
HUBUNGAN ANTARA LINGKAR DADA DAN 

PANJANG BADAN DENGAN BOBOT BADAN 

PADA KAMBING PERANAKAN ETAWAH(PE) 

DI KECAMATAN PUCANGLABAN KABUPATEN 

TULUNGAGUNG 
 

Efi Rokana1 

 

 

Abstraksi: 

The correlation among the Chest Diameter and Body Length on Body 

Weight of Peranakan Etawah (PE) Goat in Pucanglaban, Tulungagung. 

This research was arranged on 19th  November until 4th  Desember 2009,in 

Pucanglaban, Tulungagung. 

The purpose of this study is to know the correlation among the Chest 

Diameter and Body Length on Body Weight of Peranakan Etawah (PE) 

Goat. 

This research used 40 male and 40  female goats in the age of 1-3 years old. 

The method used was survey and sample was taken with  Purposive 

sampling. 

The result shows that the correlation among chest diameter (X1) and body 

lenght (X2) on body weight of PE Goats was highly significance (P=0,001). 

The regression equation  of male PE goats is: =-81,946 + 0,98X1 + 0,647X2  

, R2 = 98,7% and r= 99,3%. While the regression equation of female PE 

goats is:=-72,858 + 0,896X1 + 0,617X2 ,R2 = 99% and r = 99,5%.  

The conclusion is that there is a highly significance correlation among the 

Chest Diameter and Body Length on Body Weight of Peranakan Etawah 

(PE) Goat in Pucanglaban Tulungagung. It was suggested that to predict the 

body weight of PE Goat, it could be used the chest diameter and body length 

measurement, so that it was not necessary to weigh them before. 

 

Kata Kunci: Chest diameter, Body lenght and body weight of Peranakan 

Etawah 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan laju pembangunan nasional khususnya 

pembangunan di bidang peternakan, maka peranan penelitian sebagai 

penghasil teknologi dirasakan semakin penting untuk menunjang 

pembangunan serta membantu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi. Masalah-masalah tersebut mencakup berbagai aspek teknis 

maupun ekonomi. Masih rendahnya produktivitas ternak, tersedianya 

pakan hijauan yang masih tergantung musim, adanya penyakit yang 

sewaktu-waktu dapat menimbulkan wabah dengan kematian, dapat 

mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi para peternak 

maupun bagi pembangunan peternakan itu sendiri. 

Ternak kambing di Jawa Timur khususnya di Kabupaten 

Tulungagung mempunyai peluang yang tinggi untuk dikembangkan 

sehingga akan meningkatkan potensi agar produksi lebih baik apabila 

pengelolaannya ditingkatkan. Dengan demikian peluang pemasaran yang 

baik akan menjanjikan tingkat keuntungan yang memadai. Oleh karena 

itu peningkatan sarana dan prasarana ternak kambing di Jawa Timur perlu 

ditangani lebih serius. 

Disalah satu  Kecamatan di kabupaten Tulungagung, yaitu 

Kecamatan Pucanglaban merupakan daerah yang mempunyai populasi 

kambing Kacang dan Peranakan Etawah (PE) cukup tinggi. Hampir 

setiap rumah terdapat ternak kambing. Akan tetapi, kambing-kambing 

tersebut hanya sebagai usaha sampingan dari kegiatan pertanian sehingga 

pertumbuhan kambing menjadi kurang optimal.  

Pertumbuhan tersebut dapat diketahui dengan cara melihat 

pertambahan panjang badan, lingkar dada, ataupun tingginya sebagai 

salah satu indikator pertambahan bobot badan. Penjual yang baik tidak 

hanya melihat performance kambing tersebut melainkan juga dapat 

menaksir bobot badan ternak tersebut. Bobot badan dapat dihitung 

berdasarkan ukuran-ukuran statistik vital tubuh sehingga lebih praktis. 
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Apabila mengetahui bobot sesungguhnya dari ternak tersebut, 

pada akhirnya peternak tidak akan dirugikan ketika telah mengetahui 

harga minimal ternak yang akan dijual. Oleh karena itu, sangat penting 

mengetahui bobot badan ternak tersebut sebelum ternak tersebut 

dipasarkan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka masalah yang dapat 

dirumuskan yaitu bagaimanakah hubungan antara lingkar dada dan 

panjang badan dengan bobot badan pada kambing Peranakan Etawah 

(PE) di Kecamatan Pucanglaban. 

C. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara lingkar dada dan 

panjang badan dengan bobot badan pada kambing Peranakan Etawah 

(PE) di Kecamatan Pucanglaban. 

D. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini antara lain, berfungsi sebagai: 

1. Informasi bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

tentang dasar pendugaan bobot badan pada kambing Peranakan 

Etawah (PE) dengan pengukuran lingkar dada dan panjang badan 

secara baik dan benar. 

2. Bahan masukan dan pertimbangan lebih lanjut bagi manajemen 

usaha peternakan di Kecamatan Pucanglaban. 

3. Bahan acuan bagi mahasiswa lain untuk melakukan penelitian 

ditempat yang berbeda. 

Hipotesa 

Terdapat hubungan antara lingkar dada dan panjang badan 

terhadap bobot badan pada kambing Peranakan Etawah (PE) di 

Kecamatan Pucanglaban. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pucanglaban Kabupaten 

Tulungagung yang dilakukan pada 3 Desa yaitu: Desa Sumberdadap, 

Demuk dan Panggunguni. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari 

tanggal 19 November sampai dengan 4 Desember 2009.  

B. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah kambing Peranakan 

Etawah (PE) sebanyak 80 ekor yang terdiri dari jantan 40 ekor dan betina 

40 ekor. Rata-rata umur yang dipakai sekitar 1-3 tahun (PI1-PI2) karena 

pada umur tersebut pertumbuhan dan perkembangan kambing relatif 

konstan. 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan adalah studi kasus. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara Purposive sampling atau dilakukan 

dengan cara mengambil obyek didasarkan atas adanya kriteria tertentu 

antara lain, ternak dalam keadaan sehat, adanya persamaan metode 

pemeliharaan, manajemen, suhu dan iklim. Data diperoleh dengan cara 

pengukuran secara langsung sebagai data primer sedangkan pengamatan 

dan wawancara dengan peternak sebagai data sekunder.  

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi: 

1. Lingkar dada (LD) 

2. Panjang badan (PB) 

3. Bobor badan (BB) 

Peralatan yang dipergunakan: 

1. Timbangan duduk 

2. Pita ukur 

3. Penggaris 
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D. Prosedur Penelitian 

Pengukuran panjang badan ternak menggunakan cara Winter, 

yaitu jarak yang ditarik lurus dari Tuberculum humeri lateral sampai ke 

tuber ischii, sedangkan lingkar dada di ukur melalui belakang bahu atau 

shoulder. Pengukuran dilakukan pada saat kedudukan tubuh ternak 

berdiri di atas keempat kakinya secara tegak lurus ditempat yang rata. 

E. Analisis Data 

Untuk mengetahui hubungan dan bentuk hubungan antara lingkar 

dada dan panjang badan dengan bobot badan digunakan analisa Koefisien 

Korelasi dan Regresi Berganda. 

Rumus Regresi Berganda adalah: 

Y= a + a1x1 + a2x2 

Dimana: 

Y= Bobot Badan  

A= Intersep 

a1= koefisien Regresi dari Panjang Badan 

a2= koefisien Regresi dari Lingkar Dada 

x1= Panjang Badan 

x2= Lingkar Dada 

(Robert dan James, 1993) 

 

 

Untuk mencari koefisien determinasi dengan rumus:  
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Untuk menguji koefisien korelasinya yaitu derajat hubungan antara bobot 

badan dengan panjang badan dan lingkar dada dapat digunakan uji t 

dengan rumus: 

21

2

r

nr
t




  

Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n= Jumlah Data 

Untuk menguji koefisien regresi (b) antara bobot badan dengan panjang 

badan dan lingkar dada, digunakan rumus: 

Sb

b
Thitung  , yang  

Dimana: 

b= koefisien Regresi 

Sb = standar error dari koefisien regresi 

Untuk mengetahui besar simpangan dalam satuan persen (%) 

antara bobot badan riil atau bobot badan ternak dari hasil penimbangan 

dengan perolehan bobot badan ternak dengan menggunakan perhitungan 

rumus Regresi yang didapatkan yaitu diperoleh dari selisih harga mutlak 

antara bobot riel dikurangi bobot badan Regresi dibagi bobot badan riel 

dikalikan 100% atau: 

%100x
BR

BWBR
Pb


  

Dimana: 

Pb = penyimpangan bobot badan ternak 

BR  = Bobot badan riil atau bobot badan hasil penimbangan 

BW = bobot badan hasil perhitungan rumus Regresi 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Umum 

Kecamatan Pucanglaban merupakan kawasan berbukit dan memiliki 

lahan yang cukup menguntungkan untuk dikembangkan menjadi daerah 

pertanian meskipun menggunakan sistem tadah hujan. Untuk itu, usaha 

peternakan banyak diminati menjadi usaha sampingan. Selain pakan yang 

tersedia dialam usaha beternak kambing bisa dikatakan cukup mudah 

penanganan dan pemeliharaannya serta tidak memerlukan modal yang besar. 

Pejualan ternak juga mudah karena terdapat pasar hewan setiap hari pasaran 

Legi. 

 

Hubungan Antara Lingkar Dada (LD) Dan Panjang Badan (PB) 

Dengan Bobot Badan (BB) Pada Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Jantan 

Berdasarkan analisi Regresi Berganda hubungan antara lingkar dada, 

panjang badan dengan bobot badan (lampiran 3) diketahui terdapat 

hubungan yang sangat nyata (P=0,00) antara lingkar dada (X1), panjang 

badan (X2) terhadap bobot badan (Y) dengan Persamaan Regresi: 

Ŷ =-81,946 + 0,98X1 + 0,647X2 dengan penambahan 0,04 kg, Koefisien 

Determinasi (R2) 98,7% dan Koefisien Korelasi (r) 99,3%. 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa pada kambing jantan 

umur sekitar 1-3 tahun (PI1-PI2) mempunyai nilai a0=-81,946 artinya 

apabila ada variabel bebas lingkar dada dan panjang badan=0, maka variabel 

terikat bobot badan turun sebesar -81,946 kg. Nilai a1=0,98 artinya apabila 

variabel bebas lingkar dada ditingkatkan 1 satuan maka akan meningkatkan 

variabel terikat bobot badan sebesar 0,98 kg dengan asumsi variabel bebas 

yang lain konstan. Nilai a2=0,647 artinya, apabila variabel bebas panjang 

badan ditingkatkan 1 satuan maka akan meningkatkan bobot badan sebesar 

0,647 kg dengan asumsi variabel lingkar dada konstan. 

Koefisien determinasi (R2) antara lingkar dada, panjang badan 

dengan bobot badan sebesar 98,7%. Ini berarti lingkar dada dan panjang 
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badan mempengaruhi 98,7% bobot badan sedangkan 1,3%. Tetapi apabila 

dilihat dari variabel X1 dan X2, faktor determinasi X1 lebih tinggi daripada 

X2 oleh karena itu, dibanding panjang badan, lingkar dada memiliki 

pengaruh yang lebih pada penentuan bobot badan. Selain itu bobot badan 

juga dipegaruhi faktor lain seperti tinggi ternak, perototan, perlemakan, 

struktur bulu dan lain lain. 

Koefisien korelasi (r) antara lingkar dada dengan bobot badan 

sebesar 90,6% dan koefisien korelasi antara panjang badan dengan bobot 

badan sebesar 68,9%. Sedangkan Koefisien korelasi (r) antara lingkar dada, 

panjang badan dengan bobot badan sebesar 99,3%.  Hal ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan atau korelasi yang positif antara lingkar dada dengan 

bobot badan. Sesuai dengan pendapat Bambang (1993) yang mengemukakan 

bahwa, ternak kambing akan mengalami pertumbuhan berat badan sesuai 

dengan bertambahnya usia ternak kambing. Pertumbuhan dan pertambahan 

akan baik, apabila diimbangi dengan perawatan yang baik pula. 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Hubungan antara LD dan BB
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Dari Gambar. 1 diatas dapat dilihat bahwa perubahan kenaikan pada variabel 

X atau Y akan mempengaruhi pula kenaikan terhadap variabel X tau Y. 

Sehingga hubungan kedua variabel X dan Y ini bersifat positif ( berkorelasi 

positif). Sedangkan koefisien determinasi antara lingkar dada dengan bobot 

badan kambing Peranakan Etawah jantan adalah 82%. Angka tersebut 

menyebabkan hubungan antara lingkar dada terhadap bobot badan sangat 

erat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. Hubungan antara PB dan BB 

 

Dari Gambar 2 diatas serupa dengan gambar 1 yaitu dapat dilihat bahwa 

perubahan kenaikan pada variabel X atau Y akan mempengaruhi pula 

kenaikan terhadap variabel X tau Y. Sehingga hubungan kedua variabel X 

dan Y ini bersifat positif ( berkorelasi positif). Sedangkan koefisien 

determinasi antara lingkar dada dengan bobot badan kambing Peranakan 

Etawah jantan adalah 47%. Angka tersebut menyebabkan hubungan antara 

lingkar dada terhadap bobot badan sangat erat. 

Perubahan kenaikan pada variabel X atau Y terjadi pada gambar 1 dan 

gambar 2. Keadaan tersebut akan mempengaruhi kenaikan terhadap variabel 

X atau Y. Sehingga hubungan kedua variabel X dan Y ini bersifat 
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positif (berkorelasi positif). Hal ini sesuai dengan pendapat Saleh (1998) 

yang mengatakan bahwa kurva tersebut akan menyebabkan perubahan satu 

variabel searah dengan perubahan variabel lainnya.Sedangkan ditinjau dari 

koefisien determinasi, hubungan antara lingkar dada terhadap bobot badan 

sebesar 82% dan hubungan panjang badan terhadap bobot badan sebanyak 

47%. Kisaran ini termasuk besar sehingga menyebabkan terjadinya 

hubungan yang sangat erat antara lingkar dada terhadap bobot badan ataupun 

panjang badan terhadap bobot badan. Menurut Saleh (1998) dalam hubungan 

antara variabel X dan Y tinggi rendahnya keeratan hubungan tersebut 

ditentukan oleh koefisien korelasinya, apabila mendekati +1 berarti 

hubungan kedua variabel X dan Y adalah sangat erat dan positif. 

 

Hubungan Antara Lingkar Dada Dan Panjang Badan Dengan Bobot 

Badan Pada Kambing Peranakan Etawah (PE) Betina 

Berdasarkan analisi Regresi Berganda hubungan antara lingkar dada, 

panjang badan dengan bobot badan (lampiran 3) diketahui terdapat 

hubungan yang sangat nyata (P=0,00) antara lingkar dada (X1), panjang 

badan (X2) terhadap bobot badan (Y) dengan Persamaan Regresi: 

Ŷ =-72,858 + 0,896X1 + 0,617X2 dengan pengurangan 0,03 kg, Koefisien 

Determinasi (R2) 99% dan Koefisien Korelasi (r) 99,5%. 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa pada kambing jantan umur 

PI1-PI2 mempunyai bobot badan sebesar Ŷ  (kg) apabila nilai lingkar dada 

(cm) dikalikan 0,896 ditambah dengan nilai panjang badan (cm) yang telah 

dikalikan dengan 0,617 terlebih dahulu baru setelah itu dikurangi dengan 

72,858. 

Koefisien determinasi (R2) =99%. Berarti 99% dari bobot badan tersebut 

dapat dihubungkan atau dijelaskan oleh variasi lingkar dada dan panjang 

badan atau proporsi variasi dari Y ada hubungannya dengan variasi X. 

Determinasi X1 lebih tinggi daripada X2 jadi lingkar dada lebih banyak 

memberi pengaruh terhadap bobot badan bila dibandingkan dengan panjang 

badan sebagai X2. 
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Koefisien korelasi (r) lingkar dada terhadap bobot badan = 87,8% 

Koefisien korelasi (r) panjang badan terhadap bobot badan = 52,4% 

Sedangkan koefisien korelasi (r) lingkar dada, panjang badan terhadap bobot 

badan sebesar 99,5%. Dari hasil analisa koefisien korelasi diperoleh hasil 

bahwa penambahan angka lingkar dada dan panjang badan memberikan 

pengaruh sangat nyata terhadap besar bobot badan (lampiran 3). Meskipun 

koefisien korelasi panjang badan terhadap bobot badan lebih kecil dari 

koefisien korelasi lingkar dada terhadap bobot badan tetapi masih 

memberikan pengaruh yang sangat nyata karena masih diatas angka 50%. 

Menurut Saleh (1998) dalam hubungan antara variabel X dan Y dapat 

berkorelasi positif yang menunjukkan bahwa perubahan variabel X dan Y 

adalah searah sedangkan tinggi rendahnya keeratan hubungan tersebut 

ditentukan oleh koefisien korelasinya, apabila mendekati +1 berarti 

hubungan kedua variabel X dan Y adalah sangat erat dan positif. R2 dan r 

mengukur kekuatan daripada hubungan kedua variabel secara linear. 

Sedangkan pendapat menurut Devendra dan Burn (1994), beberapa ukuran 

tubuh hewan berkaitan dengan berat badannya. Pada kajian Galeon (1951) 

melaporkan korelasi positif yang nyata antara berat hidup dengan lingkar 

dada, antara berat hidup dengan panjang badan dan antara panjang badan 

dengan lingkar dada. 

Tabel perbedaan  LD, PB dan BB jantan dan betina 

 Jantan Betina 

LD (cm) 73-87 70-87 

PB (cm) 61-73 52-70 

BB (kg) 28-59 29-47 

Sumber: Data hasil pengukuran di lapang oleh penulis 

 Dari tabel tersebut menujukkan adanya perbedaan ukuran LD, PB 

dan BB pada jantan dan betina. Hal ini disebabkan karena perbedaan 

komposisi tubuh antar keduanya. Menurut Mulyono (2004), kambing 

Peranakan Etawah mempunyai bobot hidup sekitar 40 kg untuk jantan 

sedangkan 35 kg untuk betina.  
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 Dari penelitian yang digunakan adalah kambing umur sekitar 1-3 

tahun (PI1-PI2). Pertumbuhan yang optimal pada ternak kambing sangat 

dipengaruhi oleh faktor seperti umur, jenis kelamin, jenis pakan, kondisi 

ternak, tata laksana perkandangan dan lain-lain yang mendukung kehidupan 

ternak kambing untuk produktivitasnya. 

 Menurut Idris Dkk, (1991) bahwa, pada breed yang sama karena 

lingkungan yang berbeda termasuk iklim, jenis vegetasi, unsur tanah, cara 

pengelolaan dan faktor-faktor lain yang berbeda akan menimbulkan variasi 

didalam kelompok breed itu sendiri. 

 Menurut Devendra dan Burn (1983), penyebab keberagaman berat 

hidup dewasa cukup banyak termasuk beda bangsa, jumlah anak 

seperindukan, makanan, persilangan, dan interaksi genotipe dengan 

lingkungan. 

 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 breed 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 breed itu sendiri (Idris dkk, 1991). 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 dugunakan untuk melihat 

performance. Percepatan pertumbuhan pada breed yang sama juga banyak 

terjadi perbedaan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap ukuran-

ukuran vital tubuhnya. 

 Pertumbuhan ternak yang paling cepat ialah pada fase sebelum 

ternak belum mencapai dewasa tubuh, yaitu pertumbuhan diantara fase 

preweaning dan post weaning sampai pada batas menjelang pubertas.  

Urutan pertumbuhan jaringan lemak terakhir adalah lemak setelah ternak 

mencapai dewasa tubuh. 
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 Dari keadaan perbedaan kondisi ternak yang berbeda seperti breed, 

jenis kelamin, umur ternak, dan perbedaan manajemen, jenis pakan, kondisi 

wilayah, akan menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan ternak. Hal ini 

ditujukan secara eksterior oleh bentuk dan ukuran-ukuran vital tubuhnya.  

Tumbuh-kembang dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan, jenis 

kelamin, hormon, lingkungan dan manajemen. Beberapa faktor utama yang 

mempengaruhi pertumbuhan  sebelum lepas sapih adalah genotipe, bobot 

lahir, produksi susu induk, jumlah anak perkelahiran, umur induk, jenis 

kelamin anak dan umur sapih . Laju pertumbuhan setelah disapih ditentukan 

oleh beberapa faktor, antara lain potensi pertumbuhan dari masing-masing 

individu ternak dan pakan yang tersedia . Potensi pertumbuhan dalam 

periode ini dipengaruhi oleh faktor bangsa, heterosis (hybrid vigour) dan 

jenis kelamin. Pola pertumbuhan ternak tergantung pada sistem manajemen 

(pengelolaan) yang dipakai, tingkat nutrisi pakan yang  tersedia, kesehatan 

dan iklim (Anonymous, 2010). 

 Faktor-faktor yang lain yang sangat penting di dalam menunjang 

pertumbuhan selain genetik juga faktor pakan yang diberikan. Pemberian 

pakan pada lokasi penelitian rata-rata diberikan secara adlibitum yang terdiri 

dari rumput, tumbuhan semak, leguminosa. Pemberian pakan dilakukan 1x 

sehari yaitu sekitar jam16.00. sedangkan minum biasa dicamput garam agar 

ternak tidak pilih-pilih waktu makan atau bekatul. Peran bekatul disini 

sebagai konsentrat yang berfungsi untuk melengkapi kandungan zat-zat gizi 

yang dibutuhkan ternak yang belum terpenuhi oleh hijauan. Hal itu sesuai 

dengan pendapat Djarijah (1996) bahwa selain hijauan kambing perlu 

diberikan makanan tambahan makanan berupa katul, jagung giling, bungkil 

kacang dan lain-lain. Karena pakan tambahan ini sangat diperlukan oleh 

induk bunting, induk menyusui dan pemacek. 

Pencegahan penyakit yang dilakukan secara rutin yaitu sanitasi 

kandang dengan pembersihan kandang, pembersihan tempat pakan dan  

tempat minum. Menjaga kebersihan kandang dan sanitasi dilakukan setiap 

hari pada pagi hari yang mencakup pembersihan lantai, tempat pakan, dan 
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tempat minum. Djariyah (1996) mengatakan bahwa banyak cara mencegah 

serangan berbagai macam penyakit kambing. Cara yang efektif dan relatif 

mudah adalah memeriksa kesehatan kambing secara teratur, melakukan 

vaksinasi, serta menjaga kebersihan ternak, kandang dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. Hubungan antara LD dan BB 

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa perubahan kenaikan pada variabel X atau 

Y akan mempengaruhi pula kenaikan terhadap variabel X tau Y. Sehingga 

hubungan kedua variabel X dan Y ini bersifat positif ( berkorelasi positif). 

Sedangkan koefisien determinasi antara lingkar dada dengan bobot badan 

kambing Peranakan Etawah betina adalah 77%.Angka tersebut menyebabkan 

hubungan antara lingkar dada terhadap bobot badan sangat erat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4. Hubungan antara PB dan BB
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Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa perubahan kenaikan pada variabel X atau 

Y akan mempengaruhi pula kenaikan terhadap variabel X atau Y. Sehingga 

hubungan kedua variabel X dan Y ini bersifat positif ( berkorelasi positif). 

Sedangkan koefisien determinasi antara lingkar dada dengan bobot badan 

kambing Peranakan Etawah betina adalah 27%. Angka tersebut jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan gambar-gambar kurva yang lain. Meskipun 

begitu nilai 27% juga dapat menyebabkan hubungan antara lingkar dada 

terhadap bobot badan. 

Perubahan kenaikan pada variabel X atau Y juga terdapat pada gambar 4 dan 

gambar 3. Sehingga hubungan kedua variabel X dan Y ini bersifat positif 

(berkorelasi positif). Hal ini sesuai dengan pendapat Saleh (1998) yang 

mengatakan bahwa kurva tersebut akan menyebabkan perubahan satu 

variabel searah dengan perubahan variabel lainnya. 

Koefisien determinasi antara lingkar dada dengan bobot badan kambing 

Peranakan Etawah betina adalah 77% sedangkan pada panjang badan dengan 

bobot badan 27%. Koefisien determinasi antara panjang badan dengan bobot 

badan jauh lebih rendah dibandingkan dengan gambar-gambar kurva yang 

lain. Meskipun begitu nilai 27% juga dapat menyebabkan hubungan antara 

lingkar dada terhadap bobot badan. Menurut Saleh (1998) dalam hubungan 

antara variabel X dan Y tinggi rendahnya keeratan hubungan tersebut 

ditentukan oleh koefisien korelasinya, apabila mendekati +1 berarti 

hubungan kedua variabel X dan Y adalah sangat erat dan positif. Tetapi 

apabila nilai koefisien korelasi semakin mendekati 0 berarti hubungan kedua 

variabel sangat lemah.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tersebut: 

1. Panjang badan dan lingkar dada mempunyai hubungan yang sangat 

nyata dengan bobot badan kambing Peranakan Etawah (PE) jantan, 

dengan rumus regresi: Ŷ =-81,946 + 0,98X1 + 0,647X2, Koefisien 

Determinasi 98,7%, Koefisien Korelasi 99,3%  

2. Panjang badan dan lingkar dada mempunyai hubungan erat dengan 

bobot badan ternak kambing Peranakan Etawah (PE) betina, dengan 

rumus regresi: 

Ŷ =-72,858 + 0,896X1 + 0,617X2, Koefisien Determinasi 99%, 

Koefisien Korelasi 99,5%  

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan; bahwa pendugaan bobot badan kambing 

Peranakan Etawah dapat menggunakan rumus Regresi dari hasil penelitian 

ini dan disarankan melakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan 

ditempat lain. 
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