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III. MATERI DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Febuari 2018 

di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan empat desa yang berbeda 

yaitu Desa Lipat Kain Selatan, Desa Teluk Paman, Desa Kuntu dan Desa Domo. 

Pertimbangan pemilihan daerah penelitian adalah daerah yang memiliki populasi 

kerbau kuntu induk yang terbanyak yang dimiliki masarakat. 

3.2 Materi  

Materi yang telah digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 66 orang 

peternak dan 219 ekor ternak betina. Peternak yang menjadi responden adalah 

peternak yang sudah beternak lima tahun keatas dan mimiliki ternak yang sudah 

dua kali beranak. Ternak yang terpilih dengan syarat sudah bernak dua kali, ternak 

dalam kondisi sehat dan tidak cacat tubuh maupun cacat reproduksi.Ternak yang 

dipilih dalam penelitian adalah 219 ekor dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

No. Desa jumlah peternak jumlah induk 

1 Lipatkain Selatan 20 64 

2 Teluk Paman 12 35 

3 Kuntu 20 76 

4 Domo 14 44 

 Total 66 219 

Tabel 3.2. Materi penelitian 

3.3 Metode   

Metode yang digunakan purposive sampling dalam penetuan responden 

dan pemilihan daerah penelitian. Data penampilan reproduksi didapatkan dengan 

wawancara lansung dengan peternak. Sedangkan mendapatkan data mofometrik 

ternak dengan melakukan pengukuran keternak yang sudah ditetapkan. 
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3.4 Parameter yang diukur 

1. Calving Interval 

Menurut Hafez (2000) calving interval adalah jangka waktu dari saat induk 

beranak hingga saat beranak berikutnya.  

2. Angka Kelahiran 

Angka kelahiran adalah jumlah anak yang lahir selama 1 tahun dibagi dengan 

jumlah induk dewasa dalam 1 tahun yang sama, dinyatakan dalam persen 

(Martojo 1978).  

3. Lama Bunting 

 Hafez (2000) lama bunting adalah banyaknya hari antara hari perkawinan 

yang terakhir jadi sampai dengan hari saat kelahiran gudel (anak kerbau).  

4. Umur Induk 

 Umur induk adalah perkiraan umur induk pada saat penelitian yang dimiliki 

oleh peternak (Murti 2003). 

5. jumlah melahirkan 

 Jumlah melahirkan adalah jumlah kelahiran yang dialami oleh induk dalam 

penentuan efisiensi reproduksi ternak (Sumadi 1993) 

6. Efisiensi Reproduksi 

 Efisiensi reproduksi adalah menurut Hafez (1993) efisiensi reproduksi adalah 

penggunaan secara maksimum kapasitas reproduksi. 

.7 Panjang Badan 

 Panjang badan, adalah jarak garis lurus dari tepi tulang humerus bagian 

posterior sampai tuber ischii (Amano et.al, 1981). 
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Gambar 3.1 panjang badan 

Sumber : Dokumentasi penelitian kerbau kuntu 

8. Tinggi Pundak  

 Tinggi pundak (gumba), adalah jarak yang tertinggi gumba sampai 

permukaan tanah (Amano et al., 1981). 

 

Gambar 3.2 Tinggi Pundak 

Sumber : Dokumentasi penelitian kerbau kuntu 

9. Tinggi Pinggul 

 Tinggi pinggul, adalah jarak tertinggi pinggul secara tegak lurus (Amano et 

al., 1981). 



 

 

27 

 

Gambar 3.3 Tinggi Pinggul 

Sumber : Dokumentasi penelitian kerbau kuntu 

10. Lingkar Dada  

 Lingkar dada adalah diukur melingkar tepat dibelakang scapula (Amano et 

al., 1981). 

 

Gambar 3.4 Lingkar Dada 

Sumber : Dokumentasi penelitian kerbau kuntu 

 3.3 Alat yang digunakan dalam peneltian 

1. Alat tulis 

2. Kusioner yang di bagikan ke perternak 
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3. Kamera digital untuk dokumentasi 

4. Pita ukur  

5. Tongkat ukur 

3.4 Prosedur Penelitian  

1. Survei awal 

Survey awal dilakukan untuk menetapkan lokasi tempat penelitian dan 

menentukan total sampel dalam proses penelitian di Kecamatan Kampar Kiri.  

2. Persiapan perangkat penelitian  

Persiapan perangkat penelitian adalah pembuatan kusioner yang 

digunakan dalam proses penlitian. 

3. Pengumpulan data penelitian 

Pengumpulan data primer dengan teknik wawancara mengunakan 

kuesioner yang diberikan kepada peternak dan Pengukuran tubuh ternak meliputi 

panjang badan,tinggi pundak, tinggi pinggul, lingkar dada. Sebagai pendukung 

data pendukung akan di ambil data skunder dari instansi terkait. 

4. Analisa data 

Untuk menetukan hasil performan reproduksi Kerbau Kuntu betina di 

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar data di analisa secara deskriptif.  

3.5  Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan cara rekapitulasi dan kemudian dianalisis 

secara deskriptif dengan menampilkan Mean (rata-rata), simpangan baku dan 

persentase. Rumus yang digunakan menurut (Sudjana,1998). 
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1. Mean (Rata-rata hitung) 

n

xi

X

n

ii


  

Keterangan : 

X   = rata-rata jumlah sampel 




n

ii

xi   = jumlah semua harga x yang dalam kumpulan 

n  = banyaknya data dalam sampel 

2. Simpangan Baku / standar Deviasi (S) : 

Keterangan : 

  = Nilai Rata-Rata Pengamatan Atau Rata-Rata Sampel 

 ∑=Penjumlahan 

Xi  = Nilai Pengamatan ke- i(i=1,2,3…….,n) 

  n  =  Jumlah Sampel 

  S  =  Standar Deviasi atau Simpangan Baku 

3. Persentase 

Frekuensi relatif  performance A = ΣPerfomanceA x  100% 

N 

Keterangan : 

ΣSifatA= jumlahsalahsatuperformancereproduksipadasampelyang

diamati. 

n = total sampel yang diamati. 

 



 

 

30 

4. Efisiensi Reproduksi 

Analisa data efisiensi reproduksi induk yang diteliti dapat di hitung dengan 

mengunakan rumus yang dikemukakan Sumadi (1993) yaitu : 

   
(            ) (                 )

                            
     

Keterangan:  

ER = efisiensi reproduksi (%)  

Jarak beranak = jarak antar kelahiran yang pertama dengan kelahiran 

berikut berikutnya (bulan)  

Jumlah melahirkan = banyaknya kelahiran yang telah dialami oleh induk  

Umur = umur induk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


