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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki beberapa bangsa sapi potong lokal 

salah satu diantaranya sapi Madura yang tersebar luas di pulau 

Madura Provinsi Jawa Timur. Sapi Madura adalah bangsa sapi 

potong lokal Indonesia yang terbentuk dari persilangan antara 

banteng dengan Bos indicus atau sapi Zebu (Kutsiyah, 2012). 

Sapi Madura memiliki keunggulan secara genetik memiliki 

sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal 

serta tahan terhadap serangan caplak, mudah dipelihara, 

mudah berkembangbiak dimana saja, tahan terhadap berbagai 

penyakit dan tahan terhadap pakan kualitas rendah 

(Nurgiartiningsih, 2010).  

Sapi Madura memiliki karakteristik sangat khas, yaitu 

bentuk tubuhnya kecil, kaki pendek dan kuat, bulu berwarna 

merah bata agak kekuningan tetapi bagian perut dan paha 

sebelah dalam berwarna putih dengan peralihan yang kurang 

jelas, bertanduk khas dan jantannya bergumba. Sapi Madura 

dengan keunggulannya sangat potensial untuk dikembangkan 

khususnya di Madura karena menurut Siswijono, 

Nurgiartiningsih dan Hermanto (2013) Madura merupakan 

wilayah yang memiliki kontribusi besar (sekitar 21%) terhadap 

populasi sapi potong di Jawa Timur. Berdasarkan data statistik 

Mahbubi (2014) rincian populasi sapi Kabupaten Sumenep 

sebanyak 333.777 ekor, Kabupaten Pamekasan sebanyak 

115.929 ekor, Kabupaten Sampang sebanyak 180.849 ekor 

dan Kabupaten Bangkalan sebanyak 183.405 ekor.  
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Pemerintah telah melakukan kegiatan peningkatan 

populasi sapi Madura dimulai sejak Tahun 2009 yang 

bertujuan untuk pelestarian dan pengembangan plasma nutfah 

sapi Madura, pengembangan kawasan sentra pembibitan sapi 

Madura dan pemberdayaan masyarakat (Winarso, 2014). 

Peningkatan populasi ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi pada pemenuhan kebutuhan sapi nasional. Menurut 

Wijono dan Setiadi (2004); Heryadi (2009) pengembangan 

komoditas sapi potong diharapkan mampu mencukupi 

kebutuhan sapi potong lokal dalam negeri atau mengurangi 

secara bertahap impor kebutuhan produk ternak.  

Upaya peningkatan populasi sapi Madura harus selalu 

diimbangi dengan pemeliharaan dan pemasaran ternak yang 

baik sehingga mampu memberikan pendapatan yang baik dan 

tidak merugikan peternak. Dalam proses pemeliharaan 

dibutuhkan parameter untuk mengukur keberhasilan dalam 

beternak diantaranya bobot badan memegang peranan penting 

dalam pola pemeliharaan yang baik, selain untuk menentukan 

kebutuhan nutrisi, jumlah pemberian pakan, jumlah dosis obat, 

bobot badan juga dapat digunakan untuk menentukan nilai jual 

ternak. 

Penentuan harga jual ternak dinilai dari bobot hidupnya, 

pada umumnya penilaian atau pendugaan bobot karkas seekor 

ternak dilakukan dengan penimbangan bobot badan ternak 

menggunakan alat timbangan ternak. Cara tersebut tidak 

efektif karena timbangan pada umumnya besar dan berat 

sehingga tidak bisa dengan mudah dibawa hanya ada pada 

tempat tempat tertentu saja. Para peternak tradisional biasanya 

menduga bobot badan ternak hanya secara visual, sehingga hal 

ini dapat merugikan para peternak sehingga dibutuhkan cara 
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lain yang dianggap praktis untuk menduga bobot badan seekor 

ternak.  

Statistik vital merupakan ukuran tubuh yang digunakan 

sebagai parameter performans ternak yang dapat digunakan 

dalam menduga bobot badan ternak. Beberapa penelitian telah 

melaporkan adanya hubungan antara statistik vital (ukuran 

tubuh) dengan bobot badan ternak. Korelasi antara statistik 

vital dengan bobot badan sapi Madura harapannya dapat 

memberikan gambaran keeratan hubungan bobot badan dari 

ternak tersebut. Nilai korelasi yang tinggi dapat dijadikan 

sebagai penduga bobot badan dengan menggunakan rumus 

persamaan garis regresi sederhana dari salah satu ukuran tubuh 

ternak seperti tinggi badan, lingkar dada atau panjang badan.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian adalah : 

1. Bagaimana perbedaan statistik vital (tinggi badan, 

lingkar dada dan panjang badan) dan bobot badan sapi 

Madura berdasarkan jenis kelamin dan umur. 

2. Sejauh mana hubungan antara statistik vital (tinggi 

badan, lingkar dada dan panjang badan) dengan bobot 

badan sapi Madura. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui performans (statistik vital dan bobot 

badan) sapi Madura berdasarkan jenis kelamin dan 

umur. 

2. Mengetahui keeratan hubungan antara statistik vital 

(tinggi badan, lingkar dada dan panjang badan) 

dengan bobot badan sapi Madura. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Sebagai bahan pertimbangan bagi peternak dalam 

menduga bobot badan ternak serta sebagai bahan informasi 

tentang performans sapi Madura. 

 

1.5 Kerangka pikir 

Bobot badan ternak memegang peranan penting dalam 

pola pemeliharaan yang baik, selain untuk menentukan 

kebutuhan nutrisi, jumlah pemberian pakan, jumlah dosis obat, 

bobot badan juga dapat digunakan untuk menentukan nilai jual 

suatu ternak (Jaelani, Djaya dan Yanti, 2013). Statistik vital 

merupakan ukuran tubuh yang dapat digunakan untuk evaluasi 

performans ternak dan dapat digunakan untuk menduga bobot 

badan ternak.  

Nilai korelasi antara statistik vital (tinggi badan, lingkar 

dada dan panjang badan) dengan bobot badan sapi Madura 

bermanfaat untuk memberikan gambaran hubungan antara 

statistik vital dengan bobot badan sapi. Nilai koefesien 

korelasi yang diperoleh digunakan untuk menentukan 

koefesien regresi yang akhirnya digunakan untuk menentukan 

persamaan regresi statistik vital untuk menduga bobot badan 

sapi. 

 

1.6 Hipotesis 

Terdapat hubungan yang nyata antara statistik vital 

(tinggi badan, lingkar dada dan panjang badan) dengan bobot 

badan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Sapi Madura 

Indonesia memiliki beberapa bangsa sapi potong lokal 

salah satu diantaranya sapi Madura yang tersebar luas di pulau 

Madura Provinsi Jawa Timur. Sapi Madura adalah bangsa sapi 

potong lokal Indonesia yang terbentuk dari persilangan antara 

banteng dengan Bos indicus atau sapi Zebu (Kutsiyah, 2012). 

Sapi Madura merupakan hasil dari persilangan Bos sondaicus 

dan Bos indicus yang tumbuh berkembang di Madura yang 

merupakan ras sapi domestik kedua di Indonesia setelah sapi 

Bali (Soehadji, 1992).  

Anonimus (2010) mendeskripsikan bahwa sapi Madura 

memiliki ciri berwarna merah bata atau merah coklat (jantan) 

dan coklat kekuningan (betina) bercampur putih dengan batas 

yang tidak jelas pada bagian pantat, postur tubuh kecil sampai 

dengan sedang, kaki pendek, berpunuk dan bergelambir, 

memiliki garis “belut” warna hitam (jantan) pada bagian 

punggung, tanduk kecil mengarah keluar. Menurut Hariyono, 

Hartutik, Dzazuli dan Andayani (2010) sapi Madura 

merupakan sapi potong tipe kecil memiliki variasi bobot badan 

sekitar 300 kg dan pemeliharaan yang baik dengan pemenuhan 

kebutuhan pakan dengan pakan yang baik mampu mencapai 

bobot badan ≥ 500 kg, ditemukan pada sapi Madura yang 

menang kontes.  

Menurut Saparto (2006) dan Hartatik, Mahardika, Widi 

dan Baliarti (2009) sapi Madura dilihat dari ukuran dan bentuk 

tengkoraknya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat 

dengan sapi Jawa dan merupakan salah satu sumber daya 
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genetik yang mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan 

dan kondisi manajemen pemeliharaan di Indonesia yang 

sebagian besar dipelihara di peternakan rakyat. 

Nurgiartiningsih (2010) menyatakan bahwa keunggulan sapi 

Madura yang merupakan potensi besar untuk pengembangan 

adalah secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim 

panas dan lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan 

caplak, kemampuan adaptasi tinggi terhadap kualitas pakan 

yang rendah, serta kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan 

dengan sapi impor.  

Suryana (2009); Suryawan, Umar, Dartosukarno, Rianto 

dan Purnomoadi (2007) menyebutkan bahwa sapi lokal seperti 

sapi Madura memiliki beberapa kelebihan, diantaranya daya 

adaptasinya tinggi terhadap lingkungan, mampu 

memanfaatkan pakan berkualitas rendah, dan memiliki daya 

reproduksi yang baik serta memiliki respon yang baik terhadap 

perubahan kondisi lingkungan. Menurut Umar, Arifin dan 

Purnomoadi (2007) sapi Madura memiliki kemampuan 

mengkonsumsi pakan dalam persentase bobot hidup yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan sapi lokal lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa sapi Madura masih dapat ditingkatkan 

produksinya dengan pakan yang lebih berkualitas. Arifin, 

Andrianto, Umar, Sukaryadilaga dan Purnomoadi (2008) 

menjelaskan bahwa  sapi Madura memiliki kemampuan yang 

sama dengan sapi PO dalam mengkonversi pakan menjadi 

jaringan tubuh, baik otot maupun lemak, sehingga berpotensi 

dikembangkan dalam usaha penggemukan. 

Menurut Hakim, Ciptadi dan Nurgiartiningsih (2010) 

performans sapi potong lokal khususnya sapi Madura pada 

saat ini cenderung menurun sekitar 3 persen per tahun 
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disebabkan karena tidak seimbangnya tingkat pemotongan 

dengan tingkat reproduksi, jumlah kelahiran menurun dan 

jumlah kematian anak meningkat akibat gangguan penyakit 

dan kualitas pakan yang kurang memadai. Disinyalir juga 

terjadi pengurasan dengan adanya penjualan ternak yang baik 

performans produksinya atau pemotongan ternak produktif. 

Menurut Wijono dan Setiadi (2004) pulau Madura merupakan 

wilayah tertutup untuk sapi potong lain. Upaya meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

kemampuan produktivitas komoditas sapi Madura yang telah 

tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan lahan 

kering, relatif tahan terhadap penyakit dan kesesuaian selera 

masyarakat.  

 

2.2 Pendugaan Umur Pada Sapi  

Menurut Hartatik dkk (2008) estimasi umur ternak di 

lapang hanya dapat diperoleh dengan cara wawancara kepada 

pemiliknya atau dengan melihat gigi yang telah tanggal. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (2013) penentuan 

umur sapi  dapat ditentukan melalui dua cara yaitu 

berdasarkan catatan dan pergantian gigi seri permanen atau 

Permanent Incicivi (PI). Menurut Taylor dan Field (2004) 

penentuan umur sapi dapat dilakukan dengan memperhatikan 

jumlah gigi seri permanen Permanent Incicivi sebagai berikut: 

 Gigi seri belum tanggal (PI0) 0 – 1,5 tahun 

 Gigi seri ganti 2 buah (PI2) 1,5 – 2 tahun 

 Gigi seri ganti 4 buah (PI4) 2,5 – 3 tahun 

 Gigi seri ganti 6 buah (PI6) 3,5 – 4 tahun 

 Gigi seri ganti 8 buah (PI8) Lebih dari 4 tahun 

 



8 

 

2.3 StatistikVital   

Menurut Trifena, Budisastria dan Hartatik (2011) 

performans suatu individu ternak yang tampak dari luar 

disebut sebagai fenotip dari individu tersebut. Fenotip individu 

dapat dibedakan berdasarkan atas sifat kualitatif (tidak 

terukur) dan kuantitatif (terukur). Menurut Hartatik dkk (2008) 

sifat kualitatif dari karakteristik eksterior yang diamati 

meliputi warna tubuh, warna pantat, warna kaki, garis 

punggung, bentuk tanduk, warna moncong, dan tracak. 

Perekaman data dilakukan dengan mengamati intensitas warna 

atau bentuk dari kriteria karakteristik yang telah ditentukan 

tersebut pada setiap sampel. Sifat kuantitatif yang ditunjukkan 

pada ukuran vital statistik tubuh  meliputi lingkar dada, tinggi 

badan, panjang badan. 

Bobot lahir, bobot sapih dan ukuran-ukuran tubuh 

merupakan tolak ukur untuk mengetahui kemampuan 

berproduksi ternak (Karnaen dan Arifin, 2007). Berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia (2013); Darmadja dan Djagra 

(1993) pengukuran badan dilakukan pada posisi sapi berdiri 

sempurna (paralelogram/ keempat kaki berbentuk empat 

persegi panjang) diatas lantai yang rata.  

 Tinggi badan (cm) diperoleh dengan cara mengukur 

jarak tegak lurus dari tanah sampai dengan puncak atau 

gumba di belakang punuk.  

 Lingkar dada (cm) diperoleh dengan cara melingkarkan 

pita ukur mengikuti lingkar dada atau tubuh di belakang 

bahu. 

 Panjang badan (cm) diperoleh dengan cara mengukur 

jarak dari bongkol bahu (os scapula) sampai tulang 

duduk (pin bone). 
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Persyaratan kuantitatif bibit sapi Madura jantan dan 

betina berdasarkan Standar Nasional Indonesia (2013). 

Tabel 1. Persyaratan kuantitatif bibit sapi Madura jantan 

Umur 

(Bulan) 

Parameter (cm) Kelas 

I II III 

12- < 18 Lingkar dada (min) 144 138 126 

Tinggi gumba (min) 122 117 107 

Panjang badan (min) 120 114 102 

Lingkar skrotum (min) 19 

18 - < 24 Lingkar dada (min) 169 161 145 

Tinggi gumba (min) 131 126 116 

Panjang badan (min) 141 134 120 

Lingkar skrotum (min) 22 

24 -36 Lingkar dada (min) 191 184 170 

Tinggi gumba (min) 136 132 124 

Panjang badan (min) 147 142 132 

Lingkar skrotum (min) 25 

Sumber: SNI (2013) 
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Tabel 2. Persyaratan kuantitatif bibit sapi Madura betina 

Umur 

(Bulan) 

Paramemeter (cm) Kelas 

I II III 

12- < 18 Lingkar dada (min) 141 133 125 

Tinggi gumba (min) 116 111 106 

Panjang badan (min) 115 108 101 

18 - < 24 Lingkar dada (min) 154 148 142 

Tinggi gumba (min) 120 117 114 

Panjang badan (min) 127 123 119 

24 -36 Lingkar dada (min) 167 161 155 

Tinggi gumba (min) 131 126 121 

Panjang badan (min) 134 130 125 

Sumber: SNI (2013) 

 

2.4  Bobot Badan 

Penimbangan merupakan cara yang paling akurat untuk 

mengetahui bobot badan ternak yang dilakukan secara 

langsung pada ternak, namun dalam praktek penimbangan 

ternak besar seperti sapi memerlukan kerja ekstra dan alat 

timbangan ternak yang cukup mahal dan relatif sulit terutama 

di daerah pedesaan dengan keadaan topografi yang sulit 

dijangkau dengan alat transportasi (Tonbesi, Ngadiyono dan 

Sumadi, 2009). Penimbangan bobot badan sangat penting 

dilakukan karena selain menunjukkan produksi dan harga jual 

sapi, penimbangan juga berguna untuk pengukuran kenaikan 

bobot badan dan tinggi badan (Syawal, Purwanto dan 

Permana, 2013). Menurut Jaelani dkk (2013) bobot badan 

memegang peranan penting dalam pola pemeliharaan yang 

baik, selain untuk menentukan kebutuhan nutrisi, jumlah 
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pemberian pakan, jumlah dosis obat, bobot badan juga dapat 

digunakan untuk menentukan nilai jual ternak tersebut. 

Penentuan harga jual yang tidak lepas dari pengaruh bobot 

badan dan minimnya fasilitas untuk mengetahui bobot badan 

yang tepat menjadi salah satu alasan. 

Menurut Soehadji (1992) bobot badan dan statistik vital 

merupakan parameter seleksi yang dilakukan untuk 

mengevaluasi produksi sapi. Karnaen dan Arifin (2007) juga 

menyatakan karakter produksi sapi dapat dilihat dari beberapa 

aspek diantaranya bobot lahir dan bobot sapih serta 

penampilan beberapa ukuran tubuh. Menurut Zaed (1992) 

pendugaan bobot badan sapi Madura menggunakan rumus 

tertentu mempunyai penyimpangan yang cukup besar karena 

rumus tersebut hanya akurat untuk menduga sapi tertentu 

karena menurut Utomo, Noor, Sumantri, Supriatna dan 

Gunardi, (2010) setiap bangsa ternak memiliki komposisi 

tubuh yang berbeda, terutama disebabkan oleh perbedaan 

ukuran tubuh atau perbedaan bobot badan. 

 

2.5 Korelasi Statistik Vital dengan Bobot Badan 

Korelasi merupakan hubungan (keeratan) antara dua 

variabel atau lebih yang dianalisis dengan analisis korelasi 

untuk mengetahui kuatnya hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Dalam kasus ini yang dikorelasikan adalah statistik vital 

dan bobot badan serta korelasi umur terhadap statistik vital 

dan bobot badan sapi Madura. Pedoman untuk interprestasi 

terhadap koefesien korelasi adalah sebagai berikut : 

 0,00 – 0,199: Korelasi sangat rendah 

 0,20 – 0,399: Korelasi rendah 

 0,40 – 0,599: Korelasi sedang 
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 0,60 – 0,799: Korelasi kuat 

 0,80 – 1,000: Korelasi sangat kuat  (Sugiyono, 2007). 

Pemerintah telah menetapkan bobot badan, panjang 

badan, tinggi badan dan lingkar dada sebagai ukuran statistik 

vital yang dijadikan sebagai kriteria pemilihan bibit sapi 

potong di Indonesia karena hal ini erat kaitannya dengan 

produksi ternak yang bisa dijadikan penduga bobot badan 

ternak (Zurahmah, 2011). Nurgiartiningsih
1
 (2011) 

melaporkan bahwa hasil analisis korelasi bobot badan dan 

ukuran tubuh statistik vital panjang badan, lingkar dada dan 

tinggi badan pada sapi Madura umur 5 bulan untuk lingkar 

dada tergolong tinggi yaitu sebesar 0,685, korelasi bobot 

badan dengan panjang badan adalah 0,464 yang termasuk 

kategori sedang, dan korelasi bobot badan dengan tinggi badan 

tergolong rendah yaitu hanya 0,151. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk sapi Madura umur 5 bulan lingkar dada 

merupakan estimator bobot badan yang lebih akurat 

dibandingkan panjang badan dan tinggi badan. Korelasi antara 

ukuran tubuh sapi Madura umur 5 bulan cenderung tinggi, 

berkisar antara 0,629 – 0,663.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis 

Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan (UPT PT dan 

Keswan) Madura Desa Larangan Kecamatan Grujugan 

Kabupaten Pamekasan serta cabang UPT PT dan Keswan 

Madura Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten 

Sumenep. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Maret  

sampai 2 April 2015. 

 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 19 

ekor sapi Madura jantan PI0 dan 71 ekor sapi betina PI0; PI4 

dan PI6. Penentuan umur ternak menggunakan susunan gigi 

seri tetap atau Permanent Incicivi (PI).  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus melakukan pengukuran statistik vital dan 

penimbangan bobot badan. Pengambilan sampel dilakukan 

secara purposive sampling. 

 

3.4 Variabel pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Bobot badan ternak diukur dengan menggunakan 

timbangan digital merek Iconix F1 dengan kapasitas 2.000 

kg dan ketelitian 1 kg. 
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2. Statistik vital : 

 Tinggi badan diperoleh dengan cara mengukur jarak 

tegak lurus dari tanah sampai dengan puncak atau 

gumba di belakang punuk menggunakan mistar ukur.  

 Lingkar dada diperoleh dengan cara melingkarkan pita 

ukur mengikuti lingkar dada atau tubuh di belakang 

bahu menggunakan pita ukur. 

 Panjang badan diperoleh dengan cara mengukur jarak 

dari bongkol bahu (os scapula) sampai tulang duduk 

(pin bone) menggunakan mistar ukur. 

               (SNI, 2013 dan Darmadja dan  Djagra, 1993) 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi 

software Microsoft Excel (2007). Model statistik yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Nilai rataan statistik vital dan bobot badan jantan dan 

betina sapi Madura PI0 dianalisis menggunakan Uji t 

tidak berpasangan dengan Rumus: 

 

 

dimana nilai S1
2
 dan S2

2
  (Varians) diperoleh dari:  
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Keterangan : 

X1  = rataan statistik vital dan bobot badan jantan 

X2  = rataan statistik vital dan bobot badan betina 

n1  = jumlah sampel jantan 

n2  = jumlah sampel betina 

S1
2
  = varians statistik vital dan bobot badan jantan 

S2
2
  = varians statistik vital dan bobot badan betina        

(Sugiyono, 2007) 

 

2. Nilai rataan statistik vital dan bobot badan sapi Madura 

betina PI0; PI4 dan PI6 dianalisis menggunakan Analisis 

Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah  

dengan umur sebagai faktor perlakuan. Model statistik 

linier (RAL): Yij = µ + αi + εij 

Keterangan: 

Yij = nilai pengamatan dari perlakuan ke-i pada 

kelompok ke-j (statistik vital atau bobot badan). 

µ =  rataan umum. 

αi =  pengaruh umur ke-i  

εij =  pengaruh acak pada umur ke-i ulangan ke-j. 

i = 1, 2, 3, 4...t 

j = 1, 2, 3, 4...r  (Sembiring dan Sutomo, 1995)  
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Apabila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji BNT 

(Beda Nyata Terkecil) 

i' perlakuan   sampel  banyaknya      '
i

n

        i  perlakuan  sampel  banyaknya       
i

n

ANOVA  dariGalat  Tengah  Kuadrat   KTG 

ANOVAgalat  db dg satuberekor  t Tabel dari tNilai

:Keterangan

i'
n

1
  

i
n

1
KTG   

galat
db tabel,

  t BNT kritis Nilai

 
galatdb ,2/
























      

3. Keeratan hubungan dan bentuk hubungan dianalisis 

menggunakan analisis korelasi dan regresi. 

a. Koefisien korelasi (r) 

 
Keterangan: 

r        = koefisien korelasi 

Covxy  = peragam variabel X dan Y 

σx         = simpangan baku variabel X 

σy         = simpangan baku variabel Y 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) menunjukkan besarnya 

pengaruh variabel X terhadap Y. 

R
2
= (r)

2 
x 100%

   

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

R= koefisien determinasi 
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c. Koefisien Regresi  

Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear 

sederhana  untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis 

regresi linear sederhana menggunakan persamaan :  

Y  = a + bX  

Y    =  variabel terikat  

a    =  konstanta 

b   =  koefisien regresi 

X       =  variabel bebas  

 

     Harga a =  - b  

 Keterangan : 

  =  peragam variabel X dan Y 

        =  simpangan baku variabel X 

          =  rataan nilai Y 

          = rataan nilai X 

 

d. Pengujian Signifikansi Korelasi 

 
Keterangan 

r = koefisien korelasi 

n= jumlah sampel (Sugiyono, 2007) 
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3.6 Batasan Istilah 

TB: Tinggi badan jarak tegak lurus dari tanah sampai 

dengan puncak atau gumba di belakang punuk 

menggunakan mistar ukur 

LD: Lingkar dada diperoleh dengan cara melingkarkan 

pita ukur mengikuti lingkar dada atau tubuh di 

belakang bahu menggunakan pita ukur. 

PB: Panjang badan diperoleh dengan cara mengukur 

jarak dari bongkol bahu (os scapula) sampai tulang 

duduk (pin bone) menggunakan mistar ukur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Bobot Badan dan Statistik Vital Sapi Madura  

4.1.1 Jantan dan Betina PI0 

Hasil pengukuran rataan bobot badan dan statistik vital 

sapi Madura berdasarkan jenis kelamin yang disajikan dalam 

Tabel 3. 

Tabel 3. Bobot badan dan statistik vital sapi Madura Jantan 

dan betina PI0. 
No Variabel Jantan Betina 

N X±sd N X±sd 

1 BB (kg) 19 117,2 ± 14,5a 32 106,4 ±16,3b 

2 TB (cm) 19 106,2 ± 3,9a 32 101,9 ± 6,3b 

3 LD (cm) 19 113,1 ± 9,3 32 109,2 ± 10,4 

4 PB (cm) 19 101,0 ± 7,3 32 102,3 ± 8,9 

*Superskrip huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

(P<0,05) 

*BB: bobot badan  TB: tinggi badan  LD: lingkar dada  PB: panjang badan 

Rataan bobot badan, tinggi badan, lingkar dada dan 

panjang badan sapi Madura jantan dan betina PI0 pada 

penelitian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang 

dilaporkan oleh Nurgiartiningsih (2011) yaitu untuk jantan PI0 

bobot badan, tinggi badan, lingkar dada dan panjang badan 

masing-masing sebesar 73,65 ± 6,87 cm; 89,39 ± 8,88 cm; 

98,15 ± 10,64 cm dan 84,35 ± 8,83 sedangkan untuk betina PI0 

masing masing sebesar 72,76 ± 10,30 cm; 88,53 ± 8,57 cm;  

9,79 ± 11,53 cm dan 83,38 ± 10,52 cm. Perbedaan ukuran 

tubuh ini disebabkan karena pada penelitian terdahulu 

menggunakan sapi Madura jantan dan betina PI0 rataan umur 5 

bulan sedangkan pada penelitian ini menggunakan sapi 

Madura jantan dan betina PI0 dengan umur sekitar 7 bulan 
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sehingga ukuran bobot badan dan statistik vital hasil ini relatif 

lebih besar dari penelitian terdahulu.  

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif bobot badan 

dan statistik vital (tinggi badan, lingkar dada, dan panjang 

badan) sapi Madura jantan dan betina PI0 menunjukkan bahwa 

bobot badan sapi jantan lebih berat (P<0,05) dari sapi betina, 

tinggi badan sapi jantan lebih tinggi (P<0,01) dari sapi betina, 

namun berbeda tidak nyata pada lingkar dada dan panjang 

badan. Hal ini diduga karena pengaruh  hormon kelamin atau 

sex hormon yaitu hormon androgen pada sapi jantan, seperti 

yang dinyatakan Phillips (2006) Hormon androgen merupakan 

suatu hormon steroid yang dihasilkan dalam testis ternak 

jantan yang mampu meningkatkan penyerapan nitrogen dalam 

otot dan tulang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ternak jantan. Iffandi (2014) melaporkan bahwa adanya 

perbedaan konsentrasi hormon androgen pada sapi jantan dan 

betina (sapi Bali). Konsentrasi androgen pada sapi jantan lebih 

tinggi dibandingkan sapi betina. Tingginya konsentrasi 

androgen pada sapi jantan mampu merangsang dan 

menstimulasi pertumbuhan sapi jantan sehingga lebih cepat 

dari ternak betina. Hal ini terjadi karena proses anabolik 

protein dari androgen dapat meningkatkan pertumbuhan otot 

dan tulang ternak jantan.  

Berbagai uraian di atas menjelaskan bahwa perbedaan 

ukuran tubuh sapi jantan dan betina disebabkan faktor 

hormonal pada setiap jenis kelamin. Jenis kelamin jantan 

diduga memiliki konsentrasi hormon androgen yang lebih 

tinggi dari sapi betina yang memacu pertumbuhan sapi jantan 

sehingga pada usia yang sama ukuran sapi jantan lebih besar 

dari betina. Faktor lain yang menyebabkan perbedaan ini 
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sejauh ini belum diketahui karena jika melihat faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan yang disebutkan Phillips 

(2006) yaitu nutrisi, lingkungan dan kesehatan ternak yang ada 

di lokasi penelitian masih bisa dianggap sama. 

 

4.1.2 Sapi Madura Betina PI0 , PI4  dan PI6 

Performans sapi Madura betina disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rataan bobot badan dan statistik vital sapi Madura 
betina PI0, PI4 dan PI6 . 

 PI N BB (Kg) TB (cm) LD (cm) PB (cm) 

0 32 106,4±16,3a 101,9±6,3a 109,2±10,4a 102,3±8,9a 

4 15 190,9±26,1b 115,3±5,9b 136,0±9,4b 115,1±7,9b 

6 24 219,2±24,3c 117,8±5,2b 144,4±7,41c 118,3±5,0c 

*Superskrip huruf  berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) 

Berdasarkan hasil analisis ragam rataan bobot badan 

sapi Madura betina bahwa pada PI0; PI4 dan PI6 berbeda sangat 

nyata (P<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan 

bobot badan sapi Madura PI0 sampai PI6 meningkat seiring 

bertambahnya umur seperti yang dinyatakan Karnaen (2007) 

yaitu salah satu tolak ukur produksi ternak sapi potong adalah 

pertumbuhan yang akan meningkat sesuai dengan peningkatan 

umur dan akan terus mengalami pertambahan sampai saat 

tertentu. Bobot badan sapi Madura dari PI0 hingga PI6 terus 

mengalami peningkatan secara linier dengan pertambahan 

umur seperti yang dinyatakan Phillips (2006) bahwa 

pertumbuhan merupakan perubahan ukuran tubuh yang terus 

meningkat seiring bertambahnya umur hingga ternak 

mencapai usia dewasa. 

Hasil analisis ragam tinggi badan sapi Madura betina 

mulai PI0 hingga PI6 pada penelitian ini berbeda sangat nyata 
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(P<0,01). Perbandingan antara PI0 dan PI4; PI0 dan PI6 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01), namun 

berbeda tidak nyata pada ukuran tinggi badan sapi Madura PI4 

dan PI6.  Hal ini disebabkan karena pada usia ini sapi telah 

mencapai usia dewasa tubuh atau melewati usia pubertas 

sehingga untuk pertumbuhan tulang khususnya tinggi badan 

telah mengalami perlambatan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Rasyid dan Umiyasih (1992) bahwa pertumbuhan 

sapi Madura pada PI4 dan PI6 telah mengalami perlambatan 

walaupun ukuran badan masih cenderung meningkat tetapi 

secara statistik menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Hal 

ini diasumsikan karena pada usia ini pertumbuhan mulai 

melamban dan telah mencapai usia dewasa tubuh. Syawal dkk 

(2013) menyatakan pertumbuhan pada akhirnya akan 

mencapai titik infleksi yang merupakan titik maksimum 

cepatnya laju pertumbuhan bobot badan ternak dan pada titik 

ini terjadi peralihan perubahan yang awalnya percepatan laju 

pertumbuhan menjadi perlambatan dan terjadi setelah usia 

pubertas hingga usia dewasa. Berbagai uraian di atas 

menjelaskan bahwa tinggi badan sapi Madura ketika 

memasuki usia dewasa (PI4 dan PI6) mengalami perlambatan 

pertumbuhan karena ketika ternak telah melewati titik infleksi 

pertumbuhannya maka pertumbuhannya akan melambat 

hingga usia dewasa, walaupun secara ukuran mengalami 

pertumbuhan secara statistik perubahannya berbeda tidak 

nyata. 

Rataan tinggi badan Sapi Madura betina PI0; PI4 dan PI6  

pada penelitian ini secara berurutan 101,9 ±6,3 cm; 115,3±5,9 

cm dan 117,8±5,2 cm mendekati hasil penelitian yang 

dilaporkan oleh Nurgiartiningsih (2010); Setiadi dan Diwyanto 
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(1997) secara berurutan PI0; PI4 dan PI6 rataan tinggi badan 

sapi sebesar 100,90 ±11,52 cm; 115,00±2,45 cm dan 117±4,24 

cm. Nilai rataan tinggi badan hasil penelitian lebih rendah dari 

standart bibit SNI (2013), untuk standart bibit sapi Madura 

betina PI0; PI4 kelas 3 masing-masing sebesar 106 cm; 121 cm, 

namun jika mengacu pada penyebaran distribusi normal maka 

sapi Madura yang masuk dalam standart bibit sekitar 16% dari 

populasi.  

Berdasarkan hasil analisis ragam lingkar dada Sapi 

Madura betina PI0; PI4 dan PI6 menunjukkan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01). Perbandingan antara lingkar dada PI0 dan PI4; 

PI4 dan PI6 dan PI0 dan PI6  berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Rataan lingkar dada Sapi Madura betina PI0; PI4 dan PI6 pada 

penelitian ini secara berurutan 109,2±10,4 cm; 136,0±9,4 cm 

dan 144,4±7,41 cm mendekati hasil penelitian yang dilaporkan 

oleh Nurgiartiningsih (2010); Hartatik dkk (2008) bahwa 

secara berurutan PI0; PI4 dan PI6 rataan lingkar dada sapi 

111,5±11,7 cm; 140,81±3,0 cm dan 141,2±8,2 cm. Nilai rataan 

lingkar dada hasil penelitian lebih rendah dari SNI (2013), 

untuk standart bibit sapi Madura betina PI0; PI4 kelas 3 

masing-masing sebesar 125 cm; 155 cm, namun jika mengacu 

pada penyebaran distribusi normal maka sapi madura betina 

PI0 yang masuk dalam standart bibit sekitar 16% dari populasi. 

Hasil analisis ragam panjang badan Sapi Madura betina 

PI0; PI4 dan PI6 pada penelitian ini menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). Rataan panjang badan Sapi 

Madura betina PI0; PI4 dan PI6 pada penelitian ini secara 

berurutan 102,3±8,9 cm; 115,1±7,9 cm dan 118,3±5,0 cm  

mendekati hasil penelitian yang dilaporkan oleh Setiadi dan 

Diwyanto (1997) bahwa secara berurutan PI0; PI4 dan PI6 
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rataan panjang badan sapi sebesar 101,44±5,92 cm; 

114,50±4,65 cm dan 123,00±2,83 cm. Nilai rataan panjang 

badan hasil penelitian sapi Madura betina PI0 lebih tinggi dan 

PI4 lebih rendah dari SNI (2013), untuk standart bibit sapi 

Madura betina PI0; PI4 kelas 3 sebesar 101 cm; 125 cm.   

Berdasarkan hasil analisis statistik secara keseluruhan 

terjadi pertumbuhan yang sangat nyata pada sapi Madura 

betina mulai dari PI0; PI4 dan PI6. Hal ini diekspresikan pada 

perbedaan bobot badan dan statistik vital sapi betina mulai dari 

PI0 hingga PI6 yang menunjukkan performans dari sapi. Jaelani 

dkk (2013) menyatakan indikator penilaian performans ternak 

dapat dilihat berdasarkan parameter tubuh ternak. Parameter 

tubuh yang sering digunakan dalam menilai performans sapi 

antara lain lingkar dada, tinggi badan dan panjang badan. 

Terjadinya perubahan yang sangat nyata pada ukuran tinggi 

badan, lingkar dada, panjang badan dan bobot badan 

disebabkan karena pada fase ini merupakan fase cepatnya 

pertumbuhan sapi Madura seperti yang dijelaskan oleh 

Nurgiartiningsih (2010) bahwa sapi Madura murni lebih 

optimal terekspresi pada awal pertumbuhan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan sapi Madura cenderung 

cepat pada saat umur muda dan ketika memasuki usia dewasa 

akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan sehingga 

ukuran tubuh ternak perubahannya tidak berbeda nyata seperti 

yang terlihat pada pertumbuhan tinggi badan sapi Madura di 

atas pada PI4 dan PI6  (3-4 tahun). 
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4.2 Korelasi Statistik Vital  dengan Bobot Badan Sapi 

Madura  

Berdasarkan hasil analisis tingkat hubungan antara 

statistik vital (X) dengan bobot badan (Y) sapi Madura Betina 

PI0; PI4 dan PI6 diperoleh nilai seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5. Koefisien korelasi (r); koefisien determinasi (R
2
) dan 

persamaan regresi  
Variabel korelasi N r R

2
 (%) Persamaan regesi 

TB dan BB 71 0,86** 74,21 Y= -396,65 + 5,08X 

LD dan BB 71 0,91** 84,35 Y= -187,29 + 2,76X 

PB dan BB 71 0,81** 67,17 Y= -316,43 + 4,33X 

(**) sangat nyata (P<0,01) 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa korelasi antara 

tinggi badan dan bobot badan (0,86) tergolong positif dan sangat 

kuat seperti yang dinyatakan Sugiyono (2007) bahwa parameter 

korelasi yang sangat kuat digambarkan dengan angka antara 

0,80–1,00. Hasil analisis signifikansi korelasi menunjukkan 

bahwa korelasi sangat nyata. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat nyata antara tinggi badan dan 

bobot badan. Pengaruh tinggi badan terhadap bobot badan sapi 

digambarkan dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) yaitu 

sebesar 74,21%, menunjukkan bahwa tinggi badan berpengaruh 

pada bobot badan sebesar 74,21% dan sisanya 25,79% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu pakan, lingkungan dan 

sebagainya. Persamaan regresi tinggi badan untuk menduga 

bobot badan adalah Y= -396,65 + 5,08X dan hasil analisis 

koefisien regresi menunjukkan bahwa persamaan ini sangat 

signifikan (P<0,01) bila digunakan sebagai penduga bobot 

badan sapi Madura Betina. Koefisien regresi 5,08 

menggambarkan bahwa bobot badan akan naik sebesar 5,08 kg 

dalam setiap pertambahan 1 cm tinggi badan.  
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Nilai koefisien korelasi tertinggi diperoleh dari korelasi 

antara lingkar dada dan bobot badan sebesar 0,91. Hasil analisis 

signifikansi korelasi menunjukkan bahwa korelasi sangat nyata. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

nyata antara lingkar dada dan bobot badan. Pengaruh lingkar 

dada terhadap bobot badan sapi digambarkan dengan nilai 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 84,35%, yang menunjukkan 

bahwa bobot badan dipengaruhi oleh lingkar dada sebesar 

84,35% dan sisanya 15,65% ditentukan oleh faktor lainnya 

seperti pakan dan lingkungan. Lingkar dada sangat kuat 

hubungannya dengan bobot badan hal ini diduga karena 

pertumbuhan lingkar dada sejalan dengan pertumbuhan bobot 

badan, semakin besar lingkar dada maka semakin tinggi bobot 

badan ternak. Zaed (1992) menyatakan bahwa lingkar dada 

merupakan salah satu parameter dalam mengetahui pola 

pertumbuhan sapi. Selama ternak mengalami pertumbuhan, 

tulang kerangka akan membentuk lingkar dada berkembang dan 

tumbuh sejalan dengan pertambahan bobot badan. Bentuk 

persamaan regresi lingkar dada yang bisa digunakan untuk 

menduga bobot badan adalah Y= -187,29 + 2,76X dan hasil 

analisis koefisien regresi menunjukkan bahwa persamaan ini 

sangat signifikan (P<0,01) bila digunakan sebagai penduga 

bobot badan sapi Madura Betina. Koefisien regresi 2,76 

menunjukkan peningkatan bobot badan sebesar 2,76 kg dalam 

setiap pertambahan 1 cm lingkar dada. 

Nilai korelasi antara panjang badan dan bobot badan 

diperoleh korelasi positif dan sangat kuat (0,81). Hasil analisis 

signifikansi korelasi menunjukkan adanya hubungan yang 

sangat nyata antara panjang badan dan bobot badan. Pengaruh 

panjang badan terhadap bobot badan sapi ditunjukkan dengan 
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nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 67,17% dan sisanya 

32,83% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Persamaan regresi 

panjang badan untuk menduga bobot badan adalah Y= -316,43 

+ 4,33X dan persamaan ini sangat signifikan (P<0,01) bila 

digunakan sebagai penduga bobot badan sapi Madura Betina. 

Koefisien regresi 4,33 menggambarkan bobot badan akan naik 

sebesar 4,33 kg dalam setiap pertambahan 1 cm panjang badan. 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan 

adanya korelasi yang positif dan sangat kuat diantara ketiga 

statistik vital (tinggi badan, lingkar dada dan panjang badan) 

dengan bobot badan. Hasil analisis menunjukkan bahwa statistik 

vital yang paling erat berhubungan dengan bobot badan adalah 

lingkar dada yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,91 didukung dengan hasil penelitian Nurgiartiningsih 

(2011) pada sapi Madura; Ni’am, Purnomoadi dan Dartosukarno 

(2012) pada sapi Bali; Putra, Sumadi dan Hartatik (2014) pada 

sapi Aceh yang melaporkan bahwa lingkar dada memiliki nilai 

koefisien korelasi tertinggi secara berurutan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,69; 0,92; 0,86 dan merupakan estimator bobot 

badan yang lebih akurat dibandingkan panjang badan dan tinggi 

badan. Beberapa hubungan statistik vital dan bobot badan di 

atas memberikan gambaran keeratan hubungan antara statistik 

vital dan bobot badan sapi Madura khususnya jenis kelamin 

betina, berdasarkan nilai koefisien korelasi tersebut digunakan 

dalam menentukan koefesien regresi yang akhirnya diperoleh 

persamaan regresi penduga bobot badan, sehingga dengan 

mengukur statistik vital saja dapat menduga bobot badan ternak 

seperti yang dinyatakan Hakim dkk. (2010) bahwa apabila 

dalam kondisi lapangn tidak tersedia timbangan, maka ukuran 
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statistik vital dapat digunakan untuk mengestimasi bobot badan 

ternak. 

 

4.3 Korelasi Umur dengan Statistik Vital  dan Bobot 

Badan sapi Madura  

Berdasarkan  hasil analisis tingkat hubungan antara 

umur (X) dengan tinggi badan, lingkar dada, panjang badan 

dan bobot badan (Y) sapi Madura Betina PI0; PI4 dan PI6 

diperoleh nilai seperti yang disajikan pada Tabel 6.  

Tabel 6. Koefesien korelasi (r); koefisien determinasi (R
2
) dan 

persamaan regresi 
Variabel korelasi r R

2
 (%) Persamaan Regresi 

Umur dan TB 0,78** 61,38 Y = 102,19 + 5,49X 

Umur dan LD 0,87** 75,53 Y = 109,57 + 11,95X 

Umur dan PB 0,70** 49,09 Y = 102,53 + 5,47X 

Umur dan BB 0,92** 85,42 Y = 107,43 + 38,16X 
 (**) sangat nyata (P<0,01) 

Berdasarkan hasil analisis korelasi umur terhadap 

statistik vital dan bobot badan sapi menunjukkan korelasi yang 

positif dan sangat kuat pada korelasi umur dengan  lingkar 

dada dan bobot badan yang ditunjukkan dengan angka 

koefisien korelasi secara berurutan sebesar 0,87; 0,92. 

Korelasi umur dengan panjang badan dan tinggi badan 

tergolong kuat hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien 

korelasi secara berurutan tinggi badan dan panjang badan 

sebesar 0,78; 0,70 seperti yang dinyatakan Sugiyono (2007) 

parameter korelasi yang sangat kuat digambarkan dengan 

angka antara 0,80–1,00 dan korelasi kuat dengan antara 0,60-

0,79. Berdasarkan pengujian signifikansi korelasi 

menunjukkan umur berpengaruh sangat nyata pada tinggi 

badan, lingkar dada, panjang badan dan bobot badan. Hal ini 
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disebabkan karena seiring bertambahnya umur maka ukuran 

dan volume tubuh ternak secara bersamaan mengalami 

pertambahan seperti yang dinyatakan Karnaen (2007) 

pertumbuhan mencakup dua aspek yang saling berkaitan yaitu 

peningkatan massa badan setiap satuan waktu dan perubahan 

bentuk dan komposisi badan yang meningkat sesuai dengan 

peningkatan umur sampai saat tertentu dan kemudian menurun 

lagi sampai konstan. 

Umur menjadi sangat penting dalam pemeliharaan 

ternak yang digunakan untuk mengevaluasi performans suatu 

ternak yang secara normal terekspresikan pada statistik vital 

atau bobot badan ternak seperti yang dinyatakan Tonbesi dkk 

(2009) kemampuan performans sapi potong dapat 

digambarkan dari pertumbuhannya. Pertambahan bobot badan 

sebagai refleksi pertumbuhan dapat diketahui dengan 

menimbang bobot badan. Pada umumnya pengukuran 

pertumbuhan ternak didasarkan pada kenaikan bobot badan 

persatuan waktu tertentu yang dinyatakan sebagai rata-rata 

pertambahan bobot badan harian (PBBH) atau average daily 

gain (ADG).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bobot badan dan tinggi badan sapi Madura jantan PI0 

lebih besar dari pada sapi Madura betina PI0. 

Berdasarkan umur sapi Madura betina PI0, PI4 dan PI6 

semakin bertambah umur semakin meningkat ukuran 

tinggi badan, lingkar dada, panjang badan dan bobot 

badan. 

2. Nilai koefisien korelasi statistik vital (tinggi badan, 

lingkar dada dan panjang badan) dengan bobot badan 

secara berurutan adalah 0,86; 0,91 dan 0,81. Nilai 

koefisien korelasi tertinggi adalah lingkar dada 

terhadap bobot badan, sehingga lingkar dada dapat 

digunakan sebagai estimator bobot badan dengan 

persamaan garis regresi linear sederhana: Y= -187,29 

+ 2,76X. 

 

5.2 Saran   

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk menggunakan 

sampel dengan jumlah yang lebih banyak agar diperoleh data 

yang lebih akurat. 
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