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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Badan dan 

Ukuran Tubuh   

Bobot badan pada umur 4 bulan untuk jenis kelamin 

jantan dan betina masing-masing sebesar adalah 65,75+9,06 

kg dan 64,81+9,05 kg. Rataan lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan pada ternak jantan adalah 92,96+6,83 cm; 

78,04+8,15 cm dan 85,35+6,95 cm, sedangkan pada betina 

sebesar 92,87+10,14 cm;  77,57+8,15 cm dan 83,45+8,90 cm. 

Bobot badan dan ukuran tubuh berdasarkan jenis kelamin pada 

sapi Madura umur 4 bulan disajikan pada Tabel 6 dibawah ini.  

Tabel 6. Rataan bobot badan dan ukuran tubuh sapi Madura 

umur 4 bulan berdasarkan jenis kelamin 

Parameter Jenis Kelamin 

N Jantan n Betina 

Bobot Badan (kg) 51 65,75+9,06 53 64,81+9,05 

Lingkar Dada (cm) 51 92,96+6,83 53 92,87+10,14 

Panjang Badan (cm) 51 78,04+8,15 53 77,57+8,15 

Tinggi Badan (cm) 51 85,35+6,95 53 83,45+8,90 

 

Berdasarkan uji t terlihat tidak ada perbedaan antara 

bobot badan dan ukuran tubuh sapi Madura jenis kelamin 

jantan dan betina umur 4 bulan. Hal ini sesuai penelitian 

Yusran, Siregar, Ma’sum dan Wijono (1992) yang melaporkan 

tidak terdapat perbedaan yang nyata antara bobot lahir jantan 

dengan betina pada sapi Madura sedangkan Setiadi dan 

Dwiyanto (1997) menyatakan lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan sapi Madura umur 0 – 3 bulan tidak berbeda pada 

jenis kelamin dengan nilai masing-masing 122,12+23,92 cm; 

100,50+17,99 dan 107,37+13,56 cm pada jantan dan 
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106,00+56,57 cm; 88,50+43,13 cm dan 86,50+43,13 cm pada 

betina. Rataan ukuran tubuh  pada penelitian ini lebih rendah 

dari penelitian terdahulu. Hal ini diduga disebabkan perbedaan 

metode pengukuran sehingga menyebabkan perbedaan 

akurasi. 

Rataan bobot badan dan ukuran tubuh ternak jantan 

sapi Madura umur 4 bulan ada kecenderungan lebih tinggi 

daripada ternak betina. Tingginya bobot badan dan ukuran 

tubuh ini sesuai pernyataan Lasley (1978) yang menyatakan 

bahwa pedet jantan mempunyai bobot sapih yang lebih tinggi 

daripada pedet betina. Bobot sapih jantan yang lebih tinggi 

disebabkan karena pedet jantan mempunyai kemampuan lebih 

besar untuk merangsang produksi susu induk. Sukmasari 

(2001) menyatakan faktor hormonal yaitu kadar hormon 

luteinizing (LH) juga mempengaruhi bobot pedet jantan yang 

lebih tinggi. Hormon LH ini merangsang sel-sel leydig untuk 

mensekresikan hormon testoteron yang menunjang kecepatan 

pertumbuhan. Hormon testoteron meningkatkan anabolisme 

protein yaitu meningkatkan penyimpanan nitrogen dan jumlah 

serta ketebalan serat muskular tubuh. Hormon estrogen yang 

dihasilkan ternak betina dapat mempercepat proses 

pengapuran tulang sehingga ternak betina lebih kecil 

dibandingkan ternak jantan.  

 

4.2 Bobot Badan dan Ukuran Tubuh 

Hasil penelitian terhadap rataan bobot badan dan ukuran 

tubuh sapi Madura umur 4 bulan di di pulau Madura disajikan 

pada Tabel 7.  
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Tabel 7. Rataan bobot badan dan ukuran tubuh sapi Madura 

umur 4 bulan 

Parameter Bobot 

Badan 

(kg) 

Lingkar 

dada 

(cm) 

Panjang 

Badan 

(cm) 

Tinggi 

Badan 

(cm) 

Rataan  66,78 92,52 77,80 84,38 

SE   9,01   8,64   8,78   8,02 

KK (%) 13,91   9,33 11,28   9,50 

 

Rataan bobot badan sapi Madura umur 4 bulan adalah 

sebesar 66,78 kg dengan kisaran 55,77 - 73,79  kg. Bobot badan 

sapi Madura umur 4 bulan hasil penelitian ini lebih tinggi dari 

penelitian Karnaen dan Arifin (2004) yang melaporkan bobot 

badan sapi Madura pada umur 4 bulan sebobot 54,59 kg. 

Perbedaan bobot badan ini  disebabkan karena adanya seleksi 

yang positif pada sapi Madura sehingga terjadi peningkatan 

bobot badan selain itu kualitas dan kuantitas pakan yang 

diberikan semakin meningkat seiring meningkatnya 

pengetahuan peternak. 

Rataan lingkar dada, panjang badan dan  tinggi badan 

umur 4 bulan pada sapi Madura adalah 92,52 cm dengan kisaran 

83,88 - 101,16  cm; rataan panjang badan sebesar 77,80 cm 

berkisar antara 69,02 - 86,58  cm dan rataan tinggi gumba adalah 

84,38 dengan kisaran 76,36 - 92,40  cm. Nilai ukuran tubuh ini 

lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Setiadi dan Dwiyanto 

(1997) yang menyatakan lingkar dada dan panjang badan sapi 

Madura umur 6 bulan di Kabupaten Sumenep  sebesar 149,89 

cm dan 122,75 cm sedangkan di Kabupaten Pamekasan sebesar 

141,89 cm dan 118,23 cm, walaupun secara statistik tidak 

berbeda nyata.  
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4.3 Korelasi Ukuran Tubuh dengan Bobot Badan 

Hasil analisis korelasi ukuran tubuh dengan bobot badan 

umur 4 bulan pada sapi Madura pada penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 8.  

Tabel 8. Korelasi ukuran tubuh dengan bobot badan pada sapi 

Madura 

Parameter Koefisisen Korelasi Koefisien Determinasi 

LD – BB 0,55 0,31 

PB – BB 0,30 0,09 

TB – BB 0,31 0,10 

Hasil analisis korelasi antara lingkar dada, panjang 

badan dan tinggi badan dengan bobot badan sapi Madura umur 

4 bulan masing-masing sebesar 0,55; 0,30 dan 0,31. Nilai 

korelasi ukuran tubuh dengan bobot badan sapi Madura umur 

4 bulan ini termasuk golongan sedang. Perhitungan korelasi ini 

lebih rendah dari penelitian Soeroso (2004) yang melaporkan 

korelasi lingkar dada, panjang badan dan tinggi pundak 

dengan bobot badan pada sapi Jawa sebesar 0,83: 0,64 dan 

0,64. Perbedaan nilai korelasi ini disebabkan karena perbedaan 

bangsa sapi dan umur sapi yang digunakan dalam penelitian. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa korelasi lingkar dada 

dengan bobot badan umur 4 bulan tergolong tinggi  dengan 

koefisien determinasi sebesar 0,31. Hal ini dapat diartikan 

bahwa bobot badan sapi Madura umur 4 bulan ditentukan oleh 

lingkar dada sebesar 37 persen sedangkan 63 persen 

ditentukan oleh faktor lain. Sedangkan nilai korelasi panjang 

badan dan tinggi badan dengan bobot badan mempunyai nilai 

masing-masing sebesar 0,30 dan 0,31. Nilai ini termasuk 

rendah dan memiliki koefisien determinasi 0,09 dan 0,10. 

Nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

panjang badan dan tinggi badan dengan bobot badan lemah, 
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sehingga panjang badan dan tinggi badan mempengaruhi 

bobot badan sangat kecil. 

Nilai korelasi lingkar dada dengan bobot badan adalah 

yang tertinggi sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk menduga bobot badan pada sapi Madura berdasarkan 

lingkar dada. Hal ini sesuai penelitian Abdullah (2008) yang 

menyatakan bahwa ukuran tubuh yang digunakan untuk 

menentukan bobot badan adalah lingkar dada dan panjang 

badan.  

Lingkar dada bisa menjadi pedoman untuk menduga 

bobot badan umur 4 bulan karena badan dan rusuk yang 

panjang memungkinkan sapi mampu menampung jumlah 

makan yang banyak. Pada pedet, peningkatan bobot badan 

karena adanya pertumbuhan otot dan tulang, sedangkan pada 

sapi dewasa karena penimbunan lemak. Pertumbuhan tulang 

pada pedet, dominan pada tulang bagian dada dengan arah 

memanjang.  

Sugeng (1994) menyatakan bahwa tulang yang besar 

pada seekor ternak memiliki produksi daging yang lebih baik 

atau ada korelasi positif antara besar tulang dan daging sapi. 

Ukuran tulang, terutama pada bagian dada (LD) sapi 

menentukan kapasitas rongga bagian dalam dan terdapatnya 

alat-alat vital seperti paru-paru, jantung dan alat pencernaan. 

Lingkar dada juga dipengaruhi oleh kurus gemuknya sapi, 

sehingga berkorelasi positif dengan bobot badan. 

Lingkar dada merupakan salah satu parameter dalam 

mengetahui pola pertumbuhan sapi. Selama ternak mengalami 

pertumbuhan, tulang kerangka yang membentuk lingkar dada 

berkembang dan tumbuh sejalan dengan pertambahan bobot 

badan (Zaed, 1992). Penelitian Sampurna dan Batan (2000) 

menyatakan perubahan bobot badan sapi lebih banyak 
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ditentukan oleh pertambahan lingkar dada dibandingkan 

pertambahan panjang badan. Oleh karena itu lingkar dada 

dapat dipakai sebagai kriteria seleksi dalam memilih calon 

bibit sapi jantan maupun betina. 

 

 4.4 Heritabilitas 

Sifat-sifat yang diekspresikan seekor ternak secara 

kualitatif (warna bulu, ada tidaknya tanduk) maupun 

kuantitatif (bobot lahir dan bobot sapih) dikenal sebagai 

performans atau fenotip dari individu tersebut. Fenotip yang 

berbeda dari setiap individu ternak dalam suatu populasi 

disebabkan ragam yang ditimbulkan oleh faktor genetik, 

lingkungan dan interaksi keduanya (Hardjosubroto, 1994).  

          Estimasi heritabilitas bobot badan dan ukuran tubuh 

(lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan)  sapi Madura 

pada 4 bulan disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Nilai heritabilitas bobot badan dan ukuran tubuh sapi 

Madura umur 4 bulan 

Parameter Heritabilitas SE 

Bobot Badan 0,54 0,18 

Lingkar Dada 0,42 0,16 

Panjang Badan 0,64 0,20 

Tinggi Badan 0,61 0,20 

 

Nilai heritabilitas bobot badan umur 4 bulan pada 

penelitian ini sebesar 0,54+0,18 dan  termasuk kategori tinggi.  

Nilai ini menunjukkan perbedaan bobot badan sapi Madura 

umur 4 bulan di Madura sebesar 54 persen dipengaruhi oleh 

faktor genetik dan 46 persen dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Nilai heritabilitas bobot badan umur 4 bulan pada 

penelitian  ini lebih rendah daripada penelitian Karnaen (2004) 
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yang melaporkan nilai heritabilitas bobot sapih pada sapi 

Madura sebesar 0,87+0,45. 

Heritabilitas ukuran tubuh pada penelitian ini juga 

termasuk kategori tinggi dengan nilai heritabilitas tertinggi 

pada parameter panjang badan sebesar 0,64+0,20. Nilai 

estimasi heritabilitas ukuran tubuh sapi Madura pada 

penelitian ini lebih rendah dari nilai heritabilitas ukuran tubuh 

sapi Japanese Black yang dilaporkan oleh  Munim, Oikawa 

and Hoque., (2006), nilai heritabilitas lingkar dada, panjang 

badan dan tinggi badan sapi Japanese Black umur 4 bulan 

masing-masing sebesar  0,36+0,08; 0,33+0,08 dan  0,54+0,07. 

Perbedaan estimasi heritabilitas disebabkan karena 

perbedaan populasi yang mempunyai lingkungan yang 

heterogen. Selain itu, perbedaan metode analisis juga dapat 

menyebabkan perbedaan keakuratan (Kinghorn, 2002). Nilai 

heritabilitas tergantung pada besarnya komponen-komponen 

ragam yang menyusunnya, apabila ada perubahan pada 

komponen ragam yang menyusunnya, maka akan 

mempengaruhi nilai heritabilitas, karena heritabilitas adalah 

bagian dari keragaman total dari suatu sifat yang disebabkan 

oleh pengaruh genetik (Lasley, 1978). Meningkatnya 

heritabilitas dapat disebabkan turunnya ragam lingkungan atau 

meningkatnya ragam genetik, sebaliknya bila ragam 

lingkungan meningkat atau ragam genetik menurun maka 

heritabilitas akan turun. 

Nilai heritabilitas tertinggi pada penelitian ini adalah 

nilai heritabilitas panjang badan, namun jika berdasarkan pada 

ketepatan estimasi maka heritabilitas lingkar dada adalah yang 

paling akurat karena mempunyai galat baku terkecil selain itu 

dilihat dari korelasinya yang tertinggi dengan bobot badan 

maka lingkar dada merupakan kriteria seleksi yang paling 
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tepat. Pada aplikasinya di lapang dengan nilai heritabilitas 

sedang sampai tinggi menunjukkan program seleksi akan lebih 

efektif digunakan dalam program pemuliaan karena respon 

yang dihasilkan lebih besar. Menurut Hakim (1999), apabila 

suatu sifat mempunyai heritabilitas tinggi atau sedang maka 

perbaikan mutu genetik dengan cara seleksi akan lebih efektif 

dan memberikan respon yang besar, sedangkan untuk sifat 

yang nilai heritabilitasnya rendah, maka program persilangan 

dengan diikuti seleksi akan lebih tepat dan memberikan respon 

yang besar. 

Seleksi pada sapi potong lebih banyak dititik beratkan 

pada bobot badan umur tertentu, kecepatan pertumbuhan dan 

ukuran tubuh pada umur tertentu yang secara ekonomis 

menguntungkan. Bobot badan yang sering digunakan sebagai 

kriteria seleksi adalah bobot sapih dan bobot setahun; 

kecepatan pertambahan bobot badan harian pra-sapih dan 

pasca sapih; sedangkan ukuran tubuh yang sering digunakan 

adalah tinggi gumba, panjang badan dan lingkar dada 

(Hardjosubroto, 2001). 

 


