
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

Bobot hidup ternak merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. 

Manfaat mengetahui bobot hidup ternak adalah peternak dapat menentukan 

jumlah pakan yang akan diberikan ke ternak dan juga dapat mengontrol kenaikan 

berat harian ternak sebagai evaluasi pakan (Dilaga dalam Latulumamina, 1993). 

Selain itu, (Dilaga dalam Latulumamina, 1993) juga  menyatakan bahwa dalam 

proses pemasaran ternak, harga ternak potong dinilai dari bobotnya. Biasanya 

untuk menilai bobot hidup seekor ternak yang akurat dilakukan dengan 

penimbangan bobot hidup, namun cara tersebut tidak efesien, karena timbangan 

hanya ada pada tempat tertentu saja dan harganya relatif mahal mencapai 

Rp.15.000.000. Para petani tradisional menafsirkan bobot hidup hanya secara 

visual saja. Hal ini berarti, jika harga ternak tidak sesuai dengan bobot hidup maka 

penjual ataupun pembeli akan rugi. 

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini membuat aplikasi pendugaan bobot hidup sapi. Penelitian ini 

menggunakan ciri morfometrik untuk menduga bobot hidup sapi. Berdasarkan 

beberapa penelitian sebelumnya, ciri morfometrik mempunyai korelasi dengan 

bobot hidup ternak. Green menyatakan tinggi pundak mempunyai korelasi yang 

tinggi dengan bobot hidup sapi (Green, dalam Yurnalis, 2007). Menyatakan 

bahwa koefesien korelasi antara lingkar dada, panjang badan, dan tinggi pundak 

dengan bobot hidup sangat tinggi dibandingkan dengan ukuran tubuh lainnya. 

Ni’am dkk. (2012) menyatakan lingkar dada dan panjang badan dapat memberikan 

petunjuk bobot badan seekor ternak dengan tepat. Kadarsih (2003) menyatakan 

bahwa ukuran linear tubuh yang dapat dipakai dalam memprediksi produktivitas 

sapi antara lain panjang badan, tinggi badan, lingkar dada. Tahun 2013, 

Latulumamina melakukan penelitian tentang Korelasi antara umur dan berat 

badan sapi bali di Pulau Seram. Anderson dan Kisser (2007) menyatakan bahwa 
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ukuran-ukuran tubuh seekor ternak mempunyai hubungan yang erat dengan bobot 

hidup. Ukuran-ukuran tubuh ini dapat memberikan gambaran bobot hidup dari 

ternak tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode backpropagation untuk meramalkan 

bobot hidup sapi. Backpropagation telah sukses menyelesaikan banyak kasus 

pendugaan, seperti: (1) harga saham (Hansun, 2013; Adyanto, 2014); (2) suku 

bunga bank (Anwar, 2011); (3) kesehatan manusia (Pramunendar dkk., 2013; 

Sulistyowati dan Edi, 2014); (4) jumlah penjualan (Susanti, 2014); (5) tanah 

longsor (Chen dan Zeng, 2013); (6) permintaan produksi (Febrina dkk., 2013); dan 

(7) cuaca (Puspitaningrum dkk., 2015). 

Model peramalan yang dihasilkan dari backpropagation akan diterapkan 

pada aplikasi berbasis mobile. Aplikasi mobile adalah sebuah program perangkat 

lunak yang berjalan pada perangkat mobile (Riyanto, 2010). Indonesia merupakan 

salah satu negara Asia Pasifik yang menunjukkan pertumbuhan penggunaan 

perangkat mobile yang sangat signifikan (Asmarandhi dan Pramiyanti, 2014). 

Dengan dibuatnya aplikasi ini berbasis mobile, maka diharapkan pengguna akan 

lebih mudah menggunakan aplikasi tersebut dimana saja untuk memperkirakan 

bobot hidup sapi secara lebih akurat. 

Penelitian ini menggunakan sapi bali sebagai data penelitian. Hal ini 

dikarenakan sapi bali merupakan salah satu hewan ternak yang khas di Indonesia 

(Latulumamina, 2013). Selain itu, sapi bali memiliki karakteristik yang khas dan 

nilai jualnya tinggi. Ngadiyono (1997) menyatakan bahwa sapi bali adalah salah 

satu aset nasional yang cukup potensial untuk dikembangkan. Tahun 2015 ada 

sekitar 15.494,29 ekor sapi di Indonesia (Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Indonesia, 2015). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka judul yang 

diambil dalam tugas akhir ini yaitu aplikasi pendugaan bobot hidup sapi 

berdasarkan ciri morfometrik berbasis mobile menggunakan algoritma  

backpropagation. 
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1.2.      Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi pendugaan bobot 

hidup sapi berdasarkan ciri morfometrik berbasis mobile menggunakan algoritma 

backpropagation. 

1.3.     Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah yang akan dibahas  pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sapi yang digunakan adalah jenis sapi bali  

2. Metode untuk mendapatkan model peramalan yang digunakan adalah 

backpropagation 

3. Ciri morfometrik yang digunakan untuk pendugaan bobot hidup sapi 

adalah panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada dan lebar pinggul. 

4. Sapi yang digunakan adalah sapi normal. 

5. Tools yang digunakan untuk pelatihan backpropagation adalah Matlab 

7.11.0. 

6. Pengujian model menggunakan metode root means square error (RMSE). 

7. Sistem operasi yang digunakan pada penelitian ini Android. 

8. Pada saat implementasi model yang dihasilkan ke sistem digunakan: 

a. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall 

b. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan merancang adalah 

objek oriented analysis and design (OOAD); 

c. Tool yang digunakan adalah satu buah diagram unified modeling 

language (UML), yaitu use case diagram.  

d. Pengujian sistem yang digunakan adalah blackbox, unit test dan 

akurasi. 

1.4.      Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model peramalan bobot hidup 

sapi menggunakan algoritma backpropagation dan menerapkan model tersebut 

pada aplikasi berbasis mobile 



4 
 

1.5.     Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi penjual dan pembeli sapi adalah dapat memberikan informasi  

tentang taksiran pendugaan bobot sapi dengan lebih mudah dan lebih 

akurat. 

2. Bagi peternak sapi ini dengan mengetahui bobot hidup sapi lebih akurat 

adalah: 

a. Dapat menentukan jumlah pakan yang akan diberikan ke ternak 

b. Dapat mengontrol kenaikan berat harian ternak sebagai evaluasi 

pakan. 

3. Bagi peneliti bidang peternakan dapat mempermudah kinerja dari bidang 

peternakan dalam menentukan   bobot sapi yang sesuai. 

4. Bagi pemerintah adalah untuk mepermuda dalam menilai bobot hidup sapi 

 

1.6.      Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dipergunakan agar penulisan laporan lebih terarah 

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, berikut merupakan sistematika penulisan 

pada penelitian Tugas Akhir ini:   

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi umum isi penelitian  yang meliputi: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, 

Manfaat dan Sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung dan yang 

digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian, algoritma 

backpropagation, object oriented analisys and design (OOAD), 

mobile, ciri morfometrik sapi, pengukuran morfometrik Sapi. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelasakan tentang tahapan dalam pengerjaan penelitian dimulai 

dari awal hinggal akhir penelitian. 
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BAB IV  HASIL DAN PERANCANGAN  

Menjelaskan hasil analisis yang digunakan pada saat ini, dan hasil   

analisis dan perancangan aplikasi baru yang akan diusulkan. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Menguraikan tentang pengujian terhadap aplikasi yang berjalan 

dan kegiatan implementasi sebelum rancangan aplikasi  dapat 

digunakan dan siap untuk dioperasikan. 

BABVI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah 

dilakukan 


