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ABSTRAK 
 

 

Secara umum ada dua teknik penentuan bobot hidup seekor ternak, yaitu teknik penimbangan 

(weight scale) dan teknik penaksiran/pendugaan. Kedua teknik tersebut memiliki kelebihan dan 

keterbatasan masing-masing. Metode penimbangan merupakan cara paling akurat tetapi memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain membutuhkan peralatan khusus dan dalam beberapa kasus 

membutuhkan operator relatif lebih banyak terutama dalam  peternakan besar dengan sistem 

ranch, sehingga menjadi kurang efesien, dan tidak semua ranch memiliki peralatan (weigt scale) 

tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini membangun aplikasi berbasis 

mobile untuk perkiraan bobot hidup sapi berdasarkan ciri morfometrik sapi. Ciri morfometrik yang 

digunakan adalah: (1) panjang badan; (2) tinggi pundak; dan (3) lingkar dada. Secara garis besar, 

penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu: (1) tahap pembuatan model perkiraan; dan (2) 

tahap pembuatan aplikasi. Metode yang digunakan untuk pembuatan model perkiraan adalah 

Algoritma Genetika Perceptron. Model tersebut diimplementasi pada perangkat mobile bersistem 

operasi android. Berdasarkan hasil Unit Test (UT), aplikasi ini berhasil melakukan perhitungan 

sesuai dengan model perkiraan yang dihasilkan. Hasil uji Blackbox yang dilakukan dengan 

menggunakan sepuluh smartphone berbeda spesifikasi menunjukkan bahwa fitur-fitur yang dibuat 

untuk memenuhi kebutuhan fungsional aplikasi berjalan dengan tingkat keberhasilan 100%. 

Berdasarkan hasil uji akurasi, model perkiraan yang dibuat menghasilkan rata-rata  error yang 

lebih rendah dari pada metode Schoorl Denmark dan Schoorl Indonesia dengan nilai  32,69% pada 

data latih dan 57,46% data uji pada sapi jantan. Berdasarkan UT, uji Blackbox, User Acceptance 

Test, dan uji akurasi dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat direkomendasi untuk perkiraan 

bobot hidup sapi. 
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