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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging merupakan kebutuhan pangan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Permintaan daging di Indonesia 

terjadi peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah 

populasi penduduk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (2015), konsumsi daging sapi di Indonesia perkapita 

pertahun pada tahun 2010 hingga 2014 terjadi peningkatan 

yaitu: 1,76; 1,87; 2,09; 2,22; 2,36 kg/kapita/tahun. 

Diproyeksikan akan terjadi peningkatan pada tahun 2015 

mencapai 2,56 kg/kapita/tahun. 

Peningkatan bobot sapi potong merupakan indikator 

produktivitas ternak dan diketahui berdasarkan ukuran tubuh 

meliputi lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan 

(Pradana, Rudyanto dan Suada, 2014). Bangsa sapi yang 

digunakan agar mendapatkan peningkatan produksi yakni hasil 

persilangan sapi lokal dengan impor (Hartatik, 2009). Bangsa 

sapi hasil persilangan keturunan pertama (crossbreed) lebih 

bagus dibanding bangsa sapi lokal karena memilki performans 

produksi lebih baik (Hakim, 2010). Peternak umumnya 

menggunakan bobot hidup sapi sebagai parameter 

keberhasilan pemeliharaan, pertumbuhan dan juga sebagai 

penentu harga seekor sapi dalam bidang pemasaran dan 

diharapkan ketika dilakukan pemotongan akan didapatkan 

bobot karkas yang sesuai dan sapi diprediksi dengan melihat 

permanent incisors (PI) sehingga diketahui apakah sapi 

tersebut telah siap untuk dilakukan pemotongan atau tidak. 

Tingkat umur dapat dijadikan untuk menentukan bobot badan 
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pada suatu ternak, sapi yang layak untuk dilakukan 

pemotongan yaitu PI 4 hingga 8 karena dinilai telah mencapai 

bobot badan yang baik (Frandz, 2012). 

Sapi Peranakan Limousin termasuk sapi yang diminati 

masyarakat dan dibudidayakan oleh peternak rakyat hingga 

skala industri dan merupakan persilangan antara sapi Limousin 

dengan sapi bangsa Bos indicus yaitu Peranakan Ongole (PO) 

atau Brahman (Endrawati, 2010). Sapi Peranakan Limousin 

secara genetik akan mewarisi sifat-sifat kedua tetuanya 

masing-masing sebesar 50%, dibandingkan dengan sapi PO, 

Sapi Peranakan Limousin akan mempunyai potensi laju 

pertumbuhan lebih cepat tetapi kurang tahan terhadap 

pengaruh temperatur udara panas dan kondisi pakan terbatas 

dengan harapan akan menghasilkan bobot badan dan karkas 

yang maksimal (Hakim, 2010). 

Ukuran tubuh seekor ternak yang semakin bertambah 

maka bertambah pula bobot hidupnya. Yurnalis (2007) 

menyatakan bahwa koefisien korelasi antara lingkar dada, 

panjang badan, dan tinggi pundak dengan bobot hidup sangat 

tinggi dibandingkan dengan ukuran tubuh lainnya. Selanjutnya 

Taylor and Field (2004) menyatakan bahwa ternak yang 

sedang tumbuh, setiap pertumbuhan 1 % lingkar dada diikuti 

oleh kenaikan bobot hidup sebesar 3 %. Peningkatan ukuran 

tubuh ini nantinya akan berpengaruh terhadap komposisi bobot 

karkas pada ternak yang telah melewati proses pemotongan. 

Bobot karkas merupakan hasil pemotongan ternak 

setelah dikeluarkan bagian non karkas atau offal. Menurut 

Standar Nasional Indonesia (2008) karkas merupakan bagian 

dari tubuh sapi yang sehat dan disembelih secara halal, telah 

dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala dan kaki mulai 
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dari tarsus/karpus kebawah, organ reproduksi dan ambing, 

ekor serta lemak yang berlebih. 

Kualitas dan kuantitas karkas sangat tergantung pada 

kondisi pemeliharaan, umur, bangsa, jenis kelamin dan pakan 

(Hafid, 2006). Sebagai hasil utama dari sapi pedaging, maka 

data produksi atau recording termasuk data umur ternak 

sangat diperlukan dan bermanfaat untuk merencanakan upaya 

pemenuhan permintaan daging dan pengembangan peternakan 

sapi dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian 

tentang ukuran tubuh, bobot potong dan bobot karkas sapi 

Peranakan Limousin pada berbagai tingkat umur, yaitu sebagai 

parameter oleh peternak dalam mengetahui hasil produksi sapi 

potong.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Proses pemilihan ternak digunakan oleh peternak 

berdasarkan penilaian eksterior ternak atau keunggulannya. 

Metode ini sering dilakukan oleh peternak konvensional dalam 

menafsir harga suatu ternak pada peternakan skala kecil. 

Bobot badan dan karkas ternak yang maksimal adalah 

merupakan tujuan akhir dari penggemukan sapi potong 

sehingga diperoleh ternak yang diinginkan. Secara umum 

pemilihan ternak dinilai dengan berdasarkan pada penampakan 

luar (eksterior), umur ternak berdasarkan PI dan juga 

pengukuran tubuh. Ukuran tubuh didukung dengan umur 

ternak yang ideal diharapkan menghasilkan bobot akhir yang 

maksimal. Bobot akhir akan berpengaruh terhadap bobot 

karkas dari sapi potong. Rumusan masalah pada penelitian ini 

apakah terdapat hubungan antara ukuran tubuh, bobot potong 
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dan bobot karkas sapi Peranakan Limousin dari masing-

masing kelompok umur yang berbeda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui ukuran tubuh, bobot potong dan bobot karkas 

sapi Peranakan Limousin pada kelompok umur yang 

berbeda. 

2. Menduga bobot karkas melalui ukuran tubuh sapi 

Peranakan Limousin umur yang berbeda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai dasar dalam 

pemilihan sapi berproduksi karkas yang baik berdasarkan 

pengukuran tubuh 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kebutuhan daging di Indonesia terjadi peningkatan 

setiap tahunnya. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk dalam konsumsi daging dan menjadi salah satu 

sumber protein hewani. Data Dirjen Peternakan (2015) 

menyebutkan bahwa kebutuhan daging sapi di Indonesia 

mencapai 640.800 ton atau naik 8% dari tahun sebelumnya 

sebanyak 575.000 ton dan daging sapi merupakan sumber 

daging yang paling digemari masyarakat Indonesia setelah 

daging unggas. 

Permintaan daging yang tinggi harus diikuti dengan 

meningkatnya jumlah dan produksi ternak. Indikator penilaian 

produksi ternak dapat dilihat berdasarkan ukuran tubuh ternak 

tersebut. Parameter tubuh yang sering dipergunakan dalam 

menilai produksi antara lain tinggi badan, lingkar dada dan 
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panjang badan, bobot badan dan bobot karkas merupakan 

salah satu indikator penilaian produksi dan keberhasilan 

manajemen peternakan (Cooke, Arthington, Ararujo, and 

Lamb, 2009). 

Produksi diikuti dengan laju pertumbuhan yang 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, hormon, pakan, gen, iklim dan 

kesehatan induk (Warner, 2010). Sapi tipe besar laju 

pertumbuhannya lebih besar dari pada sapi tipe kecil, hal ini 

disebabkan sapi tipe besar dinilai lebih unggul dari gen 

sebelumnya. Perbedaan laju pertumbuhan mengakibatkan 

bobot potong untuk sapi tipe besar akan lebih tinggi dari pada 

sapi tipe kecil. Disamping itu umur ternak mempengaruhi 

dalam laju pertumbuhan yang berkaitan dengan pertulangan 

dan pertumbuhan dari ternak tersebut. Sehingga diperoleh 

bobot potong dan karkas yang maksimal (Field, 2007). 

Sapi hasil persilangan keturunan pertama (crossbreed) 

lebih bagus dibanding bangsa sapi lokal karena memilki 

performans produksi lebih baik (Hartatik, 2009). Sapi 

Peranakan Limousin banyak diternak oleh peternak lokal 

maupun industri karena dinilai mampu memberikan hasil 

karkas dengan kualitas yang baik. Sapi Pernakan Limousin 

mendapatkan turunan genetik dari sapi bangsa Bos taurus dan 

Bos indicus dengan keunggulan dari masing-masing bangsa 

tersebut, dengan Average Daily Gain (ADG) 0,80-1,60 

kg/hari. Persentase karkas Peranakan Limousin bervariasi 

antara 45-55% tergantung kondisi sapi saat timbang hidup dan 

performan tiap individu (Trifena, 2011). 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.  
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1.6 Hipotesis 

 

Ho = Ukuran tubuh dan bobot karkas dari masing-masing 

 tingkat umur berbeda nyata. 

H1 = Ukuran tubuh dan bobot karkas dari masing-masing 

 tingkat umur tidak berbeda nyata. 

Dirjen Peternakan (2015): 

kebutuhan daging sapi  

640.800 ton atau naik 8%. 

Permintaan daging yang 

tinggi harus diikuti dengan 

meningkatnya jumlah dan 

produksi ternak. 

Indikator penilaian produksi 

ternak: tinggi badan, lingkar 

dada dan panjang badan 

Bobot potong dan bobot karkas : 

indikator penilaian produksi dan 

keberhasilan manajemen peternakan 

(Cooke, Arthington, Ararujo, and 

Lamb, 2009). 

Umur mempengaruhi laju 

pertumbuhan  
Sapi Peranakan Limousin dinilai 

mampu memberikan hasil karkas 

dengan kualitas yang baik. 

 

Ukuran tubuh, bobot potong, dan 

bobot karkas pada tingkat umur 

yang berbeda. 

Gambar 1. Kerangka Pikir 


