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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, 

Pamekasan, Sampang dan Bangkalan di Madura. Pengambilan 

data dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2011. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 104 

ekor (51 ekor jantan dan 53 ekor betina) sapi  Madura murni  

umur 4 bulan yang berasal dari 29 ekor pejantan dan 104 ekor 

induk sapi Madura murni 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengamatan dan pengukuran langsung pada ternak sapi umur 4 

bulan. Pemilihan sampel ternak dilakukan secara purposive 

sampling 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati adalah bobot badan dan ukuran 

tubuh (lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan). 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Sifat Kuantitatif Sapi Madura 

Data bobot badan dan ukuran tubuh sapi Madura umur 4 

bulan yang diperoleh dihitung rata-rata dan simpangan 

bakunya. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap 

variabel yang diukur digunakan uji t tidak berpasangan dengan 

rumus sebagai berikut (Astuti, 2007): 
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Keterangan : 

X1  = Rata-rata bobot badan dan ukuran tubuh sapi  

Madura jantan 

X2  = Rata-rata bobot badan dan ukuran tubuh sapi 

Madura betina 

  = Standart deviasi bobot badan dan ukuran tubuh sapi 

Madura jantan 

 = Standart deviasi bobot badan dan ukuran tubuh sapi 

Madura betina 

n1  = Jumlah sampel sapi Madura jantan 

n2  = Jumlah sampel sapi Madura betina 

 

3.5.2 Estimasi Nilai Heritabilitas (h
2
) 

Komponen ragam untuk menduga nilai heritabilitas sifat 

kuantitatif dihitung menggunakan metode Restricted 

Maximum Likelihood (REML) dengan Linear Mixed Model. 

Analisis tersebut menggunakan program  GenStat 12.2. 

Pengaruh tetap adalah kabupaten, jenis kelamin dan sistem 

perkawinan sedangkan pengaruh acak adalah pejantan.  

Persamaam statistik Linear Mixed Model adalah sebagai 

berikut 

Y = XT + Zu + e 

Keterangan: 

Y = vektor pengamatan  (n x 1) 

T = vektor dan pengaruh tetap (t x 1) 

u = vektor dari pengaruh acak (b x 1) 

X = matriks yang berkaitan dengan pengaruh tetap (n x t) 
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Z = matriks yang berkaitan dengan pengaruh acak (n x b) 

e= vektor error (n x 1)                                         (Knight, 2008) 

 

Pendugaan nilai heritabilitas menggunakan metode 

hubungan saudara tiri sebapak (paternal half sib correlation) 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola searah dengan 

unbalanced design (Becker, 1975). Model statistiknya adalah 

sebagai berikut: 

ijkiijk eY  
 

Keterangan :  

ijkY  = data dari anak ke k dari induk ke j dengan pejantan 

ke i 

  = rata-rata populasi 

i  = pengaruh dari pejantan ke i 

ijke   = penyimpangan pengaruh lingkungan dan genetik 

yang tidak terkontrol 

 

Komponen-komponen korelasi dalam kelas yaitu suatu 

kemiripan antar saudara tiri, dapat ditentukan sebagai berikut : 

t  = 
22

2
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Nilai heritabilitas dihitung dengan persamaan: 

h²  = 4t   = 
22

24

ES
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dengan  

h²  = heritabilitas 

t  = korelasi dalam kelas 
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  = ragam pejantan 

  = ragam error 

 

Simpangan baku heritabilitas dihitung dengan rumus: 

 

 
 

 
 

Keterangan : 

k  = koefisien 

n  = jumlah keturunan 

s  = jumlah pejantan 

 

3.5.3 Korelasi Fenotip 

Keeratan ukuran tubuh dengan bobot badan umur 4 

bulan diestimasi menggunakan metode korelasi antar sifat 

dengan rumus : 

 
Keterangan  

r  = koefisien korelasi  

covxy  = peragam variabel x dan y  

σx = simpangan baku variabel x 

σy  = simpangan baku variabel y  
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Koefisien Determinasi  

Koefisien Determinasi (r
2
)  dihitung dengan kuadrat dari 

nilai koefisien korelasi yang menggambarkan besarnya 

variabel bebas X yang mempengaruhi variabel tidak bebas Y
 

Rumus = R = r
2 

 

3.6 Batasan Istilah 

Bobot Badan adalah ukuran tubuh sapi yang diukur dengan 

menggunakan timbangan badan yang mempunyai 

kapasitas ketelitian 0,1 kg dengan cara ternak digendong 

kemudian hasilnya dikurangi bobot badan yang 

menggendong 

Lingkar Dada adalah ukuran tubuh dari sapi yang diukur  tepat 

melingkar dibelakang siku/olecranon (cm) 

Panjang Badan adalah ukuran tubuh dari sapi yang diukur 

pada jarak lurus dari sendi bahu/tube humerus sampai 

benjilan tulang tapis/tuber ischiadius (cm) 

Tinggi Badan adalah ukuran tubuh dari sapi yang diukur dari 

bagian tertinggi gumba ke tanah mengikuti garis tegak 

lurus dibelakang scapula (cm). 

 


