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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengukuran Bobot Badan, Ukuran Statistik 

Vital dan Lingkar Skrotum 

Hasil pengukuran rataan bobot badan dan sifat 

kuantitatif sapi Bali yang meliputi bobot badan, lingkar dada, 

panjang badan, tinggi badan dan lingkar skrotum disajikan 

dalam Tabel 3. 

Tabel 1 Hasil pengukuran rataan bobot badan, statistik vital 

dan lingkar skrotum 

Kelompok 

sapi 
N 

BB 

(kg) 

LD 

(cm) 

PB 

(cm) 

TB 

(cm) 

LS  

(cm) 

I 

 
8 

409± 

38,2
a
 

186  ± 

9,9
a
 

129 ± 

3,04
a
 

126,7 

±6,8
a
 

28,2± 

1,7
a
 

II 

 

 

1

8 

 

 

515,2± 

33,4
b
 

 

198,3 

± 6,1
b
 

136,5± 

5,6
b
 

129,7

±4,6
a
 

30, 1±    

1, 04
b
 

III 

 

2

0 

629,7± 

53,8
c
 

216,4

±1,2
c
 

138,7± 

7,3
b
 

134,1 

±5,2
b
 

31,6± 

1,2
c
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan sangat   signifikan 

(P<0,01). LD: lingkar dada, PB: panjang badan, 

TB: Tinggi badan, LS: Lingkar skrotum, N: 

Jumlah sapi 

Hasil penimbangan rata rata bobot badan, lingkar dada, 

panjang badan, tinggi badan dan lingkar skrotum sapi Bali 

(Lampiran 2) berbeda sangat signifikan (P<0,01) pada setiap 

kelompok ternak. Perbedaan rataan hasil pengukuran 

disebabkan karena perbedaan umur pada setiap kelompok 
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ternak. Hal ini menunjukkan bahwa sapi Bali jantan 

mengalami pertambahan bobot badan, ukuran statistik vital 

dan ukuran lingkar skrotum seiring dengan pertambahan umur. 

Sampurna dan Suatha (2010) menyatakan bahwa selama 

peningkatan bobot badan, terjadi perubahan perubahan 

komponen tubuh. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap 

kenaikan bobot badan menyebabkan perubahan proporsi organ 

dan jaringan seperti tulang, otot, dan lemak. Hartati dkk. 

(2007) menyatakan bahwa fase pertumbuhan tulang dan otot 

pada ternak mencapai maksimal pada umur 2-3 tahun dan 

setelah fase tersebut terjadi pertambahan bobot badan yang 

didominasi oleh pembentukan lemak. 

Latulumamina (2013) melaporkan bahwa rata-rata berat 

bobot sapi Bali jantan pada kisaran umur 2-3 tahun di Pulau 

Seram adalah 266,7±56,64 kg, umur 3-4 tahun 297±0,00 kg 

dan umur 5-8 tahun sebesar 274,67±65,74 kg. Guntoro (1997) 

menambahkan sapi Bali jantan umur 3-4 tahun memiliki bobot 

badan rata rata  sebesar 401 kg, lebih lanjut dijelaskan bahwa 

sapi Bali yang dipelihara di dataran tinggi memiliki bobot 

badan yang tinggi dibandingkan sapi Bali yang dipelihara di 

dataran rendah, hal ini karena pengaruh iklim (suhu udara), 

keadaan pakan (jumlah, jenis dan kualitasnya) serta pola 

pemeliharaan. Sampurna dan  Batan (2000) menambahkan 

bahwa sapi Bali jantan yang berumur 3–6 tahun memiliki 

lingkar dada antara 192-237 cm, panjang badan 149-160 cm, 

dan bobot badan sekitar 514-732 kg, lebih lanjut dijelaskan 

bahwa kenaikan bobot sapi Bali jantan lebih banyak 

ditentukan oleh perubahan lingkar dada dibandingkan 

perubahan panjang badan. 

Bobot badan sapi Bali jantan di BBIB Singosari lebih 

tinggi dari bobot badan sapi Bali di Pulau Seram yang 
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dilaporkan oleh Latulumamina (2013), hal ini karena pada 

penelitian sebelumnya dilakukan pada lokasi yang berbeda dan 

penerapan manajemen pemeliharaan yang berbeda. 

Manajemen pemeliharaan sapi Bali di BBIB Singosari 

dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan sapi jantan 

unggul yang mempunyai bobot badan diatas rata rata. BBIB 

Singosari berada pada dataran tinggi sehingga suhu dan 

kelembaban udara sangat mendukung untuk pertumbuhan sapi 

Bali. Philips (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan bobot 

badan ternak dipengaruhi oleh hormon, kandungan nutrisi 

pakan, genetik, iklim, dan kesehatan ternak. Pradana, 

Sampurna dan Suatha (2014) menambahkan pertumbuhan 

adalah proses yang terjadi pada setiap makhluk hidup dan 

dapat dinyatakan dalam pengukuran dimensi tubuh yang 

dimana pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 

genetik, spesies, umur dan hormon seksual, dan faktor-faktor 

eksternal seperti pakan dan lingkungan. Hormon pertumbuhan 

yang terdapat pada ternak yaitu hormon growth hormone yang 

diproduksi didalam otak pada bagian pituitari anterior 

(Frandson, Wilke dan Fails, 2009). 

Anonimus (2015) menetapkan bahwa statistik vital pada 

sapi Bali jantan umur 2-3 tahun kelas I minimal memiliki 

ukuran lingkar dada sebesar 179 cm, panjang badan 133 cm, 

tinggi badan 127 cm dan lingkar skrotum sebesar 26 cm. Kelas 

II ukuran lingkar dada sebesar 158 cm, panjang badan 124 cm, 

tinggi badan 120 cm dan lingkar skrotum sebesar 26 cm. Kelas 

III ukuran lingkar dada sebesar 148 cm, panjang badan 115 

cm, tinggi badan 113 cm dan lingkar skrotum sebesar 26 cm. 

Hasil pengukuran rataan statistik vital dan lingkar skrotum 

sapi Bali di BBIB Singosari lebih tinggi dari standar sapi Bali 

kelas II yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional 
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karena sapi Bali jantan yang ada di BBIB Singosari adalah 

sapi Bali jantan unggul yang telah diseleksi sehingga memiliki 

rata rata ukuran statistik vital yang lebih besar dari standar 

yang telah ditetapkan Badan Standardisasi Nasional Indonesia. 

4.2 Korelasi Bobot Badan dengan Lingkar Dada 

Pengukuran lingkar dada dapat memberikan estimasi 

bobot badan seekor ternak. Pertumbuhan lingkar dada 

mencerminkan pertumbuhan tulang rusuk dan jaringan daging 

yang melekat pada tulang rusuk. Hasil analisis koefisien 

korelasi dan regresi linier sederhana antara bobot badan 

dengan lingkar dada sapi Bali disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 2. Hasil analisi koefisien korelasi dan regresi bobot 

badan dengan lingkar dada 

Kelompok  N r R² (%) Persamaan Regresi 

I 
8 

0,912

** 
83,15 Y = -241,58 + 3,5X 

II 
18 

0,815

** 
66,42 Y = -370 + 4,463X 

III 
20 

0,761

**
 57,88 Y= -231,5 + 3,979X 

Keterangan: (**) sangat signifikan (P<0,01)                            

X: lingkar dada, Y: bobot badan 

 Berdasarkan hasil uji statistik koefisien korelasi antara 

bobot badan dan lingkar dada sapi Bali jantan kelompok I 

(Lampiran 5) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,912 

dan dinyatakan signifikan (P<0,01). Nilai tersebut merupakan 

nilai koefisien korelasi yang paling tinggi jika dibandingkan 

dengan nilai koefisien korelasi sapi Bali kelompok II dan 

kelompok III (Lampiran 12 dan 19). Sugiyono (2007) 
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menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi +0,80 sampai +1,0 

membuktikan tingkat keeratan hubungan antara dua variabel 

sangat kuat. Nilai koefisien korelasi yang tinggi pada sapi Bali 

kelompok I (umur 2-3 tahun) disebabkan karena sapi pada 

umur 2-3 adalah periode puncak pertumbuhan sehingga 

pertambahan bobot badan sapi berlangsung cepat. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sampurna dan Batan (2000) yang 

menyatakan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara bobot 

badan dengan lingkar dada sapi Bali pada saat sapi mencapai 

usia pubertas. Nilai koefisien determinasi (R
2
) antara lingkar 

dada dan bobot badan sapi Bali kelompok I sebesar 83,15%, 

artinya lingkar dada mempengaruhi bobot badan sebesar 

83,15%, sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Sampurna dan Batan (2000) yang 

menyatakan bahwa bobot badan sapi Bali jantan berumur 2-5 

tahun dipengaruhi oleh pertumbuhan lingkar dada karena 

pertambahan ukuran lingkar dada berbanding lurus dengan 

perubahan volume tubuh, pertumbuhan daging dan lemak. 

Faktor faktor lain yang dapat mempengaruhii pertambahan 

bobot badan seekor ternak dapat dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, nutrisi pakan, genetik dan kesehatan ternak (Philips, 

2010). 

Sapi Bali yang diamati pada penelitian ini adalah sapi 

Bali jantan unggul yang telah diseleksi berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia, sehingga memiliki rata rata bobot badan 

dan ukuran lingkar dada yang tinggi. Berdasarkan hasil 

penelitian Karnaen (2007), sapi jantan memiliki bobot badan 

yang lebih tinggi dibanding sapi betina karena pengaruh 

hormon androgen pada ternak jantan dapat merangsang dan 

menstimulan pertumbuhan, hal ini menyebabkan bobot badan 

sapi Bali pada penelitian ini memiliki bobot badan yang relatif 
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tinggi. Hasil analisis korelasi bobot badan dengan lingkar dada 

sapi Bali pada penelitian ini secara umum memiliki hubungan 

yang kuat karena lingkar dada berhubungan langsung dengan 

ruang abdomen dan rongga dada, di dalam rongga dada 

terdapat organ-organ seperti jantung dan paru-paru yang 

mengalami pembesaran sejalan dengan pertumbuhan sehingga 

menyebabkan pertambahan bobot badan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Francis et al. (2002) yang  menjelaskan bahwa 

bobot badan dan lingkar dada memiliki nilai koefisien korelasi 

paling tinggi terhadap bobot badan dibandingkan dengan 

ukuran ukuran tubuh lainnya.  

Supranto (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai 

koefisien korelasi antara dua variabel atau mendekati angka 1, 

maka hubungan antara variabel tersebut semakin erat 

hubungannya dan sebaliknya semakin rendah nilai koefisien 

korelasi atau mendekati angka 0, maka hubungan antara 

variabel tersebut semakin lemah. Hasil analisis koefisien 

korelasi antara bobot badan dengan lingkar dada sapi Bali 

secara umum memiliki hubungan yang positif karena seiring 

dengan bertambahnya ukuran lingkar dada maka bobot badan 

ternak tersebut meningkat, tetapi terjadi penurunan nilai 

koefisien korelasi pada sapi Bali kelompok II dan III. Hal ini 

diduga karena pengaruh umur ternak yang telah mencapai 

umur dewasa sehingga pertumbuhan lingkar dada telah 

mencapai ukuran maksimal, sedangkan pertambahan bobot 

badan tetap terjadi akibat dari pembentukan lemak pada tubuh 

ternak.  

Sapi Bali kelompok umur I memiliki persamaan regresi 

Y = -241,58+3,5X, nilai -241,58 dalam persamaan tersebut 

berarti bahwa bila variabel bebas berupa lingkar dada 

memiliki nilai nol, maka variabel terikat berupa bobot badan 
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sebesar -241,58. Nilai 3,5 dalam persamaan berarti bahwa bila 

lingkar dada mengalami peningkatan tiap satu satuan, maka 

akan meningkatkan bobot badan sebesar 3,5 kg. 

Sapi Bali kelompok II memiliki persamaan regresi Y = -

370 + 4,463X dengan nilai koefisien determinasi sebesar 

66,42% dan sapi Bali kelompok III memiliki persamaan 

regresi Y = -232 + 3,979X dengan nilai koefisien determinasi
 

sebesar 57,88%. Afolayan, dkk. (2006) menyatakan bahwa 

lingkar dada memiliki tingkat perhitungan yang tinggi dalam 

memprediksi bobot badan, pernyataan tersebut sesuai dengan 

hasil persamaan regresi pada sapi Bali kelompok I karena 

merupakan persamaan regresi paling baik baik bila 

dibandingkan dengan kelompok II dan III. Grafik persamaan 

garis regresi antara bobot badan dengan lingkar dada dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 1. Grafik persamaan garis regresi antara bobot badan 

dan lingkar dada pada berbagai kelompok umur 
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4.3 Korelasi Bobot Badan dengan Panjang Badan 

Panjang badan merupakan salah satu ukuran tubuh 

dimana pertumbuhan tubuh secara umum diukur melalui 

bertambahnya bobot badan (Mansyur, 2010). Ukuran panjang 

badan merupakan salah satu ukuran tubuh yang dapat 

digunakan sebagai indikator produktivitas ternak karena 

ukuran panjang badan menunjukkan keberhasilan suatu 

manajemen pemeliharaan (Nugraha, Sampurna dan Suatha, 

2016). Nilai koefisien korelasi dan regresi bobot badan dan 

panjang badan pada sapi Bali jantan dapat dilihat pada Tabel 

5. 

Tabel 3. Hasil analisis koefisien korelasi dan regresi bobot 

badan dan panjang badan 

Kelompok  N r R² (%) Persamaan 

Regresi 

I 8 0,771* 59,49 Y = -841 +9,7X 

II 18 0,333 11,11 Y = 245 + 1,98X 

III 20 0,544* 29,59 Y = 79,4 + 3,97X 

Keterangan: (*) signifikan (P<0,05)                 X: 

panjang badan, Y: bobot badan 

Berdasarkan hasil uji statistik koefisien korelasi antara 

bobot badan dan panjang badan sapi Bali jantan kelompok I 

(Lampiran 6) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,771 

dan dinyatakan signifikan (P<0,05). Nilai koefisien korelasi 

tersebut merupakan nilai koefisien korelasi yang paling tinggi 

jika dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi sapi Bali 

kelompok II dan kelompok III pada Lampiran 13 dan 20. 

Sugiyono (2007) menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi 

+0,60 sampai +0,799 membuktikan tingkat keeratan 

hubungan antara dua variabel kuat. Nilai koefisien korelasi 
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yang kuat pada sapi Bali kelompok I (umur 2-3 tahun) diduga 

karena masih terjadi pertambahan ukuran panjang badan 

sehingga memiliki nilai korelasi yang kuat dengan bobot 

badan. Hal ini sesuai dengan pernyataan  Bambang (2005) 

yang menyatakan bahwa proses pertumbuhan pada setiap 

ternak terkadang berlansung cepat, lambat dan bahkan terhenti 

sebelum hewan tersebut mencapai ukuran maksimal. Sapi 

pada umur 2-3 adalah periode puncak pertumbuhan sehingga 

pertambahan ukuran panjang badan dan bobot badan sapi 

berlangsung cepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Sampurna dan Batan (2000) yang menyatakan bahwa terdapat 

korelasi yang tinggi antara bobot badan dengan panjang badan 

sapi Bali pada saat sapi mencapai usia pubertas. Mansyur 

(2010) juga menyatakan bahwa bobot badan dan panjang 

badan sapi memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

pada umur 24 bulan. Panjang badan sapi Bali menggambarkan 

kondisi tulang belakang yang terdiri dari tulang punggung dan 

tulang duduk sapi. Nilai korelasi yang kuat antara panjang 

badan dan bobot badan diduga karena panjang badan sapi 

berkaitan dengan volume tubuh ternak tersebut, semakin 

panjang badan ternak tersebut maka volumenya akan semakin 

besar. 

Persamaan regresi merupakan persamaan yang 

digunakan untuk menduga bobot badan seekor ternak. 

Persamaan regresi  Sapi Bali kelompok I diperoleh Y = -841 + 

9,7X, nilai -841 dalam persamaan tersebut berarti bahwa bila 

variabel bebas berupa panjang badan memiliki nilai nol, maka 

variabel terikat berupa bobot badan sebesar -841. Nilai 9,7 

dalam persamaan tersebut berarti bahwa bila panjang badan 

mengalami peningkatan tiap satu satuan, maka akan 

meningkatkan bobot badan sebesar 9,7 kg. Nilai koefisien 
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determinasi (R
2
) antara panjang badan dan bobot badan pada 

sapi Bali kelompok I sebesar 59,49%, artinya lingkar dada 

mempengaruhi bobot badan sapi Bali sebesar 59,49%, 

selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi pertambahan bobot badan yaitu 

genetik, sekresi hormon androgen yang merangsang 

pertumbuhan, kondisi lingkungan dan pakan (Saptayanti dkk., 

2015). Persamaan regresi panjang badan terhadap bobot badan 

sapi Bali kelompok I merupakan yang paling tepat untuk 

menduga bobot badan dibanding sapi Bali Kelompok II dan III 

karena memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

peningkatan bobot badan sapi Bali. 

Korelasi antara bobot badan dan panjang badan sapi 

Bali yang diperoleh dari tiga kelompok umur yang berbeda 

pada penelitian ini mengalami penurunan seiring 

bertambahnya umur ternak, hal ini diduga karena perbedaan 

umur ternak pada setiap kelompok. Pertambahan ukuran 

panjang badan sapi Bali pada kelompok II dan kelompok III 

diduga telah mencapai maksimal, tetapi pertambahan bobot 

badan masih terjadi sehingga menyebabkan nilai korelasi yang 

rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sampurna dan Batan 

(2000) yang menyatakan bahwa pertumbuhan panjang badan 

pada sapi Bali lebih cepat mencapai ukuran maksimum 

dibandingkan dengan lingkar dada, lebih lanjut dijelaskan 

bahwa pada umur 24 bulan (2 tahun) adalah fase puncak 

pertumbuhan sapi Bali dan setelah fase tersebut pertumbuhan 

berlangsung lambat. Grafik persamaan garis regresi antara 

bobot badan dengan panjang badan dapat dilihat pada Gambar 

6. 
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Gambar 2. Grafik persamaan garis regresi antara bobot badan 

danpanjang badan sapi Bali pada berbagai 

kelompok umur 

4.4 Korelasi Bobot Badan dengan Tinggi Badan 

Hasil perhitungan koefisien korelasi dan regresi antara 

bobot badan dan tinggi badan sapi Bali jantan dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 4. Hasil analisis koefisien korelasi dan regresi bobot 

badan dan tinggi badan 

Kelompok  N  r R² 

(%) 

Persamaan 

Regresi 

I 8 0,712* 50,73 Y = -96 + 3,99X 

II 18 0,543* 29,53 Y = 4,4 + 3,96X 

III 20 0,671* 45,06 Y= -296,2+6,9X 

Keterangan : (*) signifikan (P<0,05)     

X: tinggi badan, Y: bobot badan 

 Berdasarkan hasil uji statistik koefisien korelasi antara 

bobot badan dan tinggi badan sapi Bali jantan kelompok I 

(Lampiran 7) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,712 

dan dinyatakan signifikan (P<0,05). Sugiyono (2007) 

menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi +0,60 sampai 
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+0,799 membuktikan tingkat keeratan hubungan antara dua 

variabel kuat, sedangkan nilai koefisien korelasi +0,40 sampai 

+0,599 membuktikan tingkat keeratan antara dua variabel 

berkorelasi sedang. Sapi Bali kelompok I memiliki persamaan 

regresi Y = -96+3,99X dengan nilai determinasi sebesar 

50,73%. Nilai -96 dalam persamaan tersebut berarti bahwa 

bila variabel bebas berupa tinggi badan memiliki nilai nol, 

maka variabel terikat berupa bobot badan sebesar -96. Nilai 

3,99 dalam persamaan berarti bahwa bila tinggi badan 

mengalami peningkatan tiap satu satuan, maka akan 

meningkatkan bobot badan sebesar 3,99 kg. Nilai koefisien 

determinasi (R
2
) antara tinggi badan dan bobot badan sebesar 

50,73%, artinya tinggi badan mempengaruhi bobot badan sapi 

Bali sebesar 59,49%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Faktor lain yang mempengaruhi pertambahan bobot badan 

ternak adalah potensi pertumbuhan dari masing-masing 

individu ternak dan pakan yang tersedia, selain itu dipengaruhi 

oleh faktor bangsa dan jenis kelamin. Pola pertumbuhan 

seekor ternak tergantung pada manajemen pemeliharaan yang 

dilakukan, kandungan pakan, kesehatan dan iklim (Djagra, 

1979). Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui 

pengaruh tinggi badan terhadap bobot badan seekor ternak. 

Persamaan regresi kelompok umur pertama merupakan yang 

paling tinggi karena memiliki nilai koefisien determinasi yang 

paling tinggi yaitu sebesar 50,73%. 

Nilai koefisien korelasi bobot badan dengan tinggi 

badan pada sapi Bali kelompok I (2-3 tahun) merupakan nilai 

koefisien korelasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan 

sapi Bali kelompok umur II dan kelompok III, hal ini diduga 

karena sapi Bali kelompok I memiliki umur 2-3 tahun 

sehingga diduga masih terjadi pertambahan ukuran tinggi 
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badan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasyid, Adinata, 

Yunizar dan affandhy (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan 

tinggi badan pada sapi umur 1-2 tahun menunjukan 

pertumbuhan yang sangat cepat akan tetapi setelah mencapai 3 

dan 4 tahun pertumbuhannya mulai melambat sehingga 

menyebabkan nilai koefisien korelasi menurun.  

Nilai koefisien korelasi antara bobot badan dan tinggi 

badan pada Sapi Bali jantan kelompok II dan kelompok III 

yang diperoleh (Lampiran 14 dan 21) termasuk kategori 

sedang menurut kriteria korelasi Sugiyono (2007). Nilai 

koefisien korelasi yang sedang disebabkan karena sapi Bali 

jantan pada kelompok II dan III adalah sapi dewasa yang 

memiliki umur >4-8 tahun sehingga pertambahan ukuran 

tinggi badan mulai melambat dan terhenti tetapi pertambahan 

bobot badan tetap berlangsung. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Herren (2000) yang menyatakan bahwa 

pertambahan ukuran tinggi pundak pada sapi mulai melambat 

setelah mencapai dewasa tubuh, ternak akan tetap mengalami 

pertambahan ukuran tubuh, tetapi kecepatannya semakin 

berkurang sampai pertumbuhan tulang dan otot berhenti. 

Ukuran tinggi badan pada sapi juga dipengaruhi oleh 

pertumbuhan tulang kaki. Pada bagian tulang kaki hanya 

terdapat sebagian kecil jaringan otot yang menempel pada  

bagian tulang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutiyono dkk. 

(2006) yang menyatakan bahwa tinggi badan dipengaruhi oleh 

tulang-tulang penyusun kaki depan yang digunakan sebagai 

penunjang aktifitas ternak. Grafik persamaan garis regresi 

antara bobot badan dengan tinggi badan dapat dilihat pada 

Gambar 7. 
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Gambar 3. Grafik persamaan garis regresi antara bobot badan 

dan tinggi badan pada berbagai kelompok umu 

4.5 Korelasi Bobot Badan dengan Ukuran Lingkar 

Skrotum 

Hasil perhitungan koefisien korelasi dan regresi antara 

bobot badan dan lingkar skrotum sapi Bali dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 5. Hasil analisis koefisien korelasi bobot badan dan 

lingkar skrotum 

Kelompok  N r R² 

(%) 

Persamaan 

Regresi 

I 8 0,885** 78,40 Y=11,66+0,04X 

 

II 18 0,529* 27,97 Y=21,67+0,01X  

III 20 0,427 18,21 Y=25,31+0,01X 

Keterangan : (**) sangat signifikan (P<0,01)           

(*) signifikan (P<0,05) 

 X: bobot badan, Y: lingkar skrotum 
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Berdasarkan hasil uji statistik koefisien korelasi antara 

bobot badan dengan lingkar skrotum sapi Bali kelompok I 

(Lampiran 8) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,885 

dan dinyatakan sangat signifikan (P<0,01). Sugiyono (2007) 

menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi +0,80 sampai 

+1,00 membuktikan tingkat keeratan hubungan antara dua 

variabel sangat kuat, sedangkan nilai koefisien korelasi +0,40 

sampai +0,599 membuktikan tingkat keeratan antara dua 

variabel berkorelasi sedang.  

Nilai koefisien korelasi bobot badan dengan lingkar 

skrotum pada sapi Bali kelompok I (2-3 tahun) merupakan 

nilai koefisien korelasi yang paling tinggi jika dibandingkan 

dengan sapi Bali kelompok umur II dan kelompok III, karena 

sapi Bali kelompok I memiliki umur 2-3 tahun sehingga 

pertumbuhan ukuran skrotum masih terjadi. Ukuran lingkar 

skrotum meningkat dengan cepat pada sapi jantan muda dan 

secara bertahap pada sapi jantan dewasa. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan westhuizen et al. (2002) yang menyatakan bahwa 

sapi jantan umur 2-3 tahun mengalami perkembangan organ 

reproduksi yang cepat dan terjadi penambahan jumlah sel-sel 

leydig yang teratur dan sempurna karena pengaruh hormon 

testosteron sehingga menyebabkan ukuran testes membesar. 

Testes pada sapi berfungsi menghasilkan hormon testosteron 

yang dapat mempengaruhi dan meransang pertambahan bobot 

badan pada fase pertumbuhan, hal ini menyebabkan terdapat 

korelasi yang sangat kuat antara lingkar skrotum dan bobot 

badan sapi Bali kelompk I. Hal ini sesuai dengan pernyataan  

Koyuncu et al. (2005) yang menyatakan bahwa lingkar 

skrotum pada ternak jantan memiliki hubungan yang erat 

terhadap bobot badan pada fase pertumbuhan ternak.  
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Nilai koefisien korelasi antara bobot badan dan lingkar 

skrotum pada Sapi Bali jantan kelompok II dan kelompok III 

yang diperoleh pada Lampiran 15 dan 22, termasuk kategori 

sedang menurut kriteria korelasi Sugiyono (2007). Nilai 

koefisien korelasi yang sedang disebabkan karena sapi Bali 

jantan pada kelompok II dan III adalah sapi dewasa yang 

memiliki umur >4-8 tahun sehingga pertumbuhan ukuran 

lingkar skrotum mulai melambat dan terhenti tetapi 

pertambahan bobot badan tetap berlangsung, hal ini 

menyebabkan nilai korelasi antara bobot badan dengan lingkar 

skrotum rendah. Ukuran lingkar skrotum meningkat dengan 

cepat pada sapi jantan muda dan secara bertahap pada sapi 

jantan dewasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Perumal 

(2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ukuran lingkar 

skrotum mencapai maksimal pada umur 5-6 tahun dan relatif 

konstan setelah mencapai ukuran maksimal. Hal tersebut 

menyebabkan bobot badan sapi Bali kelompok II dan III 

memiliki hubungan yang sedang dengan lingkar skrotum dan 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

petambahan ukuran lingkar skrotum. 

Sapi Bali kelompok I memiliki persamaan regresi Y 

=11,66+0,04X dalam persamaan tersebut berarti bahwa bila 

variabel bebas berupa bobot badan memiliki nilai nol, maka 

variabel terikat berupa lingkar skrotum sebesar 11,66. Nilai 

0,04 dalam persamaan tersebut berarti bahwa bila bobot badan 

mengalami peningkatan tiap satu satuan, maka akan 

meningkatkan ukuran lingkar skrotum sebesar 0,04. Pengaruh 

bobot badan terhadap ukuran lingkar skrotum sapi Bali pada 

kelompok I digambarkan dengan nilai koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar sebesar 78,40%, artinya bobot badan 

mempengaruhi ukuran lingkar skrotum sapi Bali jantan 



43 
 

kelompok I (2-3 tahun) sebesar 78,40%, sisanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. Faktor lain yang dapat mempengaruhi 

ukuran lingkar skrotum adalah tingkat energi dalam pakan dan 

perbedaan genotipe pada ternak. Pakan yang memiliki 

kandungan energi yang tinggi dapat menyebabkan 

pengendapan lemak di dalam rongga skrotum (Younis, Ashiq, 

Sarwar Khan, Aleem, Naseer dan Ahmad 2011). Persamaan 

regresi sapi Bali kelompok I merupakan yang paling baik 

karena memiliki nilai koefisien determinasi yang paling tinggi 

yaitu sebesar 78,40%. Hasil persamaan regresi menunjukkan 

bahwa semakin bertambah umur sapi Bali jantan maka 

semakin rendah nilai koefisien determinasi. Brito, Silva, 

Rodrigues, Vieira, Deragon, dan Kastelic (2002) menyatakan 

bahwa ukuran lingkar skrotum bisa mengecil pada ternak sapi 

yang sudah tua karena atrofi senilis. Atrofi senilis adalah 

pengecilan dari jaringan otot yang telah mencapai ukuran 

normal. Mengecilnya alat tubuh tersebut terjadi karena umur 

ternakyang sudah tua sehingga sel-sel spesifik yaitu sel-sel 

parenchym yang menjalankan fungsi alat tubuh tersebut 

mengecil. Persamaan regresi antara bobot badan dan lingkar 

skrotum digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh 

bobot badan terhadap ukuran lingkar skrotum seekor ternak. 

Perumal (2014) menyatakan bahwa lingkar skrotum 

merupakan indikator penting yang berguna untuk menentukan 

kriteria seleksi calon sapi pejantan yang baik karena skrotum 

menggambarkan ukuran testis. Testis berfungsi memproduksi 

sel spermatozoa. Ternak jantan yang memiliki testis yang lebih 

besar berpotensi menghasilkan sel spermatozoa lebih banyak 

daripada ternak jantan yang memiliki testis yang lebih kecil. 

Grafik persamaan garis regresi antara bobot badan dengan 

lingkar skrotum dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik persamaan garis regresi antara bobot badan 

dengan ukuran lingkar skrotum pada berbagai 

kelompok umur 

4.6  Korelasi Lingkar Dada dengan Ukuran Lingkar 

Skrotum 

Hasil perhitungan koefisien korelasi antara lingkar dada 

dengan lingkar skrotum sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil analisis koefisien korelasi lingkar dada dengan 

lingkar skrotum 

Kelompok  Jumlah 

ternak 

Koefisien 

korelasi 

R² (%) 

I 8 0,915** 83,71 

II 18 0,53* 28,59 

III 20 0,34 12,08 

Keterangan: (**) sangat signifikan (P<0,01 = ) (*) signifikan 

(P<0,05) 
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Berdasarkan hasil uji statistik koefisien korelasi antara 

lingkar dada dengan lingkar skrotum sapi Bali kelompok I 

(Lampiran 9) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,915 

dengan nilai koefisien determinasi sebesar 83,71%. Nilai 

koefisien korelasi tersebut dinyatakan sangat signifikan 

(P<0,01) dan merupakan nilai koefisien tertinggi diantara 

kelompok sapi Bali dalam penelitian ini. Sugiyono (2007) 

menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi +0,80 sampai 

+1,00 membuktikan tingkat keeratan hubungan antara dua 

variabel sangat kuat, sedangkan nilai koefisien korelasi +0,40 

sampai +0,599 membuktikan tingkat keeratan antara dua 

variabel berkorelasi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat erat antara lingkar dada dan 

ukuran lingkar skrotum Sapi Bali kelompok I, karena 

pertambahan lingkar dada berlangsung sejalan dengan 

pertumbuhan ukuran lingkar skrotum pada periode 

pertumbuhan. Sapi Bali kelompok I memiliki kisaran umur 2-3 

tahun, sehingga diduga masih mengalami pertumbuhan ukuran 

lingkar skrotum dan ukuran lingkar dada. Sapi Bali yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan sapi unggul, 

sehingga memiliki performans yang baik pada masa puncak 

pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sampurna dan 

Batan (2000) yang menyatakan bahwa sapi Bali mengalami 

fase puncak pertumbuhan pada umur 2-3 tahun sehingga 

menyebabkan pertumbuhan ukuran ukuran tubuh berlangsung 

cepat. Hal ini menyebabkan tingginya nilai koefisien korelasi 

pada sapi Bali kelompok I. Pengaruh lingkar dada terhadap 

lingkar skrotum sapi Bali kelompok I digambarkan dengan 

nilai koefisien determinasi (R²) yaitu sebesar 83,71%, hal 

tersebut menunjukan bahwa lingkar dada berpengaruh pada 

lingkar srotum sebesar 83,71% dan sisanya dipengaruhi oleh 
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faktor lainnya yaitu pakan, lingkungan, perkandangan dan 

kesehatan ternak itu sendiri. 

Sapi Bali kelompok II dan III memiliki nilai koefisien 

korelasi  sebesar 0,53 dan 0,34. Nilai tersebut lebih rendah 

dibanding sapi Bali kelompok I. Hal tersebut disebabkan 

karena pertumbuhan ukuran lingkar dada dan ukuran lingkar 

skrotum sapi Bali pada kelompok II dan III sudah mulai 

melambat atau sudah mencapai ukuran maksimal. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Badriyah (2014) yang menyatakan 

bahwa laju pertumbuhan mulai menurun pada saat sapi 

mencapai dewasa (umur 3-4 tahun). Hal ini dapat terlihat dari 

nilai koefisien korelasi antara lingkar dada dan lingkar 

skrotum sapi Bali kelompok II dan III yang semakin menurun 

seiring dengan bertambahnya umur ternak. Semakin tinggi 

nilai koefisien korelasi antara dua variabel atau mendekati 

angka 1, maka hubungan antara variabel tersebut semakin erat 

hubungannya dan sebaliknya semakin rendah nilai koefisien 

korelasi atau mendekati angka 0, maka hubungan antara 

variabel tersebut semakin lemah (Supranto, 2008). 

4.7 Korelasi Panjang Badan dengan Ukuran Lingkar 

Skrotum 

Hasil perhitungan koefisien korelasi antara panjang 

badan dengan lingkar skrotum sapi Bali dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabel 9. Hasil analisis koefisien korelasi panjang badan 

dengan lingkar skrotum 

Kelompok  Jumlah 

ternak 

Koefisien 

korelasi 

R² (%) 

I 8 0,59 35,49 

II 18 -0,018 0,034 

III 20 0,11 1,25 

Keterangan : tidak signifikan (P >0,05) 

 Berdasarkan hasil uji statistik koefisien korelasi antara 

panjang badan dengan lingkar skrotum sapi Bali kelompok I 

(Lampiran 9) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,59 

dengan nilai koefisien determinasi sebesar 35,49%. Nilai 

koefisien korelasi tersebut dinyatakan tidak signifikan 

(P>0,05). Sugiyono (2007) menyatakan bahwa nilai koefisien 

korelasi +0,40 sampai +0,599 membuktikan tingkat keeratan 

antara dua variabel berkorelasi sedang. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang sedang antara panjang badan 

dan ukuran lingkar skrotum Sapi Bali kelompok I, hal ini 

diduga karena pertumbuhan panjang badan pada sapi Bali 

sudah mencapai maksimal, sedangkan pertambahan ukuran 

lingkar skrotum masih mengalami pertambahan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Sampurna dan Batan (2000) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan panjang badan pada sapi Bali 

lebih cepat mencapai ukuran maksimum dibandingkan dengan 

ukuran  ukuran tubuh lainnya sehingga menyebabkan nilai 

korelasi yang sedang pada sapi Bali kelompok I. Pengaruh 

panjang badan terhadap ukuran lingkar skrotum sapi Bali 

kelompok I digambarkan dengan nilai koefisien determinasi 

(R²) yaitu sebesar 35,49%, hal tersebut menunjukan bahwa 

lingkar dada berpengaruh pada lingkar srotum sebesar 35,49% 
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dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti pakan, 

lingkungan, umur dan kesehatan ternak itu sendiri. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Nugraha, Maylinda, dan Nasich 

(2015) yang menyatakan bahwa ukuran statistik vital pada sapi 

dipengaruhi oleh faktor umur. Karnaen (2007) menambahkan 

bahwa pertumbuhan ukuran statistik vital sapi dipengaruhi 

oleh bangsa dan sifat genetik, manajemen pemeliharaan, jenis 

kelamin dan kualitas pakan. 

Sapi Bali kelompok II dan III memiliki nilai koefisien 

korelasi  sebesar -0,018 dan 0,01 dan dinyatakan tidak 

signifikan (Lampiran 16 dan 23). Nilai tersebut memiliki 

hubungan korelasi yang sangat rendah, sesuai dengan kriteria 

korelasi oleh pernyataan Sugiyono (2007), bahwa nilai 

koefisien korelasi 0,00-0,199 membuktikan bahwa tingkat 

keeratan hubungan antara dua variabel yaitu sangat rendah. 

Rendahnya nilai koefisien korelasi disebabkan karena 

pertumbuhan ukuran panjang badan sapi Bali pada kelompok 

II dan III sudah mencapai ukuran maksimal sedangkan 

pertambahan ukuran lingkar skrotum masih berlangsung. Hal 

ini dapat terlihat dari nilai koefisien korelasi antara panjang 

badan dan lingkar skrotum sapi Bali kelompok II dan III yang 

semakin menurun seiring dengan bertambahnya umur ternak. 

Sapi Bali yang diamati pada penelitian ini memiliki ukuran 

lingkar skrotum diatas Standar Nasional Indonesia kelas I , hal 

tersebut terjadi karena sapi Bali di BBIB Singosari merupakan 

sapi jantan unggul dan pemeliharaannya menerapakan sistem 

manajemen pemeliharaan yang baik. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Younis, Ashiq, Sarwar Khan, Aleem, Naseer dan 

Ahmad (2011) yang menyatakan bahwa pertambahan ukuran 

lingkar skrotum pada ternak sangat dipengaruhi oleh genetik, 

jenis pakan yang diberikan dan kondisi lingkungan. 
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4.7 Korelasi Tinggi Badan dengan Ukuran Lingkar 

Skrotum 

Hasil perhitungan koefisien korelasi antara tinggi badan 

dengan lingkar skrotum sapi Bali dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil analisis koefisien korelasi tinggi badan dengan 

lingkar skrotum 

Kelompok  Jumlah 

ternak 

Koefisien 

korelasi 

R² (%) 

I 8 0,84** 70,58 

II 18 0,49*   24,84 

III 20 0,18   3,24 

Keterangan : (**) sangat signifikan (P<0,01 = ) (*) signifikan 

(P<0,05) 

Berdasarkan hasil uji statistik koefisien korelasi antara 

tinggi badan dengan lingkar skrotum sapi Bali kelompok I 

(Lampiran 9) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,84 

dinyatakan sangat signifikan (P<0,01). Nilai koefisien 

determinasi sebesar 70,58%, hal tersebut menunjukan bahwa 

tinggi badan berpengaruh pada lingkar srotum sebesar 70,58% 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti pakan, 

lingkungan, umur dan kesehatan ternak itu sendiri. Sugiyono 

(2007) menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi +0,80 

sampai +1,00 membuktikan tingkat keeratan hubungan antara 

dua variabel sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang sangat erat antara tinggi badan dan ukuran 

lingkar skrotum Sapi Bali kelompok I, karena pertambahan 

tinggi badan sapi berlangsung sejalan dengan pertumbuhan 

ukuran lingkar skrotum pada periode pertumbuhan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Syamyono dkk. (2014) yang 
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menyatakan bahwa perubahan komponen tubuh ternak pada 

saat periode pertumbuhan menyebabkan perubahan proporsi 

organ dan jaringan seperti tulang, otot, dan lemak, sehingga 

ukuran tinggi badan memiliki hubungan yang kuat pada sapi 

Bali kelompok I. Sapi Bali kelompok I memiliki kisaran umur 

2-3 tahun, sehingga diduga masih mengalami pertumbuhan 

ukuran lingkar skrotum dan ukuran tinggi badan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Depison (2010) yang menyatakan 

bahwa tinggi badan memiliki korelasi yang kuat terhadap 

ukuran ukuran tubuh ternak pada umur 2-3 tahun. 

Sapi Bali kelompok II dan III memiliki nilai koefisien 

korelasi  sebesar 0,49 dan 0,18. Nilai tersebut lebih rendah 

dibanding sapi Bali kelompok I. Sugiyono (2007) menyatakan 

bahwa nilai koefisien korelasi +0,40 sampai +0,599 

membuktikan tingkat keeratan antara dua variabel berkorelasi 

sedang. Nilai koefisien korelasi yang menurun disebabkan 

karena karena pertumbuhan ukuran tinggi badan dan ukuran 

lingkar skrotum sapi Bali pada kelompok II dan III sudah 

mulai melambat atau sudah mencapai ukuran maksimal. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Rasyid dkk. (2017) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan tinggi badan pada sapi umur 

1-2 tahun menunjukan pertumbuhan yang sangat cepat akan 

tetapi setelah mencapai 3 dan 4 tahun pertumbuhannya mulai 

melambat. Hal ini dapat terlihat dari nilai koefisien korelasi 

antara tinggi badan dengan lingkar skrotum sapi Bali 

kelompok II dan III yang semakin menurun seiring dengan 

bertambahnya umur ternak. 

 

 

 


