
BAB III 

MATERI DAN METODE 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. 

Pelaksanaan pengambilan data dilakukan pada bulan Januari sampai April 2013. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedet sapi Simpo dan 

Simlimpo hasil inseminasi dengan straw sapi Simmental dan sapi Limousin 

masing-masing sebanyak 25 ekor.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey pada pedet dan 

pemilihan sampel ternak dilakukan secara purposive sampling. 

Pengambilan sampel responden dilakukan secara acak dengan syarat : 1) 

Responden merupakan petani ternak akseptor IB. 2) Responden mempunyai 

catatan reproduksi (memiliki kartu IB). 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah performans produksi yaitu bobot lahir dan 

statistik vital (lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan).  



3.5 Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung persentase atau rata-rata 

dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan 

rumus: 
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dimana 

 ̅  = rata-rata 

X  = total sampel 

n  = banyaknya sampel 

sd  = standart deviasi 

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung persentase atau rata-rata 

dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis menggunakan uji t tidak 

berpasangan, dengan rumus sebagai berikut (Astuti, 2007): 
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Keterangan : 

X1  = Rata-rata pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Simmental 

X2  = Rata-rata pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Limousin  

Sd1  = Standard deviasi pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Simmental 

Sd2  = Standart deviasi pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Limousin 



n1  = Jumlah sampel pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Simmental 

n2  = Jumlah sampel pedet sapi Simpo hasil perkawinan dengan Limousin 

 

3.6 Batasan Istilah 

Bobot Lahir adalah bobot badan pada  penimbangan  saat lahir sampai umur 24 

jam (kg)  

Lingkar Dada merupakan ukuran besar tubuh dari sapi yang diukur tepat 

melingkar dibelakang siku/olecranon (cm) 

Panjang Badan merupakan ukuran besar tubuh dari sapi yang diukur  jarak lurus 

dari sendi bahu/tube humerus sampai benjolan tulang tapis/tuber ischiadius 

(cm) 

Tinggi Badan merupakan ukuran besar tubuh dari sapi yang diukur dari bagian 

tertinggi gumba ke tanah mengikuti garis tegak lurus dibelakang scapula 

(cm) 

 


