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KORELASI ANTARA UKURAN PAHA DENGAN BOBOT BADAN  

PADA DOMBA EKOR GEMUK 

 

Suhaimi Pratama/B1D 212 282 Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

INTISARI 

Penelitian tentang korelasi antara ukuran paha dengan bobot badan pada Domba Ekor 

Gemuk, telah dilaksanakan di kecamatan sambelie kabupaten lombok timur, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ukuran paha dengan bobot badan serta menduga bobot 

hidup pada Domba Ekor Gemuk menggunakan ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar). Metode 

penelitian dengan melakukan Pengukuran dilapangan, menggunakan tongkat ukur untuk panjang 

paha, pita ukur untuk ukuran lebar dan lingkar paha pada ukuran cm, sedangkan bobot hidup 

menggunakan timbangan pada ukuran kg. Tiga puluh ekor Domba Ekor Gemuk jantan yang terdiri 

dari sepuluh ekor anak, sepuluh ekor muda, sepuluh ekor dewasa, dan tiga puluh ekor Domba Ekor 

Gemuk betina juga terdiri dari sepuluh ekor anak, sepuluh ekor muda, sepuluh ekor dewasa 

digunakan pada penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa korelasi antara ukuran paha  terhadap 

bobot badan pada  Domba Ekor Gemuk bernilai positif. Semua koefisien regresi yang dihasilkan 

pada penelitian ini bertanda positif yang berarti bahwa dengan bertambahnya ukuran paha maka 

akan diikuti dengan penambahan bobot badan. Berdasarkan nilai ralat baku estimasi yang 

dihasilkan, sebaiknya menggunakan ukuran lingkar paha untuk meramalkan bobot badan pada 

anak jantan, menggunakan ukuran lebar paha pada anak betina, menggunakan ukuran panjang 

paha pada kategori muda jantan dan muda betina, selanjutnya untuk dewasa jantan sebaiknya 

menggunakan ukuran lebar paha dan untuk dewasa betina menggunakan ukuran panjang paha. 

Dengan uji keakuratan pada rumus yang dihasilkan  menunjukkan bahwa antara bobot hidup 

dugaan dan bobot hidup sebenarnya tidak jauh berbeda. 

 

Kata kunci : Domba Ekor Gemuk, bobot hidup, ukuran paha. 

 

THE CORRELATION BETWEEN BODY WEIGHT SIZES WITH THIGH 

TAIL IN SHEEP FAT 

Suhaimi Pratama/B1D 212 282 Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

ABSTRACT 

 Research on the correlation between the size of the thighs with weight on Fat Tailed 

Sheep, has been implemented in the district sambelie district capsicum east, the study aims to 

determine the correlation between the size of the thighs with weight and suspect live weight at Fat 

Tailed Sheep uses the size of the thigh (length, width and circumference). The research method to 

perform measurements in the field, using a measuring stick for the length of the thigh, measuring 

tape to measure the width and thigh circumference cm in size, while the live weight using scales in 

size kg. Thirty tail Fat Tailed Sheep ram consisting of ten pups, ten young tail, tail ten adults, and 

thirty members Fat Tailed Sheep females also consists of ten pups, ten young tail, tail ten adults 

used in this study. The results showed that the correlation between the size of the thigh to the body 

weight on Fat Tailed Sheep is positive. All regression coefficients generated in this study is 

positive, which means that by increasing the size of the thighs it will be followed by the addition 

of body weight. Based on the corrected raw estimate is generated, you should use the size thigh 

circumference to predict body weight in male children, using the width thigh in the females, using 

the length of the thigh in the category of young males and young females, next to the adult male 

should use a wide size thigh and for adult females using thigh length. By testing the accuracy of 

the resulting formula shows that the allegations of live weight and body weight really is not much 

different. 

 

Key words: sheep tail fat, body weight, the size of the thighs. 
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PENDAHULUAN 

Domba Ekor Gemuk merupakan ternak ruminansia kecil yang potensial 

sebagai sumber protein hewani dan banyak diusahakan pada peternakan rakyat 

karena mudah dipelihara dan pakannya sederhana dibandingkan dengan 

ruminansia besar.Domba Ekor Gemuk banyak terdapat di Jawa Timur (Bradford 

dan Inounu 1996). Menurut FAO (2004b) Domba Ekor Gemuk banyak ditemukan 

di daerah Madura, Jawa Timur, dan wilayah Indonesia Timur seperti Lombok dan 

Sumbawa. Peternakan Domba mendapatkan peran penting sebagai penyedia 

daging dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan protein hewani 

masyarakat, untuk mendukung upaya tersebut perlu dilakukan suatu usaha untuk 

meningkatkan produktivitas ternak. 

Produktivitas ternak dapat diketahui dari bobot badan ternak itu sendiri. 

Karena bobot badan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk 

mengetahui pertumbuhan dan perkembangan ternak. Mengetahui bobot badan 

juga sangat penting pada ternak karena hasil tersebut digunakan untuk 

menentukan ransum, menentukan dosis obat, menafsirkan harga, untuk 

kepentingan seleksi, dan untuk keperluan kontes ternak. Salah satu cara yang 

dilakukan untuk mengetahui bobot badan yang paling akurat ialah dengan 

melakukan penimbangan, akan tetapi peternakan di Indonesia masih didominasi 

oleh peternakan rakyat yang bersifat tradisional dengan ketersediaan peralatan 

yang masih terbatas. Adapun Masalah yang sering dihadapi dalam mengukur 

bobot badan ternak dalam jumlah yang besar serta biasanya tidak dikandangkan 

akan membutuhkan peralatan, tenaga dan waktu yang banyak sehingga pekerjaan 

menjadi tidak efektif dan efisien. Sudah cukup banyak jenis timbangan yang 

sifatnya dapat dibawa (portable) akan tetapi hal tersebut belum dapat mengatasi 

masalah pengukuran yang lebih praktis, mudah dan murah tanpa mengurangi 

efektifitas hasil kerjanya. Sehingga diperlukan suatu cara alternatif untuk 

mengetahui bobot badan seperti melakukan pengukuran-pengukuran pada bagian 

tubuh ternak yang mempunyai korelasi dengan bobot badan.  

Pengukuran bobot badan dan pertambahan bobot badan sangat umum 

dilakukan untuk kegiatan penelitian, tetapi kurang praktis dilakukan dilapangan, 

karena pertimbangan teknis kesulitan dalam penimbangan (Wello, 2007).Metode 
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pendugaan bobot badan ini memiliki keunggulan yaitu dalam hal kepraktisan, 

akan tetapi memiliki kendala dengan tingkat akurasi pendugaannya. Skripsi ini 

merupakan laporan tentang pendugaan bobot badan Domba Ekor Gemuk 

berdasarkan ukuran paha. 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ukuran paha 

dengan bobot badan pada Domba Ekor Gemuk, serta untuk meramalkan bobot 

badan berdasarkan ukuran paha. Sehinnga kegunaan penelitian ini adalah dapat 

meramalkan bobot badan pada Domba Ekor Gemukberdasarkan ukuran paha. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan langsung dilapangan dengan mengukur ukuran 

paha dan bobot badan. Materi  penelitian ini terdiri dari 30 ekor domba ekor 

gemuk jantan (10 ekor anak jantan, 10 ekor muda jantan, 10 ekor dewasa jantan) 

30 ekor betina ( sepuluh ekor anak, sepuluh ekor muda, sepuluh ekor dewasa ). 

Bobot badan ternak ditimbang menggunakan timbangan, dengan cara Domba 

dinaikkan diatas timbangan, kemudian di tidurkan agar Domba tidak banyak 

bergerak dan hasil yang didapatkan sesuai dengan angka yang ditunjuk pada 

timbangan. Panjang  paha ternak di ukur menggunakan tongkat ukur, mula-mula 

Domba ditenangkan terlebih dahulu, kemudian ternak diposisikan berdiri pada 

posisi tegak (bertumpu pada 4 kakinya) diukur secara lurus dari persendian tulang 

metakarsal sampai dengan tulang lumbalis 5 (pada titik tertinggi pinggul).Lingkar 

paha ternak diukur menggunakan pita ukur, mula-mula Domba ditenangkan 

terlebih dahulu kemudian diukur mengikuti lingkar paha, tepat ditengah-tengah 

tulang tibia.Lebar paha ternak diukur menggunakan pita ukur, mula-mula Domba 

ditenangkan terlebih dahulu kemudian diukur dari sisi kiri paha hingga sisi kanan 

paha, tepat ditengah-tengah tulang tibia (Pedoman Praktikum Laboratorium 

Ternak Potong dan Kerja Fakultas Peternakan Universitas Mataram)dan data yang 

didapat dilapangan dianalisis dengan menggunakan program Excel dan spss. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Bobot Badan dan Ukuran-ukuran Paha 

 

Rata-rata bobot badan dan ukuran paha serta simpangan bakunya 

disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1.  Rata-rata Bobot badan (kg), Ukuran-ukuran Paha (cm) dan Simpangan   baku 

pada Domba Ekor Gemuk 

No Variabel Jenis kelamin Karakter Rata-rata Simpangan 

baku 

1 

 

Anak  jantan  Bobot badan 7,81 2,81 

Panjang paha 31,30 3,09 

Lebar paha 10,30 1,57 

Lingkar paha 21,10 2,84 

betina  Bobot badan 5,64 1,88 

Panjang paha 27,80 4,10 

Lebar paha 8,90 1,73 

Lingkar paha 18,20 3,46 

3 Muda  jantan  Bobot badan 18,36 4,61 

Panjang paha 39,10 4,01 

Lebar paha 12,40 0,84 

Lingkar paha 25,10 3,51 

betina  Bobot badan 21,11 5,40 

Panjang paha 40,70 5,94 

Lebar paha 12,60 0,84 

Lingkar paha 26,50 2,94 

5 Dewasa  jantan Bobot badan 23,90 3,95 

Panjang paha 45,10 4,56 

Lebar paha 15,40 0,84 

Lingkar paha 31,00 1,50 

betina Bobot badan 31,36 7,90 

Panjang paha 46,40 3,92 

Lebar paha 16,20 1,03 

Lingkar paha 32,10 4,30 

 

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa rata-rata bobot badan yang 

dipeoleh pada penelitian ini adalah berturut-turut dari Anak jantan yakni 7,81 

±2,81 kg; anak betina 5,64  ±1,88 kg; jantan muda 18,36 ±4,61 kg; betina muda 
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21,11 ±5,4; dewasa betina 31,36 ±7,90 kg; dan dewasa jantan 23,91 ±3,95 kg. 

Berdasarkan data tersebut terlihat jelas adanya perbedaan  yang nyata antara rata-

rata bobot badan Domba Ekor Gemuk jantan dan Domba Ekor Gemuk betina. Di 

duga perbedaan ini disebabkan karena perbedaan variasi umur Domba Ekor 

Gemuk yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini (lampiran 1). 

Pertumbuhan ternak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya 

bangsa, jenis kelamin, makanan, kesehatan, umur induk dan berat lahir. Umur 

ternak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot badan, baik dari kategori 

anak muda hingga dewasa. Hal ini terlihat jelas pada data yang dijadikan sampel 

pada penelitian ini yakni, anak jantan umurnya lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan umur anak betina akan tetapi pada kategori muda dan dewasa umur betina 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan  Domba Ekor Gemuk jantan, Hal ini 

didukung oleh pernyataan sarwono (1984) bahwa umur sangat erat kaitannya 

dengan pertumbuhan yang dapat dinyatakan  dalam bobot badan, ukuran tubuh, 

dan jumlah sel perindividu. Pernyataan ini diperjelas oleh Abidin (2002) yakni 

pertumbuhan bobot badan dan ukuran tubuh dapat dipengaruhi oleh umur, dimana 

apabila umur meningkat maka batas tertentu ukuran tubuh dan bobot badan 

meningkat.  

 

Korelasi dan regresi antara ukuran paha ( panjang, lebar dan lingkar ) 

dengan bobot badan 

Hasil analisis korelasi dan regresi sederhana antara ukuran paha ( 

panjang, lebar dan lingkar)  dengan bobot badan Domba Ekor Gemuk dari anak 

hingga dewasa secara linier terlihat pada tabel 2, 4 dan 6. 
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Tabel 2. Koefisien korelasi, koefisien determinasi, koefisien regresi dan konstanta 

antara ukuran paha dengan bobot badan anak Domba Ekor Gemuk  

No 
Ukuran 

Paha 

Koefisien Koefisien  Koefisien 
Konstanta  

 Korelasi Determinasi Regresi 

Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 

1 

Panjang 

Paha 0,89** 0,95** 0,81** 0,91** 0,82** 0,43** -17,73 -6,49 

2 

Lebar 

Paha 0,83** 0,91** 0,69** 0,83** 1,50** 0,99** -7,60 -3,20 

3 

Lingkar 

Paha 0,93** 0,95** 0,87** 0,91** 0,92** 0,52** -11,67 -3,78 

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

(*)  = bermakna pada P<0,05 

 

Korelasi dan regresi sederhana model linier antara ukuran paha yakni 

panjang, lebar dan lingkar berhubungan sangat erat dengan bobot badan (tabel 2)    

(P<0,01) koefisien korelasi tertinggi  pada Anak jantan terdapat pada bagian 

lingkar paha yakni 0,93 yang diikuti oleh panjang paha dan lebar paha masing-

masing 0,89 dan 0,83.  Hasil ini tidak jauh berbeda dengan analisis yang 

dihasilkan pada anak betina, koefisien tertinggi terdapat pada bagian panjang dan 

lingkar paha yakni 0,95 yang diikuti oleh lebar paha dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,91.  Hal ini menunjukkan bahwa ukuran paha (panjang, lebar 

dan lingkar) pada anak Domba Ekor Gemuk  memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan bobot badan dan nilai korelasi yang dihasilkan adalah positif yang artinya 

semakin bertambah ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) maka akan diikuti 

dengan pertambahan bobot badan .  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa antara ukuran paha (panjang, 

lebar dan lingkar) anak dengan bobot badan diperoleh hubungan linier yang 

positif dengan persamaan regresi sebagai berikut : 

A. Anak jantan : 

a) Panjang paha  dengan bobot badan, Y= -17,73 + 0,82X 

b) Lebar paha dengan bobot badan, Y= -7,60 + 1,50X 

c) Lingkar paha dengan bobot badan, Y= -11,67 + 0,92X 

 

B. Anak betina 



6 
 

a) Panjang paha dengan bobot badan, Y= -6,49 + 0,44X 

b) Lebar paha dengan bobot badan, Y= -3,20 + 0,99X 

c) Lingkar paha dengan bobot badan, Y= -3,78 + 0,52X 

Berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa 

garis regresi antara ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) dengan bobot badan 

pada anak, semua koefisien regresinya bertanda positif. Hal ini berarti bahwa 

dengan bertambahnya ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) maka akan diikuti 

dengan pertambahan bobot badan. 

Tabel 3.   Rata-rata bobot badan sebenarnya, bobot badan dugaan berdasarkan 

persamaan regresi dan ralat baku estimasi pada anak Domba Ekor Gemuk. 

No 
Ukuran 

Paha 

Rata-rata bobot badan 

sebenarnya 

(Kg) 

Bobot badan dugaan 

berdasarkan persamaan 

regresi (Kg) 

Ralat 

Baku Estimasi 

(%) 

Jantan betina Jantan betina Jantan betina 

1 
Panjang 

Paha 

7,81 5,64 7,94 5,74 1,61 1,77 

2 
Lebar 

Paha 

7,81 5,64 7,85 5,65 0,51 0,18 

3 
Lingkar 

Paha 

7,81 5,64 7,83 5,68 0,26 0,71 

 

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa rata-rata bobot badan anak jantan 

lebih besar jika dibandingkan dengan anak betina. Hal ini diduga karena pengaruh 

jenis kelamin ternak dimana ternak jantan laju pertumbuhannya akan lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan ternak betina, pernyataan ini sesuai dengan pendapat 

Kay dan Housseman (1975) yang menyatakan bahwa hormon adrogen pada 

hewan jantan dapat meransang pertumbuhan sehingga hewan jantan lebih besar 

dibandingkan dengan hewan betina. Selain itu juga, hal ini diduga karna pengaruh 

umur ternak dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini rerata umur anak 

jantan lebih tinggi jika dibandingan dengan anak betina. Pernyataan ini sesuai 

dengan pendapat Abidin (2002) yang menyatakan bahwa pertumbuhan suatu 

ternak dipengaruhi oleh umur, dimana apabila umur meningkat maka batas 

tertentu ukuran tubuh dan bobot badan juga meningkat. 

Pada tabel 3 juga dapat dilihat bahwa besarnya penyimpangan hasil 

pendugaan berdasarkan garis regresi antara ukuran paha (panjang, lebar dan 
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lingkar) dengan bobot badan Anak jantan masing-masing 1,61 % (panjang paha); 

0,51 % (lebar paha) dan 0,26 % untuk lingkar paha. Sedangkan besarnya 

penyimpangan pendugaan bobot badan berdasarkan persamaan regresi ukuran 

paha (panjang, lebar dan lingkar) dan bobot badan pada anak betina yakni masing-

masing sebesar 1,77 % (panjang paha); 0,18 % (lebar paha) dan 0,71 % (lingkar 

paha). Angka-angka tersebut sangat baik digunakan sebagai faktor koreksi 

terhadap pendugaan bobot badan berdasarkan persamaan regresinya, dengan 

demikian ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) pada anak Domba Ekor 

Gemuk baik itu jantan maupun betina dapat digunakan sebagai penduga bobot 

badan.  

Tabel 4. Koefisien korelasi, koefisien determinasi, koefisien regresi dan konstanta 

antara ukuran paha ( panjang, lebar dan lingkar) dengan bobot badan Domba 

Ekor Gemuk muda  

No 
Ukuran 

Paha 

Koefisien Koefisien  Koefisien 
Konstanta  

 Korelasi Determinasi Regresi b 

Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 

1 

panjang 

paha 0,94** 0,81** 0,88** 0,65** 1,08** 0,73** -23,86 -8,64 

2 

Lebar 

Paha 0,69* 0,46 0,48* 0,21 3,78* 2,94 -28,48 -16 

3 

Lingkar 

Paha 0,61 0,46 0,38 0,21 0,81 0,86 -1,89 -1,63 

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

       (*)  = bermakna pada P<0,05 

 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa ukuran paha pada Domba Ekor Gemuk 

yang muda memiliki korelasi yang positif. Akan tetapi memiliki perbedaan antara 

nilai korelasi ukuran paha dengan bobot badan pada Domba Ekor Gemuk jantan 

muda dan Domba Ekor Gemuk betina muda. Perbedaan ini diduga karna tingkat  

keseragaman umur ternak yang digunakan dalam penelitian ini (Lampiran 1) 

dimana rata-rata umur betina muda lebih tinggi jika dibandingkan jantan muda. 

Korelasi ukuran paha pada jantan muda masing-masing sebesar 0,94 (panjang 

paha); 0,69 (lebar paha) dan 0,61 pada lingkar paha. Berdasarkan nilai korelasi 

tersebut diperoleh hubungan linier yang positif. Sedangkan untuk hasil analisis 

korelasi ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) terhadap bobot badan pada 
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Domba Ekor Gemuk betina masing-masing sebesar 0,81 (panjang paha); 0,46 

(lebar paha) dan 0,46 (lingkar paha). Berdasarkan angka korelasi tersebut 

diperoleh hubungan linier yang positif.  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran paha (panjang, lebar 

dan lingkar) dengan bobot badan diperoleh hubungan linier yang positif dengan 

persamaan regresi masing-masing sebagai berikut : 

A. Muda jantan : 

a) Panjang paha  dengan bobot badan, Y=-23,86 + 1,08X 

b) Lebar paha dengan bobot badan, Y=-28,84 + 0,78X 

c) Lingkar paha dengan bobot badan, Y=-1,89 + 0,81X 

B. Muda betina 

a) Panjang paha dengan bobot badan, Y=-8,64 + 0,731X 

b) Lebar paha dengan bobot badan, Y=-16 + 2,94X 

c) Lingkar paha dengan bobot badan, Y=-1,63 + 0,86X 

Berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa 

garis regresi antara ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) dengan bobot badan 

pada kategori muda, semua koefisien regresinya bertanda positif. Hal ini berarti 

bahwa dengan bertambahnya ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) maka akan 

diikuti dengan pertambahan bobot badan. 

Tabel 5.   Rata-rata bobot badan sebenarnya , bobot badan dugaan berdasarkan 

persamaan regresi dan ralat baku estimasi pada Domba Ekor Gemuk muda. 

No 
Ukuran 

Paha 

Rata-rata bobot badan 

sebenarnya 

(kg) 

Bobot badan dugaan 

berdasarkan persamaan 

regresi (kg) 

Ralat  

Baku Estimasi 

(%) 

Jantan betina Jantan betina Jantan betina 

1 

Panjang 

Paha 

18,36 21,11 18,37 21,12 

0,05 0,05 

2 

Lebar 

Paha 

18,36 21,11 18,39 21,14 

0,16 0,14 

3 

Lingkar 

Paha 

18,36 21,11 18,44 21,16 

0,44 0,24 

 

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui rata-rata bobot hidup jantan muda 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni 18,36 kg, sedangkan untuk betina 
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muda sebesar 21,11kg. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Kay dan Housseman 

yang menyatakan hormon adrogen pada hewan jantan dapat meransang 

pertumbuhan sehingga hewan jantan lebih besar dibandingkan dengan hewan 

betina. Perbedaan ini diduga karna variasi umur yang digunakan dalam penelitian 

ini, yakni rata-rata umur jantan muda lebih rendah jika dibandingkan dengan 

betina muda. Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2002) yang menyatakan 

bahwa, pertambahan bobot badan dan ukuran tubuh dipengaruhi oleh umur, 

dimana apabila umur meningkat maka batas tertentu ukuran tubuh dan bobot 

badan juga meningkat. 

Pada tabel 5 juga dapat dilihat besarnya penyimpangan hasil pendugaan 

bobot badan berdasarkan persamaan garis regresi antara ukuran paha dengan 

bobot badan jantan muda masing-masing sebesar 0,05 % (panjang paha); 0,16 % 

(lebar paha) dan 0,44 % pada lingkar paha. Sedangkan besarnya penyimpangan 

pendugaan bobot badan berdasarkan persamaan garis regresi ukuran paha 

(panjang, lebar dan lingkar) dengan bobot badan Domba Ekor Gemuk muda 

betina yakni masing-masing sebesar 0,05 (panjang paha); 0,14 (lebar paha) dan 

0,24 (lingkar paha), angka-angka tersebut sangat baik digunakan sebagai faktor 

koreksi terhadap pendugaan bobot badan berdasarkan persamaan regresinya. 

Dengan demikian ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar)  Domba Ekor Gemuk 

muda baik itu jantan maupun betina dapat digunakan sebagai penduga bobot 

badan. 

Tabel 6. Koefisien korelasi, koefisien determinasi, koefisien regresi dan konstanta 

antara ukuran paha dengan bobot badan Domba Ekor Gemuk dewasa. 

No 
Ukuran 

Paha 

Koefisien Koefisien  Koefisien 
Konstanta  

 Korelasi Determinasi Regresi 

Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 

1 

panjang 

paha 0,68* 0,77** 0,47* 0,59** 0,60* 1,54** -2,8 -40,47 

2 

Lebar 

Paha 0,65* 0,59 0,43* 0,35 3,06* 4,51 -23,16 -41,51 

3 

Lingkar 

Paha 0,57 0,95** 0,32 0,90** 1,51 1,75** -22,75 -32,59 

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

          (*)  = bermakna pada P<0,05 
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Pada tabel 6, dapat dilihat bahwa antara ukuran paha (panjang, lebar dan 

lingkar) dengan bobot badan memiliki korelasi yang positif. Pada Domba Ekor 

Gemuk dewasa jantan nilai korelasinya berturut-turut sebesar 0,68 pada ukuran 

panjang paha; 0,65 pada ukuran lebar paha dan 0,57 pada ukuran lingkar paha. 

Hal ini menunjukkan nilai korelasi yang tertinggi terdapat pada ukuran panjang 

paha yang diikuti dengan lebar paha dan lingkar paha. Berdasarkan nilai koefisien  

korelasi tersebut diperoleh hubungan linier positif. Sedangkan nilai koefisien 

korelasi yang ditunjukkan pada ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) betina 

terhadap bobot badan masing-masing 0,77 untuk ukuran panjang paha; 0,56 untuk 

ukuran lebar paha dan 0,95 untuk ukuran lingkar paha. Berbeda dengan hasil yang 

ditunjukkan pada korelasi ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) dewasa jantan 

terhadap bobot badan karena pada betina dewasa korelasi tertinggi ditunjukkan 

oleh ukuran lingkar paha yang diikuti oleh panjang paha dan lebar paha. 

Perbedaan ini diduga karna pengaruh variasi umur sampel yang digunakan dimana 

umur dewasa betina lebih tua jika dibandingkan dengan jantan dewasa. 

Berdasarkan angka korelasi yang ditunjukkan pada ukuran paha (panjang, lebar 

dan lingkar) terhadap bobot badan dewasa betina diperoleh hubungan yang linier 

positif.  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa antara ukuran paha (panjang, 

lebar dan lingkar)  terhadap bobot badan Domba Ekor Gemuk Dewasa diperoleh 

hubungan linier yang positif dengan persamaan regresi masing-masing sebagai 

berikut : 

A. Dewasa jantan : 

a) Panjang paha  dengan bobot badan, Y= -2,80 + 0,60X 

b) Lebar paha dengan bobot badan, Y= -23,16 +3,06X 

c) Lingkar paha dengan bobot badan, Y= -22,75 + 1,50X 

B. Dewasa betina 

a) Panjang paha dengan bobot badan, Y= -40,47 + 1,54X 

b) Lebar paha dengan bobot badan, Y= -41,51 + 4,51X 

c) Lingkar paha dengan bobot badan, Y= -32,50 + 1,75X 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa, Semua nilai 

koefisien regresi ukuran paha  jantan dewasa bertanda positif. Hal ini berarti 
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bahwa dengan bertambahnya ukuran paha  (panjang, lebar dan lingkar) maka akan 

diikuti dengan pertambahan bobot badan. Pada Domba Ekor Gemuk Dewasa 

jantan koefisien regresi pada ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) terhadap 

bobot badan berturut-turut bernilai 0,60; 3,06 dan 1,51; yang berarti bahwa 

dengan bertambahnya ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) 1 % maka akan 

diikuti dengan bertambahnya bobot badan sebesar 0,60 kg; 3,06 kg dan 1,51 kg. 

Pada betina dewasa nilai koefisien regresi pada ukuran paha (panjang, lebar dan 

lingkar) berturut-turut sebesar 1,54; 4,51 dan 1,75; yang berarti bahwa dengan 

bertambahnya 1% ukuran paha maka akan diikuti denga bertambahnya bobot 

badan sebesar 1,54 kg (panjang paha); 4,51 kg (lebar paha), dan 1,75 kg (lingkar 

paha). 

Tabel 7.   Rata-rata bobot badan sebenarnya, bobot badan dugaan berdasarkan 

persamaan regresi dan ralat baku estimasi pada Domba Ekor Gemuk 

Dewasa. 

No 
Ukuran 

Paha 

Rata-rata bobot badan 

sebenarnya 

Bobot badan dugaan 

berdasarkan persamaan 

regresi 

Ralat  

Baku Estimasi 

(%) 

Jantan betina Jantan betina Jantan betina 

1 

Panjang 

Paha 

23,91 31,36 24,61 31,39 2,93 0,10 

2 

Lebar 

Paha 

23,91 31,36 23,96 31,55 0,23 0,61 

3 

Lingkar 

Paha 

23,91 31,36 23,95 31,55 0,81 0,61 

 

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui rata-rata bobot hidup jantan dewasa 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni 23,91 kg, sedangkan untuk betina 

dewasa sebesar 31,36 kg. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Kay dan 

housseman yang menyatakan hormon adrogen pada hewan jantan dapat 

meransang pertumbuhan sehingga hewan jantan lebih besar dibandingkan dengan 

hewan betina. Perbedaan ini diduga karena variasi umur yang digunakan dalam 

penelitian ini, yakni rata-rata umur jantan dewasa lebih rendah jika dibandingkan 

dengan betina dewasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2002) yang 

menyatakan bahwa, pertambahan bobot badan dan ukuran tubuh dipengaruhi oleh 
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umur, dimana apabila umur meningkat maka batas tertentu ukuran tubuh dan 

bobot badan juga meningkat. 

Berdasarkan tabel 7 juga dapat dilihat, bahwa besarnya penyimpangan 

hasil pendugaan bobot badan berdasarkan persamaan regresi, antara ukuran paha 

dengan bobot badan dewasa jantan, masing-masing dari bobot sebenarnya sebesar 

2,93 % (panjang paha); 0,23 % (lebar paha) dan 0,81 % (lingkar paha). Sedangkan 

penyimpangan hasil pendugaan bobot badan berdasarkan persamaan regresi antara 

ukuran paha (panjang, lebar dan lingkar) dengan bobot badan dewasa betina 

masing-masing dari bobot badan sebenarnya sebesar 0,10 % (panjang paha); 0,61 

% (lebar paha) dan 0,61 % pendugaan dengan ukuran lingkar paha. Angka-angka 

tersebut sangat baik digunakan sebagai faktor koreksi terhadap pendugaan bobot 

badan berdasarkan persamaan regresi, dengan demikian ukuran paha (panjang, 

lebar dan lingkar) dapat digunakan sebagai penduga bobot badan pada Domba 

Ekor Gemuk, baik jantan maupun Domba Ekor Gemuk betina. 

 

SIMPULAN 

1. Koefisien korelasi dan regresi antara ukuran paha terhadap bobot badan 

bernilai  positif, yang berarti bahwa bobot badan memiliki ketergantungan 

terhadap ukuran paha. 

2. Berdasarkan nilai ralat baku estimasi yang dihasilkan, sebaiknya 

menggunakan ukuran lingkar paha untuk meramalkan bobot badan pada 

anak jantan, menggunakan ukuran lebar paha pada anak betina, 

menggunakan ukuran panjang paha pada kategori muda jantan dan muda 

betina, selanjutnya untuk dewasa jantan sebaiknya menggunakan ukuran 

lebar paha dan untuk dewasa betina menggunakan ukuran panjang paha. 
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