
III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

pada bulan November 2013.

3.2. Materi  Penelitian

a. Ternak

Penelitian ini menggunakan sebanyak 93 ekor sapi bali berumur 1,5 dan 2

tahun. Ditetapkan berdasarkan rumus Slovin (Sevilla et al., 1993).

= 1 + .
Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas toleransi kesalahan (Error Tolerance)

Pengambilan sampel yaitu dilakukan pada lima desa dengan kriteria

jumlah populasi terbanyak di Kecamatan Benai yaitu di Desa Simandolak, Tebing

Tinggi, Banjar Benai, Siberakun, dan Banjar Lopak. Pejantan sebanyak 32 ekor

dan betina 61 ekor. Dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah Ternak Yang Diamati PerDesa.

No Lokasi (Desa)
Jenis Kelamin

Jantan Betina
1,5 Tahun 2 Tahun 1,5 Tahun 2 Tahun

1 Simandolak 5 3 7 9
2 Tebing Tinggi 4 2 6 7
3 Banjar Benai 5 2 5 6
4 Siberakun 4 2 6 5
5 Banjar Lopak 3 2 4 6

Jumlah 21 11 28 33

b. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur, pita ukur, kamera digital.



3.3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode survei dengan pengambil data secara

primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan pengukuran

ukuran-ukuran tubuh sapi dan wawancara dengan Petugas Penyuluh Lapangan

(PPL) di Kecamatan Benai dan peternak. Data sekunder diperoleh dari hasil studi

perpustakaan berupa bahan referensi, sumber bacaan lainnya seperti laporan Dinas

Peternakan, laporan statistik dan Instansi-instansi terkait. Pengambilan sampel

dilakukan secara purposive sampling dengan melihat gigi geligi dan cincin tanduk

pada ternak.

3.4. Peubah yang Diukur

Gilbert et al. (1993); Sarbaini (2004); Abdullah (2008) menyatakan bahwa

untuk pengukuran masing-masing parameter tubuh dapat dilakukan sebagai

berikut:

a. Pengukuran panjang (cm)

Yaitu dengan cara membentang mistar ukur mulai dari sendi bahu

(humerus) sampai dengan benjolan tulang tapis (tuber ischii), seperti yang terlihat

pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Pengukuran panjang badan



b. Tinggi pundak  (cm)

Yaitu diukur dari titik tertinggi pundak tegak lurus sampai ke tanah dengan

menggunakan tongkat ukur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Pengukuran tinggi pundak

c. Pengukuran Lingkar dada (cm)

Yaitu dilakukan dengan cara melingkari pita ukur pada tubuh ternak tepat

dibelakang kaki depan. Pita ukur harus dikencangkan sehingga pita ukur pada

bagian dada terasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Pengukuran lingkar dada



3.5. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan oleh peneliti yaitu survei pendahuluan ke

Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, survei ke

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi untuk mengetahui jumlah populasi sapi bali lebih lengkap, survei

lapangan dengan mendatangi peternak-peternak yang ada di Kecamatan Benai

untuk mengetahui kondisi peternakan yang sesungguhnya, penetapan jumlah

sampel, pengukuran sifat kuantitatif ternak sesuai peubah yang diamati, seperti

panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada, dan pengumpulan data. Data yang

diperoleh ditabulasikan dan analisis dengan menghitung nilai rataan, simpangan

baku, koefesien keragaman, untuk melihat perbedaan antar jenis kelamin maka  di

uji dengan menggunakan uji tukey (uji-t) menggunakan rumus Walpole (1982).

3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh ditabulasikan dan analisis dengan menghitung nilai

rataan, simpangan baku dan koefesien keragaman Sudjana (1984).

a. Mean (rata-rata Hitung)

n

X
X i

Keterangan :

X = Rata-rata sampel

Xi = Nilai pengamatan ke-i

 = Penjumlahan

n = Jumlah sampel



b. Simpangan Baku atau StandarDeviasi

Jika mempunyai sampel berukuran n dengan data x1, x2, x3 .....................xn,

maka simpangan baku menurut Sudjana (1984) dapat dihitung dengan rumus:
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Keterangan :

X = 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

c. Koefesien keragaman (Sudjana 1984)
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Untuk membandingkan ukuran tubuh sapi bali jantan dan betina

dilakukanUji-t dengan menggunakan rumus Walpole (1982) sebagai berikut:

= −+
Keterangan:

= Nilai t hitung

= Rataan sampel pada kelompok ke-1

= Rataan sampel pada kelompok ke-2

2
1S = Nilai simpangan baku pada kelompok pertama

2
2S = Nilai simpangan baku pada kelompok pertama

n = Jumlah sampel




