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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Maret – 

01 April 2015 di CV Sari Makmur Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

   

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

100 ekor sapi betina. Sampel dipilih secara purposive 

random sampling di CV Sari Makmur Kecamatan 

Ngantang dengan kriteria minimal telah partus dua kali 

agar dapat diketahui calving intervalnya. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

studi kasus. Data yang diambil adalah data primer dan 

sekunder. 

 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari responden (objek penelitian). 

3.3.1.1 Penilaian Keterampilan Inseminator dan 

pengetahuan peternak 

Penilaian keterampilan inseminator dilakukan 

dengan metode wawancara kepada petugas inseminator. 

Wawancara yang dilakukan adalah dengan memperoleh 
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data berupa nama inseminator, program sertifikasi dan 

lama pengalaman menjadi inseminator, serta informasi 

tingkat pengetahuan peternak dalam mendeteksi berahi 

sapi. 

 

3.3.2.1 Penilaian Kuantitas dan Kualitas Pakan 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data 

kuantitas dan kualitas pakan adalah dengan mengamati 

jumlah nutrisi pakan yang diberikan dengan perhitungan 

pemberian BK, PK dan TDN. Konsentrasi nutrisi dan 

kualitas pakan tidak dilakukan uji proksimat. Kandungan 

nutrisi pakan diketahui berdasarkan jurnal, selanjutnya 

dilakukan perhitungan kandungan nutrisi total pakan 

yang diberikan pada ternak dan dibandingkan dengan 

tabel National Research Council (NRC) tahun 2001 

berdasarkan produksi susu 10 liter dan kandungan lemak 

4%. 

Cara perhitungan nutrisi pakan sebagai berikut :   

1. Perhitungan kandungan Bahan Kering (BK) 

=   Pemberian Pakan segar x kandungan BK pakan 

                                            100 

2. Perhitungan kandungan Protein Kasar (PK) 

    =   Pemberian Pakan segar x kandungan PK pakan 

                                           100 

3. Perhitungan TDN (Total Digestible Nutrient) 

    =  Pemberian Pakan segar x kandungan TDN pakan 

                                           100 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti 

dari sumber yang sudah ada. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan secara 

purposive random sampling dengan ketentuan : 

1. Sapi betina indukan minimal partus dua kali dan 

memiliki kartu IB. 

2. Memiliki recording IB yang lengkap, meliputi 

tanggal IB, tanggal PKB dan tanggal partus. 

 

3.4. Variabel Penelitian  

Variabel yang diamati untuk mengetahui 

keberhasilan IB dalam penelitian ini antara lain : 

1. Service per Conception (S/C) 

Service per conception (S/C) adalah angka 

yang menunjukkan jumlah inseminasi untuk 

menghasilkan kebuntingan dari sejumlah pelayanan 

(service) inseminasi yang dibutuhkan oleh seekor 

ternak betina sampai terjadi kebuntingan (Hartatik 

dkk, 2009). 

Rumus S/C adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

               Jumlah Inseminasi sampai terjadi kebuntingan 

S/C = 

          Jumlah Sapi Betina yang di IB 
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2. Days Open (DO) 

Izquierdo, Campos, Lang, Oaxaca, Jimenez, 

Betancurt and Liera (2008) menyatakan bahwa 

Days open atau masa kosong adalah jarak waktu 

beranak sampai bunting 

 

3. Calving Interval (CI) 

Selang beranak atau Calving Interval 

adalah jangka waktu dari saat induk beranak hingga 

saat beranak berikutnya (Iskandar dan Farizal, 

2011). 

 

3.5. Analisis Data  

1. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan 

diolah secara statistik deskriptif menggunakan MS. 

Excel. Rumus yang digunakan adalah rumus dasar, 

sebagai berikut : 

Rumus menentukan Rata-rata dalam MS. Excel 

 

 

 

Rumus menentukan Standart Deviasi dalam MS. 

Excel 

 

 

 

Rumus menentukan Nilai Minimum dalam MS. 

Excel 

 

= AVERAGE (number1, [number 2], 

……..) 

= MIN (number1, [number 2], ……..) 

= STDEV (number1, [number 2], ……..) 
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Rumus menentukan Nilai Maksimum dalam MS. 

Excel 

 

 

 

Rumus menentukan Nilai (n) dalam MS. Excel 

 

 

 

2. Data diolah menggunakan SPSS versi 16.0 

Sebelum dilakukan pengujian one way anova, 

maka lebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap 

asumsi yang melandasi pengujian tersebut yaitu 

normalitas residual dan homogenitas ragam. Normalitas 

residual diketahui dengan menggunakan uji kosmogorov 

smirnov sedangkan untuk mengetahui homogenesitas 

ragam menggunakan uji Lavene, apabila kedua asumsi 

tersebut terpenuhi maka pengujian one way anova dapat 

dilakukan, namun apabila salah satu asumsi tidak 

terpenuhi (Ho di tolak, dengan alpha 0,05) maka sebagai 

ganti pengujian one way anova, dilakukan uji prosedur 

non parametik dari One Way Anova yaitu Uji Kruskall 

Wallis. 

Uji Kruskall Wallis dimulai dengan mengurutkan 

(rank) dari kecil ke besar dari pengamatan-pengamatan 

Yij, ganti pengamatan-pengamatan Yij, dengan ranknya, 

yaitu Rij, menghitung jumlah rank untuk masing-masing 

treatment, yaitu Ri, untuk I = 1, 2,... , a 

= MAX (number1, [number 2], ……..) 

= COUNT (number1, [number 2], ……..) 
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Hipotesis awal dari Metode Kruskall Wallis 

menggunakan sebaran statistic uji Chi Square adalah : 

 Ho : Tidak terdapat perbedaan rata-rata DO, S/C dan 

CI pada berbagai paritas; 

 H1  : Minimal terdapat sepasang rata-rata DO, S/C 

dan CI yang berbeda pada berbagai paritas. 

 

Rumus statistic uji Kruskall Wallis sebagai berikut : 

 

 

 

dimana 

 

 

Jika ada pengamatan yang sama maka rank Rij 

diambil rata-ratanya. Jika tidak ada pengamatan 

yang sama (kembar) maka : 

 

 

Sehingga Persamaannya menjadi: 

 

 

Jika n1 ≥ 5, H didekati dengan variable random X
2
 

dengan derajat bebas df = a–1. 
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