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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pertambahan
ukuran-ukuran tubuh dengan pertambahan bobot badan sapi Peranakan Ongole.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober sampai 15 Desember 2016 di
PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) Provinsi Jambi. Ternak yang digunakan
adalah sapi Peranakan Ongole 15 jantan dan 15 betina umur 17-24 bulan.
Pemeliharaan sapi Peranakan Ongole dilakukan secara intensif yaitu
dikandangkan sepanjang hari. Peubah yang diamati yaitu pertambahan bobot
badan (PBB), pertambahan lingkar dada (PLD), pertambahan panjang badan
(PPB), dan pertambahan tinggi pundak (PTP). Data yang diperoleh diolah secara
statistik untuk menentukan koefisien korelasi (r), koefisien Determinasi R2 dan
menentukan persamaan regresi sederhana sebagai persamaan penduga
pertambahan bobot badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi Peranakan
Ongole memiliki nilai koefisien korelasi yang berbeda-beda pada ternak betina
dan jantan. Koefisien korelasi untuk ternak betina antara pertambahan lingkar
dada dan pertambahan tinggi pundak terhadap pertambahan bobot badan memiliki
hubungan yang sangat erat dengan nilai r 0,81 dan 0,64. Koefisien korelasi untuk
ternak jantan antara pertambahan lingkar dada dengan pertambahan bobot badan
memiliki hubungan yang sangat erat dibandingkan dengan ukuran tubuh lainnya,
yaitu sebesar 0,69. Analisis ragam yang dijumpai membentuk persamaan regresi
pada ternak betina yaitu PBB = - 1,531 + 2,812PLD + 1,656PTP dengan nilai R2

0,70. Pada ternak jantan yaitu PBB = 7,185 + 1,846PLD – 1,099PTP dengan nilai
R2 0,53. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada ternak betina
dan jantan pertambahan lingkar dada dan pertambahan tinggi pundak dengan
pertambahan bobot badan memiliki hubungan yang sangat erat. Pada ternak betina
dan jantan pertambahan lingkar dada dan pertambahan tinggi pundak yang dapat
digunakan untuk menduga pertambahan bobot badan.

Kata kunci : Sapi Peranakan Ongole, Bobot Badan, Ukuran-ukuran Tubuh
Keterangan : 1). Pembimbing Utama

              2). Pembimbing Pendamping

PENDAHULUAN

Kemampuan produksi sapi
potong dapat digambarkan dari
pertumbuhan dan pertambahan bobot
badan, cara yang paling akurat untuk

mengetahui pertambahan bobot
badan ternak dapat dilakukan dengan
menimbang ternak secara langsung,
namun penimbangan ternak
adakalanya tidak dapat dilakukan
karena tidak tersedianya alat
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timbangan yang diperlukan. Oleh
karena itu untuk mengatasi hal
tersebut perlu dicari cara lain yang
lebih murah dan praktis yaitu dengan
pendugaan pertambahan bobot badan
ternak melalui pendekatan terhadap
hubungan antara satu atau lebih
ukuran bagian tubuh ternak dengan
bobot badannya.Menurut (Kadarsih,
2003) bobot badan sapi merupakan
salah satu indikator produktivitas
ternak yang dapat diduga
berdasarkan ukuran linear tubuh sapi
meliputi lingkar dada, panjang badan
dan tinggi badan.

Pertambahan bobot badan
perlu diketahui untuk menentukan
laju pertumbuhan ternak, yang mana
pertambahan bobot badan ini dapat
dilihat untuk mempermudah
pendugaan pertambahan bobot
badan, maka dari itu untuk
menentukan pertambahan bobot
badan ternak dapat dilakukan dengan
cara pengukuran tubuh ternak.

Berdasarkan uraian di atas,
maka dilakukan suatu penelitian
dengan judul Hubungan Antara
Pertambahan Ukuran-ukuran Tubuh
Dengan Pertambahan Bobot Badan
Sapi Peranakan Ongole Betina dan
Jantan Di PTPN VI Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan
pada tanggal 10 Oktober sampai
tanggal 15 Desember 2016 di PT
Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)
Provinsi Jambi.

Materi dan Peralatan

Materi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Ternak sapi
Peranakan Ongole sebanyak 30 ekor
yang terdiri dari 15 jantan dan 15
betina umur 17-24 bulan. Cacahan

pelepah sawit, BIS, dedak, onggok,
molases, mineral.

Alat yang digunakan pada
penelitian ini timbangan bobot badan
dengan kapasitas 500 kg, tongkat
ukur dengan kapasitas 200 cm, pita
ukur dengan kapasitas 200 cm, papan
nomor, tali tambang, alat olah data,
alat dokumentasi.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di
kandang PT Perkebunan Nusantara
VI (PTPN VI) Provinsi Jambi.
Penentuan sapi-sapi yang akan
dijadikan objek penelitian dilakukan
dengan metoda purposive sampling
yaitu penetapan sampel ini diambil
berdasarkan umur ternak 17-24 bulan
yang belum pernah beranak.
Pengukuran dan penimbangan
dilakukan setelah ternak diberi
pakan. Pengukuran lingkar dada,
panjang badan dan tinggi pundak
dilakukan di kandang sempit,
sedangkan untuk melihat bobot
badan ternak dimasukkan dalam
timbangan digital berkapasitas 500
Kg, pencatatan data dilakukan setiap
kali penimbangan dengan interval
waktu 3 kali penimbangan.

Peubah Yang Diamati

Peubah yang diamati adalah
bobot badan, lingkar dada, panjang
badan dan tinggi pundak.

Analisis Data

Data  yang  dihimpun  diolah
dengan menggunakan statistik, untuk
menentukan koefisien korelasi (r),
koefisien determinasi (R2) dan
menentukan persamaan regresi
sederhana sebagai persamaan
penduga.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum

Pemeliharaan sapi Peranakan
Ongole di PT Perkebunan Nusantara
VI  (PTPN  VI)  dilakukan  secara
intensif yaitu dikandangkan secara
terus menerus.Kandang terbuat dari
tembok dan dibatasi oleh tiang
besi.Model kandang yang digunakan
adalah kandang koloni yaitu kandang
yang menempatkan beberapa ekor
ternak secara bebas tanpa diikat
dalam kandang, ukuran satu kandang
18 x 7.2 m2untuk 40 ekor ternak.

Berdasarkan hasil
pengamatan di lokasi penelitian,

pakan yang diberikan berupa
campuran pelepah sawit dan
konsentrat. Konsentrat berupa
Bungkil inti sawit, Onggok, Dedak,
Molasses, Garam dan Feed
suplemen.

Bobot Badan dan Ukuran-ukuran
Tubuh Sapi Peranakan Ongole

Dari hasil penelitian
dilakukan 3 kali penimbangan dan
diperoleh bobot badan dan ukuran-
ukuran tubuh (lingakar dada, panjang
badan dan tinggi pundak) pada sapi
Peranakan Ongole tercantum pada
Tabel 1.

Tabel 1. Rataan Bobot Badan dan Ukuran-Ukuran Tubuh Sapi Peranakan Ongole
  Betina dan Jantan

Penimbangan Peubah n Ternak Betina N Ternak Jantan
Rataan KK Rataan KK

Awal

Y 15 173,4±19,63 11,32 15 170±23,03 13,55
X1 15 134,2±4,84 3,61 15 129,3±6,49 5,02
X2 15 110,3±2,99 2,71 15 109,6±4,45 4,06
X3 15 111,3±2,85 2,56 15 111,9±4,47 4,00

Akhir

Y 15 183±18,84 10,29 15 181,4±23,43 12,91
X1 15 137,3±4,71 3,43 15 132,6±6,34 4,78
X2 15 111,9±2,63 2,35 15 111,7±4,23 3,79
X3 15 112,8±2,55 2,26 15 113,6±4,19 3,69

Keterangan :Y = Bobot Badan, X1 = Lingkar Dada, X2 = Panjang Badan, X3 = Tinggi
Pundak, n = Jumlah Sampel, KK = Koefisien Keragaman

Berdasarkan tabel di atas
rataan bobot badan pada ternak
betina dan jantan terjadi peningkatan.
Hasil penelitian menunjukkan bobot
badan lebih tinggi, ukuran lingkar
dada lebih rendah, ukuran panjang
badan lebih tinggi dan ukuran tinggi
pundak lebih rendah dibandingkan
hasil Hardjosubroto dkk., (1981)
melaporkan bahwa sapi Peranakan
Ongole  umur  1  tahun,  bobot  badan  :
160,22 kg,lingkar dada: 155, 37
cm,panjang badan: 110, 71 cm, dan
tinggi pundak: 124,77 cm. Menurut
Mansyur (2010), rata-rata Sapi

Peranakan Ongole jantan berumur 2
sampai 3 tahun pengukuran bobot
badan diperoleh hasil rata-rata 302
kg, pengukuran lingkar dada
diperoleh hasil rata-rata 164 cm,
pengukuran panjang badan diperoleh
hasil  rata-rata  131  cm,  dan
pengukuran tinggi pundak diperoleh
hasil rata-rata 132 cm.

Korelasi Hubungan Antara Bobot
Badan dan Ukuran-Ukuran Tubuh

Koefisien korelasi
menunjukkan nilai keeratan
hubungan antara variabel
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pengamatan bobot badan dengan
ukuran-ukuran tubuh sapi peranakan
ongole. Hasil penelitian
memperlihatkan nilai koefisien

korelasi antara bobot badan dan
ukuran-ukuran tubuh pada sapi
peranakan ongole betina dan jantan
dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai Koefisien Korelasi Antara Bobot Badan dan Ukuran-Ukuran Tubuh
              Pada Penimbangan Akhir

No Ukuran Tubuh Nilai r Signifikan Keterangan
Ternak Betina

1 Lingkar Dada (X1) 0,99 0,00 Signifikan
2 Panjang Badan (X2) 0,97 0,00 Signifikan
3 Tinggi Pundak (X3) 0,98 0,00 Signifikan

Ternak Jantan
1 Lingkar Dada (X1) 0,99 0,00 Signifikan
2 Panjang Badan (X2) 0,97 0,00 Signifikan
3 Tinggi Pundak (X3) 0,95 0,00 Signifikan

Nilai koefisien korelasi antara
bobot badan dengan ukuran-ukuran
tubuh ternak betina dan jantan pada
(tabel 3), nilai korelasi yang di dapat
untuk ternak betina sebesar (r = 0,99)
lingkar dada, (r = 0,97) panjang
badan dan (r = 0,98) tinggi pundak,
untuk ternak jantan nilai korelasi
yang di dapat (r = 0,99) lingkar dada,
(r = 0,97) panjang badan, (r = 0,95)
tinggi pundak. Menurut Supranto
(1996), yang menyatakan bahwa
nilai korelasi mendekati 1

menunjukkan adanya hubungan
sangat kuat dan positif antar variable.

Persamaan Regresi dan Analisia
Sidik Ragam Bobot Badan dan

Ukuran-Ukuran Tubuh
Berdasarkan analisis ragam

dijumpai hubungan yang nyata
(p<0,05) antara bobot badan dengan
ukuran-ukuran tubuh seperti lingkar
dada, panjang badan dan tinggi
pundak baik pada ternak betina
maupun ternak jantan dapat dlihat
pada tabel 3.

Tabel 3. Persamaan Regresi dan Analisa Sidik Ragam Bobot Badan dan Ukuran-
ukuran Tubuh

Penimbangan Akhir
Jenis Kelamin Persamaan Regresi R2

Betina
Y = - 361,898 + 3,970X1

Y = - 419,821 + 3,137X1 + 1,538X2

Y = - 465,333 + 2,532X1 + 1,059X2 + 1,616X3

0,98
0,98
0,99

Jantan
Y = - 303,959 + 3,661X1

Y = - 333,338 + 2,930X1 + 1,130X2

Y = - 336,384 + 3,139X1 – 0,748X2 + 1,630X3

0,98
0,98
0,98

Keterangan Y: Bobot Badan, X1: Lingkar Dada, X2: Panjang Badan, X3: Tinggi Pundak,
        R2 : Determinasi
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Nilai determinasi (R2) untuk
ternak betina adalah sebesar 0.99 dan
untuk ternak jantan sebesar 0,98.
Keadaan ini menggambarkan bahwa
sapi Peranakan Ongole betina dan
jantan, bobot badan dapat ditentukan
secara bersama oleh ukuran lingkar
dada, panjang badan, dan tinggi
pundak sebesar 99 % untuk ternak
betina dan 98% untuk ternak jantan.
Akan tetapi untuk mempermudah

penetapan bobot badan cukup
melihat ukuran lingkar dada karena
nilai determinasi R2 antara bobot
badan dengan ukuran-ukuran tubuh
hanya sedikit mengalami kenaikan.
Ozkayaand Bozkurt (2009) bobot
tubuh ternak memiliki korelasi yang
erat terhadap panjang badan, tinggi
pundak dan lingkar dada R2 = 91.3%
(Brown Swiss) dan R2 = 93.9 % (sapi
Persilangan).

Tabel 4. Hasil Sidik Regresi Berganda Hubungan Bobot Badan Dengan Ukuran-
Ukuran Tubuh Sapi Peranakan Ongole Betina

Penimbangan Koefisien Nilai Signifikan Keterangan

Akhir

Konstanta (a) -465,333 -
 (X1) 2,53 0,00 Signifikan
 (X2) 1,16 0,31 Tidak Signifikan
 (X3) 1,61 0,30 Tidak Signifikan

Tabel 5. Hasil Sidik Regresi Berganda Hubungan Bobot Badan Dengan Ukuran-
Ukuran Tubuh Sapi Peranakan Ongole Jantan

Penimbanagn Koefisien Nilai Signifikan Keterangan

Akhir

Konstanta (a) -336,384 -
 (X1) 3,14 0,00 Signifikan
 (X2) -0,75 0,54 Tidak Signifikan
 (X3) 1,63 0,07 Tidak Signifikan

Keterangan : (X1) Lingkar Dada, (X2) Panjang Badan, (X3) Tinggi Pundak

Apabila dilihat dari hasil
sidik regresi hubungan ukuran tubuh
terhadap bobot badan untuk ternak
betina dan untuk ternak jantan (Tabel
4 dan 5) pada penimbangan akhir
hanya lingkar dada yang signifikan.
Keadaan ini memang bisa terjadi
karena pertumbuhan lingkar dada
disebabkan oleh pertambahan
besarnya ukuran rongga dada akibat
pengisian oleh organ-organ dalam
yang terus bertambah, sedangkan
tinggi pundak diakibatkan oleh
pertumbuhan tulang. White and
Green diacu dalam Yurnalis (2007)
menyatakan bahwa koefisien korelasi

antara lingkar dada, panjang badan,
dan tinggi pundak dengan bobot
hidup sangat tinggi dibandingkan
dengan ukuran tubuh lainnya.

Pertambahan Bobot Badan dan
Pertambahan Ukuran-Ukuran
TubuhSapi Peranakan Ongole

Pertambahan bobot badan
harian didapat dari penimbangan
bobot badan akhir dikurang dengan
penimbangan bobot badan awal.
Hasil penelitian diperoleh bobot
badan, lingkar dada, panjang badan
dan tinggi pundak yang tercantum
pada Tabel 6.
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Tabel 6. Rataan Pertambahan Bobot Badan dan Pertambahan Ukuran-Ukuran
              Tubuh Sapi Peranakan Ongole Betina dan Jantan.

Peubah
Jenis Kelamin

n
Ternak Betina

N
Ternak Jantan

Rataan KK (%) Rataan KK (%)
PBBH 15 0,16±0,05 35,28 15 0,19±0,04 23,01
PLDH 15 0,05±0,01 26,05 15 0,06±0,02 33,38
PPBH 15 0,03±0,01 39,53 15 0,04±0,01 24,21
PTPH 15 0,03±0,01 33,68 15 0,03±0,01 34,25

Keterangan : PBBH: pertambahan bobot badan harian, PLDH: pertambahan
lingkar dada harian, PPBH: pertambahan panjang badan harian, PTPH:
pertambahan tinggi pundak harian, KK: koefisien keragaman

Berdasarkan tabel di atas
dapat dilihat rataan PBBH sapi
Peranakan Ongole pada ternak betina
memiliki pertambahan bobot badan
0,16 dengan standard deviasi (sd)
0,05. Rataan PBBH pada ternak
jantan memiliki pertambahan bobot
badan 0,19 dengan standar deviasi
(sd) 0,04. Nilai pertambahan bobot
badan ini sangat rendah
dibandingkan dengan pendapat
Astuti (2003), menyatakan
pertambahan bobot badan harian sapi
PO umur 13-24 bulan berkisar 0,31-
0,40 kg, umur 2 tahun berkisar 0,44-
0,98 kg. Hal ini disebabkan karena
pakan yang diberikan tidak sesuai
dengan jumlah ternak yang
dipelihara, sehingga asupan nutrisi
yang diperoleh antar ternak tidak
merata. Selain itu rendahnya
pertambahan bobot badan ternak ini
juga disebabkan oleh faktor
lingkungan. Menurut Siregar(2008),
pertambahan bobot badan sapi
ditentukan oleh berbagai faktor,
terutama jenis sapi, jenis kelamin,
umur, ransum dan palatabilitas.

Pertambahan bobot badan
dapat dilihat melalui pertambahan
ukuran-ukuran tubuh seperti lingkar
dada, panjang badan dan tinggi
pundak. Rataan pertambahan lingkar
dada, panjang badan dan tinggi

pundak pada ternak betina memiliki
nilai sebesar (0,05), (0,03), (0,03)
dengan standar deviasi (0,01).
Rataan pertambahan lingkar dada,
panjang badan dan tinggi pundak
pada ternak jantan memiliki nilai
sebesar (0,06), (0,04), (0,03) dengan
standar deviasi (0,02) dan (0,01).
Bertambahnya Bobot badan di
pengaruhi dengan berambahnya
ukuran-ukuran tubuh seperti lingkar
dada, panjang badan dan tinggi
pundak, karena pada pertumbuhan
bukan hanya otot dan lemak yang
bertambah struktur penyusun tubuh
seperti tulang pun juga ikut
bertambah.Menurut (Tillman dkk.,
1998) Pertumbuhan tulang akan
meningkat pada laju pertumbuhan
awal, kemudian akan diikuti dengan
perkembangan dan terakhir dengan
adanya kandungan energi pakan
yang diberikan, maka lemak akan
mengalami peningkatan pesat.
Djagra (1994) menyatakan bahwa
lingkar dada selalu menjadi
parameter penentu bobot badan pada
tiap persamaan pendugaan bobot
badan, bahkan menjadi parameter
utama.
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Korelasi Antara Pertambahan
Bobot Badan Dengan

Pertambahan Ukuran-Ukuran
Tubuh

Koefisien korelasi
menunjukkan nilai keeratan

hubungan antara variabel
pengamatan pertambahan bobot
badan dengan pertambahan ukuran-
ukuran tubuh sapi Peranakan Ongole
tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Koefisien Korelasi Antara Pertambahan Bobot Badan dan
Pertambahan Ukuran-Ukuran Tubuh

No Ukuran Tubuh Nilai r Signifikan Keterangan
Ternak Betina

1 Pertambahan Lingkar Dada 0,81 0,00 Signifikan
2 Pertambahan Panjang Badan 0,29 0,29 Tidak Signifikan
3 Pertambahan Tinggi Pundak 0,64 0,00 Signifikan

Ternak Jantan
1 Pertambahan Lingkar Dada 0,69 0,00 Signifikan
2 Pertambahan Panjang Badan 0,13 0,62 Tidak Signifikan
3 Pertambahan Tinggi Pundak 0,03 0,90 Tidak Signifikan

Pada tabel 7 nilai koefisien
korelasi pada sapi Peranakan Ongole
betina dan jantan dijumpai adanya
korelasi antara pertambahan ukuran-
ukuran tubuh terhadap pertambahan
bobot badan, untuk ternak betina
nilai korelasi lingkar dada (r = 0,81),
panjang badan (r = 0,29), dan tinggi
pundak (r = 0,64). Untuk ternak
jantan nilai korelasi lingkar dada (r =
0,69), panjang badan (r = 0,13), dan
tinggi pundak (r = 0,03). Nilai
koefisien korelasi lingkar dada dan
tinggi pundak sangat erat
hubungannya dengan pertambahan
bobot badan, sedangkan panjang
badan tingkat korelasinya sedang
untuk ternak betina. Pada ternak
jantan nilai koefisien korelasi
pertambahan lingkar dada sangat erat
hubungannya dengan pertambahan
bobot badan, sedangkan
pertambahan panjang badan dan
pertambahan tinggi pundak rendah.

Menurut Sugiyono (2012)
menyatakan bahwa inverval
koefisien korelasi antara 0,00 – 0,20
menunjukan tingkat hubungan
korelasi rendah, interval koefisien
kolerasi antara 0,20 – 0,50 tingkat
hubungan korelasi adalah sedang,
serta interval koefisien korelasi 0,5 –
1,00 menunjukan tingkat hubungan
korelasi sangat kuat atau kategori
tinggi.

Persamaan Regresi dan Analisa
Sidik Regresi Pertambahan Bobot

Badan dengan Pertambahan
Ukuran-Ukuran Tubuh

Berdasarkan analisis ragam
dijumpai hubungan pertambahan
bobot badan dengan pertambahan
ukuran-ukuran tubuh seperti lingkar
dada, panjang badan dan tinggi
pundak pada ternak betina dan jantan
dapat dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. Persamaan Regresi Pertambahan Ukuran-ukuran Tubuh Dengan Bobot
              Badan

Jenis Kelamin Persamaan Regresi R2

Betina
PBB = - 0,963 + 3,455PLD

PBB = - 1,042 + 3,428PLD + 0,102PPB
PBB = - 1,531 + 2,812PLD + 1,656PTP

0,65
0,66
0,70

Jantan
PBB = 5,985 + 1,635PLD

PBB = 6,566 + 1,681PLD  – 0,345PPB
PBB = 7,185 + 1,846PLD – 1,099PTP

0,47
0,48
0,53

Keterangan : R2 = Determinasi, PBB = Pertambahan Bobot Badan, PLD = Pertambahan
Lingkar Dada, PPB = Pertambahan Panjang Badan, PTP = Pertambahan
Tinggi Pundak

Dari tabel diatas dapat dilihat
pertambahan lingkar dada dan
pertambahan tinggi pundak terhadap
pertambahan bobot badan memiliki
nilai determinasi sebesar 0,70 untuk
ternak betina dan 0,53 untuk ternak
jantan. Yang artinya 70%
pertambahan bobot badan secara

bersamaan akan ditentukan oleh
pertambahan lingkar dada dan
pertambahan tinggi pundak untuk
ternak betina dan 53% pertambahan
bobot badan secara bersamaan
ditentukan oleh pertambahan lingkar
dada dan pertambahan tinggi pundak
untuk ternak jantan.

Tabel 9. Hasil Sidik Regresi Berganda Hubungan Pertambahan Bobot Badan
Dengan Pertambahan Ukuran-Ukuran Tubuh Sapi Peranakan Ongole.

Jenis
Kelamin Koefisien Nilai Signifikan Keterangan

Betina

Konstanta (a) -1,541 -
Pertambahan Lingkar
Dada 2,81 0,01 Signifikan

Pertambahan Panjang
Badan 0,01 0,99 Tidak Signifikan

Pertambahan Tinggi
Pundak 1,65 0,25 Tidak Signifikan

Jantan

Konstanta (a) 7,180 -
Pertambahan Lingkar
Dada 1,84 0,00 Signifikan

Pertambahan Panjang
Badan 0,00 0,99 Tidak Signifikan

Pertambahan Tinggi
Pundak -1,09 0,30 Tidak Signifikan

Dilihat dari hasil sidik regresi
hubungan pertambahan ukuran-
ukuran tubuh terhadap pertambahan
bobot badan untuk ternak betina dan
ternak jantan hanya lingkar dada

yang signifikan.Sapi jantan memiliki
nilai koefisien regresi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan betina
yang menunjukkan perbedaan
pertambahan bobot badan terhadap
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setiap pertambahan lingkar dada
(Sugana dan Duldjaman,
1983).Menurut Zaed (1993) lingkar
dada merupakan parameter yang
terbaik untuk menaksir bobot badan
sapi.Selanjutnya Sariubang (1992)
dalam penelitiannya pun
memperoleh hubungan yang erat
antara berat badan dengan lingkar
dada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan
pembahasan dapat disimpulkan
bahwa pada ternak betina dan jantan
pertambahan lingkar dada dan
pertambahan tinggi pundak dengan
pertambahan bobot badan memiliki
hubungan yang sangat erat. Pada
ternak betina dan jantan pertambahan
lingkar dada dan pertambahan tinggi
pundak yang dapat digunakan untuk
menduga pertambahan bobot badan.

Saran

Penelitian ini dapat dilakukan
pada sapi Peranakan Ongole dengan
kelompok umur yang berbeda.
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