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ABSTRACT 

 

This study was conducted at Gadang Slaughter House, Malang, East Java. The aim of 

this study was to determine the body measurement and carcass weight of Simmental 

Crossbred on different age groups. The material used in this study was Simmental crossbred 

as many as 110 heads and the range of age was 2,5-4 years (PI4, PI6 and PI8). Simmental 

crossbred with PI4 as many as 54 heads, PI6 as many as 30 heads and PI8 as many as 26 

heads. The methods used for this study was case studies. The obtained data were analyzed by 

one way classification and regression. Result showed that body measurement on Simmental 

crossbred gives highly significant effect (P<0,01) with an average total in chest girth 187,69 

± 8,70 cm and carcass weight 242,82 ± 25,99 kg.  Meanwhile in the body length gives 

significantly affect (P<0,05) with average 154,45 ± 5,46 cm and gives insignificant effect 

(P>0,01) in wither height with average 136,35 ± 4,83 cm. The correlation between carcass 

weight and body measurement in age group of PI 4, 6 and 8 has correlation coefficient on 

chest girth was 0,83, 0,95 and 0,88 while the wither height has correlation coefficient was 

0,36, 0,54 and 0,28 and the body length has correlation coefficient was 0,64, 0,42 and 0,50. 

The conclusions of this study were body measurement and carcass weight would be continued 

to increasing with age of Simmental Crossbred. Chest girth has larger coefficient correlation 

than others body measurements so it could be used to predict the relationship between body 

measurements with carcass weight in different age groups of Simmental Crossbred.   
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PENDAHULUAN 

Permintaan daging sebagai sumber 

protein di Indonesia terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun sejalan 

dengan pertambahan jumlah penduduk, 

peningkatan perekonomian dan juga 

kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kebutuhan protein hewani. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (2015), 

konsumsi daging sapi di Indonesia 

perkapita pertahun pada tahun 2010, 2011, 

2012, 2013 dan 2014 berturut-turut adalah 

sebesar 1,76; 1,87; 2,09; 2,22 dan 2,36. 

Kebutuhan daging sapi di Indonesia 

dipenuhi dari tiga sumber yaitu ternak sapi 

lokal, sapi impor, dan impor daging beku. 

Sebanyak  35% dari total kebutuhan 

daging di dalam negeri, masih di impor 

dan diprediksi semakin meningkat 

mencapai 70% pada tahun 2020 

(Ditjernak,  2010).  

Salah satu upaya peningkatan 

produksi daging sapi dalam negeri adalah 

dengan penggemukan sapi potong. Usaha 

ini diharapkan dapat menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang tinggi dan 

efisien, sehingga dapat diperoleh karkas 

dan daging dengan kualitas dan kuantitas 

yang lebih baik. Pada umumnya sapi 

potong yang dijadikan bakalan  pada 

peternak lokal di Indonesia adalah sapi 
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hasil persilangan. Sapi hasil silangan 

cenderung memiliki pertumbuhan yang 

lebih cepat dan pedet yang dilahirkan 

memiliki berat badan yang besar serta 

memiliki nilai jual yang tinggi (Endrawati, 

Baliarti dan Subur, 2010).  Jenis sapi 

persilangan tersebut salah satunya adalah 

sapi Peranakan Simental. Karakteristik 

sapi ini merupakan perpaduan antara sapi 

Simmental dengan sapi PO (Trifena, Gede 

dan Tety, 2011). Menurut Carvalho, 

Soeparno, dan Ngadiyono (2010) sapi 

Peranakan Simmental dapat menghasilkan 

persentase karkas sebesar 51% dari bobot 

badan.  

Menurut Ismail, Nuraini dan 

Priyanto (2014) produktivitas sapi potong 

lokal dapat diidentifikasi rataan produksi 

karkas maupun daging persatuan unit 

dengan tiga cara evaluasi yaitu 

penimbangan, dimensi tubuh 

menggunakan ukuran kerangka dan 

penilaian visual. Salah satu cara mudah 

yang dapat dilakukan untuk 

mengidentifikasi produktivitas sapi adalah 

dengan menggunakan ukuran tubuh ternak. 

Ukuran tubuh ternak dapat memberikan 

gambaran dari bobot hidup seekor ternak. 

Seiring bertambah ukuran tubuh ternak 

maka  bobot hidup ternak tersebut akan 

bertambah juga. Koefisien korelasi antara 

ukuran tubuh ternak dengan bobot badan 

sangat tinggi dibandingkan dengan ukuran 

tubuh lainnya (Yurnalis, 2007). 

Ukuran tubuh yang meningkat 

akan berpengaruh terhadap bobot karkas 

dari ternak tersebut. Bobot karkas berasal 

dari hasil proses pemotongan ternak 

setelah dikurangi bagian non karkas. 

Menurut Badan Standarisasi Nasional 

(2008) karkas adalah bagian tubuh sapi 

sehat yang telah disembelih secara halal, 

telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, 

dipisahkan kepala dan kaki mulai dari 

tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi 

dan ambing, ekor serta lemak yang 

berlebih.  

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dilakukan penelitian tentang ukuran tubuh 

dan  bobot karkas Peranakan Simmental 

jantan pada berbagai tingkat umur. Hasil 

pada penelitian ini akan dapat diketahui 

keeratan hubungan antara ukuran tubuh 

dan bobot karkas sapi Peranakan 

Simmental pada berbagai tingkat umur 

serta untuk menduga bobot karkas melalui 

ukuran tubuh sapi Peranakan Simmental 

pada berbagai tingkat umur   

 

MATERI DAN METODE   

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Rumah Potong Hewan (RPH) Gadang 

Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni sampai 

30 Agustus 2014 

 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sapi Peranakan 

Simental dari hasil penggemukan rakyat 

yang ada di sekitar Kota Malang. Jumlah  

sapi yang digunakan sebanyak 110 ekor 

berjenis kelamin jantan dan kisaran umur 

2,5-4 tahun (PI 4, 6 dan 8). Peralatan yang 

digunakan adalah timbangan manual 

dengan ketelitian 1 kg, pita ukur (cm), 

mistar ukur (cm). 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus dengan pengambilan 

sampel secara purposive sampling. 

Analisis data yang digunakan adalah one 

way classification dan regresi linear. 

Prosedur penelitian yang dilakukan antara 

lain: 

a. Dilakukan pencatatan ternak. 

b. Dilakukan pendugaan umur 

dengan melihat jumlah gigi seri 

permanen (PI). 

c. Dilakukan pengukuran ukuran-

ukuran tubuh ternak; lingkar 

dada, panjang badan, dan tinggi 

badan. 

d. Sapi digiring menuju ruang 

penyembelihan. 



e. Dilakukan penyembelihan 

secara Islam dengan memotong 

vena jugularis, oesophagus, 

dan trachea.  

f. Dilakukan penggantungan 

untuk menyempurnakan proses 

keluarnya darah.  

g. Dilakukan pengulitan, 

pemotongan kepala dan kaki 

mulai dari carpo-metacarpal 

dan tarso-metatarsa, 

pengeluaran organ dalam, 

organ reproduksi, dan ekor.  

h. Karkas dibelah memanjang 

antara karkas bagian kanan dan 

kiri secara manual dengan 

memotong bagian tulang 

belakang dengan kapak. 

i. Masing-masing bagian karkas 

ditimbang dan dijumlah untuk 

memperoleh bobot karkas. 

Penimbangan dilakukan dengan 

timbangan gantung.  

 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Umur yang diduga dari Permanent 

incisor (PI) 

- PI 4 (umur 2,5-3 tahun) 

- PI 6 (umur 3,25-4 tahun)  

- PI 8 (umur lebih dari 4 tahun). 

(Taylor, 2004) 

2. Ukuran tubuh meliputi;  

a. Panjang badan (PB), diukur 

jarak lurus dari tonjolan bahu 

(tuberculum humeri laterale) 

sampai pada tulang duduk 

(tuber ischii). 

b. Lingkar dada (LD), diukur 

melingkari dada tepat di 

belakang bahu melewati gumba 

atau di belakang siku kaki 

depan tegak lurus dengan 

sumbu tubuh.  

c. Tinggi badan (TB), diukur dari 

titik tertinggi pundak melewati 

belakang scapula tegak lurus 

ke tanah (Lawrance and 

Fowler, 2002).  

3. Bobot karkas (kg) adalah bagian 

dari tubuh sapi sehat yang telah 

disembelih secara halal, telah 

dikuliti, dikeluarkan jeroan, 

dipisahkan kepala dan kaki mulai 

dari tarsus/karpus ke bawah, organ 

reproduksi dan ambing, ekor, serta 

lemak berlebih  (BSN, 2008).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Ukuran Tubuh dan Bobot Karkas Sapi 

Peranakan Simmental pada Berbagai 

Tingkat Umur    

Rata-rata ukuran tubuh sapi 

Peranakan Simmental pada berbagai 

tingkat umur dapat dilihat pada Tabel 1. 

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa 

lingkar dada berbeda sangat nyata 

(P<0,01) dengan rata-rata pada PI 4 

sebesar 183,81 ± 5,61 cm. Perbedaan 

tersebut  disebabkan karena adanya 

perbedaan kelompok umur seperti yang 

dijelaskan oleh Sampurna dan Suatha 

(2010) bahwa pertumbuhan dimensi 

lingkar dada merupakan ukuran tubuh 

yang paling awal berkembang diikuti oleh 

lingkar abdomen, lingkar leher belakang 

dan lingkar leher depan. Tinggi badan sapi 

Peranakan Simmental pada  PI 4, 6 dan 8 

menunjukkan hasil tidak berbeda nyata 

(P>0,01) dengan rataan masing-masing 

sebesar 135,44 ± 5,05
 
cm, 137,42 ± 4,87

 

cm dan 137,04 ± 4,11 cm. Hasil tersebut 

disebabkan karena pertumbuhan pada 

ternak cenderung mengarah kebelakang 

tubuh seperti pada pertumbuhan panjang 



badan dan lingkar dada sementara 

pertumbuhan tinggi badan hanya sebatas 

dari kaki sampai tinggi gumba.  Strydom 

dan Schönfeldt (2011) menjelaskan bahwa 

pertumbuhan dan distribusi komponen-

komponen tubuh seperti tulang, otot dan 

lemak berlangsung secara gradual yaitu 

tulang tumbuh secara maksimal di awal 

diikuti oleh otot dan terakhir oleh lemak 

yang tumbuh pesat. Panjang badan sapi 

Peranakan Simmental menunjukkan hasil 

berbeda  nyata  (P<0,05) pada kelompok 

PI 4 dengan rataan 153,44 ± 5,66 cm 

sedangkan pada kelompok PI 6 dan 8 

menunjukkan hasil berbeda tidak nyata 

dengan rataan 154,16 ±5,25
 
cm dan 156,85 

± 4,73 cm. Bobot karkas sapi Peranakan 

Simmental berbeda sangat nyata (P<0,01) 

pada PI 4 232,61 ± 18,91
 
 kg sedangkan 

pada kelompok PI 6 dan PI 8 menunjukkan 

hasil berbeda tidak nyata dengan rataan 

masing-masing 246,10 ± 30,29 kg  dan 

260,27 ± 23,87 kg.

Tabel 1. Rata-rata ukuran tubuh sapi Peranakan Simmental pada berbagai tingkat umur 

Parameter Jumlah (ekor) PI Rata-rata  ± SD 

Lingkar Dada (cm) 54 4 183,81 ± 5,61
a
 

30 6 189,43 ± 10,76
b
 

26 8 193,73 ± 7,43
b
 

      Rataan                                 187,69 ± 8,70 

Tinggi Badan (cm) 54 4 135,44 ± 5,05 

30 6 137,42 ± 4,87 

26 8 137,04 ± 4,11 

     Rataan                                  136,35 ± 4,83 

Panjang Badan (cm) 54 4 153,44 ±5,66
a
 

30 6 154,16 ± 5,25
ab

 

26 8 156,85 ± 4,73
b
 

     Rataan                                  154,45 ± 5,46 

Bobot Karkas (Kg) 54 4 232,61 ± 18,91
a
 

30 6 246,10 ± 30,29
ab

 

26 8 260,27 ± 23,87
b
 

     Rataan                                 242,82 ± 25,99 

Hubungan antara Ukuran Tubuh dan 

Bobot Karkas Sapi Peranakan 

Simmental pada  Berbagai Tingkat 

Umur 

Berdasarkan data hasil perhitungan 

diperoleh  hubungan antara ukuran tubuh 

dan bobot karkas sapi Peranakan 

Simmental pada berbagai tingkat umur 

pada Tabel 2. 

Persamaan garis regresi antara 

bobot karkas dengan lingkar dada ,tinggi 
badan dan panjang badan pada 

kelompok PI 4 masing-masing adalah Y 

= - 286.22 + 2.82  X pada lingkar dada, Y 

= 48.05 + 1.36 X pada tinggi badan dan Y 

=  - 97.59 + 2.15 X pada panjang badan. 

Persamaan garis regresi antara bobot 

karkas dengan ukuran tubuh (lingkar 

dada, tinggi badan dan panjang badan) 
pada kelompok PI 6 masing-masing  
adalah Y =  - 266.34 +2.70 X pada 

lingkar dada, Y = - 225.32 +3.43 X pada 

tinggi badan dan Y = - 136.24 +2.48 X 

pada panjang badan. Persamaan garis 

regresi antara bobot karkas dengan 

ukuran tubuh (lingkar dada, tinggi badan 

dan panjang badan) pada kelompok PI 8 

masing-masing adalah Y = - 295.85 + 



2.87 X pada lingkar dada, Y = 189.08 + 

0.51 X pada tinggi badan dan Y = -136.79 

+ 2.53  X pada panjang badan.  

Pengukuran tubuh dapat digunakan 

sebagai indikator dalam mengevaluasi 

pertumbuhan ternak selain itu juga dapat 

mengetahui penampilan luar dari ternak 

tersebut. Lingkar dada dan panjang badan 

dapat digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara bobot karkas dan bobot 

potong pada ternak (Inounu, et al. 2009). 

Ismail, dkk (2014) menyatakan bahwa 

produktivitas sapi potong dapat 

diidentifikasi melalui rataan produksi 

karkas maupun daging persatuan unit 

ternak dengan menggunakan tiga cara 

eveluasi yang mudah seperti pendekatan 

penimbangan, ukuran tubuh dan penilaian 

visual.  

 

 

Tabel 2. Hubungan antara Ukuran Tubuh dan Bobot Karkas Sapi Peranakan Simmental pada 

Berbagai Tingkat Umur  
 

Koefisien korelasi pada kelompok 

umur PI 4, 6 dan 8 berdasarkan ukuran 

tubuh terdapat pada Tabel 2. Berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh koefisien 

korelasi  bobot karkas dengan ukuran 

tubuh (lingkar dada, tinggi badan dan 

panjang badan) pada PI 4 masing-masing 

sebesar 0,83, 0,36 dan 0,64. Koefisien 

korelasi  bobot karkas dengan ukuran 

tubuh (lingkar dada, tinggi badan dan 

panjang badan) pada PI 6 masing-masing 

sebesar 0,95, 0,54 dan 0,42. Koefisien 

korelasi  bobot karkas dengan ukuran 

tubuh (lingkar dada, tinggi badan dan 

panjang badan) pada PI 8 masing-masing 

sebesar 0,88, 0,28 dan 0,50. Hal ini 

menunjukkan bahwa lingkar dada 

memiliki hubungan yang erat terhadap 

bobot karkas sapi Peranakan Simmental 

karena memiliki koefisien korelasi 

tertinggi diantara panjang badan dan tinggi 

badan. 

Hubungan antara ukuran tubuh dan 

bobot karkas Sapi Peranakan Simmental 

pada kelompok PI 4, PI 6 dan PI 8 dapat 

dilihat pada Gambar 1. Diketahui bahwa 

koefiesien determinasi lingkar dada 

dengan bobot karkas kelompok umur PI 4, 

6 dan 8 berturut-turut sebesar 70 %, 92 % 

dan 79 %. Koefiesien determinasi tinggi 

badan dengan bobot karkas kelompok 

umur PI 4, 6 dan 8 berturut-turut sebesar 

13 %, 30 % dan 8 % dan koefiesien 

determinasi panjang badan dengan bobot 

karkas kelompok umur PI 4, 6 dan 8 

berturut-turut sebesar 41 %, 18 % dan 25 

%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel terikat (bobot karkas) 

terhadap variabel bebas (lingkar dada dan 

tinggi badan) pada PI 6 sebesar 92% dan 

Kelompok  Umur Hubungan r R
2 

Persamaan Regresi 

PI 4 LD-BK 0,83
 

0,70  Y = - 286.22 + 2.82  X 

TB-BK 0,36
 

0,13  Y =      48.05 + 1.36 X  

PB-BK 0,64
 

0,41  Y =  - 97.59 + 2.15 X 

PI 6 LD-BK 0,95
 

0,92  Y =  - 266.34 +2.70 X 

TB-BK 0,54
 

0,30  Y = - 225.32 +3.43 X 

PB-BK 0,42
 

0,18  Y = - 136.24 +2.48 X 

PI 8 LD-BK 0,88
 

0,79  Y = - 295.85 + 2.87 X 

TB-BK 0,28
 

 0,08  Y =    189.08 + 0.51 X 

PB-BK 0,50
 

0,25  Y =  -136.79 + 2.53  X 



30% lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok umur PI 4 dan 8 sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

sedangkan pada kelompok umur PI 4 

kemampuan variabel terikat (bobot karkas) 

terhadap variabel bebas (panjang badan) 

sebesar 41% lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok umur PI 6 dan 8 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. Berdasarkan hasil diatas banyak 

faktor yang dapat memberikan perbedaan 

terhadap komposisi karkas pada tiap 

kelompok umur ternak tersebut 

berdasarkan ukuran tubuh. Menurut 

Wiyatna (2007) sapi yang memiliki bobot 

badan berbeda tetapi persentase karkasnya 

sama maka hal tersebut dikarenakan 

adanya perbedaan bobot non karkas yang 

dihasilkan. Bobot karkas yang tinggi tidak 

selamanya diikuti dengan persentase 

karkas yang tinggi juga, hal ini karena 

dipengaruhi bobot non karkas. Perbedaan 

komposisi tubuh dan karkas terutama 

disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh 

atau bobot pada saat dewasa (Cooke, et al, 

2009). Didukung oleh Kenny (2010) 

bahwa komposisi karkas biasanya 

bervariasi tergantung pada bobot tubuh 

dewasa dan maturitas ternak. Rasio 

daging-tulang dan rasio daging-lemak 

dapat menggambarkan proporsi daging 

tanpa lemak pada tingkat perlemakan yang 

sama. Perbedaan yang terjadi semata-mata 

disebabkan oleh deposisi lemak subkutan, 

intermusculer, intramuscular dan lemak 

ginjal dan pelvis yang berbeda. 

.  
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Gambar 1.. Grafik hubungan antara ukuran tubuh dan bobot karkas Sapi Peranakan 

Simmental pada kelompok PI 4, PI 6 dan PI 8. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Ukuran tubuh dan bobot karkas 

akan meningkat sampai batas 

optimal dan akan menurun seiring 

dengan bertambahnya umur. 

2. Lingkar dada memiliki koefisien 

korelasi tertinggi dibandingkan 

dengan tinggi badan dan panjang 

badan sehingga lingkar dada dapat 

digunakan untuk menduga bobot 

karkas. 

B. SARAN 

Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai produksi sapi Peranakan 

Simmental dengan variabel yang 

lebih beragam seperti komponen 

karkas dan komponen non karkas 

sehingga didapatkan informasi 

yang lebih lengkap. 
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