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III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - April 2013 di Kecamatan

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Kuantan jantan

dan sapi Kuantan betina dewasa yang berumur lebih dari 2 tahun yang ada di

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk menentukan

jumlah sampel yang diambil, digunakan rumus Slovin dan Umar (2004) yaitu :

n = N
1 + N e 2

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = Taraf kesalahan (%)

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dari total

populasi (447 ekor) minimal sebanyak 82 ekor yang terdiri dari 17 sapi Kuantan

jantan dan 65 sapi Kuantan betina. Sampel tersebut diambil dari beberapa desa

diantaranya Sungai Sorek, Pulau Baralo, Koto Rajo, Taratak Balai, Kampung

Medan, Koto Tuo Baserah, desa dengan populasi sapi Kuantan terbanyak di

Kecamatan Kuantan Hilir. Sapi Kuantan yang diamati adalah sapi yang berumur

lebih dari 2 tahun. Alat yang di gunakan adalah alat tulis dan kamera digital. Data

yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer didapatkan
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berdasarkan hasil wawancara langsung dengan peternak dan pengukuran langsung

dilapangan, sedangkan data sekunder berupa topografi (suhu, curah hujan, dataran

rendah atau dataran tinggi, ketersediaan hijauan dan luas lahan peternakan)

diperoleh dari instansi terkait.

3.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai. Sifat

kualitatif yang diamati yaitu :

1. Warna Rambut meliputi: cokelat kemerahan, hitam, kehitaman cokelat

keruh, cokelat merah bata, cokelat warna sapi Bali dan putih.

Cokelat kemerahan Hitam Kehitaman

Cokelat keruh Cokelat merah bata Cokelat warna sapi Bali

Putih
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2. Pola Warna Rambut meliputi: belang hitam putih dan belang putih cokelat.

Belang hitam putih Belang putih cokelat

Gambar 3.1. Warna rambut dan pola warna rambut

3. Bentuk Tanduk, meliputi: melengkung ke depan, melengkung ke bawah,

tidak bertanduk, tanduk pendek kecil, menyamping harizontal dan

melengkung menyamping ke depan.

Melengkung ke depan           Melengkung ke bawah Tidak bertanduk

Tanduk pendek kecil Menyamping harizontal Melengkung
menyamping ke depan

Gambar 3.2. Bentuk tanduk
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4. Warna Kaki (Kaos Kaki) meliputi: putih, hitam dan cokelat kemerahan

muda

Putih Hitam Cokelat kemerahan muda

Gambar 3.3. Warna kaki

3.4. Analisis Data

Sifat kualitatif yang diamati adalah warna rambut, pola warna rambut,

warna kaki (kaos kaki), bentuk tanduk. Menurut Hardjosubroto (2001) data

dianalisis menggunakan frekuensi relatif dengan rumus sebagai berikut:

Frekuensi relatif sifat  A = Σ Sifat A x 100%
n

Keterangan :

Σ Sifat A = Jumlah salah satu sifat kualitatif pada sampel yang diamati.

n = Total sampel sapi Kuantan yang diamati.


