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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Kelompok 

Ternak Sidodadi dan Rejomulyo yang berlokasi di Desa 

Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. 

Waktu yang diperlukan untuk pengambilan data selama 1 bulan, 

yaitu mulai 27 Juli 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017.  

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kambing Cross Boer jantan dan berina yang berjumlah 148 

ekor serta dikelompokkan berdasarkan umur yaitu: PI0 = 6 

bulan – 1 tahun, PI1 = 1 tahun – 1,5 tahun, PI2 = 1,5 tahun – 2 

tahun, PI3 = ≥ 2 tahun. Kambing jantan sebanyak 56 ekor (PI0 = 

23 ekor,  PI1 = 10 ekor, PI2 = 17 ekor,  PI3 = 6 ekor) dan betina 

sebanyak 92 ekor (PI0 = 15 ekor,  PI1 = 21 ekor, PI2 = 36 ekor,  

PI3 = 20 ekor) milik anggota Kelompok Ternak Sidodadi dan 

Rejomulyo yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan 

Kebonagung, Kabupaten Pacitan.  

3.2.1 Peralatan Penelitian  

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Pita ukur dengan skala ketelitian 0,1 cm, digunakan 

untuk mengukur lingkar dada. 

2. Tongkat ukur dengan ketelitian 0,1 cm, digunakan untuk 

mengukur tinggi badan. 

3. Timbangan gantung dengan kapasitas 100 kg dan 

ketelitian 1 kg, digunakan untuk   menimbang bobot 

badan kambing. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian 

tentang subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase 

spesifik atau khas dari seluruh personalitas (Nazih, 2005). 

Penetapan lokasi dilakukan dengan cara purposive sampling 

yaitu memilih lokasi dengan cara sengaja berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena Kecamatan 

Kebonagung Desa Sidodadi dan Rejomulyo merupakan salah 

satu sentra pembibitan Kambing Cross Boer sejak tahun 2013. 

Data yang diperoleh adalah data primer. Data primer didapatkan 

dari pengukuran ternak secara langsung. Pengambilan sampel 

yang diambil dilakukan secara total sampling.  

3.4 Tahapan Penelitian 

    Tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan purposive 

sampling dengan cara mengambil seluruh ternak 

kambing Cross Boer jantan dan betina pada Kelompok 

Ternak Sidodadi dan Rejomulyo Desa Sidomulyo 

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan 

berdasarkan saran dari ketua kelompok ternak.  

2. Melakukan survei tempat pada ketua Kelompok 

Ternak Sidodadi dan Rejomulyo di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, yaitu 

pengambilan data primer berupa populasi ternak 

Kambing Cross Boer jantan dan betina untuk 

mengetahui gambaran lokasi penelitian dan 

mendapatkan izin dari ketua kelompok ternak 

setempat. 
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3. Latihan pelaksanaan penelitian meliputi pengujian 

peralatan yang meliputi tongkat ukur (cm), pita ukur 

(cm) dan timbangan gantung (kg) serta latihan 

pengukuran statistik vital kambing yang dilakukan di 

laboratorium lapang Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya yang bertujuan untuk mengetahui alat yang 

digunakan dalam keadaan baik dan lengkap serta 

mengetahui pengukuran dengan benar. 

4. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data pada 

lokasi penelitian yang sudah ditentukan.  

5. Data yang diperoleh ditabulasi, dihitung dan dianalisis 

menggunakan korelasi dan persamaan regresi, serta 

menggunakan rumus Schoorl, Lambourne, dan 

Arjodarmoko.  

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah umur 

ternak dengan melihat susunan gigi seri (poel), ukuran statistik 

vital, dan bobot badan Kambing Cross Boer. Ukuran statistik 

vital dapat diketahui dengan pengukuran pada lingkar dada, 

panjang badan dan tinggi badan. Pengukuran statistik vital pada 

kambing menurut Sutiyono, dkk. (2010) dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

 

 1. Lingkar Dada 

 Lingkar dada diukur panjang melingkar keliling 

mengikuti lingkar dada atau tubuh tepat dibelakang 

kedua siku hingga pundak yang diukur dengan pita 

ukur dalam satuan cm serta pita ukur dieratkan pada 

rongga dada.  

2. Panjang Badan 
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Panjang badan diukur antara tonjolan bahu 

(Tuberculum humerus lateralis) sampai dengan 

tonjolan tulang duduk (Tuberculum ischiadicum) 

yang diukur dengan tongkat ukur dalam satuan cm. 

3. Tinggi Badan 

Tinggi badan diukur tegak lurus dari belakagng kaki 

depan diatas permukaan tanah hingga titik tertinggi 

tulang punggung (Vertebrae thoralis) dengan 

tongkat ukur dalam satuan cm. 

Pengukuran secara skematis kambing dapat dilihat pada 

Gambar 4.  

 
Gambar 1. Cara Mengukur statistik vital pada kambing 

3.6 Analisis Data 

  Data yang diperoleh akan diolah menggunakan analisis 

regresi linear sederhana. Analisis regresi digunakan untuk 

mengetahui korelasi dari ukuran statistik vital (lingkar dada, 

panjang badan, dan tinggi badan) dengan bobot badan kambing 

Cross Boer. Kegunaan regresi dalam penelitan salah satunya 

adalah untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) 

apabila variabel bebas (X) diketahui. Regresi sederhana dapat 

dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau 

Keterangan: 

1. Lingkar Dada 

2. Panjang Badan 

3. Tinggi Badan 
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hubungan sebab akibat (kausal) variabel bebas (X) terhadap 

variabel terkait (Y). Berdasarkan penelitian variabel bebas (X) 

adalah statistik vital dan variabel terkait (Y) adalah bobot 

badan. 

Persamaan regresi dirumuskan menurut Riduwan (2013), yaitu:   

 

Ŷ= a + bX 

 

  Keterangan:  

Ŷ = Subjek variabel terikat yang diproyeksikan 

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk 

diprediksi 

a = Nilai konstanta harga Y jika X= 0 

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang 

menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-

) variabel Y 

  Analisa korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

derajat hubungan antara variabel bebas (statistik vital) dengan 

variabel terikat (bobot badan) kambing Cross Boer. Rumus 

koefisien korelasi adalah:  

 

𝑟 =
𝑛Ʃ𝑋𝑌 − (Ʃ𝑋)(Ʃ𝑌)

√{𝑛Ʃ𝑋2 − (Ʃ𝑋)2} {𝑛Ʃ𝑌2 − (Ʃ𝑌)2}  
 

 

Keterangan: r = Koefisien Korelasi 

                     X = Variabel Bebas (statistik vital) 

                     Y = Variabel Terikat (bobot badan) 

                      n = Jumlah sampel  
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 Kriteria nilai koefisien korelasi digunakan untuk 

memudahkan dalam menyimpulkan mengenai keeratan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya (Riduwan, 2013).  

Tingkat hubungan koefisien korelasi nilai r dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 1. Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi Nilai  

 Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599  Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

Koefisien korelasi (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari 

(-1 ≤  r ≤ +1). Nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna, r = 

0 artinya tidak ada korelasi, dan r =1 berarti memiliki korelasi 

yang kuat.  

   

 Besarnya pengaruh ukuran statistik vital terhadap bobot 

badan kambing Cross Boer dapat diketahui dengan perhitungan 

koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk 

menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y 

yang dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

R² = r2 x 100% 

 

 Keterangan:  R²  = Nilai Koefisien Diterminan 

                       r    = Nilai Koefisien Korelasi 
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 Setelah mengetahui nilai korelasi maka selanjutnya 

akan dilakukan uji t. Uji t digunakan untuk melihat apakah ada 

perbedaan antara bobot nyata dengan bobot hasil persamaan 

regresi linier sederhana dan rumus Schoorl, Lambourne, serta 

Arjodarmoko. Rumus uji t adalah: 

thitung = r √
𝑛−2

1−𝑟²
 

 

 Keterangan: t = Nilai t 

                     r = Nilai Koefisien Korelasi 

                     n = Jumlah Sampel 

 

 Dalam pendugaan bobot badan ternak berdasarkan ukuran 

statistik vital selain menggunakan persamaan regresi juga dapat 

menggunakan rumus Schoorl, Lambourne dan Arjodarmoko.  

 Rumus Schoorl, menurut Wahyudin (2007) yaitu : 

 

BB (𝑘𝑔) =
(22 + 𝐿𝐷)²

310
 

 

  Keterangan: BB = Bobot Badan (kg) 

             LD = Lingkar Dada (cm) 

 

Rumus Lambourne, menurut Malewa (2009) yaitu : 

 

BB (𝑘𝑔) =
𝑃𝐵 𝑥 𝐿𝐷²

10050
 

 

  Keterangan: BB = Bobot Badan (kg) 

             PB = Panjang Badan (cm) 

             LD = Lingkar Dada (cm) 
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Rumus Arjodarmoko, menurut Firdaus (2016) yaitu : 

 

BB (𝑘𝑔) =
𝐿𝐷2𝑥 𝑃𝐵

10⁴
 

  Keterangan: BB = Bobot Badan (kg) 

             LD = Lingkar Dada (cm) 

             PB = Panjang Badan (cm) 

 Setelah mengetahui bobot duga selanjutnya dilakukan 

perhitungan persentase penyimpangan antara bobot badan duga 

dan bobot badan nyata. Persentase penyimpangan pendugaan 

bobot badan ternak melalui persamaan regresi dan rumus 

Schoorl, Lambourne, dan Arjodarmoko dapat diketahui dengan 

menggunakan perhitungan menurut Tama (2016): 

% Penyimpangan = 
BB Duga−BB Nyata

BB Nyata
 x 100% 

 

Keterangan: BB Duga = Didapatkan dari rumus persamaan 

analisis regresi 

BB Nyata  = Didapatkan dari penimbangan 

ternak 

 

3.7 Batasan Istilah 

Kambing Cross Boer = Hasil persilangan antara kambing betina 

lokal dengan kambing jantan Boer. 

Ciri-ciri yang dimiliki yaitu: tubuh 

yang lebar dan panjang, kaki pendek, 

sedangkan hidung cembung dan 

telinganya panjang. Rambut 

berwarna putih bagian badan, 
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sedangkan rambut bagian kepala 

berwarna merah kecoklatan, cokelat 

muda, dan bercak hitam.  

Statistik Vital  = Ukuran-ukuran tubuh kambing 

meliputi (lingkar dada, tinggi    badan, 

dan panjang badan). 

Bobot Badan Nyata = Hasil penimbangan bobot ternak 

individu dengan menggunakan 

timbangan gantung (kg). 

Bobot Badan Duga  = Bobot badan yang dihasilkan dari 

analisis persamaan regresi.  

Lingkar Dada (LD)  = Ukuran lingkar dada yang diukur 

melingkari rongga dada melalui  

os.scapula menggunakan pita ukur 

dalam satuan (cm).  

Panjang Badan (PB) = Jarak panjang badan diukur secara 

lurus dengan tongkat ukur dari siku 

(humerus) sampai benjolan tulang 

lapis (Tuber ischii) dalam satuan 

(cm). 

Tinggi Badan (TB)  = Jarak tegak lurus dari tanah sampai 

titik tertinggi tulang punggung dalam 

satuan (cm). 


