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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN

4.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive. Penentuan lokasi

penelitian berdasarkan kriteria: (a) pemeliharaan sapi Bali pada daerah lahan

persawahan dan lahan tegalan, dan (b) lokasi berada pada daerah sentra

populasi tertinggi sapi Bali di Sulawesi Tenggara. Penelitian dilaksanakan di dua

lokasi yang mewakili lahan persawahan dan lahan tegalan di Sulawesi Tenggara.

Lokasi pertama di desa Lapangisi, kecamatan Mowewe, kabupaten Kolaka

sebagai daerah lahan persawahan. Lokasi kedua di desa Waworaha, kecamatan

Palangga, kabupaten Konawe Selatan sebagai daerah lahan tegalan. Waktu

pengumpulan data-data penelitian selama tiga bulan yaitu bulan Desember 2016

sampai dengan Februari 2017. Data yang dikumpulkan merupakan data

recording selama tiga tahun, atas pertimbangan berjalannya dua musim yaitu

musim kemarau dan musim hujan.

4.2.  Materi Penelitian

Materi penelitian ini adalah sapi Bali induk dan pedet sejumlah 280 ekor.

Jumlah sapi Bali induk yaitu 120 ekor terdiri dari 40 ekor induk pada lahan

tegalan dan 80 ekor induk pada lahan persawahan. Jumlah pedet sebanyak 150

ekor yang dilahirkan oleh induk-induk penelitian pada dua lokasi tersebut.

Responden (peternak) yang dipilih memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki sapi Bali induk yang masih produktif.

b. Bersifat kooperatif yaitu bersedia membantu dan memberikan semua data dan

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Mempunyai manajemen pemeliharaan yang relatif sama yaitu sistem

pemeliharaan semi intensif dengan pola penggembalaan.
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4.3.  Kerangka Operasional Penelitian

Kerangka operasional pelaksanaan penelitian pada Gambar 7.

Gambar 7.  Kerangka Operasional Pelaksanaan Penelitian
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4.4.  Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu dengan cara survei dan

observasi secara langsung. Metode survei adalah suatu cara yang digunakan dalam

proses pengumpulan data primer dengan memberi pertanyaan (wawancara) kepada

responden untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Observasi

secara langsung adalah mengumpulkan data-data primer yang bersumber dari: (a)

data hasil rekording performans produksi dan reproduksi sapi Bali diperoleh dengan

cara melakukan penimbangan dan pengamatan secara langsung, dan (b)

pengamatan dan pengukuran secara langsung kondisi pastura, pakan dan

manajemen ternak sapi Bali.

4.5.  Prosedur Penelitian

Data performans produksi dan reproduksi sapi Bali diperoleh dengan

melakukan pengamatan dan penimbangan selama satu tahun. Performans bobot

badan sapi Bali induk diperoleh melalui penimbangan menggunakan timbangan

digital. Secara bersamaan mengamati tampilan skor kondisi tubuh (BCS). Bobot

lahir pedet diperoleh dengan menimbang pedet saat sapi beranak. Performans

reproduksi induk diperoleh melalui monitoring dan mencatat setiap kejadian

reproduksi yang dilaporkan peternak secara bertahap, meliputi waktu berahi, kawin,

beranak, dan kawin kembali pasca beranak. Data karakteristik dan manajemen

peternak diperoleh dengan melakukan wawancara baik secara sporadis maupun

melalui kuisioner.

Data musim dan kondisi agroekosistem wilayah diperoleh dari stasiun iklim

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tenggara dan Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Tenggara. Data kondisi
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agroekosistem wilayah diperoleh dari Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), Dinas

Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di wilayah penelitian.

4.6.  Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dari pengaruh faktor musim dan kondisi agroekosistem

lahan adalah performans produksi dan performans reproduksi, sebagai berikut :

1. Bobot badan induk

Diperoleh dengan melakukan penimbangan bobot hidup menggunakan

timbangan digital ternak dengan tingkat ketelitian 0,5 kg. Penimbangan bobot badan

dilakukan pada kandang jepit dan pada kontur tanah datar.  Penimbangan dilakukan

setiap bulan pada pagi hari sebelum sapi diberi makan atau digembalakan. Untuk

memperoleh data pertambahan bobot badan harian induk (PBBH) digunakan rumus:

PBBH =

2. Bobot lahir pedet

Penimbangan pedet dilakukan segera setelah pedet dilahirkan (tidak lebih

dari 24 jam), menggunakan timbangan duduk kapasitas 100 kg. Penimbangan

dengan cara orang menggendong pedet kemudian berdiri di atas timbangan. Bobot

lahir pedet diperoleh dari hasil selisih antara bobot badan orang ketika

menggendong pedet dikurangi bobot orang tanpa pedet.

3. Body Condition Score

Body Condition Score (BCS) adalah skor kondisi tubuh ternak. Penetapan

skor kondisi tubuh diperoleh menurut petunjuk Awaluddin dan Panjaitan (2010),

dengan menggunakan sistem skor tubuh 1 – 5, seperti ditampilkan pada Gambar 8,

Gambar 9, Gambar 10, Gambar 11 dan Gambar 12.

Bobot Badan Akhir - Bobot Badan Awal
Jarak Penimbangan Awal - Akhir (hari)
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Skor 1. Kondisi tubuh ternak yang ”Sangat Kurus” yaitu tonjolan (tulang belakang,

tulang pinggul, tulang rusuk dan tulang pangkal ekor) terlihat sangat jelas.

Gambar 8. Skor Kondisi Tubuh 1

Skor 2. Kondisi tubuh ternak yang ”Kurus”, yaitu tonjolan tulang mulai tidak terlihat,

namun masih terlihat ada garis pada tulang rusuk, perlemakan sedikit pada

pangkal tulang ekor yang terlihat sedikit lebih bulat.

Gambar 9.  Skor Kondisi Tubuh 2

Skor 3. Kondisi tubuh ternak yang ”Sedang”, yaitu pertulangan dan perlemakan

terlihat seimbang, namun terlihat masih ada tonjolan berbentuk segitiga

(antara tulang HIP dan rusuk bagian belakang), dan tonjolan pangkal tulang

ekor mulai sedikit hilang karena adanya perlemakan.

Gambar 10.  Skor Kondisi Tubuh 3
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Skor 4. Kondisi tubuh ternak yang ”Baik”, yaitu tonjolan pada kerangka tubuh sudah

tidak terlihat, timbunan perlemakan tampak jelas terlihat pada semua bagian

tubuh sapi. Pada pangkal tulang ekor masih dapat terlihat, namun tampak

dari bagian belakang tubuh ada perlemakan pada paha luar dan paha

bagian dalam, serta pada pinggul.

Gambar 11.  Skor Kondisi Tubuh 4

Skor 5. Kondisi tubuh ternak yang ”Gemuk”, yaitu kerangka tubuh atau pertulangan

tidak lagi dapat terlihat dan teraba. Tulang pangkal ekor, telah diselimuti

perlemakan. Pada tubuh bagian belakang membentuk persegi panjang dan

membentuk lengkungan pada kedua bagian ujungnya.

Gambar 12.  Skor Kondisi Tubuh 5

4. Days Open (DO)

Data yang diperlukan dalam perhitungan DO adalah lama waktu (hari) yang

dibutuhkan seekor induk sapi Bali untuk menjadi bunting kembali pasca beranak.
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5. Service per Conception (S/C)

Data yang diperlukan dalam perhitungan S/C adalah jumlah perkawinan yang

diperlukan induk sapi Bali untuk mendapatkan satu kebuntingan dibagi jumlah betina

bunting dalam kelompok. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

S/C =

6. Conception Rate (CR)

Data perhitungan CR adalah adalah jumlah ternak yang bunting dalam

perkawinan pertama. Dihitung dengan rumus :

CR = X 100%

7. Calving rate (CvR)

Data yang diperlukan dalam perhitungan CvR adalah persentase jumlah

anak yang lahir hidup dari sejumlah ternak betina sapi Bali yang dikawinkan dalam

waktu 1 tahun. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

CvR = X 100%

8. Service Periode (SP)

Data yang dibutuhkan dalam perhitungan SP adalah periode waktu (hari)

yang dibutuhkan oleh seekor induk sapi Bali untuk dapat kawin lagi pasca beranak.

9. Calving Interval (CI)

Data yang dibutuhkan untuk perhitungan CI adalah jumlah waktu (hari) yang

dibutuhkan oleh seekor induk sapi Bali dari satu kelahiran sampai beranak

(kelahiran) berikutnya secara berurutan.

Jumlah Perkawinan (Service) yang Dibutuhkan

Jumlah Anak Lahir dan Hidup Normal
Jumlah Sapi Betina Dikawinkan

Jumlah Sapi Betina yang Bunting Perkawinan Pertama

Jumlah Sapi Betina Bunting

Jumlah Seluruh Sapi Betina yang Dikawinkan
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Data-data variabel penunjang yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Pakan

Identifikasi jenis dan estimasi jumlah pakan, dihitung pakan yang diberikan di

kandang dan pakan saat digembalakan. Estimasi jumlah pakan di padangan dengan

menghitung kapasitas tampung pastura, berdasarkan petunjuk Kencana (2000)

dalam Rauf (2015), bahwa pengambilan sampel dilakukan sebagai berikut :

a. Mengambil sampel secara acak (petak cuplikan pertama), seluas 0.25 m2.

b. Mengambil petak cuplikan kedua, jarak 10 langkah dari petak cuplikan pertama,

arah lurus sebelah kanan seluas 0.25 m2.

c. Cuplikan pertama dan kedua disebut satu cluster. Cluster berikutnya diambil

pada jarak lurus dengan jarak 125 m dari cluster sebelumnya.

d. Hasil setiap cuplikan seluas 0.25 m2 kemudian diidentifikasi semua hijauan

yang terdapat dalam petak tersebut.

e. Pemotongan 5-10 cm dari dasar tanah dan termasuk juga bagian tanaman

pohon-pohonan yang mungkin dimakan ternak sampai ketinggian 1.5 m.

f. Hijauan tersebut ditimbang bobot segarnya.

Penentuan Proper Use Factor (PUF) digunakan untuk menjamin

pertumbuhan hijaun kembali dengan melihat jenis ternak, kondisi tanah serta tipe

iklim sehingga dapat ditentukan produksi hijauan segar yang tersedia. Penggunaan

padangan berat, sedang, dan ringan, bobot nilai PUF-nya masing-masing sebesar

60-70 %; 40-45 % dan 25-30 % (Subagio dan Kusmartono, 1988).

Faktor musim sangat berpengaruh terhadap produktivitas padang rumput,

maka waktu merumput (stay) dan waktu istirahat (rest), ditentukan bahwa padang

rumput tropis membutuhkan waktu 70 hari untuk istrahat setelah digembalai selama

30 hari. Perhitungan menggunakan rumus Voisin dengan Metode Halls (1964):
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(Y-1) s = r ; ( nilai s = 30 hari, r = 70 hari)

Keterangan:
Y  = Satuan luas tanah terkecil, untuk kebutuhan satu ekor sapi.
r = Periode istirahat hijauan, agar hijauan normal dan siap direnggut kembali.
s   = Periode merumput pada setiap lahan.

Pengukuran kapasitas tampung pastura berdasarkan perhitungan kebutuhan

pakan untuk ternak sapi dewasa perhari adalah 10% dari bobot badannya

(Reksohadiprodjo, 1985).

2. Pengelompokan Musim

Data-data unsur-unsur iklim yang dikumpulkan selama berjalannya musim

hujan dan kemarau terdiri atas 3 unsur, yaitu: (1) curah hujan, (2) suhu dan (3)

kelembaban. Penentuan musim kemarau dan musim hujan mengacu pada konsep

BMKG, yaitu dalam satu bulan dibagi menjadi 3 dasarian, yaitu :

a. Dasarian I : tanggal 1 sampai dengan 10.

b. Dasarian II : tanggal 11 sampai dengan 20.

c. Dasarian III : tanggal 21 sampai dengan akhir bulan.

Musim hujan ditandai berdasar jumlah curah hujan dalam satu dasarian (10

hari) sama atau lebih besar dari 50 mm dan diikuti oleh dua dasarian berikutnya.

Musim kemarau ditandai berdasar jumlah curah dalam satu dasarian kurang dari 50

mm dan diikuti oleh dua dasarian berikutnya.

Jika terjadi penyimpangan musim maka penentuan musim hujan dan

kemarau mengacu pada penetapan normal curah hujan dari BMKG, yaitu

menggunakan konsep normal iklim dengan menggunakan data selama 30 tahun,

seperti diatur oleh World Meteorological Organization (WMO). Normal iklim adalah

rata-rata periode yang dihitung untuk jangka waktu yang seragam dan relatif

panjang terdiri setidaknya tiga periode sepuluh tahun berturut-turut (WMO, 2007).
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3. Identifikasi Peternak dan Budidaya Ternak

Identifikasi peternak terdiri atas umur, tingkat pendidikan, pemilikan ternak,

dan luas lahan. Identifikasi budidaya ternak terdiri atas aspek sistem pemeliharaan,

aspek perkandangan, aspek manajemen pemberian pakan dan aspek kesehatan

ternak (Lampiran 1).

4.7. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara statistik dan

deskriptif. Data yang diperoleh terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan jenis

lahan dan musim. Pengelompokkan juga dilakukan berdasarkan umur dan jenis

kelamin pada pengamatan performans produksi sedangkan berdasarkan paritas

induk dilakukan pada performans reproduksi. Data sekunder kualitatif, dianalisa

secara deskriptif. Perhitungan nilai rata-rata (X ), Simpangan baku (S), sesuai

petunjuk Sastrosupadi (2000), dengan rumus sebagai berikut :X = 		X1+ X2+⋯Xnn
S = ∑ X − Xn − 1
Keterangan :X = Nilai Rata-rata
S = Simpangan Baku
n = Banyaknya Pengamatan
X1,X2, Xn = Nilai Individu ke…

Analisis statistik untuk mengetahui performans produksi dan performans

reproduksi sapi Bali yang terbaik pada lahan pemeliharaan berbeda (lahan

persawahan dengan lahan tegalan) saat musim kemarau dengan musim hujan

digunakan rancangan tersarang (Nested Design) (Sastrosupadi, 2000). Asumsinya

2
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bahwa faktor lahan (persawahan dan tegalan) tersarang pada faktor musim

(kemarau dan hujan) atau two-stage nested sehingga model rancanganya adalah :

Yijk =  µ + Ti + β j(i) + Σ ij(k)

Keterangan :
Y ijk =  Respon yang diamati
µ =  Nilai tengah umum
T I =  Pengaruh faktor A ke-i
β j(i) =  Pengaruh faktor B ke-j yang tersarang pada faktor A ke-i
Σ ij(k) =  Galat percobaan

Data dianalisis dengan bantuan program Minitab 17, untuk analisis variansi

(Anova), dan jika terdapat perbedaan antar faktor perlakuan, maka dilanjutkan

dengan uji Tukey (HSD) untuk performans produksi sedangkan untuk performans

reproduksi menggunakan uji Fisher (LSD) (Sastrosupadi, 2000).


