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Penelitian tentang studi bobot badan dan ukuran linier tubuh kambing Peranakan 

Ettawah jantan lepas sapih, telah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ukuran tubuh dengan 

bobot badan kambing PE menggunakan ukuran tubuh (lingkar dada, panjang 

badan dan tinggi badan). Metode penelitian dengan melakukan survay dan 

pengukuran dilapangan, menggunakan pita ukur untuk mengukur lingkar dada, 

tongat ukur mengukur panjang badan dan tinggi badan, untuk mengetahui bobot 

badan menggunakan timbangan CASS. Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 30 ekor kambing PE jantan lepas sapih (4-8 bulan). Hasil 

menunjukkan bahwa korelasi antara ukuran tubuh terhadap bobot badan kambing 

PE bernilai positif. Semua koefisien regresi yang dihasilkan pada penelitian ini 

bertanda positif yang berarti bahwa dengan bertambahnya ukuran tubuh maka 

akan diikuti dengan penambahan bobot badan. Pada kambing PE jantan lepas 

sapih analisis korelasi antara ukuran tubuh  yakni lingkar dada 0,81, tinggi badan 

0,68 dan panjang badan 0,58. Untuk nilai determinasinya kambing PE lepas sapih 

jantan adalah lingkar dada 0,65,panjang badan 0,34 dan tinggi badan 0,47 dan 

rata-rata bobot badan 14,07kg. 

 

Kata kunci : Kambing PE lepas sapih jantan ukuran tubuh, lingkar dada, panjang        

badan dan tinggi badan 
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ABSTRACT 

THE STUDY OF BODY WEIGHT AND LINEAR MENSUREMENT 

WENING MALE OF PERANAKAN ETTAWAH GOOTS 

IN NORTH LOMBOK REGENCY 

 

By                                                                                                                              

ANTONI WIJAYA 

B1D 212 039 

 

Animal Husbandry FacultyUniversity of Mataram 

Jln. Majapahit No. 62 Mataram – NTB  

Tlp/Fax : (0370) 633603/640592  

Email : fapet@Wasantara.net.id.mataram 

 

 Research on the study of body weight and linear mensurement 

weaning male of peranaka Ettawah, has been conducted in North Lombok 

Regency. This research aims to know the correlation between body size with body 

weight PE goat using body size (chest circumference, length and height). 

Research methods by doing the measurement field survey method and, using a 

tape measure to measure the circumference of the chest, measuring rod to 

measuring the length and height, to know the body weights using CASS scales. 

The materials used in this study were 30 PE goats’ males off sapih. The results 

show that the correlation between the sizes of body against body weight of PE 

goats is positive. All the resulting regression coefficients on these studies marked 

positive which means that with increasing body size then it will be followed by 

the addition of the weight of the body. At the goat off the male PE weaning the 

analysis of the correlation between body size i.e. chest circumference 0.81 0.68, 

height and length 0.58. For the value of PE goat, the determination male weaning 

chest circumference 0.65 males in length, height and 0.34 0.47 and an average 

body weights 14.07 kg. 

 

Key words: PE goat’s male off body size, chest circumference, length and height 
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PENDAHULUAN 

Minat masyarakat untuk beternak kambing dari waktu ke waktu semakin 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat di lihat dari populasi kambing di Indonesia 

dari tahun 2005-2010. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan 2010, 

populasinya di Indonesia dari tahun 2005-2010 mengalami peningkatan sebesar 

19,4%. Tahun 2005, populasinya di Indonesia sebanyak 13,4 juta ekor, dan pada 

tahun 2010 meningkat menjadi 16,8 juta ekor. Populasi tertinggi terdapat di pulau 

Jawa yaitu sekitar 57,43%, lalu di pulau Sumatera sekitar 33,28% dan sisanya 

tersebar di pulau-pulau lainnya di Indonesia (Direktorat Jenderal Peternakan, 

2010). 

Salah satu kambing yang banyak di ternakkan di kalangan masyarakat 

yaitu kambing dari jenis peranakan Ettawah. Kambing PE merupakan hasil 

persilangan antara kambing Ettawah dengan kambing lokal/kacang.Tingginya 

minat masyarakat untuk beternak kambing PE, dikarenakan kambing PE dapat 

dijadikan ternak pedaging dan ternak penghasil susu. Kelebihan lain beternak 

kambing PE menurut Krismanto (2011) yaitu membutuhkan modal yang lebih 

sedikit, cara pemeliharaannya lebih mudah serta reproduksi lebih cepat 

dibandingkan dengan sapi perah. 

Terkait dengan penentuan produksi kambing PEsebagai ternak pedaging, 

maka banyak hal yang harus di perhatikan. Salah satunya yaitu penimbangan, 

secara umum penimbangan dilakukan untuk mengetahui bobot badan ternak 

tersebut. Trisnawanto (2012) menjelaskan bahwa bobot badan penting untuk 

diketahui guna menentukan kebutuhan pakan dan kegiatan jual beli. 

Penimbangan merupakan cara terbaik dalam menentukan bobot badan namun 

kurang efisien. Menurut Meivilia (2011) teknik penimbangan harus memiliki 

peralatan khusus dan alat tersebut kadang-kadang tidak terdapat ditimbangan 

serta dalam beberapa hal membutuhkan lebih banyak orang dalam 

penanganannya. 

Rumus pendugaan bobot badan dari korelasi antara bobot badan dengan 

ukuran-ukuran tubuh. Pengukuran linear tubuh ternak seperti panjang badan, 

lebar dada, lingkar dada dan ukuran-ukuran linier yang lainnya perlu untuk 

dilakukan karena ukuran-ukuran tubuh ternak tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mengestimasi bobot badan ternak yang lebih efisien dan akurat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saat ini belum ada data yang 

menggambarkan hubungan atau korelasi antara bobot badan dengan ukuran-

ukuran tubuh kambing peranakan Ettawah yang terdapat di Kabupaten Lombok 

Utara. Oleh karena itu perlu dilakukan studi mengenai bobot badan dan ukuran 

linier tubuh kambing peranakan Ettawah jantan lepas sapihdi Kabupaten Lombok 

Utara. 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara 

Bobot Badan dengan Ukuran Linier Tubuh kambing peranakan Ettawah jantan 

lepas sapih di Kabupaten Lombok Utara. 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain : 

(1). Prasyarat menjadi sarjana peternakan di Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram. (2)Memberikan informasi mengenaikorelasi atau 
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hubungan antara Bobot Badan dengan Ukuran Linier Tubuh kambing 

peranakan Ettawah jantan lepas sapih di Kabupaten Lombok Utara. 

METODOLOGI PENELTIAN 

a. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Lokasi penelitian 

di tiga Kecamatan sekabupaten Lombok Utara yaitu di Kecamatan Pemenang, 

Bayan, dan Gangga.  

b. Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Timbangan merek 

“Cas” kepekaan 0,1 kg kapasitas 60 kg, untuk menimbang bobot badan ternak, 2) 

Pita ukur merek “Rondo” kepekaan 0,1 cm kapasitas 200 cm untuk mengukur 

lingkar dada, 3) Tongkat ukur kapasitas 150 cm untuk mengukur Panjang Badan 

dan Tinggi Badan. 

 

c. Metode Penelitian 

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengambilan sampel Kambing PE jantan lepas sapih dilakukan secara 

purposive sampling dari umur 4 bulan sampai umur 8 bulan yang diambil dari 

3 Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan data jumlah populasi 

Kambing terbanyak yang ada di Kabupaten Lombok Utara yaitu di Kecamatan 

Gangga, Pemenang, dan Bayan. 

2. Pengukuran secara langsung di Lapangan dengan cara mengukur tubuh ternak 

dan menimbang bobot badan ternak dengan cara : 

a. Penimbangan Bobot badan dilakukan pada pagi hari sebelum pemberian 

pakan dengan cara membuat kambing tenang terlebih dahulu sebelum 

dinaikkan di atas timbangan Cas yang telah tersedia. 

b. Pengukuran lingkar dada (LD) menggunakan pita ukur “Rondo” dengan 

cara mengikuti lingkaran dada tepat di belakang bahu melewati gumba. 

c. Pengukuran tinggi badan (TB) menggunakan tongkat ukur yaitu dengan 

mengukur bagian tertinggi tubuh ternak ke tanah mengikuti garis tegak 

lurus. 

d. Pengukuran panjang badan (PB) menggunakan tongkat ukur yaitu 

dengan mengukur jarak ujung sendi bahu (tulang skapula) dan ujung 

bungkul (tulang duduk). 

 

ANALISA DATA 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi dan korelasi 

sederhana. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Persamaan analisa data dengan Korelasi sederhana  

r = 
     (  )(  ))

√*     (  ) +*     (  ) +
 

Keterngan: r = Koefisien korelasi 
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X = Variabel tak bebas (ukuran linier) 

Y = Variabes bebas (bobot badan) 

n = Jumlah sampel 

Tujuan dari analisa data menggunakan persamaan ini adalah Untuk 

mengetahui keeratan hubungan bobot badan (Y) dengan ukuran linier 

(X)(Sudjana, 1989). 

2. Persamaan Uji –t  

   
  √   

√    
 x = 

Keterangan: t = t- hitung 

r² = Koefisien determian 

Tujuan dari analisa data uji –t adalah Untuk mengetahui kebermaknaan 

koefisien korelasi sederhana (sudjana 1989). 

3. Persamaan regresi linier sederhana  

Y = a + bX 

Keterangan: a = konstanta (intersep) 

b = koefisien regresi 

Tujuan digunakannya persamaan regresi linier sederhana ini adalah untuk 

menduga bobot badan berdasarkan ukuran-ukuran tubuh digunakan (Sutrisno-

Hadi, 1987). 

4. Persamaan dari Ralat Baku Estimasi (RBE) 

RBE = 
                              

               
 x 100% 

Tujuan digunakannya ralat baku estimasi (RBE) ini adalah untuk 

mengetahui  besarnya penyimpanan hasil pendugaan bobot badan berdasarkan 

persamaan regresi terhadap bobot badansebenarnya (Jamarun, 1988). 

HASIL PENELITIAN 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa rata-rata 

bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh Kambing PE jantan sapih di Kabupaten 

Lombok Utara adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.  Rata-rata bobot badan dan ukuran tubuh ternak kambing PE  jantan lepas 

sapih 4-8 bulan. 

No. Variabel Lokasi Penelitian Rata-rata 

  Pemenang Gangga Bayan 

1. Bobot Badan 13.52±2,37 14.30±2,38 114.19±1,58 13,08±2,17 

2. Lingkar Dada 57.63±2,84 57.34±4,01 57.29±2,87 57,41±2,90 

3. Panjang Badan 550.87±2,41 48.2±3,00 48,00±2,38 49,86±2,90 

4. Tinggi Badan 54.87±2,90 54.33±3,95 552.57±3,40 54,06±3,57 

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa rata-rata bobot badan 

dibagian Gangga 14.30±2,38 kg, Pemenang 13.52±2,37 kg, dan Bayan 

14.19±1,58 kg, sedangkan untuk keseluruhan  rata-rata bobot badannya di 

Kabupatan Lombok Utara aalah 14,07±2,17 kg, sedangkan untuk rata-rata ukuran 

tubuhnya yaitu lingkar dada 57,4±2,90 cm, panjang badan 48,06±2,90 cm dan 

tinggi badan 54,86±3,57 cm.    

Idris dkk, 1991 menyatakan bobot badan dari seekor ternak sangat 

dipengaruhi oleh faktor- faktor umur, jenis kelamin, ukuran tinggi badan, panjang 

badan, dan lingkar dada serta jenis pakan dan kondisi lingkungan. Pada 

pemeliharaan yang sama karena lingkungan yang berbeda termasuk iklim, jenis 

vegetasi, unsur tanah, cara pengelolaan dan faktor-faktor lain yang berbeda akan 

menimbulkan variasi di dalam kelompok pemeliharaan itu sendiri. Kemungkinan 

besar selain disebabkan oleh faktor diatas faktor budaya yang berbeda akan 

berpengaruh terhadap cara penanganannya.   

Pertumbuhan ternak merupakan respon dari kondisi genetik dan 

lingkungannya. Sehingga pada dasarnya dapat digunakan untuk melihat 

peningkatannya. Percepatan pertumbuhan pada pemeliharaan yang sama juga 

banyak terjadi perbedaan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap ukuran- 

ukuran vital tubuhnya.   

Pertumbuhan ternak yang paling cepat ialah pada proses sebelum ternak 

belum mencapai dewasa tubuh, yaitu pertumbuhan diantara proses preweaning 

dan post weaning sampai pada batas menjelang pubertas.  Urutan pertumbuhan 

jaringan lemak terakhir adalah lemak setelah ternak mencapai dewasa tubuh. 

Tabel 2. Koefisien Korelasi dan Regresi antara bobot badan dengan Lingkar 

Dada, Panjang Badan dan Tinggi Badan kambing peranakan 

ettawahjantanlepas sapih di Kabupaten Lombok Utara. 
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No. Kambing Peranakan Ettawah Jantan Lepas Sapih 

Ukuran Liner 

Tubuh 

Koefisien 

Korelasi 

Koefisen 

Determinasi 

Koefisien 

Regresi 

Konstanta 

1. Lingkar Dada  0,81** 0,66** 0,55** -17,40 

2. PanjangBadan 0,59** 0,34** 0,44** -7,32 

3. Tinggi Badan 0,69** 0,47** 0,42** -8,49 

Keterangan tabel : (**) = Sangat bermakna pada P<0,01 

Korelasi dan regresi sederhana model linier antara ukuran-ukuran tubuh 

yakni lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan berhubungan sangat erat 

dengan bobot badan(P<0,01) Koefisien korelasi tertinggi pada kambing PE jantan 

lepas sapih terdapat pada bagian lingkar dada 0,81 yang diikuti oleh tinggi badan 

0,69dan panjang badan 0,59. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran tubuh (lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi badan) pada ternak kambing PE lepas sapih jantan 

memiliki hubungan yang sangat erat dengan bobot badan dan nilai korelasi yang 

dihasilkan adalah positif yang artinya semakin bertambah ukuran tubuh (lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi badan) maka akan diikuti dengan pertambahan 

bobot badan pula. 

Berdasarkan hasil uji- t menunjukkan bahwa nilai koefisien dari ukuran 

tubuh (lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan) adalah sangat bermakna 

(P<0,01) dan koefisien korelasinya tergolong sangat kuat, sehingga ukuran tubuh 

(lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan) pada ternak kambing PE dapat 

dijadikan sebagai penduga bobot badan. Jika nilai koefisien ≥0,80 maka  

hubungan itu dikatakan erat. Selanjutnya Pasaribu (1983) menyatakan bahwa 

semakin dekat koefisien korelasi itu +1 atau -1 maka semakin baiklah data sampel 

itu diterangkan oleh garis regresi dan semakin dekat koefisien korelasi itu kearah 

angka 0 maka semakin kurang baiklah data sampel itu dijadikan penduga 

berdasarkan analisis regresi. 

Tabel  3.Persamaan Regresi Sebagai Peduga Bobot Badan Berdasarkan Lingkar 

Dada, Panjang Badan dan Tinggi Badan Kambing Peranakan Ettawah 

Jantan Lepas Sapih di Kabupaten Lombok Utara. 

No  Ukuran-ukuran Tubuh Persamaan Regresi 

(Y) 

1 Lingkar Dada  Y= -17,40+0,55X 

2 Panjang Badan Y=-7,32+0,44X 

3 Tinggi Badan Y=-8,49+0,42X 

Sumber : Data diolah 2017 

Persamaan regresi Y= -17,40+0,55Xdapat diartikan sebagai 

berikut:Konstanta sebesar-17,40artinya jika lingkar dada (X) nilainya adalah 0, 
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maka bobot badan (Y) nilainya negatif yaitu sebesar -17,40. Dan begitu juga 

dengan, panjang badan dan tinggi badan. 

Jika dilihat dari besarnya regresi antara bobot badan dengan ukuran-ukuran  

tubuh kambing peranakan Ettawah jantan lepas sapih dengan persamaan  regresi 

untuk lingkar dada adalah Y= -17,40+0,55Xpanjang badan adalah Y=-

7,32+0,44Xdan tinggi badan adalah Y=-7,49+0,42X. Hal ini menyatakan 

bahwasetiap penambahan ukuran tubuh kambing peranakan ettawah jantan lepas 

sapih 1 cm maka bobot badan akan bertambah sebesar 0,55kg untuk lingkar 

dada;0,44 kg untuk panjang badan dan 0,42 kg untuk tinggi badan.   

Persamaan regresi ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

menduga bobot badan kambing peranakan Ettawah jantan lepas sapih, karena 

persamaan regresi memiliki fungsi untuk menduga bobot badan dari ukuran tubuh 

sehingga menjadi parameter untuk pendugaan bobot badan kambing peranakan 

Ettawah  jantan lepas sapih. Dari persamaan regresi tersebut ukuran tubuh yang 

paling baik digunakan sebagai penduga secara berturut-turut adalah lingkar dada, 

tinggi badan dan panjang badan.  

Nilai korelasi, regresi dan determinasi pada setiap ukuran-ukuran tubuh 

berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan laju pertumbuhan setiap 

ukuran- ukuran tubuh ternak. Dari ketiga ukuran tubuh yang dijadikan variabel, 

ukuran tubuh yang memiliki hubungan sangat erat dengan bobot badan adalah 

lingkar dada dengan koefisien korelasi 0,81, koefisien determinasi 0,65, Koefisien 

regresi0,54. Setiawati dkk. (2013) menyatakan bahwa lingkar dada 

memperlihatkan pertumbuhan tulang rusuk dan otot yang berada pada 

tulangrusuk. Hal ini disebabkan ukuran lingkar dada bertambah mengikuti 

pertumbuhan dan perkembangan jaringan otot yang ada di daerah dada.Semakula 

et al. (2010) menyatakan bahwa perbedaan ukuran dimensi tubuh dipengaruhi 

oleh deposisi lemak dan otot yang berada di daerah dimensi tubuh tersebut, seperti 

pada ukuran lingkar, ketebalan, dan berat tubuh. 

Hubungan tererat kedua adalah tinggi badan dengan koefisien korelasi 0,72; 

koefisien regresi 1,02; Koefisien determinasi (R²) 0,52. Hal ini dikarenakan tulang 

kaki pada ternak tumbuh lebih cepat pada bagian tulang yang lain, pertumbuhan 

tinggi badan sangat berkaitan dengan pertumbuhan tulang kaki depan. Sutiyono et 

al. (2006) berpendapat bahwa tulang penyusun kaki depan mengalami 

pertumbuhan lebih cepat dan awal sesuai dengan fungsinya untuk menyangga 

tubuh.   Menurut Septian dkk. (2015), pertumbuhan tinggi badan menunjukkan 

tulang penyusun kaki mengalami pertumbuhan sesuai dengan fungsinya untuk 

menyangga tubuh ternak.   

Hubungan tererat ketiga adalah panjang badan dengan koefisien korelasi 

0,81 koefisien determinasi 0,65, Koefisien regresi (R²) 0,54,Menurut Trisnawanto 

dkk. (2012), Pertumbuhan panjang badan merupakan pencerminan adanya 

pertumbuhan tulang belakang yang terus meningkat seiring bertambahnya umur. 
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Tabel 4.Rata-rata bobot badan sebenarnya, bobot badan dugaan berdasarkan 

persamaan regresi dan ralat baku estimasi pada Kambing Peranakan 

Ettawahjantan lepas Sapih. 

No. Ukuran 

Badan 

Rata-rata Bobot 

Badan Sebenarnya                     

(kg) 

Bobot  Badan  

Berdasarkan 

Persamaan 

Regresi(kg) 

Ralat            

Baku 

Estimasi 

(%) 

1 Lingkar Dada 14,07 14,17 0,71 

2 Panjang 

Badan 

14,07 14,18 0,78 

3 Tinggi Badan 14,07 14,21 0,99 

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa pada umur 0-6 bulan, pertumbuhan 

tulang terjadi sangat signifikan pada tulang kaki yang berfungsi sebagai 

penyangga tubuh, sedangkan pada umur 6-12 bulan perkembangan tulang terjadi 

pada tulang belakang dan tulang punggung ternak. Trisnawanto dkk. (2012) 

menyatakan bahwa pertumbuhan panjang badan merupakan pencerminan adanya 

pertumbuhan tulang belakang yang terus meningkat seiring dengan pertambahan 

umur. 

Pada bobot badan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan ukuran-

ukuran tubuh kambing PE jantan pada umur 4-8 bulan. Kambing PE berumur 4-8 

bulan memiliki hubungan bobot badan dengan lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan yang sangat kuat yang berhubungan positif namun sangat rendah 

dengan bobot badan.  

Pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa besarnya penyimpangan hasil 

pendugaan berdasarkan garis regresi antara (lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan) dengan ukuran badan untuk lingkar dada masing-masing 0,71, 

panjang badan 0,78 dan tinggi badan 0,99. Angka yang ditunjukkan oleh (lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi badan) sangat baik digunakan sebagai faktor 

korelasi terhadap pendugaan bobot badan berdasarkan persamaan regresi dengan 

demikian dapat digunakan sebagai penduga bobot  badan. 

Berdasarkan nilai ralat baku estimasi yang di hasilkan maka ukuran badan 

yang paling baik digunakan untuk menduga bobot badan pada ternak kambing PE 

jantan lepas sapih adalah ukuran Linkar dada dengan nilai ralat baku estimasi 

sebesar 0,71, Hal ini sesuai dengan pernyataan Jamarun(1988) yang disitasi oleh 

Purwanto, bahwa ketepatan pendugaan dapat diukur oleh besarnya kecilnya ralat 

baku estimasi dimana semakin kecil ralat baku estimasi, maka variabel pendugaan 

semakin baik dijadikan sebagai penduga. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan  

sebagai berikut: 1.) Ukuran linier  tubuh (lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

badan) berkorelasi positif terhadap bobot badan kambing PE jantan lepas sapih. 
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2.) Berdasarkan hasil penghitungan ralat baku estimasi sebaiknya menggunakan 

ukuran lingkar dada untuk pendugaan bobot badan kambing PE lepas sapih jantan. 

 

SARAN 

 Saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya melakukan penelitian 

dengan membandingkan antara kambing PE lepas sapih dengan umur yang sama 

dan jenis kelamin berbeda. 
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