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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan Juni-Juli 2017 

di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. 

 

3.2.  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peternak kerbau di 

Desa Kuntu yang memiliki induk kerbau kuntu yang sudah pernah beranak dua  

kali dan peternak yang telah berpengalaman selama 7 tahun. Adapun populasi 

peternak yang ada didesa kuntu tersebebut adalah 342 peternak dengan jumlah 

ternak 1017 sedangkan yang masuk dalam ketegori penelitian ini hanya sebanyak 

50 peternak yang tersebar di lima wilayah Desa Kuntu. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kuisioner dan alat 

dokumentasi. 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan 

pengambilan secara Purposive Sampling berarti teknik pengambilan sampel 

secara  sengaja maksudnya, peternak yang dipilih menjadi sampel adalah telah 

beternak lebih dari tujuh tahun dan memiliki ternak minimal 5 ekor serta 

ternaknya sudah pernah melahirkan 2 kali. 
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3.4 Perosedur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian 
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3.5 Perameter Yang Diukur 

(1) Umur Pertama Kali Bunting   

Berbagai pustaka memaparkan bahwa umur dewasa kelamin kerbau lumpur 

baik jantan atau betina akan dicapai pada usia 3-4 tahun (Fischer dan Bodhipaksha 

1992; Gordon 1996). Hasil lainnya yang lebih detail (Kazimi 1983) melaporkan 

bahwa kerbau betina dikawinkan pertama kali untuk menghasilkan keturunan 

yang baik dan sehat adalah pada umur 3,76 tahun di Indonesia. Jainudeen dan 

Hafez (1992a) menuliskan bahwa kerbau betina baru boleh dikawinkan jika 

minimal bobot badannya telah mencapai antara 250-275 kg, dan bobot badan 

tersebut biasanya dicapai pada umur antara 24-36 bulan. Kerbau betina biasanya 

melahirkan pertama kali pada umur 5 tahun (Estes 1992 dalam Rabie 2011). 

(2)  Umur Pertama Kali Beranak 

Kerbau di Asia Tenggara umumnya mengalami kelahiran pertama lebih 

lambat dari ternak lainnya. Hal ini disebabkan oleh factor manajemen dan pakan 

yang masih rendah.  

(3) Lama Bunting 

Umumnya diasumsikan bahwa lama kebuntingan adalah 330 hari dan agak 

lebih lama pada kerbau lumpur dibandingkan kerbau air/sungai tipe perah (Fischer 

dan Bodhipaksha, 1992). Kerbau lumpur yang sedang bunting umumnya tidak 

memerlukan perawatan khusus. Pada kebuntingan awal mereka tetap dapat 

dipakai bekerja, namun selama bagian terakhir masa kebuntingan, mereka 

biasanya tidak dipakai bekerja terlalu berat. 
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(4) Jarak Beranak  

Setelah kerbau mengalami berahi kembali setelah melahirkan maka siklus 

reproduksi akan diulang kembali sampai pada kebuntingan berikutnya. Jarak 

antara dua kebuntingan yang berurutan disebut selang kelahiran atau calving 

interval. Meningkatkan produksi dan reproduktifitas ternak dengan 

memperpendek selang beranak (calving interval) dengan mengetahui faktor-faktor 

yang berpengaruh dan seleksi bibit ternak (Sudono, 1983). Jarak beranak yang 

panjang disebabkan oleh anestrus pasca beranak (62%), gangguan fungsi ovarium 

dan uterus (26%), 12% oleh gangguan lain (Thoelihere, 1981). 

3.6.  Analisa data  

  Data yang terkumpul di tabulasi dan ditempatkan ke standar deviasi sesuai 

kategori datanya. Setelah semua data dihitung, dilanjutkan dengan analisis rataan 

(mean) dan simpangan baku (Sudjana, 1996). 

1.        Rata-rata 

Penghitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data 

suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi 

jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel n, maka bisa dihitung 

rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

 =  rata-rata hitung 

xi = nilai sampel ke-i 

n =  jumlah sampel   

(Sudjana 1996) 
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2. Simpangan Baku 

 

(Sudjana 1996) 

 Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

yang diperoleh dilapangan kemudian diolah secara matematis, disajikan secara 

tabulasi kemudian dijelaskan secara deskriptif, yaitu menuliskan secara sitematis 

fakta atau karakteristik morfologis dan reproduksi kerbau kuntu secara cermat dan 

faktual dari data yang telah dikumpulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


