
17 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kotaanyar 

Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei sampai tanggal 10 Juni 

2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sapi Peranakan Ongole 50 ekor dan sapi Peranakan Limousin 

50 ekor yang diambil purpose sampling berdasarkan wilayah 

kerja Inseminator di Kecamatan Kotaanyar Kabupaten 

Probolinggo Provinsi Jawa Timur. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan pengambilan data primer 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang meliputi 

berahi, tanda-tanda berahi, dan pakan, serta wawancara secara 

langsung dengan peternak sedangkan data sekunder reproduksi 

ternak yang diperoleh dari data recording petugas Inseminator 

Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.  

Sampel penelitian diambil secara purpose sampling 

yaitu pemilihan subyek didasarkan minimal satu peternak 

mempunyai seekor ternak sapi Peranakan Limosin ataupun 

Peranakan Ongole yang sudah menggunakan Inseminasi 

Buatan. Penentuan lokasi penelitian di Kabupaten Probolinggo 

karena memiliki populasi sapi potong terbesar di wilayah Jawa 

Timur sebesar 262.408 ekor, sedangkan Kecamatan Kotaanyar 

memiliki populasi sapi potong sebesar 12.235 ekor sehingga 

Kecamatan Kotaanyar merupakan wilayah yang mempunyai 
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populasi cukup banyak dari Kecamatan lainnya di Kabupaten 

Probolinggo. Penentuan sampel berdasarkan kepemilikan 

induk sapi Peranakan Ongole dan sapi Peranakan Limousin 

yang tidak mengalami gangguan reproduksi.  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

1. Service per Conception (S/C) adalah angka 

yang menunjukkan berapa kali perkawinan 

atau inseminasi buatan yang dibutuhkan oleh 

ternak sampai menghasilkan kebuntingan. 

2. Conception Rate (CR) atau angka konsepsi 

merupakan persentase ternak betina yang 

bunting pada perkawinan pertama dari 

sejumlah keseluruhan ternak betina yang di 

inseminasi. 

3. Days Open (DO) adalah selang waktu antara 

saat beranak sampai dengan terjadi 

kebuntingan kembali setelah beranak. 

4. Calving Interval  (CI) adalah jangka waktu 

antara satu kelahiran dengan kelahiran 

berikutnya atau sebelumnya. 

5. Indeks Fertilitas (IF) adalah derajat 

kemampuan bereproduksi baik ternak jantan 

maupun betina. 

IF    

 

3.5 Analisis Data 

 Data diamati berdasarkan S/C, DO, dan CI, kemudian 

dianalisis menggunakan Uji-t tidak berpasangan, sedangkan 

data CR dan IF dianalisis secara deskriptif. 
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3.6 Batasan Istilah 

 

1. S/C : Service per Conception 

2. CR : Conception Rate 

3. DO : Days Open 

4. CI : Calving Interval 

5. IF : Indeks Fertilitas 

6. PO : Peranakan Ongole 

7. PL : Peranakan Limousin 

8. PKB : Pemeriksaan Kebuntingan 

9. SIMI : Surat Izin Menginseminasi 

10. ATR : Asisten Reproduksi 
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