
BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Guwosobokerto, 

Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan 03 April hingga 12 Mei 2017. 

 

3.2.  Materi penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 53 

peternak kerbau rawa sebagai responden beserta kerbau 

sebanyak 298 ekor. 

3.3.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei dengan pemilihan lokasi secara purposive sampling. 

Pengambilan sampel data kerbau rawa dengan strata populasi 

peternak rendah dan sedang yang diambil dari 2 Dukuh yaitu 

Dukuh Guwo dan Dukuh Sobokerto yang berada di Desa 

Guwosobokerto Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Data 

primer diperoleh melalui wawancara dengan peternak 

menggunakan kuisioner dan penimbangan bobot badan di 

lapang serta pengukuran statistik vital.  

3.4.  Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati pada penelitan ini yaitu 

produktivitas kerbau rawa berdasarkan aspek produksi yang 

meliputi struktur populasi, mutasi ternak, tingkat kelahiran, 

tingkat kematian, calf crop, bobot lahir, dan bobot sapih 

terkoreksi 205 hari serta aspek reproduksi yang meliputi umur 



pertama kawin, lama bunting, umur beranak pertama, jarak 

kelahiran, dan kawin setelah beranak. 

3.5.  Analisis Data 

3.5.1 Persentase Kelahiran dan Kematian 

 Perhitungan persentase kelahiran dan kematian menurut 

Sonbait, dkk (2011), Samberi, Ngadiyono, dan Samudi (2010) 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Jumlah kelahiran terhadap induk (Calf crop) 

Jumlah kelahiran pedet sampai sapih

Jumlah induk
 x 100% 

 

b. Persentase kelahiran pedet terhadap induk 

Jumlah kelahiran pedet 

Jumlah induk
 x 100% 

 

c. Persentase kelahiran pedet berdasarkan jenis kelamin 

terhadap induk : 

Jumlah kelahiran pedet (jenis kelamin) 

Jumlah induk
 x 100% 

 

 

d. Persentase kelahiran pedet terhadap populasi 

Jumlah kelahiran pedet

Jumlah populasi
 x 100% 

 

e. Persentase induk terhadap populasi 

Jumlah induk

Jumlah populasi
 x 100% 

 



f. Persentase kematian terhadap induk 

Jumlah ternak yang mati

Jumlah induk
 x 100% 

 

g. Persentase kematian terhadap populasi  

Jumlah ternak yang mati

Jumlah populasi
 x 100% 

 

3.5.2 Bobot Sapih 205 hari 

 Bobot sapih yang diperoleh kemudian dikoreksi 

kearah bobot sapih 205 hari dan faktor koreksi umur induk. 

Rumus bobot sapih 205 hari : 

 

BS. 205

= (BL + 
BB − BB 

Umur saat penimbangan (hari)
 x 205) x FKUI 

Keterangan : 

BB 205 : Bobot badan sapih yang disesuaikan ke umur 205 

hari 

BL : Bobot Lahir 

BB : Bobot badan saat ditimbang 

FKUI : Faktor Koreksi umur Induk 

   Induk umur 2 th = 1,15 

   Induk umur 3 th = 1,10   

   Induk umur 4 th = 1,05 

   Induk umur 5-10 th  = 1,00 

   Induk Umur >11 th  = 1,05 

   (Hardjosubroto, 1994) 

 

3.6.  Batasan Istilah 

a. Standar  : Hasil Publikasi Ditjennak 


