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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Inseminasi 

Buatan Singosari, yang terletak di Desa Toyomarto, 

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang mulai dari Tanggal 

17 April – 17 Mei 2017. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi  yang  digunakan dalam penelitian  ini adalah 

sapi Bali jantan di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. 

Jumlah sapi sebanyak 46 ekor dengan umur 2-3 tahun, >3–4 

tahun dan >4–8 tahun. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah studi kasus yaitu dengan melakukan kegiatan 

penimbangan dan pengukuran secara langsung di lapang. 

Penimbangan sapi dilakukan dengan menggunakan timbangan 

digital sehingga diperoleh angka yang akurat. Pengukuran 

dilakukan untuk mengetahui ukuran statistik vital (lingkar 

dada, panjang badan, tinggi badan) dan ukuran lingkar 

skrotum sapi Bali dengan menggunakan pita ukur. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling 

yaitu dengan mengamati semua sapi Bali jantan yang ada di 

BBIB Singosari. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah bobot 

badan, statistik vital (lingkar dada, panjang badan, tinggi 

badan) dan ukuran lingkar skrotum. Bobot badan ternak sapi 
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Bali diperoleh dengan melakukan penimbangan. Ukuran 

statistik vital dan lingkar skrotum diperoleh dengan cara 

melakukan pengukuran yang mengacu pada Badan 

Standardisasi Nasional yaitu: 

a. Lingkar dada (cm) diukur mengikuti keliling bagian 

dada depan atau tubuh belakang bahu dengan 

menggunakan pita ukur. 

b. Panjang badan (cm) diukur menggunakan tongkat ukur 

yang dibentangkan pada jarak antara sendi bahu sampai 

ke tepi belakang tulang pelvis. 

c. Tinggi badan (cm) diperoleh dengan cara mengukur 

bagian belakang punuk sampai ke permukaan tanah, 

posisi antara punuk dan tongkat ukur harus tegak lurus 

ke permukaan tanah.  

d. Lingkar skrotum (cm) diukur dengan cara melingkarkan 

pita ukur pada bagian paling lebar lingkar skrotum.  

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana yang 

menghasilkan nilai koefisien korelasi (r), uji t, persamaan 

regresi dan nilai koefisien determinasi (R²). Uji t dilakukan 

dengan menggunakan derajat kebebasan (n-2) untuk sampel 

pada tabel distribusi dengan tingkat signifikan 1% (0,01) dan 

5% (0,05). Uji t bertujuan untuk memastikan tingkat signifikan 

dari perhitungan korelasi tersebut. Selanjutnya penghitungan 

nilai koefisien determinan (R
2
) bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh antar variabel. Regresi linier 

sederhana menghasilkan persamaan regresi Y = a + bX, 

dimana Y merupakan variabel terikat berupa bobot badan, dan 

X adalah variabel bebas berupa ukuran lingkar dada, panjang 
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badan, tinggi badan dan ukuran lingkar skrotum. Nilai a dalam 

persamaan tersebut adalah nilai konstanta dan nilai b 

menyatakan apabila variabel bebas meningkat dalam satu 

satuan maka akan meningkatkan variabel terikat sebesar b 

dalam satu satuan.  

3.5.1 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik 

yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua 

variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif.  

Klasifikasi nilai korelasi menurut Sugiyono (2007) 

adalah sebagai berikut: 

 0,00 – 0,199 : Korelasi sangat rendah 

 0,20 – 0,399 : Korelasi rendah 

 0,40 – 0,599 : Korelasi sedang 

 0,60 – 0,799 : Korelasi kuat 

 0,80 – 1,000 : Korelasi sangat kuat  

Cara untuk mengetahui besarnya keeratan hubungan 

dari variabel X terhadap variabel Y, menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

  
                  

                                  
 

Keterangan:  

r  = koefisien korelasi 

X  = statistik vital (lingkar dada, panjang badan, 

tinggi badan) atau lingkar skrotum 

y  = bobot badan 

n  = jumlah ternak 
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Pengujian terhadap nilai koefisien korelasi dilakukan 

untuk memastikan apakah korelasi antara suatu variabel 

dengan variabel lain bermakna signifikan. Uji koefisien 

korelasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   √
   

    
 

Keterangan: 

t = nilai t hitung 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

3.5.2 Rumus Regresi Linear  

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = variabel terikat (bobot badan) 

X = variabel bebas (lingkar dada, panjang 

badan,tinggi badan, lingkar skrotum) 

A = nilai konstanta  

B = nilai koefisien regresi 

n  = jumlah data 

Menurut Sugiyono (2007) untuk mencari nilai koefisien 

regresi (b), maka dengan menggunakan rumus umum sebagai 

berikut: 

  
                 

              
 

Setelah nilai b diketahui, maka nilai konstanta dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Mencari 

nilai konstanta (a): 
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3.6 Batasan Istilah 

a. Sapi Bali : Sapi asli Indonesia yang berasal dari 

pulau Bali. 

b. Statistik vital : Dimensi ukuran ukuran tubuhtubuh 

sapi 

c. Bobot badan : Berat total individu setelah   dilakukan 

penimbangan. 

d. Lingkar dada  : Lingkar keliling yang diukur dengan 

pita ukur melingkar pada dada dekat scapula /kaki 

depan bagian belakang. 

e. Panjang badan : Diukur dari tuberculum lateral 

humerus (point of shoulder = sendi  peluru) sampai 

ke tuberischiadicum (pin bone). 

f. Tinggi badan : Diukur dengan tongkat ukur dari 

permukaan tanah sampai puncak gumba. 

g. Variabel bebasn: Statistik vital (lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan)  

h. Variabel terikat : Bobot badan 
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