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KORELASI LINGKAR PERUT DAN LEBAR DADA DENGAN  
BOBOT BADAN DOMBA EKOR GEMUK DI KECAMATAN 

PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
 
 

INTISARI 
 

Oleh 

Dian Lestari 
B1D 012 073 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara ukuran lingkar 
perut dan lebar dada dengan bobot badan Domba Ekor Gemuk. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten 
Lombok Timur. Terdiridari 3 Desa yang mempunyai populasi domba terbanyak 
yaitu Desa Pringgabaya, Desa Pringgabaya Utara dan Desa Labuhan Lombok. 
Metode yang digunakan adalah survey dan pengamatan langsung. Digunakan 60 
ekor Domba Ekor Gemuk (DEG), terdiri atas 30 (jantan) dan 30 (betina), masing-
masing 20 anak (10 ekor jantan dan 10 ekor betina), 20 muda (10 ekor jantan dan 
10 ekor betina) dan 20 dewasa (10 ekor jantan dan 10 ekor betina). Pengambilan 
data dilakukan dengan cara penimbangan dan pengukuran ukuran lingkar perut 
dan lebar dada. Korelasi lingkar perut dan lebar dada dengan bobot badan 
dianalisis menggunakan analisis korelasi regresi sederhana. Hasil analisis korelasi 
regresi sederhana menunjukkan bahwa semua koefisien korelasi dan regresi pada 
penelitian ini bertanda positif yang berarti bahwa dengan bertambahnya ukuran 
lingkar perut dan lebar dada maka akan diikuti dengan penambahan bobot badan. 
Hasil analisis korelasi antara lingkar perut dan lebar dada dengan bobot badan 
Domba Ekor Gemuk diperoleh hasil tertinggi terdapat pada golongan umur anak 
betina yaitu lebar dada dengan koefisien korelasi 0,969. Adapun untuk lingkar 
perut tertinggi terdapat pada domba anak betina yaitu 0,963. Sehingga pada 
Domba Ekor Gemuk anak (betina) lebar dada merupakan parameter terbaik 
sebagai penduga bobot badan. Sedangkan untuk Domba Ekor Gemuk jantan 
maupun betina parameter terbaik terdapat pada ukuran lingkar perut pada umur 
fisiologis muda dan dewasa. 

 

     Kata kunci : Domba Ekor Gemuk, Bobot Badan, Lingkar Perut, Lebar Dada.. 
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CORRELATIONOF ABDOMINAL CIRCUMFERENCE AND CHEST 
WIDTH WITH BODYWEIGHT OF FAT TAIL SHEEP IN 

PRINGGABAYA DISTRICTS EAST LOMBOK 

 

ABSTRACK 
 

By 
Dian Lestari 
B1D 012 073 

 

      This study aimed to determine the correlation between the size of 
abdominal circumference and chest width with body weight of Fat Tailed Sheep. 
The study was conducted in May 2016 in the District Pringgabaya, East Lombok. 
Composed of 3 villages that have the largest sheep population that is Pringgabaya 
Village, North Pringgabaya Village and Labuhan Lombok Village. The method 
used was survey and direct observation. Used 60 tail Fat Tailed Sheep, consisting 
of 30 (male) and 30 (female), each of the 20 lamb (10 males and 10 females), 20 
young sheep (10 males and 10 females) and 20 adults sheep (10 males and 10 
females). Data retrieval is done by weighing and measuring the size of abdominal 
circumference and chest width. Correlation of abdominal circumference and chest 
width with body weight in the analysis using simple regression correlation 
analysis. The results of simple regression correlation analysis shows that all the 
coefficients of correlation and regression in this study is positive, which means 
that by increasing the size of abdominal circumference and chest width it will be 
followed by the addition of body weight. The results of the analysis of the 
correlation between abdominal circumference and chest width with weight Fat 
Tailed Sheep obtained the highest yields are in the age group of female lamb is 
wide chest with a correlation coefficient of 0.969. As for abdominal 
circumference highest in sheep female lamb is 0.963. Fat Tailed Sheep so that the 
lamb (female), the width of the chest is the best parameter as a predictor of body 
weight. As for the Fat Tailed Sheep males and females are the best parameters on 
the size of the abdominal circumference in young and adult physiological age. 

 

Keywords: Fat Tailed Sheep, Body Weight, Abdominal Circumference, Chest 
Width 
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PENDAHULUAN 

 

Domba adalah mamalia yang termasuk pertama kali dijinakkan dan 

dijadikan sebagai hewan ternak oleh manusia (Dian 2014).Domba 

termasuk hewan/ternak yang mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi 

lingkungan.Salah satu jenis domba yang dimiliki Indonesia dan sangat 

potensial untuk dikembangkan dimasa mendatang adalah Domba Ekor 

Gemuk (DEG). 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 tarnak  ruminansia besar.Darmawan (2012), 

menyatakan bahwa Domba Ekor Gemuk(DEG) memiliki sifat fisik yang 

menjadi ciri khasnya, yaitu mempunyai ekor gemuk,berwarna putih, tidak 

bertanduk, berbulukasar, mampu beradapatasi pada iklimkering dan 

mampu beranak 1 – 2 ekor perkelahiran dan kadang 3 ekor. Kekhasan 

inimerupakan ekspresi dari kekhasan potensigenetik DEG, yang belum 

teroptimalkandan cenderung dieksploitasi. 

Peternak Domba berperan penting sebagai penyedia daging dalam 

mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan protein hewani 

masyarakat, karena kebutuhan daging dalam negeri setiap tahunnya terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, 

meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya protein hewani sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

perlu dilakukan suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas ternak 

seperti ternak Domba. 

Produktivitas ternak dapat diketahui dari bobot badan ternak itu 

sendiri, karena bobot badan ternak dapat dijadikan sebagai salah satu 

indikator untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan ternak. Salah 

satu cara untuk mengetahui bobot badan ternak adalah melakukan 

pengukuran pada beberapa bagian tubuh ternak yang mempunyai korelasi 

dengan bobot badan.  
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Pengukuran beberapa bagian tubuh ternak yang responsif terhadap 

bobot badan dapat digunakan sebagai alternatif penentuan bobot badan 

ternak. Salah satu metode praktis adalah dengan menggunakan rumus 

penduga bobot badan ternak menggunakan lingkar dada yaitu Schoorl, 

Winter, dan Denmark. Rumus-rumus tersebut dapat digunakan untuk sapi, 

kambing, domba, babi dan kerbau (Ni’am, dkk 2012). 

Ukuran-ukuran vital tubuh ternak seperti lingkar dada merupakan 

fariabel terbaik dan akurat untuk pendugaan bobot badan pada ternak 

(Isroil 2013). Namun demikian ukuran vital tubuh ternak yang lain 

memungkinkan memiliki korelasi dengan bobot badan. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian pada anggota tubuh ternak lainnya apakah 

memiliki korelasi positif dengan bobot badan, seperti “Korelasi Lingkar 

Perut dan Lebar Dada dengan Bobot Badan Domba Ekor Gemuk”. 

 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara ukuran lingkar perut dan lebar dada dengan bobot badan Domba 

Ekor Gemuk. 

Kegunaan penelitian ini dapat digunakan sebagai penduga bobot 

badan ternak, khususnya Domba Ekor Gemuk (DEG). Sebagai bahan atau 

refrensi dan bahan pembanding dari hasil penelitian yang sudah ada. 

Sebagai bahan acuan pendugaan bobot badan dan bahan informasi 

mengenai suatu cara alternatif untuk mengetahui bobot badan ternaknya. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, yang terdiri dari 3 desa yang 

mempunyai populasi domba terbanyak yaitu Desa Pringgabaya, Desa 

Pringgabaya Utara dan Desa Labuhan Lombok. 

Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 ekor 

Domba Ekor Gemuk (DEG). Terdiri dari 30 (jantan) dan 30 (betina), 

masing-masing 20 anak (10 ekor jantan dan 10 ekor betina), 20 muda (10 
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ekor jantan dan 10 ekor betina) dan 20 dewasa (10 ekor jantan dan 10 ekor 

betina). 

Bahan dan Alat yang Digunakan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ternak Domba 

Ekor Gemuk, timbangan digital merek “CAS”, kepekaan 0,1 kg kapasitas 

60 kg, untuk menimbang bobot badan ternak, pita ukur merek “Rondo”, 

kapasitas 200 cm untuk mengukur lingkar perut ternak, tongkat ukur 

kapasitas 150 cm untuk mengukur lebar dada ternak dan alat tulis untuk 

mencatat hasil penimbangan dan pengukuran pada ternak. 

Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu bobot badan, lingkar 

perut dan lebar dada ditimbang menggunakan timbangan digital merek 

“CAS” dan di ukur menggunakan pita ukur merek “Rondo” dan tongkat 

ukur. Variabel penunjang adalah sistim pemeliharaan. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis korelasi dan 

regresi sederhana Menggunakan Microsoft Excel 2007. Analisis ini meliputi 

beberapa uji sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui keeratan hubungan antara berat badan (Y) 

dengan ukuran tubuh (lingkar perut atau dalam dada) (X) 

digunakan rumus Analisa Korelasi Sederhana (Sudjana, 1989), 

yaitu: 

r =
푛∑푥푦 − (∑푥)(∑푦)

{푛 ∑푥 	 −	 (∑푥) }{푛 ∑푦 	 −	 (∑푦) }
 

Keterangan:  r = Koefisien korelasi 

X = Variabel tak bebas (lingkar perut atau dalam dada) 

Y = Variabel bebas (bobot badan) 

n  = Jumlah sampel  

2.  Untuk menduga bobot badan berdasarkan ukuran  lingkar perut 

dan dalam dada digunakan persamaan Regresi Linier sederhana 

(Sutrisno-Hadi, 1987), yaitu: 
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Y = a + bX 

            Keterangan: Y = variabel terikat                

                                X = variabel bebas   

                                 a = konstanta (intersep) 

                                 b = koefisien regresi 

3.   Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran tubuh (lingkar perut 

dan dalam dada) (X) terhadap bobot badan (Y) digunakan rumus 

Koefisien Determinan (R2), yaitu: 

R2 = r2 x 100 % 

4.  Untuk mengetahui besarnya penyimpangan hasil pendugaan 

bobot badan berdasarkan persamaan regresi terhadap bobot badan 

sebenarnya digunakan rumus penyimpangan ralat baku estimasi 

(Jamarun, 1988), yaitu: 

푅퐵퐸 =
bobot	harapan − bobot	sebenarnya

bobot	sebenarnya 	푥	100% 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bobot Badan dan Ukuran Tubuh Domba Ekor Gemuk 

Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan umur 

fisiologis dan jenis kelamin ternak.Rata-rata penimbangan dan pengukuran 

Domba Ekor Gemuk yang meliputi bobot badan, lingkar perut dan lebar 

dada dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Rata-rata Bobot Badan dan Ukuran-ukuran Tubuh Domba Ekor 

Gemuk 

No Fase Fisiologi Jenis Kelamin Karakter Rata-rata 
1 Anak Jantan Bobot Badan (kg) 6,0 ± 2,3 

  Lingkar Perut (cm) 50 ± 10,5 
  

 
  Lebar Dada (cm) 9,2 ± 1,7 

2 Anak Betina Bobot Badan (kg) 5,7 ± 2,5 
  Lingkar Perut (cm) 45,5 ± 10,1 
      Lebar Dada (cm) 8,9 ± 1,9 

3 Muda Jantan Bobot Badan (kg) 14,3 ± 3,5 
  Lingkar Perut (cm) 70,0 ± 6,9 
  

 
  Lebar Dada (cm) 12,9 ± 1,7 

4 Muda Betina Bobot Badan (kg) 13,7 ± 2,0 
  Lingkar Perut (cm) 66,8 ± 4,2 
      Lebar Dada (cm) 12,5 ± 0,8 

5 Dewasa Jantan Bobot Badan (kg) 25,1 ± 4,8 
  Lingkar Perut (cm) 82,7 ± 5,8 
  

 
  Lebar Dada (cm) 15,5 ± 1,8 

6 Dewasa Betina Bobot Badan (kg) 21,8 ± 2,2 
  Lingkar Perut (cm) 79,9 ± 2,7 
      Lebar Dada (cm) 15,7 ± 0,8 

 

Bobot badan merupakan aspek penting pada ternak karena dapat 

digunakan untuk menentukan kebutuhan pakan ternak dan kebutuhan jual 

beli ternak (Haryanti, dkk. 2015). Bobot badan memegang peran penting 

dalam pola pemeliharaan yang baik, selain untuk menentukan kebutuhan  

nutrisi, jumlah pemberian pakan, jumlah dosis obat, bobot badan juga 

dapat digunakan untuk menentukan nilai jual ternak tersebut. Di lapangan 

masih banyak dijumpai peternak yang memberikan pakan tidak 

mempertimbangkan jumlah kebutuhan berdasarkan  bobot badan. 
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Kurangnya pengetahuan peternak tentang cara  penentuan jumlah pakan 

serta penentuan harga jual yang tidak lepas dari pengaruh bobot badan dan 

minimnya fasilitas  untuk  mengetahui  bobot  badan  yang  tepat  menjadi  

salah  satu  alasan. 

Ukuran tubuh dengan komponen-komponen tubuh lain merupakan 

keseimbangan biologi sehingga dapat dimanfaatkan untuk menduga 

gambaran bentuk tubuh sebagai penciri khas suatu bangsa ternak tertentu. 

Untuk mengetahui dan menentukan ternak Domba yang mempunyai 

produktivitas tinggi, ukuran tubuh berperan penting (Ilham, 2012). 

Pada penelitian ini rata-rata bobot badan domba jantan dan betina 

anak yang diperoleh yaitu 6,0 ± 2,3kgdan 5,7 ± 2,5kg, rata-rata bobot 

badan domba jantan dan betina muda 14,3 ± 3,5kg dan 13,7 ± 2,0kg dan 

rata-rata bobot badan pada domba jantan dan betina dewasa 25,1 ± 4,8kg 

dan 21,8 ± 2,2kg. Hasil pengukuran lingkar perut dan lebar dada pada 

penelitian ini menunjukkan berbeda nyata, baik antara jenis kelamin 

maupun umur ternak. Sebagaimana tertera pada Tabel 2 bahwa lingkar 

perut dan lebar dada tertinggi ditunjukkan pada domba dewasa jantan yaitu 

82,7 ± 5,8dan 15,5 ± 1,8dan yang terendah ditunjukkan oleh domba betina 

anak yaitu 45,5 ± 10,1 dan 8,9 ± 1,9. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya umur domba maka semakin bertambah pula ukuran-ukuran 

tubuh domba tersebut, salah satunya adalah yang telah terlihat pada lingkar 

perut dan lebar dada.Bobot badan domba komposit meningkat sejalan 

dengan umur.Menurut  Muhammad Nur (1995), menytakan bahwa untuk 

ukurn-ukuran tubuh, terjadi pertambahan sejalan dengan semakin 

bertambahnya umur. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya ukuran-

ukuran tubuh dan jumlah sel serta tuntutan fungsi tubuh yang berhubungan 

dengan sifat reproduksi. Muhammad Nur (1995) juga berpendapat bahwa, 

pertambahan besar ukuran-ukuran tubuh dan berat badan ternak adalah 

akibat semakin besrnya ukuran dan jumlah sel. 
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Tabel 3. Koefisien Korelasi  dan Determinasi antara Ukuran Lingkar Perut 
dan Lebar Dada dengan Bobot Badan Domba Ekor Gemuk di 
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. 

No 
Umur 

Fisiologi 
Jenis 

Kelamin Parameter 

Koefisien 
Korelasi 

Koefisien 
Determinasi 

( r ) ( r² ) 
1 Anak Jantan Lingkar Perut 0,925** 0,857** 

  
  Lebar Dada 0,780** 0,609** 

Betina Lingkar Perut 0,963** 0,927** 
      Lebar Dada 0,969** 0,940** 
2 Muda Jantan Lingkar Perut 0,928** 0,861** 

  
  Lebar Dada 0,781** 0,609** 

  
Betina Lingkar Perut 0,667** 0,445** 

  
  Lebar Dada 0,441** 0,195* 

3 Dewasa Jantan Lingkar Perut 0,705** 0,497** 
  Lebar Dada 0,882** 0,779** 

Betina Lingkar Perut 0,728** 0,530** 
      Lebar Dada 0,623** 0,389** 

Keterangan Tabel  : ( ** )  = sangat bermakna (P<0,01) 
      ( * )  = bermakna (P<0,05) 
 

Tabel 3 menunjukkan rata-rata koefisien korelasi (r) tertinggi 

diperoleh dari hubungan antara lingkar perut dengan bobot badan pada 

semua golongan umur domba betina, terlihat secara berturut-turut untuk 

anak, muda dan dewasa yaitu 0,963, 0,667 dan 0,728. Adapun yang tertinggi 

dan terendah untuk lebar dada terlihat secara berturut-turut terdapat pada 

domba anak  betina yaitu 0,969 dan pada domba muda betina yaitu 0,441.  

Dilihat dari kebermaknaannya pada semua golongan umur baik 

domba jantan maupun betina lingkar perut merupakan parameter terbaik 

(P<0,01). Adapun pada golongan umur muda dan dewasa hubungan lingkar 

perut dengan bobot badan menunjukan hasil korelasi positif (P<0,01). 

Secara keseluruhan baik pada Domba Ekor Gemuk jantan dan betina 

terdapat korelasi positif antara lingkar perut  dan lebar dada dengan bobot 

badan Domba Ekor Gemuk. Sehingga dengan bertambahnya ukuran tubuh 

tersebut akan diikuti pula dengan bertambahnya bobot badan. 

Koefisien determinasi (r2) tertinggi terdapat pada hubungan antara 

bobot badan dengan lebar dada pada betina anak yaitu 0,940 (P<0,01), 
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sedangkan yang terendah terdapat pada hubungan antara bobot badan 

dengan lebar dada pada betina muda yaitu 0,195 (P<0,05). Koefisien 

determinasi (r2) untuk lingkar perut dan lebar dada domba muda jantan dan 

betina adalah  0,861; 0,445; 0,609; 0,195 (P<0,01). Sedangkan koefisien 

determinasi (r2) pada lingkar perut dan lebar dada domba dewasa jantan dan 

betin adalah 0,497;  0,530; 0,779; 0,389. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase koefisien 

determinasi tertinggi terhadap penambahan bobot badan domba ekor gemuk 

pada anak yaitu 94,0% (anak betina), di peroleh dari ukuran lebar dada. 

Adapun pada domba ekor gemuk muda persentase koefisien determinasi 

tertinggi terhadap bobot badan  yaitu 86,1% (jantan muda), di peroleh dari 

lingkar perut. Untuk domba ekor gemuk umur dewasa koefisien determinasi 

tertinggi terhadap bobot badan terdapat pada lebar dada yaitu 77,9% (betina 

dewasa). Sedangkan secara keseluruhan persentase koefisien determinasi 

tertinggi dan  terendah pada domba ekor gemuk secara berturut-turut pada 

anak betina dan muda betina yaitu 94,0% (lebar dada) ; 19,5% (lebar dada). 

Hasil penelitian Trisnawanto (2012) menunjukkan bahwa hasil  

perhitungan  analisis  statistik  korelasi dan  regresi sederhana dari 

hubungan  antara  lebar dada  dengan bobot badan Dombos  jantan diperoleh  

koefisien  korelasi  (r)  dan  koefisien  determinasi  (R2)  yang  bernilai 

positif dengan tingkat keeratan yang berbeda. 

Pada Domba Ekor Gemuk anak (betina) lebar dada merupakan 

parameter terbaik sebagai penduga bobot badan. Sedangkan untuk umur 

fisiologis muda dan dewasa (jantan , betina) lingkar perut merupakan 

parameter terbaik sebagai penduga bobot badan.  
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Tabel 4. Persamaan Regresi sebagai Penduga Bobot Badan Berdasarkan 
Ukuran-Ukuran Lingkar Perut dan Lebar Dada Domba Ekor 
Gemuk di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. 

No Umur Jenis kelamin Parameter 
Persamaan Regresi  

( Y ) 
1 Anak Jantan Lingkar Perut y = -4,065 + 0,201x 

   
LebarDada y = -3,278 + 1,007x 

Betina Lingkar Perut y = -5,317 + 0,242x 
      LebarDada y = -5,878 + 1,292x 

2 Muda Jantan Lingkar Perut y = -18,36 + 0,466x 

   
Lebar Dada y = -6,317 + 1,591x 

  
Betina Lingkar Perut y = -8,028 + 0,325x 

      Lebar Dada y = -1,124 + 1,184x 
3 Dewasa Jantan Lingkar Perut y = -23,44 + 0,586x 

Lebar Dada y = -12,73 + 2,432x 
Betina Lingkar Perut y = -25,67 + 0,593x 

      Lebar Dada y = -5,699 + 1,750x 
 

Dilihat dari besarnya koefisien korelasi dan regresi lingkar perut 

domba jantan anak ,muda dan dewasa adalah y = -4,065 + 0,201x, y = -

18,36 + 0,466x dan y = -23,44 + 0,586x. Adapun untuk besarnya koefisien 

korelasi dan regresi untuk betina pada  anak, muda dan dewasa pada 

lingkar perut secara berturut-turut yaitu y = -5,317 + 0,242x, y = -8,028 + 

0,325x dan y = -25,67 + 0,593x. Hal ini menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 cm ukuran lingkar perut pada domba jantan, maka akan 

mengalami perubahan bobot badan pada domba anak, muda dan dewasa 

sebesar 0,205kg, 0,502kg dan 0,583kg. Begitu juga pada domba betina 

setiap penambahan 1 cm pengukuran maka akan memberikan perubahan 

pada bobot badan pada domba anak, muda dan dewasa sebesar 0,242kg, 

0,325kg dan 0,593kg. 

Sedangkan besarnya koefisien korelasi dan regresi lebar dada 

domba jantan anak, muda dan dewasa secara berturut-turut adalah dengan 

persamaan regresi y = -3,278 + 1,007x, y = -6,317 + 1,591x dan y = -12,73 

+ 2,432x. Adapun untuk besarnya koefisien korelasi dan regresi lebar dada 

untuk betina anak, muda dan dewasa yaitu y = -5,878 + 1,292x, y = -1,124 

+ 1,184x dan y = -5,699 + 1,750x. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 
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penambahan 1 cm ukuran lebar dada domba jantan maka akan 

memberikan perubahan bobot badan sebesar 1,007kg, 1,591kg dan 

2,432kg. begitu juga dengan domba betina setiap penambahan ukuran 1 

cm akan memberikan perubahan pada bobot badan anak, muda dan dewasa 

sebesar, 1,292kg, 1,184kg dan 1,750kg. Persamaan regresi ini dapat 

digunakan sebagai salah satu cara untuk menduga bobot badan domba 

ekor gemuk, karena fungsi utama dari persamaan regresi adalah untuk 

menduga bobot badan  dari ukuran lingkar perut dan lebar dada sehingga 

menjadi parameter untuk pendugaan bobot badan pada domba ekor 

gemuk.  

 

Tabel 5. Bobot Badan Sebenarnya (kg), Bobot Badan Harapan (kg) dan 
Ralat Baku Estimasi (%) Berdasarkan Persamaan Regresi Domba 
Ekor Gemuk di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok 
Timur. 

No 
Umur 

Fisiologi 
Jenis 

Kelamin Parameter 
Bobot Badan 
Sebenarnya 

Bobot Badan 
Harapan 

Ralat Baku 
Estimasi 

1 Anak Jantan Lingkar Perut 6,01 5,98 -0,49 
    Lebar Dada 6,01 5,99 -0,33 
  

 
Betina Lingkar Perut 5.73 5,69 -0,69 

      Lebar Dada 5.73 5,62 -1,92 
2 Muda Jantan Lingkar Perut 14.26 14,26 -0,00 

    Lebar Dada 14.26 14,21 -0,35 
  Betina Lingkar Perut 13.73 13,65 -0,58 
      Lebar Dada 13.73 13,67 -0,44 

3 Dewasa Jantan Lingkar Perut 25.07 25,02 -0,19 
      Lebar Dada 25.07 25,96 -0,44 
  

 
Betina Lingkar Perut 21.79 21,71 -0,37 

      Lebar Dada 21.79 21,77 -0,09 
 

Dari hasil perhitungan ralat baku estimasi dengan menggunakan 

persamaan regresi, hasil yang didapatkan rata-rata negatif seperti yang 

diperoleh dari lingkar perut (jantan anak) yaitu -0,49. Hal ini disebabkan 

karena dari hasil perhitungan bobot badan yang telah dilakukan bahwa 

hasil bobot badan harapan lebih kecil dari pada hasil perhitungan bobot 
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badan sebenarnya, sehingga hasil perhitungan ralat baku estimasinya 

relatif negatif. 

Data terendah untuk nilai ralat baku pada hasil penelitian tersebut 

terdapat pada lingkar perut (muda jantan) yaitu -0,00, sedangkan untuk 

lebar dada memiliki nilai ralat baku terendah pada (dewasa betina) sebesar 

-0,09. Sedangkan nilai ralat baku tertinggi di tunjukkan pada lingkar perut 

(betina anak) sebesar -0,69, sedangkan untuk lebar dada memiliki nilai 

ralat baku terendah sebesar -0,09terdapat pada(betina dewasa). Dari hasil 

perhitungan ralat baku estimasi dengan menggunakan pesramaan regresi 

tersebut, menunjukkan bahwa persamaan regresi memiliki rata-rata 

penyimpangan yang relatif sangat kecil.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikesimpulan bahwa 

terdapat korelai positif antara ukuran lingkar perut dan lebar dada dengan 

bobot badan Domba Ekor Gemuk, sehingga dapat digunakan sebagai 

parameter penduga bobot badan. Lingkar perut (jantan dan betina) pada 

umur fisiologis muda dan dewasa merupakan parameter terbaik sebagai 

penduga bobot badan pada Domba Ekor Gemuk. Sedangkan untuk anak 

parameter terbaik sebagai penduga bobot badan adalah lebar dada. 
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