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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determined the relationship between the vital 

statistics with a body weight of Sonok cattle. The material that used in this research is Sonok 

cattle age groups PI0, PI1, and PI2 were 51 Sonok cattle. The method that used where survey 

and directly gauging at the field. Observed variable were age, body weight, chest girth, body 

length, body height, and hip height. Body weight was also estimated using simple linear 

regression model by correlating body weight and vital statistics cattle. The results showed that 

chest girth and body length very significant effect on body weight so it could be used to 

estimated body weight but, chest girth tend to be more accurate than the length of the body. 

Height and hip height significantly affects body weight but could not be used to determine 

body weight because the value of correlation coefficient lower that height age PI0 (0,747), PI1 

(0,655), and PI2 (0,648) and height hip age PI0 (0,720), PI1 (0,676), dan PI2 (0,633). It can be 

seen from the correlation value with a chest girth of body weight at the age PI0 (0,962), PI1 

(0,918), and PI2 (0,891). The conclusion was at PI0 of age, chest girth was the best part to 

gauged the body weight of sonok cattle using the linear regression equation was Y=-

173,79+2,59X with 0,96 of correlation value and 92% value that give the average of deviation 

was 4,31%. It means that the regression equation could be used to replaced the weight scale 

for sonok cattle. 
 

 

Keyword: chest circumference, body length, body height and hip height, body weight, 

correlation. 
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Penelitian dilakukan di Desa Murtajih dan Desa Medangan Kecamatan Pademawu 

Kabupaten Pamekasan pada tanggal 13 – 19 september 2014. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara statistik vital (lingkar dada, panjang badan, tinggi badan, dan 

tinggi pinggul) dengan bobot badan sapi Sonok di Kabupaten Pamekasan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Sonok dengan kelompok umur 

PI0, PI1, dan PI2 sebanyak 51 ekor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 

dan pengukuran secara langsung di lapang. Teknik pengambilan dilakukan dengan cara 

purposive sampling. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah umur, bobot badan, 

lingkar dada, panjang badan, tinggi badan, dan tinggi pinggul. Data hasil penelitian diperoleh 

dari perhitungan menggunakan analisis regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkar dada dan panjang badan berpengaruh 

sangat nyata terhadap bobot badan sehingga dapat digunakan untuk pendugaan bobot badan, 

namun lingkar dada cenderung lebih akurat dari pada panjang badan yang hanya memiliki 

korelasi pada umur PI0 (0,783), PI1 (0,840), dan PI2 (0,821). Tinggi badan dan tinggi pinggul 

berpengaruh nyata terhadap bobot badan namun belum bisa digunakan untuk menentukan 

bobot badan karena nilai koefisien korelasinya rendah yaitu tinggi badan umur PI0 (0,747), 

PI1 (0,655), dan PI2 (0,648) dan tinggi pinggul umur PI0 (0,720), PI1 (0,676), dan PI2 (0,633). 

Dapat dilihat dari nilai korelasi lingkar dada dengan bobot badan pada umur PI0 (0,962), PI1 

(0,918), dan PI2 (0,891), ini berarti bahwa hubungan antara lingkar dada dengan bobot badan 

sangat erat, sedangkan panjang badan belum dapat digunakan untuk menduga bobot badan 

karena koefisien determinasinya masih rendah yaitu pada umur PI0 (61,34%), PI1 (70,63%), 

dan PI2 (67,43%). Meskipun seluruh anggota tubuh mengalami pertumbuhan (hyperplasia dan 

hypertropia), namun lingkar dada yang mampu merepresentasikan bobot badan sedangkan 

tinggi badan dan tinggi pinggul hanya menyesuaikan konformasi bentuk tubuh dari ternak 

sehingga belum mampu untuk menduga bobot badan. Disimpulkan bahwa pada umur PI0 

lingkar dada merupakan penduga bobot badan terbaik pada sapi Sonok melalui rumus 

persamaan regresi linear Y=-173,79+2,59X dengan nilai korelasi 0,96 dan nilai determinasi 

92% yang menghasilkan rata-rata penyimpangan sebesar 4,31%. Dengan demikian, rumus 

regresi tersebut dapat difungsikan sebagai pengganti alat timbangan bobot badan untuk sapi 

Sonok. Saran penelitian adalah selain produktivitasnya, aspek sosial ekonominya perlu juga 

diteliti, misalnya hubungan antara tingkatan sosial dan pendapatan per kapita masyarakat 

dengan jumlah sapi yang dipelihara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi Madura sebagai plasma nutfah sapi potong lokal merupakan salah satu 

kebanggaan secara nasional yang perlu dipertahankan keberadaannya. Sapi Madura adalah 

sapi potong yang dilindungi keberadaannya di pulau Madura. Mengacu kepada Lembaran 

Negara (Staadblad) No.226 tahun 1923, No.1465 tahun 1925, No. 368 tahun 1927, No. 57 

tahun 1934 dan No. 115 tahun 1937; serta tersirat didalam UU Nomor 6 tahun 1967 tentang 

pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan-peraturan tersebut menyebutkan 

antara lain ditetapkan bahwa pulau Madura sebagai tempat pengembangan murni (pure breed) 

masing - masing untuk sapi Madura, pelarangan keluar dan masuknya jenis sapi lain dari 

pulau, pengeluaran dapat dilakukan dengan syarat khususnya diberikan bagi sapi yang tidak 

produktif atau bukan sebagai bibit. (Wijono dan Setiadi, 2007) 

Sapi Madura mempunyai peranan yang sangat potensial dalam penyediaan daging di 

Indonesia khususnya di Pulau Madura. Dinas Peternakan Jatim (2013
a
) menyebutkan bahwa 

pada tahun 2011 terdapat sapi Madura sebanyak 787.424 ekor atau sekitar 21,02% dari total 

populasi sapi potong di Jawa Timur, jumlah Sapi Madura tersebut tersebar di Sumenep 

sebanyak 316.571 ekor, Sampang sebanyak 176.076 ekor, Bangkalan sebanyak 164.201 ekor 

serta Pamekasan sebanyak 130.576 ekor. Sapi Madura dianggap sebagai salah satu bangsa 

sapi asli Indonesia yang telah terseleksi dan dipertahankan kemurniannya di Pulau Madura 

dan sekitarnya. Madura ditetapkan sebagai wilayah tertutup, yakni wilayah yang dilarang 

melakukan perkawinan silang dengan pejantan ternak sapi potong yang berasal dari luar 

Madura. Tujuan penetapan Madura sebagai wilayah tertutup dalam rangka mempertahankan 

kemurnian sapi Madura sebagai salah satu plasma nutfah sapi lokal Indonesia (Siswijono, 

Nurgiartiningsih dan Hermanto, 2013). 

Kontes sapi Sonok merupakan kesenian tradisional masyarakat Pulau Madura. Sapi 

sonok mengedepankan segi keindahan, keserasian dan keterampilan sapi Sonok. Sejak 

diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960an hingga saat ini, kontes sapi Sonok sangat 

bermanfaat dalam memperbaiki mutu genetik sapi Madura atau minimal mengurangi 

kecenderungan seleksi negatif, karena prinsip dasar dari kesenian ini adalah penerapan seleksi 

ternak. Untuk menjadi sapi Sonok, sapi Madura betina yang diseleksi dan dipilih dari sapi 

taccek/sapi pajangan. Kriteria seleksi mencakup bentuk tubuh, warna bulu, tanduk, kuku, 

kesehatan sapi, tingkat pertumbuhannya berdasarkan umur, tingkah laku dan silsilah 

keluarganya. Semakin jinak dan terlihat mudah dilatih akan semakin cepat sapi tersebut 

dijadikan sapi sonok. Sapi yang tidak terpilih sebagai sapi Sonok menjadi sapi induk biasa 

(Nurlaila, 2011 dalam Kutsiyah, 2012). 

Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang penting dan bermanfaat untuk 

mengetahui karakteristik ternak. Ukuran tubuh ternak yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi bobot badan dari ternak tersebut. Bila dikaitkan dengan umur ternak maka 

terdapat korelasi yang positif dengan ukuran tubuh ternak karena pada umumnya 

pertambahan ukuran ternak berjalan seiring dengan tingkat umur dan pertumbuhan, 

sedangkan penentuan bobot badan untuk menentukan nilai ternak merupakan hal yang 



penting terutama dalam pemilihan bibit. Dalam pemilihan bibit biasanya dilakukan melalui 

proses seleksi yang menggunakan bobot badan dan umur ternak sebagai kriterianya 

(Tidariyanti, 2013). Program seleksi, pengetahuan tentang nilai korelasi genetik dan fenotip 

penting untuk menduga produktivitas ternak dimasa mendatang berdasarkan catatan 

produktivitas sekarang, dengan mengetahui korelasi genetik dan fenotip antara satu sifat 

dengan sifat lain, maka seleksi terhadap satu sifat sekaligus dapat memperlihatkan respon 

pada sifat lain. Hal ini dapat membantu dalam menata program pemuliaan dalam mencapai 

produktivitas ternak yang maksimal. Hubungan antara dua sifat terjadi karena adanya gen 

pleiotraphi, yaitu satu gen mengawasi dua macam sifat atau lebih, atau sifat yang satu 

berasosiasi dengan sifat yang lainnya yang berkorelasi. Berdasarkan pentingnya nilai korelasi 

sifat produksi maka perlu dilakukan penelitian tentang pendugaan nilai tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana korelasi bobot badan dan statistik vital sapi Sonok pada kelompok umur 

PI0, PI1, dan PI2. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan statistik vital (lingkar 

dada, panjang badan, tinggi badan, dan tinggi pinggul) dengan bobot badan sapi Sonok di 

Kabupaten Pamekasan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai pedoman 

pendugaan bobot badan berdasarkan parameter ukuran statistik vital (lingkar dada, panjang 

badan, tinggi badan atau tinggi gumba) serta memperoleh rumus pendugaan bobot badan 

untuk sapi Sonok. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kontes sapi Sonok merupakan kesenian tradisional masyarakat Pulau Madura. Sapi 

Sonok mengedepankan segi keindahan, keserasian dan keterampilan. Sejak diperkenalkan 

pertama kali pada tahun 1960an hingga saat ini, kontes sapi Sonok sangat bermanfaat dalam 

memperbaiki mutu genetik sapi Madura atau minimal mengurangi kecenderungan seleksi 

negatif, karena prinsip dasar dari kesenian ini adalah penerapan seleksi ternak. Agar menjadi 

sapi Sonok, sapi Madura betina yang diseleksi dan dipilih dari sapi taccek/sapi pajangan. 

Kriteria seleksi dapat dicapai dengan menganalisis kualitas dan produktivitas yang meliputi; 

bentuk tubuh, warna bulu, tanduk, kuku, kesehatan sapi, tingkat pertumbuhannya berdasarkan 

umur, tingkah laku dan silsilah keluarganya. Salah satu tolak ukur bobot badan dapat diamati 

melalui kualitas kuantitatif yang bisa dicapai melalui statistik vital. Semakin jinak dan terlihat 

mudah dilatih akan semakin cepat sapi tersebut dijadikan sapi Sonok. Sapi yang tidak terpilih 

sebagai sapi Sonok menjadi sapi induk biasa (Nurlaila, 2011 dalam Kutsiyah, 2012). 

Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang bermanfaat untuk mengetahui 

karakteristik seekor ternak, salah satunya dapat digunakan untuk mengestimasi bobot badan 

ternak. Statistik vital atau ukuran tubuh ternak pada penelitian ini meliputi lingkar dada, 

panjang badan, tinggi badan dan tinggi pinggul. Pendugaan bobot badan menggunakan 



ukuran statistik vital (panjang badan, tinggi badan dan lingkar dada) dapat dilakukan dengan 

mengasumsikan tubuh sapi sebagai sebuah silinder dimana panjang badan sama dengan tinggi 

silinder dan lingkar dada sama dengan keliling silinder sehingga volume tubuh sapi sama 

dengan volume silinder (Supriyono, 1998). 

 Menurut Rasyid dan Nugroho (1991), ada korelasi yang sangat nyata antara panjang 

badan dan lingkar dada terhadap bobot badan sapi Sonok pada tingkatan umur I2, I4, I6, dan I8 

dengan koefisien determinasi 73,96%, 72,25%, 62,41%, dan 59,29%. Lingkar dada 

merupakan salah satu ukuran tubuh yang mempunyai hubungan yang paling erat terhadap 

bobot badan sapi Sonok. Hal ini dibenarkan oleh Zaed (1992) bahwa jika pendugaan bobot 

badan hanya diduga dengan satu ubahan saja, maka hubungan yang paling erat ditunjukkan 

antara bobot badan dan lingkar dada dengan menggunakan rumus sebagai berikut: untuk sapi 

Sonok Y = -3,71+2,80X dengan koefisien determinasi r
2
=96,00%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa lingkar dada merupakan parameter yang terbaik untuk menaksir bobot 

badan sapi Sonok, sedangkan rumus Schoorl, Winter maupun modifikasi keduanya kurang 

kuat apabila digunakan sebagai alat penduga bobot badan sapi Madura. Rumus Schoorl hanya 

dapat digunakan untuk menduga bobot badan sapi dewasa saja (Saleh, Mansjoer, dan 

Saefudin, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini terdapat hubungan antara statistik vital dengan bobot 

badan pada sapi Sonok. 
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dada merupakan parameter yang terbaik untuk 

menaksir bobot badan sapi Sonok 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Pamekasan Merupakan salah satu kabupaten di kawasan Pulau Madura 

Propinsi Jawa Timur. Sebelah Utara dibatasi Laut Jawa, sebelah selatan dibatasi Selat 

Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan bagian Timur 

bersebelahan dengan Kabupaten Sumenep. Secara astronomis berada pada 6
0
51’ – 7

0
31 LS 

dan 113
0
58 - 113

0
58 BT dengan luas 792,30 km

2
. 

Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 mdpl dan yang terendah 

setinggi 6 mdpl. Kabupaten Pamekasan secara Demografis memiliki penduduk 695.505 jiwa 

dengan kepadatan penduduk per km
2
 cukup bervariatif. Secara Administratif Kabupaten 

Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 Desa atau Kelurahan. 

Dinas Peternakan Jatim (2013
b
) menyebutkan bahwa populasi sapi potong di 

kabupaten Pamekasan tahun 2012 sebanyak 142.445 ekor sedangkan pada tahun 2013 

mengalami kenaikan menjadi 149.855 ekor. Produksi daging dari jumlah populasi diatas pada 

tahun 2012 sebanyak 2.163.061 kg sedangkan pada tahun 2013 meningkat sebanyak 

2.313.942 kg. 

 

2.2 Sapi Sonok 

Sapi Sonok merupakan hasil persilangan antara sapi Bali (Bos sondaicus) dengan sapi 

PO maupun dengan sapi Brahman, turunan dari Bos indicus. Sapi Sonok banyak 

dikembangkan di pulau Madura. Sapi Sonok, umumnya memiliki warna yang hampir sama 

dengan sapi Bali. Namun pada Sapi Sonok warna putih pada kaki bagian bawah dan pantat 

tidak begitu jelas tidak seperti halnya pada sapi Bali. Disamping itu, pada sapi Sonok tidak 

dijumpai garis berwarna hitam pada bagian punggung, seperti yang dimiliki oleh sapi Bali. 

Sapi Sonok lebih menonjol dipengaruhi oleh karakteristik sapi Bali dari pada oleh sapi PO 

ataupun sapi Brahman dijumpai pada kelasa dan gelambir yang dimiliki oleh Sapi Madura 

Jantan seperti yang dimiliki oleh sapi Bos Indicus. Disamping itu, sapi Sonok juga 

mempunyai sifat genetik yang khas, yang tidak dimiliki oleh sapi Bali ataupun jenis sapi 

lainnya (Gunawan, 1993). Sapi Sonok memiliki sifat yang toleransi terhadap stress akibat 

iklim dan lingkungan yang panas, tahan terhadap penyakit caplak. Sifat – sifat ini dan seleksi 

alam serta lingkungan yang ketat dalam kurun waktu lama menjadikan sapi Sonok sebagai 

bangsa sapi yang mempunyai daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap perbaikan pakan serta 

tahan terhadap kualitas pakan yang rendah, serta kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan 

dengan sapi impor (Soehadji, 1992). 

Sapi Sonok memiliki ciri khas yaitu pada jantan tubuh bagian depan lebih teguh dari 

pada bagian belakang, mempunyai sedikit punuk, warna baik jantan maupun betina adalah 

merah bata atau kuning kecoklatan hingga merah, tanduk melengkung setengah dengan 

ujungnya menuju kearah depan, bulu pantat, moncong, ekor dan kaki bawah berwarna putih, 

ujung ekor dan dan pinggir telinga berwarna hitam, punuk pada sapi Sonok kurang jelas dan 

gelambir kecil. Perbedaan sapi Sonok dengan sapi Bali adalah batas warna bagian pantat dan 

bulu kaki putih tidak terlalu jelas batasannya dan garis hitam pada punggung tidak terlalu ada, 



postur tubuh sapi Sonok relatif kecil, secara keseluruhan warna sapi hampir sama dengan sapi 

Bali, tetapi sapi Sonok warna kulitnya tidak berubah walaupun umurnya bertambah tua, 

sedangkan sapi Bali jantan warna tersebut akan berubah menjadi warna hitam apabila umur 

semakin tua, bobot badan jantan dewasa berkisar antara 250-350 kg dan betina dewasa 

berkisar 150-200 kg. Pertambahan bobot badan jantan dewasa berkisar antara 150-200 kg 

(Susilawati, Subagyo dan Kuswati, 2006). 

Sapi Sonok merupakan sapi Madura betina yang di pelihara secara khusus dan 

dibesarkan dengan tujuan kesenangan melalui lomba keindahan keterampilan serta 

mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sapi Sonok merupakan kontes kecantikan, kegagahan sapi, 

aspek keindahan postur tubuh sapi, keanggunan dalam berjalan, dan kelihaian dalam 

mengikuti instruksi pelatih (Kosim, 2007). Cara pemeliharaan yang dipadu dengan seni 

tradisional, mementingkan segi keindahan, keserasian dan keterampilan sapi betina. Tujuan 

kesenian sapi Sonok adalah untuk melestarikan kesenian rakyat dan memperoleh bibit sapi 

Madura yang unggul dalam hal bentuk eksterior serta keterampilannya untuk mengikuti 

perintah pelatih dalam memamerkan keindahan tubuhnya. Warna tubuh sapi Sonok rata-rata 

merah bata dan kuning padi, memiliki bentuk tubuh yang padat, tegap dan kompak. Bentuk 

tanduk berhadapan dan melengkung ke dalam (Nurlaila, Kutsiyah dan Zali, 2009). Riszqina, 

Isbandi, Erianto dan Santoso (2014) sapi Sonok mulai dilatih berjalan tegak secara 

berpasangan dan mampu mengikuti irama lagu khas Madura sejak usia 6 bulan. Sapi Sonok 

pada umumnya diberi pakan berupa rumput, daun leucaena, buah pepaya, dan jamu herbal 

berupa campuran rempah, gula merah, kelapa dan susu untuk menambah nafsu makan dan 

menjaga kulit sapi. 

Kontes sapi Sonok sangat bermanfaat dalam memperbaiki mutu genetik sapi Madura, 

karena prinsip dasar dari kesenian ini adalah penerapan seleksi ternak. Seleksi yang 

diterapkan di sentra sapi Sonok didasarkan pada performans tetua atau moyangnya 

berdasarkan uji performans. Secara spesifik cara mendapatkan bibit sapi Sonok adalah 

pertama silsilah, seleksi yang didasarkan pada reputasi yang ditunjukkan oleh nenek moyang 

sapi yang bersangkutan, yakni asal usul pejantan dan asal usul betina. Kedua, seleksi 

penampilan sapi yang dilaksanakan berdasarkan kriteria seleksi (Kutsiyah, 2012). 

Agar memperoleh keturunan sapi Sonok yang baik maka perlu dilakukan seleksi 

pejantan. Supaya meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas sapi Sonok dengan cara 

melakukan kawin alam, karena cara ini sangat menunjang budi daya ternak sapi Sonok 

dipedesaan. Sapi jantan yang dapat dijadikan bibit harus memenuhi standar yang didasarkan 

pada dua kriteria yaitu sifat kualitatif yang meliputi warna bulu, bentuk tanduk, dan bentuk 

badan, sedangkan sifat kuantitatif meliputi ukuran statistik vital tubuh (Nurlaila, Kutsiyah dan 

Zali, 2009). Dalam kontes sapi Sonok yang dinilai adalah: bentuk tubuh keseluruhan, 

kecantikan dari pasangan sapi, keindahan berpakaian, keindahan warna bulu dan kulit, 

keindahan dan kelincahan sapi berjalan yang diiringi gamelan dan keterlatihan sapi tersebut 

untuk dapat berhenti dengan kaki depan menginjak garis finish dalam beberapa menit setelah 

mencapai gapura yang dilengkapi cermin (Gunawan, 1993). 

 

 

 

 



2.3 Pendugaan Umur Ternak 

Pendugaan umur ternak dapat diketahui dengan melihat perubahan gigi serinya. Cara 

ini dapat memberikan gambaran atau petunjuk yang dapat dipercaya kepada kita tentang umur 

ternak tersebut. Namun terkadang terjadi ketidak teraturan dimana 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 (Saputro, 2011). 

Umur sapi dapat diketahui dengan melihat keadaan gigi serinya. Gigi seri sapi hanya 

terdapat di rahang bawah. Semenjak lahir, gigi seri yang pertama atau gigi yang sudah 

tumbuh semenjak sapi lahir disebut gigi susu, sedangkan gigi seri baru yang menggantikan 

gigi susu tadi disebut gigi tetap. Sepanjang mengenai sapi indikasi tersebut merupakan 

perkiraan sebab perbedaan umur sebanyak 16 bulan mungkin didapat pada sapi dengan 

melihat gigi pada tahap perkembangan yang sama. Perbedaan pada tingkat ini adalah tidak 

biasa tetapi penilaian harus dibuat untuk variasi sampai 6 bulan (Williamson and Payne, 

1993). Gigi seri sapi mudah diperiksa dan karena itu pada gigi tersebut perhatian dibatasi, 

tahapan perkembangan dari gerakan dicatat, hanya bila fakta-fakta selanjutnya yang pasti 

diperlukan. Setiap sisi dari rahang bawah terdapat 4 gigi seri atau gigi depan dan 6 gigi 

geraham pada sapi dewasa. Gigi pada rahang atas terdapat jumlah yang sama dari geraham 

tetapi tanpa gigi seri (Williamson and Payne, 1993). 

Penentuan umur ternak biasanya dilakukan oleh peternak dengan maksud-maksud 

tertentu. Adapun tujuan daripada penentuan umur ternak pada umumnya adalah untuk 

penentuan bibit yaitu apabila diinginkan memilih ternak yang setepat-tepatnya untuk tujuan 

bibit, tujuan pemeliharaan, yaitu untuk mengetahui sampai umur berapa ternak tersebut masih 

produktif untuk dipelihara, tujuan preventif, yaitu terutama pada ternak yang tidak sehat agar 

dapat dengan tepat diketahui dosis pengobatan dan untuk menghindari pemalsuan pada proses 

jual beli ternak terutama dipasaran. Pada hewan-hewan tertentu, umurnya dapat diketahui atau 

dapat diduga dengan melihat catatan kelahiran, melihat lingkaran tanduk seperti pada ternak 

sapi dan kerbau, melihat cabang tanduk untuk rusa dan kijang, memperhatikan tumbuh dan 

pergantian gigi pada kuda dan ternak ruminansia (Saputro, 2011). 

Pertumbuhan gigi sapi bisa dibedakan menjadi 3 fase, yakni fase gigi susu, fase gigi 

yang tumbuh semenjak lahir sampai gigi itu berganti dengan gigi yang baru; fase pergantian 

gigi, yaitu dari awal pergantian sampai selesai, dan fase keausan yaitu fase gigi tetap 

mengalami keausan. Sapi yang memiliki gigi susu semua pada rahang bawah, mempunyai 

usia sekitar 3,5 tahun. Sapi yang memiliki gigi tetap empat pasang pada rahang bawah, 

mempunyai usia sekitar 4 tahun. Sapi yang mempunyai gigi tetap lengkap empat pasang, 

tetapi 25% bagian telah aus, mempunyai usia sekitar 6 tahun. Sapi yang mempunyai gigi tetap 

lengkap empat pasang, tetapi 50% bagian telah aus, mempunyai usia sekitar 7 tahun. Sapi 

yang mempunyai gigi tetap lengkap empat pasang, tetapi 75% bagian telah aus, mempunyai 

usia sekitar 8 tahun. Sapi yang mempunyai gigi tetap lengkap empat pasang, tetapi semuanya 

telah aus, mempunyai usia diatas 8 tahun (Murtidjo, 1992).  



Menentukan umur dapat dilakukan melalui dua cara yaitu berdasarkan catatan 

kelahiran dan pergantian gigi seri permanen. Cara penentuan umur sapi berdasarkan 

pergantian gigi seri di perlihatkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Penentuan umur sapi dilakukan berdasarkan pergantian gigi seri 

No Keadaan gigi seri Umur (tahun) 

1 Gigi susu semua, belum ada yang tanggal (I0) < 1,5 

2 Gigi susu tanggal sepasang dan tumbuh gigi tetap (I1) 1,5 – 2 

3 Gigi susu tanggal dua pasang dan tumbuh gigi tetap (I2) 2 – 2,5 

4 Gigi susu tanggal tiga pasang dan tumbuh gigi tetap (I3) 3 – 3,5 

5 Gigi susu tanggal semua dan gigi tetap sudah lengkap (I4) 4 

6 Gigi tetap lengkap dan sepasang sudah aus (I5) 6 

7 Gigi tetap lengkap dan dua pasang sudah aus (I6) 7 

8 Gigi tetap lengkap dan tiga pasang sudah aus (I7) 8 

9 Gigi tetap lengkap dan semua sudah aus (I8) >8 

Sumber: Sugeng, (2003). 

 

2.4 Ukuran Statistik Vital 

Statistik vital merupakan ukuran-ukuran tubuh yang penting dan bermanfaat untuk 

mengetahui karakteristik ternak. Ukuran tubuh ternak yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi bobot badan dari ternak tersebut. Bila dikaitkan dengan umur ternak maka 

terdapat korelasi yang positif dengan ukuran tubuh ternak karena pada umumnya 

pertambahan ukuran ternak berjalan seiring dengan tingkat umur dan pertumbuhan.  

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). Ukuran 

statistik vital Sapi Sonok berdasarkan tingkatan umur memperlihatkan bahwa pada umur yang 

berbeda pada lingkar dada menunjukkan perbedaan yang lebih besar dibanding panjang badan 

dan tinggi badan, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terutama faktor 

makanan. Data penampilan statistik vital sapi Madura dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Penampilan statistik vital sapi Madura pada tingkatan umur 

Karakter 8 bulan 12 bulan 24 bulan 

Lingkar dada (cm) 128,20±11,25 131,40±8,73 154,10±9,77 

Panjang badan (cm) 105,60±9,33 107,80±8,41 122,70±6,94 

Tinggi badan (cm) 109,80±9,70 115,90±11,11 128,70±9,37 

Sumber: Ismudiana, (2010). 

 

Wijono dan Setiadi (2004), menyatakan bahwa performans bobot badan sapi Madura 

mempunyai keragaman yang cukup luas, berat badan yang tinggi (± 500 kg) dan didominasi 

oleh berat badan yang cukup rendah (± 300 kg). Perbedaan ukuran statistik vital sangat 

dipengaruhi oleh bangsa sapi, jenis kelamin sapi dan lingkungan (Mansyur, 2010). Pengaruh 

lingkungan diantaranya dari segi manajemen pemeliharaan dan pemberian pakan (Trifena, 



Budisatria dan Hartatik, 2011). Sudarmono dan Sugeng (2008) apabila dalam pakan tersebut 

terdapat kekurangan zat-zat pakan untuk pertumbuhan maka hal ini dapat menyebabkan 

pertumbuhan tubuh ternak tidak dapat bertumbuh dengan baik. Nurlaila, Kutsiyah dan Zali 

(2009) pertumbuhan adalah pertambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai dengan umur 

ternak jadi semakin bertambahnya umur maka ukuran tubuh semakin besarpula. Lebih 

spesifik dijelaskan oleh Karnaen (2007) pertumbuhan merupakan pencerminan kemampuan 

suatu individu untuk menampilkan potensi genetik dan perkembangan bagian-bagian tubuh 

sampai mencapai dewasa yang merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan faktor 

lingkungan yang meliputi pakan dan tata laksana. 

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif bobot badan dan ukuran tubuh / statistik 

vital, lingkar dada (LD), panjang badan (PB) dan tinggi gumba (TG) pada sapi Madura murni 

menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memberikan pengaruh yang nyata pada bobot badan 

dan ukuran tubuh. Bobot badan pada umur 7 hari adalah sebesar 20,44 kg dan 20,70 kg, 

masingmasing untuk jenis kelamin betina dan jantan. Pada umur 3 bulan, bobot badan 

meningkat menjadi 43,92 kg dan 40,57 kg, masing-masing untuk betina dan jantan. 

Peningkatan terjadi sangat nyata karena sapi berada pada masa pertumbuhan. Bobot badan 

dan ukuran tubuh sapi Madura betina dan jantan pada umur 7 hari dan 5 bulan disajikan pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3. Bobot badan dan ukuran tubuh sapi Madura betina dan jantan umur 7 hari dan 5 

bulan di Madura 

Umur Jenis Kelamin BB (kg) LD (cm) PB (cm) TG (cm) 

7 Hari Betina 20,57±3,67 66,57±12,05 58,95±9,98 67,27±8,24 

Jantan 20,88±3,35 66,41±9,49 57,80±10,07 67,26±7,26 

5 Bulan Betina 72,76±10,30 98,79±11,53 83,38±10,52 88,53±8,57 

Jantan 73,65±6,87 98,15±10,64 84,35±8,83 89,39±8,88 

Sumber: Nurgiartiningsih, (2011). 

Keterangan: 

1. Bobot Badan (BB) 

2. Lingkar Dada (LD) 

3. Panjang Badan (PB) 

4. Tinggi Gumba (TG) 

 



Secara keseluruhan Sapi Sonok dalam penelitian Siregar et al. (1985) mempunyai 

ukuran tubuh seperti pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Bobot badan, tinggi gumba, panjang badan dan lingkar dada sapi Sonok berdasarkan 

umur 

Umur JG 
Bobot badan Tinggi gumba Panjang badan Lingkar dada 

(kg) (cm) (cm) (cm) 

3 bulan 6 50,7±17,7 80,8±8,2 70,8±9,4 86,7±6,1 

3-6 bulan 50 70,8±22,2 86,0±8,3 80,2±11,4 94,2±12,2 

6-9 bulan 28 71,3±20,3 86,3±6,5 80,6±9,8 98,0±8,3 

9-12 bulan 69 105,1±30,3 96,2±8,3 92,9±9,4 111,5±11,7 

12-24 bulan 114 154,2±42,4 106,0±7,3 106,0±12,5 127,5±12,2 

24-36 bulan 216 212,2±36,5 113,2±6,1 117,0±7,1 140,1±8,7 

36-48 bulan 34 194,4±35,5 112,5±5,6 116,7±8,3 138,6±8,0 

48 bulan 126 203,5±28,4 112,5±5,1 117,0±6,7 141,2±8,2 

Keterangan: JG = jumlah total contoh (n) 

 

Bobot badan sapi Sonok pada penelitian Siregar et al. (1985) terlibat lebih rendah dari 

bobot badan sapi-sapi juara Kontes Nasional 1981 maupun dengan Standar Bibit yang 

dilaporkan oleh Ditjen Peternakan (Tabel 5). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pakan pada 

saat penelitian, sehingga kondisi sapi kurang baik (kurus) walaupun dalam penelitian ini 

kondisi sapi kurang diperlihatkan. Tingginya variasi bobot badan disebabkan oleh perbedaan 

makanan dan sistem pemeliharaan. Sapi-sapi muda yang sedang dalam pertumbuhan akan 

lebih mudah terpengaruh oleh perubahan pemberian makanan. 

 

Tabel 5. Data performa standar bibit dan juara kontes sapi Sonok 

Umur  JC 
Bobot Badan Tinggi Gumba Panjang Badan Lingkar Dada 

(kg) (cm) (cm) (cm) 

Standar bibit 

     1,5-2,0 tahun 

 

209 105 116 146 

2,0-2,5 tahun 

 

- 110 - - 

3,0-3,5 tahun 

 

239 115 126 156 

Juara Kontes 

     4 tahun I 1 425 135 149 189,5 

4 tahun II 1 410 131 142 186 

4 tahun III 1 380 123 133 174 

Sumber: Direktorat Jendral Peternakan (1982).  

Keterangan: JC = jumlah total contoh 

 

Tabel 4 dan Tabel 5 memperlihatkan bahwa apabila dibanding sapi-sapi juara Kontes 

Nasional 1981 maupun standar bibit, ukuran-ukuran tubuh hasil penelitian Siregar et al. 

(1985) lebih rendah. Lingkar dada merupakan ukuran tubuh yang paling tinggi dibanding 

tinggi pundak dan panjang badan, hal ini memperkuat dugaan semula bahwa hasil ukuran 

tubuh sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terutama pengaruh pakan Siregar et al. 



(1985). Pertumbuhan adalah pertambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai dengan umur 

ternak jadi semakin bertambahnya umur maka ukuran tubuh semakin besar pula. 

Pertumbuhan merupakan pencerminan kemampuan suatu individu untuk menampilkan 

potensi genetik dan perkembangan bagian-bagian tubuh sampai mencapai dewasa yang 

merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan yang meliputi pakan 

dan tata laksana. Syarat kuantitatif bibit sapi Sonok menurut BSN (2013) dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 

Tabel 6. Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Sonok 

Umur 

(Bulan) 
Parameter 

Kelas 

I (cm) II (cm) III (cm) 

12 - <18 

Lingkar dada (min) 141 133 125 

Tinggi gumba/pundak (min) 116 111 106 

Panjang badan (min) 115 108 101 

18 - < 24 

Lingkar dada (min) 154 148 142 

Tinggi gumba/pundak (min) 120 117 114 

Panjang badan (min) 127 123 119 

24 - 36 

Lingkar dada (min) 167 161 155 

Tinggi gumba/pundak (min) 131 126 121 

Panjang badan (min) 134 130 125 

Keterangan: min = minimal 

 

Ukuran bobot badan merupakan salah satu representasi ekonomi yang penting dalam 

peternakan sapi potong. Selain itu, bobot badan juga sangat berkaitan erat dengan aspek 

ekonomi lainnya meliputi produksi dan reproduksi (Hassen, Wilson, Rouse and Tait, 2004). 

Sapi Madura yang dipelihara oleh masyarakat umumnya memiliki pertumbuhan yang lambat, 

hal ini disebabkan oleh banyak faktor yaitu lingkungan, pakan yang diberikan dan sistem 

pemeliharaan. Banyak faktor yang mempengaruhi bobot badan ternak yaitu umur, tinggi 

badan, panjang badan, lingkar dada, jenis pakan dan kondisi lingkungan. Ternak dengan breed 

yang sama pada lingkungan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan bobot badan dan 

ukuran tubuh  (Gunawan dan Soejono, 1992). 

Mansyur (2010), pertumbuhan umumnya dinyatakan dengan pengukuran kenaikan 

bobot badan yaitu menimbang secara berulang-ulang sehingga diperoleh bobot badan setiap 

hari, tiap minggu atau tiap waktu lainnya. Dijelaskan pula bahwa pertumbuhan mempunyai 

tahap yang cepat (terjadi sampai pubertas) dan tahap lambat (jika kedewasaan tubuh tercapai). 

Tulang paling cepat pertumbuhannya disusul otot, dan lemak paling lambat berhenti 

pertumbuhannya. Pertumbuhan dapat dibagi dua periode, yaitu pertumbuhan pra-lahir dan 

pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan pra-lahir dimulai dengan adanya sel telur yang 

dibuahi, dan pada ternak mamalia terjadi didalam tubuh induk, sedangkan pertumbuhan 

setelah lahir dibagi dalam dua fase, yaitu pertumbuhan pra-sapih dan pertumbuhan setelah 

sapih. Laju pertumbuhan setelah sapih ditentukan oleh beberapa factor, yaitu antara lain 

potensi pertumbuhan dari masing-masing individu ternak dan pakan yang tersedia, juga 

dipengaruhi oleh faktor bangsa, heterosis dan jenis kelamin. Pola pertumbuhannya akan 

tergantung pada sistem manajemen yang dipakai, tingkat nutrisi pakan yang tersedia, 

kesehatan dan iklim. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sapi adalah: 



1. Bangsa sapi 

Bangsa sapi yang akan digunakan sebagai bakalan hendaknya memiliki daya adaptasi 

yang baik terhadap iklim setempat. Di daerah yang beriklim tropis yang panas seperti 

sebagian besar wilayah Indonesia dibutuhkan sapi berdarah Bos indicus untuk menghindari 

terjadinya stress yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Pemilihan bangsa sapi 

bakalan juga harus disesuaikan dengan kondisi/ketersediaan pakan yang akan diberikan 

(Umiyasih, 2010). Pemilihan bangsa sapi berkaitan erat dengan produk yang akan dihasilkan. 

Bangsa sapi yang mempunyai bobot badan yang tinggi akan menghasilkan pedet yang bobot 

lahirnya tinggi dan pertumbuhan absolutnya (pertambahan bobot badan kg per hari) yang 

tinggi pula (Santoso, 2003). 

2. Umur sapi 

Sesudah pedet lahir pertumbuhan menjadi cepat hingga usai penyapihan. Laju 

pertumbuhan masih bertahan pesat dari usia penyapihan hingga usia pubertas tetapi dari usia 

pubertas hingga usia jual laju pertumbuhannya mulai menurun dan akanterus menurun hingga 

usia dewasa (Sugeng, 2003). Sapi bakalan untuk digemukkan sebaiknya berumur 1,5-2,5 

tahun. Pada umur ini sapi memberikan angka konversi pakan yang lebih baik karena laju 

pertumbuhan yang masih tinggi sehingga penggunaan pakan yang lebih efisien (Umiyasih, 

2010). 

3. Jenis kelamin 

Pada usaha penggemukan sapi, jenis kelamin jantan lebih disukai karena memiliki 

tingkat pertumbuhan, karkas, PBBH serta efisiensi pakan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan sapi betina. Keunggulan lainnya adalah karena perlemakan karkas pada sapi jantan 

lebih rendah. Terhadap sapi dengan berat badan yang sama, jagal akan lebih memilih sapi 

jantan daripada betina karena sapi jantan mempunyai persentase daging yang lebih tinggi. Hal 

ini terjadi karena sapi betina mempunyai fase pertumbuhan yang lebih singkat dari pada sapi 

jantan dan akan lebih banyak membentuk lemak di bawah kulit yang harus dibuang sebelum 

karkas ditimbang (Umiyasih, 2010). 

4. Pakan 

Kekurangan pakan merupakan kendala besar dalam proses pertumbuhan. Terlebih 

apabila dalam pakan tersebut banyak zat-zat pakan untuk pertumbuhan tersedia sangat kurang 

seperti protein, mineral serta vitamin (Sugeng, 2003). Kandungan nutrisi dan komposisi kimia 

bahan pakan yang masuk saluran pencernaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan (Soeparno, 1994). 

Pemberian pakan harus dilakukan secara kontinyu sepanjang waktu. Pemberian pakan 

yang tidak kontinyu akan menimbulkan goncangan terhadap sapi-sapi tersebut sehingga 

pertumbuhannya terganggu. Hal ini sering terjadi pada sapi-sapi yang dipelihara di daerah 

tropis, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan sapi-sapi yang dipelihara didaerah tropis sering 

mengalami kurva naik turun yang sangat tajam. Pertumbuhan dan pertambahan bobot 

badannya sangat cepat ketika musim penghujan, karena mendapat makanan yang cukup dan 

memenuhi syarat, sedangkan pada musim kemarau pertumbuhan dan bobot badannya 

menurun secara drastis. Selama musim kemarau daya cerna hijauan berkurang. Hal ini 

terutama disebabkan oleh hilangnya energi, mineral dan protein yang terkandung di dalam 

hijauan akibat kekurangan air. Hijauan yang diberikan kepada ternak menjadi tidak memenuhi 



syarat, bahkan volume pemberiannya pun seringkali berkurang. Akibatnya adalah 

pertumbuhan yang terhambat. Sapi yang sudah dewasa bobot badannya menurun atau kurus, 

perkembangbiakannya pun mundur karena fertilitasnya menurun, persentase karkasnya juga 

sangat rendah (Sugeng, 2003). 

5. Lingkungan 

Pengaruh langsung dan tidak langsung dari curah hujan yang rendah merupakan 

pengaruh tambahan terhadap ternak-ternak ang digembalakan pada musim kering di daerah 

tropis. Penurunan kadar air tanaman yang ada menambah kebutuhan ternak akan air pada saat 

musim kering dan pada suhu siang hari meningkat yang mengakibatkan kebutuhan ternak 

akan air meningkat, sehingga dalam prakteknya didaerah tropis yang kering dan setengah 

kering ternak-ternak sering disiram setiap dua atau tiga hari. Batas suhu yang paling ideal 

untuk kehidupan terbaik di daerah tropis adalah 100
0
C sampai 270

0
C (Williamson dan Payne, 

1993). Suhu yang tinggi juga berpengaruh besar terhadap konsumsi pakan yang masuk baik 

volume maupun porsi nilai gizi yang terkandung didalamnya. Pada saat suhu meningkat 

tinggi, selera makan hewan menurun sebaliknya keinginan untuk minum bertambah. Saat 

musim kemarau tiba, suhu lingkungan menjadi meningkat dan biasanya musim kemarau 

berlangsung cukup lama, sehingga pada saat musim kemarau itu banyak hijauan tumbuh 

kerdil atau bahkan mongering. Peristiwa ini berarti mengurangi ketersediaan bahan pakan 

yang berasal dari hijauan. Ketersediaan pakan yang terbatas akan mengurangi produktivitas 

dan suhu lingkungan mempunyai pengaruh terhadap nafsu makan dan jumlah pakan yang 

dikonsumsi. Pakan sapi sebagian besar berasal dari hijauan, sehingga volume yang bisa 

dimakan ternak sapi pun akan menurun drastis. Pada kondisi suhu tinggi semacam ini dan 

pada kondisi persediaan pakan hijauan menjadi kering umumnya berat badan sapi pun 

menurun (Sugeng, 2003). 

6. Hubungan antara ukuran tubuh dengan bobot badan 

Ukuran panjang badan dibedakan dua pengertian yaitu panjang badan absolut dan 

panjang badan relatif. Panjang badan absolut adalah jarak antara ujung samping tulang bahu 

(Tubercullum humeralis lateralis) sampai dengan ujung tulang duduk (Tubercullum 

ischiadium) seekor ternak. Panjang badan relatif adalah proyeksi (garis datar) dari pada 

panjang badan absolut. Ukuran tinggi gumba adalah jarak lurus dari titik tertinggi tulang 

gumba sampai ke tanah. Ukuran tinggi gumba ini juga disebut tinggi pundak atau tinggi 

badan. Ukuran lingkar dada adalah panjang melingkar keliling yang diukur dalam satuan cm 

yang diambil dengan cara mengikuti lingkaran dada/tubuh tepat di belakang bahu melewati 

gumba pada tulang rusuk ketiga sampai keempat atau pada sapi berpunuk tepat dibelakang 

punuk dengan menggunakan pita ukur. Tinggi pinggul adalah jarak antara titik tertinggi 

tulang pinggul sampai permukaan tanah. Pengukuran panjang badan, lingkar dada, tinggi 

gumba serta tinggi pinggul selalu diupayakan ternak dalam posisi berdiri “parallelogram” 

yakni sapi berdiri dengan posisi tegak diatas tanah/lantai atau dimana keempat posisi kuku 

berada tepat pada empat titik persegi panjang (Supriyono, 1998). Williamson dan Payne 

(1993), menyatakan bahwa pada saat melakukan pengukuran, diusahakan agar ternak tidak 

minum atau makan selama 12 jam dan harus berdiri tegak dengan keempat kakinya dan 

kepala dengan posisi yang normal. Pengukuran lingkar dada, pita ukur harus dilingkarkan 



mengelilingi badan tepat di belakang bahu pada ingkaran terkecil dan ditarik sedemikian rupa 

tepat kencang pada badan.  

Bobot badan merupakan salah satu poin penting dalam penilaian (judging) sapi 

potong. Peneliti terdahulu telah menemukan suatu hubungan (korelasi) antara lingkar dada 

dengan bobot badan sifat korelasinya positif (Supriyono, 1998). Soeparno (1994), 

menyatakan bahwa pengukuran pertumbuhan ternak didasarkan pada kenaikan berat tubuh 

persatuan waktu tertentu, yang dinyatakan sebagai rata-rata pertambahan bobot badan perhari 

(PBBH). Ukuran-ukuran vital bagian tubuh ternak dapat menggambarkan kemampuan untuk 

berprestasi produksi bagi seekor ternak. Secara kualitatif ukuran-ukuran badan bermanfaat 

untuk menentukan bobot badan dan seleksi ternak. 

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 tumbuh dan mengalami pembesaran sejalan dengan pertumbuhan ternak. 

Disamping itu, pertambahan bobot badan juga dipengaruhi oleh penimbunan lemak (Yusuf, 

2004). Supriyono (1998), mendefinisikan ukuran tubuh meliputi: 

a. Lingkar dada, yaitu panjang melingkar keliling yang diukur pada bagian belakang tulang 

gumba pada tulang rusuk ketiga sampai keempat. 

b. Panjang badan, yaitu jarak antara ujung samping tulang bahu (tubercullum humeralis 

lateralis) sampai dengan ujung tulang duduk (tubercullum ischiadium) seekor ternak. 

c. Tinggi gumba, yaitu jarak lurus dari titik tertinggi tulang gumba sampai ke tanah datar. 

d. Tinggi pinggul, yaitu adalah jarak antara titik tertinggi tulang pinggul sampai permukaan 

tanah. 

Ukuran tubuh ternak yang digunakan dalam pendugaan bobot badan ternak sapi 

biasanya adalah lingkar dada dan panjang badan (Santoso, 2003). Bobot badan sapi umumnya 

mempunyai hubungan yang positif dengan ukuran tubuh antara lain dengan lingkar dada dan 

panjang badan. Pertumbuhan secara keseluruhan umumnya diukur dengan bertambah 

beratnya badan. Sedangkan besarnya badan dapat diukur melalui tinggi badan, lingkar dada, 

lebar dada, tinggi pinggul. Kombinasi berat dan besarnya badan umumnya dipakai sebagai 

ukuran pertambahan. Pertambahan ukuran tubuh sesuai dengan tingkat umur dan 

pertumbuhan (Sugeng, 2002). 

 

2.5 Seleksi 

Dalam usaha peternakan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan produktifitas ternak, 

penilaian sifat karkas maupun berbagai dimensi tubuh. Dimensi tubuh yang merupakan faktor 

yang erat hubungannya dengan penampilan dan sifat produksi seekor ternak dapat digunakan 

untuk menduga berat badan ternak sapi. Kegiatan seleksi dilakukan dengan memperhatikan 

penampilan fenotipik ternak dan mempertimbangkan faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi penampilan fenotipiknya untuk mendapatkan ternak unggul. Dalam program 

pemuliaan, dilakukan evaluasi mutu genetik ternak melalui estimasi nilai pemuliaan individu 

sebagai dasar dalam melakukan seleksi. Nilai pemuliaan merupakan pencerminan potensi 

genetik yang dimiliki seekor ternak untuk sifat tertentu yang diberikan secara relatif atas 

kedudukannya di dalam suatu populasi. Nilai pemuliaan tidak dapat diukur secara langsung, 

namun dapat diduga atau diprediksi (Prihandini, Hakim dan Nurgiartiningsih, 2011). 



Korelasi genetik dan fenotipik bobot lahir dengan bobot sapih, bobot lahir dengan 

pertambahan bobot badan pra sapih serta bobot sapih dengan pertambahan bobot badan pasca 

sapih termasuk katagori sedang. Nilai korelasi genetik antara bobot sapih dengan bobot badan 

umur satu tahun termasuk dalam katagori tinggi, sedangkan korelasi fenotipiknya termasuk 

dalam katagori sedang. Nilai koefisien korelasi genetik dan fenotipik ini mencerminkan 

keeratan hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapih, bobot lahir dengan pertambahan 

bobot badan pra sapih, bobot sapih dengan bobot badan umur satu tahun, serta bobot sapih 

dengan pertambahan bobot badan pasca sapih pada sapi Madura. Dengan demikian seleksi 

terhadap bobot lahir akan memberikan respon yang baik terhadap bobot sapih, bobot sapih 

terhadap bobot umur 1 tahun serta bobot sapih terhadap pertambahan bobot badan pasca 

sapihnya (Karnaen, 2008). 

Untuk sifat pertumbuhan, seringkali muncul pertanyaan pada periode umur berapa 

dilakukan seleksi laju pertumbuhan bagi sapi dara atau sapi jantan agar hasilnya lebih efisien. 

Umur pertama yang dapat digunakan sebagai patokan seleksi umumnya adalah saat disapih, 

karena bobot sapih mempunyai nilai heritabilitas dengan kategori sedang. Apabila bobot sapih 

pedet merupakan kriteria yang penting, maka seleksi terhadap bobot sapih akan dapat 

memberikan arti yang penting dalam peningkatan mutu genetik ternak. Akan tetapi apabila 

sistem manajemen kurang memperhitungkan bobot sapih pedet, maka seleksi dapat dilakukan 

terhadap bobot badan pada periode umur berikutnya, misalnya bobot badan umur satu tahun 

atau lebih tua dari itu, dimana bobot badan pada umur ini memiliki nilai heritabilitas dengan 

kategori antara sedang sampai dengan tinggi (Nurgiartiningsih, 2010). 

 

2.6 Regresi dan Korelasi 

Secara umum ada dua macam hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu bentuk 

hubungan dan keeratan hubungan. Untuk mengetahui bentuk hubungan digunakan analisis 

regresi. Untuk keeratan hubungan dapat diketahui dengan analisis korelasi. Analisis regresi 

dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk 

menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk 

mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Jika X1, X2, … , Xi adalah variabel-variabel 

independen dan Y adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan fungsional antara X dan 

Y, di mana variasi dari X akan diiringi pula oleh variasi dari Y (Hardjosubroto, 1994). Dua 

peubah (x dan y) yang saling tergantung dapat dilihat pada satu individu dan data diperoleh 

dengan pengukuran pada individu tersebut.   

Koefisien korelasi (r) dapat mempunyai harga dari -1 sampai +1; (r) = 0 berarti tidak 

ada korelasi; (r) = - berarti bahwa nilai x  yang berada di atas x  berhubungan atau tergantung 

pada nilai y di bawah  y; (r) = + berarti bahwa nilai x di atas x berhubungan dengan nilai y di 

atas y (Adjisaoedamro, 2010). 

Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan antara dua variable atau lebih yang bersifat kuantitatif. Koefisien 

korelasi bersifat positif jika seleksi dapat memperbaiki sifat yang terseleksi dan sifat lain yang 

berkorelasi dengan sifat yang diseleksi. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1, 

makin tinggi nilai korelasi maka makin erat hubungan antara kedua sifat tersebut (Astuti, 

2007). Korelasi (r) adalah hubungan timbal balik atau asosiasi yaitu saling bergantungnya dua 



variabel misalnya Y1 dan Y2. Ada dua hubungan antara dua variabel tersebut, yaitu hubungan 

negatif (-) gambar 2 dan hubungan positif (+) gambar 3. Bila variabel-variabel tadi memiliki 

hubungan negatif, maka hubungan tidak searah, yaitu semakin tinggi variabel Y1 maka 

semakin rendah variabel Y2. Begitupun sebaliknya, jika dua variabel berhubungan positif, 

maka hubungan diantara keduanya bersifat searah, yaitu semakin tinggi Y1 maka semakin 

tinggi pula Y2. 

 

    Y 

 

 

 

 

 

 

0   X 

Gambar 2. Jenis kurva korelasi negatif (Kustituanto, 1984) 
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Gambar 3. Jenis kurva korelasi positif (Kustituanto, 1984) 

 

Regresi merupakan tempat kedudukan rata-rata (atau median, atau bahkan rata-rata 

geometrik) populasi nilai suatu peubah, katakana nilai Y, untuk berbagai nilai atau selang 

nilai peubah yang lain misalkan nilai X, tempat kedudukan ini dapat dibayangkan berupa 

garis lurus atau kurva tertentu lainnya yang disebut garis regresi Y pada X. Garis regresi ini 

ada kalanya dapat dirumuskan berupa fungsi linear, kuadratik, logaritmik, dan lain-lain. 

Pengertian lain, regresi merupakan penyesuaian suatu fungsi atau kurva terhadap data, 

terutama bila data yang tersedia tidak cukup banyak sehingga hanya ada satu atau beberapa 

nilai Y saja untuk setiap nilai X atau selang nilai X (Adjisaoedamro, 2010). 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan Pulau Madura yaitu di Desa Dempu 

Kecamatan Pasean di mulai dari tanggal 13 sampai dengan 19 September 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sapi Sonok yang berasal dari pulau 

Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan sebanyak 51 ekor. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan dan pengukuran 

secara langsung di lapang. Teknik pengambilan dilakukan dengan cara purposive sampling 

atau dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas kriteria tertentu yaitu sapi 

Sonok yang memiliki kelompok umur PI0, PI1, dan PI2. Pengukuran sifat kuantitatif sapi 

Sonok dilakukan di kabupaten Pamekasan yang merupakan sentra pengembangan sapi Sonok. 

Sebelum dilakukan pengukuran tubuh ternak yang meliputi lingkar dada, panjang badan, 

tinggi badan dan tinggi pinggul terlebih dahulu mengamati umur ternak, selanjutnya bobot 

badan ternak tersebut. Bobot badan sapi ditimbang dengan menggunakan timbangan digital 

kapasitas 1100 kg dan dengan tingkat ketelitian 0,5 kg. Data bobot badan diperoleh dengan 

cara menimbang sapi dengan menaikkan pada timbangan yang telah diberi papan. Penentuan 

umur sapi ditentukan dengan cara mewawancarai pemilik ternak tersebut serta dilakukan 

penafsiran umur dengan mengamati pergantian gigi seri susu menjadi gigi seri permanen. 

Cara penafsiran umur dari gigi yaitu setelah statistik vital ternak diukur, mulut sapi dibuka 

lalu diamati pergantian giginya. 

Lingkar dada diukur dalam satuan cm yang diambil dengan cara mengikuti lingkaran 

dada atau tubuh tepat di belakang bahu melewati gumba atau pada sapi berpunuk tepat di 

belakang punuk dengan menggunakan pita ukur. Panjang badan diukur dengan menarik garis 

horizontal dari tepi depan sendi bahu sampai ke tepi belakang bungkul tulang duduk dengan 

menggunakan tongkat ukur. Tinggi badan diukur dari bagian tertinggi badan atau gumba ke 

tanah mengikuti garis tegak lurus dengan menggunakan tongkat ukur dari stainless steel. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan regresi linear sederhana. Semakin besar nilai regresi antara 

statistik vital dengan bobot badan maka rumus tersebut tepat digunakan untuk pendugaan 

bobot badannya. Berdasarkan korelasi antara statistik vital dengan bobot badan maka ukuran 

tubuh dapat dipergunakan untuk memperkirakan bobot badan. Cara pengukuran lingkar dada, 

panjang badan, tinggi badan dan tinggi pinggul dapat dilihat pada Gambar 4, 5 dan 6. 



 
Gambar 4. Berbagai Pengukuran Ukuran Tubuh Ternak Sapi 

 

 
Gambar 5. Cara Pengukuran Lingkar Dada Ternak Sapi dengan Pita Ukur 

 

 
Gambar 6. Cara Pengukuran Tinggi Badan Ternak Sapi dengan Tongkat Ukur 

 

Keterangan: 

1 = Panjang badan 

2 = Lingkar dada 

3 = Tinggi badan 

4 = Tinggi pinggul 



3.4 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini Antara lain: 

1. Timbangan berat badan ternak digital dengan kapasitas 1100 kg dengan kepekaan 0,5 kg 

2. Pita ukur merk Butterfly digunakan untuk mengukur lingkar dada dengan skala ketelitian 

0,1 cm 

3. Tongkat ukur untuk mengukur panjang badan, tinggi badan dan tinggi pinggul dengan 

skala ketelitian 0,1 cm. 

4. Kertas table dan bolpoin 

 

3.5 Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

a. Lingkar Dada (cm), yaitu panjang melingkar keliling yang diukur dalam satuan cm yang 

diambil dengan cara mengikuti lingkaran dada atau tubuh tepat di belakang bahu melewati 

gumba pada tulang rusuk ketiga sampai keempat atau pada sapi berpunuk tepat dibelakang 

punuk dengan menggunakan pita ukur. 

b. Panjang Badan (cm), yaitu panjang antara ujung samping tulang bahu (Tubercullum 

humeralis lateralis) sampai dengan ujung tulang duduk (Tubercullum ischiadium) seekor 

ternak. 

c. Tinggi Badan (cm), yaitu jarak lurus dari titik tertinggi tulang gumba sampai ke tanah. 

d. Tinggi Pinggul (cm), yaitu jarak antara titik tertinggi tulang pinggul sampai permukaan 

tanah. 

e. Bobot Badan (kg), yaitu bobot ternak yang diperoleh dari proses penimbangan sapi 

menggunakan timbangan massa. 

f. Umur (bulan), yaitu waktu yang diukur sejak sapi lahir yang dapat diketahui dengan cara 

wawancara dengan pemilik sapi serta pengamatan berdasarkan jumlah gigi seri. 

 

3.6 Analisis Data 

Untuk mengetahui hubungan ukuran tubuh digunakan analisa regresi linier sederhana. 

Rumus regresi linier sederhana adalah: 

 Y = a + bX 

Dimana: 
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      (Steel and Torrie, 1993) 

 

Keterangan: 

Y = variabel terikat (dependent) 

X = variabel bebas (independent) 

a  = nilai konstanta 

b  = koefisien arah regresi (kemiringan) 

 



Koefisien Regresi menggambarkan besarnya perubahan pada Y untuk setiap kenaikan 

1 unit X. 

Uji hipotesis regresi : 

Analisis ragam garis regresi linear sederhana : 

Sb Ragam Db JK KT Fhitung 

Regresi 1 b(JHKxy) JKreg/dbreg KTreg/KTgalat  

Galat n-2 JKtotal - JKreg JKgalat/(n-2)  

Total n-1 ∑Yi
2
-(∑Yi )

2
/n    

Keterangan: Ftabel = Fα, 1, n-2  

1) Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf r, merupakan tingkat hubungan antara 

peubah bebas (X) dengan peubah tak bebas (Y) 

2) Besarnya r adalah    -1≤  r ≤ 1 

3) Koefisien Korelasi dihitung dg rumus: 
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Setelah diketahui nilai r, maka dilakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai 

determinasi (R
2
). R

2
 merupakan koefisien determinasi yg menyatakan besarnya peubah X 

yang mempengaruhi peubah Y. 

Selanjutnya untuk mengetahui ketepatan rumus pendugaan maka dihitung besarnya 

nilai penyimpangan antara bobot badan hasil pendugaan menggunakan rumus dengan bobot 

badan timbang. 

Besarnya nilai penyimpangan menurut Gafar (2007) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  P      = Prosentase penyimpangan 

BBR  = Bobot badan hasil pendugaan menggunakan rumus 

BBT  = Bobot badan hasil timbang 

Nilai penyimpangan merupakan dasar penerimaan atau penolakan terhadap rumus 

Schoorl dan Smith apabila diaplikasikan terhadap sapi Madura jantan. Rumus pendugaan 

bobot badan yang nilainya menghasilkan penyimpangan lebih dari 10 persen tidak layak 

dijadikan acuan untuk menduga bobot badan karena nilai penyimpangannya yang terlalu 

besar. Menurut Akbar (2008), apabila nilai penyimpangan yang diperoleh lebih besar dari 

10%, maka perlu dibuat rumus baru dengan memperhatikan korelasi antara statistik vital 

dengan bobot badan. 

 

 

 

 



3.7 Batasan Istilah 

Bobot badan : merupakan ukuran volume badan dari sapi yang diukur dengan 

menggunakan timbangan badan yang mempunyai ketelitian 0,1 kg. 

Statistik vital : merupakan ukuran-ukuran tubuh yang penting dan bermanfaat untuk 

mengetahui karakteristik ternak yang meliputi lingkar dada, panjang badan, 

tinggi badan, dan tinggi pinggul. 

Lingkar dada :  merupakan ukuran besar tubuh dari sapi yang diukur dengan cara 

mengikuti lingkaran dada tepat dibelakang bahu melewati gumba pada 

tulang rusuk ketiga sampai keempat atau pada sapi berpunuk tepat 

dibelakang punuk. 

Panjang badan : merupakan ukuran panjang tulang belakang dari sapi. Diukur jarak lurus 

dari sendi bahu (tube humerus) sampai benjilan tulang tapis (tuber 

ischiadium). 

Tinggi badan : merupakan ukuran postur tubuh dari sapi yang diukur dari bagian tertinggi 

gumba hingga ke tanah mengikuti garis tegak lurus dibelakang scapula. 

Tinggi pinggul : merupakan ukuran postur tubuh dari sapi yang diukur dari jarak antara titik 

tertinggi tulang pinggul (os sacrum) hingga sampai ke tanah. 

Korelasi : merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara dua variable atau lebih yang bersifat kuantitatif. Koefisien 

korelasi bersifat positif jika seleksi dapat memperbaiki sifat yang terseleksi 

dan sifat lain yang berkorelasi dengan sifat yang diseleksi. Nilai korelasi 

berkisar antara -1 sampai dengan +1, makin tinggi nilai korelasi maka 

makin erat hubungan antara kedua sifat tersebut. 

Regresi : hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola 

hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk 

mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengukuran Bobot Badan dan Statistik Vital Sapi Sonok 

Hasil penimbangan bobot badan dan pengukuran statistik vital sapi Sonok dapat 

dilihat pada Lampiran 1. Rataan dari pengukuran statistik vital dan bobot badan sapi Sonok 

ditampilkan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata bobot badan dan statistik vital sapi Sonok 

PI 
Bobot badan 

(kg) 

Lingkar dada 

(cm) 

Panjang badan 

(cm) 

Tinggi badan 

(cm) 

Tinggi pinggul 

(cm) 

PI0 141.08+27.9 121.27+10.3 100.06+8.4 101.80+6.8 101.21+6.1 

PI1 243.30+51.7 145.46+11.2 119.25+6.2 114.62+5.4 112.04+4.9 

PI2 322.71+44.3 166.12+8.0 133.80+6.6 123.99+4.6 121.19+4.3 

Keterangan : PI0 = < 1,5 tahun, PI1 = 1,5 – 2 tahun, PI2 = 2 – 2,5 tahun 

 

Tabel 7 memperlihatkan rata-rata ukuran statistik vital ternak sapi Sonok pada 

kelompok PI0, untuk pengukuran bobot badan diperoleh hasil rata-rata 141.08+27.9 kg, 

pengukuran lingkar dada diperoleh hasil rata-rata 121.27+10.3 cm, pengukuran panjang badan 

diperoleh hasil rata-rata 100.06+8.4 cm, pengukuran tinggi badan diperoleh hasil rata-rata 

101.80+6.8 cm, dan pengukuran tinggi pinggul diperoleh hasil rata-rata 101.21+6.1 cm. Rata-

rata ukuran statistik vital ternak sapi Sonok pada kelompok PI1, untuk pengukuran bobot 

badan diperoleh hasil rata-rata 243.30+51.7 kg, pengukuran lingkar dada diperoleh hasil rata-

rata 145.46+11.2 cm, pengukuran panjang badan diperoleh hasil rata-rata 119.25+6.2 cm, 

pengukuran tinggi badan diperoleh hasil rata-rata 114.62+5.4 cm, dan pengukuran tinggi 

pinggul diperoleh hasil rata-rata 112.04+4.9 cm. Rata-rata ukuran statistik vital ternak sapi 

Sonok pada kelompok PI2, untuk pengukuran bobot badan diperoleh hasil rata-rata 

322.71+44.3 kg, pengukuran lingkar dada diperoleh hasil rata-rata 166.12+8.0 cm, 

pengukuran panjang badan diperoleh hasil rata-rata 133.80+6.6 cm, pengukuran tinggi badan 

diperoleh hasil rata-rata 123.99+4.6 cm, dan pengukuran tinggi pinggul diperoleh hasil rata-

rata 121.19+4.3 cm. Tabel 7 tersebut diperoleh bahwa ukuran bobot badan sangat bervariasi, 

demikian juga nilai statistik vitalnya. Besarnya variasi tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti faktor pemeliharaan yang berbeda oleh peternak yang berbeda, umur sapi yang 

diambil bervariasi antara kelompok umur PI0, PI1, dan PI2. 

 Hasil penelitian Setiadi dan Diwyanto. (1997), ukuran linier permukaaan tubuh sapi 

Madura termasuk tipe kecil sampai sedang. Rata-rata panjang badan sapi Madura jantan dan 

betina dengan jumlah gigi seri 1 sampai 4 pasang secara berurutan dalam kisaran 

111,00±8,48–130,50±17,23 cm dan 111,50±0,71–132,93±9,24 cm. Tinggi pundak kisaran 

111,50±0,71–132,50±10,50 cm, dalam dada 55,00±0,00–67,50±5,59 cm, lingkar dada 

126,00±7,07–161,75±16,17 cm, tinggi pinggul antara 107,69±25,08–125,50±7,37 cm, dalam 

pinggul 53,00±1,41–60,19±23,19 cm, dan keragaman lingkar pinggul sapi Madura 

142,00±11,16–156,93±7,76 cm. 



 Ada dua pendapat terkait dengan perkembangan ukuran linier permukaan tubuh sapi 

Madura yaitu segi ukuran tubuh, sapi Madura mengalami penurunan kualitas dibanding 

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 Sugeng (2003), faktor pakan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan 

pertumbuhan. Kekurangan pakan merupakan kendala besar dalam proses pertumbuhan. 

Terlebih apabila dalam pakan tersebut kurang 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 digantika sehingga dapat 

menyebabkan gangguan pada pertumbuhan. Sapi yang baru lahir membutuhkan protein untuk 

pertumbuhan, sedangkan sapi dewasa membutuhkan protein untuk menggantian jaringan yang 

telah using 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 pertumbuhan. 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. 

 

4.2   Hasil Analisis Data Hubungan Statistik Vital Ternak dengan Bobot Badan 

 Dalam usaha peternakan, seleksi dapat dilakukan berdasarkan produktifitas ternak, 

penilaian sifat karkas maupun berbagai dimensi tubuh. Dimensi tubuh yang merupakan faktor 

yang erat hubungannya dengan penampilan dan sifat produksi seekor ternak dapat digunakan 

untuk menduga berat badan ternak sapi (Rasyid, 1991). Djagra (2007), 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 diperlihatkan pada Lampiran 2. Hasil analisa menunjukkan 

bahwa kecenderungan hubungan antara bobot badan dengan ukuran tubuh berupa garis linier 

terdapat pada hubungan antara bobot badan dengan penjumlahan panjang badan dan lingkar 

dada. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sampurna dan Batan (2000) 

bahwa pendugaan bobot badan sapi Bali betina dengan menggunakan lingkar dada dan 

panjang badan dapat dilakukan dengan mengumpamakan bentuk tubuh sapi Bali betina 

sebagai bentuk silinder. 

 Korelasi antara statistik vital dengan bobot badan sapi Sonok pada penelitian ini 

dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana menghasilkan persamaan 

regresi, koefisien korelasi (r) dan koefisien determinan (R
2
). Analisis regresi linear sederhana 



menghasilkan persamaan regresi Y = a + bX dimana variabel Y adalah bobot badan dan X 

adalah jumlah panjang badan dan lingkar dada. Nilai a dalam persamaan tersebut berarti 

bahwa bila variabel bebas berupa jumlah antara panjang badan dengan lingkar dada memiliki 

nilai nol, maka variabel terikat berupa bobot badan akan turun sebesar a kg. Nilai b dalam 

persamaan tersebut berarti bahwa bila variabel bebas ditingkatkan satu satuan maka akan 

meningkatkan variabel terikat sebesar b kg.  

Analisis regresi linier sederhana dan korelasi antara tinggi pinggul dengan bobot 

badan Sapi Sonok dapat dilihat pada Lampiran 2. Hasil analisis regresi linier sederhana dan 

korelasi antara statistik vital dengan bobot badan sapi Sonok pada kelompok umur PI0 dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Hasil analisis hubungan statistik vital dengan bobot badan kelompok umur PI0 

Variabel Persamaan regresi r R
2
 

F 

hitung 

F tabel 
Keterangan 

0,01 0,05 

Lingkar dada Y=-173,79+2,59X 0,96 92,65 277,67 4,30. 7,94 ** 

Panjang badan Y=-177,99+2,58X 0,78 61,34 34,91 4,30. 7,94 ** 

Tinggi badan Y=-168,89+3,04X 0,74 55,81 27,79 4,30. 7,94 ** 

Tinggi pinggul Y=-190,25+3,27X 0,72 51,86 11,93 4,30. 7,94 ** 

Keterangan : PI0 = < 1,5 tahun, PI1 = 1,5 – 2 tahun, PI2 = 2 – 2,5 tahun 

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

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil analisis koefisien korelasi antara statistik vital 

dengan bobot badan memiliki hubungan yang sangat nyata (P<0,01) namun lingkar dada 

memiliki nilai koefisien korelasi yang paling baik yaitu 0,96 dan koefisien determinasi 

92,65% sedangkan panjang badan, tinggi badan, dan tinggi pinggul memiliki koefisen 

determinasi yang rendah. Semakin tinggi nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasinya 

maka semakin erat hubungannya dengan bobot badan sehingga lingkar dada paling baik 

digunakan untuk menduga bobot badan. Hal ini diduga pada umur PI0 ternak berada pada 

masa pertumbuhan. Menurut Zaed (1992) bahwa jika pendugaan bobot badan hanya diduga 

dengan satu ubahan saja, maka hubungan yang paling erat ditunjukkan antara bobot badan 

dan lingkar dada dengan menggunakan rumus sebagai berikut: untuk sapi Sonok Y = -

3,71+2,80 dengan koefisien determinasi r
2
=96,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa lingkar dada merupakan parameter yang terbaik untuk menaksir bobot badan sapi 

Sonok. Bobot badan merupakan salah satu poin penting dalam penilaian (judging) sapi 

potong. Peneliti terdahulu telah menemukan suatu hubungan (korelasi) antara lingkar dada 

dengan bobot badan sifat korelasinya positif (Supriyono, 1998). 

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). 

Pertumbuhan pada umumnya memiliki titik kritis tertentu asalkan kondisi idealnya terpenuhi, 

yaitu pakan, umur tertentu dan pemeliharaan. Pemberian pakan dan pemeliharaan yang baik 

pada saat ternak mencapai umur tertentu akan menghasilkan performa yang baik (tumbuh 

optimal baik tulang maupun sel ototnya). Sebaliknya jika ternak sudah tidak produktif maka 

meskipun diberi pakan dan pemeliharaan yang baik nutrisi pakan  cenderung akan 



membentuk lemak. 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 tumbuh dan mengalami pembesaran sejalan dengan pertumbuhan 

ternak. Disamping itu, pertambahan bobot badan juga dipengaruhi oleh penimbunan lemak 

(Yusuf, 2004). 

 

Tabel 9. Hasil analisis hubungan statistik vital dengan bobot badan kelompok umur PI1 

Variabel Persamaan regresi r R
2
 

F 

hitung 

F tabel 
Keterangan 

0,01 0,05 

Lingkar dada Y=-368,86+4,20X 0,91 84,27 58,95 4,84 9,64 ** 

Panjang badan Y=-592,93+7,01X 0,84 70,63 26,46 4,84 9,64 ** 

Tinggi badan Y=-476,11+6,27X 0,65 42,94 8,27 4,84 9,64 * 

Tinggi pinggul Y=-553,65+7,11X 0,67 42,72 5,48 4,84 9,64 * 

Keterangan : PI0 = < 1,5 tahun, PI1 = 1,5 – 2 tahun, PI2 = 2 – 2,5 tahun 

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

*   : nyata (P<0,05) 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil analisis koefisien korelasi antara statistik vital 

dengan bobot badan yang paling baik adalah lingkar dada yaitu 0,91 dan koefisien 

determinasi 84,27%, namun pada kelompok umur PI1 pertumbuhannya mengalami penurunan 

karena pada umur tersebut sapi berada pada masa pubertas. Menurut Rasyid dan Umiyasih 

(1992), pertumbuhan tinggi badan, lingkar dada dan panjang badan pada sapi Sonok mulai PI0 

menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat akan tetapi setelah mencapai PI1 dan PI2 

pertumbuhan berjalan lamban. Pertumbuhan seekor sapi yang ideal sebelum pubertas akan 

mengalami kenaikan dan percepatannya sampai pubertas lambat laun akan menurun sampai 

menjelang dewasa tubuh. 

Pertumbuhan mempunyai tahap yang cepat (terjadi sampai pubertas) dan tahap lambat 

(jika kedewasaan tubuh tercapai). Tulang paling cepat pertumbuhannya disusul otot, dan 

lemak paling lambat berhenti pertumbuhannya. Pertumbuhan dapat dibagi dua periode, yaitu 

pertumbuhan pra-lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan pra-lahir dimulai dengan 

adanya sel telur yang dibuahi, dan pada ternak mamalia terjadi didalam tubuh induk, 

sedangkan pertumbuhan setelah lahir dibagi dalam dua fase, yaitu pertumbuhan pra-sapih dan 

pertumbuhan setelah sapih. Laju pertumbuhan setelah sapih ditentukan oleh beberapa faktor, 

yaitu antara lain potensi pertumbuhan dari masing-masing individu ternak dan pakan yang 

tersedia, juga dipengaruhi oleh faktor bangsa, heterosis dan jenis kelamin. Pola 

pertumbuhannya akan tergantung pada sistem manajemen yang dipakai, tingkat nutrisi pakan 

yang tersedia, kesehatan dan iklim (Daryanti, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 10. Hasil analisis hubungan statistik vital dengan bobot badan kelompok umur PI2 

Variabel Persamaan regresi r R
2
 

F 

hitung 

F tabel 
Keterangan 

0,01 0,05 

Lingkar dada Y=-491,61+4,90X 0,89 79,43 46,33 4,74 9,33 ** 

Panjang badan Y=-413,53+5,50X 0,82 67,43 24,85 4,74 9,33 ** 

Tinggi badan Y=-426,17+6,15X 0,64 41,99 8,68 4,74 9,33 * 

Tinggi pinggul Y=-463,87+6,48X 0,63 40,08 8,02 4,74 9,33 * 

Keterangan : PI0 = < 1,5 tahun, PI1 = 1,5 – 2 tahun, PI2 = 2 – 2,5 tahun 

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

*   : nyata (P<0,05) 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil analisis koefisien korelasi antara lingkar dada 

dengan bobot badan dan panjang badan dengan bobot badan memiliki hubungan yang sangat 

nyata (P<0,01) namun lingkar dada memiliki nilai koefisien determinasi lebih tinggi yaitu 

79,43% dibanding panjang badan yang hanya 67,43%. Tinggi badan dan tinggi pinggul hanya 

mengikuti konformasi tubuh. Konformasi adalah kesesuaian bentuk tubuh terutama berkaitan 

antara tinggi badan dan panjang badan. Jika pertumbuhan merupakan pertambahan sel yang 

ditunjukkan panjang badan, tinggi badan, dan tinggi pinggul maka konformasi merupakan 

salah satu tolah ukur perkembangan yang dapat diartikan perubahan proporsi suatu bagian 

tubuh terhadap keseluruhan bagian tubuh. 

Sel-sel yang menyusun organ vital dalam tubuh ternak sebagian besar akan bertambah 

jumlahnya dengan cara melakukan pembelahan sel disebut dengan hyperplasia. Sedangkan 

pertumbuhan selanjutnya dimana sel akan memperbesar ukurannya disebut disebut dengan 

hypertropia (Daryanti, 2002). Seperti halnya seluruh anggota tubuh pinggul pun mengalami 

pertumbuhan, namun pertumbuhan tersebut menyesuaikan konformasi tinggi badan sehingga 

belum dapat digunakan sebagai pendugaan bobot badan.  

Lampiran 3 menunjukkan bahwa hasil perhitungan menggunakan rumus 

penyimpangan yang diperoleh pada umur PI0 memperlihatkan nilai penyimpangan rata-rata 

lingkar dada 4,31%, panjang badan 43,35%, tinggi badan 10,54%, dan tinggi pinggul 11,12%. 

Umur PI1 nilai penyimpangan rata-rata lingkar dada 7,11%, panjang badan 8,68, tinggi badan 

13,19%, dan tinggi pinggul 12,86%. Umur PI2 nilai penyimpangan rata-rata lingkar dada 

5,18%, panjang badan 6,38%, tinggi badan 9,19%, dan tinggi pinggul 9,00%. Berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan rumus persamaan regresi linier sederhana bahwa persamaan 

regresi menggunakan variabel lingkar dada dapat dijadikan acuan untuk menduga bobot 

badan karena memiliki penyimpangan yang rendah dibanding panjang badan, tinggi badan, 

dan tinggi pinggul. Williamson dan Payne (1978), yang menyatakan bahwa penyimpangan 

pendugaan bobot badan umumnya berkisar antara 5% sampai 10 % dari bobot badan 

sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Zaed (1992) yang menyatakan bahwa 

berdasarkan kepraktisannya, nilai koefisien determinasi dan tingkat penyimpangannya, maka 

ukuran lingkar dada sapi paling akurat sebagai parameter dalam pendugaan bobot badan. 

Keseragaman nilai pengukuran dengan mengunakan rumus regresi dapat dilihat dalam bentuk 

diagram garis yang titik-titik penyebarannya mendekati garis linier. Kurva hubungan antara 

bobot badan dengan statistik vital sapi Sonok dapat dilihat pada gambar 7. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kurva hubungan statistik vital dengan bobot badan sapi Sonok 

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa nilai dari pengukuran tinggi badan dengan bobot 

badan dan tinggi pinggul dengan bobot badan banyak yang jauh dari garis linear. Hal ini 

membuktikan bahwa tinggi badan dan tinggi pinggul sapi Sonok belum bisa digunakan untuk 

menduga bobot badan karena korelasi antara tinggi badan dengan bobot badan dan tinggi 

pinggul dengan bobot badan memiliki nilai yang rendah. Sedangkan pengukuran lingkar dada 

dengan bobot badan dan panjang badan dengan bobot badan memiliki titik nilai yang lebih 

beraturan dibandingkan dengan titik nilai dari pengukuran tinggi badan dan tinggi pinggul. 

Titik nilai dari pengukuran lingkar dada dan panjang badan juga tidak terlalu jauh dari garis 

linear namun titik nilai lingkar dada lebih mendekati garis linier dari pada panjang badan 

sehingga dari kurva tersebut dapat diketahui bahwa lingkar dada memiliki hubungan yang erat 

dengan bobot badan. 

 Tinggi rendahnya titik nilai dari pengukuran statistik vital sapi Sonok dengan bobot 

badan ini disebabkan oleh kelompok umur PI0, PI1, dan PI2 yang merupakan umur yang 

masuk pada fase pertumbuhan dan kemungkinan sapi Sonok 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. 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. Rata-rata penyimpangan yang diperoleh dalam pendugaan bobot badan tersebut 

mencapai 5-10%. 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 dengan koefisien korelasi 

(r) sebesar 0,78 yang artinya volume rumen mempunyai hubungan yang kuat dengan bobot 

badan. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Disimpulkan bahwa pada umur PI0 lingkar dada merupakan penduga bobot badan 

terbaik pada sapi Sonok melalui rumus persamaan regresi linear Y= -173,79+2,59X dengan 

nilai korelasi 0,96 dan nilai determinasi 92% yang menghasilkan rata-rata penyimpangan 

sebesar 4,31%, karena pada umur PI0 sapi mengalami masa pertumbuhan. Dengan demikian, 

rumus regresi tersebut dapat difungsikan sebagai pengganti alat timbangan bobot badan untuk 

sapi Sonok. 

 

5.2 Saran 

1. Berdasarkan penelitian ini maka lingkar dada dapat digunakan untuk menduga bobot 

badan sapi Sonok. 

2. Selain produktivitasnya, aspek sosial ekonominya perlu juga diteliti, misalnya hubungan 

antara tingkatan sosial dan pendapatan per kapita masyarakat dengan jumlah sapi yang 

dipelihara. 
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Lampiran 1. Pengukuran Statistik Vital dan Penimbangan Bobot Badan Sapi Sonok 

1. Data Penimbangan Bobot Badan dan Pengukuran Statistik Vital Sapi Sonok pada PI0. 

No 
Nama 

Peternak 

Jenis 

Kelamin 

Umur Lingkar Panjang Tinggi Tinggi Bobot 

(bulan) Dada Badan Badan Pinggul Badan 

1 Marjuki Betina 12 106 91,9 91,5 89,9 104 

2 Rian Betina 12 103 86 92,2 95,4 87,5 

3 Tuki Betina 12 112 95 94,4 93,1 130,5 

4 Toya Betina 12 112 91 96,6 96,2 119 

5 Udin Betina 12 118 86 92 90,9 130 

6 Basri Betina 14 125 101 102,1 100 162 

7 Wese' Betina 14 137 112,4 112 111,5 173 

8 Moh. Fita Betina 14 140,7 116,9 105,5 106,6 204 

9 Ribut Betina 12 128 102,9 108 109,3 155 

10 Sulaiman Betina 12 133 112 115 112 166 

11 Dulbahri Betina 13 118 100,6 103 99,6 138 

12 Basun Betina 13 122 111 107 102,5 140 

13 Yudi Betina 10 124 100,9 99 99,2 140 

14 Ikhsal Betina 13 122 96 99,6 100,4 153,5 

15 Endang Betina 12 116 93,1 95,5 98,4 116,5 

16 Sahrawi Betina 12 109 95,6 100,9 102 109 

17 Hari Betina 15 137 106 112 110 180,5 

18 Dulbahri Betina 13 118 100,6 103 99,6 138 

19 Basun Betina 13 122 111 107 102,5 140 

20 Yudi Betina 10 124 100,9 99 99,2 140 

21 Ikhsal Betina 13 122 96 99,6 100,4 153,5 

22 Endang Betina 12 116 93,1 95,5 98,4 116,5 

23 Sahrawi Betina 12 109 95,6 100,9 102 109 

24 Hari Betina 15 137 106 112 110 180,5 

 

2. Data Penimbangan Bobot Badan dan Pengukuran Statistik Vital Sapi Sonok pada PI1. 

No 
Nama 

Peternak 

Jenis 

Kelamin 

Umur Lingkar Panjang Tinggi Tinggi Bobot 

(bulan) Dada Badan Badan Pinggul Badan 

1 Ibnu Betina 18 122 107,5 102,9 103,4 162,5 

2 Miskum Betina 18 130 107,7 115,3 107,9 180 

3 Ripin Betina 18 138 113,9 111,5 103,7 198 

4 Rudin Betina 24 150 123,3 113,7 111,6 295 

5 M. Fathor Betina 18 146 118,7 114,9 111,3 228 

6 Samuh Betina 18 143 117,5 110,4 108,7 234,5 

7 Isra' Betina 24 149 124 116,6 114,2 276 

8 Abd. Asis Betina 24 153 123,9 119,4 117,5 298 

9 Abdul Betina 24 153 125 117,4 114,2 277,5 

10 Marhafi Betina 25 167 126,7 116,3 115,2 324 

11 Mukdi Betina 24 153 119,9 126,2 118,6 283,5 

12 Muhwi Betina 20 142 122,2 111 116,9 203,5 

13 Sinal Betina 18 145 120 114,5 113,4 202,5 



3. Data Penimbangan Bobot Badan dan Pengukuran Statistik Vital Sapi Sonok pada PI2. 

No 
Nama 

Peternak 

Jenis 

Kelamin 

Umur Lingkar Panjang Tinggi Tinggi Bobot 

(bulan) Dada Badan Badan Pinggul Badan 

1 Rifa'i Betina 36 167,2 132,6 119,7 120,5 333 

2 M. Tula Betina 36 171,5 140 127,6 126,5 373 

3 Agron Betina 36 176,5 142,5 128,5 127,4 388 

4 Moh. Nita Betina 36 176 134,7 122,3 121,6 339 

5 Jumhaur Betina 36 170 139,7 125 124 371 

6 Setina Betina 36 157 127,3 126 127,1 292 

7 Tosan 1 Betina 36 169,5 136,2 123 121,5 327 

8 Tosan 2 Betina 36 173 141 125,5 124,7 379 

9 Sukma Betina 36 166,5 137,5 122,7 120,6 309 

10 Musrifin Betina 36 160 123,8 113,5 113,5 298,5 

11 Narto Betina 36 166,6 129,5 115,8 117 306 

12 Holel Betina 31 154 131,9 117,8 119,8 254 

13 Sukandi Betina 32 149,9 120,5 120,5 117,5 247,5 

14 Miskum Betina 36 168 136 116 115,9 301 

 



Lampiran 2. Analisis Regresi, Korelasi dan Determinasi Sapi Sonok 

 

1. Analisis Regresi, Korelasi dan Determinasi Sapi Sonok Pada PI0. 

Lingkar Dada PI0 

 

∑ X = 2910,7 

   

 

∑ X
2
 = 355468,49 

   

 

JKx = 2461,219583 

   

 

∑ Y = 3386 

   

 

∑ Y
2
 = 495613 

   

 

Jky = 17904,83333 

   

 

∑ XY = 417041,3 

   

 

b = 2,596290762 

   

 

a = -173,7926467 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 495613 - (3386)
2
 / 24 

               = 496613 - 1464996 / 24 

               = 17904,8333 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 417041,3 - (2910,7 . 3386) / 24 . 2,5962  

                  = 16590,4061 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 17904,83333 - 16590,4061 

                                                      = 1314,4271 

 

Tabel Analisis Ragam Lingkar Dada: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 16590,40615 16590,40615 277,6790823 0,05 = 4,300 

JK galat 22 1314,427187 59,74669034 
 

0.01 = 7,945 

JK total 23 17904,83333 778,4710145 
 

  

n= 24         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

atau signifikan (P<0,01) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji 

lanjut korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara lingkar dada dengan bobot badan. 

 

r     = 

 

   

      = 417041,3 - (2910,7) (3386) / 24 

          √(49,6106)  √(133,8089) 

      = 0,9625 

R
2
  = 0,9265 
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Panjang Badan PI0 

 

∑ X = 2401,5 

   

 

∑ X
2
 = 241938,67 

   

 

JKx = 1638,57625 

   

 

∑ Y = 3386 

   

 

∑ Y
2
 = 495613 

   

 

Jky = 17904,83333 

   

 

∑ XY = 343054,1 

   

 

b = 2,589122722 

   

 

a = -117,990759 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 495613 - (3386)
2
 / 24 

               = 496613 - 1464996 / 24 

               = 17904,8333 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 343054,1 - (2401,5 . 3386) / 24 . 2,5891  

                  = 10984,2884 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 17904,83333 - 10984,2884 

                                                      = 6920,5449 

 

Tabel Analisis Ragam Panjang Badan: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 10984,28842 10984,28842 34,9183985 0,05 = 4,300 

JK galat 22 6920,544915 314,5702234 
 

0,01 = 7,945 

JK total 23 17904,83333 778,4710145 
 

  

n= 24         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

atau signifikan (P<0,01) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji 

lanjut korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara panjang badan dengan bobot badan. 

 
r     =   

 

 

      = 343054,1 - (2401,5) (3386) / 24 
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Tinggi Badan PI0 

 

∑ X = 2443,3 

   

 

∑ X
2
 = 249816,11 

   

 

JKx = 1077,989583 

   

 

∑ Y = 3386 

   

 

∑ Y
2
 = 495613 

   

 

Jky = 17904,83333 

   

 

∑ XY = 347991,2 

   

 

b = 3,044826886 

   

 

a = -168,8927305 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 495613 - (3386)
2
 / 24 

               = 496613 - 1464996 / 24 

               = 17904,8333 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 347991,2 - (2443,3 . 3386) / 24 . 3,0448  

                  = 9994,0099 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 17904,83333 - 9994,0099 

                                                      = 7910,8234 

 

Tabel Analisis Ragam Tinggi Badan: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 9994,009916 9994,009916 27,79334167 0,05 = 4,300 

JK galat 22 7910,823417 359,5828826 
 

0,01 = 7,945 

JK total 23 17904,83333 778,4710145 
 

  

n= 24         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

atau signifikan (P<0,01) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji 

lanjut korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tinggi badan dengan bobot badan. 

 
r    =   

 

 

      = 347991,2 - (2443,3) (3386) / 24 
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Tinggi Pinggul PI0 

 

∑ X = 2429,1 

   

 

∑ X
2
 = 246721,87 

   

 

JKx = 866,58625 

   

 

∑ Y = 3386 

   

 

∑ Y
2
 = 495613 

   

 

Jky = 17904,83333 

   

 

∑ XY = 345542,45 

   

 

b = 3,27367876 

   

 

a = -190,2538781 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 495613 - (3386)
2
 / 24 

               = 496613 - 1464996 / 24 

               = 17904,8333 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 345542,45 - (2429,1 . 3386) / 24 . 3,2736  

                  = 9287,1811 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 17904,83333 - 9287,1811 

                                                      = 8617,6522 

 

Tabel Analisis Ragam Tinggi Pinggul: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 9287,181115 9287,181115 11,93002815 0,05 = 4,300  

JK galat 22 8617,652218 391,7114645   0,01 = 7,945 

JK total 23 17904,83333 778,4710145     

n= 24         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

atau signifikan (P<0,01) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji 

lanjut korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tinggi pinggul dengan bobot badan. 

 
r   =   

 

 

     = 345542,45 - (2429,1) (3386) / 24 

          √(32,8327)  √(133,8089) 

     = 0,7202 

R
2  

= 0,5186 
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2. Analisis Regresi, Korelasi dan Determinasi Sapi Sonok PI1. 

Lingkar Dada PI1 

 

∑ X = 1891 

   

 

∑ X
2
 = 276599 

   

 

JKx = 1531,230769 

   

 

∑ Y = 3163 

   

 

∑ Y
2
 = 801762,5 

   

 

Jky = 32180,26923 

   

 

∑ XY = 466539 

   

 

b = 4,208479855 

   

 

a = -368,864262 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 801762,5 - (3163)
2
 / 13 

               = 801762,5 - 10004569 / 13 

               = 32180,2692 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 466539 - (1891 . 3163) / 13 . 4,2084  

                  = 2710,0916 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 32180,2692 - 2710,0916 

                                                      = 5060,1775 

 

Tabel Analisis Ragam Lingkar Dada: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 27120,09165 27120,09165 58,95465191 0,05 = 4,844 

JK galat 11 5060,177585 460,0161441   0,01 = 9,646 

JK total 12 32180,26923 2681,689103     

n= 13         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

atau signifikan (P<0,01) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji 

lanjut korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara lingkar dada dengan bobot badan. 

 

r    =   

 

 

      = 466539 - (1891) (3163) / 13 

          √(39,1309)  √(179,3885) 

      = 0,9180 

R
2
  = 0,8427  
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Panjang Badan PI1 

 

∑ X = 1550,3 

   

 

∑ X
2
 = 185341,53 

   

 

JKx = 462,2923077 

   

 

∑ Y = 3163 

   

 

∑ Y
2
 = 801762,5 

   

 

Jky = 32180,26923 

   

 

∑ XY = 380441,65 

   

 

b = 7,012304902 

   

 

a = -592,9366377 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 801762,5 - (3163)
2
 / 13 

               = 801762,5 - 10004569 / 13 

               = 32180,2692 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 380441,65 - (1550,3 . 3163) / 13 . 7,0123  

                  = 22732,0315 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 32180,2692 - 22732,0315 

                                                      = 9448,2376 

 

Tabel Analisis Ragam Panjang Badan: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 22732,03153 22732,03153 26,46550128 0,05 = 4,844 

JK galat 11 9448,237696 858,9306997   0,01 = 9,646 

JK total 12 32180,26923 2681,689103     

n= 13         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

atau signifikan (P<0,01) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji 

lanjut korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara panjang badan dengan bobot badan. 

 

r    =   

 

 

      = 380441,65 - (1550,3) (3163) / 13 

          √(21,5009)  √(179,3885)  

      = 0,8404 

R
2
  = 0,7063 
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Tinggi Badan PI1 

 

∑ X = 1490,1 

   

 

∑ X
2
 = 171150,67 

   

 

JKx = 350,8230769 

   

 

∑ Y = 3163 

   

 

∑ Y
2
 = 801762,5 

   

 

Jky = 32180,26923 

   

 

∑ XY = 364754,7 

   

 

b = 6,276404938 

   

 

a = -476,1131537 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 801762,5 - (3163)
2
 / 13 

               = 801762,5 - 10004569 / 13 

               = 32180,2692 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 364754,7 - (1490,1 . 3163) / 13 . 6,2764  

                  = 13820,0643 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 32180,2692 - 13820,0643 

                                                      = 18360,2049 

 

Tabel Analisis Ragam Tinggi Badan: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 13820,06431 13820,06431 8,279902546 0,05 = 4,844 

JK galat 11 18360,20492 1669,109538   0,01 = 9,646 

JK total 12 32180,26923 2681,689103     

n= 13         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) maka dilakukan uji lanjut 

korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tingg badan dengan bobot badan. 

 

r    =   

 

 

      = 364754,7 - (1490,1) (3163) / 13 

          √(18,7302)  √(179,3885) 

      = 0,6553 

R
2
  = 0,4294  
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Tinggi Pinggul PI1 

 

∑ X = 1456,6 

   

 

∑ X
2
 = 163497,3 

   

 

JKx = 290,8723077 

   

 

∑ Y = 3163 

   

 

∑ Y
2
 = 801762,5 

   

 

Jky = 32180,26923 

   

 

∑ XY = 356470,9 

   

 

b = 7,112795993 

   

 

a = -553,6537418 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 801762,5 - (3163)
2
 / 13 

               = 801762,5 - 10004569 / 13 

               = 32180,2692 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 356470,9 - (1456,6 . 3163) / 13 . 7,1127  

                  = 2710,0916 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 32180,2692 - 2710,0916 

                                                      = 17464,4961 

 

Tabel Analisis Ragam Tinggi Pinggul: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 14715,77306 14715,77306 5,487501532 0,05 = 4,844 

JK galat 11 17464,49617 1587,68147   0,01 = 9,646 

JK total 12 32180,26923 2681,689103     

n= 13         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) maka dilakukan uji lanjut 

korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tingg pinggul dengan bobot badan. 

 

r    =   

 

 

      = 356470,9 - (1456,6) (3163) / 13 

          √(17,05497)  √(179,3885) 

      = 0,6762 

R
2
  = 0,4572 
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3. Analisis Regresi, Korelasi dan Determinasi Sapi Sonok PI2. 

Lingkar Dada PI2 

 

∑ X = 2325,7 

   

 

∑ X
2
 = 387192,4 

   

 

JKx = 843,8036 

   

 

∑ Y = 4518 

   

 

∑ Y
2
 = 1483551 

   

 

Jky = 25527,36 

   

 

∑ XY = 754673 

   

 

b = 4,902013 

   

 

a = -491,615 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 1483551 - (4518)
2
 / 14 

               = 1483551 - 20412324/ 14 

               = 25527,36 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 754673 - (2325,7 . 4518) / 14 . 4,9020  

                  = 220276,37 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 25527,36 - 220276,37 

                                                      = 5250,987 

 

Tabel Analisis Ragam Lingkar Dada: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 20276,37 20276,37 46,33727221 0,05 = 4,74  

JK galat 12 5250,987 437,5823   0,01 = 9,33 

JK total 13 25527,36 1963,643     

n= 14         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

atau signifikan (P<0,01) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji 

lanjut korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara lingkar dada dengan bobot badan. 

 

r      =   

 

 

       = 754673 - (2325,7) (4518) / 14 

          √(29,0483)  √(159,7728) 

       = 0,8912 

R
2
 
   
= 0,7943 
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Panjang Badan PI2 

 

∑ X = 1873,2 

   

 

∑ X
2
 = 251202,7 

   

 

JKx = 568,56 

   

 

∑ Y = 4518 

   

 

∑ Y
2
 = 1483551 

   

 

Jky = 25527,36 

   

 

∑ XY = 607637 

   

 

b = 5,502585 

   

 

a = -413,532 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 1483551 - (4518)
2
 / 14 

               = 1483551 - 20412324/ 14 

               = 25527,36 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 607637 - (1873,2 . 4518) / 14 . 5,5025  

                  = 17215,11 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 25527,36 - 17215,11 

                                                      = 8312,243 

 

Tabel Analisis Ragam Panjang Badan: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 17215,11 17215,11 24,85266096 0,05 = 4,74  

JK galat 12 8312,243 692,6869   0,01 = 9,33 

JK total 13 25527,36 1963,643     

n= 14         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

atau signifikan (P<0,01) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) maka dilakukan uji 

lanjut korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara panjang badan dengan bobot badan. 

 

r      =   

 

 

       = 607637 - (1873,2) (4518) / 14 

          √(23,8445)  √(159,7728) 

       = 0,8212 

R
2
   = 0,6743  
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Tinggi Badan PI2 

 

∑ X = 1703,9 

   

 

∑ X
2
 = 207659,9 

   

 

JKx = 283,1093 

   

 

∑ Y = 4518 

   

 

∑ Y
2
 = 1483551 

   

 

Jky = 25527,36 

   

 

∑ XY = 551614,9 

   

 

b = 6,153202 

   

 

a = -426,174 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 1483551 - (4518)
2
 / 14 

               = 1483551 - 20412324/ 14 

               = 25527,36 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 551614,9 - (1703 . 4518) / 14 . 6,1532  

                  = 10719,05 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 25527,36 - 10719,05 

                                                      = 14808,3 

 

Tabel Analisis Ragam Tinggi Badan: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 10719,05 10719,05 8,686250799 0,05 = 4,74  

JK galat 12 14808,3 1234,025   0,01 = 9,33 

JK total 13 25527,36 1963,643     

n= 14         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) maka dilakukan uji lanjut 

korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tinggi badan dengan bobot badan. 

 

r     =   

 

 

       = 551614,9 - (1703,9) (4518) / 14 

          √(16,8258)  √(159,7728) 

       = 0,648 

R
2
 
   
= 0,4199 
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Tinggi Pinggul PI2 

 

∑ X = 1697,6 

   

 

∑ X
2
 = 206089,3 

   

 

JKx = 243,1543 

   

 

∑ Y = 4518 

   

 

∑ Y
2
 = 1483551 

   

 

Jky = 25527,36 

   

 

∑ XY = 549417,1 

   

 

b = 6,486945 

   

 

a = -463,874 

    

Analisis Ragam: 

JK Total = ∑ Y
2
 - (∑Y)

2
 / n 

               = 1483551 - (4518)
2
 / 14 

               = 1483551 - 20412324/ 14 

               = 25527,36 

JK Regresi = ∑ XY - (∑ X . ∑Y) / n . b  

                  = 549417,1 - (1697,6 . 4518) / 14 . 6,4869  

                  = 10232,04 

JK Galat = JK Total - JK Regresi = 25527,36 - 10232,04 

                                                      = 15295,31 

 

Tabel Analisis Ragam Tinggi Pinggul: 

SK db JK KT  F hitung F tabel 

JK regresi 1 10232,04 10232,04 8,027592033 0,05 = 4,74  

JK galat 12 15295,31 1274,609   0,01 = 9,33 

JK total 13 25527,36 1963,643     

n= 14         

Keterangan: Nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

  

Setelah uji regresi menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) maka dilakukan uji lanjut 

korelasi untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara tinggi pinggul dengan bobot badan. 

 

r      =   

 

 

       = 549417,1 - (1697,6) (4518) / 14 

          √(15,5934)  √(159,7728) 

       = 0,6331 

R
2
   = 0,4008  
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Pendugaan Bobot Badan Berdasarkan Ukuran Statistik 

Vital Menggunakan Rumus Persamaan Regresi Linier Sederhana 

 

Berdasarkan analisis pada Lampiran 2, didapatkan rumus regresi linier sederhana sebagai 

berikut: 

Rumus persamaan regresi linier sederhana: 

Variabel PI0 PI1 PI2 

Lingkar dada Y=-173,79+2,59X Y=-368,86+4,20X Y=-491,61+4,90X 

Panjang badan Y=-177,99+2,58X Y=-592,93+7,01X Y=-413,53+5,50X 

Tinggi badan Y=-168,89+3,04X Y=-476,11+6,27X Y=-426,17+6,15X 

Tinggi pinggul Y=-190,25+3,27X Y=-553,65+7,11X Y=-463,87+6,48X 

Keterangan      : X = Variabel (kg) 

  

 

Y = bobot badan (kg) 

   

Hasil Penyimpangan Kelompok Umur PI0 

No 

BB 

Timbang 

(kg) 

Hasil perhitungan regresi 

berdasarkan variabel 

Persentase penyimpangan hasil 

perhitungan berdasarkan variabel 

LD 

(kg) 

PB 

(kg) 

TB 

(kg) 

TP 

(kg) 
LD (%) PB (%) TB (%) TP (%) 

1 104 100,75 59,11 109,27 103,72 3,13 43,16 5,07 0,27 

2 87,5 92,98 43,89 111,40 121,71 6,26 49,84 27,31 39,09 

3 130,5 116,29 67,11 118,09 114,19 10,89 48,57 9,51 12,50 

4 119 116,29 56,79 124,77 124,32 2,28 52,28 4,85 4,47 

5 130 131,83 43,89 110,79 106,99 1,41 66,24 14,78 17,70 

6 162 149,96 82,59 141,49 136,75 7,43 49,02 12,66 15,59 

7 173 181,04 112,00 171,59 174,36 4,65 35,26 0,82 0,78 

8 204 190,62 123,61 151,83 158,33 6,56 39,41 25,57 22,39 

9 155 157,73 87,49 159,43 167,16 1,76 43,55 2,86 7,85 

10 166 170,68 110,97 180,71 175,99 2,82 33,15 8,86 6,02 

11 138 131,83 81,56 144,23 135,44 4,47 40,90 4,51 1,85 

12 140 142,19 108,39 156,39 144,93 1,56 22,58 11,71 3,52 

13 140 147,37 82,33 132,07 134,13 5,26 41,19 5,66 4,19 

14 153,5 142,19 69,69 133,89 138,06 7,37 54,60 12,77 10,06 

15 116,5 126,65 62,21 121,43 131,52 8,71 46,60 4,23 12,89 

16 109 108,52 68,66 137,85 143,29 0,44 37,01 26,46 31,46 

17 180,5 181,04 95,49 171,59 169,45 0,30 47,10 4,94 6,12 

18 138 131,83 81,56 144,23 135,44 4,47 40,90 4,51 1,85 

19 140 142,19 108,39 156,39 144,93 1,56 22,58 11,71 3,52 

20 140 147,37 82,33 132,07 134,13 5,26 41,19 5,66 4,19 

21 153,5 142,19 69,69 133,89 138,06 7,37 54,60 12,77 10,06 

22 116,5 126,65 62,21 121,43 131,52 8,71 46,60 4,23 12,89 

23 109 108,52 68,66 137,85 143,29 0,44 37,01 26,46 31,46 

24 180,5 181,04 95,49 171,59 169,45 0,30 47,10 4,94 6,12 

Rata – rata penyimpangan 4,31 43,35 10,54 11,12 

Keterangan:  BB = bobot badan, LD = lingkar dada, PB = panjang badan 

  TB = tinggi badan, TP = tinggi pinggul 



Hasil Penyimpangan Kelompok Umur PI1 

No 

BB 

Timbang 

(kg) 

Hasil perhitungan berdasarkan 

variabel 

Persentasi penyimpangan hasil 

perhitungan berdasarkan variabel 

LD 

(kg) 

PB 

(kg) 

TB 

(kg) 

TP 

(kg) 
LD (%) PB (%) TB (%) TP (%) 

1 162,5 143,54 160,65 169,07 181,52 11,67 1,14 4,04 11,71 

2 180 177,14 162,05 246,82 213,52 1,59 9,97 37,12 18,62 

3 198 210,74 205,51 223,00 183,66 6,43 3,79 12,62 7,24 

4 295 261,14 271,40 236,79 239,83 11,48 8,00 19,73 18,70 

5 228 244,34 239,16 244,31 237,69 7,17 4,89 7,15 4,25 

6 234,5 231,74 230,75 216,10 219,21 1,18 1,60 7,85 6,52 

7 276 256,94 276,31 254,97 258,31 6,91 0,11 7,62 6,41 

8 298 273,74 275,61 272,53 281,78 8,14 7,51 8,55 5,44 

9 277,5 273,74 283,32 259,99 258,31 1,35 2,10 6,31 6,91 

10 324 332,54 295,24 253,09 265,42 2,64 8,88 21,89 18,08 

11 283,5 273,74 247,57 315,16 289,60 3,44 12,67 11,17 2,15 

12 203,5 227,54 263,69 219,86 277,51 11,81 29,58 8,04 36,37 

13 202,5 240,14 248,27 241,81 252,62 18,59 22,60 19,41 24,75 

Rata – rata penyimpangan 7,11 8,68 13,19 12,86 

Keterangan:  BB = bobot badan, LD = lingkar dada, PB = panjang badan 

  TB = tinggi badan, TP = tinggi pinggul 

 

Hasil Penyimpangan Kelompok Umur PI2 

No 

BB 

Timbang 

(kg) 

Hasil perhitungan regresi 

berdasarkan variabel 

 Persentase penyimpangan hasil 

perhitungan berdasarkan variabel 

LD 

(kg) 

PB 

(kg) 

TB 

(kg) 

TP 

(kg) 
LD (%) PB (%) TB (%) TP (%) 

1 333 327,67 315,77 309,99 316,97 1,60 5,17 6,91 4,81 

2 373 348,74 356,47 358,57 355,85 6,50 4,43 3,87 4,60 

3 388 373,24 370,22 364,11 361,68 3,80 4,58 6,16 6,78 

4 339 370,79 327,32 325,98 324,10 9,38 3,45 3,84 4,40 

5 371 341,39 354,82 342,58 339,65 7,98 4,36 7,66 8,45 

6 292 277,69 286,62 348,73 359,74 4,90 1,84 19,43 23,20 

7 327 338,94 335,57 330,28 323,45 3,65 2,62 1,00 1,09 

8 379 356,09 361,97 345,66 344,19 6,04 4,49 8,80 9,19 

9 309 324,24 342,72 328,44 317,62 4,93 10,91 6,29 2,79 

10 298,5 292,39 267,37 271,86 271,61 2,05 10,43 8,93 9,01 

11 306 324,73 298,72 286,00 294,29 6,12 2,38 6,54 3,83 

12 254 262,99 311,92 298,30 312,43 3,54 22,80 17,44 23,01 

13 247,5 242,90 249,22 314,91 297,53 1,86 0,69 27,23 20,21 

14 301 331,59 334,47 287,23 287,16 10,16 11,12 4,57 4,60 

Rata – rata penyimpangan 5,18 6,38 9,19 9,00 

Keterangan:  BB = bobot badan, LD = lingkar dada, PB = panjang badan 

  TB = tinggi badan, TP = tinggi pinggul 



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sapi Sonok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kontes Sapi Sonok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penimbangan bobot badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengukuran lingkar dada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengukuran panjang badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengukuran tinggi badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pengukuran tinggi pinggul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


