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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilakukan  pada 
bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2014.  

3.2 Materi Penelitian 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kambing hasil persilangan kambing Boer 
dengan kambing PE yang berumur 3-4 bulan 
sejumlah 46 ekor yang terdiri dari 25 ekor jantan dan 
21 ekor betina. 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Timbangan merk stearer dengan ketelitian 0,1 kg 

untuk penimbangan bobot sapih. 
2. Pita ukur merk butterfly dengan ketelitian 0,1 cm 

untuk mengukur lingkar dada. 
3. Tongkat ukur dengan ketelitian 0,1 cm untuk 

mengukur panjang badan dan tinggi gumba. 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode studi kasus yaitu dengan pengamatan 
dan penimbangan langsung pada ternak kambing 
hasil persilangan kambing Boer dengan kambing PE. 
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Penentuan sampel menggunakan purposive sampling 
yaitu sampel yang diambil telah ditetapkan 
berdasarkan kriteria tertentu yaitu ternak yang telah 
berusia 3-4 bulan. Penentuan lokasi ini berdasarkan 
pertimbangan dimana terdapat kambing Boer murni 
yang bersitifikat serta jumlah persilangan kambing 
hasil persilangan Boer dengan kambing PE yang 
telah memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu 
melebihi 30 ekor. 

Parameter yang diukur yaitu bobot sapih, 
panjang badan, lingkar dada dan tinggi gumba. 
Semua pengukuran terhadap ukuran-ukuran tubuh 
tersebut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 2 minggu 
sekali. Pengukuran ukuran tubuh menurut Noor, et 
al. (2001) dilakukan dengan cara: 
1. Bobot sapih diperoleh dengan cara menimbang 
ternak menggunakan timbangan.  
2. Panjang badan diukur dengan tongkat ukur dari 

bagian penonjolan tulang bahu (tuber humeri 
lateralis) sampai penonjolan tulang duduk (tuber 
ischii). 

3. Lingkar dada diukur menggunakan pita ukur 
melalui bagian tepat dibelakang kaki depan yang 
ditarik rapat. 

4. Tinggi gumba diukur dengan tongkat ukur tegak 
lurus dari permukaan tanah sampai ke bagian atas 
dari punggung. 
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Untuk mengurangi keragaman data bobot 
sapih harus dikoreksi berdasarkan jenis kelamin. 
Rumus faktor koreksi berdasarkan jenis kelamin 
(FKJK) menurut Lasley (1978) adalah sebagai 
berikut: 

Rata - rata Bobot Sapih Jantan 
FKJKBS  = 

Rata - rata Bobot Sapih Betina  

Untuk dapat memberi interprestasi terhadap 
koefisien korelasi yang ditemukan, maka dapat 
berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 2. 
sebagai berikut. 

Tabel 2. Pedoman interprestasi koefisien korelasi 
Interval Koefisien 

Korelasi Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 
0,200 – 0,399 Rendah 
0,400 – 0,599 Sedang 
0,600 – 0,799 Kuat 
0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

 Sumber : Sugiyono (2005) 

3.4 Variabel Pengamatan 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah: 
1. Rataan statistik vital (panjang badan, lingkar dada 

dan tinggi gumba) kambing hasil persilangan 
kambing Boer dan kambing PE. 
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2.  Bobot sapih kambing hasil persilangan kambing 
Boer dan kambing PE. 

3.5 Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah 

menggunakan uji korelasi dan regresi sederhana. 
Rumus matematik yang digunakan adalah sebagai 
berikut (Hasan, 2001) : 

 
Keterangan: 
r  = koefisien korelasi 
n  = jumlah ternak 
X  = statistik vital (panjang badan, lingkar 

dada dan tinggi gumba) 
Y  = bobot sapih 

Y = a + bx 
Keterangan: 
Y    =  variabel terikat (bobot sapih) 
a    =  konstanta 
b  =  koefisien regresi 
x     = variabel bebas (panjang badan, 

lingkar dada dan tinggi gumba) 
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Keterangan: 

  =  peragam variabel x dan y 
        =  simpangan baku variabel x 

 
Koefisien korelasi diuji menggunakan uji t 

untuk mengetahui derajat hubungan antara bobot 
sapih dengan panjang badan, lingkar dada dan tinggi 
gumba. Rumus matematik yang digunakan adalah 
sebagai berikut Sugiyono (2005) : 

 

Keterangan: 
r   = koefisien korelasi 
n  = jumlah data 

3.6 Batasan Istilah 
1. Bobot sapih : bobot badan kambing yang 

diukur pada saat umur 3-4 
bulan. 

2. Crossbreeding : perkawinan ternak antara 
kambing Boer dengan 
kambing PE. 

3. Kambing Boer : kambing tipe pedaging 
yang berasal dari Afrika 
Selatan. 
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4. Kambing PE : kambing hasil persilangan 
kambing Etawah (kambing 
jenis unggul dari India) dan 
kambing Kacang (kambing 
asli Indonesia). 

5. Lingkar dada : melingkar tepat dibagian 
belakang kaki depan (Noor, 
et al., 2001). 

6. Panjang badan : jarak lurus dari bagian 
tulang bahu (tuber humeri 
lateralis) sampai tulang 
duduk (tuber ischii) (Noor, 
et al., 2001). 

7. Tinggi gumba : jarak tegak lurus dari 
permukaan tanah sampai ke 
puncak gumba (Noor, et al., 
2001). 

 


