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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang di 

Desa Mulyoasri dan Tawangagung Kecamatan Ampelgading, 

pada 06 Desember 2014 – 06 Februari 2015, dan BBIB 

Singosari pada tanggal 25 Mei 2015. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 

kambing lokal jantan dewasa 13 ekor dan 83 ekor betina dewasa 

di Desa Mulyoasri Kecamata Ampelgading dan jantan dewasa 

12 ekor dan 83 ekor betina dewasa di Desa Tawangagung 

Kecamatan Ampelgading dengan umur minimal poel 1 (PI 1) 

Alat yang digunakan untuk penelitian antara lain: 

1. Pita ukur yang digunakan untuk mengukur lingkar dada, 

lebar telinga, panjang telinga, panjang muka, lebar muka. 

2. Mistar ukur yang digunakan untuk mengukur panjang 

badan, tinggi badan, tinggi pinggul. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah purposive 

sampel . Pengambilan sampel ternak kambing dilakukan secara 

acak pada peternakan rakyat. Penentuan sampel menggunakan 

purposive sampel yaitu sampel yang diambil telah ditetapkan 

berdasarkan kriteria tertentu pada lokasi. Kambing yang 

digunakan sebagai sampel minimal poel 1 (PI 1) atau minimal 

berumur 1-1,5 tahun. Data primer diperoleh melalui pengukuran 

langsung dan pengamatan pada ternak. 
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Variabel fenotip yang diamati meliputi karakteristik 

kuantitatif yang meliputi panjang badan, lingkar dada, tinggi 

bdan panjang badan dan kualitatif yang meliputi tanduk, telinga, 

warna rambut dominan, rambut dahi, rambut punggung, rambut 

paha dan kecembungan muka . Standart nilai karakteristik 

kuantitatif dan kualitatif menggunakan mutu kambingBBIB 

Singosari di Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanin 

Nomor 695/PD.410/2/2013. Standart karakter kuantitatif dan 

kualitatif yang diamati dapat di lihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 1. Standart karakter kuantitatif dan kualitatif  BBIB 

Singosari 

No Karakter Ukuran (cm) 

1 Panjang telinga ≥ 21 cm- < 38 cm 

2 Lingkar dada ≥ 100 cm - < 107 cm 

3 Tinggi badan ≥ 80 cm - < 96,1 

4 Panjang badan ≥ 80 cm - < 93 cm 

Sumber : BBIB Singosari 

 

Tabel 2. Standart karakteristik kualitatis BBIB Singosari 

No Karakter Keterangan 

1 Tanduk a. Ada 

b. Tidak 

2 Telinga a. Terkulai : Apabila terlihat 

mengarah menggantung ke bawah. 

b. Terkulai terlipat : Apabila telinga 

terlihat mengarah menggantung ke 

bawah dan melipat. 
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3 Warna rambut 

dominan 

a. Hitam putih: Apabila 75% warna 

rambut dominan hitam-putih. 

b. Coklat putih: Apabila 75% warna 

rambut dominan coklat-putih 

c. Hitam: Apabila 100% warna 

rambut hitam. 

d. Coklat : Apabila 100% warna 

rambut coklat 

e. Putih : Apabila 100% warna 

rambut putih 

4 Rambut dahi a. PE  : Lebat (Apabila tumbuh 

banyak dan lebat pada dahi). 

b. Selain PE : Tidak lebat (Apabila 

tumbuh sedikit pada dahi). 

5 Rambut 

punggung 

a. PE  : Lebat (Apabila tumbuh 

banyak dan tebal pada punggung). 

b. Selain PE : Tidak lebat (Apabila 

tumbuh sedikit pada punggung) 

6 Rambut paha a. PE : Lebat (Apabila tumbuhbanyak 

dan lebat pada paha). 

b. Selain PE  : Tidaklebat (Apabila 

tumbuhsedikit pada paha). 

7 Kecembungan 

muka 

a. Cembung 

b. Tidak cembung 

Sumber : BBIB Singosari 
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Tabel 3. Standart karakter kuantitatif SK Menteri Pertanian 

No Karakter Ukuran (cm) 

1 Panjang  telinga 

Jantan: 

Betina: 

 

≥ 30 cm - < 34 cm 

≥ 27 cm - < 30 cm 

2 Lingkar dada 

Jantan: 

Betina: 

 

≥ 89 cm - < 94 cm 

≥ 81 cm - < 88 cm 

3 Tinggi badan 

Jantan: 

Betina: 

 

≥ 87 cm - < 92 cm 

≥ 75 cm - < 80 cm 

4 Panjang badan 

Jantan: 

Betina: 

 

≥ 63 cm - < 68 cm 

≥ 60 cm - < 65 cm 

Sumber: SK Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/PD.410/2/2013 
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Tabel 4. Standart karakteristik kualitatif SK Menteri Pertanian 

No Karakter Keterangan 

1 Tanduk a. Ada 

b. Tidak 

2 Telinga a. Terkulai : Apabila terlihat 

mengarah menggantung ke 

bawah. 

b. Terkulai terlipat : Apabila 

telinga terlihat mengarah 

menggantung ke bawah dan 

melipat. 

3 Warna rambut 

dominan 

a. Hitam putih: Apabila 75% 

warna rambut dominan hitam-

putih. 

b. Coklat putih: Apabila 75% 

warna rambut dominan coklat-

putih 

c. Hitam: Apabila 100% warna 

rambut hitam. 

d. Coklat : Apabila 100% warna 

rambut coklat 

e. Putih : Apabila 100% warna 

rambut putih 

4 Rambut dahi a. PE  : Lebat (Apabila tumbuh 

banyak dan lebat pada dahi). 

b. Selain PE : Tidak lebat 

(Apabila tumbuh sedikit pada 

dahi). 

5 Rambut 

punggung 

a. PE  :  Lebat (Apabila tumbuh 

banyak dan tebal pada 

punggung). 
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b. Selain PE : Tidak lebat 

(Apabila tumbuh sedikit pada 

punggung) 

6 Rambut paha a. PE : Lebat (Apabila tumbuh 

banyak dan lebat pada paha). 

b. Selain PE : Tidak lebat 

(Apabila tumbuh sedikit pada 

paha). 

7 Kecembungan 

muka 

a. Cembung 

b. Tidak cembung 

Sumber: SK Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/PD.410/2/2013 

3.4 Analisa Data Penelitian 

 Data yang diperoleh akan ditabulasi menurut ternak 

yang ada dilokasi masing - masing dan disusun bentuk tabel. 

Sedangkan analisa fenotip dapat dianalisis kekerabatannya 

menggunakan rekontruksi dendogram dengan Program NTSYS-

pc Exeter Software versi 2.1. 

 Langkah-langkah rekontruksi dendogram adalah : 

1) Penentuan karakter 

Dalam penentuan ini karakter ke i dinilai ”0” 

apabila tidak memiliki karakter dan nilai ”1” bila 

memiliki karakter (atau dapat lebih dari ”1” jika 

penggolongan sifat yang diamati banyak). 

2) Membuka programNTSYS-pc Exeter Software 

versi 2.1. 

3) Pada ”File” dipilih ”New” 

Menentukan banyaknya ”variabel” yaitu jumlah 

pengamatan (pada penelitian ini diisi jumlah 

pengamatan yang dilakukan yaitu sebanyak 12 

variabel) dan ”casus” yaitu hal yang ingin 



25 
 

dibandingkan (pada penelitian ini diisi sampel yang 

dibandingkan yaitu 3). 

4) Pada ”Data” dipilih ”Edit data” 

Data disalin dari Microsoft Office Excel ke dalam 

program NTYSY-pc 2.1 

5) Data biner yang dihasilkan kemudian dimasukkan 

ke dalam program data base (Ntedit). Matriks yang 

terbentuk dianalisis dengan analisis klaster 

unweighted pair-group method arithmatic average 

(UPGMA) menggunakan metoe SHAN yang 

kemudian divisualisasikan dalam bentuk 

dendogram. 

6) Garis cabang dendogram langsung terbentuk. 

7) Matrik nilai kekerabatan langsung terlihat. 

3.5 Batasan Istilah 

1) Fenotip  : Penampilan karakter yang ada 

pada individu. Terdiridari 

karakter kuantitatif dan 

kualitatif.Kuantitatif meliputi 

panjang badan, tinggi badan dan 

lingkar dada, sedangkan karakter 

kualitatif meliputi warna rambut 

dominan, ketebalan rambut dahi, 

ketebalan rambut punggung, 

ketebalan rambut paha, tipe 

telinga, ada tidaknya tanduk, 

panjang telinga, lebar telinga, 

dan kecembungan muka (BSN, 

2008). 
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2) Kambing PE :Kambing hasil persilangan antara 

kambing Etawah dengan 

kambing lokal yang memiliki ciri 

khusus, antara lain telinga yang 

panjang, menggantung dan 

terkulai, serta bulu rewos yang 

panjang pada kedua kaki 

belakang dan memenuhi 

persyaratan mutu untuk 

dibudidayakan sebagai bibit, 

memiliki daya produksi dan 

reproduksi yang tinggi (BSN, 

2008). 

3) Dendogram :Suatu grafik yang 

menggambarkan pohon 

kekerabatan antar obyek dalam 

suatu populasi (Nasution, 

Wardiyati, Nawawi,. 2014). 

 


