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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tanggung 

gunung, Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan pengambilan 

data dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 22 

Nopember 2013. 

 

 3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

induk Sapi Peranakan Limousin sebanyak 46 ekor yang telah 

partus empat kali hasil IB dan diambil secara purposive 

sampling di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten 

Tulungagung. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey  dengan rancangan acak lengkap. Data yang 

diambil adalah data primer dan sekunder. Pengambilan data 

primer dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara 

langsung dengan peternak menggunakan pertanyaan 

(Lampiran 1), sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas 

peternakan atau data dari petugas inseminator. Teknik 

pengambilan data yaitu dari recording reproduksi atau kartu IB 

dan wawancara ke peternak. 

 Penentuan lokasi dan sampel penelitian diambil secara 

purposive sampling yaitu proses pengambilan subyek sampel 

berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah 

diketahui dan pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja 

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Sampel diambil 
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berdasarkan kepemilikan sapi Peranakan Limousin yang sudah 

melahirkan sampai paritas empat. Penentuan sampel penelitian 

yaitu pemilik sapi Peranakan Limousin dengan sistem 

perkawinannya menggunakan IB dan memiliki kartu akseptor 

atau catatan reproduksi.  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian adalah 

tampilan reproduksi sapi Peranakan Limousin meliputi Days 

Open (DO), Service per Conception (S/C), Calving Interval 

(CI) dan Conception Rate (CR). 

 

3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan 

analisis ANOVA dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan dalam penelitian ini berupa paritas pada setiap 

akseptor IB dengan jumlah ulangan 46. Selanjutnya data 

tersebut diuji keragamannya, apabila terjadi perbedaan maka 

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Steel and 

Torrie (1995) menyatakan bahwa model matematis Rancangan 

Acak Lengkap adalah : 

Rumus statistik RAL yaitu : 

 

Yij = µ    + Σij 

Dimana: 

Yij    : hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan      

                      ulangan -j 

µ  : Nilai rata-rata (mean) harapan 

α  : pengaruh perlakuan ke-i 

Σij  : pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan –j 
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i  : 1,2,3,4 

j  : 1,2,3,4,5 

          

Rumus statistik uji BNT sebagai berikut : 

      
     

 
 

                         

Keterangan : SED (standart eror deviation) 

 

3.6 Batasan Istilah 

Thawing : pencairan kembali semen beku sesaat              

                            sebelum semen diinseminasikan. 

PTM (Post Thawing Motility) : kemampuan gerak sperma 

                                                   setelah dilakukan thawing. 

 

 

 

 

 

 

 

 


