
 

BOBOT LAHIR DAN MORPHOMETRIK PEDET UMUR 3−5 

HARI HASIL PERSILANGAN ANTARA PEJANTAN 

SIMENTAL DAN LIMOUSIN DENGAN INDUK SIMPO HASIL 

INSEMINASI BUATAN (IB) 
 

 

SKRIPSI 
 

 

Oleh : 

 

Irwan Cahyo Utomo 

NIM. 0910553033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2014 



 

BOBOT LAHIR DAN MORPHOMETRIK PEDET UMUR 3−5 

HARI HASIL PERSILANGAN ANTARA PEJANTAN 

SIMENTAL DAN LIMOUSIN DENGAN INDUK SIMPO HASIL 

INSEMINASI BUATAN (IB) 
 

 

SKRIPSI 
 

 

Oleh : 

 

Irwan Cahyo Utomo 

NIM. 0910553033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2014 



 

BOBOT LAHIR DAN MORPHOMETRIK PEDET UMUR 3−5 

HARI HASIL PERSILANGAN ANTARA PEJANTAN 

SIMENTAL DAN LIMOUSIN DENGAN INDUK SIMPO HASIL 

INSEMINASI BUATAN (IB) 
 

 

SKRIPSI 
 

 

Oleh : 

Irwan Cahyo Utomo 

NIM. 0910553033 

 

 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari/Tanggal: Senin/17 Maret 2014 

 

 

Menyetujui 

 

Pembimbing Utama, 

 

 

 

(Dr. Ir. Gatot Ciptadi, DESS) 

NIP. 19600512 198701 1 001 

Tanggal............................... 

Pembimbing Pendamping, 

 

 

 

(Dr. Ir. Moch Nasich, MS) 

NIP. 19551106 198303 1 001 

Tanggal............................... 

 

 

Penguji I, 

 

 

 

(Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP) 

NIP. 19560603 198203 2 001 

Tanggal............................... 

 

 

Penguji II, 

 

 

 

(Dr. Ir. Imam Thohari, MP) 

NIP. 19590211 198601 1 002 

Tanggal............................... 

 

 

 Mengetahui 

Dekan, 

 

 

(Prof. Dr. Ir. Kusmartono) 

  NIP. 19590406 198503 1 005 

Tanggal............................. 

 

 



 

RIWAYAT PENULIS 

 

Peneliti dilahirkan di Jember pada tanggal 17 April 1991 sebagai putra pertama Bapak   

H. Ahmad Siswanto dan Ibu Hj. Siti Aisyah Najmu Sani. Pada Tahun 2003 lulus SD Negeri 

02 Menampu, tahun 2006 lulus SMP Negeri 1 Gmumukmas dan tahun 2009 lulus SMA 

Negeri 1 Kecong, peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi program S1 di 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tahun 2009. 

Peneliti pernah aktif pada Unit Aktifitas Kerohanian Islam (UAKI) periode 2010-2011 

sebagai anggota dari bagian multimedia. Peneliti memperoleh sertifikat Pendidikan dan 

Latihan Inseminasi Buatan dan Paramedis Veteriner yang dilaksanakan di Dinas Peternakan 

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 



 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. Ir. Gatot Ciptadi, DESS selaku pembimbing utama yang senantiasa berkenan 

memberikan motivasi, bimbingan dan koreksi kepada penulis. 

2. Dr. Ir. Moch. Nasich, MS selaku pembimbing pendamping sekaligus sebagai Ketua 

Jurusan produksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya atas saran, motivasi, 

dan bimbingannya. 

3. Prof. Dr. Ir. Kusmartono, selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang 

telah banyak membina dalam proses pembuatan skripsi. 

4. Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS., selaku ketua Program Studi Peternakan atas motivasi, 

bantuan dan pelayanan yang baik kepada penulis. 

5. Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP dan Dr. Ir. Imam Thohari, MP selaku penguji atas masukan dan 

saran selama Ujian Sarjana. 

6. H. Achmad Siswanto dan Hj. Siti Aisyah Najmu Sani selaku motivator utama yang telah 

memberikan dukungan moral, spiritual dan finansial kepada penulis hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

7. Para peternak Sapi Simpo di Kecamatan Gumukmas yang telah memberi ijin serta fasilitas 

bagi peneliti didalam mengadakan penelitian. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak 

langsung membantu penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pengerjaan laporan ini, oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang 

membutuhkan. 

 

 

 

 

Malang, Februari 2014  

 

 Penulis, 

 

 

 

 

ii 



 

THE BIRTH WEIGHT AND MORPHOMETRIC AGE 3 TO 5 DAYS OF THE 

CROSSBREED CALVES FROM SIMMENTAL AND LIMOUSINE BULLS WITH 

SIMPO COW THROUGH ARTIFICIAL INSEMINATION  

 

Irwan Cahyo Utomo
1
, Gatot Ciptadi

2
 and Moch. Nasich

2 

 

1) Student of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 

2) Lecture of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 

 

ABSTRACT 

 

This research was carried out in Gumukmas districk Jember regency from May to July 

2013. The purpose of this research was to compare the performance calves of the crossbreed 

from Simmental and Limousine bulls with Simpo cows. The material used for this research 

includes 25 calves crossbreed from Simmental and Limousine bulls with Simpo cows. 

Method of research is field research. Sampling technique is purposive sampling. The Result 

showed significant different (P<0,05) between birth weight, chest circle, body length, and 

gumba height. Body length were significantly different (P<0,01) among the crossbreed calves 

from Simmental and Limousine bulls with Simpo cows. The averages of birth weight 

(36,04±2,44 kg), chest circle (76,2±2,50 cm), body length (57.48±1.73 cm), and gumba height 

(67.32±2.41 cm) of the crossbreed calves from Limousine bull with Simpo cow. Meanwhile, 

those of the crossbreed calves from Simmental bull with Simpo cow are birth weigh (34.04 ± 

2.33 kg); chest circle (74.6 ± 2.29 cm); body length (58.88 ± 1.45 cm); and gumba height 

(65.88 ± 2.07 cm). Body weight and morphometric of the crossbreed calves from Limousine 

bulls with Simpo cow is better than that of the crossbreed calves from Simmental bulls with 

Simpo cow. 
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2013 di peternak rakyat 

Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. 

Tujuan penelitian adalah untuk membandingkan penampilan pedet hasil persilangan 

antara pejantan Limousin dengan induk Simpo (Simental x PO) dan pejantan Simental dengan  

induk Simpo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai informasi dan bahan 

pertimbangan dalam melakukan persilangan. 

Materi penelitian adalah pedet hasil persilangan pejantan Limousin atau Simental dengan  

induk Simpo masing-masing sebanyak 25 ekor yang berumur 3 sampai 5 hari. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapang dan pemilihan sampel ternak 

dilakukan secara purposive sampling. Variabel yang diamati adalah bobot lahir, lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi gumba. Data yang diperoleh dihitung rata-rata dan simpangan 

bakunya yang selanjutnya dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan 

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan nyata (P<0,05) antara bobot lahir, lingkar 

dada,  tinggi gumba, sedangkan panjang badan ada perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

pada pedet hasil persilangan pejantan Limousin atau Simental dengan induk Simpo. Rataan 

bobot lahir (36,04±2,44 kg), lingkar dada (76,2±2,50 cm), panjang badan (57,48±1,73 cm) 

dan tinggi gumba (67,32±2,41 cm) pedet hasil persilangan pejantan Limousin dengan induk 

Simpo dan sedangkan pada pejantan Simmental dengan induk Simpo sebesar bobot lahir 

(34,4±2,33 kg); lingkar dada (74,68±2,29 cm); panjang badan (58,88±1,45 cm) dan tinggi 

gumba (65,88±2,07 cm). 

Kesimpulan penelitian ini bahwa Bobot lahir dan morphometrik pada persilangan 

pejantan Limousin dengan induk Simpo menunjukkan penampilan yang lebih baik dari pada 

pedet hasil persilangan pejantan Simental dengan Simpo kecuali pada panjang badan 

menunjukkan penampilan lebih baik antara persilangan pejantan Simental dengan Simpo 

daripada hasil persilangan Limousin dengan Simpo. Perhitungan estimasi pedet hasil 

persilangan dengan menggunakan persamaan regresi linier sederhana menghasilkan hubungan 

yang sangat kuat antara bobot badan dengan lingkar dada. Disarankan dalam beternak 

melakukan perkawinan IB pada induk Simpo dengan pejantan 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 hewani asal ternak 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 terus meningkat dari tahun ke tahun, namun 

permintaan tersebut belum dapat diimbangi dengan suplai yang seimbang. Berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik (2012) populasi sapi potong di Indonesia tahun 2012 adalah sebesar 

16.034.337 ekor. Jumlah ini belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri 

terbukti pada tahun 2012 Indonesia masih mengimpor 34.000 ton daging sapi. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan 

populasi sapi potong di Indonesia. Salah satu program yang sudah berjalan cukup lama adalah 

program persilangan dengan menggunakan metode inseminasi buatan (IB). Tidak kurang dari 

10 bangsa sapi potong impor telah diperkenalkan, namun persilangan tersebut kurang 

diimbangi dengan program pemuliaan yang terarah, sehingga apabila tidak dibenahi justru 

dapat berdampak negatif terhadap perbaikan mutu genetik. 

Bobot badan dan morphometrik sangat penting diketahui karena sangat menentukan 

harga jual atau pembelian sapi, namun kenyataannya hal tersebut sangat sulit diukur, hal ini 

disebabkan karena sapinya kurang jinak, sehingga para peternak kesulitan dalam menentukan 

harga jual atau beli sapi yang lebih sering tidak menguntungkan bagi peternak. 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. 

Sapi hasil silangan menunjukkan penampilan yang lebih baik dibandingkan dengan sapi 

lokal, sehingga banyak disenangi oleh peternak, terbukti dari banyaknya sapi-sapi lokal (PO) 

yang disilangkan dengan Simental dan Limousin, disamping mempunyai pertumbuhan yang 

cepat dan kualitas karkas yang baik, sapi hasil silangan juga mempunyai harga jual yang 

tinggi.   

Perkembangan persilangan sapi potong di Jawa Timur sangat pesat terutama di daerah 

Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan daerah tropis 

dengan suhu berkisar antara 25
o
C−33

o
C dengan ketinggian ± 12 mdpl. Peternak sekitar 

banyak yang menyilangkan induk sapi Simental x PO (Simpo), Limousin x PO (Limpo) 

dengan IB Simental atau Limousin secara backcross maupun secara three breed rotation. Hal 

ini sesuai dengan program persilangan dua atau tiga bangsa yang menurut Chapman dan 

Zobell (2004) akan dapat meningkatkan kemungkinan pemanfaatan heterosis hingga 87% 

untuk menghasilkan bangsa yang super. 

Program persilangan sapi potong pada peternakan rakyat belum terarah, sementara usaha 

pembibitan tetap berjalan dan bertahan pada skala usaha dan produktivitas yang masih rendah, 

sehingga sering kali dikembangbiakan IB sesuai dengan kesenangan dan kemampuan 

peternak. Kondisi ini dapat menyebabkan hasil persilangan sering kali jauh dari harapan, 

x 1 



 

karena tujuan cross breeding tidak jelas, dan kurangnya pemahaman peternak akan arti dari 

persilangan. 

Secara ekonomis dalam jangka pendek metode persilangan yang dilakukan di Kecamatan 

Gumukmas Kabupaten Jember antara pejantan dari Simental atau Limousin dengan induk 

Simpo memang sangat menguntungkan, namun belum diketahui dampaknya untuk jangka 

panjang terutama dikaitkan dengan tujuan untuk peningkatan produksi serta peningkatan 

populasi sapi potong. Maka dari itu, perlu dikaji ulang mengenai penampilan bobot badan dan 

morphometrik pedet yang dihasilkan oleh persilangan sapi Simental dan Limousin dengan 

induk Simpo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penampilan pedet yang 

dihasilkan dari hasil persilangan pejantan Simental dan Limousin dengan induk sapi Simpo? 

 

1.3 Tujuan 

Untuk mengetahui dan mengevaluasi perbandingan penampilan morfologi (bobot lahir, 

lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumpa) pada pedet umur 3-5 hari hasil persilangan 

antara pejantan Simental dan Limousin dengan induk Simpo dan untuk mengetahui bobot 

badan hasil estimasi berdasarkan lingkar dada. 

 

1.4 Kegunaan 

1.  Sebagai bahan pertimbangan atau informasi bagi peternak dalam melakukan persilangan. 

2. Sebagai informasi untuk mengetahui hubungan bobot badan dengan lingkar dada sehingga 

dapat digunakan sebagai alternatif dalam melakukan pendugaan bobot badan. 

 

1.6 Kerangka Pikir 

 Persilangan didefinisikan sebagai menggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda yang 

semula terdapat dalam dua bangsa ternak ke dalam satu bangsa silangan.  Persilangan 

biasanya menggunakan bangsa sapi yang telah diketahui kemampuan produksi dan 

reproduksinya. 

Program kawin silang pada sapi potong dapat dilakukan dengan menggunakan dua, tiga 

atau lebih sapi yang berbeda bangsa sebagai populasi dasarnya. Akan tetapi hasil perkawinan 

silang tiga bangsa sapi (three breed rotation) mempunyai derajat heterosis lebih tinggi 

daripada perkawinan silang dua bangsa sapi (two-breed system), persilangan three breed 

rotation terdiri dari bangsa sapi PO, Limousin (L) dan Simental (S), yang menghasilkan F2 : 

½ L ¼ PO ¼ S atau ½ S ¼ PO ¼ L sebagai sapi potong komersial atau final stock. Secara 

teoritis, respon potensi heterosis dapat mencapai 87% dari respon maksimum (Frahm, 1998). 

Hammack (1998) melaporkan, bahwa perkawinan tiga bangsa pada sapi potong dapat 

menaikan bobot sapih 23% dibandingkan perkawinan dua bangsa yang hanya 8,3%. 

 Penampilan pedet dari bobot badan dan ukuran morphometrik belum banyak dilakukan 

pada sapi persilangan pejantan Limousin atau Simental dengan induk Simpo, oleh karena itu 

perlu adanya suatu penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk bahan pertimbangan dalam 

memilih pejantan berdasarkan jenis breed dari hasil persilangan Limousin atau Simental 

dengan Simpo.  

2 



 

Gambar 1. Skema kerangka pikir  
 

1.5 Hipotesis 

Penampilan bobot lahir dan morphometrik pedet hasil persilangan pejantan Limousin 

dengan induk Simpo lebih baik bila dibandingkan dengan penampilan pedet hasil persilangan 

pejantan Simental dengan induk Simpo.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sapi Potong 

 Ternak sapi potong adalah salah satu jenis ternak penghasil daging yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi dan penting artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab ternak bisa 

menghasilkan berbagai macam produk guna mencukupi kebutuhan manusia, terutama sebagai 

bahan pangan berupa daging, disamping hasil ikutan lain seperti pupuk kandang, kulit dan 

tulang. 

Sudarmono (2008) dari sejarahnya, semua bangsa sapi yang dikenal di dunia berasal dari 

Homacodontidae yang dijumpai pada zaman Paleocene. Adapun jenis primitifnya ditemukan 

pada zaman Pliocene di India, Asia. Perkembangan dari jenis-jenis primitif itulah 

menghasilkan tiga kelompok nenek moyang sapi hasil penjinakkan. Adapun sapi yang 

dihasilkan dari jenis primitif, diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yang memiliki 

genetik sapi yang penting untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, yaitu Bos taurus 

atau Sapi Eropa, Bos indicus atau Sapi Zebu dan Bos sondaicus, atau Bos banteng. Tiga 

kelompok nenek moyang tersebut, baik secara alamiah ataupun karena peran serta manusia 

mampu mengalami perkembangan hasil perkawinan atau persilangan yang menunjukkan 

bangsa-bangsa sapi modern, baik tipe potong-kerja, maupun tipe potong-murni. 

 Menurut Hardjosubroto (2001) jenis-jenis sapi potong yang terdapat di Indonesia saat ini 

adalah sapi asli Indonesia dan sapi yang diimpor, dari jenis-jenis sapi potong tersebut masing-

masing mempunyai sifat-sifat yang khas, baik ditinjau dari bentuk luarnya (ukuran tubuh, 

warna bulu) maupun dari genetiknya (laju pertumbuhan). Sapi-sapi Indonesia yang dijadikan 

sumber daging adalah sapi Bali, sapi Ongole, sapi PO (peranakan ongole) dan sapi Madura, 

sedangkan bangsa sapi potong bukan lokal seperti sapi Limousin, sapi Simental, dan sapi 

Brahman. 

 

2.2 Sapi Peranakan Ongole (PO) 

 Sapi PO merupakan sapi yang berasal dari persilangan antara bangsa sapi Jawa (sapi 

lokal) dengan bangsa sapi Ongole (India) yang telah berlangsung cukup lama yakni sejak 

tahun 1908. Persilangan tersebut merupakan suatu Grading up yang bertujuan untuk 

memperoleh ternak sapi yang dapat digunakan bagi keperluan tenaga tarik membantu petani 

mengolah tanah pertanian dan transportasi (Erlangga, 2009). 

 Menurut Natural Veterinary (2009), sapi PO berwarna putih, mempunyai perawakan 

yang besar, bergumba pada pundaknya dan mempunyai gelambir yang menjulur sepanjang 

garis bawah leher, dada sampai ke pusar. Secara komersial, sapi PO dapat dimanfaatkan 

sebagai ternak pedaging karena memiliki laju pertumbuhan yang cukup baik dan mempunyai 

kemampuan konsumsi yang cukup tinggi terhadap hijauan serta mudah pemeliharaannya. Sapi 

PO termasuk tipe sapi pekerja yang baik, tenaganya kuat, tahan lapar dan haus, serta dapat 

menyesuaikan dengan pakan yang sederhana. Sedangkan bobot lahir sapi PO memiliki bobot 

24,5 kg. 
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2.3 Sapi Simental Peranakan Ongole (Simpo) 

Sapi Simpo merupakan hasil persilangan antara sapi Simental dengan sapi PO. 

Karakteristik sapi ini menyerupai  sapi PO dan Simental, perpaduan kedua ciri sapi PO dan 

sapi Simental, antara lain: 1) warna bulu penutup badan bervariasi mulai dari putih sampai 

coklat kemerahan, sebagian akan berubah menjadi warna doreng, yaitu campuran garis-garis 

tak beraturan dari warna putih, abu-abu, merah bata, merah tua, hitam dan kuning tua, 2) 

warna kipas ekor, ujung hidung, lingkar mata, dan tanduk ada yang berwarna hitam dan coklat 

kemerahan, 3) profil kepala datar, panjang dan lebar, dahi berwarna putih, 4) tidak memiliki 

kalasa, 5) ada gelambir kecil, 6) pertulangan besar, postur tubuh panjang dan besar, warna 

bervariasi dari hitam dan coklat kemerahan (Fikar dan Ruhyadi, 2010).  

Ciri khas sapi Simpo adalah adanya warna putih berbentuk segitiga diantara kedua 

tanduknya. Hasil persilangan keturunan pertama antara sapi Simental dengan sapi PO yaitu 

sapi Simpo memiliki proporsi darah sapi Simental dan sapi PO masing-masing 50% (Triyono, 

2003). Dewi (2005) menyatakan bahwa sapi Simpo menjadi primadona karena mempunyai 

pertumbuhan yang lebih cepat dan pedet yang dilahirkan memiliki bobot badan yang besar 

serta memiliki daya jual yang tinggi. Bobot lahir sapi persilangan Simpo adalah tertinggi 34,1 

kg 

  

2.4 Sapi Simental 

Sapi Simental berasal dari lembah Siemen yang terletak di perbatasan Jerman dengan 

Swiss, namun demikian sapi ini berkembang biak dengan baik hampir pada seluruh negara di 

Eropa terutama di Perancis dan Swiss. Simental merupakan sapi Bos taurus tipe pekerja 

dengan tubuh yang besar, kuat dengan tulang yang berat. Struktur seperti ini membantunya 

merumput di daerah pegunungan dimana dia dapat mengatasi kondisi yang keras. Sapi ini 

memiliki ciri-ciri ukuran tubuh yang besar dan pertambahan otot yang bagus, tanduk tidak 

begitu besar, sedangkan warna rambut pada umumnya krem kecokelatan hingga sedikit merah 

dan warna rambut pada muka putih, demikian pula dari lutut ke bawah dan pada ujung ekor 

berwarna putih. Sapi jenis ini sangat cocok dipelihara di tempat yang beriklim sedang. Semua 

jenis hijauan dapat diberikan pada sapi ini, termasuk jerami kering. Sapi ini terkenal karena 

menyusui anak dengan baik, pertumbuhan cepat, serta badan panjang dan padat. Sapi 

Simental berukuran besar, baik pada kelahiran, penyapihan maupun saat mencapai dewasa 

(Blakely and Bade, 1991). 

Sapi Simental merupakan tipe triguna yaitu sebagai sapi perah, pedaging dan pekerja.  

Persentase karkas sapi jenis ini tinggi dengan pertumbuhan otot sangat baik dan tidak banyak 

terdapat penimbunan lemak di bawah kulit, sedangkan produksi susunya tinggi (rata-rata 

3.900 kg/laktasi) dengan persentase lemak susu sebesar 4%. Sapi jantan dewasanya mampu 

mencapai berat badan 1.150 kg sedang betina dewasanya 800 kg. Potensi kenaikan BBH 

1,5−2 kg/hari, lama penggemukan 3−5 bulan, bobot bakalan 250−300 kg/ekor. Melihat daya 

gunanya yang luas (triguna), diperkirakan sapi ini cocok untuk memperbaiki mutu sapi di 

Indonesia (Fikar dan Ruhyadi, 2010). 

Secara genetik, sapi Simental adalah sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim 

dingin, merupakan sapi tipe besar, mempunyai volume rumen yang besar, voluntary intake 

(kemampuan menambah konsumsi di luar kebutuhan yang sebenarnya) yang tinggi dan 

metabolic rate yang cepat, sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur. 
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Ukuran dan pertumbuhannya yang cepat dengan performan yang baik menyebabkan dia 

populer (Erlangga, 2009). 

 

2.5 Sapi Limousin 

Sapi Limousin, merupakan sapi potong keturunan Bos taurus yang berhasil 

dikembangkan di Prancis tengah bagian selatan dan barat. Sapi ini sangat cocok dipelihara di 

daerah beriklim sedang. Sapi ini sering digunakan sebagai sapi pekerja (tarik) yang akhirnya 

berubah menjadi sapi pedaging, karena mempunyai perototan yang bagus dan kandungan 

lemak sedikit. Bentuk tubuhnya memanjang pada bagian paha dan pinggul cukup besar, 

penuh daging dan sangat padat. Ciri-ciri sapi ini adalah warna bulu merah cokelat, pada 

sekeliling mata dan kaki mulai dari lutut ke bawah berwarna agak terang, disekitar ambing 

berwarna putih. Tanduk pada jantan tumbuh keluar dan agak melengkung berwarna cerah 

(Sudarmono dan Sugeng 2008). Keunggulan dan jenis sapi ini pertumbuhan badannya yang 

sangat cepat, fertilitas cukup tinggi, mudah melahirkan, mampu menyusui dan mengasuh 

pedet dengan baik (Blakely and Bade, 1991). 

Sapi Limousin memiliki tiga sifat penting yaitu efisiensi pakan, kemampuan beradaptasi 

yang baik dan karkas yang tinggi. Sapi ini juga memiliki sifat yang jinak sehingga 

memudahkan dalam penanganan. Sapi Limousin memiliki potensi kenaikan berat badan 1,2–

1,4 kg/hari dengan lama penggemukan 3–4 bulan. Sapi ini termasuk dalam kategori sapi 

besar, dengan bobot pejantan dewasa mencapai 1.200 kg dan betina dewasa dapat mencapai 

800 kg. Bobot bakalan dapat mencapai 250–300 kg/ekor. Karkas pada sapi Limousin 

mencapai 50%. Sapi Limousin merupakan sapi pedaging bertipe besar dan mempunyai 

volume rumen yang besar, karena itu sapi ini mampu menambah konsumsi pakan lebih 

banyak di luar kebutuhan yang sebenarnya, namun sapi ini memiliki metabolisme yang cepat 

sehingga menuntut teknik pemeliharaan yang lebih teratur (Fikar dan Ruhyadi 2010). 

 

2.6 Persilangan 

Persilangan didefinisikan sebagai menggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda yang 

semula terdapat dalam dua bangsa ternak ke dalam satu bangsa silangan. Persilangan biasanya 

menggunakan bangsa sapi yang telah diketahui kemampuan produksi dan reproduksinya, 

adaptif terhadap sumber pakan yang tersedia, sesuai dengan permintaan pasar dan kondisi 

lingkungan lainnya (Taylor and Field 2004).  

Persilangan yang terkenal di dunia adalah antara Bos taurus dan Bos indicus. Bangsa sapi 

Bos taurus mempunyai sifat reproduksi yang tinggi. Ukuran tubuh besar dengan kecepatan 

pertumbuhan sedang sampal tinggi. Bangsa sapi Bos indicus mempunyai sifat yang kurang 

dalam hal reproduksi dan kecepatan pertumbuhannya, tetapi mempunyal sifat keindukan yang 

baik. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kedua bangsa tersebut diharapkan mampu 

terekspresikan pada hasil silangannya, sehingga dengan persilangan ini dapat meningkatkan 

produktivitas ternak karena adanya kombinasi sifat karakteristik dari dua atau lebih bangsa 

dan juga oleh heterosis yang ditampilkan oleh bangsa silangan dari anak dan induknya (Talib, 

2001). 

Menurut Simm (2000) persilangan dengan menggunakan bangsa yang berbeda dengan 

karakteristik yang saling melengkapi, biasanya akan menghasilkan sistem produksi dengan 

efisiensi dan tingkat keuntungan yang lebih besar sebesar 15–25% dibandingkan dengan 
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tetuanya, yaitu pada tingkat produksi, perkembangan anak, tingkat pertumbuhan dan konversi 

makanan. Hal ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menggunakan bangsa yang lebih 

kecil dengan reproduksi dan sifat keibuan yang baik dan bangsa yang besar dengan 

pertumbuhan yang baik dan karkas yang baik. Sedangkan Fries dan Ruvinsky (2004) 

menyatakan bahwa persilangan yang baik ditujukan untuk memaksimalkan heterosigositas 

(terkumpulnya keunggulan dan masing-masing bangsa pada satu individu) dan memanfaatkan 

betina yang kecil atau sedang ukurannya tetapi juga fertil.  

Taylor dan Field (2004) menyatakan lebih banyak produsen daging menggunakan 

program persilangan untuk mendapatkan keuntungan dari heterosis dalam hubungannya 

dengan peningkatan genetik. Heterosis sering disebut Hybrid Vigor yang merupakan hasil 

persilangan dimana keturunan yang dihasilkan mempunyai rata-rata produksi yang lebih baik 

dibandingkan rata-rata produksi tetuanya, seperti pada bobot lahir, produksi susu induk, laju 

pertumbuhan bobot sapih, dan bobot potong, memperbaiki salah satu sifat yang kurang baik 

dari salah satu bangsa, meningkatkan daya hidup dengan diperolehnya daya adaptasi yang 

lebih baik dan tahan penyakit, meningkatkan daya reproduksi seperti pencapaian dewasa 

kelamin dan dewasa tubuh yang lebih cepat dan menghilangkan atau mengurangi sifat lethal 

(Salamena, 2003). 

Backcross adalah apabila keturunannya dikawinkan kembali dengan salah  satu bangsa 

tetuanya. Dalam hal ini dilakukan dengan mengawinkan kembali ternak silangannya dengan 

bangsa pejantannya melalui IB, maksud dari backcross adalah untuk memperoleh komposisi 

gen yang dimiliki oleh salah satu tetuanya agar di dalam populasinya semakin lama semakin 

besar, oleh karena itu fenotip yang akan nampak pada sapi hasil backcross akan lebih 

mendekati bangsa pejantan daripada fenotip keturunan pertama. Hasil keturunan kedua 

melalui persilangan backcross untuk sapi Simpo memiliki proporsi darah Simental 75% dan 

PO 25% (Hardjosubroto, 2001). 

Persilangan memberi keuntungan ekonomis, yakni dalam waktu yang sama diperoleh 

pencapaian berat badan yang lebih baik dari keturunan sapi silangan. Tanpa penyilangan rata-

rata pertambahan berat badan sapi adalah 0,2 kg/hari, tetapi pertambahan berat sapi silangan 

adalah 0,3 kg/hari. Secara sederhana, penyilangan sapi itu mudah dilakukan namun tak lepas 

dari sistematik penyilangan tertentu. Sehubungan dengan memahami sistematik, penyilangan 

dapat diperoleh dengan hasil silangan yang baik (Fikar dan Ruhyadi 2010). 

 

2.7 Inseminasi Buatan (IB) 

IB adalah pemasukan atau penyampaian semen ke dalam saluran alat kelamin betina 

menggunakan alat-alat bantuan manusia dengan tujuan untuk membuat betina jadi bunting 

tanpa perlu terjadi perkawinan alami. Pelaksanaan IB juga dapat dimanfaatkan untuk 

menambah populasi betina dan menghindarkan terjadinya crossbreeding (keturunan 

campuran), sehingga dapat menghasilkan ternak murni yang sejenis. Selain itu, IB dapat juga 

mengurangi terjadinya bahaya pada pekerja dan dapat mencegah terjadinya penularan 

penyakit antara individu sehingga dapat mengurangi atau menekan biaya perawatan. Dalam 

prakteknya, prosedur IB tidak hanya meliputi penyampaian semen ke dalam saluran kelamin 

betina, tetapi mencangkup juga seleksi dan pemeliharaan pejantan, penampungan, penilaian, 

pengenceran, penyimpanan atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan 

pengangkutan semen (Toelihere, 1997). 
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Umumnya IB di Indonesia lebih ditekankan pada pencapaian target peningkatan populasi 

ternak dan memperbaiki mutu genetik. Pelaksanaan IB harus disertai dengan evaluasi 

kemajuan genetik yang dicapai setelah penyebaran gen-gen unggul (Noor, 2008). Faktor 

kebersihan sangat diperlukan dalam melakukan IB. Pada dasarnya terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan IB yaitu semen beku, ternak betina sebagai akseptor IB, 

keterampilan tenaga pelaksana (inseminator) dan pengetahuan zooteknis peternak (Toelihere, 

1997). Penyebaran penyakit dapat dikurangi dengan memperhatikan sumber penyebaran 

penyakit. Penularan penyakit dapat terjadi antar peternakan, antar ternak, dari ternak ke 

manusia, dalam servik dan uterus, dan dari berbagai sumber lainnya. 

Sapi yang di IB harus mempunyai tanda-tanda berahi yang jelas. Berahi pada sapi 

ditandai oleh alat kelamin luar (vagina) berwarna merah, bengkak dan keluarnya lendir jernih 

serta tingkah laku sapi yang menaiki sapi lain atau diam jika dinaiki sapi lain, tetapi perilaku 

yang amat menonjol adalah mengusir atau diusir oleh temannya. Kunci untuk menentukan 

yang mana diantara sapi-sapi itu yang sedang berahi adalah sapi betina yang akan tetap diam 

apabila dinaiki (Blakely and Bade, 1991).  

Faktor terpenting dalam pelaksanaan IB adalah ketepatan waktu pemasukan semen pada 

puncak kesuburan ternak betina. Puncak kesuburan ternak betina adalah pada waktu 

menjelang ovulasi. Waktu terjadinya ovulasi selalu terkait dengan periode berahi. Pada 

umumnya ovulasi berlangsung sesudah akhir periode berahi (Hafez, 2008). Menurut Frandson 

(1993), konsepsi masih dapat terjadi pada sapi yang dikawinkan mulai dari 34 jam sebelum 

ovulasi sampai 14 jam setelah ovulasi. Spermatozoa dari pejantan harus hadir sekurang-

kurangnya 6 jam di dalam uterus atau oviduk betina sebelum mampu membuahi sebuah ovum 

(Frandson, 1993). Inseminasi yang tepat sebaiknya dilakukan pada saat mulai pertengahan 

estrus sampai 6 jam sesudah puncak berahi (Salisbury and Vandemark, 1985). Fertilisasi 

maksimal akan dihasilkan jika mortalitas dan kesehatan sperma yang dideposisikan ke dalam 

saluran kelamin betina berjumlah cukup serta pada tempat dan waktu yang terbaik saat 

ovulasi. Bearden and Fuguay (1997) menambahkan bahwa puncak keberhasilan inseminasi 

buatan (IB) tergantung dari penempatan semen berkualitas tinggi yang tepat di dalam alat 

reproduksi betina, oleh sebab itu peternak dan petugas lapangan harus mutlak mengetahui dan 

memahami kapan gejala berahi ternak terjadi sehingga tidak ada keterlambatan IB. Kegagalan 

IB menjadi penyebab membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan peternak. 

Apabila semua faktor di atas diperhatikan diharapkan bahwa hasil IB akan lebih tinggi 

atau hasilnya lebih baik dibandingkan dengan perkawinan alam (Sugoro, 2009). Hal ini 

berarti dengan tingginya hasil IB diharapkan efisiensi produktivitas akan tinggi pula, yang 

ditandai dengan meningkatnya populasi ternak dan disertai dengan terjadinya perbaikan 

kualitas genetik ternak, karena semen yang dipakai berasal dari pejantan unggul yang 

terseleksi, dengan demikian peranan bioteknologi IB terhadap pembinaan produksi 

peternakan akan tercapai. 

Manfaat penerapan teknologi IB pada ternak adalah sebagai berikut (1) Menghemat biaya 

pemeliharaan ternak jantan, (2) Dapat mengatur jurak kelahiran ternak dengan baik, (3) 

Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi (inbreeding), (4) Dengan peralatan dan 

teknologi yang baik spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, (5) Semen 

beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati, (6) 

Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu 
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besar, dan menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan 

dengan hubungan kelamin (Sugoro, 2009). 

 

2.8 Bobot Lahir 

Bobot lahir adalah bobot pedet yang diperoleh melalui penimbangan pada saat kelahiran 

atau selambat-lambatnya dilakukan 3 hari setelah sapi lahir (Direktorat Jenderal Peternakan, 

2007). 

Bobot lahir merupakan salah satu hal yang penting dalam pola pertumbuhan pedet sapi, 

karena anak sapi dengan bobot lahir yang lebih besar dari rataan lahir normal mampu 

mempertahankan hidup, akan tetapi bobot yang lebih besar dari rataan erat hubungannya 

dengan kesukaran kelahiran serta jumlah kematian anak yang tinggi pada waktu lahir atau 

mendekati kelahiran, bobot lahir tidak melebihi dari 10% dari bobot badan induknya (Liwa, 

1990). 

Bobot lahir merupakan faktor yang mempengaruhi daya hidup seekor ternak sejak 

dilahirkan sampai dewasa. Bobot lahir memang tidak mempunyai nilai ekonomis yang 

penting akan tetapi bobot lahir dapat dijadikan kriteria untuk seleksi dini dan pemilihan ternak 

yang kurang baik yang perlu dikeluarkan dari peternakan, karena ada hubungan antara bobot 

lahir dengan bobot sapih sehingga bobot lahir merupakan salah satu sifat yang mungkin 

dipertimbangkan dalam program seleksi (Warwick, Astuti, Hardjosubroto, 1995). 

Bobot lahir pedet jantan lebih berat daripada pedet betina, dikatakan pula bahwa bobot 

lahir jantan lebih berat 1−5 kg dibanding dengan yang betina, tipe kelahiran (kelahiran 

tunggal dan kelahiran kembar) dimana bobot kelahiran tunggal lebih berat daripada yang 

kelahiran yang kembar karena adanya kompetisi penggunaan nutrient di dalam uterus 

(Hasriati, 2001). Bobot badan pedet sapi juga dipengaruhi oleh tempat, untuk dataran tinggi 

pedet sapi jantan ataupun pedet sapi betina menunjukkan bobot badan yang lebih berat 

dibandingkan dengan anak-anak sapi yang induknya dipelihara di dataran tinggi ataupun 

dataran rendah. Ditinjau dari perbedaan musim rata-rata berat lahir anak sapi pada musim 

hujan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata berat lahir pada musim kemarau. Adanya 

perbedaan berat lahir pada musim hujan dan kemarau disebabkan pada musim hujan tanaman 

pakan ternak tumbuh dengan subur, sehingga induk sapi mendapatkan makanan yang cukup 

untuk anak yang dikandungnya (Karnaen dan Arifin, 2010). 

Bobot lahir beberapa bangsa sapi potong menurut Fikar dan Ruhyadi (2010) dapat dilihat 

pada tabel 1 

 

Tabel 1.  Bobot lahir beberapa bangsa sapi potong 
No. Jenis Sapi Bobot Standar Pedet yang Baru Lahir (kg) 

1 Sapi Aberdeen Angus ≥30 

2 Simental dan Limousin ≥35 

3 Brahman >30 

4 Sapi Bali dan Madura 12−15 

5 Peranakan Ongole 20−25 

  

 Faktor utama yang menyebabkan perbedaan bobot lahir adalah (1) genetik dari pejantan 

dan induk, (2) umur dan ukuran kondisi tubuh sapi ketika konsepsi, (3) kualitas dan 
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kematangan sel telur saat dibuahi, (4) jumlah anak yang lahir, (5) nutrisi dari induk selama 

bunting, (6) adanya infeksi penyakit, dan (7) tingkat stress dari induk (Abdullah, 2011) 

. 

2.9  Morphometrik 

Morphometrik merupakan ukuran-ukuran tubuh yang penting dan bermanfaat untuk 

mengetahui karakteristik seekor ternak. Ukuran tubuh ternak yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi bobot badan dari ternak tersebut. Bila dikaitkan dengan umur ternak maka 

terdapat korelasi yang positif dengan ukuran tubuh ternak karena pada umumnya pertambahan 

ukuran ternak berjalan seiring dengan tingkat umur dan pertumbuhan. Rata-rata ukuran 

morphometrik menurut Aryogi (2006) pada sapi persilangan pada saat lahir dapat dilihat pada 

tabel 2  

 
Tabel 2. Rata-rata ukuran tubuh sapi persilangan saat lahir 

Sapi ∑n LD (cm) PB (cm) TG (cm) 

Limpo 20 89 76,7 81 

Simpo 20 86,3 65,7 71,3 

Simental X Limpo 20 88,5 67,7 69,7 

Limousin X Limpo 20 85 68 81 

 

Ukuran morphometrik merupakan ukuran tubuh ternak yang secara statistik dapat  

mengidentifikasi sifat-sifat kuantitatif ternak tersebut. Ukuran morphometrik ini dipergunakan 

sebagai parameter teknis penentuan standar bibit. Ukuran morphometrik yang paling banyak 

berperan adalah ukuran lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan. Adapun cara 

pengukuran ketiga ukuran morphometrik tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lingkar dada: diukur dengan pita ukur melingkar dada dekat scapula/kaki depan 

bagian belakang  

2. Panjang badan: diukur dengan mistar dari tuberculum lateral humerus (point of 

shoulder = sendi peluru) sampai ke tuberischiadicum (pin bone) 

3. Tinggi gumba: diukur dengan alat ukur dari tanah (datar) sampai puncak gumba 

(Purnawan, 2010). 

Lingkar dada merupakan salah satu parameter dalam mengetahui pola pertumbuhan sapi. 

Selama ternak mengalami pertumbuhan, tulang kerangka yang membentuk lingkar dada 

berkembang dan tumbuh sejalan dengan pertambahan bobot badan, perubahan bobot badan 

sapi lebih banyak ditentukan oleh pertambahan lingkar dada dibandingkan pertambahan 

panjang badan (Zaed, 1992).  

Menurut Utomo (2010) beberapa ukuran yang juga perlu dilakukan pada sapi adalah 

panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada, tinggi pinggul, lebar pinggul, panjang kepala dan 

lebar kepala. Soeroso (2004) menyatakan bahwa ukuran-ukuran tubuh berkorelasi dengan 

bobot badan jantan dan betina pada sapi Jawa. Ukuran-ukuran tersebut meliputi panjang 

badan, tinggi pundak, lingkar dada, dalam dada, lebar dada, tinggi panggul, lebar panggul, 

lebar pinggul, lebar tulang tapis dan lingkar tulang kanon. 

Banyak faktor yang mempengaruhi bobot badan ternak yaitu umur, tinggi badan, panjang 

badan, lingkar dada, jenis pakan dan kondisi lingkungan. Ternak dengan breed yang sama 

pada lingkungan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan bobot badan dan ukuran 

morphometrik. 

10 



 

2.10  Pakan 

Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dapat dicerna sebagian atau 

seluruhnya tanpa mengganggu kesehatan ternak yang memakannya. Merupakan campuran 

dari dua atau lebih bahan pakan yang diberikan untuk seekor ternak selama sehari semalam. 

Ransum harus dapat memenuhi kebutuhan zat nutreien yang diperlukan ternak untuk berbagai 

funsi tubuhnya, yaitu untuk hidup pokok, produksi maupun reproduksi. Pada umumnya 

ransum utnuk ternak ruminansia terdiri dari pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pakan pokok 

(basal) dapat berupa rumput, legum, perdu, pohon-pohonan serta tanaman sisa panen 

sedangkan pakan konsentrat antara lain berupa biji- bijian, bungkil, bekatul dan tepung  ikan 

(Umiyasih, Anggareni dan Yeni, 2007). 

Setiap sapi membutuhkan makanan berupa hijauan. Sapi dalam masa pertumbuhan dan 

sedang menyusui memerlukan pakan yang memedai dari segi kualitas maupun kuantitasnya 

untuk mencegah kejenuhan (Gunawan, 2008). Konsentrat yang berkualitas tinggi dapat 

dipergunakan sebagai tambahan pakan sehingga melengkapi nutrient yang dibutuhkan ternak 

(Agus, Astuti dan Munawar, 2001). Sapi-sapi yang digembalakan dipadang rumput tidak 

memerlukan ransum tambahan pakan penguat karena sapi telah memakan bermacam-macam 

jenis rumput (Gunawan. 2008). Protein dan glukosa merupakan bagian dari nutrisi yang  

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus yang akan mempengaruhi 

penampilan pedet saat lahir (Guadarrama, Pasqoir, Dourmad, Prunier and Quesnel, 2002). 

 

2.10.1  Rumput Lapang 

 Rumput lapang adalah rumput yang tumbuh liar di pekarangan, semak-semak, pinggir 

jalan, pematang dan sebagainya. Karakteristik rumput alam adalah tumbuh dengan sendirinya, 

tidak ditanam dan tidak dipelihara, serta rendah produksinya. Rumput alam lazim disabit 

(diarit) oleh para pemelihara ternak (Rahmat, 2005). 

 Umumnya petani peternak di pedesaan masih bertumpu pada cara-cara tradisional dengan 

mengandalkan rumput lapang sebagai sumber utama pakan ternak dengan jumlah sangat 

terbatas. Jenis rumput lapang yang sering di jumpai dan disukai tenak antara lain rumput 

pahitan (Paspalum conjugatun), rumput kawatan (Cynodon dactylon), rumput lamuran 

(Polytrias amuara), babadotan (Agratum conyzoides), rumput karpet (Axonopus compressus), 

dan jajahean (Panicum repens). Kandungan protein jenis rumput lapangan berkisar 10,21%, 

lemak kasar 1,23%, serat kasar 32,09%, TDN 57,31% dan produksinya bisa mencapai 1000 

ton/Ha/Th (Bambang dan Nani, 2004). 

 

2.10.2  Jerami Padi 

 Jerami padi merupakan bagian dari batang tumbuhan tanpa akar yang tertinggal setelah 

dipanen butir buahnya. Tahun 2012 produksi padi sebanyak 64.398.890 ton, produksi padi 

yang dihasilkan sekitar 50% dari produksi gabah kering panen. Hal ini menunjukan 

melimpahnya produksi jerami padi. Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang 

sangat potensial sebagai pakan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh ternak ruminansia 

(Djajanegara, 2003). 

 Jerami padi menjadi bagian bahan pakan herbivora yang tergolong bahan pakan yang 

berkualitas rendah antara lain Karena dinding selnya tersusun oleh sellulosa, hemiselulosa, 

lignin dan silica. Dalam pemanfaatan jerami padi dibutuhkan suplementasi bahan yang 
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berkualitas kemudian diolah agar nilai gizinya dapat ditingkatkan serta dapat meningkatkan 

bobot badan hewan ternak. Kandungan protein jerami padi 4,2%, lemak kasar 1,5%, serat 

kasar 35%, dan TDN 43% (Abdullah, 2008). 

 

2.10.3  Jerami jagung  

 Jerami jagung adalah seluruh tanaman jagung termasuk batang, daun dan buah jagung 

muda yang umumnya dipanen pada umur tanaman 45–65 hari. Ada juga yang menyebut 

jerami jagung tanpa memasukkan jagung muda ke dalamnya. Biasanya petani jagung seperti 

ini bekerja sama dengan peternak besar, petani hanya menanam jagung sebagai hijauan dan 

pada umur tertentu (masih dalam tahap baru berbuah atau tahap buah muda) seluruh tanaman 

jagung dipangkas dan dicacah untuk diberikan langsung ke ternak dan atau dimasukkan ke 

dalam tempat tertutup untuk dibuat silase. Jerami jagung merupakan hasil ikutan bertanam 

jagung dengan tingkat produksi mencapai 4-5 ton/ha. Kandungan nutrisi jerami jagung 

diantaranya protein 9,2%, serat kasar 25,7%, lemak kasar 2,3% dan TDN 49,6% (Soeharsono 

dan Sudaryanto, 2006).  

 

2.11  Pendugaaan Bobot Badan Menggunakan Rumus 

Menurut Purnawan (2010) rumus-rumus yang dapat digunakan untuk menduga bobot 

badan adalah: 

Rumus Schoorl (lbs)  =
            

   
 

Rumus Smith (lbs)  = 
            

   
 

Rumus Winter (lbs)  = 
         

           

   
 

Keterangan:  LD = Lingkar Dada, 

 PB = Panjang Badan 

 

Mcculloch and Talbot, (2007) menyatakan bahwa pengukuran morphometrik 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%. Williamson dan 

Payne (1993) juga menyatakan bahwa penyimpangan pendugaan bobot badan umumnya 

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

 

2.12 Korelasi antara Ukuran Morphometrik dengan Bobot Badan 

 Dalam usaha peternakan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan produktivitas 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). 

 Peubah tubuh merupakan ukuran-ukuran yang dapat dilihat pada permukaan tubuh sapi, 

antara lain, tinggi pundak, panjang badan, lebar dada, dalam dada dan lingkar dada. 

Pengukuran peubah tubuh sering digunakan untuk mengestimasi produksi, misalnya untuk 

pendugaan bobot badan dan seringkali dipakai sebagai peubah teknis penentu sapi bibit. 
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Ukuran-ukuran tubuh juga dapat digunakan untuk menggambarkan eksterior hewan sebagai 

ciri khas suatu bangsa (Ningsih, 2011). Hanibal (2008) menambahkan, bahwa ukuran-ukuran 

tubuh ternak dapat digunakan untuk membuat rumus penduga bobot badan. 

 Bobot badan sapi merupakan salah satu indikator produktivitas ternak yang dapat diduga 

berdasarkan ukuran linear tubuh sapi (Kadarsih, 2003). Ukuran-ukuran linear tubuh 

merupakan suatu ukuran dari bagian tubuh ternak yang pertambahannya satu sama lain saling 

berhubungan secara linear. Kadarsih (2003) menyatakan bahwa ukuran linear tubuh yang 

dapat dipakai dalam memprediksi bobot badan sapi antara lain panjang badan, tinggi badan 

dan lingkar dada, sementara itu Handayani (2003) menyatakan bahwa pemakaian ukuran 

lingkar dada dan panjang badan dapat memberikan petunjuk bobot badan seekor hewan 

dengan tepat. 

 Menurut Nutt, Holloway and 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. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di peternak rakyat wilayah Kecamatan Gumukmas Kabupaten 

Jember. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2013. 

 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedet hasil IB pejantan Simental dan 

Limousin dengan induk Simpo pada umur 3−5 hari masing-masing sebanyak 25 ekor. 

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapang. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara purposive sampling atau dilakukan dengan cara mengambil subjek 

didasarkan atas kriteria tertentu yaitu ternak merupakan akseptor IB dan ternak memiliki 

catatan reproduksi (kartu IB). Data diperoleh dengan cara pengukuran secara langsung pada 

ternak 

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penampilan produksi (bobot lahir) dan 

morphometrik pada pedet hasil persilangan antara pejantan Simental dan Limousin dengan 

induk Simpo. 

 

3.5  Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dihitung rata-rata dan simpangan bakunya ( ̅     , hasil 

perhitungan kemudian dianalisa menggunakan uji t tidak berpasangan, dengan rumus sebagai 

berikut (Astuti, 2007): 

 

        
|     |

√
   

 

     
   

 

    

 

Keterangan : 

X1  = Rata-rata pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Simental 

X2  = Rata-rata pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Limousin  

Sd1  = Standar deviasi pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Simental 

Sd2  = Standar deviasi pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Limousin 

n1  = Jumlah sampel pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Simental 

n2  = Jumlah sampel pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Limousin 
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Untuk mengetahui pendugaan bobot badan berdasarkan lingkar dada dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus Schoorl dan Smith sebagai berikut:  

Rumus Schoorl (lbs)  =
            

   
 

Rumus Smith (lbs)  = 
            

   
 

 

Keterangan:  LD  = Lingkar Dada 

 1 lbs  = 0,45 kg 

 

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 = 
        

   
 x 100% 

 

Keterangan: 

P  = Persentase penyimpangan 

BBR  = Bobot badan hasil pendugaan menggunakan rumus 

BBT  = Bobot badan hasil timbang 

  

 Nilai penyimpangan merupakan dasar penerimaan atau penolakan terhadap rumus 

Schoorl dan Smith apabila diaplikasikan terhadap sapi persilangan Simental dan Limousin 

dengan Simpo. 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 lingkar dada dengan bobot badan. Korelasi 

tersebut dapat dihitung dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana (Syofian, 2013) 

 

 ̅ = a + bX 

 

dimana:  

 ̅ = variabel terikat (dependent) 

X = variabel bebas (independent) 

a = nilai konstanta 

b = koefisien arah regresi (kemiringan) 

 

Syofian (2013) menambahkan bahwa harga b dapat dihitung dengan rumus: 
 

  
  ∑   ∑  ∑ 

  ∑    ∑   
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Harga a dapat dihitung dengan rumus: 

 

  
∑    ∑ 

 
 

 

 Syofian (2013) menjelaskan bahwa koefisien korelasi (r) adalah ukuran hubungan linier 

peubah Y (variabel bebas) yang dalam penelitian adalah lingkar dada dan X (variabel terikat) 

yaitu bobot badan. Rumus koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 
 

  
  ∑     ∑  ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

 

 

3.6  Batasan Istilah 

 Bobot lahir adalah bobot badan pada penimbangan umur 3 hari sampai 5 hari setelah lahir 

(kg).  

 Lingkar dada merupakan ukuran besar tubuh dari sapi yang diukur tepat melingkar 

dibelakang siku/olecranon dekat scapula/kaki depan bagian belakang (cm). 

 Panjang badan merupakan ukuran besar tubuh dari sapi yang diukur  jarak lurus dari 

tuberculum lateral humerus (point of shoulder = sendi peluru) sampai ke tuberischiadicum 

(pin bone) (cm). 

 Tinggi badan merupakan ukuran besar tubuh dari sapi yang diukur dari bagian tertinggi 

gumba ke tanah mengikuti garis tegak lurus dibelakang scapula (cm). 

 Simpo adalah hasil persilangan antara sapi Simental dengan peranakan Ongole. 

 Limousin x Simpo adalah persilangan antara pejantan Limousin dengan induk Simpo 

 Simental x Simpo adalah persilangan antara pejantan Simental dengan induk Simpo 

 Morphometrik adalah kelompok dari lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Bobot Lahir dan Morphometrik Pada Jenis Kelamin Jantan dan Betina 

Bobot lahir dan morphometrik pedet berdasarkan jantan dan betina dari hasil persilangan 

Limousin dan Simental dengan induk Simpo disajikan dalam Tabel 3 

  

Tabel 3.  Rataan bobot lahir umur 3-5 hari dan morphometrik pedet hasil perkawinan 

pejantan Simental dan Limousin dengan induk Simpo berdasarkan jenis 

kelamin 

Parameter 

Sapi 

Simental x Simpo Limousin x Simpo 

Jantan (15 ekor) Betina (10 ekor) Jantan (15 ekor) Betina (10ekor) 

Bobot Lahir (kg) 35,53±2,03 32,7±1,64 37,2±2,21 34,3±1,64 

Lingkar Dada (cm) 75,8±2,01 73±1,56 77,07±2,58 74,9±1,79 

Panjang Badan (cm) 59,67±1,29 57,7±0,67 58,33±1,59 56,2±1,03 

Tinggi gumba (cm) 66,87±1,92 64,4±1,26 68,13±2,61 66,1±1,45 

 

Pada Tabel 3 dapat dikemukakan bahwa bobot lahir pedet hasil perkawinan Simpo 

dengan pejantan Simental untuk jenis kelamin jantan dan betina masing-masing sebesar 

35,53±2,03 kg dan 32,7±1,64 kg. Rataan lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba pada 

pedet jantan adalah 75,8±2,01 cm; 59,67±1,29 cm dan 66,87±1,92 cm, sedangkan pada betina 

sebesar 73±1,56 cm; 57,7±0,67 cm dan 64,4±1,26 cm.  

Bobot lahir dan ukuran morphometrik pedet hasil perkawinan Simpo dengan pejantan 

Limousin untuk jenis kelamin jantan dan betina masing-masing sebesar 37,2±2,21 kg dan 

34,3±1,64 kg. Rataan lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba pada pedet jantan adalah 

77,07±2,58 cm; 58,33±1,59 cm dan 68,13±2,61 cm, sedangkan pada betina sebesar 74,9±1,79 

cm; 56,2±1,03 cm dan 66,1±1,45 cm.  

Rataan bobot lahir dan ukuran tubuh pada pedet jantan hasil persilangan Simpo yang 

dikawinkan dengan pejantan Simental dan Limousin lebih tinggi daripada rataan bobot lahir 

dan ukuran tubuh pada pedet betina. Menurut Utoyo (2003) secara umum berat lahir jantan 

lebih besar daripada betina. Hal ini disebabkan adanya hormon androgen yang dimiliki anak 

jantan akan menyebabkan adanya retensi nitrogen lebih banyak dibandingkan dengan anak 

betina, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan yang lebih besar, oleh karena itu fetus 

jantan akan memiliki pertumbuhan pralahir lebih besar sehingga memiliki berat lahir lebih 

besar pula dibandingkan dengan anak betina. 

Bobot pedet waktu lahir dipengaruhi oleh efek tetap yaitu jenis kelamin, paritas dan 

musim. Bobot lahir sapi jantan pada umumnya memiliki bobot badan lebih tinggi dari pada 

sapi betina, perbedaan ini mungkin disebabkan oleh sistem hormonal. Testosteron pada ternak 

jantan dapat meningkatkan daya ikat cytosol yang berhubungan dengan metabolisme protein. 

Paritas identik dengan umur induk yang menunjukkan pengalaman induk dalam melahirkan 

anak, induk yang beranak untuk kedua kalinya akan menghasilkan bobot lahir yang lebih 

tinggi dibandingkan induk yang baru pertama kali beranak. Musim berpengaruh terhadap 

potensi ketersediaan hijauan pakan disamping fluktuasi temperatur yang cukup tinggi dan 

cekaman lingkungan akan sangat terasa bagi ternak dalam kondisi bunting dan menyusui, sapi 
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bunting yang mengalami stress panas akan menghambat pertumbuhan fetus dan derajat 

penghambatan sebanding dengan lamanya stress. Pengaruh iklim yang ekstrim terhadap 

ternak yaitu penurunan feed intake (pakan yang dimakan), gangguan terhadap pertumbuhan 

dan mengakibatkan kematian embrio dan adanya fetus yang kerdil (Williamson and Payne, 

1993). 

 

4.2  Hasil Pengukuran Bobot Lahir dan Morphometrik 

Hasil penelitian terhadap rataan bobot lahir dan ukuran morphometrik pedet hasil 

perkawinan pejantan Simental dan Limousin dengan induk Simpo disajikan pada Tabel 4 

 

Tabel 4.  Rataan bobot lahir umur 3-5 hari dan morphometrik pedet hasil perkawinan 

pejantan Simental dan Limousin dengan induk Simpo 

Parameter 

Sapi 

Simental x Simpo 

(25 ekor) 

Limousin x Simpo 

(25 ekor) 

Bobot Lahir (kg)
s 

34,4±2,33
 

36,04±2,44 

Lingkar Dada (cm)
s 

74,68±2,29 76,2±2,50 

Panjang Badan (cm)** 58,88±1,45 57,48±1,73
 

Tinggi Gumba (cm)
s 

65,88±2,07 67,32±2,41 
** 

P < 0,01, 
S
 berbeda nyata (significant) 

  

4.2.1 Hasil Perhitungan Bobot Lahir 

Tabel 4 menunjukkan bahwa bobot badan pedet hasil perkawinan Simpo dengan pejantan 

Simental sebesar 34,4±2,33 kg, sedangkan rataan pada pedet hasil perkawinan Simpo dengan 

pejantan Limousin sebesar 36,04±2,44 kg, sehingga rataan bobot lahir pada pedet hasil 

perkawinan Simpo dengan pejantan Simental lebih rendah dibandingkan pedet hasil 

perkawinan Simpo dengan pejantan Limousin, hal ini dikarenakan adanya efek peningkatan 

heterosis dari hasil persilangan tiga bangsa. Hal ini sesuai dengan Salamena (2003) dimana 

efek peningkatan heterosis dari hasil persilangan tiga bangsa akan menghasilkan keturunan 

yang mempunyai rata-rata produksi yang lebih baik dibandingkan tetuanya. Hasil uji statistik 

pada bobot lahir menggunakan uji t pada pedet hasil persilangan pejantan Simental dan 

Limousin dengan induk Simpo menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05). 

Bobot lahir Limousin x Simpo jika di tinjau berdasarkan umur 1, 3, 4 dan 5 hari adalah 

32,14 kg; 34 kg; 35,75 kg; 37,87 kg. Sehingga dapat dilihat rata-rata laju pertumbuhan pada 

waktu 1−5 hari adalah 1,43 kg, sedangkan bobot lahir Simental x Simpo jika di tinjau 

berdasarkan umur 1, 3, 4 dan 5 hari adalah 30 kg; 32,54 kg; 34,12 kg; 36,07 kg. Sehingga 

dapat dilihat rata-rata laju pertumbuhan pada waktu 1−5 hari adalah 1,41 kg (Gambar 2) 
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Gambar 2. Grafik laju pertumbuhan bobot lahir pedet hasil perkawinan pejantan 

Limousin atau Simental dengan induk Simpo pada umur 1−5 hari 

 

Tingginya bobot lahir pedet hasil perkawinan Simpo dengan pejantan Limousin daripada 

hasil perkawinan dengan pejantan Simental diduga karena terjadi peningkatan efek heterosis 

karena terjadi persilangan 3 bangsa. Semakin besar proporsi darah sapi Bos taurus tampak 

menyebabkan semakin membesarnya bobot badan pedet saat lahir.  Hal ini terjadi karena 

secara genetik Bos taurus adalah sapi bertipe tubuh besar sehingga pedet silangan tiga bangsa 

yang mempunyai proporsi darah Bos taurus 75% akan mempunyai bobot lahir yang lebih 

besar dibandingkan dengan hasil persilangan dua bangsa yang hanya 50%, terlebih apabila 

selama buntingnya induk mendapat pakan yang lebih baik (Anonimus, 2009). Hal yang 

serupa dikatakan Phillips (2001), yaitu bobot lahir pedet banyak dipengaruhi oleh genetiknya 

atau bangsa kedua tetuanya, sehingga peningkatan proporsi darah Bos taurus dari 50% pada 

sapi silangan dua bangsa menjadi 75% pada tiga bangsa, secara genetik akan menghasilkan 

pedet dengan bobot lahir yang semakin besar. 

Adanya perbedaan bobot lahir ini diduga karena telah terbentuknya karakteristik tertentu 

untuk bobot lahir dan adanya perpaduan sifat unggul yang dimiliki oleh masing-masing 

bangsa. Selain itu bobot lahir dipengaruhi oleh bobot plasenta, di mana semakin tinggi bobot 

plasenta diharapkan sel-selnya telah tumbuh dan berkembang serta pembuluh darahnya 

semakin aktif melakukan fungsi fisiologisnya mentransfer nutrien untuk pertumbuhan fetus. 

Bearden dan Fuguay (1997) mengatakan bahwa terdapat korelasi positif antara bobot plasenta 

dan bobot fetus serta penurunan ukuran plasenta selama masa kebuntingan akan menghasilkan 

bobot yang rendah. 

 

4.2.2 Hasil Perhitungan Morphometrik 

Tabel 4 dapat diketahui bahwa rataan lingkar dada pada pedet hasil perkawinan pejantan 

Simental dengan Simpo lebih rendah dibandingkan pedet hasil perkawinan pejantan Limousin 

dengan Simpo. Lingkar dada pedet hasil perkawinan pejantan Simental dengan Simpo sebesar 
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74,68±2,29 cm, sedangkan rataan pada pedet hasil perkawinan pejantan Limousin dengan 

Simpo sebesar 76,2±2,50 cm. Hasil uji statistik pada lingkar dada menggunakan uji t pada 

pedet hasil persilangan pejantan Simental dan Limousin dengan induk Simpo menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (P<0,05). 

Rataan panjang badan pada pedet hasil perkawinan pejantan Simental dengan Simpo 

lebih rendah dibandingkan pedet hasil perkawinan pejantan Limousin dengan Simpo. Panjang 

badan pedet hasil perkawinan pejantan Simental dengan Simpo sebesar 58,88±1,45 cm, 

sedangkan rataan pada pedet hasil perkawinan pejantan Limousin dengan Simpo sebesar 

57,48±1,73 cm. Hasil uji statistik pada panjang badan menggunakan uji t pada pedet hasil 

persilangan pejantan Simental dan Limousin dengan induk Simpo menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

Tinggi gumba pada pedet hasil perkawinan pejantan Simental dengan Simpo lebih rendah 

dibandingkan pedet hasil perkawinan pejantan Limousin dengan Simpo. Tinggi gumba pedet 

hasil perkawinan pejantan Simental dengan Simpo sebesar  65,88±2,07cm, sedangkan rataan 

pada pedet hasil perkawinan pejantan Limousin dengan Simpo sebesar 67,32±2,41 cm. Hasil 

uji statistik pada tinggi gumba menggunakan uji t pada pedet hasil persilangan pejantan 

Simental dan Limousin dengan induk Simpo menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

Morphometrik pada pedet hasil silangan Limousin x Simpo adalah nyata (P<0,05) lebih 

tinggi dibandingkan dengan pedet silangan Simental x Simpo kecuali pada panjang badan 

(P<0,01) lebih tinggi pedet hasil persilangan Simental x Simpo dari pada hasil persilangan 

Limousin x Simpo. Sapi silangan tiga bangsa yang secara genetik mempunyai potensi 

pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan silangan dua bangsa, akan mampu 

mencapai bobot badan yang lebih besar apabila berada di lingkungan yang lebih mendukung. 

Soeroso (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan badan sapi potong silangan muda adalah 

sangat dipengaruhi oleh genetik, lingkungan dan interaksi keduanya. Perbedaan penampilan 

pedet hasil persilangan terdapat pada Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  (A) Limousin x Simpo, (B) Simental x Simpo 

 

Rataan ukuran tubuh pedet hasil perkawinan pejantan Simental atau Limousin dengan 

induk Simpo hasil penelitian ini lebih rendah dari Aryogi (2006) melaporkan bobot lahir, 

lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba sapi persilangan Simental dengan Limpo 

masing-masing sebesar 35,3+5,8 kg; 88,5 cm; 67,7 cm dan 69,7 cm sedangkan sapi 

persilangan Limousin dengan Limpo sebesar 33,9+5,8 kg untuk bobot lahir, lingkar dada, 

(A) (B) 
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panjang badan dan tinggi gumba masing-masing sebesar 85 cm; 68 cm dan 81 cm. Kondisi ini 

disebabkan oleh perbedaan faktor lingkungan, jenis breed dan lokasi penelitian, sedangkan 

materi sapi persilangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simental dengan Limpo 

dan Limousin dengan Limpo. 

 Heterosis terbaik bisa berasal dari hasil persilangan antara Bos taurus dengan Bos indicus 

yang selanjutnya disilangkan lagi dengan bangsa Bos taurus (Fries, 2004). Pendapat Frahmm 

(1998) menyatakan bahwa persilangan antara Bos taurus dengan Bos indicus lebih baik 

daripada persilangan antara Bos taurus. Demikian juga program persilangan tiga bangsa 

(AxB)xC akan meningkatkan heterosis dan menghasilkan bangsa yang super (Frahmm, 1998). 

Chapman and Zobell (2004) menyatakan bahwa hasil persilangan Induk F1 dikawinkan 

dengan bangsa terminal cross akan meningkatkan heterosis serta dapat meningkatkan berat 

sapih sebesar 23–28%. Siregar et al. (1999) menyatakan bahwa sistem kawin silang tiga 

memberikan anak yang lebih baik dilihat dari bobot badan dan ukuran tubuhnya. 

 

4.3  Pakan 

Pakan yang diberikan pada induk simpo yang dijumpai pada waktu pelaksanaan 

penelitian berupa hijauan jerami padi dan rumput lapang, hal ini dikarenakan pada bulan mei 

sampai juli adalah musim panen padi dan jumlah jerami padi sangat melimpah di daerah 

kecamatan Gumukmas sehingga oleh peternak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jerami 

padi yang diberikan pada ternak tanpa ada proses pengolahan, peternak rata-rata memberikan 

jerami padi dan rumput lapang sebanyak 15,25 kg dan 8,25 kg untuk induk Simpo yang 

dikawinkan dengan pejantan Limousin, sehingga diperoleh konsumsi BK hijauan sebesar 

15,26 kg (3,32% dari BB) dan PK 756 g, sedangkan induk Simpo yang dikawinkan dengan 

pejantan Simental diberikan dengan jumlah 15,41 kg jerami padi dan 8,12 kg rumput lapang, 

menghasilkan konsumsi BK hijauan sebesar 15,3 kg (3,33% dari BB) dan PK 759 g dengan 

bobot induk Simpo rata-rata 460 kg. Pakan yang diberikan oleh peternak untuk bahan kering 

sudah melebihi kebutuhan tetapi protein kasar kurang dari kebutuhan yang hanya 756 g, 

sedangkan untuk kebutuhan nutrisi untuk bobot badan 460 kg membutuhkan BK 10,2 kg 

(2,3% dari BB) dan PK sebesar 975 g (NRC, 2000), hal ini dikarenakan jumlah jerami padi 

lebih banyak diberikan dari pada rumput lapang dan tidak diimbangi dengan pemberian 

konsentrat, dapat diketahui bahwa kandungan nutrisi jerami padi sangat rendah dan adanya 

silika dan lignin yang sulit dicerna oleh mikroba. Hal ini sesuai dengan Shiddieqy (2005) 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 nutrien yang rendah, yaitu kandungan protein kasar (4,5%), tingginya 

serat kasar (35%), lignin (8,22%) dan kecernaan rendah.  

Jerami padi terutama tersusun atas dinding sel, komponen dinding sel jerami padi (70% 

dari bahan kering) mengandung serat kasar yang terdiri dari selulosa (39%), hemiselulosa 

(26%), lignin (7%) dan silika (13%). Lignin dan silika merupakan satu kesatuan yang kuat 

didalam dinding sel yang mengakibatkan struktur dinding sel menjadi kuat, sehingga sulit 

dicerna oleh mikroba rumen (Jackson,1987). 

Sapi dalam keadaan bunting sangat memerlukan asupan nutrisi terutama dalam 

mempertahankan kebuntingan, asupan nutrisi dari pakan merupakan kebutuhan utama yang 

harus terpenuhi karena berpengaruh terhadap penampilan pedet setelah lahir. Hal ini sesuai 
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dengan Mege, Manalu, Kusumorini dan Nasution (2010) bahwa ketersediaan nutrisi induk 

selama kebuntingan berperan penting untuk organogenesis normal fetus dan berpengaruh 

pada penampilan produksi pedet setelah lahir. 

Peningkatan ketersediaan nutrisi melalui metabolisme induk untuk menunjang 

pertumbuhan jaringan atau miogenesis dapat dilakukan dengan memanipulasi atau 

merangsang kemampuan uterus mensekresi nutrisi dan sangat menentukan penampilan pedet 

setelah lahir (Young, Bazer and Yang, 2004). Van den, Heetkamp, Soede, and Kemp (2000) 

menambahkan adanya peningkatan trigliserida pada akhir kebuntingan dan laktasi sejalan 

dengan peningkatan bobot embrio dan anak dan sangat efektif memperbaiki penampilan pedet 

saat lahir dan meningkatkan kelangsungan hidup tanpa mempengaruhi konsumsi. 

 

4.4  Pendugaan Bobot Badan Berdasarkan Rumus Schoorl dan Smith 

Hasil pendugaan bobot badan pada pedet persilangan Limousin dan Simental dengan 

induk Simpo berdasarkan rumus Schoorl dan Smith dapat dilihat pada Tabel 5 

 

Tabel 5.  Rataan bobot badan dan nilai penyimpangan pedet persilangan Limousin dan 

Simental dengan induk Simpo berdasarkan rumus Schoorl dan Smith 

Variabel 

Rataan 

Rumus Schoorl Rumus Smith 

Sim x Simpo Lim x Simpo Sim x Simpo Lim x Simpo 

Bobot badan timbang (kg) 34,4±2,33 36,04±2,44 34,4±2,33 36,04±2,44 

Bobot Badan Rumus (kg) 42,08±2,0 43,42±2,21 38,68±1,91 39,96±2,12 

Penyimpangan (kg) 7,68±0,54 7,38±0,73 4,28±0,59 3,92±0,75 
Penyimpangan (%) 22,34 20,48 12,42 10,87 

 

Pendugaan bobot badan pedet hasil persilangan Simental dengan induk Simpo 

menggunakan rumus Schoorl diketahui sebesar 42,08±2,0 kg sedangkan rata-rata bobot badan 

timbang 34,4±2,33 kg sehingga rata-rata penyimpangannya mencapai 7,68±0,54 kg lebih 

tinggi dari bobot badan timbang, sehingga nilai bobot badan hasil pendugaan menggunakan 

rumus Schoorl memiliki penyimpangan mencapai 22,34%. Untuk persilangan Limousin 

dengan Simpo bobot badan rumus sebesar 43,42±2,21 kg dengan rata-rata bobot badan 

timbang 36,04±2,44 sehingga rata-rata penyimpangannya mencapai 7,38±0,73 kg dengan 

persentase penyimpangan sebesar 20,48% (lampiran 10). Tingginya nilai penyimpangan pada 

rumus Schoorl terjadi karena faktor umur dan jenis sapi, rumus Schoorl biasa digunakan pada 

sapi perah yang memiliki konformasi tubuh yang berbeda dengan sapi potong. Hal ini sesuai 

dengan Wiliamson dan Payne (1993) yang menyatakan bahwa pendugaan bobot badan sapi 

menggunakan rumus Schoorl biasa dilakukan pada sapi FH. 

Rata-rata bobot badan pedet persilangan Simental dengan Simpo dan Limousin dengan 

Simpo menggunakan rumus Smith adalah sebesar 38,68±1,91 kg dan 39,96±2,12 kg 

sedangkan rata-rata bobot badan timbang sebesar 34,4±2,33 kg dan  36±2,42 kg sehingga 

rata-rata penyimpangannya sebesar 4,28±0,59 kg dan  3,92±0,75 kg dengan persentase 

penyimpangan mencapai 12,42% dan 10,87%. Bobot badan hasil pendugaan menggunakan 

rumus Schoorl memberikan hasil dengan selisih yang lebih besar dibandingkan dengan bobot 

badan hasil pendugaaan menggunakan rumus Smith. Hal ini disebabkan karena nilai 

konstanta rumus Smith lebih kecil dibandingkan dengan konstanta rumus Schoorl. 
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Nilai penyimpangan dari kedua rumus diatas menunjukkan bahwa rumus-rumus tersebut 

kurang layak dijadikan sebagai acuan untuk menduga bobot badan pedet hasil persilangan di 

Indonesia, khususnya di wilayah penelitian. Nilai penyimpangan bobot badan hasil pendugaan 

yang tinggi dari bobot badan sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian bagi peternak baik 

dalam memonitor pertumbuhan maupun dalam proses jual beli ternak. Tingginya nilai 

penyimpangan tersebut dapat disebabkan karena rumus Schoorl dan Smith diperoleh dengan 

penelitian terhadap hubungan bobot badan ternak dengan ukuran morphometrik yang 

dilakukan pada kondisi lingkungan dan bangsa sapi yang berbeda dengan kondisi penelitian. 

Hal ini didukung oleh Mcculloch and 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%. 

 

4.5 Korelasi Ukuran Lingkar Dada dengan Bobot Badan 

Hasil perhitungan persamaan regresi dan nilai korelasi antara pedet Limousin x Simpo 

dan Simental x Simpo untuk menentukan hubungan antara bobot badan dengan lingkar dada 

disajikan pada Tabel 6 

 

Tabel 6. Persamaan regresi dan nilai korelasi antara pedet Simental x Simpo dan 

Limousin x Simpo 

Jenis Persamaan regresi Nilai korelasi 

Simental x Simpo 41,65 + 0,96x 0,98 
Limousin x Simpo 41,24 + 0,97x 0,94 

 

 Korelasi antara lingkar dada dengan bobot badan pada penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana menghasilkan persamaan regresi dan koefisien 

korelasi. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi  ̅ = 

41,24 + 0,97x untuk pedet Limousin x Simpo dan  ̅ = 41,65 + 0,96x untuk Simental x Simpo 

dimana variabel Y adalah lingkar dada dan X adalah bobot badan. Nilai koefisien korelasi 

kedua varibel tersebut adalah sebesar 0.94 dan 0.98. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.94 dan 

0,98 menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara bobot badan dengan lingkar dada sangat 

kuat. Sehingga rumus persamaan regresi tersebut akurat dalam menduga bobot badan pada 

pedet hasil persilangan pejantan Simental atau Limousin dengan induk Simpo. Sesuai dengan 

pendapat Soeroso (2004) bahwa koefisien korelasi antara lingkar dada dengan bobot badan 

menduduki peringkat tertinggi, menyusul ukuran-ukuran tubuh lainnya. Abdullah (2011) 

menambahkan bahwa bobot badan dan lingkar dada berkorelasi positif dan merupakan fungsi 

umur, maka lingkar dada dan bobot badan ternak semakin meningkat dengan bertambahnya 

umur ternak, tetapi laju pertumbuhan bobot badan lebih cepat dari pada laju pertumbuhan 

lingkar dada dan yang diutamakan adalah pertumbuhan kerangka. Menurut Sugiyono (2005) 

nilai koefisien korelasi antara 0,80 – 1,00 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. 

 Persamaan regresi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan bobot 

badan dengan memasukkan nilai lingkar dada kedalam variabel  ̅ dan   sebagai bobot badan, 

sehingga bobot badan Limousin x Simpo dapat diperoleh dengan rumus  ̅ =             

dan bobot badan Simental x Simpo dengan rumus  ̅ =       +      . 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Francis, Sibanda and 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 0,96 sedangkan nilai korelasi antara bobot badan 

dengan lingkar dada adalah sebesar 0,90. 

Untuk nilai penyimpangan dari rumus persamaan regresi linier sederhana berdasarkan 

bobot lahir hasil pendugaan dapat di lihat pada Tabel 7 

 

Tabel 7.  Nilai penyimpangan rumus persamaan regresi linier sederhana 

Variabel 
Rataan 

Simental x Simpo Limousin x Simpo 

Bobot badan timbang (kg) 34,4±2,33 36,04±2,44 

Bobot badan hasil persamaan regresi (kg) 34,41±2,38 36,041±2,58 

Penyimpangan (kg) 0,16 0,03 

Penyimpangan (%) 0,45% 0,09% 

 

Nilai persentase penyimpangan rumus persamaan regresi linier sederhana untuk pedet 

hasil persilangan Simental dan Limousin dengan induk Simpo sebesar 0,45% dan 0,09%, 

sehingga jika dibandingkan dengan rumus schoorl dan smith rumus persamaan regresi linier 

lebih akurat dan merupakan salah satu indikasi untuk dijadikan acuan untuk menduga bobot 

badan. Hal ini didukung oleh Williamson and Payne (1993) yang menyatakan bahwa 

penyimpangan pendugaan bobot badan umumnya berkisar antara 5% sampai 10% dari bobot 

badan sebenarnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Bobot lahir dan morphometrik pada persilangan pejantan Limousin dengan induk Simpo 

menunjukkan penampilan yang lebih baik dari pada pedet hasil persilangan pejantan Simental 

dengan Simpo kecuali pada panjang badan menunjukkan penampilan lebih baik antara 

persilangan pejantan Simental dengan Simpo. 

Rumus Schoorl dan Smith menghasilkan penyimpangan yang cukup tinggi dalam 

menduga bobot badan pedet hasil persilangan, pendugaan dengan persamaan regresi linier 

sederhana menghasilkan penyimpangan sebesar 0,45% pada Simental x Simpo dan 0,09% 

pada Limousin x Simpo. 

 Hasil estimasi persamaan regresi linier sederhana menghasilkan hubungan yang sangat 

kuat antara bobot badan dengan lingkar dada, sehingga bobot badan dapat dihitung 

menggunakan rumus  ̅ =       +       pada Simental x Simpo dan  ̅ =             pada 

Limousin x Simpo. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan dalam berternak melakukan perkawinan IB 

pada induk Simpo dengan pejantan Limousin. Rumus Smith dapat dibuat pertimbangan dalam 

menduga bobot badan berdasarkan lingkar dada dari pada rumus Schoorl, tetapi rumus regresi 

linier sederhana lebih akurat dalam pendugaan bobot badan dari pada rumus Smith dan 

Schoorl. Kuantitas dan Kualitas pakan perlu ditingkatkan, perlu tambahan pakan lokal misal 

dari leguminosa dan pemberian konsentrat. 
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Lampiran 1. Data penampilan pedet umur 3-5 hari 

 

No 
Limousin X Simpo 

No 
Simmental x Simpo 

BL LD PB TG BL LD PB TG 

1 39 80 60 71 1 38 79 61 70 

2 40 80 60 72 2 35 75 58 66 

3 38 79 59 69 3 37 77 60 68 

4 37 76 57 68 4 39 79 62 70 

5 40 79 59 71 5 35 75 59 67 

6 37 78 58 69 6 38 78 61 69 

7 40 80 61 71 7 35 76 58 66 

8 36 77 57 67 8 37 77 60 68 

9 37 77 57 68 9 35 75 59 66 

10 35 76 56 67 10 33 74 58 65 

11 38 79 60 69 11 34 74 58 66 

12 35 76 57 67 12 34 75 60 65 

13 37 78 59 69 13 36 76 60 68 

14 36 76 58 67 14 36 76 61 67 

15 38 77 59 68 15 35 75 58 66 

16 36 76 57 66 16 30 71 58 63 

17 34 74 57 65 17 33 73 58 63 

18 34 75 56 64 18 31 72 58 64 

19 34 73 55 66 19 33 73 56 65 

20 33 73 56 63 20 32 72 58 64 

21 32 73 55 64 21 32 72 58 64 

22 33 74 55 65 22 35 76 60 65 

23 33 72 56 65 23 32 72 58 64 

24 35 74 57 66 24 32 72 57 63 

25 33 73 56 66 25 33 73 58 65 

Total 901 1905 1437 1683   860 1867 1472 1647 

rata-rata 36,04 76,2 57,48 67,32   34,4 74,68 58,88 65,88 

SD 2,44 2,50 1,73 2,41   2,33 2,29 1,45 2,07 
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Lanjutan. Data bobot lahir dan morphometrik pedet hasil persilangan Limousin dan 

Simental dengan Simpo berdasarkan umur 

 

Umur 

(hari) 

Limousin X Simpo Umur 

(hari) 

Simental X Simpo 

BL LD PB TG BL LD PB TG 

1 34 75 57 66 1 32 72 58 64 

32 73 55 64 30 71 57 63 

32 72 56 63 32 71 58 63 

33 73 56 65 31 72 58 63 

32 72 55 65 30 71 57 63 

31 71 54 64 29 69 56 62 

31 71 54 64 29 70 57 62 

3 35 76 56 67 3 35 75 58 66 

38 77 59 68 35 75 59 67 

34 74 57 65 35 75 58 66 

34 73 55 66 30 71 58 63 

33 73 56 63 33 73 58 63 

32 73 55 64 31 72 58 64 

33 74 55 65 33 73 56 65 

33 72 56 65 32 72 58 64 

35 74 57 66 32 72 58 64 

33 73 56 66 32 72 57 63 

4 38 79 59 69 4 35 75 59 66 

37 76 57 68 33 74 58 65 

37 77 57 68 34 74 58 66 

35 76 57 67 34 75 60 65 

37 78 59 69 36 76 60 68 

36 76 57 66 36 76 61 67 

34 75 56 64 32 72 58 64 

5 39 80 60 71 5 38 79 61 70 

40 80 60 72 37 77 60 68 

40 79 59 71 39 79 62 70 

37 78 58 69 38 78 61 69 

40 80 61 71 35 76 58 66 

36 77 57 67 37 77 60 68 

38 79 60 69 35 76 60 65 

36 76 58 67 33 73 58 65 
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Lampiran 2. Uji t bobot lahir pedet sapi Simpo hasil IB dengan pejantan sapi Limousin 

dan Simental 

 

Sampel Df Rataan SD T Hitung 
T Tabel 

1% 5% 

BB-L 24 36,04 2,44 2,38 2,492 1,711 

BB-S 24 34,4 2,33 

 

        
|     |

√
   

 

     
   

 

    

 

        
|          |

√     

   
     

  

 

        
|    |

√    
   

    
  

 

        
|    |

√         
 

 

        
|    |

√    
 

 

        
|    |

    
 

 

         2,38 

 

Kesimpulan  

Karena t hitung  > t tabel  

Maka H0 ditolak dan H1 diterima (Y1=Y2) 

Ada perbedaan nyata bobot lahir pedet sapi Simpo yang dikawinkan dengan pejantan 

Limousin dan Simental 
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Lampiran 3. Uji t lingkar dada pedet sapi Simpo hasil IB dengan pejantan sapi 

Limousin dan Simental 

 

Sampel Df Rataan SD T Hitung 
T Tabel 

1% 5% 

LD-L 24 76,2 2,50 2,20 2,492 1,711 

LD-S 24 74,68 2,29 

 

        
|     |

√
   

 

     
   

 

    

 

        
|          |

√     

   
     

  

 

        
|    |

√    
   

    
  

 

        
|    |

√         
 

 

        
|    |

√    
 

 

        
|    |

    
 

 

         2,20 

 

Kesimpulan  

Karena t hitung  > t tabel  

Maka H0 ditolak dan H1 diterima (Y1=Y2) 

Ada perbedaan nyata bobot lahir pedet sapi Simpo yang dikawinkan dengan pejantan 

Limousin dan Simental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 



 

Lampiran 4.  Uji t panjang badan pedet sapi Simpo hasil IB dengan pejantan sapi 

Limousin dan Simental 

 

Sampel Df Rataan SD T Hitung 
T Tabel 

1% 5% 

PB-S 24 58,88 1,45 3,03 2,492 1,711 

PB-L 24 57,48 1,73 

  

        
|     |

√
   

 

     
   

 

    

 

        
|           |

√     

   
     

  

 

        
|   |

√    
   

    
  

 

        
|   |

√         
 

 

        
|   |

√    
 

 

        
|   |

    
 

 

         3,03 

 

Kesimpulan  

Karena t hitung  > t tabel  

Maka H0 ditolak dan H1 diterima (Y1=Y2) 

Ada perbedaan sangat nyata panjang badan pedet sapi Simpo yang dikawinkan dengan 

pejantan Limousin dan Simental 
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Lampiran 5. Uji t tinggi gumba pedet sapi Simpo hasil IB dengan pejantan sapi 

Limousin dan Simental 

 

Sampel Df Rataan SD T Hitung 
T Tabel 

1% 5% 

TG-L 24 67,32 2,41 2,22 2,492 1,711 

TG-S 24 65,88 2,07 

 

        
|     |

√
   

 

     
   

 

    

 

        
|           |

√     

   
     

  

 

        
|    |

√    
   

    
  

 

        
|    |

√         
 

 

        
|    |

√    
 

 

        
|    |

    
 

 

         2,22 

 

Kesimpulan  

Karena t hitung  > t tabel  

Maka H0 ditolak dan H1 diterima (Y1=Y2) 

Ada perbedaan nyata tinggi gumpa pedet sapi Simpo yang dikawinkan dengan pejantan 

Limousin dan Simental 
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Lampiran 6. Data konsumsi pakan induk Simpo 

 

Hari 

Konsumsi pakan 

Limousin X Simpo Simental X Simpo 

Jerami padi  

(kg) 
Rumput lapang (kg) 

Jerami padi  

(kg) 
Rumput lapang (kg) 

1 15,15 7,54 14,55 9,39 

2 12,33 8,48 17,53 8,7 

3 17,12 8,14 15,68 9,41 

4 16,88 7,71 13,96 5,81 

5 14,77 9,39 15,31 7,31 

 ̅ 15,25 8,25 15,41 8,12 

 

 Jerami padi untuk Limousin x Simpo 

Konsumsi BK = BK jerami x pemberian 

 = 87,5% x 15,25 kg  

 = 
    

   
 x 15,25 kg 

 = 13,34 kg 

 

Konsumsi PK = PK jerami x konsumsi BK 

 = 4,2% x 13,34 kg 

 = 
   

   
 x 13,34 kg 

 = 560 g 

 

 Rumput lapang untuk Limousin x Simpo 

Konsumsi BK = BK rumput lapang x pemberian 

 = 23,26% x 8,25 kg 

 = 
     

   
 x 8,25 kg 

 = 1,92 kg 

 

Konsumsi PK = PK rumput lapang x konsumsi BK 

 = 10,21% x 1,92 kg 

 = 
     

   
 x 1,92 kg 

 = 196 g 

 

o Total konsumsi BK  = BK jerami + BK rumput lapang 

   = 13,34 + 1,92 

  = 15,26 kg 

o Total konsumsi PK  = PK jerami + PK rumput lapang 

   = 560 + 196 

  = 756 g 
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 Jerami padi untuk Simental x Simpo 

Konsumsi BK = BK jerami x pemberian 

 = 87,5% x 15,41 kg  

 = 
    

   
 x 15,41 kg 

 = 13,48 kg 

 

Konsumsi PK = PK jerami x konsumsi BK 

 = 4,2% x 13,48 kg 

 = 
   

   
 x 13,48 kg 

 = 566 g 

 

 Rumput lapang untuk Simental x Simpo 

Konsumsi BK = BK rumput lapang x pemberian 

 = 23,26% x 8,12 kg 

 = 
     

   
 x 8,12 kg 

 = 1,89 kg 

 

Konsumsi PK = PK rumput lapang x konsumsi BK 

 = 10,21% x 1,89 kg 

 = 
     

   
 x 1,89 kg 

 = 193 g 

 

o Total konsumsi BK  = BK jerami + BK rumput lapang 

   = 13,41 + 1,89 

  = 15,3 kg 

o Total konsumsi PK  = PK jerami + PK rumput lapang 

   = 566 + 193 

  = 759 g 
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Lampiran 7. Tabel penolong untuk mencari nilai konstanta a dan b pada pedet 

Limousin x Simpo 

 

Data 
Variabel 

bebas 

Variabel 

terikat 
xy x2 y2 

  (x) bb (y) ld       

1 39 80 3120 1521 6400 

2 40 80 3200 1600 6400 

3 38 79 3002 1444 6241 

4 37 76 2812 1369 5776 

5 40 79 3160 1600 6241 

6 37 78 2886 1369 6084 

7 40 80 3200 1600 6400 

8 36 77 2772 1296 5929 

9 37 77 2849 1369 5929 

10 35 76 2660 1225 5776 

11 38 79 3002 1444 6241 

12 35 76 2660 1225 5776 

13 37 78 2964 1444 6084 

14 36 76 2736 1296 5776 

15 38 77 2926 1444 5929 

16 36 76 2736 1296 5776 

17 34 74 2516 1156 5476 

18 34 75 2550 1156 5625 

19 34 73 2482 1156 5329 

20 33 73 2409 1089 5329 

21 32 73 2336 1024 5329 

22 33 74 2442 1089 5476 

23 33 72 2376 1089 5184 

24 35 74 2590 1225 5476 

25 33 73 2409 1089 5329 

  901 1905 68795 32615 145311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



 

Lampiran 8. Tabel penolong untuk mencari nilai konstanta a dan b pada pedet

 Simental x Simpo 

 

Data 
Variabel 

bebas 

Variabel 

terikat 
xy x2 y2 

  (x) bb (y) ld       

1 38 79 3002 1444 6241 

2 35 75 2625 1225 5625 

3 37 77 2849 1369 5929 

4 39 79 3081 1521 6241 

5 35 75 2625 1225 5625 

6 38 78 2964 1444 6084 

7 35 76 2660 1225 5776 

8 37 77 2849 1369 5929 

9 35 75 2625 1225 5625 

10 33 74 2442 1089 5476 

11 34 74 2516 1156 5476 

12 34 75 2550 1156 5625 

13 36 76 2736 1296 5776 

14 36 76 2736 1296 5776 

15 35 75 2625 1225 5625 

16 30 71 2130 900 5041 

17 33 73 2409 1089 5329 

18 31 72 2232 961 5184 

19 33 73 2409 1089 5329 

20 32 72 2304 1024 5184 

21 32 72 2304 1024 5184 

22 35 76 2660 1225 5776 

23 32 72 2304 1024 5184 

24 32 72 2304 1024 5184 

25 33 73 2409 1089 5329 

  860 1867 64350 29714 139553 
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Lampiran 9.  Regresi bobot lahir dan lingkar dada pada pedet Limousin x Simpo 

 

a. Menghitung nilai konstanta a dan b 

 

   
  ∑     ∑   ∑  

  ∑      ∑   
 

 
                    

                
 

 
               

             
 

 
    

    
 

      

 

  
∑    ∑  

 
 

 
              

  
 

 
           

  
 

 
       

  
 

       

 

Jadi persamaan regresinya  

Y  = a + bx 

 = 41,24 + 0,97x 

 

b. Menghitung arah garis regresi 

 

 ̅  
∑ 

 
 

 
   

  
 

       

 

 ̅  
∑ 
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c. Menghitung nilai korelasi 

  
  ∑     ∑  ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

 
                    

√                                      
 

 
               

√                                
 

 
    

√         
 

 
    

√        
 

 
    

       
 

      

 

Jadi hubungan antara BB dengan  LD pada Limousin yang sangat kuat positif dengan nilai 

r=0,94. Hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara variabel X dan Y. 

Jika BB semakin bertambah maka LD akan semakin meningkat. 
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Lampiran 10.  Regresi bobot lahir dan lingkar dada pada pedet Simental x Simpo 

 

a. Menghitung nilai konstanta a dan b 

 

   
  ∑     ∑   ∑  

  ∑      ∑   
 

 
                    

                
 

 
               

             
 

 
    

    
 

      

 

  
∑    ∑  

 
 

 
              

  
 

 
          

  
 

 
      

  
 

       

 

Jadi persamaan regresinya  

Y  = a + bx 

 = 41,65 + 0,96x 

 

b. Menghitung arah garis regresi 

 

 ̅  
∑ 

 
 

 
   

  
 

      

 

 ̅  
∑ 
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c. Menghitung nilai korelasi 

 

  
  ∑     ∑  ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 

 
                    

√                                      
 

 
               

√                                
 

 
    

√         
 

 
    

√        
 

 
    

      
 

        

 

Jadi hubungan antara BB dengan  LD Simental yang sangat kuat positif dengan nilai 

r=0,9804. Hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara variabel X dan Y. 

Jika BB semakin bertambah maka LD akan semakin meningkat. 
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Lampiran 11.  Perhitungan Pendugaan Bobot Badan Berdasarkan Rumus Schoorl dan 

Smith 

 

a.  Perhitungan rumus Schoorl dan Smith pedet hasil persilangan Simental x Simpo 

 Rumus Schoorl (lbs)  = 
           

 

   
 

= 
           

   
 

= 
      

   
 

= 
       

   
 

= 93,52 

= 42,08 kg 

 Rumus Smith (lbs)  = 
            

   
 

= 
           

   
 

= 
      

   
 

= 
      

   
 

= 85,95 

= 38,68 kg 

 Penyimpangan Rumus Schoorl  = 
         

   
 x 100 

= 
           

    
 x 100 

=
    

    
 x 100 

= 22,34% 

 Penyimpangan Rumus Smith  = 
         

   
 x 100 

= 
           

    
 x 100 

= 
    

    
 x 100 

= 12,42%  

 Penyimpangan rumus estimasi  = 
               

   
 x 100 

= 
           

     
 x 100 

= 
    

     
 x 100 

= 0,45% 
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b.  Perhitungan rumus Schoorl dan Smith pedet hasil persilangan Limousin x Simpo 

 Rumus Schoorl (lbs)  = 
           

 

   
 

= 
          

   
 

= 
     

   
 

= 
       

   
 

= 96,49 

= 43,42 kg 

 Rumus Smith (lbs)  = 
            

   
 

= 
          

   
 

= 
     

   
 

= 
       

   
 

= 88,8 

= 39,96 kg 

 Penyimpangan Rumus Schoorl  = 
         

   
 x 100 

= 
            

     
 x 100 

=
    

     
 x 100 

= 20,48% 

 Penyimpangan Rumus Smith  = 
         

   
 x 100 

= 
            

     
 x 100 

= 
    

     
 x 100 

= 10,87%  

 Penyimpangan rumus estimasi  = 
               

   
 x 100 

= 
            

     
 x 100 

= 
    

     
 x 100 

= 0,09% 
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Lampiran 12. Gambar peta lokasi penelitian  

 

 

Keterangan:  (A) Kecamatan Gumukmas, 

(a) Desa Tembokrejo, (b) Desa Purwosari, (c) Desa Bagorejo,  

(d) Desa Gumukmas, (e) Desa Karangrejo, (f) Desa Menampu,  

(g) Desa Mayangan, (h) Desa Kepanjen,  

 

 

 

(A) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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