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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung terletak 

sekitar 45 km dari Daerah Tingkat II Kabupaten Malang. 

Daerah ini terletak di kaki gunung Kawi yang memiliki 

kesuburan tanah tinggi karena mengandung endapan 

vulkanik hasil letusan gunung Kelud yang terjadi 

puluhan dan beberapa tahun yang lalu. Sebagian besar 

rakyat Sumberpucung bekerja pada sektor pertanian dan 

peternakan. 

Penelitian dilakukan di Kecamatan 

Sumberpucung berdasarkan pertimbangan bahwa di 

wilayah tersebut merupakan sentra sapi dari bangsa PO 

dan Limousin. Kecamatan Sumberpucung dibagi 

menjadi 7 Desa, yaitu Desa Sumberpucung, Desa 

Jatiguwi, Desa Ngebruk, Desa Trenyang, Desa 

Sambigede, Desa Slorok dan Desa Sanggreng. Lokasi 

ketujuh Desa tersebut berdekatan dan mudah dijangkau 
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dengan topografi wilayahnya sebagian besar adalah 

datar. Berikut adalah topografi lokasi penelitian : 

A. Luas Wilayah 

Wilayah kerja Kecamatan Sumberpucung 

seluas + 3.589,035  hektar dengan keadaan topografi 

dataran dan sebagian dikelilingi Waduk  Sutami dan 

Bendungan Lahor luas wilayah Kecamatan 

Sumberpucung terdiri dari : 

            1.  Tanah Sawah                       : 1.753,40  Ha 

2.  Tanah Pekarangan               : 430,3  Ha 

3.  Tanah Tegalan                     : 466,5 Ha 

4.  Tanah Rawa                         : 4 Ha 

5.  Tanah Hutan                        : 15 Ha 

6.  Lapangan Olahraga             : 8,665 Ha 

7.  Taman Wisata                      : 9 Ha 

8.  Kuburan                               : 12.370  Ha 

9.  Lain –lain                             : 889,8 Ha 

B. Jarak Antar Wilayah Kerja 

Pusat Kecamatan Sumberpucung ke Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Malang berjarak ± 33 

Kilometer. Jarak tempuh dari Kantor Kecamatan 

Sumberpucung  ke Kantor Desa : 
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            1.    Desa Sumberpucung       :  0,5      Km 

2.    Desa Jatiguwi                  :  1        Km 

3.    Desa Sambigede              :  2,5     Km 

4.    Desa Senggreng              :  3,2     Km 

5.    Desa Ternyang                :  4        Km 

6.    Desa Ngebruk                 :  2,5     Km 

7.    Desa Slorok            :  1        Km 

C. Penduduk 

 Jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan 

Sumberpucung 55.142  Jiwa, terdiri dari :  

Jumlah penduduk  Laki-laki               :  27.597 Jiwa  

Jumlah penduduk Perempuan             :  27.838 Jiwa  

Pada lokasi penelitian sapi dipelihara secara 

intensif dan semi intensif. Pemeliharaan intensif sapi 

setiap hari dikandangkan dengan pakan yang diberikan 

seperti jerami, tebon jagung dan rumput lapang. 

Sedangkan yang semi intensif sapi digembalakan pada 

pagi hari sekitar pukul 07;00 WIB dengan pakan rumput 

lapang di padang penggembalaan dan kembali ke 

kandang pada sore hari, pada saat dikandang pakan yang 

diberikan yaitu berupa jerami dan tebon jagung. 

Kandang yang digunakan adalah kandang individu yang 

letaknya didekat rumah. 
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4.2 Karakteristik Peternak 

Pemeliharaan sapi PO dan Limousin oleh 

peternak di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten 

Malang masih tradisional. Menurut Hakim, Ciptadi dan 

Nugriatiningsih, (2010) menyatakan ciri khas sistem 

peternakan sapi potong di Indonesia adalah small holder 

farming system, rata-rata peternakan mempunyai tingkat 

pendidikan yang tergolong rendah sehingga kurang 

responsif terhadap manajemen breeding. 

Peternak di Kecamatan Sumberpucung 

cenderung menyukai bangsa sapi PO dan Limousin, 

karena dapat bertahan dilingkungan tersebut dibanding 

dengan sapi Simental atau jenis lainnya. Pertumbuhan 

dan pertambahan bobot badan sapi PO lebih kecil 

dibandingkan sapi silangan, tetapi tetap efisien karena 

sesuai dengan kualitas dan kuantitas pakan yang 

diberikan dan dipahami kurang tepat oleh peternak 

sehingga sapi PO dianggap kalah menguntungkan untuk 

dipelihara dibanding sapi silangan. 

Manajemen pemeliharaan yang diterapkan 

merupakan hasil dari pengalaman peternak terutama 

generasi sebelumnya karena pekerjaan peternak sapi 
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merupakan warisan dan turun temurun. Menurut Aryogi, 

dkk, (2007) usaha sapi potong rakyat sebagian besar 

merupakan usaha yang bersifat turun temurun dengan 

pola pmeliharaan sesuai dengan kemampuan peternak 

generasi sebelumnya terutama dalam hal pemberian 

pakan hijauan yang bervariasi jenis dan jumlahnya. 

Sistem kawin yang digunakan oleh peternak cukup 

bervariasi yaitu, menggunakan cara kawin suntik (IB) 

dan kawin alami.  

Tabel 8. Metode Kawin dan tingkat keberhasilannya ( S/C ) 

No Bangsa 

Metode 

Kawin 

(ekor) 

 

S/C (%) 

IB KA 

IB KA 1 2 3 1 2 3 

1 Limousin 18 4 54,5 27,27 - 9,09 9,09 - 

2 LimPO 15 1 50 43,75 - 6,25 - - 

3 PO 4 19 4,34 13,04 - 47,83 21,74 13,04 

 

Salah satu kesuksesan untuk mendapatkan anak 

sapi melalui kawin alam adalah kemampuan mengenal 

kekuatan lingkungan yang mendukung, dan bangsa 

ternak lokal yang telah terbukti adaptif pada lingkungan. 

Untuk sapi potong, sekitar 95% sistim perkawinan yang 

dilakukan di Amerika Serikat dan Australia adalah 

secara alam (O'MARRY dan DYER, 2008). Teknik 
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perkawinan dengan inseminasi buatan (IB) pada sistim 

penggembalaan dilaporkan pada beberapa peternakan 

dan hasil kebuntingan yang didapat cukup tinggi, yaitu 

berkisar 74-84% pada IB pertama (WILTBANK, 2010).  

 

4.3 Perbandingan Bobot lahir Pedet dari bangsa 

induk Limousin dan PO 

Pengukuran bobot lahir merupakan variabel 

utama yang diamatai, hal ini dilakukan dengan cara 

menimbang anak sapi dalam rentang waktu kurang lebih 

3 hari setelah kelahiran. Bobot lahir adalah bobot pedet 

yang diperoleh melalui penimbangan saat kelahiran atau 

selambat-selambatnya dilakukan tiga hari setelah sapi 

lahir (Dirjen Peternakan, 2015). 

Tabel 9. Rataan bobot lahir pedet hasil silangan bangsa 

 induk Limousin dan PO Di Kecamatan 

 Sumberpucung. 

Ket ; *) Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

No Bangsa Rataan Bobot Lahir (kg) 

1 

Limousin v 

Limousin 
28,5 ± 2,42 

2 Limousin v PO 25, 33333 ± 1,87 

3 PO v PO 24, 8125 ± 1,74 
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Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa 

bobot lahir pedet Limousin dan PO berbeda sangat 

nyata, Limousin memiliki rataan bobot lahir yang lebih 

tinggi dibandingkan sapi PO. Hasil penimbangan bobot 

lahir pedet dari bangsa induk Limousin menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 28,5 ± 2,42 kg dan dari bangsa 

induk PO sebesar 24,8125 ± 1,74 kg (Tabel 9), 

berdasarkan tabel di atas, rata-rata bobot lahir pedet dari 

bangsa induk Limousin menunjukkan nilai yang lebih 

tingi dari pada rata-rata bobot lahir pedet dari bangsa 

induk PO. Hasil analisis data dengan Uji t tidak 

berpasangan (lampiran 10) menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antara bobot lahir 

pedet dari bangsa induk Limousin dengan pedet dari 

bangsa induk PO. 

Bobot lahir pedet dari bangsa induk Limousin 

dan PO pada penelitian ini sesuai dengan laporan 

Affandhy, Simoturang, Prihandini, VVijono, dan Rasyid. 

(2003), dimana disebutkan bahwa kisaran rata-rata bobot 

lahir pellet dari bangsa induk Limousin adalah sebesar 

26,5 - 31 kg, sedangkan kisaran bobot lahir pada pedet 

dari bangsa induk PO menurut laporan Affandhy. 
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Simoturang, Prihandini, Wijono, dan Rasyid. (2013) 

adalah 24,3 -27,8 kg. Rataan bobot lahir pedet dari 

bangsa induk PO pada penelitian ini memiliki nilai lebih 

tinggi daripada laporan Hartati dan Dick. (2015) yang 

menyebutkan bahwa bobot lahir pedet dari bangsa induk 

PO di foundation stock di Loka Penelitian Sapi Potong di 

Grati adalah sebesar 22,66 ± 3,18 kg. 

Sedangkan menurut laporan Tiliman, Aryogi, 

Sumadi dan Hardjosubroto (2015), melaporkan bahwa 

bobot lahir pedet dari bangsa induk PO di peternakan 

rakyat di Sumatra Barat hanya sebesar 19,8 kg. Pedet 

dari bangsa induk Limousin pada petemakan rakyat 

Sumberpucung merupakan usaha sampingan dari bidang 

pertanian, sehingga pemeliharaannya kurang intensif, 

sementara pedet dari bangsa induk Limousin merupakan 

sapi dari Eropa (Bos taurus )yang mempunyai volume 

rumen besar, voluntary intake (kemampuan menambah 

konsumsi diluar kebutuhan yang sebenarnya) yang 

tinggi dan metabolic rate yang cepat, sehingga 

menuntut tata laksana pemeliharaan yang teratur 

(Erlangga, 2009). 
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Pedet dari bangsa induk PO memiliki rataan 

bobot lahir yang lebih daril penelitian-penelitian 

terdahulu, hal ini disebabkan karena peternak rakyat di 

Sumberpucung Iebih suka mengawinkan sapinya 

dengan pejantan unggul, baik itu Limousin atau 

Simmental. Kondisi fisik pada anak sapi yang dilahirkan 

merupakan persilangan dari sapi lokal dan sapi pejantan 

unggul yang memiliki proporsi tubuh lebih besar 

sehingga bobot lahir pedet juga lebih tinggi daripada 

pedet dari bangsa induk PO yang dikawinkan dengan 

sesama PO, dengan asumsi faktor lingkungan dan 

pemeliharaan yang sama. Sedangkan faktor genetik 

yang mempengaruhi adalah performans dan prestasi 

genetik dari pejantan yang digunakan. 

Hinojosa, Franco dan Bolio (2003) menyatakan 

bahwa bobot lahir dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

faktor lingkungan yang mempengaruhi antara lain 

induk, iklim (musim) dan tata laksana pemeliharaan. 

Pengaruh pakan dapat mencapai >50% sehingga 

konsumsi dan nilai gizi pakan akan mempengaruhi nilai 

bobot lahir anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

genetik dari induk dan pejantan yang unggul tidak dapat 
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menghasilkan bobot Iahir pedet yang tinggi jika tidak 

ditunjang dengan manajemen pakan yang baik (Wijono, 

Marijono dan Hartati, 2015). 

Total nilai rataan bobot lahir pedet jantan dari 

bangsa induk Limousin adalah sebesar 29,8 ± 0,4 kg, 

sedangkan pedet jantan dari bangsa induk PO adalah 

sebesar 26,0 ± 1,0 kg (Tabel 7). Terlihat jelas bahwa 

rataan bobot lahir pada pedet jantan dari bangsa induk 

Limousin menunjukkan angka lebih tinggi daripada 

pedet jantan dari bangsa induk PO. Hasil analisis Uji t  

pada (lampiran 15) menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada bobot lahir 

pedet jantan dari bangsa induk Limousin dengan pedet 

jantan dari bangsa induk PO. 

Total nilai rataan bobot lahir pada pedet betina 

dari bangsa induk limousin adalah sebesar 26,8 ± 0,8 kg, 

sedangkan pada pedet betina dari bangsa induk PO 

adalah sebesar 24,0 ± 0,4 kg (Tabei 7). Terlihat dengan 

jelas bahwa rataan bobot lahir pada pedet betina dari 

bangsa induk Limousin menunjukkan angka yang lebih 

tinggi daripada pada pedet betina dari bangsa induk PO. 

Hasil analisis dengan Uji t (Lampiran 16) menunjukkan 
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bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

pada bobot lahir pedet betina dari bangsa induk 

Limousin dengan pedet betina dari bangsa induk PO 

betina. 

Bobot lahir pada pedet dari bangsa induk 

Limousin memiliki nilai yang lebih 

tinggi daripada pedet dari bangsa induk PO, hal ini 

disebabkan karena bobot induk pedetdari bangsa induk 

Limousin yang juga lebih tinggi dari pada  

induk pedet  dari bangsa induk PO. Bangsa induk dan 

bobot induk sewaktu melahirkan ini berhubtmgan positif 

dengan bobot lahir anak, hal inii sesuai dengan laporan 

Hartati dan Dicky (2008), yang menyatakan bahwa 

bobot melahirkan mempunyai pengaruh nyata terhadap 

bobot lahir pedet dan yang lainnya dipengaruhi oleh 

faktor di luar induk (bangsa pejantan, genetik, dan 

lingkungan). Karnaen dan Arifin (2008) menyatakan 

bahwa bobot badan induk mempunyai hubungan dengan 

bobot lahir, induk yang lebih besar akan menghasilkan 

bobot lahir yang lebih besar dibandingkan dengan induk 

yang kecil, demikian juga dengan bobot sapihbagi anak-

anak yang dilahirkan. Menurut Przysucha dan Grodzki 
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(2008), sapi induk yang sedang bunting akan 

memanfaatkan nutrient yang ada di dalam tubuhnya 

untuk pedetnya dan akan mengakhirkan pembongkaran 

nutrient yang ada di dalam tubuh pedetnya untuk 

kebutuhan tubuh induk saat mengalami kekurangan 

nutrient. Dari sini dapat dikatakan bahwa induk bunting 

yang memiliki bobot badan proporsional akan 

menghasilkan pedet dengan bobot lahir tinggi, hal ini 

disebabkan karena suplai nutrient untuk tubuh induk dan 

pedet yang dikandung mencukupi sehingga tidak terjadi 

pembongkaran nutrient yang ada di dalam tubuh pedet 

sewaktu induk mengalami kekurangan nutrient. 

 

4.4 Perbandingan Bobot Lahir pada Pedet Jantan 

dan Betina dari bangsa induk Limousin, serta pedet 

Jantan dan Betina dari bangsa induk PO. 

Pada pedet dari bangsa induk Limousin, rataan 

bobot lahir antara limousin jantan dan betina 

menunjukkan nilai dengan selisih yang jauh berbeda. 

Rataan nilai bobot lahir pedet jantan dari bangsa induk 

Limousin, adalah sebesar 29,8 ± 0,4 kg, sedangkan 

rataan bobot lahir pada pedet betina dari bangsa induk 
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Limousin adalah sebesar 26,8 ± 0,8 kg (Tabel 8). Hasil 

analisis dengan uji t (Lampiran 14) menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang sangat nyata. (P<0,01) pada 

bobot lahir pedet jantan dan betina dari bangsa induk 

Limousin. 

Pada pedet dari bangsa induk PO, rataan bobot 

lahir pedet jantan dan betina dari bangsa induk PO 

menunjukkan selisih nilai bobot lahir yang signifikan. 

Rataan bobot lahir pedet jantan dari bangsa induk PO 

adalah sebesar 26,0 ±1,0 kg, sedangkan rataan bobot 

lahir pedet betina dari bangsa induk PO adalah sebesar 

24,0 ± 0,4 kg. Hasil analisis dengan Uji t (lampiran 13) 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat 

nyata pada bobot lahir pedet jantan dan betina dari 

bangsa induk PO. Hal ini sesuai dengan laporan 

Pandjaitan,Kurtz, Mashur (2002), yang menyatakan 

bahwa bobot lahir pedet jantan dari bangsa induk PO 

lebih tinggi (26,6±2,4 kg) daripada pedet betina 

(25,2±2,7 /kg). Hasilini diperkuat oleh laporan Kadarsih 

(2004) bahwa bobot badan pedet sapi bali di Bengkulu 

antara jantan dan betina berbeda. Pedet sapi jantan 

menunjukkan bobot15,55-17,11 kg sedangkan pedet sapi 
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betina hanya 14,41-16,09 kg. Selanjutnya dilaporkan 

bobot badan pedet sapi juga dipengaruhi oleh tempat. 

Peneliti tersebut juga melaporkan bahwa di dataran 

tinggi pedet sapi jantan ataupun pedet sapi betina 

menunjukkan bobot badan yang lebih bobot 

dibandingkan dengan anak-anak sapi yang induknya 

dipelihara di dataran berbukit ataupundataran rendah. 

Hubungan antara bobot lahir dan jenis kelamin 

anak menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,345 yang 

dapat diartikan adahubungan positif bahwa anak yang 

memiliki bobot lahir yang besar cenderung berjenis 

kelamin jantan. 

 

4.5 Lama Kebuntingan 

Lama kebuntingan adalah periode dari mulai 

terjadinya fertilisast sampai terjadinya kelahiran normal 

(Jaenudeen dan Hafez, 2010). Lama kebuntingan pedet 

dari bangsa induk Limousin pada penelitian ini adalah 

adalah 286,0 ± 19,8 hari dengann kisaran 266,2 hari 

sampai dengan 305,8 hari, sedangkan lama kebuntingan 

pedet dari bangsa induk PO pada penelitian ini adalah 

282,7 ± 20,3 hari dengan kisaran 262,4 hari sampai 
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dengan 303,0 hari. Pada penelitian ini, dari sejumlah 50 

kelahiran ternyata lama kebuntingan pada pedet dari 

bangsa induk Limousin maupun PO antara pedet jantan 

dan pedet betina tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Hasil analisis dengan Uji t (lampiran 9) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

nyata antara lama kebuntingan pedet dari bangsa induk 

Limousin dengan pedet dari bangsa induk PO. 

Lama kebuntingan pedet dari bangsa induk 

Limousin yang mengandung pedet jantan adalah 288,6 ±  

21,0 hari, dan induk yang mengandung pedet betina 

yaitu 283,8 ± 12,3 hari (Tabel 9). Sedangkan lama 

kebuntingan pedet dari bangsa induk PO yang 

mengandung pedet jantan adalah 288,6 ±  20,2 hari, dan 

induk yang mengandung pedet betina yaitu 276,8±19,3 

hari (tabel 9). Bobot lahir merupakan faktor yang 

penting dalam pertumbuhan pedet Sapi dengan bobot 

lahir yang besar dan lahir secara normal akan lebih 

mampupu mempertahanl:an kehidupannya (Jainudeen 

dan Hafez, 2010). 
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Tabel 10. Lama kebutingan pedet dari bangsa induk 

    Limousin, PO dan LimPO di Kecamatan 

    Sumberpucung 

Ket :  )1 = Data Pada Lampiran   11   )3 = Data Pada Lampiran 13 

 )2 = Data Pada Lampiran   12   )4 = Data Pada Lampiran 14 

Pada penelitian ini, pedet sapi (tanpa melihat jenis 

kelamin dan bangsa) dengan bobot lahir tinggi (31,5 kg 

pada pedet jantan dari bangsa induk Limousin dan 27,5 

kg pada pedet jantan dari bangsa induk PO) kebanyakan 

memiliki lama kebuntingan lebih panjang (305 hari) 

dibandingkan dengan bangsa sapi yang memiliki bobot 

lahir rendah (25 kg pada pedet dari bangsa induk 

limousin betina dan 21,5 kg pada pedet dari bangsa 

induk PO betina) hal ini menunjukkan pada Tabel 10. 

Pernyataan tersebut didukung Piedrafita, Ruiz, 

Quiintanilla, Manteca, (2010) yang menyatakan bahwa 

umur kebuntingan yang pendek akan menghasilkan 

Lama 

Kebuntingan 

Induk Limousin Induk PO Induk LimPO  

Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 

Jumlah 

sampel (n) 

10 ekor 12 ekor 13 ekor 13 ekor 13 ekor - 

Presentase 

(%) 

46 54 50 50 100 - 

Rata-rata 

(hari) 

288,6±21,09 283,8±12,33 288,6±20,22 276,8±19,34 288,6±20,22 - 

Rata-rata 

Total (hari) 
286,0 ± 19,8 282 ± 20,3 288,6±20,22 

 



43 

 

bobot lahir yang lebih ringan dan sebaliknya, umur 

kebuntingan yang panjang akan menghasilkan bobot 

lahir yang lebih tinggi. Disebutkan pula bahwa terdapat 

korelasi positif antara lama bunting dengan bobot lahir, 

hal ini dimungkinkan karena pengaruh beberapa faktor 

diantaranya kecukupan nutrisi selama periode 

kebuntingan, manajemen pemeliharaan dan musim, 

disebutkan pula bahwa besar fetus mempengaruhi 

lamanya kebuntingan dalam hal menginisiasi kelahiran 

(Jainudeen dan Hafez, 2010). Menurut Anderson (2009), 

ada beberapa hal yang mempunyai hubungan dan 

mempengaruhi bobot lahir antara lain bangsa induk, 

jenis kelamin anak, lama bunting induk, umur atau 

paritas induk dan makanan induk sewaktu mengandung. 

 

4.6 Paritas 

 Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 

bobot lahir pedet sapi Limousin pada penelitian ini rata-

rata 28,5 ± 2,42kg dan PO 24, 8125 ± 1,74kg. Bobot 

lahir pedet bervariasi baik pada pedet jantan maupun 

pedet betina. Bobot lahir pedet jantan dan betina berkisar 

antara 20–35 kg, akan tetapi bobot lahir rata-rata pedet 
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jantan cenderung lebih tinggi yaitu 26,99 ± 4,72 kg bila 

dibandingkan dengan bobot lahir ratarata pedet betina 

yang hanya 25,44 ± 4,30 kg. Grafik bobot lahir pedet 

berdasarkan paritas disajikan pada tabel 11. 

Tabel 11 menunjukkan adanya peningkatan 

bobot lahir pedet. Bobot lahir pedet jantan dan betina 

mengalami peningkatan yang signifikan pada paritas 

ketiga. Hal ini sesuai dengan penelitian Vargas et al. 

(1999) yang menemukan bahwa peningkatan paritas atau 

umur induk linier dengan peningkatan bobot lahir pedet. 

Hasil analisis statistik menggunakan uji t menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara bobot lahir 

pedet jantan dan pedet betina pada paritas I dan paritas 

III (lihat Lampiran 13). Sedangkan bobot lahir pedet 

jantan antara paritas I dan II tidak berbeda nyata. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian Saumar (2008) yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata 

(P<0,05) antara bobot lahir pedet jantan. 
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Tabel 11. Bobot Lahir Pedet Berdasarkan Paritas Dan 

    Bangsa Induk 

Bangsa Paritas 
Jumlah / Berat (kg) 

Total 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 29,5 25 26,5 - - - - - 81 27 

 2 30,3 27,5 29,5 - - - - - 87,3 29,1 

Limousin 3 31 26 27,5 26,5 28,5 27,5 26,5 25 218,5 27,31 

 4 27,5 29 31,5 30 26 - - - 144 28,8 

 5 30,5 26,5 28,5 29,5 27 - - - 142 28,4 

Sub Total 148,8 134 143,5 86 81,5 27,5 26,5 25 672,8 28,5 

 1 25 22 26,5 26 25 27 - - 151,5 25,25 

 2 26 27 24,5 21,5 25 24 23 20 191 23,88 

PO 3 22,5 27,5 23 22 - - - - 95 23,75 

 4 24 28,5 26 25 - - - - 103,5 25,88 

 5 24,5 27 - - - - - - 51,5 25,75 

Sub Total 122 132 100 94,5 50 51 23 20 592,5 24,81 

Total 270,8 266 243,5 180,5 131,5 78,5 49,5 45 1265,3  
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