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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 
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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 measurements 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 

measurement with carcass weight in different age groups of 

Simmental Crossbred.   

 

Keyword : Simmental Crossbred, Body Measurement, Carcass                  
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Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Potong Hewan 

(RPH) Gadang Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan tanggal 30 Juni sampai 30 Agustus 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran tubuh dan 

bobot karkas dan menduga bobot karkas melalui ukuran tubuh 

sapi Peranakan Simmental pada berbagai tingkat umur. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi dalam 

pemilihan karkas sapi berdasarkan ukuran tubuh. Materi 

penelitian adalah sapi Peranakan Simental dari hasil 

penggemukan rakyat kisaran umur 2,5-4 tahun (PI 4, 6 dan 8) 

dengan jumlah 110 ekor terdiri dari sapi Peranakan Simmental 

PI4 54 ekor, PI6 30 ekor dan PI8 26 ekor. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu studi kasus. Data dianalisis 

menggunakan one way classification dan regresi. Variabel 

yang diamati adalah PI, ukuran dimensi tubuh (lingkar dada, 

tinggi badan dan panjang badan) dan bobot karkas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran tubuh sapi Peranakan 

Simmental pada berbagai tingkat umur memberikan hasil 

berbeda sangat nyata (P<0,01) pada lingkar dada dan bobot 

karkas dengan rata-rata 187,69 ± 8,70 cm dan 242,82 ± 25,99 
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kg. Hasil berbeda nyata (P<0,05) pada panjang badan dengan 

rata-rata 154,45 ± 5,46 cm dan berbeda tidak nyata (P>0,01) 

pada tinggi badan dengan rata-rata 136,35 ± 4,83 cm. 

Hubungan bobot karkas dengan ukuran tubuh pada kelompok 

umur PI 4, 6 dan 8 memiliki nilai koefisien korelasi masing-

masing lingkar dada  0,83, 0,95 dan 0,88 sementara tinggi  

badan memiliki nilai koefisien korelasi 0,36, 0,54 dan 0,28 dan 

panjang badan memiliki koefisien korelasi 0,64, 0,42 dan 0,50. 

Lingkar dada memiliki hubungan yang paling erat diantara 

ukuran tubuh lainnya. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ukuran tubuh dan bobot karkas akan 

meningkat sampai batas optimal dan akan menurun seiring 

dengan bertambahnya umur. Lingkar dada memiliki koefisien 

korelasi tertinggi dibandingkan tinggi badan dan panjang 

badan sehingga dapat digunakan untuk menduga bobot karkas 

pada sapi Peranakan Simmental pada berbagai tingkat umur.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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 berasal dari inseminasi buatan antara bibit 

sapi impor dengan sapi lokal untuk mendapatkan bobot badan 

dan bobot karkas yang maksimal. 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 bakalan tersebut salah satunya adalah sapi 

Peranakan Simental. Sapi Peranakan Simmental merupakan 
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hasil persilangan antara sapi Simmental dengan sapi PO. 

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.  

Performans seekor ternak merupakan hasil dari faktor 

genetik dan lingkungan. Seekor sapi yang memiliki genetik 

yang baik tidak akan menunjukan performans yang baik 

apabila tidak didukung dengan lingkungan yang baik. Seiring 

dengan bertambahnya umur ternak tersebut maka ukuran-

ukuran tubuh dan bobot hidup dari ternak tersebut juga akan 

bertambah. 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, 
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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.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Efisiensi usaha sapi potong tercermin dari bobot 

karkas dari ternak tersebut. Bobot karkas ternak yang 

maksimal merupakan tujuan akhir dari penggemukan sapi 

potong sehingga diperoleh bobot akhir ternak yang diinginkan. 

Secara umum pemilihan ternak dinilai berdasarkan pada 

penampakan luar (eksterior), umur berdasarkan PI dan 

pengukuran tubuh. Perbedaan umur pada setiap ternak yang 

dipotong memberikan pengaruh terhadap bobot karkas yang 

dihasilkan. Ukuran tubuh didukung dengan umur ternak yang 

ideal diharapkan dapat menghasilkan bobot akhir yang 

maksimal. Bobot akhir berpengaruh terhadap bobot karkas 

dari sapi potong.  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah 

terdapat hubungan antara ukuran tubuh dan bobot karkas 

berdasarkan berbagai tingkat umur pada sapi Peranakan 

Simmental.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui keeratan hubungan antara ukuran tubuh 

dan bobot karkas sapi Peranakan Simmental pada 

berbagai tingkat umur.  

2. Menduga bobot karkas melalui ukuran tubuh sapi 

Peranakan Simmental pada berbagai tingkat umur. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi 

dalam pemilihan sapi berproduksi karkas yang baik 

berdasarkan pengukuran tubuh.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kebutuhan daging terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, 

peningkatan perekonomian dan juga kesadaran masyarakat 

akan pentingnya kebutuhan protein hewani. Sampai saat ini 

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 (Ditjennak,  2010).   

Permintaan daging yang terus meningkat diiringi 

dengan meningkatnya jumlah dan produksi ternak. Untuk 

mendapatkan produksi ternak yang baik berupa karkas 

diperlukan kedaan fisik yang sehat dari ternak sebelum 

dilakukan pemotongan. Menurut Strydom and Schönfeldt 

(2011) produksi karkas seekor ternak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain jenis kelamin dan umur disamping 

faktor nutrisi. Menurut Ismail, Nuraini dan Priyanto (2014) 

produktivitas sapi potong lokal dapat diidentifikasi melalui 

rataan produksi karkas maupun daging persatuan unit ternak. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan 

produksi sapi adalah berdasarkan ukuran tubuh ternak 

tersebut.  

Pertumbuhan dapat dinilai sebagai peningkatan tinggi, 

panjang, ukuran lingkar dada dan bobot yang terjadi pada 
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seekor ternak muda yang sehat, diberi pakan, minum dan 

mendapat tempat berlindung yang layak (Warner, et al. 2010). 

Perbedaan laju pertumbuhan di antara bangsa dan individu 

ternak di dalam suatu bangsa terutama disebabkan oleh 

perbedaan ukuran tubuh dewasa. Bangsa ternak yang besar 

akan lahir lebih berat, tumbuh lebih cepat dan lebih berat pada 

saat mencapai kedewasaan daripada bangsa ternak yang kecil 

(Soeparno, 2009).  

Sapi Peranakan Simmental sebagai sapi hasil 

persilangan antara sapi Simmental dengan sapi PO memiliki 

karakteristik menyerupai sapi PO, Simmental dan perpaduan 

antara kedua sapi tersebut (Trifena. dkk, 2011). Sapi 

Peranakan Simmental diminati oleh peternak karena memiliki 

pertumbuhan yang lebih cepat, pertambahan bobot badan 

harian mencapai 0,6 gram perhari dan bobot badan dapat 

mencapai 450 kg (Endrawati, Baliarti dan Subur, 2010). 

Selanjutnya Carvalho, Soeparno, dan Ngadiyono (2010) 

menambahkan bahwa sapi peranakan Simmental dapat 

menghasilkan persentase karkas sebesar 51% dari bobot 

badan. 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Kebutuhan daging meningkat 

atas kesadaran masyarakat akan 

kebutuhan protein hewani 

Permintaan daging meningkat 

harus diiringi dengan 

meningkatnya produksi daging 

Produksi daging sapi salah 

satunya dapat ditentukan 

berdasarkan ukuran tubuh ternak 

Ukuran tubuh 

besar 
Ukuran tubuh 

kecil 

Produksi tinggi 

(memenuhi 

kebutuhan) 

Produksi rendah 

(kebutuhan tidak 

tercukupi) 

Produktivitas sapi potong 

dapat diidentifikasi 

melalui rataan produksi 

karkas maupun daging 

persatuan unit ternak 

(Ismail, Nuraini dan 

Priyanto, 2014). 

Umur mempengaruhi laju 

pertumbuhan  

Sapi Peranakan Simmental 

dinilai dapat menghasilkan 

karkas yang baik 

Ukuran tubuh dan bobot 

karkas pada berbagai tingkat 

umur. 

Gambar 1.  Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1:  1    Ukuran tubuh pada berbagai tingkat umur 

memiliki perbedaan terhadap bobot karkas. 

2 Terdapat hubungan antara ukuran tubuh 

dengan bobot karkas pada berbagai tingkat 

umur 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sapi Peranakan Simental 

Sapi Peranakan Simmental merupakan sapi hasil 

Inseminasi Buatan (IB) persilangan antara semen sapi jantan 

Simmental dengan sapi betina Ongole. Karakteristik sapi ini 

merupakan perpaduan antara sapi Simmental dengan sapi 

Ongole yang ciri-cirinya antara lain: 1) warna bulu penutup 

badan bervariasi mulai dari putih sampai coklat kemerahan, 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 tracak bervariasi dari 

hitam dan coklat kemerahan (Trifena, Gede dan Tety, 2011).  

Sapi Peranakan Simmental sebagai sapi hasil 

persilangan memiliki keunggulan dari kedua tetuanya seperti 

lebih tahan penyakit dan mempunyai laju pertumbuhan yang 

cepat (Setiadi, Diwyanto dan Mahendri, 2011). Endrawati, 

Baliarti dan Subur (2010) menambahkan  bahwa sapi 

Peranakan Simental merupakan bangsa sapi persilangan 

dengan pertambahan bobot badan harian mencapai 0,6 kg 

perhari dan bobot badan dapat mencapai 450 kg serta sapi 

Peranakan Simmental dapat menghasilkan persentase karkas 

sebesar 51% dari bobot badan (Carvalho, Soeparno, dan 

Ngadiyono. 2010). 
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2.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Tubuh Ternak 

  Pertumbuhan menurut Gotoh,  Albrecht, Teuscher, 

Kawabata,  Sakashita,  Iwamoto and Wegner (2009) adalah 

perubahan bentuk atau ukuran seekor ternak yang dapat 

dinyatakan dengan panjang, volume ataupun massa. Menurut 

Warner,  Greenwood, Pethick, and Ferguson (2010) 

pertumbuhan dapat dinilai sebagai peningkatan tinggi, 

panjang, ukuran lingkar dada dan bobot yang terjadi pada 

seekor ternak muda yang sehat, diberi pakan, minum dan 

mendapat tempat berlindung yang layak. Peningkatan yang 

terjadi meskipun sedikit pada ukuran tubuh akan menyebabkan 

peningkatan yang proporsional dari bobot tubuh, karena bobot 

tubuh merupakan fungsi dari volume. Pertumbuhan 

mempunyai dua aspek yaitu: menyangkut peningkatan massa 

persatuan waktu, dan pertumbuhan yang meliputi perubahan 

bentuk dan komposisi sebagai akibat dari pertumbuhan 

diferensial komponen-komponen tubuh. Istilah pertumbuhan 

selalu berkaitan dengan perkembangan. Perkembangan adalah 

kemajuan dari individu menuju perubahan bentuk tubuh 

termasuk perubahan struktur, perubahan kemampuan dan 

komposisi tubuh menjadi lebih kompleks (Soeparno, 2009). 

  Setiap individu ternak terdapat perbedaan respons 

terhadap pengaruh lingkungan seperti nutrisi, fisik dan 

mikrobiologis. Perbedaan respon tersebut yang menyebabkan 

perbedaan laju pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut 

berlangsung dengan kadar yang berbeda sehingga perubahan 

ukuran komponen menghasilkan diferensiasi perbedaan 

karakteristik individual pada sel organ (Soeparno, 2009).  

Faktor jenis kelamin, hormon dan kastrasi serta genotip juga 

mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan awal pada ternak 

sapi mengalami peningkatan dan bersifat eksponensial karena 
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pada fase tersebut sapi mengalami pertumbuhan yang cepat 

(Pradana, Sampurna dan Suatha. 2014). Komponen tubuh 

ternak tumbuh dengan kecepatan yang berbeda sebagai 

perubahan hasil diferensiasi. Hiperplasia merupakan 

penambahan jumlah sel pada saat terjadi pertumbuhan dan 

hipertopi merupakan penambahan ukuran sel pada saat terjadi 

pertumbuhan (Ngadiyono, 2008).    

  Pertumbuhan dan distribusi komponen-komponen 

tubuh seperti tulang, otot dan lemak berlangsung secara 

bertahap yaitu tulang meningkat pada laju pertumbuhan 

maksimal awal, kemudian diikuti oleh otot dan terakhir oleh 

lemak yang meningkat dengan pesat (Strydom dan Schönfeldt, 

2011). Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan, 

jenis kelamin, hormon dan kastrasi, lingkungan dan 

manajemen (Aberle, Forrest, Gerard, and Mills. 2001). 

Pertumbuhan dan laju pertumbuhan berbeda tergantung pada 

jenis kelamin ternak. Pertumbuhan pada ternak jantan 

biasanya lebih cepat dan pada umur yang sama mempunyai 

bobot badan lebih berat dibandingkan dengan ternak betina 

(Huuskonen, Jansson, Honkavaara, Tuomisto, Kauppinen, and 

Tokola. 2010). 

 Terdapat hubungan erat antara bobot karkas dengan 

bobot hidup. Selama pertumbuhan, tulang tumbuh secara 

kontinu dengan kadar pertumbuhan yang lambat, sedangkan 

otot relatif lebih cepat, sehingga rasio otot dengan tulang 

meningkat selama pertumbuhan. Namun, saat mencapai 

pubertas laju pertumbuhan otot akan menurun dan deposisi 

lemak akan meningkat. Pemotongan ternak baik dilakukan 

menjelang kedewasaan saat perlemakan mencapai tingkat 

yang optimum (Soeparno, 2009). 
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2.3 Bobot Karkas  

Karkas sapi adalah tubuh sapi sehat yang telah 

disembelih secara utuh atau dibelah sepanjang tulang 

belakangnya, telah dikuliti, dikeluarkan isi perutnya dan telah 

dipotong  kepala, kaki bagian bawah, alat kelamin atau ambing 

pada sapi betina serta ekor (Wirawan, 2009). Komponen 

karkas terdiri atas tiga jaringan utama yaitu tulang yang 

membentuk kerangka, otot yang membentuk daging dan 

lemak. Seiring bertambahnya umur, serat-serat daging dan 

jumlah urat daging akan meningkat sehingga berpengaruh 

terhadap besar kecilnya persentase karkas (Santoso, Nurachma 

dan Sarwestri, 2012). Komposisi karkas dapat berbeda dalam 

bangsa ternak yang sama. Perbedaan utama antara karkas sapi 

tipe perah dengan pedaging terletak pada pendistribusian 

lemaknya. Karkas sapi tipe perah cenderung mempunyai 

proporsi lemak ginjal dan pelvis (lemak internal) yang lebih 

tinggi dan proporsi lemak subkutan yang lebih rendah 

dibanding dengan sapi tipe daging, dan sebaliknya  (Aberle, 

Forrest, Gerard, and Mills., 2001).  

Menurut Lestari,  Hudoyo dan Dartosukarno (2010) 

sapi potong setelah dilakukan pemotongan ternak terbagi 

menjadi karkas 58 %, edible offal 13 %, non edible offal 13 %, 

isi saluran pencernaan dan darah 14 %, dan lain-lain 2 %. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi karkas dan non 

karkas antara lain bobot  potong, bangsa, umur dan pakan. 

Diantara beberapa faktor tersebut, faktor yang sangat 

mempengaruhi proporsi karkas dan komponen non karkas 

adalah pakan (Soeparno, 2009). Lebih lanjut Soeparno (2009) 

menjelaskan bahwa pada sapi dengan bobot tertentu, level 

nutrisi mempengaruhi bobot beberapa komponen non karkas. 

Konsumsi nutrisi yang tinggi meningkatkan bobot hati dan 
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bobot total saluran pencernaan, tetapi menurunkan bobot 

kepala, kaki dan limpa. Seiring dengan bertambahnya umur 

dan bobot badan maka bobot karkas mengalami peningkatan 

yang lebih besar dari pada bobot non karkas (Lestari., dkk. 

2010). Dijelaskan oleh Soeparno (2009) bahwa pakan dapat 

mempengaruhi pertambahan komponen non karkas, sedangkan 

bangsa dan jenis kelamin hanya mempunyai pengaruh yang 

kecil. Perlakuan nutrisional termasuk spesies pastura 

mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap berat non karkas 

internal (hati dan paru-paru), sedangkan bobot komponen non 

karkas eksternal (kepala dan kaki) tidak terpengaruh. 

Perbedaan komposisi tubuh dan karkas terutama 

disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh atau bobot pada saat 

dewasa. Bila perbandingan komposisi karkas antara bangsa 

tipe besar dan tipe kecil didasarkan pada bobot yang sama, 

maka bangsa tipe besar akan lebih besar perdagingannya dan 

lebih banyak mengandung protein, proporsi tulangnya lebih 

tinggi dan proporsi lemak lebih rendah daripada sapi tipe kecil 

(Cooke, Arthington,  Araujo, and Lamb, 2009). Perbedaan ini 

disebabkan karena pada bobot yang sama, ternak tipe besar 

secara fisiologis lebih muda. Sapi Eropa tipe kecil seperti 

Angus, Hereford dan Shorthorn mengandung lebih banyak 

lemak pada saat penggemukan daripada tipe besar seperti 

charolais (Griffin,  Adams, and Funston. 2009). Wiyatna 

(2007) menambahkan 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. 
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Terdapat hubungan yang jelas antara laju 

pertumbuhan dengan tingkat kedewasaan diantara ternak yang 

mempunyai bobot tubuh target yang berbeda, dimana ternak 

dengan bobot tubuh target lebih berat akan tumbuh lebih cepat 

dan reproduksinya lambat. Komposisi karkas biasanya 

bervariasi tergantung pada target bobot tubuh dewasa dan 

maturitas ternak. Rasio daging-tulang dan rasio daging-lemak 

dapat menggambarkan proporsi daging tanpa lemak (lean) 

pada tingkat perlemakan yang sama. Jika terdapat perbedaan 

dalam hal ini, sematamata disebabkan oleh deposisi lemak 

subcutan, intermusculer, intramusculer dan lemak ginjal dan 

pelvis yang berbeda (Kenny. 2010).  

Menurut Ismail, Nuraini dan Priyanto (2014) 

produktivitas sapi potong dapat diidentifikasi melalui rataan 

produksi karkas maupun daging persatuan unit ternak dengan 

menggunakan tiga cara eveluasi yang mudah seperti 

pendekatan penimbangan, dimensi tubuh dan penilaian visual. 

Penimbangan dapat menggunakan timbangan mekanik atau 

digital, dimensi tubuh menggunakan ukuran kerangka dan 

penilaian visual menggunakan tingkat perlemakan tubuh.  
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2.4 Pengukuran Menggunakan Panjang Badan, 

Lingkar Dada, dan Tinggi Badan dan Penentuan 

Umur Ternak  

 
Gambar 2. Skema pengukuran data vital statistik                

tubuh meliputi (1) panjang badan, (2) lingkar 

dada dan (3) tinggi badan. 

Sumber : Trifena.  dkk (2011) 

Pengukuran tubuh sering digunakan sebagai indikator 

dalam mengevaluasi pertumbuhan ternak. Pengukuran tubuh 

ini termasuk panjang badan dan lingkar dada. Selain itu, 

pengukuran tubuh juga dapat mengetahui penampilan luar dari 

ternak tersebut (Inounu, Erfan and Mulyono, 2009).    

Pengukuran tubuh sapi dilakukan pada saat sapi berdiri 

tegak (paralellogram) (Sudrajad, Subiharta dan Adinata, 

2013). Metode pengukuran statistic vital pada tubuh sapi 

adalah sebagai berikut: 

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.  
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c. Tinggi badan (TB), diukur dari titik tertinggi pundak 

melewati belakang Scapula tegak luus ke tanah (Lawrance 

and Fowler, 2002).   

Pertumbuhan dimensi panjang pada sapi di mulai dari 

panjang leher, panjang kepala, panjang tubuh bagian belakang 

dan berakhir panjang tubuh bagian depan. Sedangkan 

pertumbuhan dimensi lingkar dimulai dari lingkar dada 

kemudian diikuti lingkar abdomen, lingkar leher belakang dan 

lingkar leher depan tumbuh paling belakang (Sampurna dan  

Suatha, 2010).  

 
Gambar 3. Gigi permanen sapi pada berbagai tingkat  umur 

Sumber : Taylor and Field (2004) 

Pada saat baru lahir ternak sapi hanya memiliki 

delapan gigi seri di rahang bawah dan akan berganti menjadi 

gigi permanen seiring dengan bertambahnya usia ternak 

tersebut (Grandin, 2007). Sementara ditambahkan oleh Taylor 

(2004) bahwa penentuan umur pada ternak sapi dapat 

diketahui dengan cara melihat kondisi gigi seri tetap atau 

Permanent Incicivi.  Jika gigi seri belum tanggal (PI 0) 
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perkiraan umur sapi tersebut adalah dibawah satu tahun. 

Ternak sapi yang sudah berganti dua buah gigi seri (PI 2) 

diperkirakan berumur 1,5 sampai 2 tahun. Ternak sapi yang 

sudah berganti empat buah gigi seri (PI 4) diperkirakan 

berumur 2,5 sampai 3 tahun. Ternak sapi yang sudah berganti 

enam buah gigi seri (PI 6) diperkirakan berumur 3,25 sampai 4 

tahun dan ternak sapi yang sudah berganti delapan buah gigi 

seri (PI 8) diperkirakan berumur lebih dari 4 tahun (Gambar 3) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 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 

 

3.2 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). 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

dengan pengambilan sampel secara purposive sampling.  

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. 
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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.  

 

3.4 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.  
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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).  

 

3.5 Analisis Data 

  Analisa data dengan  one way classification dilakukan 

untuk membandingkan ukuran tubuh dan bobot karkas pada 

berbagai tingkat umur yang berbeda dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

Yij = µ + αi + eij 

 

 

Keterangan: 

Yij : Pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ : Rataan umum 

αi :Pengaruh perlakuan 

eij                  : Galat percobaan perlakuan ke-i ulangan ke-j  

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

one way classification dilakukan uji lanjut dengan Uji Beda 

Nyata Terkecil untuk mengetahui kehomogenitas beberapa 

nilai rata-rata dari data hasil penelitian, dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

𝐵𝑁𝑡 =  𝑡𝛼. 𝑆𝐸 
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Keterangan: 

BNt  :Uji beda nyata terkecil 

t𝛼    :Tabel-t 

SE :Galat  

 Untuk pengujian dua rata-rata perlakuan dengan 

ulangan yang berbeda digunakan rumus: 

   SE = √(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
) . KTgalat 

Keterangan: 

n1 : jumlah ulangan perlakuan pertama 

n2 : jumlah perlakuan ulangan kedua  

(Sugandi dan Sugiarto,1994) 

Pada uji korelasi dan regresi linear digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara lingkar dada, tinggi badan dan 

panjang badan terhadap bobot karkas. Adapun nilai uji 

korelasi dan regresi linear dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) −  (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)2
 

Keterangan:   

rY : Hubungan variabel X dengan Y  

X : Nilai variabel X 

Y : Nilai variabel Y 

n : Banyak data   

 

Persamaan regresi  

Y = a + bX 
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Nilai b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
 

 

Nilai a dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

(Nasoetion dan Barizi, 1980) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Ukuran Tubuh dan Bobot Karkas Sapi Peranakan 

Simmental pada Berbagai Tingkat Umur   

 Berdasarkan data hasil perhitungan diperoleh ukuran 

tubuh sapi Peranakan Simmental pada berbagai tingkat umur 

pada Tabel 1. 

 

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 ± 5,61a 

30 6 189,43 ± 10,76b 

26 8 193,73 ± 7,43b 

      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 ±5,66a 

30 6 154,16 ± 5,25ab 

26 8 156,85 ± 4,73b 

     Rataan                                   154,45 ± 5,46 

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

30 6 246,10 ±30,29ab 

26 8 260,27 ± 23,87b 

     Rataan                                   242,82 ± 25,99 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom yang  sama 

berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 Dari Tabel 1 menunjukkan hasil bahwa lingkar dada 

sapi Peranakan Simmental  berbeda sangat nyata (P<0,01) 
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pada PI 4 dengan rataan 183,81 ± 5,61 cm. Perbedaan tersebut  

disebabkan karena adanya perbedaan kelompok umur. Umur 

dari masing-masing ternak memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap pertumbuhan seperti yang dijelaskan oleh 

Sampurna dan Suatha (2010) bahwa pertumbuhan dimensi 

lingkar dada merupakan ukuran tubuh yang yang paling awal 

berkembang diikuti oleh lingkar abdomen, lingkar leher 

belakang dan lingkar leher depan. Gotoh, et al (2009) 

menambahkan bahwa pertumbuhan adalah perubahan bentuk 

atau ukuran dari ternak yang dinyatakan dengan panjang, 

volume atau massa. Pertumbuhan tersebut meliputi perubahan 

ukuran dari bobot hidup, ukuran tubuh dan komposisi tubuh 

seperti otot, lemak, tulang dan organ terjadi seiring dengan 

bertambahnya umur dari setiap individu ternak. Pemberian 

pakan dan minum yang baik juga akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan ternak tersebut seiiring 

dengan bertambahnya umur ternak (Warner, et al. 2010).  

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.   

Dilanjutkan oleh Pradana (2014) bahwa pertumbuhan sapi 

mengalami peningkatan dan bersifat eksponensial karena pada 
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fase tersebut sapi mengalami pertumbuhan yang cepat. 

Perbedaan ukuran dari tiap ternak dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang mendukung seperti bangsa, umur, jenis kelamin, 

pakan yang diberikan, lingkungan dan manajemen. Didukung 

oleh Aberle, et al (2001) yang menyatakan bahwa genetik, 

pakan, jenis kelamin, hormone dan kastrasi, lingkungan dan 

manajemen merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan pada ternak.        

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. Perbedaan 

panjang badan dari setiap kelompok disebabkan karena 

perbedaan umur, pakan, lingkungan dan manajemen yang 

terjadi sebelum pemotongan ternak tersebut. Hal ini didukung 

oleh Sampurna dan Suatha (2010) bahwa pertumbuhan ukuran 

tubuh sapi dimulai dari panjang leher, panjang kepala, panjang 

tubuh bagian belakang dan berakhir pada panjang tubuh 

bagian depan. Mengacu pada pernyataan tersebut sapi 

Peranakan Simmental pada setiap kelompok umur tentu 

memiliki fase-fase pertumbuhan panjang badan yang 

berurutan seiring dengan perkembangan umurnya. Soeparno 

(2009) menambahkan bahwa selama pertumbuhan, tulang 

tumbuh secara kontinu dengan kadar pertumbuhan yang 

lambat, diikuti dengan pertumbuhan otot dan lemak.  

Bobot karkas sapi Peranakan Simmental berbeda 

sangat nyata (P<0,01) pada kelompok PI 4 dengan rataan  

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. Sapi 
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Peranakan Simmental sebagai sapi hasil persilangan memiliki 

keunggulan dari kedua tetuanya seperti pertumbuhan yang 

cepat, kualitas karkas yang baik dan harga jual yang tinggi 

(Setiadi, dkk. 2011). Semakin berkualitas dan berkuantitas 

karkas yang dihasilkan maka jumlah karkas yang dapat 

dikonsumsi akan semakin tinggi (Soeparno, 2009) . Ada 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi bobot karkas dari 

ternak sapi Peranakan Simmental seperti bobot potong, umur 

dan pakan.  Diantara beberapa faktor tersebut, faktor yang 

mempengaruhi proporsi karkas dan non karkas adalah pakan 

(Soeparno, 2009).  Lebih lanjut (Cooke, et al. 2009) 

menjelaskan menyebutkan bahwa perbedaan komposisi tubuh 

dan karkas terutama disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh 

atau bobot pada saat dewasa.  Sapi pada bobot tertentu dapat 

mempengaruhi bobot beberapa komponen non karkas 

(Soeparno, 2009).  

Perbedaan bobot karkas yang dihasilkan antara PI 4, 6 

dan 8 disebabkan karena pertumbuhan otot dan tulang dari 

masing-masing ternak berbeda. Pada PI 4 lebih rendah 

dibanding PI 6 dan 8 karena otot masih dalam tahap 

perkembangan dan belum maksimal.  Selama pertumbuhan, 

tulang tumbuh secara kontinu dengan kadar pertumbuhan yang 

lambat, sedangkan otot relatif lebih cepat, sehingga rasio otot 

dengan tulang meningkat selama pertumbuhan (Soeparno, 

2009). Ditambahkan oleh Lestari, dkk. (2010) seiring dengan 

bertambahnya umur dan bobot badan, maka bobot karkas akan 

mengalami peningkatan yang lebih besar daripada bobot non 

karkas. 

 Adapun gambaran data pertumbuhan ukuran tubuh 

dan bobot karkas sapi Peranakan Simmental pada berbagai 

tingkat umur seperti dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  
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  Pada Gambar 4 menunjukkan grafik rata-rata ukuran 

tubuh berupa lingkar dada, tinggi badan, panjang badan dan 

bobot karkas pada sapi Peranakan Simmental. Kelompok umur 

PI 8 memiliki rataan tubuh paling tinggi diantara kelompok 

umur PI 4 dan 6 yaitu 193,73 ± 7,43 cm, 137,04 ± 4,11 cm dan 

156,85 ± 4,73 cm. Perbedaan terjadi karena dipengaruhi oleh 

tingkat umur yang berbeda antara PI 4, 6 dan 8. Seiiring 

dengan bertambahnya umur ternak maka pertumbuhan ternak 

juga akan bertambah. Menurut Strydom dan Schönfeldt (2011) 

Pertumbuhan dan distribusi komponen-komponen tubuh 

seperti tulang, otot dan lemak berlangsung secara gradual yaitu 

tulang meningkat pada laju pertumbuhan maksimal awal, 

kemudian diikuti oleh otot dan terakhir oleh lemak yang 

meningkat dengan pesat. Pada PI 4 pertumbuhan masih terjadi 

dan belum maksimal sehingga cenderung lebih rendah 

daripada PI 8 sementara pada PI 8 pertumbuhan ternak sudah 

maksimal dan mencapai pubertas sehingga laju pertumbuhan 

183.81 189.43 193.73 

135.44 137.42 137.04 
153.44 154.16 156.85 

232.61 246.1 260.27 

0

100

200

300

PI 4 PI 6 PI 8

LD TB PB BK

Umur 

Gambar 4. Grafik rata-rata ukuran tubuh dan bobot karkas pada 

Sapi Peranakan Simmental pada berbagai tingkat 

umur 
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otot akan menurun dan deposisi lemak akan meningkat 

(Soeparno, 2009). 

  Ukuran tubuh pada ternak dapat digunakan sebagai 

indikator dalam mengevaluasi pertumbuhan ternak dan 

penampilan luar ternak (Inounu, dkk. 2009). Selama 

pertumbuhan dan perkembangan serta peningkatan bobot 

badan terjadi perubahan-perubahan komponen tubuh. Setiap 

kenaikan bobot badan menyebabkan perubahan proporsi organ 

dan jaringan seperti tulang, otot dan lemak (Aberle, et al. 

2001). Pemberian pakan memberikan dampak terhadap 

pertambahan komponen karkas dan non karkas pada ternak. 

Pakan yang mengandung protein vitamin dan mineral baik 

untuk membentuk dan memelihari jaringan-jaringan tubuh 

sehingga pertumbuhan lebih optimal Soeparno (2009). 

  Setiap ternak memiliki respon pertumbuhan yang 

berbeda-beda sehingga terdapat karakteristik individual pada 

tiap ternak tersebut. Sapi Peranakan Simmental kelompok PI 8 

memiliki rataan ukuran tubuh lebih besar daripada PI 4 dan 6 

karena ternak sudah mencapai tahap kedewasaan tubuh. Proses 

yang terjadi pada saat ternak mengalami pertumbuhan dan 

perubahan hingga memiliki cir-ciri tertentu seperti hyperplasia 

yaitu penambahan jumlah sel pada saat terjadi pertumbuhan 

dan hyperthophy yaitu penambahan ukuran sel pada saat 

terjadi pertumbuhan. Proses tersebut dipengaruhi oleh 

perkembangan hormon didalam tubuh hingga batas maksimal 

yang diikuti oleh pertambahan umur ternak (Ngadiyono, 

2008).    

  Grafik pada bobot karkas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkatan umur maka akan semakin tinggi 

bobot karkas yang dihasilkan. Pada kelompok PI 4 memiliki 

jumlah bobot karkas yang lebih rendah dibandingkan dengan 
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PI 6 dan 8. Hal tersebut dikarenakan pada PI 4 pertumbuhan 

bobot karkas masih belum maksimal. Sementara pada PI 8 

memiliki jumlah bobot karkas yang paling tinggi karena telah 

mengalami pertumbuhan yang maksimal. Santoso, dkk (2012) 

menyatakan bahwa komponen karkas terdiri atas tiga jaringan 

utama yaitu tulang yang membentuk kerangka, otot yang 

membentuk daging dan lemak. Seiring bertambahnya umur, 

serat-serat urat daging akan meningkat dan jumlah urat daging 

karkas pun meningkat yang akan berpengaruh terhadap besar 

kecilnya persentase karkas. Ditambahkan oleh Cooke, et al 

(2009) komposisi karkas antara bangsa tipe besar dan tipe 

kecil didasarkan pada bobot yang sama, maka bangsa tipe 

besar akan lebih besar perdagingannya dan lebih banyak 

mengandung protein, proporsi tulangnya lebih tinggi dan 

proporsi lemak lebih rendah daripada sapi tipe kecil. 

 

4.2  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. 
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Tabel 2. Hubungan antara ukuran tubuh dan bobot karkas sapi 

Peranakan Simmental pada berbagai tingkat umur 

Kelompok  

Umur 

Hubungan r R2 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 

 Keterangan: (a) LD: Lingkar Dada (b) TB: Tinggi Badan (c) 

PB: Panjang Badan (d) BK: Bobot Karkas 

superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

berbeda sangat nyata (P<0,01) 

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. 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. 
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Hasil pada Gambar 5 menunjukkan grafik hubungan 

antara ukuran tubuh dan bobot karkas pada kelompok PI 4. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi  

hubungan antara bobot karkas dengan ukuran tubuh (lingkar 

dada, tinggi badan dan panjang badan) masing-masing 

sebesar 0,83, 0,36 dan 0,64.  Hal ini menunjukkan bahwa 

lingkar dada memiliki hubungan yang erat terhadap bobot 

karkas sapi Peranakan Simmental.     

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. Penggunaan ukuran tubuh seperti lingkar dada dan 

Y (LD) = 2.8226x - 286.22 
R² = 0.7019 

Y (TB) = 1.3626x + 48.054 
R² = 0.1324 

Y (PB) = 2.152x - 97.599 
R² = 0.4142 
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Gambar 5. Grafik hubungan antara ukuran tubuh dan bobot 

karkas Sapi Peranakan Simmental pada 

kelompok PI 4 
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panjang badan sebagai acuan untuk mengetahui hubungan 

kedua variabel tersebut terhadap bobot karkas digunakan 

karena mudah penerapannya dilapang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pada Gambar 6 menunjukkan grafik hubungan 

antara ukuran tubuh dan bobot karkas pada kelompok PI 6. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi  

hubungan antara bobot karkas dengan ukuran tubuh (lingkar 

dada, tinggi badan dan panjang badan) masing-masing 

sebesar 0,95, 0,54 dan 0,42.  Lingkar dada memiliki koefisien 

korelasi tertinggi dibandingkan dengan tinggi badan dan 

panjang badan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkar dada 

memiliki hubungan yang erat terhadap bobot karkas sapi 

Peranakan Simmental.      

Y (LD) = 2.7051x - 266.34 
R² = 0.9231 

Y (PB) = 3.431x - 225.32 
R² = 0.3041 

Y (TB) = 2.4801x - 136.24 
R² = 0.1846 
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Gambar 6. Grafik hubungan antara ukuran tubuh dan bobot 

karkas Sapi Peranakan Simmental pada 

kelompok PI 6 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pada Gambar 7 menunjukkan grafik hubungan 

antara ukuran tubuh dan bobot karkas pada kelompok PI 8. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi  

hubungan antara bobot karkas dengan ukuran tubuh (lingkar 

dada, tinggi badan dan panjang badan) 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.    

Y (LD) = 2.8706x - 295.85 
R² = 0.798 

Y (TB) = 0.5195x + 189.08 
R² = 0.008 

Y (PB) = 2.5315x - 136.79 
R² = 0.2517 
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Gambar 7. Grafik hubungan antara ukuran tubuh dan bobot 

karkas Sapi Peranakan Simmental pada 

kelompok PI 8 
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Koefisien determinasi pada kelompok umur PI 4, 6 

dan 8 berdasarkan ukuran tubuh terdapat pada Tabel 1. 

Hubungan koefiesien determinasi lingkar dada dengan bobot 

karkas kelompok umur PI 4, 6 dan 8 berturut-turut sebesar 70 

%, 92 % dan 79 %. Hubungan koefiesien determinasi tinggi 

badan dengan bobot karkas kelompok umur PI 4, 6 dan 8 

berturut-turut sebesar 13 %, 30 % dan 8 % dan hubungan 

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 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. 
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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.        

Pada sapi dengan bobot tertentu, level nutrisi 

mempengaruhi bobot beberapa komponen non karkas. Pakan 

dapat mempengaruhi pertambahan komponen non karkas, 

sedangkan bangsa dan jenis kelamin hanya mempunyai 

pengaruh yang kecil (Soeparno, 2009).  Selanjutnya 

ditambahkan oleh GonI, et al (2007) bahwa berdasarkan curva 

sigmoid pertumbuhan sapi, pertumbuhan yang konstan dimulai 

pada saat ternak berumur 22 bulan atau lebih kurang 2 tahun. 

Performans seekor ternak merupakan hasil dari pengaruh 

faktor genetik dan lingkungan. Dimana berat tubuh awal fase 

penggemukan berhubungan dengan berat dewasa, apabila 

pertumbuhan sapi diawal baik, makan pertumbuhan sapi 

hingga puncak juga akan baik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

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. 

5.2 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. 





 
 





38 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Aberle, E.D., J.C. Forrest, D.E. Gerard and E.W. Mills. 2001. 

Principles of Meat Science.  4th ed.Iowa: 

Kendall/Hunt. Pp 45-68; 311-322. 

 

Agung, P.P., Ridwan,  M. Handrie, Indriawati, F. Saputra, 

Supraptono dan Erinaldi. 2014. Profil Morfologi dan 

Pendugaan Jarak Genetik Sapi Simmental Hasil 

Persilangan. JITV Vol. 19 No. 2:112-122.  

 

Badan Standarisasi Nasional. 2008. Standar Nasional 

Indonesia Tentang Mutu Karkas dan Daging Sapi. 

SNI 3932-ICS 67.120.10. Jakarta: Badan Standarisasi 

Nasional. 

 

Balai Pusat Statistik. 2014. Konsumsi Daging Sapi Nasional. 

Jakarta: Balai Pusat Statistik. 

 

Carvalho, M., Soeparno dan N. Ngadiyono. 2010. 

Pertumbuhan dan Produksi Karkas Sapi 

Peranakan Ongole dan Simmental Peranakan 

Ongole Jantan yang Dipelihara Secara Feedlot. 

Buletin Peternakan Vol. 34(1): 38-46.  

 

Cooke, R.F., J. D. Arthington, D. B. Araujo and G.C. Lamb. 

2009. Effects of Acclimation to Human Interaction 

on Performance, Temperament, Physiological 

Responses, and Pregnancy Rates of Brahman-



39 
 

Crossed Cows. J. Anim. Sci. 87,12; ProQuest 

Pg.4125.  

 

Dirjen Peternakan. 2010. Data Direktorat Jendral 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

http://ditjennak.pertanian.go.id/. Diakses pada tanggal 

28 September 2015. 

 

Endrawati, E., E. Baliarti dan S. P. S. Budhi. 2010. 

Performans Induk Sapi Silangan Simmental – 

Peranakan Ongole dan Induk Sapi Peranakan 

Ongole dengan Pakan Hijauan dan Konsentrat. 

Peternakan. Vol. 34(2): 86-93. 

 

Gon˜i, M.V., M. J. Beriain, G. Indurain and K. Insausti. 2007. 

Predicting Longissimus dorsi Texture 

Characteristics in Beef Based on Early Post-

Mortem Colour Measurements. Meat Science 

76:38–45. 

 

Gotoh, T., E. Albrecht, F. Teuscher, K. Kawabata, K. 

Sakashita, H. Iwamoto and J. Wegner. 2009. 

Differences in Muscle and Fat Accretion in 

Japanese Black and European Cattle. Meat Science 

82:300–308. 

 

Grandin, T. 2007. Cattle. The Department of Primary 

Industries and Fisheries. www.dpi.qld.gov.au 

 

Griffin, W. A., D. C. Adams and R. N. Funston. 2009. The 

Effect of Delaying Initial Feedlot Implant on Body 

http://ditjennak.pertanian.go.id/


40 
 

Weight, Average Daily Gain, and Carcass 

Characteristics of Calf-Fed Steers. Professional 

Animal Scientist; 25,2; ProQuest P 145 

 

Hartati, Sumadi, Subandriyo dan T. Hartatik. 2010. 

Keragaman Morfologi dan Diferensiasi Genetik 

Sapi Peranakan Ongole Di Peternakan Rakyat. 

JITV Vol. 15 No. 1:72-80. 

 

Huuskonen, A., S. Jansson, M. Honkavaara, L. Tuomisto, R. 

Kauppinen and E. J. Tokola. 2010. Meat Colour, 

Fatty Acid Profile and Carcass Characteristics of 

Hereford Bulls Finished on Grazed Pasture or 

Grass Silage-Based Diets with Similar Concentrate 

Allowance. J. Livestock Science 131:125–129. 

 

Inounu. I., Erfan and Mulyono. 2009. Characteristics of 

Body Measurement and Shape of Garut Sheep and 

Its Crosses With Other Breeds.  JITV Vol. 14 No.4 

Th. 2009: 295-306. 

 

Ismail, M., H. Nuraini, dan R. Priyanto. 2014. Perlemakan 

pada Sapi Bali dan Sapi Madura Meningkatkan 

Bobot Komponen Karkas dan Menurunkan 

Persentase Komponen Non karkas. Jurnal Veteriner 

September 2014 Vol. 15 No. 3: 411-424.  

 

Kenny, D. A. 2010. The Relationship Of Various Muscular 

And Skeletal Scores and Ultrasound Measurements 

in The Live Animal, and Carcass Classification 



41 
 

Scores with Carcass Composition And Value Of 

Bulls. J. Livestock Science 127:11-21. 

 

Lawrance, T. L. J and V. R. Fowler. 2002. Growth of Farm 

Animals. Second Edition. CABI Publishing. London, 

UK. Page 280-283.  

 

Lawrie, R. A. 2003. Ilmu Daging. Edisi Kelima. Universitas 

Indonesia Press. Jakarta. 

 

Lestari, C.M., Y. Hudoyo dan S. Dartosukarno. 2010. 

Proporsi Karkas dan Komponen-Komponen Non 

karkas Sapi Jawa Di Rumah Potong Hewan Swasta 

Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. 

Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Kampus 

Tembalang, Semarang. Seminar Nasional Teknologi 

Peternakan dan Veteriner 2010: 296-300. 

 

Nasoetion, A.H dan Barizi. Metode Statistika. 1980. Cetakan 

Kelima. Gramedia. Jakarta. Hal 153. 

 

Ngadiyono, N. 2008.  Pengembangan Sapi Potong dalam 

Rangka Penyediaan Daging  di  Indonesia.  Pidato  

Pengukuhan  Guru  Besar  Fakultas Peternakan 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hal. 1-26. 

 

Pradana, I. M. W., I. P. Sampurna dan I. K. Suatha. 2014. 

Pertumbuhan Dimensi Tinggi Tubuh Pedet Sapi 

Bali. Buletin Veteriner Udayana Vol. 6 No. 1 : 81-85. 

 



42 
 

Ripoll. G., P. Albertí and M. Joy. 2012. Influence of Alfalfa 

Grazing-Based Feeding Systems on Carcass Fat 

Color and Meat Quality of Light Lambs. Meat 

Science 90:457-464. 

 

Santoso, U., S. Nurachma dan A. Sarwestri. 2012. Identifikasi 

Bobot Potong dan Persentase Karkas Domba 

Priangan Jantan Yearling dan Mutto. Fakultas 

Peternakan Universitas Padjadjaran.  

 

Sampurna, I. P dan I. K. Suatha. 2010. Pertumbuhan 

Alometri Dimensi Panjang dan Lingkar Tubuh 

Sapi Bali Jantan. Jurnal Veteriner Vol. 11 No.1: 46-

51.  

 

Schönfeldt, H.C and P. E. Strydom. 2011. Effect of Age and 

Cut on Tenderness of South African Beef. Meat 

Science 87:206–218. 

 

Setiadi. B., K. Diwyanto dan I. Mahendri. 2011. Model 

Pembibitan Sapi Potong Berdayasaing Dalam 

Suatu Sistem Integrasi Sawit-Sapi. Integrasi 

Tanaman-Ternak 2011. Balai Penelitian Ternak. Hal. 

1-29. 

Soeparno, 2009. Ilmu dan Teknologi Daging. Cetakan 

Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 

 

Sudrajad, P., Subiharta dan Adinata. 2013. Karakter 

Fenotipik Sapi Betina Peranakan Ongole 

Kebumen. Seminar Nasional Teknologi Peternakan 

dan Veteriner 2013. Hal 98-106.  



43 
 

 

Sugandi, E dan Sugiarto. 1994. Rancangan Percobaan. 

Cetakan Pertama. Andi Offset. Yogyakarta. Hal 34-47. 

 

Suryadi, U. 2006. Pengaruh  Bobot  Potong  Terhadap 

Kualitas dan  Hasil  Karkas  Sapi  Brahman  

Cross. Journal of Indonesian Tropic Animal 

Agriculture. 31(1) : 21-27. 

 

Taylor, R. E and T. G. Field.  2004. Scientific Farm Animal 

Production. An Introduction to Animal Science, 

Eighth Edition. Prentice-Hall Inc. New Jersey. Page 

325-333. 

 

Trifena., I. G. S. Budisatria dan T. Hartatik. 2011. Perubahan 

Fenotip Sapi Peranakan Ongole, Simpo, dan 

Limpo Pada Keturunan Pertama dan Keturunan 

Kedua (Backcross). Buletin Peternakan Vol. 35(1): 

11-16. 

 

Warner, R.D., P.L. Greenwood, D.W. Pethick and D.M. 

Ferguson. 2010. Genetic and Environmental Effects 

on Meat Quality. Meat Science 86:171–183. 

 

Wirawan, M. 2009. Survey Karkas Sapi Potong di RPH 

Penggirian Kodya Surabaya. Fungsional Statisisasi 

Sekretariat Ditjen Peternakan. 

 

Wiyatna, M.F. 2007. Perbandingan Indek Perdagingan 

Sapi-Sapi Indonesia (Sapi Bali, Madura, PO) 



44 
 

dengan Sapi Australian Commercial Cross (ACC). 

Jurnal Ilmu Ternak, Vol. 7 No. 1 : 22–25. 

 

Yurnalis. 2007. Pembentukan Rumus Sederhana 

Pendugaan Bobot Hidup Sapi Persilangan 

Simental dengan PO Berdasarkan Ukuran Tubuh. 

Jurnal Peternakan Indonesia Volume 12 No 2 Juni 

2007 : 156-164. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Perhitungan Anova One Way pada Lingkar Dada 

NO 
LINGKAR DADA (CM) 

PI 4 PI 6 PI 8 

1 177 180 187 

2 180 182 186 

3 176 184 198 

4 179 183 196 

5 183 180 203 

6 182 181 210 

7 181 189 203 

8 175 183 201 

9 177 192 208 

10 180 180 192 

11 178 183 190 

12 177 196 200 

13 179 186 191 

14 188 200 198 

15 182 200 192 

16 180 208 201 

17 175 201 188 

18 177 198 182 

19 180 208 191 

20 183 210 187 

21 181 208 188 

22 178 203 194 

23 185 178 189 

24 185 178 190 
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25 188 187 184 

26 186 182 188 

27 188 186 

  

28 181 178 

29 185 177 

30 186 182 

31 190 

  

32 180 

33 189 

34 187 

35 188 

36 184 

37 187 

38 189 

39 189 

40 188 

41 191 

42 182 

43 188 

44 188 

45 186 

46 188 

47 198 

48 191 

49 190 

50 194 

51 192 

52 187 

53 170 

54 178 

MEAN 184 189 194 

SD 5.61 10.76 7.43 
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ANOVA 

Variasi JK db KT F.Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 1850.861 2 925.43 15.4608533 3.08 4.81 

Galat 6404.63 107 59.856 

   

       Jumlah 8255.491 109         

 

Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

SE = √(
1

54
+

1

30
) . 59.856 = 1,76 

SE = √(
1

30
+

1

26
) . 59.856 = 2,07 

BNt = 𝑡𝛼. 𝑆𝐸   BNt = 𝑡𝛼. 𝑆𝐸  

   = 2,62 x 1,76 = 4,611                = 2,62 x 2,07 = 5,42 
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Umur Rataan Notasi 

PI 4 183,81 a 

PI 6 189,43 b 

PI 8 193,73 b 
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Lampiran 2. Perhitungan Anova One Way pada Tinggi Badan 

NO 
TINGGI BADAN (CM) 

PI 4 PI 6 PI 8 

1 137 135 133 

2 135 130 138 

3 133 133 135 

4 141 132 146 

5 132 138 139 

6 127 137 141 

7 132 139 134 

8 135 134 133 

9 133 137 131 

10 130 139 133 

11 135 132 143 

12 137 133 140 

13 133 140 132 

14 128 148 144 

15 136 140 143 

16 136 143 136 

17 124 148 135 

18 146 144 133 

19 124 132 139 

20 129 141 137 

21 130 147 136 

22 135 136 141 

23 138 137 138 

24 130 135 134 

25 137 139 133 

26 137 133 136 
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27 140 138 

  

28 137 134 

29 137 134 

30 138 134 

31 136 

  

32 143 

33 140 

34 134 

35 139 

36 140 

37 141 

38 137 

39 136 

40 136 

41 133 

42 137 

43 137 

44 125 

45 132 

46 135 

47 141 

48 138 

49 137 

50 144 

51 144 

52 145 

53 132 

54 130 

MEAN 135 137 137 

SD 5.05 4.87 4.11 
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ANOVA 

Variasi JK db KT F.Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 89.6779 2 44.8389 1.94912666 3.08 4.81 

Galat 2461.49 107 23.0046 

   

       Jumlah 2551.17 109         
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Lampiran 3. Perhitungan Anova One Way pada Panjang Badan 

NO 
PANJANG BADAN (CM) 

PI 4 PI 6 PI 8 

1 146 155 157 

2 145 148 155 

3 144 152 156 

4 154 156 155 

5 148 148 167 

6 146 152 155 

7 152 149 158 

8 161 150 150 

9 157 153 169 

10 158 160 154 

11 144 151 154 

12 156 156 156 

13 154 162 152 

14 156 153 163 

15 147 154 158 

16 152 156 158 

17 158 152 146 

18 155 163 158 

19 151 152 156 

20 160 160 155 

21 150 158 158 

22 150 156 158 

23 152 135 162 

24 147 158 154 

25 151 155 155 

26 151 156 159 

27 160 155 

  28 148 157 
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29 150 158 

30 156 155 

31 150 

  

32 160 

33 154 

34 145 

35 155 

36 149 

37 160 

38 154 

39 154 

40 156 

41 153 

42 153 

43 156 

44 148 

45 154 

46 164 

47 154 

48 160 

49 168 

50 154 

51 157 

52 169 

53 154 

54 146 

MEAN 153 154 157 

SD 5.66 5.25 4.73 
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ANOVA 

Variasi JK db KT F.Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 206.288 2 103.144 3.61508 3.08 4.81 

Galat 3052.88 107 28.5316 

   

       Jumlah 3259.17 109         

 

Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

SE = √(
1

54
+

1

30
) . 28.531 = 1,21 

SE = √(
1

30
+

1

26
) . 28.531 = 1,43 

SE = √(
1

54
+

1

26
) . 28.531 = 1,27 

BNt = 𝑡𝛼. 𝑆𝐸   BNt = 𝑡𝛼. 𝑆𝐸   BNt = 𝑡𝛼. 𝑆𝐸  

   = 1,98 x 1,21 = 2,39           = 1,98 x 1,43 = 2,83         = 1,98 x 1,27 = 2,51 
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Umur Rataan Notasi 

PI 4 153,44 a 

PI 6 154,16    a b 

PI 8 156,85       b 
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Lampiran 4. Perhitungan Anova One Way pada Bobot Karkas 

NO 
BOBOT KARKAS (KG) 

PI 4 PI 6 PI 8 

1 200 224 245 

2 214 222 230 

3 203 229 278 

4 214 236 260 

5 211 218 302 

6 218 213 310 

7 227 239 290 

8 213 226 257 

9 222 255 314 

10 230 226 252 

11 198 228 256 

12 222 269 264 

13 228 245 258 

14 241 275 258 

15 224 268 259 

16 212 292 273 

17 220 265 236 

18 222 276 237 

19 222 296 250 

20 244 304 227 

21 223 311 236 

22 210 272 282 

23 220 193 247 

24 228 221 258 

25 240 252 230 

26 228 228 258 

27 253 242 
  

28 204 224 
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29 236 222 

30 244 212 

31 230 

  

32 235 

33 252 

34 230 

35 249 

36 233 

37 256 

38 251 

39 243 

40 251 

41 251 

42 232 

43 250 

44 236 

45 246 

46 262 

47 257 

48 263 

49 268 

50 264 

51 260 

52 260 

53 201 

54 210 

MEAN 232.61 246.10 260.27 

SD 18.91 30.29 23.87 
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ANOVA 

Variasi JK db KT F.Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 13867.1 2 6933.53 12.4069 3.08 4.81 

Galat 59796.6 107 558.847 

   

       Jumlah 73663.7 109         

 

Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

SE = √(
1

54
+

1

30
) . 558.847 = 5,37 

SE = √(
1

30
+

1

26
) . 558.847 = 6,32 

SE = √(
1

54
+

1

26
) . 558.847 = 5,61 

 

BNt = 𝑡𝛼. 𝑆𝐸   BNt = 𝑡𝛼. 𝑆𝐸   BNt = 𝑡𝛼. 𝑆𝐸  

   = 2,62 x 5,37 = 1 4,06                  = 2,62 x 6,32 = 16,55         = 2,62 x 5,61 = 14,69 
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Umur Rataan Notasi 

PI 4 232,61 a 

PI 6 246,10   a b 

PI 8 260,27     b 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik Regresi 

1. Hubungan antara Lingkar Dada dengan Bobot Karkas Pada PI 4 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
54 (2313612) −  (9926)(12561)

√54 (1826216) −  (98525476)√54 (2940785) − (157778721)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,83 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,832 

            = 0,70 

 

Persamaan Regresi  

 

Y = a + bX 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =  
54 (2313612) −  (9926)(12561)

54 (1826216) −  (98525476)
 

 

𝑏 = 2,82 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
12561 − 2,82 (9926)

54
 

 

𝑎 =  −286,21  

 

Persamaan Regresi: Y = - 286.21+2.82 X 
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2. Hubungan antara Tinggi Badan dengan Bobot Karkas Pada PI 4 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
54 (1703159) − (7314)(12561)

√54 (991992) − (53494596)√54 (2940785) − (157778721)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,36 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,362 

             = 0,13 

 

Persamaan Regresi  

  

Y = a + bX 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =  
54 (1703159) −  (7314)(12561)

54 (991992) − (53494596)
 

 

𝑏 = 1,36 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
12561 − 1,36 (7314)

54
 

 

𝑎 =  48,05 

 

Persamaan Regresi: Y = 48,05 + 1,36 X 
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3. Hubungan antara Panjang Badan dengan Bobot Karkas Pada PI 4 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
54 (1931064) −  (8286)(12561)

√54 (1273136) −  (68657796)√54 (2940785) − (157778721)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,64 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,642 

             = 0,41 

 

Persamaan Regresi  

 

Y = a + bX 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =  
54 (1931064) −  (8286)(12561)

54 (1273136) −  (68657796)
 

 

𝑏 = 2,15 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
12561 − 2,15 (8286)

54
 

𝑎 =  −97,59 

 

Persamaan Regresi: Y =  - 97.59 +2.15 X 
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4. Hubungan antara Lingkar Dada dengan Bobot Karkas Pada PI 6 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
30 (1407663) −  (5683)(7383)

√30 (1079905) −  (32296489)√30 (1843555) − (54508689)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,95 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,952 

            = 0,92 

 

Persamaan Regresi  

 

Y = a + bX 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =  
30 (1407663) −  (5683)(7383)

30 (1079905) −  (32296489)
 

 

𝑏 = 2,70 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
7383 − 2,70 (5683)

30
 

 

𝑎 =  −266,34  

 

Persamaan Regresi: Y = −266,34+2.70 X 
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5. Hubungan antara Tinggi Badan dengan Bobot Karkas Pada PI 6 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
30 (1016782) −  (4122)(7383)

√30 (567050) −  (16990884)√30 (1843555) −  (54508689)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,54 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,542 

            = 0,30 

 

Persamaan Regresi  

 

Y = a + bX 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =  
30 (1016782) −  (4122)(7383)

30 (567050) − (16990884)
 

 

𝑏 = 3,43 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
7383 − 3,43 (4122)

30
 

 

𝑎 =  −225,32 

 

Persamaan Regresi: Y = - 225.32 +3.43 X 
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6. Hubungan antara Panjang Badan dengan Bobot Karkas Pada PI 6 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
30 (1140192) −  (4625)(7383)

√30 (713819) −  (21390625)√30 (1843555) −  (54508689)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,42 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,422 

            = 0,18 

 

Persamaan Regresi  

 

Y = a + bX 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =  
30 (1140192) −  (4625)(7383)

30 (713819) − (21390625)
 

 

𝑏 = 2,40 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
7383 − 2,40 (4625)

30
 

 

𝑎 =  −136,24 

 

Persamaan Regresi: Y =  - 136,24 +2.40 X 
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7. Hubungan antara Lingkar Dada dengan Bobot Karkas Pada PI 8 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
26 (1314935) −  (5037)(6767)

√26 (977201) −  (25371369)√26 (1775483) −  (45792289)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,88 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,882 

            = 0,79 

 

Persamaan Regresi  

 

Y = a + bX 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =  
26 (1314935) −  (5037)(6767)

26 (977201) − (25371369)
 

 

𝑏 = 2,87 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
6767 − 2,87 (5037)

26
 

 

𝑎 =  −295,85  

 

Persamaan Regresi: Y = -295.85 + 2.87 X  
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8. Hubungan antara Tinggi Badan dengan Bobot Karkas Pada PI 8 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
26 (927559) − (3563)(6767)

√26 (488691) −  (12694969)√26 (1775483) −  (45792289)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,28 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,282 

            = 0,08 

 

Persamaan Regresi  

 

Y = a + bX 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
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𝑏 =  
26 (927559) −  (3563)(6767)

26 (488691) −  (12694969)
 

 

𝑏 = 0,51 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
6767 − 0,51 (3563)

26
 

 

𝑎 =  189,07 

 

Persamaan Regresi: Y = 189.07+ 0.51 X   
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9. Hubungan antara Panjang Badan dengan Bobot Karkas Pada PI 8 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2√𝑛 (∑ 𝑌2) −  (∑ 𝑌)2
 

𝑟𝑥𝑦 =  
26 (1062794) −  (4078)(6767)

√26 (640178) −  (16630084)√26 (1775483) −  (45792289)
 

𝑟𝑥𝑦 =  0,50 

𝑟   =  𝑅2 

𝑅2 = 0,502 

            = 0,25 

 

Persamaan Regresi  

 

Y = a + bX 

 

𝑏 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 (∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
 

 



78 
 

𝑏 =  
26 (1062794) −  (4078)(6767)

26 (640178) − (16630084)
 

 

𝑏 = 2,53 

 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏 (∑ 𝑋)

𝑛
 

 

𝑎 =  
6767 − 2,55 (4078)

26
 

𝑎 =  −136,79 

 

Persamaan Regresi: Y = -136.79 + 2.53 X 

 

 


