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 BAB III 

MATERI DAN METODE 
 

3.1. Lokasi dan Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat 

kambing PE , Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. 

Pelaksanaannya dimulai pada tanggal 12 September sampai 

dengan 12 Oktober 2011. Penentuan lokasi penelitian secara 

purposive sampling yaitu berdasarkan pada daerah sentra 

pembibitan dan pengembangan kambing PE yang berada di 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. 
 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kambing PE milik petani ternak di  tiga Desa di Wilayah 

Kecamatan Senduro yaitu Desa Kandang Tepus, Desa 

Kandangan dan Desa Senduro sebanyak 90 ekor induk 

kambing antara umur 1,5-3 tahun dan 90 ekor kambing lepas 

sapih antara umur 3-5 bulan.  
 

3.2.1. Peralatan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

- Timbangan pegas, untuk mengukur bobot badan 

ternak. 

3.2.2. Sampel Penelitian 

Jumlah responden yang diperoleh dari hasil penelitian 

di tiga Desa di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang pada 

masing-masing tingkatan umur adalah sebagai berikut : 

- PI2 dengan jumlah responden 11 peternak 

- PI4 dengan jumlah responden 25 peternak 

- PI6 dengan jumlah responden 9 peternak 

- PI8 dengan jumlah responden 16 peternak 
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3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan yaitu survey dengan 

pengamatan dan wawancara langsung dengan petani ternak 

kambing PE di Kec. Senduro Kab. Malang, dengan  

menggunakan kuisioner sebagai alat bantu pengambilan data 

primer (lampiran 10). Sedangkan data sekunder, yaitu 

mengenai keadaan wilayah, jumlah petani ternak dan populasi 

ternak di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang diperoleh 

dengan mengambil data dari Dinas Peternakan Kabupaten 

Lumajang dan instansi terkait. 

  Kriteria-kriteria yang digunakan untuk penentuan 

sampel penelitian yaitu minimal induk sudah beranak satu kali 

dan mempunyai catatan reproduksi yang lengkap, sedangkan 

untuk pertambahan bobot badan diambil dari anak kambing 

lepas sapih. 

 

3.3.1. Prosedur Penelitian 

 Data dibagi menjadi 4 kelompok umur. Penentuan 

umur kambing didasarkan pada jumlah gigi seri dan jumlah 

keausanya.  

Menurut Murtidjo (1993), penentuan umur kambing sebagai 

berikut : 

2 buah gigi seri (PI2): umur 1-1,5 tahun 

4 buah gigi seri (PI4) : umur 1,5-2 tahun 

6 buah gigi seri (PI6) : umur 2.5-3 tahun 

8 buah gigi seri (PI8) : umur 3-4 tahun  

 Pengukuran bobot badan kambing PE lepas sapih di 

lokasi penelitian menggunakan timbangan bobot badan 

gantung, yaitu dengan cara timbangan digantung di tiang 

kemudian kambing di timbang menggunakan kain yang 

dikaitkan pada ujung timbangan. 
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati meliputi identitas responden 

petani ternak, identitas ternak, efesiensi reproduksi yang 

meliputi umur induk, S/C, Litter Size, perkawinan kembali 

stelah beranak, Days open, Kidding Interval, dan pertambahan 

bobot badan harian. Perhitungan pertambahan bobot badan 

tersebut mengikuti rumus Soeparno (1992) sebagai berikut : 

                                      W2 – W1 

PBBH (g/ekor/hari) = ___________ 

                                        T2 – T1 

Keterangan : PBBH = Pertambahan bobot badan harian 

         W1  = Berat awal penimbangan 

         W2  = Berat akhir penimbangan 

         T1  = Awal waktu penimbangan (hari) 

         T2  = Akhir waktu penimbangan (hari) 

 

3.5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi dan disusun dalam 

tabel, kemudian dihitung presentase rata-rata dan simpangan 

bakunya (standar deviasi). Analisa data menggunakan cara 

deskriptif. Perhitungan rata-rata dan simpangan bakunya 

sebagai berikut ( Hafez, 1993): 

                                  SD =  

Keterangan : n = banyaknya sampel 

          Sd = Standar deviasi 

          X = Rata-rata 

          X = total sampel 

Analisa nilai S/C dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut : 
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   Jumlah total perkawinan 

  S/C = 

   Jumlah ternak yang dikawinkan  

 Perbandingan penampilan reproduksi dengan masing-

masing kelompok umur ternak dianalisa dengan menggunakan 

uji t tidak berpasangan. Uji ini digunakan pada masing-masing 

kelompok umur dengan jumlah ternak yang sama maupun 

tidak sama. Perhitungan dengan uji t menggunakan rumus 

sebagai berikut (Hafez, 1993) : 

                      

 thit =  

 

3.6. Batasan Istilah 

1. Bobot  Lahirq             : bobot badan anak kambing yang 

   baru dilahirkan dengan batasan  

   1 hari 

2. Service Per Conception : keberhasilan ternak  melakukan 

perkawinan untuk menghasilkan         

satu kebuntingan. 

3. Litter Size     : jumlah anak per kelahiran atau 

     jumlah anak yang lahir per ekor 

     induk. 

4. Days Open      : lamanya waktu ternak kambing 

     Setelah melahirkan sampai bunting 

     lagi. 

5. Kidding Interval     : jarak antara beranak pertama ke 

     beranak berikutnya pada kambing. 


