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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Keadaan Umum Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kabupaten Pamekasan, 

tepatnya di Desa Murtajih dan Desa Dempu Kecamatan 

Pademawu. Sapi Madura yang ditimbang dan diukur statistik 

vitalnya (lingkar dada, panjang badan, tinggi badan dan tinggi 

pinggul) dalam penelitian ini adalah sapi Madura yang khusus 

berjenis kelamin jantan sebanyak 40 ekor dengan perincian 23 

ekor di Desa Murtajih dan 17 ekor di Desa Dempu. Contoh 

penampakan sapi Madura jantan yang digunakan untuk 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

   
     a             b 

Gambar 12. Penampakan Sapi Madura Jantan Tampak 

Belakang (a) dan Tampak Depan (b) di Lokasi 

Penelitian 

 

 Pada Gambar 12 dapat dilihat bahwa sapi Madura 

jantan yang diukur statistik vitalnya saat penelitian umumnya 
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memiliki ciri antara lain warna tubuh merah kecoklatan, 

bagian pantat dan kaki berwarna putih dengan batas yang tidak 

jelas, sekitar mata berwarna hitam, terdapat tanduk kecil dan 

mempunyai punuk kecil. Sadik (2005), menyatakan bahwa 

ciri-ciri umum fisik sapi Madura adalah sebagai berikut: baik 

jantan ataupun betina sama-sama berwarna merah bata, paha 

belakang berwarna putih, kaki depan berwarna merah muda, 

tanduk pendek beragam. Pada betina kecil dan pendek 

berukuran 10 cm, sedangkan pada jantannya berukuran 15-20 

cm. Panjang badan mirip sapi Bali tetapi memiliki punuk 

walaupun berukuran kecil. Lebih lanjut, Suswono (2010) 

menyatakan bahwa sapi Madura memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1) Tubuh        : pada sapi betina berwarna kuning keco-

klatan dan sapi jantan berwarna merah 

bata atau merah coklat bercampur putih 

dengan batas yang tidak jelas pada bagian 

pantat. 

2) Mata    :  sekitar mata berwarna hitam. 

3) telinga    :  pinggir telinga berwarna hitam. 

4) kaki       :  bagian bawah berwarna putih. 

5) ekor        :  berwarna hitam. 

6) Postur tubuh: bentuk badan kecil-sedang, kaki relatif 

pendek dan pada sapi jantan berpunuk 

dan bergelambir. 

7) Punggung   : pada sapi jantan terdapat garis “belut” 

berwarna hitam. 

8) Tanduk        : kecil, pendek mengarah ke arah luar. 

  Penimbangan bobot badan dan pengukuran statistik 

vital dilakukan pada sapi Madura jantan yang berumur 12-24 
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bulan dengan tujuan dari penelitian ini dapat menduga bobot 

badan calon pejantan maupun bakalan sapi Madura dari 

berbagai umur. Penentuan umur pada sapi Madura jantan 

dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama dilakukan dengan 

cara wawancara langsung dari pemilik ternak tersebut dan 

kedua dilakukan dengan cara melihat susunan gigi seri pada 

sapi Madura jantan tersebut. Menurut Saputro (2011), 

pendugaan umur ternak dapat diketahui dengan melihat 

perubahan gigi serinya. Cara ini dapat memberikan gambaran 

atau petunjuk tentang umur ternak tersebut. Namun terkadang 

terjadi ketidak teraturan yaitu gigi tidak muncul pada urutan 

yang biasanya, atau pada umur yang biasanya gigi itu sudah 

tumbuh. Pemeriksaan gigi masih tetap cara yang paling tepat 

untuk menentukan umur ternak apabila catatan kelahiran tidak 

ada. Tumbuhnya gigi dapat dibedakan antara gigi sulung atau 

gigi susu, yaitu gigi yang tumbuh terdahulu yang akan 

mengalami pergantian. Gigi seri sulung mudah dibedakan 

dengan gigi seri tetap. Gigi seri sulung lebih kecil, tajam, tipis 

dan putih. Penimbangan bobot badan dilakukan dengan cara 

sapi dinaikkan ke atas bantalan timbangan dengan posisi kaki 

sejajar satu sama lain. Sapi diusahakan tidak banyak bergerak 

saat dilakukan pencatatan bobot badan. 

 

4.2. Hasil Pengukuran Bobot Badan dan Statistik Vital 

Sapi Madura Jantan 

 Hasil penimbangan bobot badan dan pengukuran 

statistik vital sapi Madura jantan (Lampiran 1) menunjukkan 

bahwa hasil pengukuran statistik vital sapi Madura jantan 

bervariasi. Perbedaan nilai statistik vital dan bobot badan 

tersebut dapat disebabkan oleh ternak yang tidak dimiliki oleh 
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satu peternak dan tidak tinggal dalam satu tempat sehingga 

manajemen pemeliharaannya berbeda antara peternak satu 

dengan peternak yang lainnya baik dari segi pakan yang 

diberikan yang menyangkut kandungan nutrisinya, perlakuan 

peternak terhadap ternaknya, maupun dari segi lingkungan 

dimana ternak tersebut tinggal. Rataan dari pengukuran 

statistik vital dan bobot badan sapi Madura jantan 

diperlihatkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Data rata-rata bobot badan dan Statistik Vital Sapi 

Madura jantan umur 12-24 bulan di Kabupaten 

Pamekasan. 

Variabel Rataan Kisaran 

Bobot badan (kg) 130,13 ± 53,88 93 - 184 

Lingkar dada (cm) 115,45 ± 21,55 99 - 137 

Panjang badan (cm) 96,90 ± 20,10 77 - 117 

Tinggi badan (cm) 100,69 ± 13,51 90 – 114,2 

Tinggi pinggul (cm) 102,42 ± 9,59 93,4 - 112 

  

 Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa ukuran bobot badan 

sapi madura jantan umur 12-24 bulan bervariasi, demikian 

juga untuk ukuran lingkar dada, panjang badan, tinggi badan 

dan juga tinggi pinggulnya. Besarnya variasi tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor pemeliharaan 

yang berbeda oleh peternak yang berbeda, umur sapi yang 

diambil bervariasi antara 12-24 bulan dan juga pada umur 

tersebut sapi berada pada masa pertumbuhan. Hasil penelitian 

Setiadi dan Diwyanto (1997), menunjukkan ukuran linier 

permukaaan tubuh sapi Madura termasuk tipe kecil sampai 

sedang. Rataan panjang badan sapi Madura jantan dan betina 
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dengan jumlah gigi seri 1 dalam kisaran 111,00 ± 8,48 cm. 

Tinggi pundak kisaran 111,50 ± 0,71 cm, lingkar dada 126,00 

± 7,07 cm, tinggi pinggul 107,69 ± 25,08 cm. Nilai panjang 

badan, tinggi badan, lingkar dada serta tinggi pinggul pada 

penelitian tersebut tersebut lebih besar dibandingkan dengan 

hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 5 yang berarti 

ukuran panjang badan, tinggi badan, lingkar dada serta tinggi 

pinggul mengalami penurunan dibandingkan tahun 1997 lalu. 

 Ada dua pendapat terkait dengan perkembangan 

ukuran linier permukaan tubuh sapi Madura yaitu versi 

pertama mengatakan bahwa rataan ukuran linier permukaan 

tubuh sapi Madura relatif masih sama dengan hasil 

pengamatan sekitar 50 tahun yang lalu. Keadaan tersebut 

menunjukkan belum adanya kegiatan seleksi yang berarti 

kecuali seleksi alam (Setiadi dan Diwyanto, 1997). Versi 

kedua mengungkapkan bahwa dari segi ukuran tubuh, sapi 

Madura mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan 

keadaan sebelumnya (Suryoatmodjo, 1993). Hasil ini juga 

diakui oleh Soehadji (1993), bahwa telah terjadi penurunan 

tinggi gumba, lingkar dada dan panjang badan pada sapi 

Madura. Sugeng (2003), menyatakan bahwa adanya perbedaan 

ukuran sifat kuantitatif suatu ternak dipengaruhi oleh adanya 

beberapa faktor yaitu diantaranya faktor pengaruh bangsa sapi, 

pengaruh umur sapi, pengaruh jenis kelamin sapi, pengaruh 

pakan yang diberikan kepada ternak sapi, dan pengaruh suhu 

serta iklim lingkungan disekitar habitat sapi. 

 Menurut Sudarmono dan Sugeng (2008), faktor pakan 

sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pertumbuhan. 

Kekurangan pakan merupakan kendala besar dalam proses 

pertumbuhan. Terlebih apabila dalam pakan tersebut kurang 
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tersedianya zat-zat pakan untuk pertumbuhan seperti protein, 

vitamin dan mineral. Protein merupakan bagian terpenting 

dalam jaringan tubuh. Apabila protein dalam bahan pakan 

tidak mencukupi, maka tubuh tidak dapat membentuk dan 

memelihara jaringan-jaringan yang harus digantikan sehingga 

dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan. Sapi yang 

baru lahir membutuhkan protein untuk pertumbuhan, 

sedangkan sapi dewasa membutuhkan protein untuk 

menggantikan jaringan yang telah usang atau rusak dan untuk 

memproduksi atau membentuk daging. Mineral bagi sapi yang 

sedang tumbuh berguna untuk pembentukan tulang dan 

jaringan terutama unsur Ca dan P. sedangkan bagi sapi 

dewasa, mineral berguna untuk menggantikan zat-zat mineral 

yang hilang akibat sekresi. Vitamin sangat penting bagi tubuh. 

Jika sapi yang sedang tumbuh didalam pakannya kekurangan 

vitamin maka juga dapat mengganggu proses pertumbuhan. 

Sugeng (2003), menyatakan pertumbuhan tubuh secara 

keseluruhan umumnya diukur dengan bertambahnya berat 

badan. Besarnya badan dapat diukur melalui tinggi badan, 

lingkar dada, lebar dada, pinggul, dan sebagainya. Kombinasi 

berat dan besarnya badan umumnya dipakai sebagai ukuran 

pertumbuhan. 

 

4.3. Analisis Data Hubungan Ukuran Statistik Vital 

dengan Bobot Badan 

 Dalam usaha peternakan, pemilihan ternak dapat 

dilakukan berdasarkan produktivitas ternak maupun dimensi 

tubuh. Dimensi tubuh yang merupakan faktor yang erat 

hubungannya dengan penampilan dan sifat produksi seekor 

ternak dapat digunakan untuk menduga berat badan ternak 
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sapi. Djagra (1994), menyatakan bahwa pertumbuhan tubuh 

secara keseluruhan umumnya diukur dengan bertambahnya 

berat badan sedangkan besarnya badan dapat diketahui melalui 

pengukuran pada panjang badan dan lingkar dada. 

 Analisis regresi linier hubungan antara bobot badan 

sapi Madura jantan dengan statistik vital sapi Madura jantan 

diperlihatkan pada Lampiran 2. Korelasi antara statistik vital 

dengan bobot badan sapi Madura jantan pada penelitian ini 

dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier 

sederhana menghasilkan persamaan regresi, koefisien korelasi 

(r) dan koefisien determinan (R
2
).  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana 

pada Lampiran 2 untuk menduga bobot badan menggunakan 

variabel lingkar dada menghasilkan persamaan regresi Y = -

167,36 + 2,58X. Nilai -167,36 dalam persamaan tersebut 

berarti bahwa bila variabel bebas berupa lingkar dada 

memiliki nilai nol, maka variabel terikat berupa bobot badan 

akan turun sebesar -167,36 kg. Nilai 2,58 dalam persamaan 

tersebut berarti bahwa bila variabel bebas ditingkatkan satu 

satuan maka akan meningkatkan variabel terikat sebesar 2,58 

kg. Hasil analisis regresi linier terhadap lingkar dada sebagai 

variabel untuk menduga bobot badan sapi Madura jantan 

memiliki nilai koefisien korelasi yang tinggi sebesar 0,89 dan 

koefisien determinasi sebesar 0,79. Analisis regresi linier 

sederhana untuk menduga bobot badan menggunakan variabel 

panjang badan menghasilkan persamaan regresi Y = 77,16 + 

0,55X. Nilai 77,16 dalam persamaan tersebut berarti bahwa 

bila variabel bebas berupa panjang badan memiliki nilai nol, 

maka variabel terikat berupa bobot badan akan turun sebesar 

77,16 kg. Nilai 0,55 dalam persamaan tersebut berarti bahwa 
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bila variabel bebas ditingkatkan satu satuan maka akan 

meningkatkan variabel terikat sebesar 0,55 kg. Hasil analisis 

regresi linier terhadap panjang badan memiliki hubungan yang 

tidak signifikan (P>0,05) dengan bobot badan sapi Madura 

jantan sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menduga bobot badan sapi Madura jantan pada umur 12-24 

bulan. Analisis regresi linier sederhana untuk menduga bobot 

badan menggunakan variabel tinggi badan menghasilkan 

persamaan regresi Y = -272,29 + 4,00X. Nilai -272,29 dalam 

persamaan tersebut berarti bahwa bila variabel bebas berupa 

tinggi badan memiliki nilai nol, maka variabel terikat berupa 

bobot badan akan turun sebesar -272,29 kg. Nilai 4,00 dalam 

persamaan tersebut berarti bahwa bila variabel bebas 

ditingkatkan satu satuan maka akan meningkatkan variabel 

terikat sebesar 4,00 kg. Hasil analisis regresi linier terhadap 

tinggi badan sebagai variabel untuk menduga bobot badan sapi 

Madura jantan memiliki nilai koefisien korelasi yang cukup 

tinggi dengan pendugaan bobot badan menggunakan lingkar 

dada yaitu sebesar 0,84 dan koefisien determinasi sebesar 

0,71.Analisis regresi linier sederhana untuk menduga bobot 

badan menggunakan variabel tinggi pinggul menghasilkan 

persamaan regresi Y = -282,05 + 4,02X. Nilai -282,05 dalam 

persamaan tersebut berarti bahwa bila variabel bebas berupa 

tinggi pinggul memiliki nilai nol, maka variabel terikat berupa 

bobot badan akan turun sebesar -282,05 kg. Nilai 4,02 dalam 

persamaan tersebut berarti bahwa bila variabel bebas 

ditingkatkan satu satuan maka akan meningkatkan variabel 

terikat sebesar 4,02 kg. Hasil analisis regresi linier terhadap 

tinggi pinggul sebagai variabel untuk menduga bobot badan 

sapi Madura jantan juga memiliki nilai koefisien korelasi yang 
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cukup tinggi yaitu sebesar 0,75 dan koefisien determinasi 

sebesar 0,56. Hasil analisis regresi, korelasi dan determainasi 

dalam penelitian ini dapat membuktikan bahwa lingkar dada 

sapi Madura jantan merupakan statistik vital yang paling baik 

yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menduga bobot 

badan sapi Madura jantan umur 12-24 bulan karena memiliki 

nilai yang paling tinggi diantara variabel bebas yang lain 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengestimasi bobot 

badan sapi madura jantan umur 12-24 bulan. Penggunaan 

persamaan regresi linier sebagai metode untuk menduga bobot 

badan ternak lebih simpel sehingga semua masyarakat dapat 

dengan mudah mengestimasi bobot badan sapi Madura jantan 

umur 12-24 bulan hanya dengan memasukkan salah satu 

variabel bebas sapi Madura jantan tersebut ke dalam 

persamaan regresi linier yang sesuai.  

 Hasil analisis pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa 

kecenderungan hubungan antara bobot badan dengan ukuran 

tubuh berupa garis linier terdapat pada hubungan antara bobot 

badan dengan lingkar dada. Nilai koefisien korelasi sebesar 

0,89 menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara bobot 

badan dengan lingkar dada sangat kuat. Menurut sugiyono 

(2005), nilai koefisien korelasi antara 0,80-1,00 menunjukkan 

hubungan yang sangat kuat. Koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,79 artinya variasi bobot badan sebesar 79% 

dipengaruhi oleh statistik vital yaitu ukuran tinggi badan atau 

lingkar dada sedangkan 21% sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar variabel tersebut. Hal ini sesuai dengan Sampurna 

dan Batan (2000) yang menyatakan bahwa pendugaan bobot 

badan sapi jantan dengan menggunakan lingkar dada dan 



66 

 

panjang badan dapat dilakukan dengan mengumpamakan 

bentuk tubuh sapi sebagai bentuk silinder. 

 Kurva hubungan antara bobot badan dengan statistik 

vital sapi Madura jantan dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 Gambar 13. Kurva Hubungan Bobot Badan dengan 

Statistik Vital Sapi Madura Jantan. 

 Pada Gambar 13 menunjukkan bahwa nilai dari 

pengukuran panjang badan dengan bobot badan tidak 

beraturan dan banyak yang jauh dari garis linier. Hal ini 

membuktikan bahwa panjang badan dengan bobot badan sapi 

Madura jantan memiliki hubungan yang tidak signifikan 

(P>0,05) sehingga korelasi antara panjang badan dengan bobot 

badan memiliki nilai yang rendah. Pengukuran bobot badan 

dengan lingkar dada, tinggi badan dan tinggi pinggul memiliki 

titik nilai yang lebih beraturan dibandingkan dengan titik nilai 

Y= 77,16 + 0,55X 

  r = 0,25 

Y= -167,36 + 2,58X 

  r = 0,89 

 

Y= -272,29 + 4,00X  

r = 0,84 
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dari pengukuran panjang badan dengan bobot badan sehingga 

memiliki hubungan yang signifikan (P<0,01) dengan nilai 

korelasi yang tinggi. Titik nilai dari pengukuran lingkar dada, 

tinggi badan dan tinggi pinggul juga tidak terlalu jauh dari 

garis linier sehingga dari kurva tersebut dapat diketahui bahwa 

lingkar dada, tinggi badan dan tinggi pinggul memiliki 

hubungan yang signifikan (P<0,01) dengan bobot badan sapi 

Madura jantan. 

 Tinggi rendahnya titik nilai dari pengukuran statistik 

vital sapi Madura jantan dengan bobot badan ini disebabkan 

oleh umur sapi Madura jantan 12-24 bulan yang merupakan 

umur yang masuk pada fase pertumbuhan dan kemungkinan 

sapi Madura jantan pada umur tersebut pertambahan bobot 

badannya berbanding lurus dengan proses pertumbuhan 

terutama pada tinggi dan volume tubuh sapi. Nilai 

penyimpangan bobot badan hasil pendugaan yang cukup 

tinggi dari bobot badan sebenarnya dapat mengakibatkan 

kerugian bagi peternak baik dalam memonitor pertumbuhan 

maupun dalam proses jual beli ternak. Akbar (2008), 

menyatakan bahwa bobot badan sangat penting diketahui 

karena sangat menentukan harga jual atau pembelian sapi, 

namun kenyataannya bobot badan tersebut sangat sulit diukur, 

hal ini disebabkan karena sapinya kurang jinak, alat pengukur 

bobot badan terlalu besar dan mahal serta tidak selalu tersedia 

timbangan di pasar-pasar hewan sehingga para peternak 

kesulitan dalam menentukan harga jual atau beli sapi yang 

lebih sering tidak menguntungkan bagi peternak. Rata-rata 

penyimpangan yang diperoleh dalam pendugaan bobot badan 

tersebut mencapai 5-10%. Variasi berat alat pencernaan 

merupakan sumber utama penyimpangan dalam pengukuran 
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bobot badan ternak. Menurut Pribadiningtyas, Suprayogi dan 

Sambodo (2012) menyatakan bahwa korelasi bobot badan 

dengan otot dan bobot lemaknya adalah negatif. Hubungan ini 

dikaitkan dengan ukuran abdomen, dimana lingkar perut dan 

ukuran volume abdomen secara external berkaitan erat dengan 

volume rumen, ukuran tersebut akan menentukan 

kemampunan mengkonsumsi pakan kasar, dan tentunya hal ini 

berkaitan erat dengan bobot badan. Hubungan volume rumen 

dengan bobot badan dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,78 

yang artinya volume rumen mempunyai hubungan yang kuat 

dengan bobot badan. Secara fisiologis lingkar dada memiliki 

pengaruh yang besar terhadap bobot badan karena dalam 

rongga dada terdapat organ-organ seperti jantung dan paru-

paru. Organ-organ tersebut akan timbuh dan mengalami 

pembesaran sejalan dengan pertumbuhan ternak. Disamping 

itu, pertambahan bobot badan juga dipengaruhi oleh 

penimbunan lemak (Yusuf, 2004). 

 Hasil perhitungan regresi linier sederhana pada 

Lampiran 2 menghasilkan persamaan yang merupakan rumus 

baru untuk menduga bobot badan sapi Madura jantan umur 

12-24 bulan. Data pengukuran statistik vital sapi Madura 

jantan kemudian dimasukkan kedalam persamaan regresi 

untuk mengetahui besarnya nilai penyimpangan bobot badan 

menggunakan persamaan tersebut. Perhitungan pendugaan 

bobot badan sapi Madura jantan dan persentase penyimpangan 

menggunakan persamaan regresi linier diperlihatkan pada 

Lampiran 3. Rataan nilai pendugaan bobot badan dan 

penyimpangan rumus persamaan regresi linier sederhana dapat 

dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan Nilai Pendugaan Bobot Badan dan 

Penyimpangan Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Variabel 

(cm)  

Rataan bobot badan 

(kg) 

Rataan 

penyimpangan 

Persamaan 

regresi 

Timbang kg % 

Lingkar 

dada 

130,50 ± 

55,60 

130,13 ± 

53,88 

8,94 ± 

18,58  

6,99 

Panjang 

badan 

130,46 ± 

11,05 

130,13 ± 

53,88 

19,36 ± 

31,08  

15,15 

Tinggi 

badan 

130,48 ± 

54,03 

130,13 ± 

53,88 

11,40 ± 

21,42  

9,02 

Tinggi 

pinggul 

129,66 ± 

38,53 

130,13 ± 

53,88 

13,26 ± 

24,85 

10,41 

  

 Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

penyimpangan hasil analisis regresi linier sederhana 

menggunakan variabel lingkar dada, panjang badan, tinggi 

badan dan tinggi pinggul masing-masing mencapai 6,99%, 

15,15%, 9,02% dan 10,41% yang merupakan salah satu 

indikasi bahwa persamaan regresi menggunakan variabel 

lingkar dada dapat dijadikan acuan untuk menduga bobot 

badan. Williamson dan Payne (1978), menyatakan bahwa 

penyimpangan pendugaan bobot badan umumnya berkisar 

antara 5% sampai 10 % dari bobot badan sebenarnya. 

Keseragaman nilai pengukuran dengan mengunakan rumus 

regresi dapat dilihat dalam bentuk diagram garis yang titik-

titik penyebarannya mendekati garis linier. 
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4.4. Pendugaan Bobot Badan Berdasarkan Rumus 

Schoorl dan Smith 

 Pendugaan bobot badan sapi menggunakan rumus 

memang sudah ada sebelumnya, misalnya rumus yang 

menggunakan satu variabel bebas adalah rumus Schoorl dan 

rumus Smith. Namun rumus Schoorl dan Smith merupakan 

rumus pendugaan bobot badan untuk semua jenis sapi 

sehingga persentase penyimpangannya besar. Hasil 

pengukuran statistik vital dan penimbangan bobot badan sapi 

Madura jantan dapat dilihat pada lampiran 1. Hasil 

perhitungan pendugaan bobot badan sapi Madura jantan 

berdasarkan rumus Schoorl dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Hasil perhitungan pendugaan bobot badan sapi Madura jantan 

berdasarkan rumus Smith dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil 

rata – rata pendugaan bobot badan sapi Madura jantan 

menggunakan rumus Schoorl dan Smith dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Bobot Badan Sapi Persilangan Limousin 

Berdasarkan Rumus Schoorl dan Smith 

Rumus 

pendugaan 

Rataan bobot badan  

(kg) 
Penyimpangan 

timbang pendugaan kg % 

Schoorl 130,13 ± 

53,88 

188,93 + 

63,14 

59,55 + 

26,80 

47,87 

Smith 130,13 ± 

53,88 

178,09 + 

61,41 

48,71 + 

27,40 

39,34 

  

 Pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa pendugaan bobot 

badan sapi Madura jantan menggunakan rumus Schoorl dan 
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Smith memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai bobot badan timbang. Tingginya nilai 

penyimpangan pada rumus schoorl terjadi karena rumus 

Schoorl biasa digunakan pada sapi perah yang memiliki 

konformasi tubuh yang berbeda dengan sapi potong, dan 

rumus tersebut biasa digunakan pada sapi impor. Hal ini sesuai 

dengan Wiliamson dan Payne (1978) yang menyatakan bahwa 

pendugaan berat badan sapi menggunakan rumus Schoorl 

biasa dilakukan pada sapi FH. Bobot badan hasil pendugaan 

menggunakan rumus Smith memberikan hasil dengan selisih 

yang lebih kecil dibandingkan dengan bobot badan hasil 

pendugaaan menggunakan rumus Schoorl. Hal ini disebabkan 

karena nilai konstanta rumus Smith lebih kecil (18) 

dibandingkan dengan konstanta rumus Schoorl (22). 

 Nilai penyimpangan dari kedua rumus diatas 

menunjukkan bahwa rumus tersebut kurang layak dijadikan 

sebagai acuan untuk menduga bobot badan sapi Madura jantan 

di Kabupaten Pamekasan, khususnya di wilayah penelitian. 

Nilai penyimpangan bobot badan hasil pendugaan yang cukup 

tinggi dari bobot badan sebenarnya dapat mengakibatkan 

kerugian bagi peternak baik dalam memonitor pertumbuhan 

maupun dalam proses jual beli ternak. Hal ini didukung oleh 

Akbar (2008) yang menyatakan bahwa bobot badan sangat 

penting diketahui karena sangat menentukan harga jual atau 

pembelian sapi, namun kenyataannya bobot badan tersebut 

sangat sulit diukur, hal ini disebabkan karena sapinya kurang 

jinak, alat pengukur bobot badan terlalu besar dan mahal serta 

tidak selalu tersedia timbangan di pasar-pasar hewan sehingga 

para peternak kesulitan dalam menentukan harga jual atau beli 

sapi yang lebih sering tidak menguntungkan bagi peternak. 
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Tingginya nilai penyimpangan tersebut dapat disebabkan 

karena rumus Schoorl dan Smith diperoleh dengan penelitian 

terhadap hubungan bobot badan ternak dengan ukuran statistik 

vital yang dilakukan pada kondisi lingkungan dan bangsa sapi 

yang berbeda dengan kondisi penelitian ini. Variasi berat alat 

pencernaan merupakan sumber utama penyimpangan dalam 

pengukuran bobot badan ternak. 

 Menurut Pribadiningtyas, Suprayogi dan Sambodo 

(2012), korelasi bobot badan dengan otot dan bobot lemaknya 

adalah negatif. Hubungan ini dikaitkan dengan ukuran 

abdomen, dimana lingkar perut dan ukuran volume abdomen 

secara external berkaitan erat dengan volume rumen, ukuran 

tersebut akan menentukan kemampunan mengkonsumsi 

makanan kasar, dan tentunya hal ini berkaitan erat dengan 

bobot badan. Hubungan volume rumen dengan bobot badan 

pada penelitiannya memiliki koefisien korelasi (r) sebesar 0,78 

yang artinya volume rumen mempunyai hubungan yang kuat 

dengan bobot badan. 

 


