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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.    Lokasi dan Waktu Penelitian 

          Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tempursari 

Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Kecamatan 

Tempursari berada pada posisi 08
0 

- 16,54 LS dan 112
0 _ 

58,27 

BT. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Maret 

sampai dengan April 2013.  

 

3.2.    Materi penelitian 

           Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 88 ekor 

induk kerbau rawa milik 88 keluarga peternak kerbau rawa di 

Kecamatan Tempursari. Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pita ukur dan tongkat ukur dalam satuan (cm) untuk 

mengukur ukuran tubuh induk kerbau, borang kuisioner untuk 

mendapatkan data mengenai tatalaksana pemeliharaan beserta 

kinerja reproduksi induk kerbau rawa, alat tulis dan alat 

dokumentasi.  

 

3.3.    Metode Penelitian 

           Metode penelitian ini adalah studi kasus di Kecamatan 

Tempursari Kabupaten Lumajang. Penelitian studi kasus 

adalah penelitian yang kesimpulannya terbatas pada unit 

sampel tertentu dan tidak dapat digeneralisasi pada tingkat 

populasinya (Boediono dan Koster, 2004). Penentuan sampel 

kerbau rawa menggunakan purposive sampling, yaitu secara 

acak namun yang digunakan adalah betina dewasa yang telah 

beranak minimal dua kali agar dapat dihitung nilai rata-rata 

jarak beranak. Teknik pengumpulan data primer berdasarkan 
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observasi mengenai pengukuran tubuh kerbau dan wawancara 

mengenai kinerja reproduksi dan sistem pemeliharaan. Data 

sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten 

Lumajang,  Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang terkait 

dengan populasi ternak kerbau, dan Dinas Kecamatan 

Tempursari terkait dengan potensi alam pada wilayah 

Kecamatan Tempursari. Responden adalah pemilik kerbau 

yang diobservasi, dan yang bersedia untuk diwawancarai 

dengan kriteria minimal telah memelihara kerbau selama tidak 

kurang dari 5 tahun sehingga diharapkan telah berpengalaman 

dalam pengelolaan reproduksi. 

 Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus yaitu ;     

                          
 

    

 Keterangan: 

 n   = Jumlah sampel yang di ambil  

 N  = Jumlah populasi 

 d   = Presisi (10 %) Boediono dan Koster (2004) 

 Didapatkan hasil:  

 

 

 

 

 

 

3.4.     Variabel Pengamatan 

 Variabel pengamatan meliputi kinerja reproduksi induk 

(umur pertama kali kawin, umur pertama kali beranak, lama 

bunting, jarak beranak, umur ternak, jumlah anak per induk, 

dan efisiensi reproduksi), dan pengukuran tubuh ternak (tinggi 
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pundak, tinggi pinggul, panjang badan, lingkar dada, dan 

dalam dada).  Variabel pendukung yang diamati yaitu 

manajemen pemeliharaan (model kandang, pemberian pakan 

dan minum, perawatan kesehatan), dan identitas peternak 

(nama, umur, lama beternak, pendidikan terakhir dan 

pekerjaan utama). 

 

3.4.1.     Pengukuran kinerja reproduksi 

    Data mengenai kinerja reproduksi induk kerbau 

rawa diperoleh melalui wawancara menggunakan 

kuesioner dengan peternak. Pengukuran kinerja 

reproduksi induk yang diamati adalah; Umur 

Pertama Kali kawin, Umur Pertama Kali Beranak, 

Lama Bunting, Jarak Beranak, Umur Ternak, Jumlah 

Anak per Induk, dan Efisiensi Reproduksi (ER).  

Efisiensi reproduksi dihitung berdasarkan rumus 

Gimore (1957) yang dimodifikasi oleh 

Hardjosubroto (1994), yaitu : 

 

 

  

              

Keterangan: 

ER/14 bulan    : Efisiensi reproduksi setiap 14 bulan   

Σ anak  : Jumlah anak yang dilahirkan 

Umur ternak : Umur ternak kerbau yang diteliti   

                       (bulan) 

                                      (∑ anak) 

 

                           Umur ternak + ((UB-1)-(UK-1)-JB-LB) 

ER/14 bulan = X 100% 
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   UB-1  : Umur beranak pertama kerbau yang diteliti  

             (bulan) 

UK-1 : Umur kawin pertama kerbau yang diteliti   

             (bulan) 

 JB     :  Jarak beranak dari induk kerbau yang diteliti 

             (bulan) 

 LB :  Rata-rata lama bunting kerbau yang diteliti   

             (bulan) 

Nilai rataan ER induk kerbau rawa dihitung 

dari semua desa di Kecamatan Tempursari kemudian 

dilanjutkan dengan analisis statistik student-t atau 

(uji-t) nilai ER dari induk kerbau rawa pada wilayah 

di atas 200 m dpl dan di bawah 200 m dpl untuk 

mengetahui adanya perbedaan dan wilayah bagian 

mana yang menunjang ER bernilai lebih baik. 

Wilayah di Kecamatan Tempursari yang berada pada 

ketinggian di atas 200 m dpl yaitu Desa Kaliuling, 

Pundungsari, Purworejo, Tempursari, Tempurejo dan 

yang di bawah 200 m dpl yaitu Desa Bulurejo dan 

Tegalrejo. 

Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa 

induk kerbau rawa mempunyai nilai efisiensi 

reproduksi kurang dari 100% jika jarak beranaknya 

lebih dari 14 bulan dan sebaliknya, apabila kurang 

dari 14 bulan maka nilai efisiensi reproduksi akan 

lebih dari 100%. Nilai efisiensi reproduksi dapat 

dikategorikan dalam beberapa kriteria (Tabel 2).  
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      Tabel 2. Kriteria nilai efisiensi reproduksi induk  kerbau    

                    rawa 

Kriteria Nilai ER Keterangan 

Sangat baik ≥ 100% Jarak beranak 12 – 13 bulan 

Baik 80% - 90% Jarak beranak 14 – 16 bulan 

Cukup baik 60% - 79% Jarak beranak 17 – 19 bulan 

Kurang baik < 60% Jarak beranak  ≥ 20 bulan 

 

 

3.4.2.   Pengukuran Bagian Tubuh  

Pengukuran tubuh ternak kerbau betina 

dilakukan langsung pada induk kerbau rawa di 

Kecamatan Tempursari. Bagian-bagian tubuh kerbau 

yang diukur adalah tinggi pundak, tinggi pinggul, 

panjang badan, lingkar dada, dan dalam dada. Teknik 

pengukuran bagian-bagian tubuh sebagai berikut;  

1. Tinggi pundak (TPd), jarak tertinggi pundak 

melalui belakang scapula tegak lurus ke tanah 

diukur dengan menggunakan tongkat ukur, satuan 

dalam cm.  

2. Dalam dada (DD), jarak antara titik tertinggi 

pundak dan tulang dada, diukur dengan 

menggunakan tongkat ukur, satuan dalam cm.  

3. Lingkar dada (LD), diukur melingkar tepat 

dibelakang scapula, dengan menggunakan     pita 

ukur, satuan dalam cm.  

4. Panjang badan (PB), jarak garis lurus dari tepi 

tulang Processus spinosus sampai dengan 



23 
 

benjolan tulang lapis (Os ischium), diukur 

menggunakan tongkat ukur, satuan dalam cm.  

5. Tinggi pinggul (TPg), jarak tertinggi pinggul 

secara tegak lurus ke tanah, diukur dengan 

menggunakan tongkat ukur, satuan dalam cm. 

   

Gambar 2. Cara pengukuran tubuh kerbau  

Sumber: (Kampas, 2008) 

 

Metode yang digunakan untuk menduga bobot 

badan ternak kerbau rawa betina dewasa adalah 

dihitung menggunakan rumus yang didapatkan dari 

hasil penelitian oleh Mutaqin (2013) di Kecamatan 

Tomo Kabupaten Sumedang yang mana potensi 

alamnya hampir sama dengan Kecamatan 

Tempursari Kabupaten Lumajang.  
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Rumus penduga bobot badan kerbau rawa 

betina dewasa yaitu ; 

 

 

          

Keterangan : 

Y : Bobot badan kerbau rawa betina dewasa (Kg) 

LD : Lingkar Dada (cm) 

PB : Panjang Badan (cm) 

TP : Tinggi Pundak (cm) 

Nilai rataan bobot badan (BB) induk kerbau 

rawa dihitung dari semua desa di Kecamatan 

Tempursari kemudian dilanjutkan analisis statistik 

student-t atau (uji-t) BB induk kerbau rawa pada 

wilayah di atas dan di bawah 200 m dpl untuk 

mengetahui adanya perbedaan dan wilayah bagian 

mana yang menunjang bobot badan bernilai tinggi. 

  

3.5.      Analisis Data 

Informasi dan data yang terkumpul ditabulasi sesuai 

kategori datanya (kinerja reproduksi dan ukuran tubuh). 

Setelah semua data dihitung, dilanjutkan dengan analisis 

rataan (mean) dan standar deviasi menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

     

 

    

Y=-204,78+3,150LD+3,215PB–3,343TP 

 



25 
 

Keterangan: 

 X     = Rata-rata 

 x      = data ke-n 

 n      = Banyaknya sampel 

 S     = Standar deviasi (Boediono dan Koster, 2004). 

 

Perhitungan analisis statistik student-t (uji-t) 

digunakan untuk membandingkan data ER dan BB induk 

kerbau rawa pada wilayah di atas dan di bawah 200 m dpl,  

Rumus student-t (uji t) yang digunakan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

 : Rata-rata sampel A 

 : Rata-rata sampel B 

 : Jumlah data sampel B 

 : Jumlah data sampel B 

 : Ragam sampel B 

    : Ragam sampel B  (Boediono dan Koster, 2004). 

 

 


