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BAB III
MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Desa Tondomulyo dan

Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
Propinsi Jawa Timur. Waktu penelitian dimulai pada bulan
Januari sampai dengan bulan Februari 2014.

3.2 Materi Penelitian
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah Induk

kambing Kacang 68 ekor beserta anaknya 114 ekor, dalam
masa pra sapih milk 46 responden, di Desa Tondomulyo dan
Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro.

3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Survey. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling
yaitu sampel yang diambil telah ditetapkan berdasarkan
kriteria tertentu. Pemilihan lokasi berdasarkan pada wilayah
sentra kambing Kacang di Kedungadem  kabupaten
Bojonegoro, pemilihan desa berdasarkan kepadatan ternak dan
yang mempunyai populasi kambing Kacang terbanyak yaitu
desa Panjang dan Tondomulyo. Penentuan jumlah sampel
menggunakan rumus Yamane (1979) sebagai berikut:n = N+ 1n = , = 68,9
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Keterangan:
n = Jumlah sampel yang diambil
N = Jumlah populasi yang diketahui
d = Presisi yang ditetapkan  (10%)

Data primer diperoleh dengan cara wawancara
langsung dengan responden, pengukuran  langsung, dan
melakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan
penimbangan. Data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan
Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Kedungadem.

3.4 Variabel Pengamatan
Variabel pengamatan meliputi beberapa aspek yaitu

umur induk, litter size (jumlah anak per kelahiran), jenis
kelamin cempe, mortalitas anak periode pra sapih, kidding
interval (selang beranak), dan bobot sapih.

3.5 Analisis Data
Data yang diperoleh ditabulasi, dianalisa secara

deskriptif kemudian dihitung rata-rata dan standart deviasinya
serta dilakukan perhitungan indeks produktiviasnya, dengan
menggunkan rumus sesuai petunjuk:

Sd = ( ) X =

Keterangan:
X = Rata-rata
Σ X = Total Sampel
n = Banyak sampel
Sd = Standar Deviasi (Boediono dan Koster, 2004)
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Perhitungan bobot sapih menggunakan rumus BST (bobot
sapih terkoreksi) menurut Hardjosubroto (1994), bobot sapih
terkoreksi dapat dihitung dengan rumus:

= + −
Keterangan:
BST = bobot sapih terkoreksi
BT = bobot saat ditimbang
BL = bobot lahir
Umur = umur cempe
RUS = rata-rata umur sapih 120 hari
FKTL = faktor koreksi tipe kelahiran
FKUI = faktor koreksi umur induk
FKJK = faktor koreksi jenis kelamin

Tabel 1. Faktor koreksi tipe lahir
Tipe kelahiran Pemeliharaan Faktor

Koreksi
Kembar Kembar 1,15
Kembar Tunggal 1,10
Tunggal Tunggal 1,00
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Tabel 2. Faktor koreksi umur induk
Umur Induk Faktor Koreksi

1 tahun 1,21
2 tahun 1,10
3 tahun 1,05
4 tahun 1,03
5 tahun 1,00
6 tahun 1,02
7 tahun 1,05
8 tahun 1,06

9 tahun lebih 1,15

Tabel 3. Faktor koreksi jenis kelamin
Jenis Kelamin Faktor Koreksi

Jantan 1,00

Betina 1,07

Rumus Perhitungan Indeks Produktivitas Induk:Indeks Reproduksi Induk (IRI) = LS × (1 −M%)selang beranak (tahun)
Produktivitas Induk (PI) = IRI  x  Bobot Sapih

Keterangan:
LS = Liter Size
M  = Mortalitas : Persentase kematian anak per kelahiran
(Sutama, 2007)
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Data yang telah ditabulasi kemudian dianalisis
menggunakan uji t Student untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan pada tiap rataan percobaan, seperti bobot lahir dan
bobot sapih anak jantan dan betina, umur induk, paritas induk,
dan indeks produktivittas induk. Rumus t Student yang
digunakan adalah sebagai berikut.ℎ = X − X1n + 1n
Keterangan :
X1 : Rata-rata sampel 1 X2: Rata-rata sampel 2
N1 : Jumlah data sampel 1 n2 : Jumlah data sampel 2
S2 : Ragam gabungan (Boediono dan Koster, 2004)

3.6 Batasan Istilah
1. Produktivitas ternak

Produktivitas ternak adalah hasil perkembangan ternak
yang diperoleh dari seekor ternak pada kurun waktu terntu dan
suatu daerah tertentu.

2. Kidding Interval
Kidding Interval atau selang beranak adalah periode

antara dua beranak yang berurutan dan terdiri atas periode
perkawinan, periode konsepsi, periode bunting sampai periode
beranak.

3. Bobot lahir
Bobot lahir adalah bobot anak kambing yang baru

lahir dan ditimbang tidak lebih dari 24 jam (Devendra dan
Burns, 1994).
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4. Bobot Sapih
Bobot sapih pada kambing adalah bobot badan anak

kambing yang dihitung atau ditimbang pada umur 120 hari
setelah kelahiran (Subandriyo, 1993).

5. Litter Size
Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan

sekelahiran dari tiap induk.

6. Cempe (anak kambing)
Kambing berumur 1-5 bulan.

7. Kambing Muda
Kambing berumur 6-12 bulan.

8. Kambing Dewasa
Kambing umur >1 tahun.


