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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Leran Kulon dan Leran Wetan Kecamatan Palang 

dan Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Pelaksanaan penelitian dilakukan  

pada tanggal 10 Agustus 2017 – 10 September 2017.  

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 109 ekor sapi PO di Kecamatan 

Palang dan 115 ekor sapi PO di Kecamatan Jatirogo. Umur sapi dikelompokkan menurut 

pergantian gigi seri permanen yaitu, PI0, PI2, PI4, PI6 dan PI8.  

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus untuk mengumpulkan 

data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dari petani ternak dengan menggunakan 

kuisioner yang tersedia dan pengukuran langsung di lapang, sedangkan data sekunder diambil 

dari Kelompok Ternak Sekar Langgeng, Sentra Peternakan Rakyat Palang dan Dinas 

Peternakan Kabupaten Tuban. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dimana 

Kecamatan Palang dan Jatirogo Kabupaten Tuban merupakan kawasan sentra sapi PO. 

Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sudjana, 1996).  

3.4. Variabel Pengamatan 

a. Pengukuran Sifat Kuantitatif 

Ukuran tubuh yang diamati (dinyatakan dalam satuan cm) dan definisi sesuai dengan 

penelitian Sudrajad dan Subiharta (2014) yang diuraikan sebagai berikut:  

1. Lingkar dada (LD) yang diukur melingkar tepat di belakang scapula, dengan 

menggunakan pita ukur. 

2. Panjang badan (PB)  yang diukur dari tuberculum lateral humerus (point of shoulder 

= sendi peluru) sampai ke tuber ischiadium (pin bone).  

3. Tinggi badan  yang diukur dari bagian tertinggi badan atau gumba ketanah mengikuti 

garis tegak lurus dengan mistar ukur. 

b. Pengamatan Sifat Kualitatif 

Peubah yang berkaitan dengan sifat-sifat kualitatif morfologi yang diamati 

diklasifikasikan berdasarkan SNI sapi PO. Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional 

(2015) sifat kualitatif sapi PO yang diamati sebagai berikut: 

1. Warna tubuh dominan: putih, putih keabu-abuan dan putih smear merah. 

2. Warna rambut ekor: hitam, putih dan lain. 

3. Lingkar mata: hitam dan abu-abu. 

4. Gelambir: ada dan tidak ada. 

5. Bentuk punuk: kecil, besar tegak dan besar rebah 

6. Bentuk tanduk: ada dan tidak ada 

7. Bentuk telinga: tegak dan menggantung  
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3.5. Analisa Data 

A. Sifat kualitatif 

Sifat kualitatif dianalisis menggunakan frekuensi relatif. Frekuensi relatif dari 

suatu sifat kualitatif dihitung dengan formula berikut: 

 

Frekuensi relatif = 
         

 
      

Dimana:  A = salah satu sifat kualitatif pada sapi yang diamati. 

 n = total sampel sapi per populasi yang diamati. 

 

B. Sifat kuantitatif 

Sifat kuantitatif dianalisis untuk mendapatkan rataan, simpangan baku, dan 

koefisien keragaman. Rata-rata dan simpangan baku dihitung menggunakan rumus 

berkut:  

 

 ̅   
∑  

 
      √

 ∑  
   ∑   

 

      
  

 

Keterangan:    ̅  = Rata-rata Keterangan: S = Simpangan baku 

 ∑    = Jumlah nilai data  X = Rata-rata sampel  

 n  = Jumlah sampel  n = Banyak data sampel 

 i = 1,2,3,... 

 

C. Uji T 

Pembandingan rataan ukuran-ukuran tubuh antara subpopulasi dianalisis 

menggunakan uji t-student. Sebelum dilakukan pembandingan rataan, data dari sapi 

PO antara subpopulasi penelitian dikelompokkan berdasarkan jenis umur ternak dan 

kelamin. Berikut adalah rumus uji T: 

 

   
 ̅   ̅ 

√
  
 

  
 

  
 

  

 

Keterangan:  

t = Nilai t  ̅  = Rata-rata Palang  ̅   = Rata-rata Jatirogo  

  
 = Simpangan baku 1   

  = Simpangan baku 2      = Jumlah sampel Palang 

   = Jumlah sampel Jatirogo 
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3.6. Batasan Istilah 

A. Sifat kualitatif = Sifat yang nampak dari luar dan dapat di lihat secara 

langsung. 

B. Sifat kuantitatif =  Sifat dapat dinyatakan dalam bentuk angka maupun 

grafik. 

C. Sapi PO  =  Sapi lokal hasil grading up sapi Jawa. 

D. Warna tubuh dominan  = Warna tubuh yang mendominasi dibagian tubuh, leher 

dan lutut. 

E. Warna rambut ekor  = Warna ujung ekor pada sapi, pada sapi PO berwarna 

hitam. 

F. Lingkar Mata  = Lingkaran yang terdapat pada area sekitar mata. 

G. Karakter Fenotipik = Karakter ternak yang terdiri dari sifat kualitatif dan sifat 

kuantitatif. 
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