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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran tubuh yang meliputi (Panjang 
badan, Lingkar dada, dan Tinggi gumba) dan Bobot Badan Sapi Betina dan Jantan  
hasil Persilangan Sapi Simmental  dan Sapi Simbal. Penelitian ini dilaksanakan 
pada tanggal 21 Mei - 30 Juni 2018 di Kabupaten Lombok Timur. Ternak  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sapi  Simsimbal  Betina dan Jantan umur 1-
2 tahun (muda) sebanyak 20 ekor (10 ekor jantan dan 10 ekor betina). Perediksi 
Bobot Badan Menggunakan Pita Ukur Rondo. Data yang diproleh ditabulasi dan 
dianalisis secara deskriptif yaitu dihitung rata – rata dan standar deviasi (x ± sd), 
untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap variabel yang diteliti dianalisis 
dengan T-test  Hasil yang diperoleh dari ukuran tubuh dan bobot badan sapi 
Simsimbal  yaitu pada  Jantan  (Panjang Badan = 123,63±7,59 cm, Linkar Dada = 
158,40±11,24 cm, Tinggi Gumba = 115,50±4,37 cm, dan Bobot badan = 
326,5±69,69 kg), Betina   (Panjang Badan = 125.50±6,80 cm, Lingkar Dada = 
161,60±8,97 cm, Tinggi Gumba = 113,83±5,94 cm, dan Bobot Badan = 
342,7±62,03 kg), Hasil analisis Statistik menunjukan bahwa Bobot Badan dan 
Ukuran tubuh Sapi Simsimbal Jantan dan Betina muda berbeda nyata (P<0,05). 

  

Kata Kunci : Sapi Simsimbal , Ukuran Linier Tubuh, Bobot Badan 
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This study aims to determine the size of the body that includes (body length, chest 
circumference, and height of dolphins) and body weight of female and male cows 
from crossing of Simmental Cows and Cymbal Cows. This research was 
conducted on 21 May - 30 June 2018 in East Lombok Regency. Livestock used in 
this study were female and male symbiotic cows aged 1-2 years (young) as many 
as 20 tails (10 males and 10 females). Body Weighting Using Rondo 
Measurement Tape. The data obtained were tabulated and analyzed descriptively, 
ie the average and standard deviation (x ± sd) were calculated, to determine the 
effect of sex on the variables studied were analyzed by T-test. Results obtained 
from body size and body weight of Simsimbal cattle were male. (Body Length = 
123.63 ± 7.59 cm, Linkar Chest = 158.40 ± 11.24 cm, Gumba Height = 115.50 ± 
4.37 cm, and Body Weight = 326.5 ± 69.69 kg) , Female (Body Length = 125.50 
± 6.80 cm, Chest Ring = 161.60 ± 8.97 cm, Gumba Height = 113.83 ± 5.94 cm, 
and Body Weight = 342.7 ± 62.03 kg) , Statistical analysis results showed that 
body weight and body size of young male and female Simsimbal cattle were 
significantly different (P <0.05). 
  
Keywords: Simsimbal Cow, Body Linear Size, Body Weight 
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PENDAHULUAN 

Sapi  Bali  merupakan sapi  potong asli  Indonesia dan merupakan 

hasil domestikasi dari Banteng (Bos-bibos banteng) (Hardjosubroto, 1994), 

sapi cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki kemampuan 

adaptasi yang cukup baik serta memiliki produktivitas tinggi (Purwanti dan 

Harry, 2006). Namun belakangan ini terjadi penurunan Genetik sapi Bali 

yang dimanifestasikan dengan turunnya berat badan dan ukuran-ukuran tubuh 

ternak pada umur jual yang sama (Sari ubanget al., 1998). Penyebab turunnya 

mutu Genetik sapi Bali dikarenakan degenerasi Genetik, yang terjadi akibat 

seleksi Genetik dan inbreeding pada desa-desa yang menerapkan pola 

perkawinan tertutup sehingga dilakukanlah program persilangan. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur  

Propinsi NTB  untuk meningkatkan mutu genetik sapi Bali adalah 

memasukkan darah baru atau kawin silang melalui program Inseminasi 

Buatan (IB) dengan menggunakan mani beku dari beberapa bangsa yaitu ; 

Simmenthal , Limousin, Brahman, PO dan Bali yang di IB ke sapi Bali 

betina. Program peningkatan mutu genetik dengan memasukkan darah baru 

atau kawin silang melalui IB keberhasilannya sangat ditentukan oleh 

kekuatan pengaruh gen pejantan dan kecocokan gen pejantan dengan kondisi 

lingkungan masyarakat peternak. 

Program inseminasi buatan (IB) di Kabupaten Lombok Timur 

mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan mutu genetik ternak , 

meningkatkan angka kelahiran ternak unggul, meningkatkan produktivitas 

ternak yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata pertambahan bobot 
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badan harian, meningkatnya bobot badan akhir setelah dewasa sehingga 

meningkatkan harga jual ternak  dan dengan demikian meningkatkan 

pendapatan peternak dari hasil penjualan ternak sapi hasil persilangan. 

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui  ukuran-

ukuran tubuh dan bobot badan sapi hasil persilangan sapi simmental dan sapi 

simbal (simsimbal) di Kabupaten Lomok Timur. Kegunaan penelitian ini 

adalah : (1). Sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun strategi 

peningkatan produksi ternak sapi sebagai suatu alternatif peningkatan 

kesejahteraan masyarakat  di pedesaan. (2). Sebagai tambahan informasi bagi 

peneliti selanjutnya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama dua bulan pada 21 Mei - 30 

Juni 2018 di Kabupaten Lombok Timur. Adapun materi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hasil sapi persilangan sapi simental dengan sapi 

simbal umur 1-2 tahun (muda) sebanyak 20 ekor  (10 ekor Betina dan 10 ekor 

jantan). Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Quisioner  

ATK, tongkat ukur yang terbuat dari kayu dengan kapasitas 150 cm dan 

kepekaan 0,1 cm dan pita ukur dengan merek Rondo dengan kapasitas 200 

cm dan kepekaan 0,5 cm. 

Data yang diproleh ditabulasi berdasarkan kategori datanya dengan 

menggunakan program excel dan dianalisis hasil secara deskriptif yaitu 

dihitung rata-rata dan standar devisiasi (x ± Sd), untuk mengukur pengaruh  

jenis kelamin terhadap variabel  yang  diteliti  dianalisi  dengan T –Test  

(Steel dan Torrie, 1993). 
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HASIL PENELITIAN 

A. HASIL 

Bobot badan dan ukuran  tubuh sapi setiap ekornya dapat dipakai dalam 

memprediksi produktivitasnya dan dapat mengidentifikasikan pola atau 

tingkat kedewasaan fisiologis ternak dan bisa dengan mudah mengetahui 

harga jual dari ternak tersebut, ukuran-ukuran  tubuh meliputi: panjang badan, 

lingkar dada, dan tinggi gumba, disajikan dalam tabel 7. 

Tabel  7. Rata-rata bobot badan danukuran tubuh serta Standar deviasi Sapi 
persilangan Simental dengan Sapi Simbal muda jantan dan betina 

Peubah 
Jenis Kelamin 

Jantan Betina 

Panjang Badan (cm) 123, 63 ±7,59𝑎 125,50±6,80𝑏 

Lingkar Dada  (cm) 158,40±11,24𝑎 161,60±8,97𝑏 

Tinggi Gumba  (cm) 115,20±4,37𝑎 113,83±5,94𝑏 

Bobot badan ( kg ) 326,5±69,69𝑎 342,7 ±62,03𝑏 

Sumber : Data diolah 2018  

Keterangan :  Superskrip  yang  berbeda  pada  baris  yang  sama 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0,05). 

 

B. PEMBAHASAN 
  

1. Bobot badan 
 

Hasil penelitian menunjukan bahwa bobot badan sapi Simsimbal  

Jantan 326,5±69,69 kg dan Betina 342,7±62,03 kg. Hasil uji t menunjukan 

bahwa bobot badan sapi simsimbal jantan dan betina berbeda  nyata (P>0,05).  

Berdasarkan analisis statistik menunjukan bahwa bobot badan  sapi simsimbal 
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betina lebih tinggi dari pada sapi simsimbal jantan.  Hal ini mungkin 

disebabkan oleh materi penelitian yang sangat beragam dimana sampel betina 

secara kronologis lebih banyak diatas satu tahun dibandingkan dengan yang  

jantan rata-rata umur satu tahun.  Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

rata-rata bobot badan sapi Simsimbal lebih baik dari sapi Simbal.  Hal ini 

dapat dilihat dari bobot badan sapi Simbal satu tahun hasil penelitian Fuandi 

(2017) di Kabupaten Lombok Timur yang menyatakan bahwa bobot badan 

satu tahun pada sapi Simmental dan Bali (Simbal) 339,6 ±37,44 kg.  

2. Ukuran Tubuh  

A). Panjang Badan  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran tubuh  panjang 

badan  sapi Simsimbal  Jantan 123,63±7,59 cm dan sapi Simsimbal  

Betina 125,50±6,80 cm.  Hasil uji t menunjukan bahwa pada  ukuran 

tubuh pada sapi Simsimbal jantan dan betina berbeda nyata (P<0,05).  

Hasil penelitian  ini memperlihatkan bahwa sapi Simsimbal betina 

mempunyai panjang badan yang lebih tinggi dibanding sapi simsimbal 

jantan. Hal ini mungkin disebabkan oleh materi penelitian yang sangat 

beragam dimana sampel betina secara kronologis lebih banyak diatas 

satu tahun dibanding dengan yang  jantan  umur satu tahun. 

B).  Lingkar Dada 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran tubuh Lingkar dada 

sapi Simsimbal  Jantan 158,40±11,24 cm dan sapi Simsimbal  Betina 

161,60±8,97 cm. Hasil uji t menunjukan bahwa pada  ukuran tubuh 
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pada sapi Simsimbal jantan dan betina berbeda nyata (P<0,05).  Hasil 

penelitian  ini  memperlihatkan bahwa sapi simsimbal betina 

mempunyai Lingkar dada yang lebih tinggi dibanding sapi simsimbal 

jantan.  Hal ini mungkin disebabkan oleh materi penelitian yang sangat 

beragam dimana sampel betina secara kronologis lebih banyak diatas 

satu tahun dibanding dengan yang  jantan  umur satu tahun. 

C). Tinggi Gumba 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran Tinggi Gumba 

badan  sapi Simsimbal Jantan 115,20±4,37 cm dan sapi Simsimbal  

Betina 113,83±5,94 cm.  Hasil uji t menunjukan bahwa pada  ukuran 

tubuh pada sapi Simsimbal jantan dan betina berbeda nyata (P<0,05).  

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sapi Simsimbal Jantan 

mempunyai Tinggi gumba yang lebih tinggi dibanding sapi simsimbal 

Betina. 

KESIMPULAN 

1. Bobot badan sapi Simsimbal Betina lebih berat dari Bobot Badan sapi 

Simsimbal Jantan yaitu Jantan 326,5±69,69 kg Betina sapi Simsimbal 

betina 342,7± 62,03 kg.  

2. Rataan ukuran tubuh sapi simsimbal  di Kabupaten Lombok Timur pada 

jenis kelamin jantan dan betina adalah Jantan Panjang Badan 123,63±7,59 

cm, Lingkar dada 158,40±11,2 cm, Tinggi badan 115,20±4,37 cm. Betina  

Panjang badan 125,50±6,80 cm, Lingkar dada 161,60±8,97 cm dan Tinggi 

gumba 113,83±5,94 cm. 
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