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III. MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Februari sampai April 2014 di

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua sapi kuantan

dan sapi bali yang berumur lebih dari 2 tahun. Di Desa Pulau Sipan, Banjar Nan-

Tigo, Pulau Busuk dan Seberang Pulau Busuk. Pemilihan Desa ini dilakukan

berdasarkan jumlah populasi sapi terbanyak di Kecamatan Inuman. Jumlah sapi

yang diamati sebanyak 90 ekor, terdiri dari 60 ekor sapi kuantan (47 ekor betina

dan 13 ekor jantan), dan 30 ekor sapi bali (26 ekor betina dan 4 ekor jantan) di

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah Ternak yang Diamati Per Desa

No Nama Desa Sex
Jenis sapi

Kuantan Bali

1. Pulau Sipan
Jantan 6 1
Betina 20 4

2. Banjar Nan-Tigo
Jantan 3 1

Betina 10 10

3. Pulau Busuk
Jantan 2 1

Betina 8 7

4. Seberang Pulau Busuk
Jantan 2 1

Betina 9 5

Total 60 30
Sumber; Data Survey Tahun 2014

Prosedur penelitian antara lain melakukan wawancara dengan peternak

untuk mengetahui umur ternak, mengambil foto ternak, mengisi lembar data

digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Alat yang digunakan adalah alat
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tulis dan kamera digital. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan

sekunder. Data primer didapatkan 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 sensus.

Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah:

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

Gambar 3.1. Warna Rambut ( cokelat kemerahan, hitam, kehitaman cokelat
keruh, cokelat merah bata, cokelat warna sapi bali dan putih)
(Janusandi, 2013).
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2. Pola Warna Rambut meliputi: belang hitam putih dan belang putih

Belang hitam putih Belang putih cokelat

Gambar 3.2.  Pola Warna Rambut ( belang hitam putih dan belang putih cokelat)
(Janusandi, 2013).

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

tidak bertanduk, tanduk pendek dan kecil, menyamping harizontal dan

melengkung menyamping ke depan

Melengkung ke depan Melengkung ke bawah Tidak bertanduk

Tanduk pendek dan kecil Menyamping harizontal Melengkung kedepan

Gambar 2.2. Bentuk Tanduk ( melengkung ke depan, melengkung ke bawah,
tidak bertanduk, tanduk pendek kecil, menyamping harizontal dan
melengkung menyamping ke depan) (Janusandi, 2013).
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4. Warna Kaki meliputi: putih, hitam dan cokelat    kemerahan muda

Putih Hitam Cokelat kemerahan muda

Gambar 3.4. Warna Kaki (putih, hitam dan cokelat kemerahan muda)
(Janusandi, 2013).

3.4      Analisis Data

Sifat kualitatif yang diamati adalah warna kulit atau bulu, warna kaki (kaos

kaki), bentuk tanduk. Data dianalisis menggunakan frekuensi relatif Menurut

Hardjosubroto (2001) dengan rumus:

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


