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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dalam bidang peternakan sangat 

dibutuhkan dan merupakan syarat utama dalam pengembangan 

usaha peternakan. Peternakan sapi lokal merupakan salah satu 

usaha peternakan yang umum dilakukan oleh peternak rakyat 

baik sebagai usaha sampingan maupun sebagai usaha pokok. 

Sapi lokal terutama sapi lokal jantan merupakan salah satu 

ternak ruminansia besar yang dipelihara sebagai ternak 

potong. Sapi lokal jantan mempunyai keunggulan antara lain 

mudah dikembangbiakkan dan memiliki kemampuan 

beradaptasi tinggi terhadap berbagai keadaan lingkungan. 

Salah satu sapi lokal yang banyak dibudidayakan pada 

peternakan rakyat yaitu sapi Madura. Sapi Madura merupakan 

salah satu bangsa sapi lokal Indonesia yang banyak 

dikembangbiakkan di Jawa Timur, khususnya di Pulau 

Madura. Keunggulan sapi Madura yang merupakan potensi 

besar untuk pengembangan adalah secara genetik memiliki 

sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal 

serta tahan terhadap serangan caplak, kemampuan adaptasi 

tinggi terhadap kualitas pakan yang rendah, serta kebutuhan 

pakan lebih sedikit dibandingkan dengan sapi impor 

(Nurgiartiningsih, 2011). 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengembangkan usaha peternakan sapi lokal yang sudah ada 

yaitu dengan mempelajari tentang performans sapi melalui 

bobot badannya yang diharapkan dapat memudahkan peternak 
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dalam menentukan nilai ternak dan nilai ekonomisnya. 

Penentuan bobot badan untuk menentukan nilai ternak 

merupakan hal yang penting terutama dalam pemilihan bibit. 

Pemilihan bibit biasanya dilakukan melalui proses seleksi 

yang menggunakan bobot badan dan umur ternak sebagai 

kriterianya. Dalam menentukan nilai ekonomis seekor ternak, 

bobot badan merupakan hal penting untuk dapat menentukan 

produksi daging, harga jual dan kebutuhan pakan. Penentuan 

produksi daging dan harga jual dapat membantu peternak 

memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, sedangkan 

penentuan kebutuhan pakan dapat membantu peternak 

menekan biaya pakan, mencegah terbuangnya pakan dan 

memenuhi kebutuhan ternak. Bobot badan ternak dapat 

diketahui melalui penimbangan. Namun demikian, dalam 

menentukan bobot badan ternak melalui penimbangan masih 

terdapat kesulitan dan hambatan dalam hal pengadaan alat 

timbangan dan lokasi ternak yang menyebar. Secara umum 

penentuan bobot badan melalui penimbangan ternak di 

Indonesia kurang ekonomis dan kurang praktis terutama di 

pedesaan, sehingga perlu adanya cara yang dapat dijadikan 

alternatif selain melakukan penimbangan ternak. Selama itu 

pendugaan bobot badan melalui ukuran tubuh ternak sudah 

sering dilakukan dan mempunyai ketelitian cukup tinggi 

(Tidariyanti, 2013). 

Pengukuran beberapa parameter tubuh ternak yang 

responsif terhadap bobot badan dapat digunakan sebagai 

alternatif penentuan bobot badan ternak. Ukuran-ukuran tubuh 

yang responsif terhadap bobot badan seperti lingkar dada dan 

panjang badan digunakan dalam membentuk rumus baru yang 

memudahkan peternak dalam menduga bobot badan ternak 
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tanpa melakukan penimbangan (Tidariyanti, 2013). Namun, 

penggunaan rumus berdasarkan ukuran tubuh untuk ternak 

tertentu belum tentu hasilnya akurat jika diterapkan untuk 

jenis ternak lain. Oleh sebab itu, perlu dikaji tentang hubungan 

antara ukuran-ukuran tubuh terhadap bobot badan, khususnya 

sapi Madura jantan. 

Bobot badan sapi merupakan salah satu indikator 

produktivitas ternak yang dapat diduga berdasarkan ukuran 

linier tubuh sapi meliputi lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan (Kadarsih, 2003). Peternak umumnya 

menggunakan bobot badan sapi sebagai ukuran keberhasilan 

pemeliharaan dan pertumbuhan sapi yang telah dipelihara 

apakah sesuai dengan harapan. Bobot hidup juga merupakan 

salah satu penentu harga seekor sapi dalam bidang pemasaran. 

Penilaian keadaan individual sapi potong yang akan dipilih 

sebagai sapi potong bibit atau bakalan, pada prinsipnya 

berdasarkan pada umur, bentuk luar tubuh, daya pertumbuhan, 

dan tempramen. Salah satu ketrampilan yang menjadi tuntutan 

bagi petani-peternak adalah memberikan taksiran berat sapi. 

Patokan harga pembelian ataupun penjualan sapi dapat 

diketahui berdasarkan taksiran bobot badan yang tepat 

(Murtidjo, 1992). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pengukuran bobot badan pada sapi yang akurat 

menggunakan alat timbang. Namun harganya mahal dan 

kurang praktis untuk dibawa kemana-mana sehingga tidak 

banyak peternak menggunakannya. Estimasi bobot badan 

menggunakan persamaan regresi linier sederhana berdasarkan 

ukuran statistik vital (lingkar dada, panjang badan, tinggi 
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badan, dan tinggi pinggul) dapat dugunakan sebagai alternatif 

dalam melakukan pedugaan bobot badan sapi. Maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis 

hubungan statistik vital dengan bobot badan sapi Madura 

jantan umur 12-24 bulan di Kabupaten Pamekasan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

serta menganalisis hubungan antara statistik vital (lingkar 

dada, panjang badan, tinggi badan, dan tinggi pinggul) dengan 

bobot badan yang paling tepat untuk mengestimasi bobot 

badan sapi Madura jantan umur 12-24 bulan di Kabupaten 

Pamekasan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

dapat memperoleh persamaan regresi linier sederhana yang 

dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk mengestimasi 

bobot badan pada sapi Madura jantan umur 12-24 bulan 

sehingga pendugaan bobot badan lebih mudah dan efisien. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang 

bermanfaat untuk mengetahui karakteristik seekor ternak, 

salah satunya dapat digunakan untuk mengestimasi bobot 

badan ternak. Statistik vital atau ukuran tubuh ternak pada 

penelitian ini meliputi lingkar dada, panjang badan, tinggi 

badan dan tinggi pinggul. Ukuran lingkar dada adalah panjang 

melingkar keliling yang diukur dalam satuan cm yang diambil 

dengan cara mengikuti lingkaran dada atau tubuh tepat di 
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belakang bahu melewati gumba pada tulang rusuk ketiga 

sampai keempat atau pada sapi berpunuk tepat dibelakang 

punuk dengan menggunakan pita ukur. Panjang badan absolut 

adalah jarak antara ujung samping tulang bahu (Tubercullum 

humeralis lateralis) sampai dengan ujung tulang duduk 

(Tubercullum ischiadium) seekor ternak. Panjang badan relatif 

adalah proyeksi (garis datar) daripada panjang badan absolut. 

Ukuran tinggi gumba adalah jarak lurus dari titik tertinggi 

tulang gumba sampai ke tanah. Ukuran tinggi gumba ini juga 

disebut tinggi pundak atau tinggi badan. Tinggi pinggul adalah 

jarak antara titik tertinggi tulang pinggul sampai permukaan 

tanah (Supriyono, 1998). 

 Pendugaan bobot badan menggunakan ukuran statistik 

vital (lingkar dada, panjang badan, tinggi badan dan tinggi 

pinggul) dapat dilakukan dengan mengasumsikan tubuh sapi 

sebagai sebuah silinder dimana panjang badan sama dengan 

tinggi silinder dan lingkar dada sama dengan keliling silinder 

sehingga volume tubuh sapi sama dengan volume silinder. 

Diagram alir kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6. Hipotesis Penelitian 

 Terdapat hubungan yang positif antara statistik vital 

(meliputi lingkar dada, panjang badan, tinggi badan, dan tinggi 

pinggul) dengan bobot badan sapi Madura jantan umur 12-24 

bulan di Kabupaten Pamekasan. 


