang.  

 

�
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