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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Senduro District, Lumajang Regency on January 24th 

until February 24th, 2016.  The purpose of this research was to determine the relationship 

between chest girth (CG), body length (BL) and body height (BH) with doe body weight (BW) 

in senduro district, Lumajang. The material used were 124 Senduro doe, consist of 49 PI2, 23 

PI4, 34 PI6, and 18 PI8. The research variable measured CG, BL and BW. The result of this 

study analysed with correlation value (r) and the coefficient of determination (R2). Body size 

of BW doe Senduro has given CG of correlation 0.95 and coefficient of determination 90.1%; 

BL of correlation 0.80 and coefficient of determination 64.6% and BH of correlation 0.71 and 

coefficient of determination 50.1%. Estimation of deviation rate BW based on regression 

equation of CG 6.37% to the equation BW = -61.69+1.37CG, the regression equation of BL 

12.48% by the equation BW = -40.94+1,14BL, the regression equation of BH 14.33% by the 

equation BW = -65.92+1,48BH. The conclusion was CG most accurate variable estimate on 

BW of Senduro doe. 

Keyword: Senduro goat, chest girth, body length, body height, and body weight.  

 

PENDAHULUAN 

Kambing merupakan ternak 

ruminansia kecil sebagai salah satu 

penghasil protein hewani baik dari daging 

maupun susu yang perlu terus digalakkan 

pengembangannya. Kambing lokal 

mempunyai keunggulan antara lain ternak 

yang mudah dipelihara dan memiliki 

kemampuan untuk beradaptasi yang baik 

terhadap berbagai kondisi lingkungan. 

Salah satu kambing lokal yang banyak 

dipelihara oleh peternakan rakyat yaitu 

kambing Senduro yang berada di 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. 

Kambing Senduro merupakan kambing 

lokal hasil persilangan antara kambing 

Jamnapari dengan kambing lokal. 

Kementerian Pertanian (2014) menyatakan 

bahwa kambing Senduro merupakan 

kambing lokal yang merupakan hasil 

persilangan antara kambing Etawah (India), 

kambing Jawarandu, dan kambing Kacang. 

Peningkatkan produktifitas ternak 

kambing sebagai kebutuhan protein hewani 

masyarakat, diperlukan informasi mengenai 

bobot hidup kambing karena berhubungan 

dengan sistem usaha peternakan kambing, 

seperti jual beli ternak kambing, penentuan 

dosis obat dan keperluan dalam pegelolaan 

peternakan seperti penentuan kebutuhan 

pakan yang dapat membantu peternak 

menekan biaya pakan, mencegah 

terbuangnya pakan dan memenuhi 

kebutuhan ternak.  

Penentuan bobot badan seekor ternak 

secara umum ada dua teknik, yaitu 

penimbangan dan pendugaan. Kedua teknik 

tersebut memiliki keuntungan dan 

kekurangan masing-masing. Metode 

penimbangan merupakan cara paling akurat 

tetapi memiliki beberapa kelemahan, antara 
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lain membutuhkan peralatan seperti 

timbangan dan dalam beberapa kasus 

membutuhkan tenaga kerja lebih banyak 

sehingga menjadi kurang efisien. Metode 

pendugaan umumnya dilakukan melalui 

ukuran-ukuran tubuh ternak, misalnya 

melalui lingkar dada, tinggi badan, dan 

panjang badan. Metode pendugaan ini 

memiliki keunggulan dalam hal 

kepraktisan, akan tetapi memiliki kendala 

dengan tingkat akurasi pendugaannya dan 

masih perlu terus dikembangkan terutama 

dalam konteks ternak-ternak lokal di 

Indonesia. Nugroho, Harris, dan Adhianto 

(2014) mengemukakan bahwa performan 

seekor kambing dapat diketahui melalui 

pengukuran bobot dan ukuran tubuhnya 

antara lain: lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan. Berdasarkan uraian diatas, 

perlu dilakukan penelitian mengenai 

hubungan antara lingkar dada, panjang 

badan, tinggi badan terhadap bobot badan 

kambing Senduro betina di Kecamatan 

Senduro. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Senduro, Kabupaten Lumajang pada 

tanggal 24 Januari sampai 24 Februari 

2016. 

Materi yang digunakan dalam 

penelitian adalah ternak kambing Senduro 

betina induk sebanyak 124 ekor, terdiri dari 

49 ekor PI2, 23 ekor PI4, 34 ekor PI6, dan 18 

ekor PI8. Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian meliputi timbangan gantung 

merk Morizt dengan kapasitas 200 Kg dan 

ketelitian 1 Kg, pita ukur merk Universal 

dan tongkat ukur dengan ketelitian masing-

masing 1mm. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survey, dengan 

melakukan pengukuran ukuran uubuh dan 

penimbangan bobot badan. Pengambilan 

sampel dilakukan secara purposive 

sampling.  

Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisa 

menggunakan analisis korelasi dan analisis 

regresi linear.  

𝑟 =
n ∑ XY − ∑ X ∑ Y

√(𝑛 ∑ X2 − (∑ X)
2

) (𝑛 ∑ Y2 − (∑ Y)
2

)

 

Keterangan: 

r : Korelasi  

X : Ukuran Tubuh (lingkar dada, panjang 

badan, tinggi badan) 

Y : Bobot badan 

n : Jumlah sampel 

Besarnya pengaruh ukuran ukuran 

tubh terhadap bobot badan kambing 

Senduro betina dapat diketahui dari 

koefisien determinasi, dengan rumus 

sebagai berikut : 

R2 = r2 x 100%  

Analisa regresi digunakan untuk 

mengetahui hubungan dari ukuran tubuh 

(lingkar dada, panjang badan, tinggi badan) 

dengan bobot badan kambing Senduro 

betina, dengan persamaan sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ : Bobot badan 

X : Ukuran Tubuh (lingkar dada, panjang 

badan, tinggi badan) 

a : Konstanta 

b : Koefisien regresi 

Peresentase penyimpangan 

pendugaan bobot badan ternak melalui 

persamaan regresi dapat diketahui dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

% Penyimpangan =  
BB Duga − BB Nyata

BB Nyata
 x 100% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan antara Ukuran Tubuh 

dengan Bobot Badan Kambing Senduro 

Betina 

Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa nilai korelasi antara ukuran tubuh 

(X) dengan bobot badan (Y) kambing 

Senduro Betina seperti terlihat pada Tabel 

1. 
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Tabel 1. Hubungan antara Ukuran Tubuh dengan Bobot Badan Kambing Senduro Betina 

Keterangan : N = jumlah sampel; r = koefisien korelasi; R2 = koefisien determinasi; 

Tabel diatas menunjukan menunjukan 

bahwa hubungan antara ukuran tubuh 

(lingkar dada, tinggi badan, dan panjang 

badan) dengan bobot badan kambing 

Senduro betina berkorelasi positif. 

Koefisien korelasi lingkar dada dengan 

bobot badan merupakan variabel terbaik 

yang memiliki hubungan yang sangat kuat 

dengan nilai yaitu 0,95. Hal ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya Tsegaye, et 

al (2013) yang melaporkan bahwa nilai 

koefisien korelasi lingkar dada pada 

kambing di Hararghe Highland semua umur 

yaitu sebesar 0,94. Pesmen dan Yardimci 

(2008) juga melaporkan bahwa nilai 

koefisien korelasi antara lingkar dada 

dengan bobot badan pada kambing Saanen 

yaitu sebesar 0,95. Afolayan, et al (2006) 

juga melaporkan bahwa nilai koefisien 

korelasi antara lingkar dada dengan bobot 

badan pada domba Yankasa yaitu sebesar 

0,94. Shirzeyli, et al (2013) juga 

melaporkan bahwa juga melaporkan bahwa 

nilai koesien korelasi antara lingkar dada 

dengan bobot badan pada domba Yankasa 

yaitu sebesar 0,97. 

Lingkar dada memiliki hubungan 

paling kuat dengan bobot badan jika 

dibandingkan dengan panjang badan dan 

tinggi badan hal ini kemungkinan 

dikarenakan oleh bobot badan seekor ternak 

kambing yang memiliki persentase terbesar 

dalam menentukan bobot badan terletak 

pada dada dan perut ternak (badan), 

dikarenakan didalam dada dan perut ternak 

kambing selain terdapat struktur tulang dan 

jaringan otot terdapat organ pencernaan 

berupa lambung (retikulum, rumen, 

omasum, abomasum), usus halus, dan usus 

besar. Hal ini didukung oleh Srigandono 

dan Koen (1992) yang menyatakan bahwa 

sistem pencernaan ternak ruminansia yaitu 

mulut, tonsil, farinks, esophagus, perut 

ruminansia (retikulum, rumen, omasum, 

dan abomasum), dan anus. Selain itu 

didalam perut ternak kambing terdapat 

organ reproduksi yaitu ovari, tuba uterin, 

uterus, dan genetalia. Hal ini didukung oleh 

Srigandono dan Koen (1992) yang 

menyatakan bahwa sistem pencernaan 

ternak ruminansia yaitu ovari, tuba uterin, 

uterus, vagina, vulva, dan suplai darah dan 

saraf pada genitalia. Selain itu lingkar dada 

dan perut ternak kambing terdapat bayak 

cairan sehingga lingkar dada dan perut 

menyumbang berat tertinggi dalam bobot 

ternak. Hal ini didukung oleh Adriani, 

Hermawan, Kurniawan, Kamil, dan 

Mushawwir (2010) yang menyatakan 

bahwa seekor ternak mengandung air mulai 

dari mulai 55% dari berat tubuh sampai 

80% dari berat tubuh tergantung kepada 

umur dan spesiesnya. Komariah, dkk 

(2015) menyatakan bahwa lingkar dada 

memiliki nilai korelasi dengan bobot badan 

lebih tinggi dari pada panjang badan dengan 

bobot badan. 

 Panjang badan memiliki hubungan 

sangat kuat dengan bobot badan dengan 

nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,81. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya Tsegaye, et al (2013) 

melaporkan bahwa nilai koefisien korelasi 

panjang badan pada kambing di Hararghe 

Highland semua umur yaitu sebesar 0,84. 

Pesmen dan Yardimci (2008) juga 

melaporkan bahwa nilai koefisien korelasi 

antara panjang badan dengan bobot badan 

pada kambing Saanen yaitu sebesar 0,86. 

Afolayan, et al (2006) juga melaporkan 

bahwa nilai koesien korelasi antara panjang 

Variabel N r R2(%) t hitung 
t tabel 

0,05 0,01 

LD  124 0,95 90 10,43819 1,97993 2,61742 

PB  124 0,81 65 8,88909 1,97993 2,61742 

TB  124 0,71 51 7,89452 1,97993 2,61742 
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badan dengan bobot badan pada domba 

Yankasa yaitu sebesar 0,84. 

Panjang badan memiliki hubungan 

sangat kuat dengan bobot badan setelah 

lingkar dada jika dibandingkan dengan 

tinggi badan hal ini menunjukkan bahwa 

panjang badan memiliki hubungan yang 

sangat kuat dengan bobot badan, karena 

pengukuran panjang badan terdapat pada 

dada dan perut ternak dimana bagian 

tersebut merupakan penyumbang bobot 

badan terbesar. Panjang badan merupakan 

jarak garis lurus dari tepi tulang ujung sendi 

bahu sampai benjolan tulang duduk tanpa 

memperhatikan lebar sehingga 

keakuratannya untuk menduga bobot badan 

dibawah lingkar dada karena panjang badan 

dipengaruhi pertumbuhan tulang dan 

jaringan otot. Hal ini didukung oleh 

Malewa (2009) menyatakan bahwa bobot 

badan, panjang badan dan lingkar dada 

domba Donggala mempunyai korelasi yang 

erat. variabel yang paling erat hubungannya 

dengan bobot badan adalah lingkar dada 

lebih tinggi dibanding panjang badan. 

 Tinggi badan memiliki hubungan yang 

kuat dengan bobot badan dengan nilai 

koefisien sebesar yaitu sebesar 0,71. Hal ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya 

Tsegaye, et al (2013) melaporkan bahwa 

nilai koefisien korelasi tinggi badan pada 

kambing di Hararghe Highland semua umur 

yaitu sebesar 0,78. Afolayan, et al (2006) 

juga melaporkan bahwa nilai koesien 

korelasi antara tinggi badan dengan bobot 

badan pada domba Yankasa yaitu sebesar 

0,76. 

Tinggi badan merupakan variabel terendah 

dalam pendugaan bobot jika dibandingkan 

dengan lingkar dada dan panjang badan. 

Hal ini dikarenakan dalam pengukuran 

tinggi badan melibatkan kaki ternak 

kambing yang tidak berhubungan langsung 

dengan badan ternak kambing. Sutiyono 

(2008) menyatakan bahwa tinggi pundak 

tidak berhubungan langsung dengan ruang 

abdomen dan Rahim. Sepitan, Arifin, dan 

Rianto (2015) menambahkan bahwa tulang 

penyusun kaki depan yang berhubungan 

dengan tinggi pundak, mengalami 

pertumbuhan awal dibandingkankan 

dengan komponen lainnya, tulang ini 

mengalami pertumbuhan yang paling cepat, 

sesuai dengan fungsinya untuk menyangga 

tubuh.  

Pendugaan Bobot Badan Kambing 

Senduro Betina  

Hasil penelitian ini diperoleh 

persamaan untuk menduga bobot badan 

kambing Senduro betina melaui masing-

masing persamaan regresi ukuran tubuh 

dengan bobot badan, rumus Schoorl dan 

rumus Lambourne serta tingkat 

penyimpangan pendugaan bobot badan 

kambing Senduro betina terlihat seperti 

pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Pendugaan Bobot Badan melalui Persamaan Regresi, Schoorl dan Lambourne serta 

Penyimpangan Pendugaan. 

No. Variabel Pendugaan Persamaan / Rumus Penyimpangan 

1. Persamaan Regresi LD BB=-79,17+1,67LD 9,89% 

2. Persamaan Regresi PB BB=-75,64+1,66PB 14,56% 

3. Persamaan Regresi TB BB=-86,23+1,77TB 16,57% 

4. Schoorl  BB=(22+LD)2/310 28,09 % 

5. Lambourne BB=(PBxLD2)/10050 10,02 % 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa 

persamaan regresi dengan nilai 

penyimpangan terendah untuk pendugaan 

bobot badan yaitu menggunakan lingkar 

dada yang memiliki hasil terakurat dengan 

nilai penyimpangan sebesar 6,37%, 

sedangkan jika dibandingkan dengan 

menggunakan rumus Schoorl dan 

Lambourne juga masih lebih akurat. Hal ini 

didukung oleh Zurahmah dan Enos (2011) 

juga menambahkan bahwa ukuran lingkar 

dada merupakan penduga terbaik bobot 
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badan ternak dibandingkan ukuran panjang 

badannya maupun tinggi badannya. Hal ini 

juga didukung oleh Wahyudin (2007) 

dalam Malewa (2009) yang menyatakan 

bahwa Hasil rumus Lambourne lebih 

mendekati berat hidup sapi sebenarnya 

dengan tingkat kesalahan di bawah 10%. 

Rumus Schoorl tingkat kesalahannya 

mencapai 22,3%. Hal ini kemudian 

dijelaskan oleh Cam, et al (2010) 

menyatakan bahwa nilai koefisien korelasi 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti usia, jenis kelamin, musim, pakan. 

Sehingga, tidak diharapkan untuk mencapai 

hasil yang sama pada lingkungan yang 

berbeda. Setiawati, dkk (2013) menyatakan 

bahwa lingkar dada sangat berhubungan 

erat dengan bobot badan, semakin tinggi 

ukuran lingkar dada, maka bobot badan 

juga semakin tinggi. Zurahmah dan Enos 

(2011) juga menambahkan bahwa ukuran 

lingkar dada merupakan penduga terbaik 

bobot badan ternak dibandingkan ukuran 

panjang badannya maupun tinggi badannya. 

Pendugaan Bobot Badan Kambing 

Senduro Betina Melalui Persamaan 

Regresi Bedasarkan Umur 

Hasil penelitian ini diperoleh 

persamaan regresi untuk menduga bobot 

badan dengan tingkat penyimpangan bobot 

duga melalui masing-masing persamaan 

regresi bedasarkan umur disajikan dalam 

Tabel 3. 

Tabel 6. Persamaan regresi dan penyimpangan bedasarkan umur 

No. Umur Hubungan Persamaan Regresi penyimpangan 

1 

PI2 

Persamaan Regresi 

Lingkar Dada (LD) 
Y = -46,11 + 1,14 7,09% 

2 Persamaan Regresi 

Panjang Badan (PB) 
Y = -10,08 + 0,65 13,02% 

3 Persamaan Regresi 

Tinggi Badan (TB) 
Y = -47,68 + 1,17 10,46% 

4 

PI4 

Persamaan Regresi 

Lingkar Dada (LD) 
Y = -62,21 + 1,37 5,74% 

5 Persamaan Regresi 

Panjang Badan (PB) 
Y = -16,09 + 0,79 10,13% 

6 Persamaan Regresi 

Tinggi Badan (TB) 
Y = -22,43 + 0,88 11,47% 

7 

PI6 

Persamaan Regresi 

Lingkar Dada (LD) 
Y = -64,00 + 1,39 4,94% 

8 Persamaan Regresi 

Panjang Badan (PB) 
Y = 41,97 + 1,17 7,32% 

9 Persamaan Regresi 

Tinggi Badan (TB) 
Y = -6,77 + 0,75 11,48% 

10 

PI8 

Persamaan Regresi 

Lingkar Dada (LD) 
Y = -57,35 + 1,34 5,28% 

11 Persamaan Regresi 

Panjang Badan (PB) 
Y = -17,82 + 0,92 9,86% 

12 Persamaan Regresi 

Tinggi Badan (TB) 
Y = -16,74 + 0,51 11,32% 

     

Tabel diatas menunjukan bahwa 

persamaan regresi bedasarkan umur secara 

keseluruhan memiliki nilai penyimpangan 

yang lebih rendah jika dibandingkan 
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dengan nilai penyimpangan persamaan 

regresi pada semua umur. Hal ini 

kemungkinan dikarenakan laju 

pertumbuhan pada umur yang sama 

memiliki ukuran tubuh dan bobot badan 

yang lebih seragam sehingga didapatkan 

rumus dengan nilai penyimpangan yang 

rendah. Hal ini didukung oleh Cam, et al 

(2010) menyatakan bahwa nilai koefisien 

korelasi dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti usia, jenis kelamin, musim, 

pakan. Sehingga tidak diharapkan untuk 

mencapai hasil yang sama pada lingkungan 

yang berbeda. 

KESIMPULAN 

Ukuran tubuh lingkar dada dan 

panjang badan memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan bobot badan, sedangkan 

tinggi badan memiliki hubungan yang erat 

dengan bobot badan. 
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