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CORRELATION OF BODY WEIGHT AND 
VITAL STATISTICS OF MADURA RACING 

BULLS IN SUMENEP DISTRICT 
 

Mubarak, Z.S1, Maylinda, S.2 and Ciptadi, G.2 
1) Student at Animal Husbandry Faculty, Brawijaya 

University Malang 
2) Lecturer at Animal Husbandry Faculty, Brawijaya 

University Malang 
 

ABSTRACT 
 

This objective of this research is to analyze the 
relationship between body weight and vital statistics 
of body height (BH), chest girth (CG) and body length 
(BL) of Madura Racing bull. There were 24 Madura 
Racing bulls ranged from 6 to 36 months of age 
observed as samples at different farms of Sumenep 
district from December 2014 to January 2015. Data 
were subjected to statistical analysis of one way 
classificaion, followed by regression and correlation 
analysis to test the relationship between variables 
observed. Result showed that bull age significantly 
(P<0,01) affected vital statistics and body weight, but 
the rate of growth had decreased as the animal reached 
18 months of age. Body weight of Madura Racing 
bulls is the best predicted by the regression equation 
Ŷ= -57,361+1,6444x, where as x is chest girth. In 
conclusion chest girth is the most accurate to estimate 
the body weight of Madura Racing bulls.  
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Sapi Madura merupakan salah satu sapi lokal 

Indonesia yang berkembang di Pulau Madura dan 
dapat bertahan hidup pada lingkungan dan pakan yang 
kurang baik. Sapi Madura Jantan biasanya digunakan 
untuk balapan sapi yang biasa disebut kerapan sapi. 
Bobot badan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi performans sapi Kerapan, sehingga 
bobot badan harus dijaga karena mempengaruhi 
kecepatan lari. Sebagian besar peternak hanya 
menaksir bobot badan ternak hanya dengan melihat 
ukuran tubuh ternak dan timbangan untuk ternak juga 
sulit ditemukan dan masih sedikitnya referensi untuk 
mengestimasi bobot badan sapi kerapan. Salah satu 
alternatif untuk mengetahui bobot badan ternak adalah 
dengan cara mengukur statistik vital sapi yang 
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meliputi tinggi gumba, lingkar dada dan panjang 
badan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
korelasi bobot badan dan statistik vital pada sapi 
Madura Kerapan, sehingga mempermudah peternak 
dalam mengestimasi bobot badan sapi Kerapan. 
Penelitian dilaksanakan di beberapa kecamatan di 
Kabupaten Sumenep Madura pada tanggal 15 
Desember 2014 sampai dengan 15 Januari 2015. 
Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sapi Madura Kerapan berjumlah 24 ekor yang terbagi 
atas 3 kelompok umur, yaitu 6 – 17 bulan, 18 – 24 
bulan dan 25 – 36 bulan. Setiap kelompok umur terdiri 
dari 8 ekor ternak. Data penelitian dianalisis 
menggunakan ANOVA satu arah (one way 
classification). Apabila terdapat perbedaan yang nyata 
maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT). Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung 
koefisien korelasi. Setelah mendapatkan hasil dari 
koefisien korelasi dilanjutkan dengan uji t. Apabila 
melebihi dari tabel t maka korelasi tersebut nyata, 
tetapi apabila uji t lebih rendah dari tabel t maka 
korelasi tersebut tidak nyata. 

Hasil analisis statistik pada bobot badan, 
terhadap statistik vital (tinggi gumba, lingkar dada dan 
panjang badan) memiliki korelasi yang signifikan 
(P<0,01). Bobot badan dan tinggi gumba memiliki 
korelasi yang sangat signifikan (P<0,01) di semua 
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kelompok umur. Model persamaan regresi terbaik 
tinggi gumba yaitu Y’= -45,071+1,5001x pada P0 
(umur 6 – 17 bulan). Korelasi bobot badan dan lingkar 
dada yang sangat signifikan (P<0,01) terdapat pada 
umur 6 – 17 bulan dan 25 – 36 bulan, sedangkan pada 
umur 18 – 24 bulan memiliki korelasi yang signifikan 
(P<0,05). Persamaan regresi terbaik lingkar dada 
untuk mengestimasi bobot badan, yaitu Y’= -
298,48+3,7687x pada P2 (umur 35 – 36 bulan). Bobot 
badan dan panjang badan yang memiliki nilai korelasi 
yang sangat signifikan (P<0,01) hanya terdapat pada 
umur 18 – 24 bulan, sedangkan pada umur 6 – 17 
bulan tidak memiliki korelasi yang signifikan 
(P>0,05) dan pada umur 25 – 36 bulan nilai 
korelasinya negatif dan tidak signifikan (P>0,05). 
Persamaan regresi terbaik pada panjang badan untuk 
mengestimasi bobot badan adalah Y’= -
23,037+1,7217x pada P1 (umur 18 – 24 bulan). 
Adanya nilai korelasi yang negatif ini disebabkan oleh 
umur ternak yang telah dewasa dan perkembangannya 
mulai terhenti dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa 
faktor seperti pakan, lingkungan, jenis ternak dan 
manajemen pemeliharaan ternak.  

Bobot badan dan statistik vital memiliki 
korelasi yang signifikan. Lingkar dada dan tinggi 
gumba merupakan variabel yang baik digunakan 
untuk mengestimasi bobot badan. Persamaan regresi 
yang paling baik untuk mengestimasi bobot badan 
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yaitu Y’= -57,361+1,6444x yang terdapat pada 
variabel lingkar dada P0 (6 – 17 bulan). Bobot badan 
sapi Kerapan pada penelitian ini tergolong kecil 
hingga sedang. Sapi Kerapan seharusnya memiliki 
bobot badan yang tidak terlalu besar sehingga dapat 
berlari dengan cepat dan gesit karena bobot badan 
mempengaruhi kecepatan sapi Kerapan.
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1.Latar Belakang 
Sapi Madura merupakan salah satu bangsa sapi 

lokal Indonesia yang banyak dikembangbiakkan di 
Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura. Keunggulan 
sapi Madura adalah secara genetik memiliki sifat 
toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal 
serta tahan terhadap serangan caplak, kemampuan 
adaptasi tinggi terhadap kualitas pakan yang rendah, 
serta kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan 
dengan sapi impor (Nurgiartiningsih, 2011). Wijono 
dan Setiadi (2004) menambahkan bahwa sapi Madura 
merupakan salah satu plasma nutfah sapi potong 
indigenous dan toleran pada lingkungan 
agroekosistem kering dan berkembang baik di pulau 
Madura. Menurut Rizqina, dkk (2011), sapi di Madura 
digunakan sebagai alat untuk membantu membajak 
sawah/tegalan, tabungan, sebagai hiburan dan sebagai 
sumber pendapatan. Selain itu, peternak 
memanfaatkan sapi untuk menghasilkan bibit sapi 
potong dan sapi bakalan Kerapan. Upaya pelestarian 
sapi Madura telah lama dilaksanakan sejak 
pemerintah Hindia Belanda dengan strategi sosial 
seperti diadakan Kerapan sapi dan lomba sapi Sonok 
(Setiadi dan Diwyanto, 1997). 
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Kontes sapi Sonok dan Kerapan sapi 
merupakan kesenian tradisional masyarakat Pulau 
Madura. Sapi Sonok mengedepankan segi keindahan, 
keserasian dan keterampilan sapi betina. Sementara 
sapi Kerapan mementingkan kegesitan dan kecepatan 
sapi jantan (Kutsiyah, 2012). Bobot badan merupakan 
salah satu indikator yang mempengaruhi kegesitan 
dan kecepatan dari sapi Kerapan, sehingga bobot 
badan sapi Kerapan tidak terlalu besar. Menurut 
Zurahmah dan Enos (2011), bobot badan seekor sapi 
hanya dapat diketahui secara tepat melalui cara 
penimbangan, namun dalam situasi dan kondisi 
tertentu, terutama pada kondisi peternakan rakyat, 
jarang atau tidak tersedia alat timbangan ternak sapi. 
Oleh karena itu dibutuhkan cara lain yang dianggap 
praktis untuk mengestimasi bobot badan seekor 
ternak.  

Beberapa penelitian telah melaporkan adanya 
hubungan antara dimensi ukuran tubuh pada sapi 
dengan bobot badannya sehingga dihasilkan suatu 
formula untuk mengestimasi bobot badan. Afolayan, 
et al (2006) telah membuktikan bahwa penempatan 
penggunaan karakteristik ternak yang hidup dapat 
digunakan untuk memprediksi bobot badan. 
Anggraeni dan Triwulaningsih (2007) menambahkan 
bahwa pendugaan bobot badan berdasarkan 
morfometrik tubuh dilakukan dengan menetapkan 
setiap ukuran tubuh sebagai variabel penduga bobot 
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badan dalam persamaan regresi. Hubungan bobot 
badan dan statistik vital dalam penelitian ini dapat 
dinyatakan dalam nilai korelasi serta analisis regresi 
untuk menghasilkan persamaan yang dapat dijadikan 
acuan untuk menduga bobot badan berdasarkan hasil 
ukuran statistik vital. 

 
1.2.Rumusan Masalah 

Sapi Kerapan memiliki fungsi utama sebagai 
sapi perlombaan balap. Kegesitan, kelincahan dan 
kecepatan merupakan peranan penting dalam Kerapan 
sapi. Salah satu indikator yang mempengaruhi 
kegesitan, kelincahan dan kecepatan dari sapi 
Kerapan adalah bobot badan, sehingga bobot badan 
harus tetap dijaga agar kecepatan sapi Kerapan 
optimal. Pada peternakan rakyat, masih banyak para 
peternak yang tidak mengetahui bobot badan sapi 
Kerapannya dan hanya bermodalkan penaksiran. 
Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya 
peternak tidak mengetahui bobot badan ternaknya 
adalah sulitnya menemukan timbangan khusus ternak 
besar ditambah belum banyaknya referensi untuk 
mengestimasi bobot badan pada sapi Kerapan. Para 
peternak biasanya menggunakan ukuran tubuh untuk 
mengestimasi bobot badan. Ukuran statistik vital, 
seperti tinggi gumba, lingkar dada dan panjang gumba 
dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengetahui 
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pendugaan bobot badan ternak sapi dalam hal ini sapi 
Madura Kerapan.  

 
1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 
hubungan korelasi bobot badan dan ukuran statistik 
vital yang meliputi panjang badan, tinggi gumba dan 
lingkar dada pada sapi Madura Kerapan yang 
selanjutnya digunakan untuk mengestimasi bobot 
badan sapi Madura Kerapan. 

 
1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai alternatif dalam mengestimasi bobot badan 
sapi Madura Kerapan dengan menggunakan ukuran 
statistik vital yang meliputi panjang badan, tinggi 
gumba dan lingkar dada. 

 
1.5.Kerangka Pikir 

Sapi Madura merupakan sapi potong yang 
memiliki kemampuan daya adaptasi yang baik 
terhadap stress pada lingkungan tropis, mampu hidup 
pada keadaan pakan yang kurang baik, tumbuh dan 
berkembang dengan baik serta tahan terhadap caplak. 
Selain sebagai sapi potong, sapi Madura digunakan 
sebagai hobi dimana sapi Madura jantan sebagai sapi 
balap sedangkan sapi Madura betina digunakan 
sebagai sapi kecantikan. Sapi balap atau biasa disebut 
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sapi Kerapan mengutamakan kelincahan dan 
kecepatan. Kelincahan dan kecepatan tersebut salah 
satunya dipengaruhi oleh bobot badan sapi tersebut.  

Pengukuran bobot badan di peternakan rakyat 
biasanya menggunakan timbangan untuk mengetahui 
bobot badan ternak, tetapi dalam situasi dan kondisi 
tertentu timbangan tersebut tidak efisien, seperti 
ternak yang kurang jinak dan harga timbangan yang 
mahal, sehingga para peternak mengestimasi bobot 
badan ternak berdasarkan visual. Alternatif untuk 
mengukur bobot badan tanpa menggunakan 
timbangan adalah dengan cara melakukan pengukuran 
statistik vital pada ternak. Afolayan, et al (2006) telah 
membuktikan bahwa penempatan penggunaan 
karakteristik ternak yang hidup dapat digunakan untuk 
memprediksi bobot badan. Anggraeni dan 
Triwulaningsih (2007) menambahkan bahwa 
pendugaan bobot badan berdasarkan morfometrik 
tubuh dilakukan dengan menetapkan setiap ukuran 
tubuh sebagai variabel penduga bobot badan dalam 
persamaan regresi. Pengukuran statistik vital sapi 
Kerapan yang meliputi panjang badan, tinggi gumba 
dan lebar dada dapat menjadi alternatif untuk 
mengestimasi bobot badan pada ternak sapi. 
Penelitian ini digambarkan dalam sebuah kerangka 
pikir yang terdapat pada Gambar 1.
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Sapi jantan Sapi betina 

Sapi Kerapan 

Pejantan unggul 

Sapi potong 

Sapi induk 

Pengukuran statistik vital (panjang badan, tinggi 
gumba dan lingkar dada) dan bobot badan 

Sapi 
Kerapan P0 

(6 – 17 
bulan) 

Sapi 
Kerapan P1 

(18 – 24 
bulan) 

Sapi 
Kerapan P2 

(25 – 36 
bulan) 

Korelasi bobot badan dan statistik vital (panjang 
badan, tinggi gumba dan lingkar dada) pada sapi 

Madura Kerapan. 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Sapi Madura 
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1.6.Hipotesis 
H0: Statistik vital sapi Kerapan yang meliputi tinggi 

gumba, lingkar dada dan panjang badan tidak 
memiliki korelasi yang signifikan terhadap bobot 
badan dan pada kelompok umur yang berbeda 

H1: Statistik vital sapi Kerapan yang meliputi tinggi 
gumba, lingkar dada dan panjang badan memiliki 
korelasi yang signifikan terhadap bobot badan 
dan pada kelompok umur yang berbeda. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Sapi Madura 
 Sapi Madura sebagai sapi lokal Indonesia 

merupakan salah satu sumber daya genetik yang ada 
di Indonesia. Sapi Madura mempunyai beberapa 
keunggulan yaitu memiliki kinerja reproduksi yang 
lebih baik dibandingkan dengan sapi jenis Bos taurus, 
lebih tahan terhadap panas dan penyakit caplak 
(Hartatik, dkk, 2009). Nurgiatiningsih (2010) 
menambahkan bahwa sapi Madura merupakan salah 
satu bangsa sapi asli Indonesia yang banyak 
dikembangkan di Jawa Timur, khususnya di Pulau 
Madura. Keunggulan sapi Madura adalah secara 
genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas 
dan lingkungan marginal serta tahan serangan caplak, 
kemampuan adaptasi tinggi terhadap kualitas pakan 
yang rendah, serta kebutuhan pakan lebih sedikit 
dibandingkan dengan sapi impor.  

Sapi Madura merupakan salah satu plasma 
nutfah sapi potong indigenous yang berkembang baik 
di Pulau Madura. Penurunan produktivitas sapi 
Madura dapat diakibatkan oleh seleksi negatif yaitu 
pemotongan sapi produktif dan faktor inbreeding 
akibat Pulau Madura merupakan wilayah tertutup 
untuk sapi potong lain. Kontribusi sapi Madura 
sebagai sapi potong yang berkembang dengan baik di 
Jawa Timur khususnya di Pulau Madura mempunyai 
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kontribusi yang cukup besar sampai 24% dari 
kebutuhan supplai sapi potong yang berasal dari Jawa 
Timur (Wijono dan Setiadi, 2004). Lenstra and 
Bradley (1999) mengatakan bahwa bangsa sapi 
Madura yang berada di Pulau Madura yang biasa 
disebut sapi balap merupakan hasil persilangan 
campuran antara sapi dan banteng. Hasil persilangan 
sapi dan banteng merupakan kesuksesan tersendiri. 

Karakteristik geografis Pulau Madura yang 
sebagian besar berbukit, berbatu dan berupa lahan 
kering merupakan salah satu faktor penentu bahwa 
sapi Madura merupakan komoditi dominan didalam 
sistem usahatani di wilayah Pulau Madura. Walaupun 
banyak bukti yang menyatakan bahwa sapi Madura 
memiliki keunggulan, tetapi sapi bangsa ini belum 
banyak diminati oleh peternak di luar Madura. Para 
peternak selama ini beranggapan bahwa sapi Madura 
hanya cocok dikembangkan sebagai tenaga kerja 
pengolah lahan dan ternak hiburan (Kerapan dan 
Sonok), sehingga dianggap tidak responsif terhadap 
perbaikan manajemen khususnya pakan dan tidak 
efisien dalam mengkonversi pakan menjadi daging 
(Arifin, dkk, 2008). Perkembangan ekonomi 
tampaknya mempengaruhi pola peternak di Pulau 
Madura. Dinas peternakan setempat menggalakkan 
inseminasi buatan dan perkawinan silang antara sapi 
Madura dengan sapi Limousin. Hartono (2012) 
mengatakan bahwa perkawinan silang itu 
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menghasilkan produksi sapi dengan kualitas lebih 
bagus dari sapi lokal yang dikenal dengan sapi Limura 
(Limousin Madura). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
bobot sapi hasil kawin silang ini lebih besar, 
penampilan eksterior tubuh dan pertumbuhannya 
lebih baik dibandingkan sapi Madura. Program kawin 
silang ini berdampak pada beralihnya sebagian 
peternak mengawinkan sapi Madura dengan sapi 
Limosin, sehingga dikhawatirkan akan terjadi 
penurunan plasma nutfah sapi Madura (Hartono, 
2012). 

Wijono dan Setiadi (2004) menerangkan 
bahwa konformasi sapi Madura pada bagian kepala 
memiliki tanduk besar yang mengarah dorso lateral, 
pada sapi jantan memiliki gumba (punuk), sedangkan 
yang betina tidak tampak adanya punuk (kecil). Selain 
itu, sapi Madura memiliki warna rambut merah bata – 
merah coklat, warna sapi jantan dan betina sama sejak 
lahir sampai dewasa; garis punggung (linea spinosum) 
kehitaman-coklat tua masih ditemukan, warna 
keputih-putihan pada daerah kaki (metacarpus-
phalanx) dan sekitar pantat (Wijono dan Setiadi, 
2004). 
 
2.2 Sapi Kerapan 

 Madura dikenal memiliki serpihan budaya dan 
tradisi yang mengakar kuat. Salah satu bentuk tradisi 
yang cukup spesifik, menarik dan dominan di Pulau 
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Madura adalah Kerapan sapi (kerrapan sapeh). 
Kerapan sapi adalah salah satu bentuk tradisi yang 
mengandung perpaduan antara kesenian, tradisi dan 
perlombaan (Rozi, 2013). Kerapan sapi secara jelas 
menggunakan sapi lokal yaitu sapi Madura jantan 
yang memiliki kemampuan lari cepat dan gesit. Selain 
dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, sapi Madura 
mampu menunjang kebutuhan ekonomi karena 
memiliki harga jual tinggi. Sapi betina dipelihara 
secara baik sebagai sapi pajangan yang dikenal 
sebagai sapi Sonok, sedangkan sapi jantan digunakan 
untuk pacuan sebagai sapi Kerapan (Hartono, 2012). 
Riszqina, dkk (2014) mengatakan bahwa beberapa 
faktor yang mempengaruhi performans usaha sapi 
Kerapan di Pulau Madura adalah produktivitas ternak 
sapi Kerapan, motivasi peternak, keterampilan tenaga 
kerja dan skala usaha. 

Sapi Kerapan adalah sapi Madura jantan yang 
genotipnya masih relatif murni, tetapi dipelihara 
secara khusus (ransum dan latihan) untuk membentuk 
badan dan perilaku sebagai sapi balap. Sapi Kerapan 
tidak selalu berasal dari turunan sapi Kerapan juga, 
tetapi calonnya sudah tampak sejak sapi masih muda. 
Performans sapi Kerapan secara umum sama dengan 
sapi Madura jantan, tetapi tubuhnya lebih tinggi, tegap 
dan panjang serta perototannya berkembang sangat 
baik, sehingga mampu mencapai berat badan diatas 
500 kg. Harga sepasang sapi Kerapan yang mampu 
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menjuarai lomba adu kecepatan lari di tingkat 
kabupaten dapat mencapai 100 juta rupiah, sedangkan 
juara lomba tingkat nasional mampu mencapai harga 
200 juta rupiah (Aryogi dan Romjali, 2006). Sapi 
Kerapan dibentuk melalui tiga perlakuan 
pemeliharaan, yaitu: 
a. Pembentukan tubuh sapi Kerapan harus 

mempunyai bentuk tubuh yang tegap dan 
perototan yang berkembang sangat bagus. Sapi 
Kerapan diberi perlakuan setiap hari dari pagi 
sampai sore yaitu kedua tali di kanan dan kiri 
kepala sapi diikatkan kearah atas pada tiang serta 
kedua kaki depan menginjak sebuah kayu atau 
batu setinggi 10-20 cm dari permukaan tanah. 
Seluruh badan sapi dipijat menggunakan ramuan 
khusus untuk merangsang pembentukan otot, 
menghaluskan dan mengkilatkan bulu dan 
melemaskan kulit sapi. 

b. Pemberian ransum dan jamu-jamuan khusus. 
Selain diberi pakan hijauan pilihan dan pakan 
penguat khusus ramuan buatan peternak sendiri, 
sapi Kerapan secara berkala diberi jamu-jamuan 
khusus sebagai sumber tenaga untuk mempercepat 
lari dan membantu pembentukan perototan 
tubuhnya. 

c. Latihan lari. Secara berkala sapi dilatih untuk 
membentuk perilaku agresif dan peka terhadap 



 

14 
 

rangsangan sakit karena dilukai, sehingga mampu 
berlari dengan cepat (Aryogi dan Romjali, 2006). 

Tubuh sapi Kerapan jauh lebih besar, lebih 
tinggi dan lebih panjang dibandingkan sapi Madura 
biasa. Performans reproduksinya tidak diketahui 
karena bukan sebagai sapi pejantan. Harga sapi 
Kerapan berkisar Rp 10 – 75 juta dan jumlah 
populasinya di Kabupaten Sumenep hanya sekitar 800 
– 1000 ekor. Sapi Kerapan sangat disenangi oleh 
hampir semua penduduk pedesaan di Pulau Madura 
karena merupakan bagian integral dari nilai-nilai 
sosial budaya masyarakat Madura dan membawa 
prestise bagi pemiliknya. Mahalnya harga sapi dan 
biaya perawatan menyebabkan tidak semua orang 
Madura mampu memelihara sapi Kerapan (Aryogi 
dan Romjali, 2006).  

Silsilah atau recording sapi Kerapan belum 
dilakukan dan kalaupun ada porsinya sangat kecil. 
Dilihat dari sisi budaya, perlombaan Kerapan sapi 
mengandung nilai kerja keras, kerja sama, persaingan, 
ketertiban dan sportivitas. Sementara ditinjau dari 
aspek ekonomi, budaya Kerapan sapi adalah salah 
satu bentuk industri kreatif yang mampu menjadi 
sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 
lapangan kerja bagi penduduk setempat khususnya di 
wilayah penyuplai sapi Kerapan. Hal tersebut 
disebabkan Kerapan sapi mampu menggerakkan 
banyak pelaku ekonomi yang berkecimpung dan 
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merasakan manisnya keuntungan mulai dari 
pemilihan bibit, manajemen pemeliharaan hingga 
transaksi jual – beli sapi Kerapan (Kutsiyah, 2012). 

 
2.3 Bobot Badan 
 Bobot badan memegang peranan penting 
dalam pola pemeliharaan yang baik karena selain 
untuk menentukan kebutuhan nutrisi, jumlah 
pemberian pakan, jumlah dosis obat dan bobot badan 
juga dapat digunakan untuk menentukan nilai jual 
ternak tersebut (Jaelani, dkk, 2013). Cara yang paling 
akurat untuk mengetahui bobot badan ternak dapat 
dilakukan dengan menimbang ternak secara langsung. 
Namun secara praktis di lapangan, penimbangan 
ternak besar seperti sapi memerlukan kerja keras, 
terutama apabila akan dilakukan penimbangan di 
pedesaan atau di daerah terpencil dengan keadaan 
topografi yang sulit dijangkau dengan transportasi 
(Priyanto, 1994). Suranjaya dan Wiyana (2011) 
menambahkan bahwa pengetahuan dan keterampilan 
peternak dalam mengukur bobot badan maupun 
capaian pertambahan bobot badan ternak adalah salah 
satu aspek manajemen yang cukup penting pada usaha 
pemeliharaan sapi potong.  

Pengukuran bobot badan ternak yang 
dilakukan dengan baik sangat membantu peternak 
dalam menentukan jumlah pemberian pakan yang 
tepat, pemberian dosis obat serta menetapkan nilai 
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atau harga jual ternak secara benar. Bobot badan 
ternak dapat diketahui langsung dengan cara 
menimbang menggunakan timbangan. Namun 
timbangan ternak berkapasitas besar untuk sapi hanya 
tersedia di lokasi tertentu saja seperti pasar hewan atau 
rumah potong, sedangkan pada peternakan rakyat 
sama sekali tidak ada atau tidak memilikinya. Ukuran 
bobot badan sapi Kerapan berkisar 246 – 533 kg 
(Aryogi dan Romjali, 2006). 

 
2.4 Pengukuran Statistik Vital  
 Parameter tubuh sapi adalah nilai-nilai yang 
dapat diukur dari bagian tubuh ternak antara lain 
ukuran kepala, tinggi, panjang, lebar, kedalaman dan 
lingkar dada. Suin (2001) menjelaskan ukuran bagian 
tubuh ternak yang dapat diukur pada Gambar 2. 

Gambar 2. Bagian tubuh ternak yang dapat dihitung 

Gambar 2 menjelaskan huruf A merupakan 
panjang badan, huruf B merupakan tinggi gumba, 
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huruf C merupakan lingkar dada, huruf D merupakan 
lingkar radius, huruf E merupakan lingkar 
metacarpus, huruf F merupakan lingkar tibia dan 
huruf G merupakan lingkar metatarsus. Indikator 
penilaian produktivitas dapat dilihat berdasarkan 
parameter tubuh yang sering digunakan dalam menilai 
produktivitas antara lain lingkar dada, tinggi badan 
dan panjang badan (Jaelani, dkk, 2013). Ukuran-
ukuran tubuh ternak dapat berbeda satu sama lain 
dimana setiap komponen tubuh mempunyai kecepatan 
pertumbuhan atau perkembangan yang berbeda-beda 
akibat pengaruh genetik maupun lingkungan, tetapi 
dapat berkorelasi satu sama lain (Destanto, 2011). 
Tiga formula untuk mengestimasi bobot badan yaitu 
Schoorl, Winter dan Smith. Gafar (2007) dalam 
Zurahmah dan Enos (2011) menyatakan bahwa 
hingga kini dikenal beberapa formula untuk 
mengestimasi bobot badan berdasarkan ukuran tubuh 
ternak seperti yang tersaji pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Formula untuk mengestimasi bobot badan 

No. Rumus Penyelesaian 
1 Schoorl Bobot badan (lbs) = (Lingkar dada (cm) + 22)2/100 

2 Winter 
Bobot badan (lbs) = {(Lingkar dada (inchi))2 x 
Panjang badan (inchi)}/300 

3 Smith Bobot badan (lbs) = {Lingkar dada (cm) + 18}2/100 

Sumber: Zurahmah dan Enos (2011) 

2.5 Korelasi Bobot Badan dan Statistik Vital 
 Parameter tubuh yang sering digunakan dalam 
menilai produktivitas antara lain lingkar dada, tinggi 
badan dan panjang badan (Jaelani, dkk, 2013). Cara 
lain adalah penaksiran menggunakan rumus korelasi 
antara bobot badan dengan beberapa ukuran dimensi 
tubuh ternak sapi. Penaksiran menggunakan rumus ini 
adalah untuk menghindari sifat subyektivitas sehingga 
hasil taksiran dapat lebih akurat. Secara keseluruhan 
ukuran tubuh sapi Madura menurut Siregar et al 
(1985) dalam Aisiyah (2000) dapat dilihat pada Tabel 
2.
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Tabel 2. Bobot badan, tinggi gumba, panjang badan dan lingkar dada sapi Madura jantan 

berdasarkan umur 

No. 
Kelas umur 

(bulan) 
Jumlah total 

contoh 
Bobot badan 

(kg) 
Tinggi gumba 

(cm) 
Panjan badan 

(cm) 
Lingkar dada 

(cm) 
1. 3 1 45,0 73,0 64,0 76,0 
2. 3 – 6 64 62,6 ± 17,9 84,3 ± 8,2 76,4 ± 9,6 90,6 ± 10,8 
3. 6 – 9 13 79,8 ± 19,2 87,2 ± 6,3 80,2 ± 6,7 98,3 ± 8,6 
4. 9 – 12 80 114,4 ± 37,8 99,7 ± 9,5 93,8 ± 12,0 115,1 ± 14,5 
5. 12 – 24 130 171,0 ± 49,5 108,8 ± 8,3 107,8 ± 10,4 132,7 ± 15,4 
6. 24 – 36 112 217,3 ± 45,0 114,8 ± 6,6 116,4 ± 8,9 145,6 ± 17,9 
7. 36 – 48 47 238,8 ± 50,5 118,2 ± 7,1 120,5 ± 8,3 150,6 ± 10,7 
8. 48 80 248,1 ± 55,9 118,9 ± 6,4 123,6 ± 6,1 150,9 ± 9,8 

Sumber : Aisiyah (2000)   
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 Bobot badan dan dimensi ukuran tubuh sapi 
menurut Zurahmah dan Enos (2011) diperoleh dengan 
cara sebagai berikut:  

a) Data bobot badan (kg) diperoleh dengan cara 
menimbang bobot badan hidup menggunakan 
timbangan kapasitas 1.000 kg;  

b) Data panjang badan (cm) diperoleh dengan 
cara mengukur jarak antara sendi bahu sampai 
tepi belakang tulang pelvis menggunakan 
tongkat ukur;  

c) Data tinggi badan (cm) diperoleh dengan cara 
mengukur menggunakan tongkat ukur dari 
bagian pundak ke permukaan tanah mengikuti 
garis tegak lurus; dan  

d) Data lingkar dada (cm) diperoleh dengan cara 
melingkarkan pita ukur mengikuti lingkar 
dada atau tubuh di belakang bahu.  
 

2.6 Pengelompokan Umur Ternak 
Pengukuran umur ternak juga penting 

dilakukan untuk mengelompokkan bobot badan dan 
statistik vital. Setiap pertambahan umur yang dialami 
oleh ternak juga mempengaruhi bobot badan dan 
statistik vital pada ternak. Penentuan umur ternak 
pada peternakan rakyat kadang mengalami kesukaran 
karena kebanyakan peternak tidak mempunyai catatan 
produksi maupun catatan kelahiran dari ternak yang 
bersangkutan. Umur perlu diketahui agar peternak 
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mengetahui umur dari masing-masing ternaknya. 
Umur juga sangat berhubungan dengan kondisi 
daging dari ternak tersebut (Latulumamina, 2013). 
Pengukuran umur ternak dengan cara memperhatikan 
jumlah gigi seri tetap (poel) yang telah ditetapkan oleh 
SNI (2013) disajikan pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Penentuan umur sapi berdasarkan gigi seri 

tetap 
Istilah Gigi seri 

permanen 
Taksiran umur 

(bulan) 
Poel 0 0 pasang < 18 
Poel 1 1 pasang 18 – 24 
Poel 2 2 pasang > 24 – 36 

Sumber: SNI (2013) 

 Proses pertumbuhan sapi dimulai sejak awal 
sampai terjadi pembuahan hingga pedet lahir dan 
dilanjutkan hingga mencapai dewasa. Pedet 
merupakan anak sapi yang baru lahir hingga umur 8 
bulan. Setelah sapi beranjak dewasa, sapi akan 
mengalami pubertas atau dewasa kelamin pada 
kisaran umur 18 – 20 bulan (Anonimousa, 2010). 
Maiyontoni (2012) menjelaskan bahwa fase dewasa 
kelamin dan dewasa tubuh tidak akan berlangsung 
secara bersamaan karena sebelum dewasa tubuh 
tercapai selalu didahului dengan dewasa kelamin.
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BAB III. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan bulan Desember 
2014 – Januari 2015 di beberapa kecamatan di 
Kabupaten Sumenep yaitu Kecamatan Kota Sumenep, 
Kecamatan Manding, Kecamatan Rubaru dan 
Kecamatan Batang-Batang. 
3.2. Materi Penelitian 
 Materi penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 24 ekor sapi Madura Kerapan 
dengan ketentuan umur 6 – 17 bulan, 18 – 24 bulan 
dan 25 – 36 bulan. Penentuan kelompok umur ternak 
menggunakan posisi gigi (permanent incicivi) 
berdasarkan standar SNI 2013. 
3.3. Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara purposive sampling atau penentuan 
sampel berdasarkan kriteria populasi sapi Kerapan 
yang tinggi di beberapa kecamatan di Kabupaten 
Sumenep. 
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3.4. Variabel Pengamatan 
1. Statistik vital meliputi: 

a. Tinggi gumba yang diukur tegak lurus dari 
gumba sampai permukaan tanah menggunakan 
tongkat ukur. 

b. Lingkar dada yang diukur tegak lurus dari 
gumba sampai permukaan tanah menggunakan 
pita ukur. 

c. Panjang badan yang diukur dari lateral tuberitas 
humerus (tonjolan depan) sampai tubersitas 
ichii menggunakan tongkat ukur. 

2. Bobot badan yang diukur menggunakan timbangan. 
 
3.5. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dianalisis secara statistik 
menggunakan ANOVA satu arah. Menurut Walpole 
and Myers (1996), perbedaan ukuran tubuh dan bobot 
badan pada setiap kelompok umur ditentukan dengan 
model statistik sebagai berikut:  

Yij =µ + αi +eij 
Keterangan: 
Yij = pengamatan pada perlakuan ke –i ulangan 

ke-j 
µ = rataan keseluruhan 
αi = pengaruh pelakuan / faktor ke -i 
eij = galat percobaan perlakuan ke-i ulangan ke-j  
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 Menurut Maylinda (2010), keeratan hubungan 
antar peubah (antara panjang badan, tinggi gumba dan 
lingkar dada) ditentukan melalui analisis korelasi 
dengan rumus: 
 

r =
∑XY −  ∑X∑Y/n

( ∑푋 −  (∑푋) )/n   (∑푌 −  (∑Y) )/n
 

Keterangan: 
r  = Koefisien korelasi  
X  = Peubah pertama (peubah bebas) 
Y = Peubah kedua (peubah tergantung) 
N = Jumlah pengukuran 
 
 Menurut Maylinda (2010), koefisien korelasi 
menunjukkan keeratan hubungan linear antara 
variabel satu dengan variabel lain. Untuk memastikan 
apakah korelasi antara dua variabel bermakna 
(signifikan), diperlukan pengujian terhadap koefisien 
tersebut. Pengujian terhadap koefisien korelasi dapat 
dilakukan dengan rumus: 

푡 = 푟 
푛 − 2
1− 푟  

Keterangan: 
t = Distribusi t  
r = Koefisien korelasi 
n = Jumlah sampel 
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 Menurut Harinaldi (2009), memprediksi bobot 
badan berdasarkan ukuran tubuh (tinggi gumba, 
lingkar dada dan panjang badan) ditentukan melalui 
persamaan garis regresi dengan rumus: 

Y’ = a + bX 
Keterangan: 
Y’ = nilai estimate variabel terikat 
a = titik potong garis regresi pada sumbu y atau 

nilai estimate Y’ bila x = 0 
b = gradient garis regresi (perubahan nilai 

estimate Y’ per satuan perubahan nilai x) 
X = nilai variabel bebas 

 
3.6 Batasan Istilah 
a. Tinggi 

gumba 
: Ukuran tinggi gumba (cm) yang 

diukur dengan cara menghitung 
jarak tegak lurus dari tanah 
sampai dengan puncak 
gumba/pundak di belakang 
punuk. 

b. Panjang 
badan 

: Jarak lurus dari sendi bahu 
(scapula lateralis) sampai tulang 
tapis (tuber ischii). 

c. Lingkar 
dada 

: Ukuran lingkaran keliling dada 
yang diukur di dekat kaki depan 
bagian belakang. 

d. Bobot 
badan 

: Berat total individu ternak setelah 
dilakukan penimbangan. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu 
kabupaten di Pulau Madura yang secara geografis 
terletak diujung Pulau Madura (113o32’ – 116o16’ 
bujur timur dan 4o55’ – 7o24’ lintang selatan). 
Kabupaten Sumenep mempunyai batas-batas sebagai 
berikut: 

1. Sebelah utara  : Laut Jawa 
2. Sebelah timur : Laut Jawa dan Laut 

   Flores 

3. Sebelah selatan : Selat Madura 
4. Sebelah barat  : Kabupaten 

  Pamekasan 
 Wilayah kabupaten Sumenep terdiri dari 
daratan dan kepulauan. Luas daerah kabupaten 
Sumenep adalah 2.093,457573 Km2 yang terdiri dari 
daratan seluas 1.146,927065 Km2 (54,79%) dan 
kepulauan seluas 946,530508 Km2 (45,21%), 
sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Sumenep 
±50.000 Km2. Secara administratif Kabupaten 
Sumenep masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur 
(Anonimousb, 2015). 
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4.2 Bobot Badan 
Bobot badan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi performans sapi Kerapan. 
Penimbangan bobot badan biasanya dilakukan dengan 
timbangan ternak meskipun ada juga yang 
menggunakan rumus tertentu. Pada umunya semakin 
bertambahnya umur ternak, bobot badan ternak juga 
ikut naik. Pada penelitian ini sapi Kerapan dipisah 
menjadi beberapa kelompok umur yang berbeda 
karena umur juga mempengaruhi bobot badan ternak. 
Kelompok umur sapi Kerapan dapat dilihat pada 
Lampiran 1.  
 Sapi Kerapan sama seperti sapi pada 
umumnya dimana semakin bertambahnya umur, 
bobot badannya juga ikut bertambah. Bobot badan 
ternak pada penelitian ini dibedakan menjadi 3 
kelompok umur yang berbeda, yaitu: 
1. P0 (umur 6 – 17 bulan), pada kisaran umur ini 

sapi mengalami proses pertumbuhan yang cepat 
dan organ reproduksinya masih berkembang.  

2. P1 (umur 18 - 24 bulan), pada umur ini sapi telah 
mengalami pubertas atau dewasa kelamin.  

3. P2 (umur 25 - 36 bulan), pada kelompok umur ini 
sapi telah mengalami dewasa tubuh sehingga 
sudah bisa dikawinkan. 

Penggunaan 3 kelompok ini berdasarkan 
pergantian gigi seri yang telah ditetapkan oleh SNI. 
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2013. Rataan bobot badan sapi Kerapan pada 
berbagai kelompok umur tersaji pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan bobot badan sapi Madura Kerapan 
pada berbagai kelompok umur. 

Poel (bulan) Rataan bobot badan (Kg) 
P0 (6 – 17) 114,13 ± 19,28a 

P1 (18 – 24) 161,19 ± 20,21a 

P2 (25 – 36) 211,19 ± 56,84ab 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris 
yang sama menunjukkan perbedaan 
yang sangat signifikan (P<0,01) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa rataan bobot 
badan sapi Madura Kerapan pada berbagai kelompok 
umur memiliki perbedaan yang sangat signifikan 
(P<0,01). P0 memiliki rataan bobot badan 114,13 ± 
19,28 kg dengan bobot badan tertinggi sebesar 140 kg 
dan terendah sebesar 85 kg. Tabel 2 sebelumnya 
menunjukkan bahwa sapi Madura jantan umur 6 – 12 
bulan memiliki rataan bobot badan 79,8 ± 19,2 kg 
sampai dengan 114,4 ± 37,8 kg. Rataan bobot badan 
tersebut tidak jauh berbeda dengan rataan bobot badan 
sapi Madura Kerapan dalam penelitian ini, karena 
pada umur ini ternak mengalami pertumbuhan yang 
cukup pesat sehingga berpengaruh pada jenis 
pemeliharaannya. Pada umur ini peternak sudah bisa 
memilih apakah sapi dijadikan sebagai ternak 
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penghasil bibit atau dijadikan sebagai sapi Kerapan. 
P1 memiliki hasil analisis ragam 161,19 ± 20,21 kg 
dengan bobot badan tertinggi sebesar 189,5 kg dan 
terendah sebesar 128,5 kg. Berdasarkan Tabel 2 
sebelumnya, rataan bobot badan sapi pada umur 12 – 
24 bulan sebesar 171,0 ± 49,5 kg. Pada umur ini sudah 
terlihat perbedaan yang cukup jelas antara rataan 
bobot badan pada Tabel 2 dan rataan bobot badan hasil 
penelitian berbeda 10 kg. Perbedaan ini disebabkan 
karena pola pemeliharaan yang berbeda dimana sapi 
pada Tabel 2 dipelihara sebagai sapi pedaging, 
sedangkan pada penelitian ini pemeliharaan sapi 
ditujukan sebagai sapi Kerapan. Sapi Kerapan 
memiliki bobot badan yang lebih rendah 
dibandingkan sapi pedaging meskipun pemberian 
pakannya sama tetapi sapi Kerapan diberi ramuan 
jamu khusus buatan peternak dan diberi excersice 
berupa latihan lari. P2 memiliki rataan bobot badan 
211,19 ± 56, 84 kg dengan bobot badan tertinggi 
sebesar 305,5 kg dan bobot badan terendah sebesar 
150 kg. Tabel 2 sebelumnya menunjukkan sapi 
Madura pada umur 24 – 36 bulan memiliki rataan 
bobot badan sebesar 217,3 ± 45,0 kg. Rataan bobot 
badan pada umur ini pun terjadi perbedaan yang 
disebabkan perbedaan pola pemeliharaan. 
Pemeliharaan sapi pedaging sama seperti sapi 
pedaging lainnya, tetapi pemeliharaan sapi Kerapan 
unik. Menurut Suin (2001), sapi Kerapan dimandikan 
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dua kali sehari (pagi dan sore) dan diberi minum sekali 
setiap hari sebanyak 2 – 4 liter. Pakannya dibatasi agar 
tidak berlebihan dan diimbangi oleh racikan ramuan 
alami berupa bawang putih, jahe dan cuka untuk 
mengurangi lemak yang berlebihan dalam tubuh sapi 
tersebut. Pada sapi Kerapan yang dibentuk adalah 
ototnya, tetapi sapi pedaging lemaknya bertambah 
seiring bertambahnya umur ternak tersebut. 
Perbedaan pola pemeliharaan tersebut menyebabkan 
bobot badan sapi Kerapan lebih rendah daripada bobot 
badan sapi pedaging. Berdasarkan data yang 
diperoleh, bobot badan sapi umur muda sampai 
dewasa mencapai maksimal 300 kg. Menurut Wijono 
dan Setiadi (2004), performans berat badan badan sapi 
Madura mempunyai keragaman yang cukup luas 
yakni tertinggi (±500 kg) dan didominasi oleh berat 
badan yang cukup rendah (±300 kg). Rendahnya 
bobot badan sapi Madura di Kabupaten Sumenep 
disebabkan oleh manajemen pemeliharaan dan 
lingkungan pendukungnya. Menurut Setiadi dan 
Diwyanto (1997), wilayah Kabupaten Pamekasan 
relatif lebih subur dibandingkan dengan wilayah 
Kabupaten Sumenep dan perbedaan kondisi 
agroekosistem ternyata berpengaruh terhadap pola 
usaha ternak sapi. Peternak sapi di Kabupaten 
Sumenep pada umumnya memelihara sapi Madura 
dengan tujuan untuk menghasilkan anak (pola usaha 
pembibitan). 
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Pencapaian performans berat badan yang 
cukup beragam diakibatkan oleh keragaman 
tatalaksana pemeliharaan. Tampilan performans 
dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, 
termasuk lingkungan pakan dan kesehatan (Wijono 
dan Setiadi, 2004). Sapi Madura yang akan dijadikan 
sapi Kerapan biasanya dijaga bobot badannya agar 
tidak terlalu berat karena bobot badan yang terlalu 
besar dapat mempengaruhi kecepatan lari dari sapi 
Kerapan tersebut. Menurut Suin (2001), kecepatan 
sapi Kerapan pada jarak 140 m sekitar 11 detik, jarak 
150 m kecepatannya 12,3 detik dan pada jarak 180 m 
kecepatannya 14,9 detik. Kecepatan terbaik saat ini di 
tingkat karesidenan 13,9 detik dengan jarak tempuh 
170 m. Seiring bertambahnya umur ternak maka bobot 
badan ternak bertambah, karena didalam tubuh ternak 
terdapat organ-organ penting seperti organ 
pernapasan dan organ pencernaan yang seiring 
bertambahnya umur, ukuran dan bobot organ tersebut 
ikut tumbuh dan berkembang sehingga memberikan 
efek terhadap bobot badan ternak. 
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4.3 Pengukuran Statistik Vital 
4.3.1 Tinggi Gumba 
 Tinggi gumba merupakan salah satu bagian 
dari statistik vital pada sapi. Pengukuran tinggi gumba 
pada sapi Kerapan dengan cara mengukur jarak tegak 
lurus dari tanah sampai dengan puncak gumba atau 
pundak di belakang punuk (SNI 7651.2, 2013). 
Pengukuran tinggi gumba menggunakan tongkat ukur 
dengan satuan cm. Pengukurannya tegak lurus dari 
gumba sampai permukaan tanah seperti yang tersaji 
pada Gambar 3. 

Gambar 3. Pengukuran statistik vital berupa (a) 
pengukuran tinggi gumba, (b) 
pengukuran lingkar dada dan (c) 
pengukuran panjang badan. 

(a) (b) 

(c) 
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Gambar 3 (a) menjelaskan pengukuran tinggi 
gumba menggunakan tongkat ukur. Berdasarkan hasil 
penelitian, rataan tinggi gumba sapi Kerapan pada 
berbagai kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 5. 
 
Tabel 5. Rataan tinggi gumba Sapi Madura Kerapan 

pada berbagai kelompok umur 
Poel (bulan) Rataan tinggi gumba (cm) 
P0 (6 – 17) 106,125 ± 10,69a 

P1 (18 – 24) 112,26 ± 9,61a 

P2 (25 – 36) 127,26 ± 6,01b 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada baris 
yang sama menunjukkan perbedaan 
yang sangat signifikan (P<0,01) 

 Tabel 5 menunjukkan perbedaan rataan tinggi 
gumba sapi Kerapan pada berbagai kelompok umur 
yang sangat signifikan (P<0,01). P0 memiliki rataan 
tinggi gumba sebesar 106,125 ± 10,69 cm dimana 
gumba tertinggi memiliki nilai sebesar 117 cm dan 
gumba terendah sebesar 86 cm. Menurut SNI (2013), 
bibit sapi Madura jantan pada umur 12 – 18 bulan 
memiliki tinggi gumba minimal pada kelas I 122 cm, 
kelas II 117 cm dan kelas III 107 cm. Kelas I (ternak 
ukuran besar), II (ternak ukuran sedang ) dan III 
(ternak berukuran kecil). Menurut Setiadi dan 
Diwyanto (1997), ukuran tinggi gumba sapi Madura 
jantan pada umur 1 – 1,5 tahun di Kabupaten Sumenep 
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110,50 ± 0,71 artinya ukuran sapi Madura jantan di 
Kabupaten Sumenep normalnya berukuran 109,79 
sampai 111,21 cm sehingga berdasarkan data yang 
diperoleh, sapi Madura jantan dalam penelitian ini 
termasuk sapi berukuran kecil hingga sedang.  

P1 memiliki rataan tinggi gumba 112,26 ± 
9,61 cm dimana gumba yang tertinggi sebesar 123 cm 
dan gumba terendah 97,3 cm. Berdasarkan SNI 
(2013), bibit sapi Madura jantan pada umur 18 – 24 
bulan memiliki tinggi gumba minimal untuk kelas I 
131 cm, kelas II 126 cm dan kelas III 116 cm. Menurut 
Suin (2001), rataan tinggi gumba sapi Kerapan pada 
umur 1 -2 tahun adalah 114,94 ± 3,15. Hasil penelitian 
Setiadi dan Diwyanto (1997) menambahkan bahwa 
sapi Madura jantan di Kabupaten Sumenep memiliki 
rataan tinggi gumba 122,00 ± 0,00. Berdasarkan hasil 
penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa sapi 
Madura jantan di Sumenep dalam penelitian ini 
memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang karena 
data yang diperoleh hasilnya lebih kecil dibandingkan 
hasil penelitian sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan 
berbagai faktor, salah satunya manajemen 
pemeliharaan.  

P2 memiliki rataan tinggi 127,26 ± 6,01 cm 
dengan nilai gumba tertinggi 136 cm dan gumba 
terendah 119 cm. Menurut SNI (2013), sapi Madura 
jantan pada umur 24 – 36 bulan memiliki tinggi 
gumba minimal pada kelas I sebesar 136 cm, kelas II 
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sebesar 132 dan kelas III sebesar 124 cm. Menurut 
Suin (2001), sapi Kerapan umur 2 – 3 tahun memiliki 
rataan tinggi gumba 120,73 ± 2,59. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sapi Madura jantan pada umur 
ini termasuk sapi berukuran sedang hingga besar 
karena sistem pemeliharaannya lebih baik dan teratur, 
sehingga menghasilkan ukuran gumba yang sedang 
hingga tinggi yang sesuai postur untuk sapi Kerapan. 
Menurut Suin (2001), ciri-ciri sapi Kerapan yang 
cepat salah satunya memiliki bentuk badan panjang 
dengan kaki pendek atau sebaliknya bentuk badan 
pendek dengan kaki panjang. 

 
4.3.2 Lingkar Dada 
 Lingkar dada diukur menggunakan pita ukur 
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 di belakang 
punuk (Mansyur, 2010). Pengukuran lingkar dada 
pada ternak dapat dilihat pada Gambar 3 (b) yang 
menjelaskan bahwa pengukuran lingkar dada pada 
sapi Kerapan menggunakan pita ukur. Hasil penelitian 
tentang rataan lingkar dada sapi Kerapan pada 
berbagai kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan lingkar dada Sapi Madura Kerapan 
pada berbagai kelompok umur 
Poel Rataan lingkar dada (cm) 

P0 (6 – 17) 104,28 ± 10,45a 

P1 (18 – 24) 119,23 ± 3,59b 

P2 (25 – 36) 135,23 ± 14,01c 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris 
yang sama menunjukkan perbedaan 
yang sangat signifikan (P<0,01) 

 
Tabel 6 menunjukkan rataan lingkar dada sapi 

Kerapan pada berbagai kelompok umur memiliki 
perbedaan yang sangat signifikan (P<0,01). P0 
memiliki rataan lingkar dada 104,28 ± 10,45 cm 
dengan lingkar dada tertinggi sebesar 118 cm dan 
lingkar dada terendah sebesar 90 cm. SNI (2013) 
meyebutkan bahwa sapi Madura jantan memiliki 
lingkar dada minimal pada umur 12 – 18 bulan pada 
kelas I sebesar 144 cm, kelas II sebesar 138 cm dan 
kelas III sebesar 126 cm. Setiadi dan Diwyanto (1997) 
mengatakan bahwa sapi Madura jantan pada umur 1 – 
1,5 tahun memiliki rataan lingkar dada 130,00 ± 
14,14. Hal ini dapat dikatakan bahwa lingkar dada 
sapi Madura jantan pada penelitian ini lebih kecil 
dibandingkan dengan data penelitian sebelumnya 
akibat pemberian pakan yang berkualitas kurang 
bagus. Pada umur ini perkembangan ternak sangat 
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cepat dan juga organ-organ pernapasan sudah mulai 
berkembang.  

P1 memiliki rataan lingkar dada sebesar 
119,23 ± 3,59 cm dengan lingkar dada tertinggi 
sebesar 125 cm dan lingkar dada terendah 114,5 cm. 
Berdasarkan SNI (2013), minimal lingkar dada pada 
umur ini pada kelas I sebesar 169 cm, kelas II sebesar 
161 cm dan kelas III sebesar 145 cm. Penelitian lain 
menyebutkan bahwa rataan lingkar dada pada umur 1 
– 2 tahun sebesar 139,12 ± 5,77 (Suin, 2001). Hasil 
penelitian menunjukkan nilai lingkar dada pada umur 
ini lebih kecil dibandingkan data penelitian 
sebelumnya. Pada umur ini sapi dijadikan sebagai sapi 
Kerapan dengan salah satu kriterianya adalah lingkar 
dada yang dalam, sehingga untuk sapi Kerapan pada 
penelitian ini cocok dijadikan sebagai sapi Kerapan. 

P2 memiliki rataan lingkar dada sebesar 
135,23 ± 14,01 cm dengan lingkar dada tertinggi 
sebesar 159 cm dan lingkar dada terendah sebesar 123 
cm. Data SNI lebih tinggi dibandingkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan  dimana lingkar dada 
pada kelas I sebesar 191 cm, kelas II sebesar 184 cm 
dan kelas III sebesar 170 cm (SNI, 2013). Hasil 
penelitian Suin (2001) menunjukkan bahwa rataan 
lingkar dada pada umur ini sebesar 150,23 ± 6,50. 
Hasil penelitian menunjukkan lingkar dada ini sama 
atau termasuk kategori normal dengan ukuran 159 cm 
pada umur 2 – 3 tahun. Ukuran pertumbuhan lingkar 
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dada pada umur ini telah melambat dan hanya lemak 
yang betambah pada daerah lingkar dada dan juga 
ditambah organ-organ yang ada di daerah lingkar 
dada. Salah satu kriteria seleksi yang dilakukan oleh 
peternak sapi Kerapan adalah dada dalam dan lebar 
(Suin, 2001). 

 
4.3.3 Panjang Badan 
 Ukuran panjang badan dibedakan menjadi 
dua, 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) daripada 
panjang badan absolut. Pengukuran panjang badan 
ternak dapat dilihat pada Gambar 3 (c) yang 
menjelaskan bahwa pengukuran panjang badan pada 
sapi Kerapan menggunakan tongkat ukur. Pengukuran 
ukuran tubuh dilakukan pada posisi sapi berdiri 
sempurna (pararelogram) diatas lantai yang rata (SNI, 
2013). Rataan panjang badan sapi Kerapan hasil 
penelitian pada berbagai kelompok umur dapat dilihat 
pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Rataan panjang badan sapi Kerapan pada 
berbagai kelompok umur 

Poel (bulan) Rataan panjang badan (cm) 

P0 (6 – 17) 102,21 ± 6,41a 

P1 (18 – 24) 107 ± 10,02a 

P2 (25 – 36) 120,93 ± 4,00b 

Keterangan : Superskrip huruf yang berbeda pada 
baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat signifikan 
(P<0,01) 

Tabel 7 menunjukkan panjang badan sapi 
Kerapan pada berbagai kelompok umur memiliki 
perbedaan yang sangat signifikan (P<0,01). P0 
memiliki rataan panjang badan sebesar 102,21 ± 6,41 
cm. Ukuran badan terpanjang pada umur ini sebesar 
112,4 cm sedangkan ukuran badan terpendek adalah 
96,5 cm. SNI (2013) menyebutkan bahwa sapi 
Madura jantan pada umur 12 – 18 bulan minimal 
memiliki panjang badan pada kelas I sebesar 120 cm, 
kelas II sebesar 114 cm dan kelas III sebesar 102 cm. 
Hal ini berarti sapi Madura jantan hasil penelitian 
berukuran kecil hingga sedang, tetapi Setiadi dan 
Diwyanto (1997) mengatakan bahwa rataan panjang 
badan sapi Madura jantan di Kabupaten Sumenep 
pada umur 1 – 1,5 tahun sebesar 103,50 ± 7,78, 
sehingga sapi Madura jantan pada penelitian ini 
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memiliki ukuran panjang badan yang normal karena 
hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini tidak 
terlalu berbeda. 

P1 memiliki rataan panjang badan sebesar 107 
± 10,02 cm, dimana ukuran badan terpanjang sebesar 
120 cm dan ukuran badan tependek sebesar 90 cm. 
Panjang badan minimal sapi Madura jantan pada umur 
18 – 24 menurut SNI (2013) pada kelas I sebesar 141 
cm, kelas II sebesar 134 cm dan kelas III sebesar 120 
cm. Suin (2001) mengatakan bahwa rataan panjang 
badan sapi Kerapan pada umur 1 – 2 tahun adalah 
113,50 ± 3,72. Setiadi dan Diwyanto (1997) 
menambahkan bahwa rataan panjang badan sapi 
Madura jantan berumur 18 – 24 bulan adalah 142,00 
± 0,00 cm. Hal ini menunjukkan bahwa sapi hasil 
penelitian ini memiliki panjang badan yang berukuran 
kecil apabila dibandingkan dengan data hasil 
penelitian sebelumnya.  

P2 memiliki rataan panjang badan sebesar 
120,93 ± 4,00 cm dengan ukuran badan terpanjang 
sebesar 128 cm sedangkan ukuran badan terpendek 
sebesar 116 cm. Panjang badan sapi Madura jantan 
pada umur 24 – 36 minimal pada kelas I sebesar 147 
cm, kelas II sebesar 142 dan kelas III sebesar 132 cm. 
Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Setiadi 
dan Diwyanto (1997), sapi Madura jantan memiliki 
kategori tubuh yang kecil. Apabila dibandingkan hasil 
penelitian Suin (2001), rataan panjang badan pada 
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umur 2 – 3 tahun adalah 121,23 ± 3,02 yang berarti 
ukuran panjang badan sapi Madura jantan tersebut 
berukuran normal. 

 
4.4 Korelasi Bobot Badan dan Statistik Vital 
4.4.1 Korelasi Bobot Badan dan Tinggi Gumba 
 Pertumbuhan tubuh secara umum diukur 
dengan cara melihat pertambahan bobot badan. Data 
tentang ukuran tubuh tersebut antara lain panjang 
badan, tinggi gumba dan lingkar dada (Yusuf, 2004 
dalam Mansyur, 2010). Hasil perhitungan koefisien 
korelasi, korelasi bobot badan dan tinggi gumba pada 
sapi Kerapan dapat dilihat pada Tabel 8. 
 
Tabel 8. Koefisien korelasi bobot badan dan tinggi 

gumba Sapi Kerapan pada berbagai 
kelompok umur 

Poel (bulan) 
Koefisien 
Korelasi 

t 
hitung 

t tabel 
0,05 0,01 

P0 (6 – 17) 0,8326 3,6823 1,943 3,143 

P1 (18 – 24) 0,7916 5,1925   

P2 (25 – 36) 0,7877 5,0824   

 
 Tabel 8 menjelaskan bahwa P0 memiliki nilai 
koefisien korelasi bobot badan dan tinggi gumba 
sebesar 0,8326, sedangkan P1 memiliki nilai koefisien 
korelasinya sebesar 0,7916 dan P2 sebesar 0,7877. 
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Supranto (2008) menyatakan bahwa nilai koefisien 
korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar 1. 
Semakin tinggi nilai koefisien korelasi antara dua 
buah variabel (mendekati 1), maka tingkat keeratan 
hubungan antara dua variabel tersebut semakin tinggi 
dan sebaliknya semakin rendah koefisien korelasi 
antara dua macam variabel (mendekati 0), maka 
tingkat keeratan hubungan antara dua variabel 
tersebut semakin lemah. Untuk memastikan apakah 
koefisien tersebut bermakna signifikan, maka 
dilakukan uji t. Setiap kelompok umur memiliki 8 
sampel, sehingga derajat kebebasan (n-2) untuk 8 
sampel pada tabel distribusi t dengan tingkat 
signifikasi 1% (3,143) dan 5% (1,943). Distribusi 
tabel t dapat dilihat pada Lampiran 9.  

Tabel 8 menunjukkan bahwa P0, P1 dan P2 
memiliki hasil uji t secara berurutan 3,6823; 5,1925 
dan 5,0824. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai t 
tabel, sehingga antara bobot badan dan tinggi gumba 
memiliki korelasi yang sangat signifikan (P<0,01). 
Artinya hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima karena 
bobot badan di semua kelompok umur memiliki 
korelasi dengan tinggi gumba yang sangat signifikan 
(P<0,01). Terjadinya perbedaan tinggi gumba pada 
setiap umur disebabkan karena sapi mengalami 
pertumbuhan yang melambat dan berhenti. Proses 
pertumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor 
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pemeliharaan, semakin bagus pemeliharaannya 
semakin bagus pertumbuhaan tinggi gumbanya. 

Afolayan, dkk (2006) menyebutkan bahwa 
korelasi bobot badan dan tinggi gumba merupakan 
salah satu cara yang baik untuk mengetahui estimasi 
bobot badan. Persamaan garis regresi linear sederhana 
bertujuan untuk memprediksi bobot badan 
berdasarkan ukuran tubuh. Persamaan garis regresi 
pada P0 Y’= -45,071+1,5001x dengan niali R2 sebesar 
0,6931. P1 memiliki persamaan garis regresi Y’= -
25,001+1,6585x dengan nilai R2 sebesar 0,6222 dan 
untuk P2 memiliki persamaan garis regresi Y’= -
735,83+7,4415x dengan nilai R2 sebesar 0,6205. 
Tinggi gumba merupakan salah satu cara untuk 
mendapatkan bobot hidup yang sama baik pada umur 
sapih maupun setelah dewasa. Korelasi dan 
persamaan garis regresi bobot badan dan tinggi gumba 
dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Korelasi bobot badan dan tinggi gumba 
sapi Kerapan pada berbagai kelompok 
umur  

 
4.4.2 Korelasi Bobot Badan dan Lingkar Dada 
 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 (Yusuf, 2004 dalam Mansyur, 
2010). Korelasi bobot badan dan tinggi gumba pada 
sapi Kerapan dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Koefisien korelasi bobot badan dan lingkar 
dada Sapi Kerapan pada berbagai kelompok 
umur 

Poel (bulan) Koefisien 
korelasi 

t hitung 
t tabel 

0,05 0,01 

P0 (6 – 17) 0,8913 10,6181 1,943 3,143 

P1 (18 – 24) 0,5645 2,0290   

P2 (25 – 36) 0,9291 16,6352   

 
 Tabel 9 menjelaskan P0 memiliki nilai 
koefisien korelasi bobot badan dan lingkar dada 
sebesar 0,8913 sehingga korelasinya termasuk 
kategori tinggi dan nilai t hitung sebesar 10,6181 
sehingga pada kelompok umur ini memiliki korelasi 
yang sangat signifikan (P<0,01) sehingga hipotesis H0 
ditolak dan H1 diterima karena bobot badan dan 
lingkar dada memiliki korelasi yang sangat signifikan. 
Hal ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Nurgiartiningsih (2011) bahwa sapi 
Madura pada umur 5 bulan memiliki korelasi bobot 
badan dan lingkar dada yang erat yakni sebesar 0,685. 
Pada umur ini sapi masih mengalami pertumbuhan 
sehingga memiliki korelasi yang positif.  

Nilai koefisien korelasi pada P1 sebesar 
0,5645. Korelasi tersebut termasuk kategori sedang 
dan nilai t hitung sebesar 2,0290 sehingga dapat 
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dinyatakan bahwa korelasi bobot badan dan lingkar 
dada pada umur ini signifikan (P<0,05) dan hipotesis 
H0 ditolak dan H1 dapat diterima. Sedangkan pada P2 
memiliki koefisien korelasi sebesar 0,9291. Hal ini 
termasuk korelasi kategori tinggi dan nilai t hitung 
pada umur ini adalah 16,6352 (sangat tinggi) sehingga 
pada umur ini hipotesis H1 dapat diterima karena 
korelasi bobot badan dan lingkar dada sangat 
signifikan (P<0,01).  

P0 memiliki persamaan regresi Y’= -
57,361+1,6444x dengan nilai R2 sebesar 0,7945; P1 
memiliki persamaan regresi Y’= -217,69+3,1775x 
dengan nilai R2 sebesar 0,3186 dan P2  memiliki 
persamaan regresi Y’= -298,48+3,7687x dengan nilai 
R2 sebesar 0,8634. Semakin besar niali R2 semakin 
baik juga persamaan regresinya. Persamaan regresi 
digunakan untuk mengestimasi bobot badan tersebut. 
P2 merupakan regresi yang terbaik, tetapi sapi yang 
akan dijadikan sapi Kerapan dipilih mulai dari umur 
muda sehingga model regresi yang tepat digunakan 
pada penelitian ini adalah pada P0. Menurut Afolayan, 
dkk (2006), lingkar dada memiliki tingkat perhitungan 
yang tinggi dalam mengestimasi bobot badan yaitu 
sebesar 90% dan lebih baik daripada panjang badan 
dan tinggi badan. Mansyur (2010) menambahkan 
bahwa ukuran-ukuran tubuh memiliki hubungan yang 
signifikan dan positif terhadap bobot badan. Lingkar 
dada semakin membesar seiring bertambahnya umur 
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ternak karena didalam lingkar dada terdapat organ-
organ seperti paru-paru dan jantung yang juga 
mengalami pertumbuhan seiring bertambahnya umur. 
Lingkar dada yang tidak terlalu besar pada sapi 
Kerapan merupakan bentuk yang baik. Untuk 
menjaga lingkar dada tidak terlalu besar setiap 
peternak memiliki cara tersendiri seperti latihan lari 
atau memberi jamu racikan untuk mengurangi lemak 
pada daerah dada sapi Kerapan. Secara keseluruhan 
korelasi bobot badan dan lingkar dada pada umur 18 
– 24 bulan memiliki korelasi yang positif dan 
signifikan. Tingkat derajat hubungan korelasi dan 
regresi antara bobot badan dan lingkar dada pada 
berbagai kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 
5. 
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.

 

Gambar 5. Korelasi bobot badan dan lingkar dada sapi 
Kerapan pada berbagai kelompok umur  

 

4.4.3 Korelasi Bobot Badan dan Panjang Badan 
 Panjang badan merupakan salah satu data 
ukuran tubuh dimana pertumbuhan tubuh secara 
umum diukur melalui bertambahnya bobot badan 
(Mansyur, 2010). Koefisien korelasi, korelasi bobot 
badan dan tinggi gumba pada sapi Kerapan dapat 
dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Koefisien korelasi bobot badan dan panjang 
badan Sapi Kerapan pada berbagai 
kelompok umur 

Poel (bulan) Koefisien 
korelasi 

t hitung 
t tabel 

0,05 0,01 

P0 (6 – 17) 0,4404 1,3381 1,943 3,143 

P1 (18 – 24) 0,8506 7,5349   

P2 (25 – 36) -0,4044 -0,8502   

 
 Tabel 10 menjelaskan P0 memiliki nilai 
koefisien korelasi bobot badan dan panjang badan 
sebesar 0,4404 yang termasuk dalam kategori korelasi 
yang rendah dan memiliki nilai t hitung sebesar 
1,3381. Dengan demikian hipotesis H1 ditolak dan H0 
diterima karena korelasi bobot badan dan panjang 
badan pada umur ini tidak signifikan (P>0,05) 
sehingga pada umur ini tidak dapat dijadikan sebagai 
patokan dalam mengestimasi bobot badan. Hal ini 
sama dengan hasil penelitian Nurgiartiningsih (2011) 
bahwa, korelasi bobot badan dan panjang badan pada 
umur 5 bulan memiliki nilai sebesar 0,464 yang 
artinya dalam kategori rendah Hal ini disebabkan 
karena berbagai faktor seperti pakan, lingkungan 
maupun manajemen pemeliharaan. Pada umur ini 
pertumbuhan dan perkembangan ternak sangat cepat. 
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Nilai koefisien korelasi pada P1 sebesar 
0,8506. Nilai korelasi ini termasuk dalam kategori 
tinggi dan pada umur ini hasil t hitung yang dimiliki 
sebesar 7,5349. Berdasarkan nilai t hitung tersebut 
dapat dikatakan bahwa pada kelompok umur ini dapat 
dijadikan untuk mengestimasi bobot badan karena 
korelasi bobot badan dan panjang badan sangat 
signifikan (P<0,01) sehingga hipotesis H1 dapat 
diterima pada kelompok umur ini. Adanya korelasi 
yang sangat signifikan disebabkan oleh bagusnya 
pertumbuhan bobot badan sapi dan pertumbuhan 
panjang badan sehingga memiliki korelasi positif dan 
signifikan.  

P2 memiliki koefisien korelasi sebesar -0,4044 
dan nilai t hitung sebesar -0,8502. Berdasarkan nilai 
tersebut korelasi bobot badan dan panjang badan pada 
kelompok umur ini memiliki nilai negatif dan korelasi 
yang tidak signifikan (P>0,05) sehingga hipotesis H1 

ditolak dan hipotesis H0 dapat diterima karena tidak 
memiliki korelasi. Menurut Mansyur (2010), ukuran-
ukuran tubuh memiliki hubungan yang signifikan dan 
positif terhadap bobot badan, namun panjang badan 
tersebut hanya berlaku pada umur 18 – 24 bulan yang 
memiliki korelasi yang signifikan dan positif. P0 juga 
memiliki nilai korelasi yang positif tetapi tidak 
signifikan. Korelasi negatif yang diperoleh pada 
kelompok P2 dapat disebabkan berbagai faktor. 
Menurut Mansyur (2010), proses pertumbuhan yang 
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dialami ternak sapi mulai saat terjadinya pertumbuhan 
hingga pedet itu lahir dan dilanjutkan sampai dewasa. 
Sesudah pedet lahir pertumbuhannya menjadi 
semakin cepat hingga usia penyapihan. Laju 
pertumbuhan masih bertahan pesat pada usia 
penyapihan hingga pubertas, akan tetapi 
pertumbuhannya menurun dan terhenti mulai usia 
pubertas hingga dewasa Berdasarkan penjelasan 
tersebut umur pada sapi dalam penelitian ini termasuk 
umur dewasa yang pertumbuhannya telah terhenti 
atau telah maksimal sehingga apabila dikorelasikan 
akan memiliki nilai yang negatif. Apabila korelasi 
negatif maka hanya salah satu yang berkembang, 
dalam hal ini pertumbuhan panjang badan pada sapi 
telah mencapai maksimal tetapi pertambahan bobot 
badan masih tetap terjadi.  

Untuk mengestimasi bobot badan sapi 
Kerapan berdasarkan panjang badan digunakan 
persamaan regresi. Persamaan garis regresi pada P0 
Y’= -21,16+1,3236x dengan nilai R2 sebesar 0,194. 
Persamaan regresi pada P1 Y’= -23,037+1,7217x 
dengan nilai R2 sebesar 0,7282 dan P2 memiliki 
persamaan regresi Y’= 905,66-5,7424x dengan nilai 
R2 sebesar 0,1636. Korelasi bobot badan dan panjang 
badan pada berbagai kelompok umur dapat dilihat 
pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Korelasi bobot badan dan panjang badan 
pada berbagai kelompok umur
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
1. Terdapat korelasi bobot badan dan statistik 

vital yang signifikan. Lingkar dada dan diikuti 
oleh tinggi gumba merupakan variabel yang 
memiliki nilai korelasi yang baik. 

2. Persamaan regresi yang paling baik untuk 
mengestimasi bobot badan yaitu Y’= -
57,361+1,6444x yang terdapat pada variabel 
lingkar dada P0 (6 – 17 bulan). 

3. Bobot badan sapi Kerapan pada penelitian ini 
tergolong kecil hingga sedang. Sapi Kerapan 
seharusnya memiliki bobot badan yang tidak 
terlalu besar. 

 
5.2 Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
menghitung kecepatan lari sapi Kerapan berdasarkan 
bobot badan sapi Kerapan menggunakan variabel lain 
dalam mengestimasi bobot badan sapi Kerapan.
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Lampiran 1. Data bobot badan, tinggi gumba, lingkar 
dada, panjang badan dan nama pemilik 
Sapi Kerapan 

No 
Umur 

(bulan) 
Poel 

TG 
(cm) 

LD 
(cm) 

PB 
(cm) 

BB 
(kg) 

Nama 
pemilik 

1 8 0 97 90 98 96,5 Totok 1 
2 8 0 86 90,5 96,5 85 Totok 2 
3 10 0 104 100,3 97 110,5 Yanto 1 
4 11 0 104 106 97 123,5 Yanto 2 
5 12 0 110,5 108 105,3 101,5 Mastura 
6 14 0 115,5 105 112,4 120 Arep 1 
7 14 0 117 118 110,5 136 Arep 2 
8 15 0 115 116,5 101 140 Rasyid 
9 18 1 118 118 111 167 Patmiyatun 
10 19 1 109,4 120,4 120 174,5 Subaidi 
11 18 1 97,3 116,5 90 128,5 Sahran 1 
12 18 1 99 121 96 140 Sahran 2 
13 20 1 120,6 125 115,5 189,5 Sappan 
14 20 1 116,3 122,5 104,3 175 Suyitno 1 
15 20 1 114,5 116 106,9 150 Suyitno 2 
16 23 1 123 114,5 112,3 165 Rasyid 
17 25 2 125 124,5 125 151 Rahem 1 
18 25 2 124,4 126 128 200 Rahem 2 
19 27 2 119 123 122 193,5 Buzairi 1 
20 29 2 121 125,5 120,5 150 Buzairi 2 
21 30 2 128,3 137,5 119 234 Pahol 1 
22 30 2 130,4 132,4 117 178,5 Pahol 2 
23 36 2 134 154 116 277 Rasyid 
24 36 2 136 159 120 305,5 Asik 
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Lampiran 2. Hasil analisis statistik bobot badan sapi Kerapan pada berbagai kelompok 
umur 

Perlakuan 
(bulan) 

Ulangan 
Jumlah Rata – rata 

(SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 
P0 (6-17) 96,5 85 110,5 123,5 101,5 120 136 140 913 114,13±19,28 
P1 (18-24) 167 174,5 128,5 140 189,5 175 150 165 1289,5 161,19±20,21 
P2 (25-36) 151 200 193,5 150 234 178,5 277 305,5 1689,5 211,19±56,84 
Total         3892  

Keterangan: Satuan (Kg) 
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Analisis Ragam 
Faktor Koreksi (FK) 

FK    =
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j

Yij
 

   =     (3892)2 
           3 x 8 

   = 631153,67 
 

JumlahKuadrat (JK) 

JKtotal = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK  

= (96,52 + 852 + 110,52+ ….. + 
178,52 + 2772 + 305,52) – 
631153 

  = 65777,83 

JKperlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i

Yij
 

  = 
2  , 2   , 2

−
 631153 

   
  = 37696,02  
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JKGalat =JKtotal - JKperlakuan 

  = 65777,8 – 37696 
  = 28081,81  
 

Tabel Analisis Ragam 

Variasi Db JK KT 
F. 

Hitung 
F. Tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 2 37696,02 18848,01 14,09** 3,47 5,78 

Galat 21 28081,81 1337,23    

Total 23 65777,83     

Kesimpulan: Tanda (**) = F hitung <F tabel 1%, 
menunjukkan bahwa umur memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap bobot badan sapi Kerapan 

 
Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

SE = (  )
 ( )

=  ( , ) = 18,28 

 BNT = (α%, db galat) x SE 
= 2,83 x 18,28 
= 51,74 

 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 114,13 a 
P1 161,19 a 
P2 211,19    a  b 
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Lampiran 3. Hasil analisis statistik tinggi gumba sapi Kerapan pada berbagai kelompok 
umur 

Keterangan: Satuan yang digunakan (cm) 
 

Perlakuan 
(bulan) 

Ulangan 
Jumlah 

Rata-
rata 
(SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 

P0 (6 – 17) 97 86 104 104 110,5 115,5 117 115 849 
106,12 ± 

10,69 

P1 (18 – 24) 118 109,4 97,3 99 120,6 116,3 114,5 123 898,1 
112,26 ± 

9,61 

P2 (25 – 36) 125 124,4 119 121 128,3 130,4 134 136 1018,1 127,26 ± 
6,07 

Total         2756,2  
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Analisis Ragam 
Faktor Koreksi (FK) 

FK    =
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j

Yij
 

   =      (2756,2)2 
    3 x 8 

   = 318597,13 
 

JumlahKuadrat (JK) 

JKtotal = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK  

= (972 + 862 + 1042+ ….. + 130,42 
+ 1342 + 1362) – 318597,13 

  = 3593,73 

JKperlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i

Yij
 

  = 
2  , 2   , 2

−
 318597,13 

  = 1891,9  
JKGalat =JKtotal- JKperlakuan 

  = 3593,73 – 1891,9 
  = 1701,83  
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Tabel Analisis Ragam 

Variasi Db JK KT 
F. 

Hitung 
F. Tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 2 1891,9 945,95 11,67** 3,47 5,78 

Galat 21 1701,83 81,04    

Total 23 1891,9     

Kesimpulan: Tanda (**) = F hitung <F tabel 1%, 
menunjukkan bahwa umur memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap tinggi gumba sapi Kerapan 

 
Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

SE = (  )
 ( )

=  ( , ) = 4,5 

 BNT = (α%, db galat) x SE 
= 2,83 x 4,5 
= 12,74 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 106,12 a 
P1 112,26 a 
P2 127,26       b 
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Lampiran 4. Hasil analisis statistik lingkar dada sapi Kerapan pada berbagai kelompok 
umur 

Keterangan: Satuan yang digunakan (cm) 
 

Perlakuan 
(bulan) 

Ulangan Jumlah Rata-rata (SD) 

1 2 3 4 5 6 7 8   

P0 (6 – 17) 90 90,5 100,3 106 108 105 118 116,5 834,3 104,28 ± 10,45 

P1 (18 – 24) 118 120,4 116,5 121 125 122,5 116 114,5 953,9 119,23 ± 3,59 

P2 (25 – 36) 124,5 126 123 125,5 137,5 132,4 154 159 1081,9 135,23 ± 14,01 

Total         2870,1  
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Analisis Ragam  
Faktor Koreksi (FK) 

FK    =
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j

Yij
 

   =      (2870,1)2 
    3 x 8 

   = 343228,08 
 

JumlahKuadrat (JK) 

JKtotal = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK  

= (902 + 90,52 + 100,32+ ….. + 
132,42 + 1542 + 1592) – 
343228,08 

  = 6062,93 

JKperlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i

Yij
 

  = , 2  , 2   , 2  −
 343228,08 

  = 3833,08  
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JKGalat =JKtotal- JKperlakuan 

  = 6062,93 – 3833,08 
  = 2229,85 

 
Tabel Analisis Ragam 

Variasi Db JK KT F. Hitung 
F. Tabel 

0,05 0,01 
Perlakuan 2 3833,08 1916,54 18,0494** 3,47 5,78 

Galat 21 2229,85 106,183    

Total 23 6062,93     

Kesimpulan: Tanda (**) = F hitung <F tabel 1%, 
menunjukkan bahwa umur memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap lingkar dada sapi Kerapan 

 
Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

SE = (  )
 ( )

=  ( , ) = 5,15 

 BNT = (α%, db galat) x SE 
= 2,83 x 5,15 
= 14,58 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 104,28 a 
P1 119,23      b 
P2 135,23            c 
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Lampiran 5. Hasil analisis statistik panjang badan sapi Kerapan pada berbagai kelompok umur 

Keterangan: Satuan yang digunakan (cm) 

Perlakuan (bulan) 

Ulangan 
Jumlah Rata-rata (SD) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P0 (6 – 17) 98 96,5 97 97 105,3 112,4 110,5 101 817,7 102,21 ± 6,42 

P1 (18 – 24) 111 120 90 96 115,5 104,3 106,9 112,3 856 107 ± 10,02 

P2 (25 – 36) 125 128 122 120,5 119 117 116 120 967,5 120,94 ± 4,00 

Total         2641,2  
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Analisis Ragam 
Faktor Koreksi (FK) 

FK    =
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j

Yij
 

   =      (2641,2)2 
    3 x 8 

   = 290664,06 
 

JumlahKuadrat (JK) 

JKtotal = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK  

= (982 + 96,52 + 972+ ….. + 
1172 + 1162 + 1202) – 
290664,06 

  = 2617,18 

JKperlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i

Yij
 

  = , 2  2   , 2

−
 290664,06 

  = 1514,13  
JKGalat =JKtotal- JKperlakuan 

  = 2617,18 – 1514,13 
  = 1103,05  
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Tabel Analisis Ragam 

Variasi Db JK KT F. 
Hitung 

F. Tabel 
0,05 0,01 

Perlakuan 2 1514,13 757,06 14,41** 3,47 5,78 
Galat 21 1103,05 52,53    

Total 23 2617,18     

Kesimpulan: Tanda (**) = F hitung <F tabel 1%, 
menunjukkan bahwa umur memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap panjang badan sapi Kerapan 

 
Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

SE = (  )
 ( )

=  ( , ) = 3,62 

 BNT = (α%, db galat) x SE 
= 2,83 x 3,62 
= 10,24 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 102,213 a 
P1 107 a 
P2 120.938      b 
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Lampiran 6. Koefisien korelasi dan koefisien regresi tinggi gumba terhadap bobot badan Sapi 

Kerapan pada berbagai kelompok umur 
Poel Hasil korelasi Uji t db t. tabel 

0,05 0,01 

P0 (6 – 17 bulan) 0,8326 3,6823 6 1,943 3,143 

P1 (18 – 24 bulan) 0,7916 5,1925    

P2 (25 – 36 bulan) 0,7877 5,0824    
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Koefisien Korelasi umur 6 – 17 bulan 
 

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

r =
8 (98094,45) −  (913)(849)

8 (106798) −  (913)  8 (90901,5) −  (849)
 

 

r =
9618,6

11551,838165
 

 
r = ퟎ,ퟖퟑퟐퟔ 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
0.8326 √8 − 2

1 − 0,8326
 

 

푡 =
2,0393
0,5538

 

 
풕 = ퟑ,ퟔퟖퟐퟑ 

 
Hasil t hitung 3,6823 lebih besar daripada 

tingkat signifikan 5% (1,943) dan 1% (3,143), 
sehingga korelasi pada kelompok umur 6 – 17 bulan 
nyata. 
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Koefisien Korelasi umur 18 – 24 bulan 
  

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

r =
8 (145780,85)−  (1289)(898,1)

8(210537,5)− (1289)  8 (101469,95) − (898,1)
 

 

r =
8595,9

10858,355134
 

 
r = ퟎ,ퟕퟗퟏퟔ 
 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
0,7916 √8 − 2

1 − 0,7916
 

 

푡 =
1,9389
0,3734

 

 
풕 = ퟓ,ퟏퟗퟐퟓ 
 

Hasil t hitung 5,1925 lebih besar daripada 
tingkat signifikan 5% (1,943) dan 1% (3,143), 
sehingga korelasi pada kelompok umur 18 – 24 bulan 
nyata. 
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Koefisien Korelasi umur 25 – 36 bulan 
 

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

푟 =
8 (216896,1)−  (1689,5)(1018,1)

8 (379420,75)−  (1689,5)  8 (129819,41)−  (1018,1)
 

 

r =
15088,85

19155,118
 

 
r = ퟎ,ퟕퟖퟕퟕ 
 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
0,7877 √8 − 2

1 − 0,7877
 

 

푡 =
1,9293
0,3796

 

 
풕 = ퟓ,ퟎퟖퟐퟒ 
 

Hasil t hitung 5,0824 lebih besar daripada 
tingkat signifikan 5% (1,943) dan 1% (3,143), 
sehingga korelasi pada kelompok umur 25 – 36 bulan 
nyata. 
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Koefisien regresi 
Poel Persamaan regresi R2 

Poel 0 Y’= -45,071 + 1,5001 x 0,6931 
Poel 1 Y’= -25,001 + 1,6585 x 0,6222 
Poel 2 Y’ = -735,83 + 7,4415 

x 
0,6205 

 
Koefisien regresi P0  

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푎 =
(913)(90901,5)− (849)(83282018,25)

8 (90901,5)− (720801)  

푎 =
−288948,75

6411  

푎 = −45,071 
 

푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (83282018,25)− (849)(913)

8 (90901,5)− (720801)  

푏 =
9617
6411 

푏 = 1,50008 
Y’=  -45,071 + 1,50008 x 
 
Koefisien regresi P1 

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  
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푎 =
(1289,5)(101470)− (898,1)(145835,6)

8 (101470)− (806583,61)  

푎 =
−129406,93

5175,99  

푎 = −25,0014 
 

푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (145835,6)− (898,1)(1289,5)

8 (101470)− (806583,6)  

푏 =
8584,45
5175,99 

푏 = 1,658514 
Y’=  -25,0014 + 1,6585 x 
 
Koefisien regresi P2 

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푎 =
(1689,5)(129819,4)− (1018,1)(216896,1)

8 (129819,4)− (1036528)  

푎 =
−1492026,215

2027,67  

푎 = −735,83 
 

푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (216896,1)− (1018,1)(1689,5)

8 (129819,4)− (1036528)  
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푏 =
15088,85
2027,67  

푏 = 7,4415 
Y’=  -735,83 + 7,4415 x 
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Lampiran 7. Koefisien korelasi dan koefisien regresi lingkar dada terhadap bobot badan Sapi 
Kerapan pada berbagai kelompok umur 

Poel Hasil korelasi Uji t db t. tabel 
0,05 0,01 

P0 (6 – 17 bulan) 0,8913 10,6181 6 1,943 3,143 

P1 (18 – 24 bulan) 0,5645 2,0290    

P2 (25 – 36 bulan) 0,9291 16,6352    
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Koefisien Korelasi umur 6 – 17 bulan 
 

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

r =
8 (96471,65)−  (913)(834,3)

8 (106798)−  (913)  8 (87771,59)−  (834,3)
 

 

r =
10057,3

11283,143509
 

 
r = ퟎ,ퟖퟗퟏퟑ 
 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
0,8913 √8 − 2

1 − 0,8913
 

 

푡 =
2,1831
0,2056

 

 
풕 = ퟏퟎ,ퟔퟏퟖퟏ 
 

Hasil t hitung 10,6181 lebih besar daripada 
tingkat signifikan 5% (1,943) dan 1% (3,143), 
sehingga korelasi pada kelompok umur 6 – 17 bulan 
nyata. 
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Koefisien Korelasi umur 18 – 24 bulan 
  

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

r =
8 (153983,35) −  (1289)(953,9)

8 (210537,5)−  (1289)  8 (113830,91)−  (953,9)
 

 

r =
2289,7

4055,6174044
 

 
r = ퟎ,ퟓퟔퟒퟓ 
 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
0,5645 √8 − 2

1 − 0,5645
 

 

푡 =
1,3826
0,6814

 

 
풕 = ퟐ,ퟎퟐퟗퟎ 
 

Hasil t hitung 2,0290 lebih besar daripada 
tingkat signifikan 5% (1,943), tetapi pada tingkat 
signifikan 1% (3,143), sehingga korelasi pada 
kelompok umur 18 – 24 bulan nyata pada tingkat 
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signifikan 5% dan tidak nyata pada tingkat signifikan 
1%. 
 
Koefisien Korelasi umur 25 – 36 bulan 

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

=
8 (233665,9)−  (1689,5)(1081,9)

8 (379420,75)−  (1689,5)  8 (147688,51)−  (1081,9)
 

 

r =
41457,15

44616,121517
 

 
r = ퟎ,ퟗퟐퟗퟏ 
 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
0,9291 √8 − 2

1 − 0,9291
 

 

푡 =
2,2757
0,1368

 

 
풕 = ퟏퟔ,ퟔퟑퟓퟐ 
 

Hasil t hitung 16,6352 lebih besar daripada 
tingkat signifikan 5% (1,943) dan 1% (3,143), 
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sehingga korelasi pada kelompok umur 25 – 36 bulan 
nyata. 
 
Koefisien regresi 

Poel Persamaan regresi R2 
Poel 0 Y’= -57,361 + 1,6444 x 0,7945 
Poel 1 Y’= -217,69 + 3,1775 x 0,3186 
Poel 2  Y’ = -298,48 + 3,7687 

x 
0,8634 

 
Koefisien regresi P0  

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푎 =
(913)(87772)− (834,3)(96472)

8 (87772)− (696056)  

푎 =
−350835,92

6116,23  

푎 = −57,361 
 

푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (96472)− (834,3)(913)

8 (87772)− (696056)  

푏 =
10057,3
616,23  

푏 = 1,6444 
Y’=  -57,361 + 1,6444 x 
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Koefisien regresi P1 

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푎 =
(1289,5)(113831)− (953,9)(154044)

8 (113831)− (909925)  

푎 =
−157183,9

722,07  

푎 = −217,69 
 

푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (154044)− (953,9)(1289,5)

8 (113831)− (909925)  

푏 =
2294,35
722,07  

푏 = 3,1775 
Y’=  -217,69 + 3,1775 x 
 
Koefisien regresi P2 

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푎 =
(1689,5)(147689)− (1081,9)(233666)

8 (147689)− (1186138,81)  

푎 =
−3283399,6

11000,47  

푎 = −298,48 
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푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (233666)− (1081,9)(1689,5)

8 (147689)− (1186138,81)  

푏 =
41457,15
11000,47 

푏 = 3,7687 
Y’=  -298,48 + 3,7687 x 
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Lampiran 8. Koefisien korelasi dan koefisien regresi panjang badan terhadap bobot badan Sapi 
Kerapan pada berbagai kelompok umur 

Poel Hasil korelasi Uji t db 
t. tabel 

0,05 0,01 

P0 (6 – 17 bulan) 0,4404 1,3381 6 1,943 3,143 

P1 (18 – 24 bulan) 0,8506 7,5349    

P2 (25 – 36 bulan) -0,4044 -0,8502    
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Koefisien Korelasi umur 6 – 17 bulan 
 

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

r =
8 (93701,45)−  (913)(817,7)

8 (106798)−  (913)  8 (83867,35)−  (817,7)
 

 

r =
3051,5

6927,4518981
 

 
r = ퟎ,ퟒퟒퟎퟒ 
 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
0,4404 √8 − 2

1 − 0,4404
 

 

푡 =
1,0787
0,8061

 

 
풕 = ퟏ,ퟑퟑퟖퟏ 
 

Hasil t hitung 1,3381 tidak lebih besar 
daripada tingkat signifikan 5% (1,943) dan 1% 
(3,143), sehingga korelasi pada kelompok umur 6 – 17 
bulan tidak nyata. 
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Koefisien Korelasi umur 18 – 24 bulan 
  

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

r =
8 (139126,25) − (1289)(856)

8 (210537,5)−  (1289)  8 (92294,64)−  (856)
 

 

r =
9626

11315,63045
 

 
r = ퟎ,ퟖퟓퟎퟔ 
 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
0,8506 √8 − 2

1 − 0,8506
 

 

푡 =
2,0834
0,2765

 

 
풕 = ퟕ,ퟓퟑퟒퟗ 
 

Hasil t hitung 7,5349 lebih besar daripada 
tingkat signifikan 5% (1,943) dan 1% (3,143), 
sehingga korelasi pada kelompok umur 18 – 24 bulan 
nyata. 
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Koefisien Korelasi umur 25 – 36 bulan 
 

r =
n ∑XY−  ∑X∑Y

푛 ∑푋 −  (∑푋)  n ∑푌 −  (∑Y)
 

 

r =
8 (203679,5)−  (1689,5)(967,5)

8 (379420,75)−  (1689,5)  8 (117119,25)−  (967,5)
 

 

r =
−5155,25

12745,706123
 

 
r = −ퟎ,ퟒퟎퟒퟒ 
 

푡 =
r √n − 2
√1− 푟

 

 

푡 =
−0,4044 √8 − 2
1 − (−0,4044)

 

 

푡 =
−0,9905

1,165
 

 
풕 = −ퟎ,ퟖퟓퟎퟐ 
 

Hasil t hitung -0,8502 memiliki nilai negatif 
dan tidak lebih besar daripada tingkat signifikan 5% 
(1,943) dan 1% (3,143), sehingga korelasi pada 
kelompok umur 6 – 17 bulan tidak nyata dan tidak 
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saling berpengaruh antara bobot badan dan panjang 
badan. 

 
Poel Persamaan regresi R2 

Poel 0 Y’= -21,16 + 1,3236 x 0,194 
Poel 1 Y’= -23,037 + 1,7217 x 0,7282 
Poel 2  Y’ = 905,66 – 5,7424 x 0,1636 

 
Koefisien regresi P0  

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푎 =
(913)(83867)− (817,7)(93701)

8 (83867)− (668633)  

푎 =
48785,115

2305,51  

푎 = −21,16 
 

푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (93701)− (817,7)(913)

8 (83867)− (668633)  

푏 =
3051,5

2305,51 

푏 = 1,3236 
Y’=  -21,16 + 1,3236 x 
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Koefisien regresi P1 

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푎 =
(1289,5)(92295)− (856)(139186)

8 (92295)− (139186)  

푎 =
−129491,72

5621,12  

푎 = −23,037 
 

푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (139186)− (856)(1289,5)

8 (92295)− (139186)  

푏 =
9678

5621,12 

푏 = 1,7217 
Y’=  -23 + 1,7217 x 
 
Koefisien regresi P2 

푎 =
(∑y)(∑푥 )− (∑x)(∑xy)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푎 =
(1689,5)(117119)− (967,5)(203680)

8 (117119)− (203680)  

푎 =
813056,625

897,75  

푎 = 905,66 
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푏 =
푛(∑푥y) − (∑x)(∑y)

n (∑푋 ) − (∑푋)  

푏 =
8 (203680)− (967,5)(1689,5)

8 (117119)− (203680)  

푏 =
−5155,25

897,75  

푏 = −5,7424 
Y’=  905,66 – 5,7424 x 
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Lampiran 9. Tabel nilai kritis t 

Sumber: Harinaldi (2005) 

d.f. t.100 t.050 t.025 t.010 t.005 d.f. 
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 1 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 2 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 3 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 4 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 6 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 7 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 8 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 9 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 10 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 11 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 12 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 13 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 14 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 15 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 16 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 17 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 18 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 19 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 20 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 21 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 22 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 23 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 24 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 25 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 26 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 27 

inf. 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 inf. 


