
21 
 

BAB III 
Materi dan Metode 

 
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 01 
Oktober sampai 01 November 2012 di kawasan Koperasi 
Agro Niaga Jabung, yaitu desa Gading kembar, Kabupaten 
Malang, Jawa Timur.  

 
3.2 Materi dan Metode Penelitian 

 Materi yang digunakan adalah data recording 100 
ekor sapi perah yang ada di Koperasi Agroniaga 
sebagai sampel dalam penelitian. Sampel dipilih 
secara proposive sampling dari desa Gading kembar, 
Kecamatan Jabung, Malang.  

 Perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain: 
a. Alat tulis. 
b. Kamera. 
c. Timbangan gantung kapasitas 100 kg. 

 
3.3 Variabel pengamatan. 
3.3.1 Variabel Dependent 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Paritas 
ternak yang diperoleh dari data IB yang ada di koperasi dan di 
cocokkan dengan data peternak.  

 
3.3.2 Variabel Independent 

a. Days Open 
Masa kosong (days open) adalah rata rata jarak 

waktu antara sapi melahirkan (partus) sampai terjadi 
kebuntingan kembali (Izquierdo, Campos, Lang, 
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Oaxaca, Suares, Jimenez, Jimenez, Betancurt dan Liera, 
2008)  

b. Service per Conception 
Service per Conception adalah angka yang 

menunjukkan jumlah inseminasi untuk menghasilkan 
kebuntingan dari sejumlah pelayanan (service) 
inseminasi yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina 
sampai terjadi kebuntingan. S/C dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

S/C = ୳୫୪ୟ୦ ୧୬ୱୣ୫୧୬ୟୱ୧ ୱୟ୫୮ୟ୧ ୲ୣ୰୨ୟୢ୧ ୩ୣୠ୳୬୲୧୬ୟ୬
୳୫୪ୟ୦ ୱୟ୮୧ ୠୣ୲୧୬ୟ ୷ୟ୬ ୢ୧ ୍୬ୱୣ୫୧୬ୟୱ୧

 

       
 (Hartati dkk., 2009) 

a. Calving Interval 
Calving Interval atau Selang beranak adalah rata-rata 

jangka waktu dari saat induk beranak hingga saat beranak 
berikutnya. Angka Calving Interval dapat dihitung dari 
penjumlahan Days Open dengan lama kebuntingan (Dwiyanto 
dan Inounu, 2009). 

 
3.4 Data Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi 
kasus. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. 

 
3.4.1 Data Primer 
3.4.1.1 Penilaian Kualitas Semen 

Penilaian kualitas semen berdasarkan angka Post 
Thawing Motility (PTM). Penilaian kualitas semen pada 
penelitian ini tidak dilakukan uji secara langsung, melainkan 
berdasarkan keterangan dari instansi terkait. 
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3.4.1.2 Penilian Keterampilan Inseminator dan Tingkat 
Pengetahuan Peternak 

Dilakukan dengan wawancara kepada petugas 
inseminator. Wawancara yang dilakukan dengan kuisioner 
berupa nama inseminator, program sertifikasi dan lama 
pengalaman menjadi inseminator, sedangkan informasi tingkat 
pengetahuan peternak dalam mendetekasi birahi sapi adalah 
berdasarkan keterangan dari inseminator.  
 
3.4.1.3 Penilaian Kuantitas dan Kualitas Pakan 
 Metode yang digunakan unutk memperoleh data 
kuantitas pakan adalah proposif sampling dengan menimbang 
pakan yang diberikan di beberapa peternak yang memiliki 
minimal 2 ekor ternak. Peternak dipilih dalam satu desa dengan 
jarak yang berjauhan dengan tujuan data dapat mewakili 
kuantintas pemberian pakan di desa tersebut. Penimbangan 
pakan menggunakan timbangan berkapasitas 100 kg dan 
dilakukan sebanyak 25 kali pada 25 peternak sapi. Pakan 
dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu hijauan berupa rumput gajah 
dan pucuk tebu dan pakan tambahan yaitu konsentrat, ampas 
tahu dan tepung roti. 
  Penilain pakan secara kualitas tidak dilakukan uji 
proksimat. Kandungan nutrisi pakan diketahui berdasarkan 
literatur dari jurnal, selanjutnya dilakukan perhitungan 
kandungan nutrisi yang diberikan pada ternak dan dibandingkan 
dengan tabel National Research Council (NRC) berdasarkan 
produksi susu 10 liter dan kandungan lemak 4%. Cara 
perhitungan nutrisi pakan sebagai berikut; 

1. Perhitungan kandungan Bahan Kering (BK) 
݊ܽ݇ܽ ܭܤ ݊ܽ݃݊ݑ݀݊ܽ݇ ݔ ݎܽ݃݁ݏ ݊ܽ݇ܽ ݊ܽ݅ݎܾ݁݉݁ܲ

100
 

 
2. Perhitungan kandungan Protein Kasar (PK) 
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݊ܽ݇ܽ ܭܲ ݊ܽ݃݊ݑ݀݊ܽܭ ݔ ݊ܽ݅ݎܾ݁݉݁ܲ ܭܤ
100

 

3. Perhitungan TDN (Total Digestible Nutrient) 

                           
  ௬ ௗ ௫ ்ே  

ଵ
 

 
3.4.2 Data Sekunder 
3.4.2.1 Penilaian Ternak 

Penilaian ternak berdasarkan paritas yakni berapa kali 
ternak tersebut melahirkan. Paritas tersebut dapat diketahui 
melalui data riwayat IB ternak yang meliputi tanggal IB dan 
tanggal partus ternak. Paritas dalam penelitian ini terdiri dari 
paritas 1 sampai 6. 
 
3.5. Analisa Data  

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan diolah 
secara deskriptif yaitu membandingkan hasil penelitian dengan 
literatur yang sudah ada. Data juga di uji secara statistik 
menggunakan Uji Kruskall Wallis uji Chi square di mana 
prosedur ujinya adalah membuat perangkingan data pada setiap 
perlakuan. Data di olah menggunaka SPSS versi 16.0. Pengujian 
One Way Anova, data diperiksa apakah ragam residual 
homogeny (homogenitas) dan apakah residual menyebar normal 
(normalitas) dengan Uji Homogenitas menggunakan Lavene dan 
Uji Normalitas menggunakan Komogorov smirnov. Apabila 
hasil tidak memenuhi (Ho ditolak, dengan alpha 0,05) maka 
dilanjutkan dengan pengujian menggunakan prosedur non 
parametric dari One Way Anova yaitu uji Kruskall Wallis. 

Uji Kruskall Wallis dimulai dengan  mengurutan (rank) 
dari kecil ke besar dari pengamatan-pengamatan Yij, ganti 
pengamatan-pengamatan Yij, dengan ranknya, yaitu Rij. 
Menghitung jumlah rank untuk masing-masing treatment, yaitu 
Ri. untuk i = 1, 2, ... , a  
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Rumus  statistik uji Kruskall Wallis sebagai berikut : 

 
Jika ada pengamatan yang sama maka rank Rij diambil 
rata-ratanya. Jika tidak ada pengamatan yang sama 
(kembar) maka : 

 
Jika ni  ≥ 5, H didekati dengan variabel random χ ² 
dengan derajat bebas df = a - 1. 
Hipotesis awal dari Metode Kruskall Wallis 
menggunakan sebaran statistik uji Chi square adalah : 

 Ho : tidak terdapat perbedaan rata-rata DO, S/C 
dan CI pada berbagai paritas;  

 H1: minimal terdapat sepasang rata-rata DO, 
S/C dan CI yang berbeda pada berbagai paritas. 

 


