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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kenagarian Setara 

Nanggalo, Nanggalo dan Batu Hampar Selatan pada tanggal 

28 Agustus sampai 8 Oktober 2017 di Kecamatan Koto XI 

Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

yaitu suatu pelukisan dari suatu fase atau keseluruhan 

pengalaman yang relevan dari data-data tertentu yang dipilih. 

Data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung 

kepada peternak menggunakan kuesioner dan pengamatan 

langsung dilapangan. Data sekunder diperoleh dari balai atau 

kelompok di Kecamatan Koto XI Tarusan. Peralatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah form kuesioner. 

Pengambilan data penelitian ini dilakukan secara acak di 

peternakan milik rakyat yang ada di Kecamatan Koto XI 

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive 

samplingberdasarkan pertimbangan wilayah dan tingkat luas 

wilayah,lokasi tersebut juga termasuk sentra sapi Pesisir yang 

cukup banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan. Lokasi tersebut 

meliputi 3 kenagarian yaitu Setara Nanggalo, Nanggalo, dan 

Batu Hampar Selatan yang berada di Kecamatan Koto XI 

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Luas wilayah Kecamatan 

Koto XI Tarusan yaitu 425,63 Km
2
 dengan luas wilayah 

kenagarian tempat penelitian yaitu Setara Nanggalo 24,71 
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Km
2
, Nanggalo 4,01 Km

2
 dan Batu Hampar Selatan 8,91 

Km
2
,dengan jumlah populasi ternak sapi secara keseluruhan 

yaitu 3.816 ekor pada tahun 2015 (Anonimous, 2015).Setiap 

kenagarian masing-masing responden di ambil secara acak 

pada kepadatan yang berbeda rendah, sedang dan tinggi. 

3.3 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 703 ekor sapi Pesisir dari 249 peternak yang berada di 

Kenagarian Setara Nanggalo, Nanggalo, dan Batu Hampar 

Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten  Pesisir 

Selatan, Sumtera Barat. Sapi Pesisir yang diamati dalam 

penelitian ini adalah sapi pedet umur (1-365 hari), sapi muda 

(1-3 tahun) dan sapi dewasa (>3 tahun). Motif usaha 

peternakan rakyat di lokasi penelitian tersebut berbasis 

pembibitan yaitu untuk menghasilkan pedet. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang diamati dalam penelitian ini 

antara lain persentase kelahiran pedet terhadap popuplasi, 

persentase induk terhadap populasi, persentase kematian 

terhadap populasi, calf crop, dan mutasi ternak. Pengambilan 

data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung 

kepada setiap peternak dengan membagikan kuesioner berupa 

pertanyaan. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelititan ini 

menggunakan analisa deskriptif. Menurut Sumanto (2014) 

statistik deskriptif adalah statistik yang menggunakan data 

pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik 
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kesimpulan mengenai kelompok tersebut. Analisis statistik 

deskriptif dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

S =  
 (Xi− X)2N

i=1

n − 1
 

X = rata− rata 

Keterangan : 

Xi: nilai rangkaian data/total sampel 

S   : deviasi-standar populasi 

x : nilai rata-rata 

N  : jumlah data/banyaknya sampel 

Perhitugan persentase kelahiran dan kematian menurut 

Sonbait, Santosa dan Panjono(2011) dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

a. Persentase kelahiran terhadap induk (calf crop) 

menurut Sonbait dkk, 2011 

jumlah kelahiran pedet sampai sapih

jumlah induk
x100% 

b. Persentase kelahiran pedet terhadap induk 

jumlah kelahiran pedet

jumlah induk
x100% 

c.  Persentase kelahiran pedet bedasarkan jenis kelamin 

terhadap induk 

jumlah kelahiran pedet (jenis kelamin)

jumlah induk
x100% 

d.  Persentase kelahiran pedet terhadap populasi 
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jumlah kelahiran pedet

jumlah populasi
x100% 

e.  Persentase induk terhadap populasi 

jumlah induk

jumlah populasi
x100% 

f.  Persentase kematian terhadap induk 

jumlah ternak yang mati

jumlah induk
x100% 

g.  Persentase kematian terhadap populasi 

jumlah ternak yang mati

jumlah populasi
x100% 

Perhitungan analisis kepadatan ternak menggunakan 

metode analisis yang digunakan oleh Rohaeni(2014). 

Dijelaskan bahwa kepadatan ternak berdasarkan kepadatan 

wilayah dapat dihitung dengan rumus pada Tabel 1. 

Tabel 1 Rumus Kepadatan Ternak 

Uraian Rumus Keterangan 

Kepadatan 

wilayah 

 pop. sapi potong (ekor)

luas wilayah (km2)
 

 Sangat padat 

>50 

 Padat 20-50 

 Sedang 10-20 

 Jarang < 10 

Sumber : Rohaeni, 2014 



19 

 

3.6 Batasan Istilah 

Bos indicus  :Golongan sapi berpunuk 

Calf crop  :Jumlah pedet sapi yang dilahirkan 

oleh 

sekelompok induksapi dalam satu 

periode kelahiran. 

Calving interval  : Jarak kelahiran pedet pada induk 

sapi 

dengan kelahiran pedet berikutnya 

Kanagarian  : Kesatuan masyarakat hukum adat 

dalam daerah ProvinsiSumatera 

Barat yang terdiri dari himpunan 

beberapa sukuyang mempunyai 

batas wilayah tertentu. 

KK (kepala keluarga) : Seorang yang bertanggung jawab 

atas 

suatu keluarga 

Mortalitas sapi  : Jumlah kematian ternak sapi 

Mutasi sapi  :Jumlah sapi yang masuk dan sapi 

yang keluar dalam satutahun 

Penyapihan pedet  : Anak sapi yang telah dipisah dari 

induk 

Pedet  : Anak sapi berumur 1 sampai 365 

hari 

Pemeliharaan intensif : Pemeliharaan ternak dengan cara 

dikandangkan dan 

diberikan pakan secara teratur 

Pemeliharaan ekstensif : Pemeliharaan ternak dengan cara 

digembalakan di padangrumput  

Plasma nutfah  : Kekayaan sumber daya genetik yang 
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mencakup seluruh 

keanekaragaman hayati yang ada di 

Indonesia 

Populasi sapi  : Jumlah ternak sapi yang ada pada 

suatuwilayah 

Produktivitas  : Hasil yang ditampilkan dari seekor 

ternak pada ukuran waktu 

tertentu yang merupakan hasil dari 

pengaruh genetik dan   lingkungan 

Ratio jantan dan betina : Jumlah perbandingan antara sapi 

jantan dan betina 

Sapi muda  : Sapi yang memiliki umur 1-3 tahun 

Sapi dewasa  : Sapi yang memiliki umur >3 tahun  

Sapi Pesisir  : Sapi asli Sumatera Barat yang 

memiliki tubuh kecil,masyarakat 

 Sumatera Barat menyebutnya 

dengan nama lokal jawi ratuih atau 

bantiang ratuih, yang artinya sapi 

yang melahirkan banyak anak. 

Service/conception  : Jumlah perkawinan yang dilakukan 

sampai induk sapi bunting 

 


