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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Balai Pembibitan Ternak 

Unggul – Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sapi Bali 

Denpasar, di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, 

Bali. Penelitian ini dilaksana selama 1 bulan dimulai pada 

tanggal 4 Juli sampai 6 Agustus 2017. 

 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 126 

ekor Sapi Bali jantan. Pengelompokan Sapi Bali jantan 

ditentukan berdasarkan tahun kelahiran yang terdiri dari 56 

ekor kelahiran tahun 2014, 40 ekor kelahiran tahun 2015 dan 

30 ekor kelahiran tahun 2016 serta dibedakan pada umur 205 

hari dan 365 hari di BPTU-HPT Sapi Bali Denpasar, Bali. 

BPTU-HPT Sapi Bali Denpasar menggunakan sistem 

pemeliharaan penggembalaan di tanah lapang (paddock). 

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

dan observasi langsung di BPTU-HPT Sapi Bali Denpasar, 

Bali. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara purposive 

sampling, sampel diambil berdasarkan atas kriteria Sapi Bali 

jantan pada kelompok umur 205 dan 365 hari, dengan 

melakukan pengamatan visual terhadap fisik Sapi Bali, 

pengukuran statistik vital dan penimbangan bobot badan. 

Pengukuran dilakukan dengan mengukur tinggi pundak, 

panjang badan dan lingkar dada serta penimbangan bobot 

badan. Pengamatan secara visual dilakukan untuk mengamati 
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karakteristik kualitatif Sapi Bali berdasarkan bentuk tanduk, 

warna pada bagian badan ternak, warna ekor dan 

penyimpangan fenotip yang tampak dari bagian tubuh ternak. 

Data yang diperoleh dikelompokan sesuai umur 205 hari dan 

365 hari dari ternak menggunakan data rekording. 

 

Pengamatan karakteristik fenotip: 

1. Penggiringan Sapi Bali jantan dari paddock ke cattle yard 

2. Pengamatan secara visual terhadap warna rambut, warna 

ekor, bentuk dan arah tanduk serta penyimpangan fenotip 

untuk menilai karakteristik kualitatif ternak 

3. Pengukuran statistik vital dan penimbangan bobot badan 

untuk menilai karakteristik kuantitatif ternak 

4. Pencatatan hasil pengamatan dan pengukuran karakteristik 

fenotip serta data rekording karakteristik kualitatif dan 

kuantitatif yang diamati 

5. Dokumentasi (Lampiran 19.) 

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian meliputi: 

1. Umur Bibit Sapi Bali Jantan: 

- 205 hari 

- 365 hari 

2. Bobot badan, dengan menggunakan alat dan kelengkapan 

untuk penimbangan berupa; 

- Standard berat 

- Timbangan 

- Papan timbang 

3. Statistik Vital 

 



19 

 

 

Gambar 3. Cara pengukuran statistik vital bibit Sapi Bali 

jantan, (A) tinggi badan, (B) panjang badan, 

(C) lingkar dada. 

A. Lingkar Dada, dilakukan dengan pengukuran 

melingkar menggunakan pita ukur pada bagian dada 

dibelakang bahu (BSN, 2015). 
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𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖+𝑒𝑖𝑗 

B. Tinggi Pundak, dilakukan dengan pengukuran jarak 

dari bagian permukaan yang rata secara tegak lurus 

sampai bagian pundak tertinggi melewati bagian 

scapulla menggunakan mistar (BSN, 2015). 

C. Panjang Badan, dilakukan pengukuran jarak dari 

bongkol bahu (tuberositas humeri) sampai ujung 

tulang duduk (tuber ischii) menggunakan tongkat 

ukur (BSN, 2015). 

 

4. Karakteristik Kualitatif (BSN, 2015): 

- Bentuk Tanduk : Tumbuh baik dan mengarah ketengah 

- Warna Rambut :  - Cokelat kemerahan 

- Cokelat 

- Hitam kecokelatan 

 

3.5  Analisis Data 

Data dikelompokan berdasarkan tahun kelahiran ternak 

2014, 2015 dan 2016 pada umur 205 hari dan 365 hari 

meliputi karakteristik kualitatif, karakteristik kuantitatif dan 

korelasi statistik vital dan bobot badan. Data karakteristik 

kualitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan 

perbandingan berdasarkan tahun kelahiran serta pertumbuhan 

dan perubahan karakteristik fenotip berdasarkan umur 205 hari 

dan 365 hari. Karakteristik kuantitatif dianalisis menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola searah. Adapun model statistic dari RAL menurut 

Djarwanto (1998) adalah: 
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BNt=ta.SE 

𝑆𝐸 =  (
1

𝑛1
+
1

𝑛2
) .𝐾𝑇𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡 

Keterangan :  

    = pengamatan pada kelompok tahun kelahiran – i 

ulangan ke-j  

µ = Rata – rata umum 

αi = Tahun kelahiran ternak  

eij = Galat kelompok umur ke-i ulangan ke-j 

 

Selanjutnya dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil 

apabila terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata. Uji 

ini adalah prosedur pembanding dari nilai ditengah perlakuan 

(rata- rata perlakuan) dengan menggunakan gabungan kuadrat 

tengah sisa terda(KTG/S). Nilai uji menggunakan nilai-nilai 

pada Tabel t dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

BNt  : Uji beda nyata terkecil 

tα : Nilai baku uji t pada taraf uji α dan derajat bebas 

galat error. 

SE : Standart error/Galat baku 

 

Untuk pengujian dua rata-rata perlakuan dengan 

ulangan yang berbeda digunakan rumus: 
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𝑟

= 
𝑐𝑜𝑣𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

Keterangan: 

  1 : jumlah ulangan perlakuan pertama 

  2 : jumlah ulangan perlakuan kedua 

 

3.5.1 Korelasi Statistik Vital dan Bobot Badan Sapi Bali 

Jantan 

A. Koefisisen Korelasi (r) 

Korelasi merupakan hubungan (keeratan) antara dua 

variabel atau lebih yang dianalisis dengan analisis korelasi 

menggunakan program SPSS. Besarnya koefisien korelasi 

berkisar antara -1 s/d+1. Korelasi antara statistik vital dan 

bobot badan dihitungmenggunakan rumus:  

 

  

 

 

Keterangan: 

    : koefisien korelasi 

      : peragam variabel X dan Y 

    : simpangan baku variabel X 

   : simpangan baku variabel Y 

 

B. Koefisien Determinasi ( 2) 

Koefisien Determinasi merupakan besarnya pengaruh 

variabel X terhadap Y, yang dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

𝑅2 = (𝑟)2𝑥100% 
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Y = a + bX 

Keterangan: 

r : koefisien korelasi 

R : koefisien determinasi 

c : koefisien regresi 

 

Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear 

sederhana untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear 

sederhana menggunakan persamaan: 

 

 

 

Keterangan: 

Y = Variabel Terikat ( Bobot Badan)   

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X = Variabel Bebas 

nilai b = 
     

   
  

nilai a  = Ȳ - bX 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Korelasi : Hubungan (keeratan) antara dua variabel 

atau lebih yang dianalisis dengan analisis korelasi. 

2. Karakteristik Fenotip : Karakteristik kualitatif dan 

karakteristik kuantitatif 

3. Kualitatif  : Karakteristik yang dapat diamati secara 

visual 

4. Kuantitatif : Karakteristik yang dapat diukur 
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5. Statistik Vital : Lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

pundak 

6. Lingkar dada : Jarak lingkar dada diukur dengan 

melingkarkan pita ukur pada bagian dada dibelakang 

punuk (BSN, 2015).  

7. Panjang badan : Jarak dari bongkol bahu (tuberositas 

humeri) sampai ujung      

tulang duduk (tuber ischii), menggunakan tongkat ukur 

(BSN, 2015). 

8. Tinggi pundak : Jarak dari permukaan yang rata sampai 

bagian tertinggi pundak melewati bagian scapulla 

secara tegak lurus, menggunakan tongkat ukur (BSN, 

2015). 

9. Penyimpangan fenotip : Tutul, Tompel, Panjut (ekor 

putih). 

10. Panjut : Warna ekor mengalami perubahan warna 

menjadi putih 

 


