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III. MATERI DAN METODE

1.1. Tempat dan Waktu

Penelitian telah dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2013 di Kecamatan

Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat (Lampiran 1).

1.2. Materi

Materi penelitian ini adalah domba lokal Padang yang dikelompokkan

berdasarkan  umur; (1 hari-3 bulan (K1); >3 bulan-6 bulan (K2); >6 bulan-<1

tahun (K3); 1-1,5 tahun (K4); 1,5-2 tahun (K5); 2,5-3 tahun (K6); > 3 tahun (K7)

dan jenis kelamin. Total sampel yang diamati adalah 275. Penimbangan berat

badan dilakukan dengan menggunakan timbangan gantung. Penentuan umur

ternak berdasarkan susunan gigi geligi (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Pendugaan Umur Domba Berdasarkan Pergantian Gigi Seri Tetap

Umur Jumlah Gigi Seri                          Kode Umur

Kurang dari 1 tahun Belum ada gigi seri tetap I0

1,0-1,5  tahun Sepasang gigi seri tetap I1

2,5-3,0 tahun Dua pasang gigi seri tetap                              I2

3,5-4,0 tahun Tiga pasang gigi seri tetap I3

Lebih dari 4 tahun Gigi seri tetap serta mulai lepas I5

Sumber : Devendra dan Mc Leroy (1982).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan gantung dengan

kapasitas 50 kg, tongkat ukur, pita ukur, alat tulis, tali dan kamera digital

(Lampiran 2).
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3.3. Metode

Penelitian dilakukan dengan metode survei dan pengukuran di lapangan,

penentuan sampel dilakukan secara simple rendom sampling yaitu pengambilan

atau penentuan sampel secara acak sederhana.

1.3. Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah pengukuran tubuh ternak

domba menurut Kartanugraha,( 2006) (Lampiran 3).

1. Bobot Badan (BB) adalah domba ditimbang menggunakan timbangan gantung

atau timbangan duduk (satuan dalam kg).

2. Panjang Badan (PB) adalah jarak garis lurus dari tepi depan luar tulang os

scapula sampai benjolan tulang tapis (tulang duduk atau os ischium), (satuan

dalam cm).

3. Lingkar Dada (LD) adalah diukur melingkar rongga dada di belakang sendi

tulang bahu (satuan dalam cm).

4. Tinggi Pundak (TP) adalah jarak tertinggi badan sampai tanah, diukur

menggunakan tongkat ukur (satuan dalam cm).

5. Panjang Ekor (PE) adalah jarak pangkal ekor sampai ujung ekor, diukur

menggunakan pita ukur (satuan dalam cm).

6. Lebar Ekor (LE) adalah jarak antara tepi ekor sebelah kiri ke tepi ekor sebelah

kanan, diukur menggunakan pita ukur (satuan dalam cm).
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Gambar 3.1. Peubah yang diamati

3.5.  Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk

rataan hitung dan simpangan baku. Analisis data dilakukan dengan bantuan

program SPSS versi 18 untuk menghitung nilai rataan, simpangan baku, koefisien

keragaman, nilai korelasi dan nilai  regresi. Uji normalitas data dilakukan

berdasarkan uji shapiro-wilk, dan jika data terdistribusi normal perbedaan

morfometrik jantan dan betina pada kelompok umur yang sama diuji

menggunakan uji-t, sedangkan jika data tidak terdistribusi secara normal

digunakan uji mann-whitney (Santoso, 2013). Kurva pola pertumbuhan dibuat

dengan bantuan microsoft excel. Adapun rumus yang digunakan menurut Sudjana

(1999) adalah:

a. Rata-rata̅ = ∑
Keterangan :

Panjang Badan

Tinggi Badan

Lingkar Dada
Lebar Ekor

Panjang Ekor
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=     Nilai rataan sampel∑ 	 =      Jumlah pengamatan ke-i

n =      Jumlah sampel

b. Simpangan baku

s  =
∑( − 	 )2− 1

Keterangan :̅ =      Nilai rataan sampel∑ 								= 				 Penjumlahan

xi        =      Nilai pengamatan ke-i

n =      Jumlah sampel

s =      Standar deviasi atau simpangan baku

c. Koefisien Keragaman

KK = 	 x 100 %

Keterangan :

KK =       Koefisien keragaman

s =       Standar deviasi̅ =       Nilai rataan sampel

d. t hit = ̅ 1 - ̅ 2
(s12/ n1) + s22/ n2)
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Keterangan :

t hit  = nilai t hitung

x1    = rataan sampel kelompok jantan

X2  = rataan sampel kelompok betina

S12 = nilai ragam kelompok jantan

S22 = nilai ragam kelompok betina

n1  = jumlah sampel kelompok jantan

n2  = jumlah sampel kelompok betina

e. Korelasi

rxy =
	∑ 		− 	 	∑ 	 		(∑ 	)		 {	 	∑ 2		− 		(		∑ 		)2}						{	 	∑ 2	− 	(∑ 		 			)	2	}

Dimana:

rxy = Korelasi antar variabel x dan y

xi = nilai pengamatan ke i variabel x

yi = nilai pengamatan ke i variabel y

f. Pengujian hipotesis dilakukan dengan t hitung dengan rumus

t = 	√( )
Dimana diterima Ha jika t hitung > t tabel dan ditolak Ha jika t hitung

< t tabel.

g. Regresi

Y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + ....+ an xn
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Keterangan:

Y = bobot badan

a0 = intersep

a1 = koefisien regresi bobot badan (y) terhadap ukuran tubuh 1 (x1)

a2 = koefisien regresi bobot badan (y) terhadap ukuran tubuh 2 (x2)

an = koefisien regresi bobot badan (y) terhadap ukuran tubuh n (xn)

x = peubah bebas.


