
III. MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan sapi Bali di Desa Seko Lubuk

Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu di Peternakan Harapan Jaya.

Penelitian ini berlangsung selama 1,5 bulan yaitu pada bulan Februari 2013 hingga

pertengahan Maret 2013.

3.2 Bahan dan Alat

3.2.1 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Bali dara umur 1,5 tahun

dengan ciri-ciri warna bulu merah bata dan gigi seri telah berganti satu pasang. Sapi Bali

betina dara yang berjumlah 10 ekor dipelihara secara intensif. Bahan lain yang

digunakan rumput lapangan, daun pelepah kelapa sawit dan air minum diberikan secara

ad libitum.

3.2.2 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah parang, arit (sabit), gerobak

sorong, mesin leaf chopper, tempat pakan, tempat minum, alat tulis, timbangan, kamera

digital, sepatu boot, sarung tangan, Jialing.



3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu metode

penelitian yang langsung turun kelapangan untuk melakukan pengamatan dengan cara

melakukan pencatatan.

Peubah yang diukur pada penelitian ini yaitu performan reproduksi sapi Bali

betina dara pada fase adaptasi dengan pemberian rumput lapangan dan daun pelepah

kelapa sawit. Peubah-peubah tersebut meliputi:

1. Kecepatan estrus

Kecepatan estrus merupakan interval antara timbulnya satu periode birahi ke

permulaan periode birahi berikutnya (Partodihardjo 1987).

2. Lama estrus

Lama estrus dihitung dari awal timbulnya estrus hingga berakhirnya estrus

(Hafez 2000).

3. Intesitas estrus

Intensitas estrus dilihat dengan mengamati penampakan yang timbul pada saat

sapi estrus (Yusuf 1990). Kenampakan sapi yang diamati dengan cara sebagai

berikut:

a) Kondisi vulva dengan warna merah, hangat, dan bengkak maka intensitas

estrusnya dinyatakan plus 2 (++), bila ternak hanya memperlihatkan



memerah tetapi tidak membengkak, maka dinyatakan plus 1 (+), sedangkan

bila ternak tidak memperlihatkan perubahan pada vulva maka dinyatakan

dengan minus (-)

b) Dengan mengamati warna lendir, konsistensi, dan jumlah lendir yang

dikeluarkan. Bila ternak mengeluarkan lendir yang berwarna bening, kental

dan dalam jumlah yang banyak dan intensif serta menggantung dinyatakan

plus 2 (++), bila ternak masih memperlihatkan warna lendir yang bening,

tetapi dengan konsistensi yang kurang kental serta ekskresinya sedikit maka

intensitasnya dinyatakan plus 1 (+), sedangkan bila ternak tidak

memperlihatkan adanya ekskresi lendir pada vagina maka intensitasnya

adalah minus (-).

c) Perubahan tingkah laku dinyatakan memiliki intensitas estrus yang sangat

jelas (++), pada perubahan tingkah laku bila ternak terlihat gelisah, melenguh

lenguh, dan turunnya nafsu makan, bila ternak hanya memperlihatkan salah

satu dari tanda tersebut, maka ternak dinyatakan dengan intensitas estrus

yang kurang jelas (+), sedangkan bila ternak tidak memperlihatkan

perubahan maka dinyatakan dengan minus.

3.4 Prosedur Penelitian

Semua sapi Bali dara yang digunakan dalam penelitian ini ditempatkan dalam

kandang penelitian, setiap hari. Rumput lapangan dan daun pelepah kelapa sawit

diperoleh dari peternak kemudian diberikan ke ternak dan pemberian air minum



diberikan secara adlibitum. Pemberian rumput lapangan dan daun pelepah kelapa sawit

yang di berikan kepada ternak sebanyak 10% dari bobot badan dalam sehari (Bandini,

1999). Pemberian rumput lapangan dan daun pelepah kelapa sawit yang diberikan

kepada ternak sapi Bali pada kandang penelitian diberikan 3 x sehari yaitu pada jam

pagi hari (07:00), siang hari (12:00) dan sore hari (17:00).

3.5 Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh, diolah secara deskritif dan disajikan dalam

bentuk rataan hitung, simpangan baku, koefesien keragaman (Sudjana, 1996).

a. Mean (Rata-rata hitung)
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Dimana :

X = rata-rata jumlah sampel
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xi = jumlah semua harga x yang dalam kumpulan

n = banyaknya data dalam sampel

b. Simpangan Baku / Standar Deviasi (S)
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Keterangan :



S = simpang baku

Xi = jumlah harga yang ada dalam kumpulan

n = banyak data dalam sampel

x = rata untuk sampel

Bila keragaman <20%, maka data dianggap seragam dan jika koefesien

keragaman ≥20%, maka data dianggap tidak seragam.


