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BAB III
KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir Penelitian

Setiap sapi Bali induk pada dasarnya akan melewati suatu periode

berproduksi dan bereproduksi, sehingga induk sapi sepanjang hidupnya selalu

memiliki status fisiologis tertentu. Status fisiologis dimaksud diantaranya adalah

masa kosong, bunting, beranak, menyusui dan bunting kembali untuk periode

berikutnya. Perubahan status fisiologis induk dari masa ke masa ini, pada kondisi

pemeliharaan sapi Bali pola penggembalaan menyebabkan perubahan kondisi

fisik tubuh atau performans produksi dan performans reproduksi, selalu

mengalami fluktuasi nilai (penurunan dan kenaikan). Hal ini terutama dipengaruhi

oleh pakan yang ada di lahan, juga mengalami fluktuasi nilai kualitas, kuantitas

dan kontinuitas karena pergantian musim yaitu musim kemarau dan musim

hujan. Perbedaan kualitas hijauan menurut Anindita (2009), adalah terutama

kandungan protein kasar, saat musim hujan lebih baik dibandingkan dengan

musim kemarau sedangkan menurut Osa (2010), produksi hijauan rumput saat

musim hujan adalah sebanyak 7,3 kali produksi saat musim kemarau.

Di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sapi Bali dipelihara pada berbagai

tipe lahan pemeliharaan sesuai kondisi agroekosistem wilayah yang diketahui

berbeda, misalnya adanya dua tipe lahan pemeliharaan yaitu tipe lahan kering

(tegalan) dan lahan basah (persawahan). Sumber pakan dari dua tipe daerah

pemeliharaan ini, masih mengandalkan rumput alam di padangan yang diketahui

bahwa setiap lahan berbeda dari kesuburan dan ketersediaan hijauan (Nurdiati,

Hendayanta dan Lutojo, 2012), juga mineral tanah yang berbeda (Besung, 2013).

Kemampuan sapi Bali induk, beradaptasi dengan perubahan musim dan

kondisi agroekosistem daerah pemeliharaan merupakan objek yang sangat
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menarik. Perubahan status fisiologis induk dari efek beralihnya fungsi organ-

organ reproduksinya (performans reproduksi) yang mempengaruhi kondisi

fisiknya (performans produksi) merupakan gambaran yang tepat menilai

kemampuan dan keterbatasannya terutama ketika beradaptasi dengan

lingkungan ekstrim. Keadaan ekstrim ini terutama karena suhu panas lingkungan

dan kekurangan pakan secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas sebagai akibat

dari pergantian musim hujan dan kemarau serta kondisi agroekosistem lahan

pemeliharaan.

Performans produksi dengan mengamati fluktuasi bobot badan induk sapi

Bali dapat memberi gambaran terpenuhinya kebutuhan pakan yang tersedia

pada saat itu untuk hidup pokok, produksi daging dan bereproduksi.

Pengamatan Body Condition Score (BCS) dapat memberi gambaran status

kondisi perototan tubuh induk yang juga mempengaruhi fungsi reproduksi. Bobot

lahir pedet merupakan ukuran dari kecukupan induk sapi Bali membagi antara

kebutuhannya sendiri dengan nutrisi fetus yang disuplai dari induk. Performans

reproduksi merupakan gambaran kemampuan fisiologis sehingga fungsi hormon

dan organ-organ reproduksi yaitu terutama untuk menghasilkan sel telur yang

siap dibuahi pada saat yang tepat dan mampu menghasilkan anak secara normal

dan sehat.



36

3.2. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian disusun seperti pada Gambar 6.

Gambar 6.  Kerangka Konsep Penelitian

3.3.  Hipotesis

Performans produksi dan reproduksi sapi Bali saat musim hujan pada

lahan persawahan dan tegalan lebih baik dibanding dengan saat musim

kemarau, sedangkan performans produksi dan reproduksi sapi Bali pada lahan

persawahan lebih baik dibanding dengan lahan tegalan.

Hipotesis Nihil (H0), jika populasi dimana dua sampel atau lebih

mempunyai median yang sama, sedangkan alternatif (H1), jika populasi dimana

dua sampel atau lebih paling tidak memiliki perbedaan dengan yang lain (Saleh,

1996). Keputusan Hipotesis berdasarkan probabilitas (Santoso, 2004), yaitu :
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Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak

Jika Probabilitas ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima


