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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Ukuran Tubuh Sapi Peranakan Limousin Pada Umur 

yang Berbeda 

Hasil penelitian ukuran dimensi tubuh sapi Peranakan 

Limousin berdasarkan kelompok umur yang berbeda dapat 

dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 5. 

 

Tabel 3. Rata-rata ukuran tubuh sapi Peranakan Limousin 

berdasarkan kelompok umur yang berbeda 

Keterangan  : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda sangat nyata (P < 0,01) 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa lingkar dada 

sapi Peranakan Limousin  pada Permanent Incisor (PI) 4 dan 6 

menunjukkan berbeda tidak nyata, masing-masing 188,62 ± 

7,77 cm dan 191,55 ± 9,13 cm namun pada PI 2 menunjukkan 

Parameter 
Jumlah 

(ekor) 
PI Rata-rata ± SD 

Lingkar Dada (cm) 

60 2 177,78 ± 5,94a 

60 4 188,62 ± 7,77b 

60 6 191,55 ± 9,13b 

Rataan 185,98 ± 7,61 

Tinggi Badan (cm) 

60 2 131,92 ± 5,93a 

60 4 135,62 ± 5,14b 

60 6 136,35 ± 5,70b 

Rataan 134,63 ± 5,59 

Panjang Badan (cm) 

60 2 146,47 ± 9,41a 

60 4 151,37 ± 7,00b 

60 6 153,82 ± 8,17b 

Rataan 150,55 ± 8,19 
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berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan rata-rata 177,78 ± 5,94 

cm. Hasil ini menunjukkan bahwa PI 6 memiliki lingkar dada 

yang lebih tinggi dibanding dengan PI 2 dan 4. Perbedaan 

ukuran lingkar dada disebabkan karena perbedaan 

pertumbuhan pada masing-masing kelompok umur. Pada PI 2 

menunjukkan perbedaan dengan PI 4 dan PI 6 disebabkan 

karena kelompok PI 2 dalam tahap proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Kemampuan pertumbuhan merupakan turunan 

dari fungsi dan sifat yang didukung oleh makanan yang 

diberikan sebelum dilakukan pemotongan, kesehatan dan 

beberapa faktor lainnya. Menurut Yusuf (2007) secara 

fisiologis lingkar dada memiliki pengaruh yang besar terhadap 

bobot badan karena dalam rongga dada terjadi pembesaran 

yang mengikuti perkembangan tubuh dari masing-masing 

umur ternak, begitu juga dengan pertumbuhan panjang dan 

tinggi badan ternak. Pakan dengan nutrisi yang baik akan 

memperngaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan 

tumbuh dan mengalami pembesaran sejalan dengan 

pertambahan umur ternak. 

Tinggi badan PI 2 berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan rata-rata 131,92 ± 5,93 cm pada sapi Peranakan 

Limousin kelompok PI 4 dan 6. Sedangkan PI 4 dan PI 6 

menunjukkan hasil berbeda tidak nyata, masing-masing 

135,62 ± 5,14 cm dan 136,35 ± 5,70 cm. Hasil tersebut 

menunjukkan tinggi badan pada kelompok PI 6 lebih tinggi 

dari PI 2 dan 4. Perbedaan hasil tinggi badan dari masing-

masing kelompok ternak disebabkan karena faktor umur, 

genetik, serta manajemen pemeliharaan selama ternak 

dipelihara. Sesudah pedet lahir pertumbuhan menjadi semakin 

cepat, hingga penyapihan dan  pubertas. Akan tetapi dari fase 

pubertas hingga siap jual, lajunya mulai menurun dan akan 
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terus menurun hingga fase dewasa dan akhirnya 

pertumbuhannya berhenti (Rianto, 2009). Hakim (2010) 

menambahkan pertumbuhan dapat dinilai sebagai peningkatan 

tinggi, panjang, ukuran lingkar dan bobot yang terjadi pada 

seekor ternak muda yang sehat serta diberi pakan, minum dan 

mendapat tempat berlindung yang layak. Liu, et al. (2009) 

menambahkan peningkatan ukuran tubuh akan menyebabkan 

peningkatan yang proporsional dari bobot tubuh, karena bobot 

tubuh merupakan fungsi dari volume. 

Panjang badan PI 2 berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan rata-rata 146,47 ± 9,41 cm dengan sapi Peranakan 

Limousin kelompok PI 4 dan 6. Sedangkan pada kelompok 4 

dan 6 menunjukkan hasil tidak berbeda nyata. masing-masing 

memiliki rata-rata 151,37 ± 7,00 cm dan 153,82 ± 8,17 cm. 

Hasil ini juga menunjukkan bahwa sapi kelompok PI 6 

memiliki ukuran tubuh yang cenderung lebih tinggi dari 

kelompok PI 2 dan 4. Perbedaan panjang badan dari masing-

masing kelompok pada penelitian ini disebabkan karena 

perbedaan umur pada ternak yang menyebabkan pertumbuhan 

pertulangan yang berbeda dan faktor manajemen ternak 

sebelum dilakukan pemotongan. Didukung oleh Hakim (2010) 

adanya perbedaan ukuran sifat kuantitatif suatu ternak 

dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor  yaitu bangsa sapi, 

pengaruh umur, jenis kelamin, pakan yang diberikan, dan 

pengaruh suhu serta iklim lingkungan disekitar habitat sapi. 

Field (2007) menambahkan pertumbuhan mempunyai tahap 

yang cepat (terjadi sampai pubertas atau dewasa kelamin) dan 

tahap lambat (jika kedewasaan tubuh tercapai). Tulang paling 

awal pertumbuhannya disusul otot, dan lemak paling akhir 

pertumbuhannya. 

Hasil penelitian pada Tabel 5 dapat dibentuk grafik 
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untuk mengetahui tingkat perbedaan ukuran tubuh berdasarkan 

kelompok umur yang berbeda. 

 

 
 

Hasil grafik menunjukkan rata-rata ukuran tubuh (LD, 

PB dan TB) sapi Peranakan Limousin pada PI 6 lebih tinggi 

dibanding dengan PI 2 dan 4 yaitu 191,55 ± 9,12, 153,82 ± 

8,17 dan 136,35 ± 5,70 . Perbedaan ini terjadi karena 

dipengaruhi  oleh tingkat umur sapi yang berbeda antara PI 2, 

4 dan 6. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan 

manajemen ternak sebelum dilakukan pemotongan. Didukung 

oleh Frandz (2012) adanya perbedaan ukuran secara kuantitatif 

suatu ternak dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor yaitu 

persilangan sapi, umur, jenis kelamin, pakan yang diberikan 

kepada ternak dan suhu serta iklim lingkungan disekitar 

habitat sapi. Pada sapi PI 6 cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan PI 2 dan 4, hal ini karena kebutuhan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi Peranakan Limousin lebih 

tinggi dan pada PI 2 dan 4 masih dalam proses pertumbuhan.  

Hartatik (2009) menambahkan, faktor pakan sangat penting 

dalam pemenuhan kebutuhan pertumbuhan. Terjadinya 

kekurangan pakan merupakan kendala dalam proses 

pertumbuhan. Apabila dalam pakan tersebut terdapat banyak 

177,78 188,62 191,55
146,47 151,37 153,82

131,92 135,62 136,35

PI 2 PI 4 PI 6

LD PB TB

Gambar 5. Grafik rata-rata ukuran tubuh pada umur yang berbeda 
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kandungan pakan yang tersedia sangat kurang, seperti: protein, 

vitamin, dan mineral. Protein merupakan bagian terpenting 

dari jaringan tubuh. Jika dalam pakan tidak terkandung protein 

yang cukup untuk memenuhi nutrisi setiap harinya, maka 

tubuh tidak akan dapat membentuk dan memelihara jaringan-

jaringan yang harus digantikan. Sehingga mengakibatkan 

pertumbuhan menjadi terganggu. Sapi yang masih muda 

membutuhkan protein untuk proses pertumbuhan, sedangkan 

sapi dewasa membutuhkan jaringan yang telah rusak dan 

untuk memproduksi atau membentuk daging. Dari hasil 

penelitian Hartatik tersebut menunjukkan kesamaan dengan 

sapi PI 6. Pada kelompok PI 6 membutuhkan protein atau 

nutrisi yang lebih yang banyak untuk perkembangan dan 

pertumbuh otot yang lebih maksimal dibandingkan dengna PI 

2 dan 4. 

Hasil penelitian menunjukkan rataan tinggi badan untuk 

sapi dari kelompok umur yang berbeda berdasarkan PI 2, 4, 

dan 6 sebesar 142,11 cm, 141,78 cm 140,71 cm. Panjang 

badan untuk sapi dengan kondisi yang sama adalah 156,71 cm, 

160,11 cm dan 168,78 cm. Rataan lingkar dada untuk sapi 

peranakan Limousin 200,57 cm, 203,89 cm dan 207,67 cm. 

Hasil penelitian Hakim menunjukkan kesamaan dengan sapi 

PI 6. Hal ini karena sapi kelompok PI 6 merupakan sapi yang 

siap dijual atau dipotong. Hal ini disebabkan pada sapi PI 6 

telah mencapai batas maksimal dalam pertumbuhan perototan 

dan pertulangan. Ukuran-ukuran 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 
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Calkins (2005) dapat mengidentifikasi pola atau tingkat 

kedewasaan fisiologis ternak sehingga dapat dijadikan 

parameter penduga bobot badan ternak. 

Sapi Peranakan Limousin kelompok PI 2 lebih rendah 

dari PI 4 dan 6 karena pada kelompok ini cenderung terjadi 

pertumbuhan yang lebih maksimal pada pertulangan dan 

diikuti bagian perototan. Sedangkan pada sapi PI 6 masih 

terjadi proses pertumbuhan namun tidak secara signifikan dan 

lebih mengarah pada pembentukan jaringan otot dan lemak. 

Sehingga mempengaruhi pengukuran ukuran tubuh. Menurut 

Sarwono (2006) pertumbuhan mempunyai tahap yang cepat 

(terjadi sampai pubertas) dan tahap lambat (jika kedewasaan 

tubuh tercapai). Carvalho (2006) menambahkan tulang paling 

cepat pertumbuhannya disusul otot, dan lemak paling lambat 

pertumbuhannya. Pertumbuhan tubuh dan organ-organ 

tersebut akan tumbuh dan mengalami pembesaran sejalan 

dengan pertumbuhan ternak. 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 sel 

(hypertrophy) hal ini dipengaruhi dengan bertambahnya umur 
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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. Gen yang mengatur dari somatotropin ini dalam 

menjalankan fungsinya dalam masa pertumbuhan postnatal 

adalah hormon pertumbuhan yang berperan penting dalam 

pertumbuhan tulang dan otot (Binder, Wittekindt and Ranke, 

2007). 

 

4.2 Bobot Potong, Karkas dan Persentase Karkas Pada 

Kelompok Umur yang Berbeda 

Hasil penelitian pada bobot potong, karkas dan 

persentase karkas dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 6, 7 

dan 8. 

 

Tabel 4. Rata-rata bobot potong, karkas dan persentase karkas  

 

 

Parameter 
Jumlah 

(ekor) 
PI Rata-rata ± SD 

Bobot Potong (kg) 

60 2 370,94 ± 36,40a 

60 4 431,99 ± 45,99b 

60 6 452,82 ± 53,19b 

 Rataan 418,58 ± 45,19 

Bobot Karkas (kg) 

60 2 200,05 ± 18,59a 

60 4 240,27 ± 27,79b 

60 6 250,08 ± 30,25b 

 Rataan 230,13 ± 25,54 

Persentase Karkas 

(%) 

60 2 53,99 ± 2,30a 

60 4 55,61 ± 2,52b 

60 6 55,26 ± 2,48b 

 Rataan 54,95 ± 2,43 

Keterangan  : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda sangat  nyata (P < 0,01) 
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4.2.1 Bobot Potong Pada Kelompok Umur yang Berbeda 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kelompok PI 

2 berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan PI 4 dan PI 6 yang 

menunjukkan rata-rata 370,94 ± 36,40 kg. Sedangkan PI 4 dan 

6 menunjukkan tidak berbeda nyata, masing-masing 431,99 ± 

45,99 kg dan 452,82 ± 53,19 kg. Perbedaan bobot potong pada 

kelompok PI 2, 4 dan 6 disebabkan karena adanya perbedaan 

umur dan volume badan dari masing-masing ternak. 

Disamping itu perlakuan ternak sebelum dipotong 

mempengaruhi bobot ternak karena pada ternak yang 

diberikan pakan dan minum sebelum dipotong cenderung 

memiliki bobot potong yang lebih tinggi. Hasil bobot potong 

pada penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Griffin, et 

al. (2009) yang menyatakan bahwa sapi Limousin fase finisher 

berkisar antara 500-625 kg. Field (2007) menambahkan Sapi 

Limousin yang memiliki kondisi siap potong, mempunyai 

bobot yang terbesar yaitu 702,3 kg. Nilai bobot potong 

tersebut lebih ringan dari bobot dewasa sapi Limousin sebesar 

1100 kg. Perbedaan dalam penelitian ini terjadi karena sapi 

jenis persilangan mengalami adaptasi dan perubahan  secara 

genetika, sehingga tidak dapat menyamai tetua sebelumnya.  

Hartatik (2009) menambahkan bobot potong sapi 

persilangan Limousin yang dipelihara secara intensif mencapai 

383,3±50,83 kg dan 437,0±11,62 kg. Perbedaan ini terjadi 

karena sapi yang diteliti merupakan hasil persilangan dengan 

sapi jenis lain, seperti PO, Brahman, dan sebagainya. Sehingga 

mempengaruhi bobot potong pada sapi Peranakan Limousin. 

Menurut Carvalho, Soeparno dan Ngadiyono (2010) adanya 

perbedaan ukuran secara kuantitatif suatu ternak dipengaruhi 

oleh adanya beberapa faktor yaitu pengaruh bangsa dan 

persilangan sapi, umur, jenis kelamin, pakan yang diberikan 
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kepada ternak dan suhu serta iklim lingkungan disekitar 

habitat sapi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa sapi kelompok 

PI 2, 4 dan 6 dapat berasal dari persilangan yang berbeda, 

sehingga mempengaruhi bobot potong pada masing-masing 

ternak. 

Hasil penelitian pada Tabel 4 dapat dibentuk grafik 

bobot potong berdasarkan kelompok umur yang berbeda pada 

Gambar 6.   

 

 
Gambar 6. Grafik rata-rata bobot potong pada umur yang 

berbeda 

 

Hasil grafik pada bobot potong masing-masing 

kelompok PI 2, 4 dan 6 terjadi perbedaan karena fase 

pertumbuhan yang berbeda dari masing-masing kelompok 

umur. Sehingga pada grafik menunjukkan PI 2 memiliki bobot 

potong yang lebih rendah karena pertumbuhan tulang, 

perototan dan perlemakan belum maksimal. Pada PI 6 

cenderung lebih tinggi karena pertumbuhan yang telah optimal 

dan juga organ dalam yang telah berkembang dengan baik 

yang menyebabkan konsumsi pakan yang lebih banyak. 

Drennan. et al (2008) menambahkan pertumbuhan mempunyai 
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tahap yang cepat (terjadi sampai pubertas) dan tahap lambat 

(jika kedewasaan tubuh tercapai). Disamping itu pemberian 

nutrisi dan manajemen ternak mempengaruhi bobot potong 

dari seekor ternak. Didukung oleh Hartatik (2009) yang 

menyatakan bobot potong sapi merupakan salah satu indikator 

produktivitas ternak yang dapat diduga berdasarkan ukuran 

linear tubuh sapi. 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). Perbedaan 

bobot badan dewasa sapi pedaging yang berbeda-beda akan 

menghasilkan tingkat kegemukannya yang berbeda pula pada 

umur dan makanan yang sama (Hadi, 2012). Perbedaan bobot 

badan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pertambahan 

bobot badan harian, rataan pakan yang dikonsumsi masing-

masing individu, jumlah pertambahan otot per hari serta 

perbedaan jumlah lemak yang telah disimpan oleh tubuh 

(Field, 2007). 

Sapi Peranakan Limousin pada PI 2 dan 4 tergolong 

dalam ternak menjelang dewasa tubuh, sehingga perlu 

perawatan yang lebih intensif untuk memaksimalkan bobot 

potong yang lebih maksimal. Menurut Pradana, dkk (2014) 

Pertumbuhan bagian tubuh hewan mengalami peningkatan 

yang berbeda tetapi laju pertumbuhannya sama. Setiap 

kenaikan bobot tubuh terjadi perbedaan proporsi organ dan 

jaringan otot, tulang dan lemak. Semua zat makanan dalam 

pertumbuhan hewan akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk 

pertumbuhan tulang, jaringan otot kemudian lemak. Bobot 

potong berpengaruh terhadap bobot karkas yang dihasilkan, 

sehingga semakin tinggi bobot sapi yang dipotong maka 

semakin tinggi bobot karkas yang dihasilkan. Soeparno (2009) 
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menambahkan bobot potong yang semakin meningkat 

menghasilkan karkas yang semakin meningkat pula, sehingga 

dapat diharapkan bagian-bagian dari karkas menjadi lebih 

banyak. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan 

kesesuaian bahwa sapi Peranakan Limousin kelompok PI 6 

memiliki bobot potong lebih tinggi dibandingkan dengan PI 2 

dan 4. Disamping itu kelompok PI 2 menunjukkan hasil yang 

lebih rendah yaitu 370,94 ± 36,40 dari PI 4 dan PI 6. Soeparno 

(2009) menyatakan bobot potong memiliki hubungan yang 

erat dengan bobot karkas yang dihasilkan, hal ini juga 

berkaitan dengan proses pertumbuhan dari seekor ternak sapi, 

seiring bertambahnya umur ternak maka bobot badan akan 

bertambah. 

 

4.2.2 Bobot Karkas Pada Kelompok Umur yang Berbeda 
Hasil penelitian bobot karkas sapi Peranakan Limousin 

berdasarkan kelompok umur yang berbeda menunjukkan PI 2 

berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan kelompok PI 4 dan 6. 

Sedangkan pada kelompok PI 4 dan 6 berbeda tidak nyata, 

masing-masing 240,27 ± 27,79 kg dan 250,08 ± 30,25 kg. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Carvalho.et al. (2010) yang 

menyebutkan sapi yang dipelihara secara feedlot memiliki 

kisaran rata-rata bobot karkas masing-masing 169,31-220,69 

kg dan 214,47–233,87 kg. Bobot karkas penting digunakan 

dalam sistem evaluasi karkas dan dapat digunakan sebagai 

ukuran produktivitas karkas yang dihasilkan (Hakim, 2010). 

Menurut hasil penelitian Priyanto (2005) semakin bagus 

kondisi tubuh, bobot karkas cenderung meningkat. Perbedaan 

bobot karkas pada PI 2, 4 dan 6 disebabkan karena pola 

pertumbuhan otot dan pertulangan dari masing-masing ternak 

yang berbeda. PI 2 cenderung lebih rendah karena 

perkembangan otot masih dalam tahap awal dan belum 
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maksimal. Pertumbuhan tulang sangat penting bagi 

pertumbuhan ternak karena pertumbuhan dan perkembangan 

tulang akan menentukan ukuran tubuh ternak (Sundstrom, 

2006). Tulang tumbuh secara berkala dengan laju 

pertumbuhan yang relatif lambat sedangkan pertumbuhan otot 

relatif lebih cepat, sehingga rasio antara otot dan tulang 

meningkat selama pertumbuhan (Rianto, 2009). Otot mencapai 

pertumbuhan maksimal kemudian terjadi pertambahan bobot 

otot terutama karena deposisi lemak intra muscular. 

Perbedaan pertumbuhan jaringan otot, tulang dan lemak akan 

mengakibatkan perubahan komposisi karkas (Sundstrom, 

2006). 

Hasil penelitian pada Tabel 4 dapat dibuat grafik 

berdasarkan bobot karkas dari masing-masing kelompok pada  

Gambar 7. 

 

  
Gambar 7. Grafik rata-rata bobot karkas pada umur yang 

berbeda 

 

Pada gambar 7 dapat diamati bahwa semakin tinggi PI 

atau tingkatan umur menandakan bobot karkas yang 

maksimal. Pada kelompok PI 2 memiliki bobot karkas yang 

lebih rendah karena pada kelompok ini masih dalam tahap 

pertumbuhan yang menyebabkan bobot karkas yang tidak 
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maksimal. Sedangkan pada PI 6 memiliki bobot karkas yang 

tinggi karena perkembangan yang telah maksimal. Didukung 

oleh Sarwono (2006) Bobot karkas yang tinggi akan 

berkorelasi dengan adanya bobot ternak sebelum dipotong. 

Soeparno (2009) menyatakan bobot karkas serta komponen-

komponen karkas dipengaruhi oleh bobot badan dari ternak. 

Bobot potong memiliki hubungan yang erat dengan bobot 

karkas yang dihasilkan, hal ini juga berkaitan dengan proses 

pertumbuhan dari seekor ternak sapi, seiring bertambahnya 

umur ternak maka bobot badan akan bertambah dan bobot dari 

karkas yang dihasilkan juga akan bertambah. Ditambahkan 

Drennan, et al. (2008), bobot karkas dan konformasi karkas 

yang berkorelasi positif menunjukkan bahwa bobot karkas 

meningkat seiring meningkatnya skor konformasi tubuh. 

Ternak dengan konformasi tubuh yang baik, cenderung 

memiliki pertumbuhan karkas dan bobot karkas yang tinggi. 

Jaringan lemak tumbuh lambat pada awal pertumbuhan tetapi 

setelah mencapai dewasa kelamin jaringan ini tumbuh lebih 

cepat melebihi kecepatan pertumbuhan otot dan tulang. Nutrisi 

pakan cukup maka pada pertumbuhan selanjutnya lemak akan 

disimpan dibawah kulit (subkutan), diantara otot 

(intermuskular) dan didalam otot (intramuskular atau 

marbling). Selama fase penggemukan lemak merupakan 

jaringan dengan jumlah dan penyebaran yang berubah-ubah 

sehingga dapat mempengaruhi proporsi jaringan otot dan nilai 

karkas 

Sapi pada kelompok PI 6 memiliki bobot karkas 250,08 

± 30,25 kg lebih tinggi dari pada PI 2 dan 4 karena 

perkembangan tubuh maksimal. Disamping itu manajemen 

yang berbeda menyebabkan tingkat kegemukan pada individu 

sapi Peranakan Limousin yang berbeda. Hal ini didukung oleh 
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pendapat Smith, Domingue, Paschal and Whippel (2007) 

Kondisi tubuh juga sangat menentukan hasil potongan 

komersial, karkas dan penampilan sapi. Sapi dengan kondisi 

yang lebih gemuk akan menghasilkan potongan karkas yang 

lebih besar. Sapi yang memiliki bobot kurus dapat diperbaiki 

nilai produktivitasnya dengan meningkatkan kualitas pakan. 

Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh nilai bobot non 

karkas yang berbeda dan mengindikasikan bahwa bobot non 

karkas sapi gemuk lebih tinggi dari sapi yang memiliki bobot 

lebih rendah. Pengaruh bobot non karkas terhadap bobot 

karkas sesuai dengan penjelasan Blanco (2009) bahwa sapi 

dengan bobot potong yang berbeda maka nilai bobot karkas 

yang sama dipengaruhi oleh nilai bobot non karkas dan bobot 

karkas sebagian besar dipengaruhi oleh bobot otot dan 

perototan sangat menentukan kondisi tubuh ternak. Perbedaan 

bobot karkas bisa disebabkan adanya variasi tipe, bangsa, 

nutrisi dan jenis pertumbuhan jaringan serta perbedaan bobot 

non karkas yang dihasilkan (Henrique, 2010). 

 

4.2.3 Persentase Karkas Pada Kelompok Umur yang 

Berbeda 

Persentase karkas didapatkan dari hasil rasio antara 

bobot karkas dengan bobot potong kali seratus persen. 

Persentase karkas pada hasil penelitian menunjukkan, sapi 

Peranakan Limousin pada PI 4 dan 6 berbeda tidak nyata yaitu 

55,61 ± 2,52 dan 55,26 ± 2,48. Namun, hasil ini berbeda 

sangat nyata (P<0,01) yaitu 53,99 ± 2,30 dengan sapi 

kelompok PI 2. Hasil ini menunjukkan bahwa sapi PI 6 

memiliki persentase karkas lebih rendah dari PI 4. Hal ini 

disebabkan karena tingkat kegemukan, umur, hingga 

manajemen yang berbeda dari masing-masing ternak. Hasil 

rata-rata ini sesuai dengan hasil penelitian Pradana, dkk (2014) 
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yang menjelaskan persentase karkas yang dihasilkan untuk 

sapi dengan kategori umur potong yang berbeda sebesar 

52,58%, 56,18% dan 53,74%. Perbedaan persentase karkas PI 

2, 4 dan 6 dipengaruhi dari masa penggemukan dari masing-

masing ternak, sehingga terjadi perbedaan proses pertumbuhan 

dan perkembangan. Menurut Hafid (2006) Waktu 

penggemukan yang semakin lama memiliki kecenderungan 

meningkatkan persentase lemak karkas dan menurunkan 

persentase komposisi daging dan tulang, selain itu cenderung 

menurunkan persentase total non karkas, persentase komposisi 

kepala, kaki dan jantung. 

   Hasil penelitian Ismail (2014) menjelaskan bahwa 

ketidaksesuaian peningkatan bobot potong dengan 

peningkatan bobot karkas dapat mempengaruhi persentase 

karkas. Peningkatan antara kondisi tubuh dan bobot potong 

tidak sejalan dengan peningkatan bobot karkasnya. Persentase 

karkas bertambah dengan meningkatnya bobot potong maka 

persentase nonkarkas dan isi saluran pencernaan akan 

berkurang dengan meningkatnya bobot potong. 

Berdasarkan hasil setiap rata-rata persentase karkas dari 

PI 2, 4 dan 6 maka dapat dibuat grafik pada gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik rata-rata persentase karkas pada umur yang 

berbeda 

53,00

54,00

55,00

56,00

1 2 3

p
e

rs
e

n
ta

se
 k

ar
ka

s

Kelompok umur

PI 6 PI 2 PI 4 



39 
 

 

Pada gambar 8 menunjukkan bahwa kelompok PI 4 

memiliki persentase karkas yang lebih tinggi dari PI 2 dan 6. 

Pada PI 6 memiliki bobot potong dan bobot karkas yang relatif 

tinggi namun menunjukkan persentase karkas yang cenderung 

menurun. Namun, pada PI 4 menunjukkan persentase karkas 

yang cenderung baik yaitu menunjukkan persentase karkas 

sebesar 55,61%. Perbedaan pada persentase karkas ini 

menunjukkan bahwa bobot badan dan bobot karkas tidak 

berpengaruh kepada persentase karkas. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Yurnalis (2007) yang menjelaskan bahwa sapi yang 

memiliki bobot badan yang tinggi tidak selalu menunjukkan 

persentase karkas yang tinggi. Persentase karkas dipengaruhi 

bobot potong sewaktu disembelih dengan bobot karkas. 

Insausti (2007) menambahkan bahwa persentase non karkas 

dan isi saluran pencernaan bertambah atau berbeda-beda pada 

masing-masing kondisi sapi. Wiyatna (2007) juga menjelaskan 

bahwa persentase karkas sangat dipengaruhi oleh bobot isi 

saluran pencernaan sehingga dalam menilai produktivitas 

ternak lebih baik didasarkan pada persentase karkas 

sebenarnya. Berdasarkan pengamatan di lapang, sapi dalam 

kondisi tubuh yang maksimal (PI 6) mengalami perlakuan 

yang berlebihan sebelum dilakukan pemotongan dibandingkan 

kondisi sapi pada kelompok PI 4. Hal ini dapat menghasilkan 

kondisi sapi peranakan Limousin kelompok PI 6 relatif rendah 

dari pada sapi dengan PI 4. Blanco (2009) menyatakan bahwa 

persentase karkas dapat dipengaruhi oleh metode pemotongan, 

pengulitan atau penyayatan lemak yang berlebihan. 

Sapi pada kelompok PI 6 meskipun memiliki ukuran 

tubuh dan bobot potong yang tinggi. Hal ini disebabkan karena 

dipengaruhi oleh jeroan, kepala, kulit, dan bagian-bagian non-
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karkas lainnya. Sehingga membuat persentase karkas kurang 

maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Prado, et al. (2008) 

yang menyatakan bahwa ukuran tubuh yang besar ini 

menunjukkan bagian-bagian komponen tubuh yang lebih besar 

pula antara lain komponen karkas dan komponen non karkas 

seperti kepala, kaki, kulit, lemak dan jeroan (offal). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Soeparno (2009) yang menyatakan 

bahwa perbedaan komposisi tubuh dan karkas pada bangsa 

ternak sapi, terutama disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh 

dewasa atau perbedaan bobot pada saat dewasa. Sapi dengan 

ukuran tubuh besar memiliki proporsi tulang lebih tinggi dan 

lemak lebih rendah daripada sapi dengan ukuran tubuh kecil. 

Perbedaan ini disebabkan karena pada bobot yang sama, sapi 

dengan ukuran tubuh besar secara fisiologis lebih muda. 

Suryadi (2006) menambahkan, bobot potong ternak yang 

semakin tinggi akan meningkatkan  bobot non karkas yang 

dihasilkan. Hal inilah yang menyebabkan kelompok PI 6 

cenderung lebih rendah dari kelompok PI 4. Namun disisi lain 

kelompok PI 2 masih dinilai sangat rendah karena individu 

pada kelompok ini dinilai masih berada dalam proses 

perkembangan dan pertumbuhan sehingga jaringan otot atau 

daging belum tumbuh secara maksimal. 

 

4.3 Hubungan Ukuran Tubuh, Bobot Potong dan Bobot 

Karkas pada Kelompok Umur yang Berbeda 

 

Hubungan antara ukuran tubuh, bobot potong dan bobot 

karkas pada PI 2, 4 dan 6 ditunjukkan dalam Tabel 5 dan 

Gambar 9, 10 dan 11. 

 



41 
 

Tabel 5. Hubungan ukuran tubuh, bobot potong dan bobot 

karkas pada PI 2, 4 dan 6 sapi Peranakan Limousin 

Kelompok 

Umur 
Hubungan r R

2
  

Persamaan 

Regresi 

PI 2 

BK - BP  0,94 0,89 26,51 + 0,467X 

LD - BK  0,83 0,69 12,15 + 1,793X 

PB - BK  0,82 0,68 76,94 + 0,347X 

TB-BK 0,74 0,55 96,76 + 0,175X 

PI 4 

BK - BP  0,92 0,90 65,74 + 1,524X 

LD - BK  0,93 0,87 130,2 + 0,243X 

PB - BK  0,74 0,56 117,6 + 0,140X 

TB-BK 0,61 0,38 118,5 + 0,071X 

PI 6 

BK - BP  0,96 0,93 42,68 + 1,64X 

LD - BK  0,93 0,88 124,9 + 0,266X 

PB - BK  0,65 0,43 125,0 + 0,115X 

TB-BK 0,66 0,44 115,7 + 0,082X 

Total BK - BP  0,91 0,95 0,906 + 0,008X 

Total LD - BK  0,81 0,80 0,618 + 0,097X 

Total PB - BK  0,56 0,32 0,410 + 0,023X 

Total TB-BK 0,46 0,44 0,570 + 0,056X 
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Bobot potong dan bobot karkas menjadi ukuran penting 

dalam pengembangan usaha sapi potong. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bobot potong memiliki hubungan sangat erat 

dengan bobot karkas. Sapi dikatakan memiliki produksi yang 

baik jika dapat menghasilkan bobot karkas yang tinggi. Ismail 

(2014) menyatakan peningkatan komponen karkas akan 

mengakibatkan kenaikan bobot potong yang berakibat juga 

pada peningkatan bobot karkas.  

Hasil dari penelitian ini maka dapat dibentuk grafik 

pada gambar 9,10 dan 11, sehingga mempermudahkan dalam 

menilai arah kurva pada kelompok PI 2,4 dan 6 berdasarkan 

hubungan bobot potong dengan bobot karkas dan persentase 

karkas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hubungan ukuran tubuh, bobot potong dan bobot 

karkas PI 2 

 

Hasil pada gambar 9 menunjukkan hubungan antara 

ukuran tubuh, bobot potong, dengan bobot karkas pada sapi 

Peranakan Limousin PI 2. Uji signifikansi menunjukkan 

bahwa ukuran tubuh, bobot potong dan bobot karkas diperoleh 



43 
 

hubungan yang sangat nyata (P<0,01) dengan perhitungan 

pada lampiran 7, 8, 9 dan 10. Koefisien korelasi menunjukkan 

bobot karkas dengan bobot potong sebesar 0,94 dan masing-

masing ukuran tubuh (LD, PB dan TB) dengan bobot karkas 

yaitu 0,83, 0,82 dan 0,74. Hal ini menunjukkan bahwa lingkar 

dada memiliki keeratan hubungan yang paling tinggi terhadap 

bobot karkas sapi Peranakan Limousin. 

Laju pertumbuhan setelah sapih ditentukan oleh 

beberapa faktor, yaitu potensi pertumbuhan dari masing-

masing individu ternak dan pakan yang tersedia, juga 

dipengaruhi oleh faktor persilangan. Menurut Endrawati 

(2010) adanya perbedaan ukuran tubuh suatu ternak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: bangsa 

persilangan sapi, pengaruh umur sapi, jenis kelamin, dan suhu 

atau iklim disekitar habitat ternak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hubungan ukuran tubuh, bobot potong dan bobot 

karkas PI 4 
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Gambar 10 menunjukkan hubungan antara ukuran 

tubuh, bobot potong, dengan bobot karkas pada sapi 

Peranakan Limousin PI 4. Uji signifikansi pada ukuran tubuh, 

bobot potong dan bobot karkas diperoleh hubungan yang 

sangat nyata (P<0,01) dengan perhitungan pada lampiran 11, 

12, 13 dan 14. Koefisien korelasi menunjukkan bobot karkas 

dengan bobot potong sebesar 0,94 dan masing-masing ukuran 

tubuh (LD, PB dan TB) terhadap bobot karkas memiliki 

koefisien korelasi yaitu 0,93, 0,74 dan 0,61. Hal ini 

menunjukkan bahwa lingkar dada memiliki keeratan hubungan 

yang paling tinggi terhadap bobot karkas sapi Peranakan 

Limousin. 

Menurut Hakim (2010) bahwa besarnya bobot badan 

dapat diketahui lingkar dada, tinggi badan, lebar dada, kemudi, 

dan sebagainya yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

bobot karkas pada suatu ternak. Kombinasi bobot dan 

besarnya badan umumnya digunakan sebagai ukuran 

pertumbuhan suatu individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Hubungan ukuran tubuh, bobot potong dan bobot 

karkas PI 6 
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Hasil pada gambar 11 menunjukkan hubungan antara 

ukuran tubuh, bobot potong, dengan bobot karkas pada sapi 

Peranakan Limousin PI 6. Uji signifikansi menunjukkan 

bahwa ukuran tubuh, bobot potong dan bobot karkas diperoleh 

hubungan yang sangat nyata (P<0,01) dengan perhitungan 

pada lampiran 15, 16, 17 dan 19. Koefisien korelasi 

menunjukkan bobot karkas dengan bobot potong sebesar 0,96 

dan masing-masing ukuran tubuh (LD, PB dan TB) dengan 

bobot karkas yaitu 0,93, 0,65 dan 0,66. Hal ini menunjukkan 

bahwa lingkar dada memiliki keeratan hubungan yang paling 

tinggi terhadap bobot karkas sapi Peranakan Limousin.  

Grafik pada Gambar 9, 10 dan 11, PI 2, PI 4 dan PI 6 

menunjukkan koefisien determinasi bobot karkas dengan 

bobot potong sebesar 89 %; 90 % dan 93%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel terikat (bobot 

potong) terhadapt variabel bebas (bobot karkas) pada PI 6 

sebesar 93% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Yurnalis (2007) yang 

menjelaskan bahwa sapi yang memiliki bobot badan yang 

tinggi tidak selalu menunjukkan persentase karkas yang tinggi. 

Insausti (2007) menambahkan bahwa persentase non karkas 

dan isi saluran pencernaan bertambah atau berbeda-beda pada 

masing-masing kondisi sapi. Wiyatna (2007) juga menjelaskan 

bahwa persentase karkas semu sangat dipengaruhi oleh bobot 

isi saluran pencernaan sehingga dalam menilai produktivitas 

ternak lebih baik didasarkan pada persentase karkas 

sebenarnya. Didukung oleh Pradana, dkk. (2014) bahwa bobot 

akhir pada sapi berkorelasi positif dengan bobot karkas yang 

dihasilkan. Carvalho, et al. (2010) juga menyatakan bobot 

karkas sangat dipengaruhi oleh kondisi ternak saat sebelum 

dipotong dan bobot kosong tubuh ternak. Bobot potong sangat 
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berhubungan erat dengan pertumbuhan. Hasil penelitian 

Purbowati, dkk. (2010) menunjukkan peningkatan bobot 

potong selalu diikuti peningkatan bobot karkas. Pendapat ini 

sesuai dengan penelitian yaitu sapi pada PI 2, 4 dan 6 masing-

masing memiliki rata-rata bobot karkas 200,05 ± 18,59 kg; 

240,27 ± 27,79 kg dan 250,08 ± 30,25 kg yaitu semakin tinggi 

bobot badan akan berpengaruh terhadap bobot karkas suatu 

ternak. 

Grafik pada ukuran tubuh menunjukkan lingkar dada 

dengan bobot karkas dari masing-masing kelompok umur 

memiliki koefisien determinasi yaitu 69%, 87% dan 88%. 

Hubungan antara panjang badan dengan bobot karkas pada PI 

2, 4 dan 6 memiliki koefisien determinasi yaitu 68%, 56% dan 

43%. Sedangkan hubungan antara bobot karkas dengan tinggi 

badan nilai koefisien determinasi sebesar 55%, 38% dan 44%. 

Hal ini menunjukkan kemampuan variabel terikat (bobot 

karkas) terhadapt variabel bebas (lingkar dada) pada PI 6 lebih 

tinggi dibandingkan dengan PI 2 dan PI 4. Sedangkan PI 2 

menunjukkan kemampuan variabel terikat (bobot karkas) 

terhadap variabel bebas (panjang badan dan tinggi badan) 

yang tinggi karena disebabkan sapi Peranakan Limousin 

kelompok PI 2 masih dalam proses awal pertumbuhan yang 

mempengaruhi bobot dari karkas. Menurut Kauppinen (2010) 

Ukuran-ukuran linear tubuh merupakan suatu ukuran dari 

bagian tubuh ternak yang pertambahannya satu sama lain 

saling berhubungan secara linear.  Yusuf (2007) 

menambahkan secara fisiologis lingkar dada memiliki 

pengaruh yang besar terhadap bobot karkas terjadi 

perkembangan petulangan, perototan hingga perlemakan 

diikuti dengan pertumbuhan panjang badan tubuh ternak. 

Pakan dengan nutrisi yang baik akan memperngaruhi 
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pertumbuhan dan organ-organ tersebut akan tumbuh dan 

mengalami pembesaran sejalan dengan pertumbuhan ternak. 

Suryadi (2006) menambahkan, bobot potong ternak yang 

semakin tinggi akan meningkatkan  bobot non karkas yang 

dihasilkan. Hal inilah yang menyebabkan sapi pada kelompok 

PI 2 lebih memiliki hubungan yang erat antara bobot karkas 

dengan ukuran tubuh. 

 


