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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di unit penggemukan PT. Widodo Makmur 
Perkasa, Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur selama 3 bulan, yaitu 
mulai 1 Juli sampai dengan 1 Oktober 2011.  
 
3.2. Materi dan Metode Penelitian 
3.2.1. Materi penelitian 

Materi yang digunakan adalah sapi potong dara bangsa 
Brahman Cross sebanyak 33 ekor dengan bobot badan awal 326-398 kg, 
PI0 – PI4, dan frame L yang digemukkan secara feedlot.  

 
3.2.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan. 
Materi penelitian dibagi secara random menjadi 3 unit perlakuan, yaitu 
perlakuan lama penggemukan 1, 2 dan 2,5 bulan. Jadi, masing-masing 
unit perlakuan terdiri dari 11 ekor sapi. Sapi dipelihara dalam 1 pen 
kandang kelompok sampai mencapai waktu penggemukan yang 
ditentukan. 

Materi penelitian sebelum dimasukkan ke dalam pen ditimbang 
terlebih dahulu dan dicatat sebagai bobot badan awal.  Selain itu, juga 
dipasang ear tag bagi sapi yang belum terpasang ear tag. 

Pada masa pemeliharaan, semua sapi materi penelitian diberi 
pakan dan minum yang sama. Pakan yang diberikan secara kering 
berupa konsentrat buatan sendiri dan jerami serta pemberian air minum 
secara ad libitum. Sapi ditimbang setiap bulan sekali secara individu 
sampai dengan waktu penggemukan yang telah ditentukan. Jadwal 
pemberian pakan selama penelitian ditampilkan pada Tabel 1 berikut 
ini. 
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Tabel 1. Jadwal dan Jumlah Pemberian Pakan  
Waktu Pemberian Pakan Banyaknya 

06.30 WIB 40% dari total pemberian konsentrat 
07.30 WIB 100% dari total pemberian rumput gajah 
13.00 WIB 60 % dari total pemberian konsentrat 
19.00 WIB 100% dari total pemberian jerami 

 
3.2.3.  Tahapan Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan dengan tahapan: 
1. Sapi di lokasi Penelitian dipiih 33 ekor dengan syarat : bobot badan 

awal 326-398 kg, PI0 – PI 4, dan frame L sebagai materi penelitian 
2. Sapi materi penelitian ditempatkan di dalam satu pen (kandang 

penggemukan), pemberian pakan dilakukan sesuai dengan standart 
perusahaan berdasarkan periode waktu yang telah ditentukan. 

3. Penimbangan dilakukan setiap bulan sekali dan saat sapi dijual. 
4. Pertambahan bobot badan harian dihitung dari pertambahan bobot 

badan selama penggemukan dibagi lama penggemukan (day of feed) 
dengan satuan kilogram : 
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3.2.4. Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5. Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 
1. Bobot badan (BB) awal penggemukan (Kg) 
2. Bobot badan (BB) akhir penggemukan (Kg) 
3. Pertambahan bobot badan (PBB) selama penggemukan (Kg)  
4. Pertambahan bobot badan harian (PBBH) selama 

penggemukan (Kg) 

Usaha Penggemukan Sapi Pada 
Perusahaan Feedlot 

1. Dipilih sapi dara Brahman Cross dengan bobot 
326-398kg, PI 0 – PI 4, dan frame L 

2. Dicatat bobot sapi awal dan dipasang ear tag  

Sapi dipelihara 
pada 1 pen Pen D4b: pen dara 

Sapi dipanen dalam 
3 periode 

 1 bulan penggemukan: 
11 ekor  

 2 bulan penggemukan: 
11 ekor  

 2½ bulan penggemukan: 
11 ekor  

Sapi ditimbang dan 
dicatat bobot badannya 
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3.3. Analisa Data 
Data kemudian dianalisis menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (Completely Randomized Design) Pola Searah dengan 11 
ulangan dan analisa ragam (varian). Selanjutnya, dilakukan uji jarak 
Duncan (Duncan’s New Multiple–Range Test = DMRT) untuk 
mengetahui perbedaan nilai rata-rata diantara perlakuan lama waktu 
penggemukan. Adapun rumusnya menurut Yitnosumarto (1990) adalah 
sebagai berikut : 
1. Rumus Umum Rancangan Acak Lengkap : 

Y = μ + τ +ε  
Dimana : μ = nilai rerata (mean) 
    τ = pengaruh faktor perlakuan 
    ε = pengaruh faktor galat  

 
2. Rumus Uji Jarak Duncan : 

Uji hipotesis : H0 : μi = μi’ vs μi ≠ μi’  

Nilai kritis Duncan : Rp = rp,α,dbgalat    =  

Nilai rp,α,dbgalat dari tabel Duncan pada taraf nyata α 
 
3.4. Batasan Istilah 
1. Heifer  = Sapi betina yang belum pernah bunting 
2. BB awal = Bobot badan yang ditimbang saat grading 
3. BB akhir = Bobot badan yang ditimbang saat panen atau saat 
dibeli konsumen 
4. PBB  = Pertambahan Bobot Badan 
5. PBBH = Pertambahan Bobot Badan Harian 
 


