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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan 

bulan Oktober 2015, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah UPTD 

Peternakan Wilayah VII Kab. Kuansing, yang meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu 

Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi. 

 

3.2. Metode Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan mengumpulkan data rekording 

IB.  Pengambilan data yaitu berupa data sapi yang di IB pada tahun 2010-2014 

yang ada di UPTD Peternakan Wilayah VII Kab. Kuansing, yang meliputi dua 

kecamatan yakni, kecamatan Singingi dan Singingi Hilir serta wawancara 

langsung dengan petugas inseminator tersebut. Data sekunder akan didapat 

dengan melakukan pengawasan lansung dilapangan dengan metode wawancara, 

dan bahan bacaan dan literatur-literatur lainnya dari instansi terkait seperti kantor 

dinas peternakan, kantor desa atau kantor camat berupa data geografis lokasi 

penelitian. 

Data primer akan diambil dari data rekording pada tahun 2010-2014 

dengan total sampel lebih dari 50 akseptor pertahun perkecamatan. Parameter atau 

variabel yang diukur dalam melihat perbandingan performans reproduksi pada 

Sapi Bali betina yang di IB adalah : 
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1. Calving Interval (CI) 

Periode dua waktu beranak yang berhasil dan berurutan pada sapi dan 

merupakan waktu dari lama bunting dan lama waktu kosong (Iswoyo 

dan Widianingrum, 2008).  

2. Estrus Kembali Setelah Melahirkan 

Diperoleh dari induk sapi yang telah melahirkan menunjukan kembali 

tanda-tanda estrus. 

3. Persentase Kebuntingan (CR) 

Diperoleh dari perbandingan jumlah induk yang bunting dengan 

jumlah induk yang dikawinkan dinyatakan dalam persen (Iswoyo dan 

Widianingrum, 2008) . 

4. Lama Kebuntingan (hari) 

Lama bunting dihitung mulai pada hari ternak dikawinkan sampai pada 

hari ternak melahirkan (Partodihardjo, 1987). 

5. Calving Rate (CvR) 

Persentase anak yang lahir dari satu kali inseminasi baik pada 

inseminasi pertama dan kedua,dan seterusnya (Iswoyo dan 

Widianingrum, 2008). 

 Pengumpulan data dan informasi yang menjadi fokus penelitian ini, 

dilakukan dengan cara pengumpulan data dari petugas IB atau inseminator. 

 

 

 

 



26 
 

3.3. Analisa Data  

Analisis data dilakukan dengan uji t. 

Nilai semua parameter akan dibandingkankan dengan melakukan uji t. 

jika, nilai uji t >, maka Nilai P, berbeda nyata. 
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Dimana: 

S  = Simapangan baku 

S1 = Simpangan baku sampel 1 

S2 = Simpangan baku sampel 2 

 ̅1 = Rataan sampel 1 

 ̅2 = Rataan sampel 2 

N1 = Jumlah sampel 1 

N2 = Jumlah sampel 2 

 


