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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di peternakan sapi perah 

CV Lemboepasang yang berada di Dusun Rojopasang, 
Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 
Pasuruan. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 
26 September-18 Oktober 2011. 

3.2. Materi Penelitian 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data rekording bobot lahir dari 38 ekor pedet PFH 
(betina= 21 ekor, jantan= 17 ekor) pada paritas berurutan 
(paritas 2 dan 3) dan 64 ekor (betina= 39 ekor, jantan= 25 
ekor) pada paritas tidak berurutan (2 paritas). 

3.3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus. Data yang digunakan berupa data 
sekunder yang didapat melalui wawancara dengan 
pemilik dan pengelola peternakan. 

3.4. Variabel Penelitian 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

bobot lahir pedet PFH pada paritas 1, 2, 3, dan 4. 

3.5. Analisis Data 

3.5.1. Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Bobot Lahir 
Pengaruh jenis kelamin terhadap bobot lahir 

dianalisis dengan uji-t tidak berpasangan (unpaired t-test) 
dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 
��=  pooled standard deviation (standar deviasi 

bersama) 
S1 =  standar deviasi bobot lahir pedet jantan 
S2 =  standar deviasi bobot lahir pedet betina 
n1 =  jumlah ulangan bobot lahir pedet jantan 
n2 =  jumlah ulangan bobot lahir pedet betina ��	 = rataan bobot lahir pedet jantan (kg) ��
�= rataan bobot lahir pedet betina (kg) 
SE = standard error 

3.5.2. Ripitabilitas Bobot Lahir 
Bobot lahir yang diperoleh dikoreksi terlebih 

dahulu berdasarkan jenis kelamin pedet. Faktor koreksi 
(FK) dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: ������������������������������������ (kg) ������������������������������������ (kg) 
Bobot lahir (BL) pedet berjenis kelamin betina 

dikoreksi ke arah jantan, yang dihitung dengan rumus 
sebagai berikut: 
BL betina terkoreksi = BL betina × FK 

Nilai ripitabilitas dihitung menggunakan metode 
korelasi antar kelas (interclass correlation) dengan 
rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 
r = ripitabilitas 
x = bobot lahir pada pengukuran 1 
y = bobot lahir pada pengukuran 2 

Standard error (SE) dihitung dengan rumus 
sebagai berikut: 
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Keterangan: 
k1 = M = jumlah pengamatan 
N = jumlah individu yang diukur (ekor) 

3.5.3. Most Probable Producing Ability (MPPA) 
Nilai MPPA dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: ���� = Most Probable Producing Ability ���������� = jumlah pengamatan (kelahiran) ����������� = ripitabilitas 
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����������� = rataan bobot lahir individu (kg) ��         = rataan bobot lahir populasi (kg) 

3.7. Batasan Istilah 
Ripitabilitas (r) 1) adalah angka pengulangan atau korelasi 

antara performans sekarang dengan performan di 
masa mendatang, 2) ragam genetik ditambah 
ragam lingkungan permanen dibagi dengan ragam 
total (ragam genetik ditambah ragam lingkungan 
permanen ditambah ragam lingkungan temporer). 

Bobot lahir adalah bobot pada saat pedet dilahirkan atau 
bobot pedet yang ditimbang dalam kurun waktu 
24 jam sesudah lahir. 

Lingkungan permanen adalah lingkungan yang dapat 
mempengaruhi produktivitas ternak selama 
hidupnya, misalnya penyakit, kurang gizi pada 
awal pertumbuhan, dan keadaan gizi selama 
dalam kandungan. 

Lingkungan temporer adalah lingkungan yang dapat 
mempengaruhi produktivitas ternak yang bersifat 
sementara. 

Most Probable Producing Ability (MPPA) adalah suatu 
pendugaan produksi ternak di masa mendatang 
yang didasarkan atas produksi sekarang dan di 
masa yang lalu. 


