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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sapi Peranakan Limousin 

Sapi Peranakan Limousin merupakan sapi hasil 

persilangan antara pejantan sapi Limousin dengan induk sapi 

Bos indicus, kebanyakan sapi-sapi ini merupakan hasil 

perkawinan Inseminasi Buatan (IB). Sapi Peranakan Limousin 

sebagai turunan sapi tipe besar dan secara genetik mempunyai 

laju pertumbuhan yang lebih besar dan lebih cepat dibanding 

sapi PO (Trifena. et al, 2011). 

Ciri-ciri sapi Peranakan Limousin yaitu konformasi 

kepala menyerupai persegi (perbandingan antara ukuran 

panjang dan lebar kepala hampir sama), leher pendek, warna 

tubuh merah keemasan dengan warna yang lebih terang pada 

bagian perut bagian bawah, paha bagian dalam, daerah sekitar 

mata, mulut, anus dan ekor, konformasi badan kompak 

(Kenny, 2010). Ngadiyono (2008) menambahkan bahwa salah 

satu jenis sapi impor yang didatangkan  ke Indonesia ialah sapi 

Limousin. Sapi Peranakan Limousin memiliki keunggulan 

dibanding sapi lokal yaitu Pertambahan Bobot Badan Harian 

(PBBH) berkisar antara 0,80-1,60 kg/hari,  konversi pakan 

tinggi dan komposisi karkas tinggi dengan komponen tulang 

lebih rendah, dan memiliki persentase karkas sekitar 55-60% 

(Warner, 2010). 

Penampilan suatu individu yang nampak dari luar, 

disebut sebagai fenotip dari individu tersebut. Fenotip dapat 

berupa bentuk luar atau yang sering dikatakan sebagai bentuk 

eksterior, ataupun sebagai suatu performans produksi atau 

prestasi. Fenotip individu dapat dibedakan berdasarkan atas 
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sifat kualitatif dan kuantitatif. Fenotip atau performans 

produksi seekor ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

faktor lingkungan. Pengaruh dari faktor genetik tersebut secara 

bersama-sama dengan pengaruh lingkungannya, menentukan 

fenotip dari individu (Blanco, 2009). 

 

2.2 Bobot Potong 

Bobot adalah salah satu faktor yang berhubungan 

dengan bobot karkas. Sehingga bila umur tidak berpengaruh 

terhadap bobot maka otomatis tidak berpengaruh terhadap 

bobot karkas sapi bali betina yang dihasilkan (Hartatik, 2009). 

Field (2007) menambahkan Sapi yang memiliki kondisi 

gemuk, mempunyai bobot potong yang terbesar yaitu 702,3 

kg, sedangkan kondisi sedang dan kurus masing-masing 

mempunyai bobot potong 620,0 kg dan 639,8 kg. Nilai bobot 

potong tersebut lebih rendah dari bobot dewasa sapi Limousin 

sebesar 1100 kg. 

Bobot potong sapi merupakan salah satu indikator 

produktivitas ternak yang dapat diduga berdasarkan ukuran 

linear tubuh sapi (Hartatik, 2009). Sapi seharusnya dipotong 

pada waktu yang optimum bagi peternak, yaitu saat bobot 

badan dan komposisi tubuh yang dihasilkan seimbang dengan 

pakan dan biaya yang dikeluarkan (Hkoknaroglu and 

Hoffman, 2010).  Bobot potong berpengaruh terhadap bobot 

karkas yang dihasilkan, sehingga semakin tinggi bobot sapi 

yang dipotong maka semakin tinggi bobot karkas yang 

dihasilkan (Pradana, 2014). Pada penelitian sebelumnya 

Soeparno (2009) menambahkan bobot potong yang semakin 

meningkat menghasilkan karkas yang semakin meningkat 

pula, sehingga dapat diharapkan bagian-bagian dari karkas 

menjadi lebih banyak. 
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Tujuan ahkir dari suatu peternakan sapi potong adalah 

dihasilkannya karkas yang berkuantitas dan berkualitas tinggi 

sehingga recehan daging yang dapat dikonsumsi atau dimakan 

pun tinggi. Dari seekor sapi yang dipotong tidak seluruhnya 

menjadi karkas dan dari seluruh karkas tidak akan seluruhnya 

menghasilkan daging yang dapat dikonsumsi manusia. Oleh 

karena itu, untuk menduga hasil karkas dan daging yang akan 

dipotong, dilakukan penilaian dahulu sebelum ternak daging 

dipotong (Soeparno, 2009). 

 

2.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Tubuh 

Pertumbuhan adalah proses bertambah besar dan 

tinggi seekor ternak serta terjadinya peningkatan bobot badan 

sampai ukuran dewasa tubuh tercapai (Hafid, 2006). 

Perubahan ukuran-ukuran meliputi bobot hidup, bentuk, 

dimensi linear dan komposisi tubuh, komponen tubuh (otot, 

lemak, tulang), organ dan komponen kimia juga dapat 

didefinisikan sebagai pertumbuhan (Teuscher, 2009). Terdapat 

beberapa hal penting dalam pertumbuhan seekor ternak adalah 

proses dasar pertumbuhan sel, diferensiasi sel-sel induk 

menjadi beberapa lapisan yaitu ektodermis, mesodermis, 

endodermis, mekanisme pengendalian pertumbuhan dan 

diferensiasi. Pertumbuhan sel meliputi perbanyakan sel, 

pembesaran sel dan akumulasi substansi ekstraseluler atau 

material-material non protoplasma. Pertumbuhan dimulai 

sejak terjadinya pembuahan dan berakhir pada saat dicapainya 

kedewasaan. Pertumbuhan ternak dapat dibedakan menjadi 

pertumbuhan sebelum kelahiran (prenatal) dan pertumbuhan 

setelah kelahiran (postnatal) (Norrelund, 2005). 

 Pertumbuhan menurut (Blanco, 2009) termasuk 

proses pertambahan sel (hyperplasia) dan peningkatan ukuran 
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sel (hypertrophy) hal ini dipengaruhi dengan bertambahnya 

umur dan perkembangan hormon didalam tubuh hingga batas 

maksimal pertambahan sel yang diikuti oleh pertambahan 

umur ternak. Pertumbuhan pada ternak dikontrol oleh suatu 

sistem yang kompleks. Salah satu hormon pertumbuhan yang 

memiliki peranan penting dalam proses ini adalah 

somatotropin (Binder, Wittekindt, and Ranke, 2007). Gen 

yang mengatur dari somatotropin ini dalam menjalankan 

fungsinya dalam masa pertumbuhan postnatal adalah hormon 

pertumbuhan yang berperan penting dalam pertumbuhan 

tulang dan otot. Gen yang membantu hormon pertumbuhan 

dalam proses tersebut adalah IGF-1 (Insuline like Growth 

Factor-1). Pada hewan yang sedang tumbuh, hormon 

pertumbuhan dapat meningkatkan efisiensi produksi, 

pengurangan deposisi lemak, merangsang pertumbuhan otot, 

meningkatkan efisiensi pertumbuhan pakan, meningkatkan 

pertumbuhan organ, dan meningkatkan pertumbuhan tulang 

(King, 2006). 

Pada awal dewasa kelamin, pertumbuhan otot bagian 

leher atau tengkuk dan rongga dada relatif cepat. Laju 

pertumbuhan dipengaruhi oleh jenis kelamin, hormon, pakan, 

gen, iklim dan kesehatan induk (Calkins, 2005). Proses 

pertumbuhan dapat digambarkan pada Gambar 2. Pada kurva 

tersebut menunjukkan saat pembuahan pertumbuhan berjalan 

lambat dan menjadi agak cepat pada saat menjelang saat 

kelahiran. Sesudah pedet lahir pertumbuhan menjadi semakin 

cepat, hingga umur penyapihan dan  pubertas. Namun, pada 

fase pubertas hingga siap jual, lajunya mulai menurun dan 

akan terus menurun hingga usia dewasa dan akhirnya 

pertumbuhannya berhenti (Aberle, Forest, Gerrad and Millis, 

2001). 
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Sumber : Aberle. et al (2001) 

Gambar 2. Kurva Pertumbuhan Sapi Potong 

 

Perkembangan adalah perubahan konformasi tubuh 

dan bentuk serta perubahan macam-macam fungsi tubuh 

sehingga dapat digunakan secara penuh (Griffin, Adams, and 

Funston, 2009). Hal ini disebabkan karena bertambahnya 

volume tubuh dan jaringan otot yang diikuti oleh 

bertambahnya umur suatu mahluk hidup. Pertumbuhan dan 

perkembangan sangat ditentukan oleh faktor genetik, 

lingkungan, manajemen pakan dan manipulasi exogenous. 

Sapi Peranakan Limousin dan Simmental memiliki 

ukuran tubuh yang baik dari Peranakan Ongole yaitu dengan 

lingkar dada 167,20±14,07, tinggi gumba 126,55±5,52 dan 

panjang badan 125,10±8,15, akan tetapi dari faktor lingkungan 

berada pada kondisi yang seragam, sehingga dapat dikatakan 

faktor genetik dari sapi Simmental dan Limousin dengan 

pengaruh dari faktor lingkungan. Sehingga fenotip yang 

dihasilkan dalam hal ini ukuran tubuh dari perumbuhan Sapi 

Pernakan Limousin dan Simmental lebih baik dari Ongole  

(Hastuti, 2007). 

Parameter tubuh adalah nilai-nilai yang dapat diukur 

dari bagian tubuh ternak termasuk ukuran-ukuran yang dapat 
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dilihat pada permukaan tubuh sapi, antara lain ukuran kepala, 

tinggi, panjang, lebar, dalam dan lingkar (Hafid, 2006). 

Indikator penilaian produksi ternak dapat dilihat berdasarkan 

parameter tubuh ternak tersebut. Parameter tubuh yang sering 

dipergunakan dalam menilai produksi antara lain tinggi badan, 

lingkar dada dan panjang badan (Gambar 3). Bobot badan juga 

merupakan indikator penilaian produksi dan keberhasilan 

manajemen peternakan (Coke et al., 2009).Ukuran-ukuran 

linear tubuh merupakan suatu ukuran dari bagian tubuh ternak 

yang pertambahannya satu sama lain saling berhubungan 

secara linear. Kauppinen (2010) menyatakan bahwa ukuran 

linear tubuh yang dapat dipakai dalam memprediksi produksi 

sapi antara lain panjang badan, tinggi badan, lingkar dada. 

Ukuran linear tubuh menurut Calkins (2005) dapat 

mengidentifikasi pola atau tingkat kedewasaan fisiologis 

ternak sehingga dapat dijadikan parameter penduga bobot 

badan ternak. Penentuan frame size menurut Field (2007) 

dapat ditentukan berdasarkan nilai parameter tubuh ternak 

tersebut. 

Sumber : Battaglia and Mayrose (2001) 

 

 

Keterangan : 

a-b : Panjang Badan      c : Lingkar Dada       d :Tinggi Badan 

 

Gambar 3. Pengukuran ukuran tubuh 

D 
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2.4 Pendugaan Umur Sapi 

Umur merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi bobot. Umur berpengaruh terhadap 

pertumbuhan badan sapi yang berpengaruh juga terhadap 

bobot sapi (Pradana, 2014). Penentuan umur dengan melihat 

pertumbuhan gigi lebih akurat dibandingkan dengan metode 

pengamatan lingkar tanduk untuk sapi potong betina dengan 

rumus X+2, namun, cara ini tergolong sulit dilakukan dan 

membutuhkan latihan. Umur sapi potong diduga dengan 

melihat pertumbuhan gigi (Hakim, 2010). Ternak ruminansia 

termasuk sapi tidak mempunyai gigi taring. 

 Gigi seripun hanya terdapat pada rahang bawah, 

sedangkan rahang atas hanyalah berupa bantalan tenunan 

pengikat yang kuat. Gigi geraham terdapat pada kedua rahang. 

Jumlah gigi seri ada 4 pasang (8 buah). Gigi seri susu ini 

sifatnya hanya sementara, karena pada suatu saat akan tanggal 

(rontok) dan digantikan dengan gigi seri tetap. Pergantian  gigi 

seri susu dan gigi seri tetap ini yang digunakan untuk menaksir 

umur ternak, sedangkan pada ternak tua ditaksir berdasarkan 

keausan gigi seri ini, berhubungan dengan kondisi pakan. 

Ternak yang dilepas/diangon, gigi serinya relatif lebih cepat 

tanggal atau aus dari pada ternak yang dikandang (Endrawati, 

2010).  

 Peternak harus mengetahui rumus susunan gigi sapi 

untuk mempermudah pendugaan umur sapi. Gigi sapi 

berjumlah 32 buah yang terdiri dari 12 buah pada rahang atas 

dan 20 buah pada rahang bawah. Rahang bawah terdiri dari 

gigi susu sebanyak 8 buah, gigi geraham berganti 6 buah, dan 

gigi geraham tetap 6 buah. Rahang atas tidak mempunyai gigi 

susu, hanya 6 buah gigi berganti dan 6 buah gigi geraham 

tetap (Field, 2007) (Gambar 4). 
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Sumber : Field (2007) 

 

 

2.5 Sifat-Sifat Karkas 

Usaha sapi potong bertujuan menghasilkan karkas 

berkualitas dan berkuantitas tinggi sehingga potongan daging 

yang bisa dikonsumsi menjadi tinggi (Ismail, 2014). Menurut 

SNI (2008) karkas adalah bagian tubuh ternak hasil 

pemotongan setelah dihilangkan kepala, kaki bagian bawah 

(carpus sampai tarsus), kulit, darah, organ dalam (jantung, hati 

paru-paru, limpa, saluran pencernaan dan isi, saluran 

reproduksi). Sapi potong menurut Insausti (2007) terdiri atas 

non karkas termasuk kulit (38% bobot badan), lemak (17%), 

Tulang (10%) dan daging (35%). 

Menurut Standar Nasional Indonesia (2008),  

pembagian mutu atau kualitas karkas dibagi menjadi 3 bagian 

(Tabel 1). Pada persyaratan mutu karkas yang terbaik 

merupakan golongan I dengan syarat konformasi yang agak 

cekung dan bebas dari memar atau (free burn). Pada golongan 

III dimasukkan dalam kelompok yang kurang baik karena 

konformasi sangat cembung dan terdapat memar lebih dari 2 

cm dibagian selain daerah prime cut. 

 

Gambar 4. Pendugaan umur melalui gigi 



15 
 

Tabel 1. Standar Nasional Indonesia mengenai persyaratan 

mutu karkas 

 No Jenis uji 
Persyaratan mutu 

I II III 

1 Ketebalan lemak <12 mm 13-22 mm >22 mm 

2 

Konformasi Cekung-

sedikit 

cekung 

Rata-cembung Sangat 

cembung 

3 Warna Skor 1-3 Skor 4-6 Skor 7-9 

4 Perubahan 

warna 

Bebas dari 

memar atau 

freeze burn 

Ada satu 

memar atau 

freeze burn 

dengan 

diameter 

kurang dari 2 

cm di bagian 

selain daerah 

prime cut 

Ada satu 

memar atau 

freeze burn 

dengan 

diameter lebih 

dari 2 cm di 

bagian selain 

daerah prime 

cut dan atau 

ada lebih dari 

satu memar 

dengan 

diameter 

kurang dari 2 

cm selain 

pada prime 

cut 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2008) 

 

2.5.1 Bobot Karkas 

Bobot karkas penting digunakan dalam sistem evaluasi 

karkas. Penggunaan bobot karkas perlu dikombinasikan 

dengan indikator-indikator lainnya agar evaluasi karkas 

menghasilkan penilaian yang akurat, beberapa indikatornya 

yaitu pertulangan, daging, maupun lemak. Bobot karkas 

dipengaruhi oleh variasi tipe, bangsa, nutrisi dan jenis dalam 
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pertumbuhan jaringan. Keragaman tersebut dapat diperkecil 

dengan mengkombinasikan bobot karkas dengan tebal lemak 

punggung dan luas urat daging mata rusuk dalam 

mengevaluasi karkas (Henrique, 2010). 

Hafid (2006) menambahkan sapi semakin bagus 

kondisi tubuh, bobot karkas cenderung meningkat untuk 

kondisi kurus (330,1 kg) tidak berbeda nyata dengan kondisi 

sedang (362,44 kg) dan kondisi sedang tidak berbeda nyata 

dengan gemuk (377,28 kg), tetapi kondisi kurus memiliki 

bobot karkas yang berbeda nyata dengan kondisi gemuk. 

Terjadi Perbedaan yang sangat jelas pada berbagai 

sapi pedaging. Sapi Limousin memiliki bobot retail karkas 

yang lebih unggul yaitu 205 kg dibandingkan dengan sapi 

Charolais Hereford, dan Shorthorn yaitu 203, 194 dan 191 kg, 

meskipun pada bobot karkas sapi Charolais lebih unggul 

dibandingkan dengan Limousin (Australian Limousin Breeder, 

2014). 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. 

 

2.5.2 Persentase Karkas 

Persentase karkas juga dipengaruhi oleh umur, jenis 

kelamin dan bangsa (Hafid, 2006). Hassen, et al. (2004) 

menambahkan bahwa sapi jantan memiliki persentase karkas 

yang lebih rendah tetapi rasa dagingnya kurang disukai oleh 

konsumen karena dagingnya lebih keras bila dibandingkan 

dengan sapi kastrasi. Persentase karkas bertambah dengan 

meningkatnya bobot potong maka persentase nonkarkas dan 
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isi saluran pencernaan akan berkurang dengan meningkatnya 

bobot potong (Hkoknaroglu and Hoffman, 2010). Hartatik 

(2009) menjelaskan bahwa sapi yang memiliki bobot badan 

berbeda tetapi persentase karkasnya sama maka hal tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan bobot non karkas yang 

dihasilkan. 

Hasil penelitian Trifena. et al (2011) mengenai 

perbandingan karkas berbagai jenis sapi (Tabel 2) 

menunjukkan rata-rata persentase karkas Peranakan Limousin 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara sapi Ciamis, 

Bali, dan Ongol. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi 

bobot karkas dengan bobot potong pada semua breed sama. 

Sapi Peranakan Limousin memiliki persentase karkas 52,10 ± 

3,3 dan lebih tinggi dari sapi sapi Ciamis, Bali dan Peranakan 

Ongol. 

 

Tabel 2. Rata-rata persentase karkas berbagai breed sapi yang 

berbeda 

 

Breed 

Jumlah 

Sample 

(ekor) 

Jenis 

kelamin 

Rata-rata 

bobot potong 

(kg) 

Rata-rata 

bobot karkas 

(kg) 

Persentase 

karkas (%) 

Ciamis 14 Jantan 205,2 105,87 51,62ns ±1,8 

Bali 10 Betina 178,5 89,2 49,90ns ±0,2 

Ongol 8 Jantan 289,88 151,13 52,09ns ±2,4 

Peranakan 

Limousin 
30 Jantan 500,4 259,93 52,10ns ±3,3 

 

 
Keterangan : ns = non significant (P>0,05) 

Sumber : Trifena. et al (2011) 

 


