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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan Kabupaten Pamekasan, tepatnya 

di Desa Murtajih dan Desa Medangan Kecamatan Pademawu. 

Waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data yaitu tanggal 

13 sampai dengan 19 September 2014. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sapi Madura jantan umur 12-24 bulan yang berasal dari 

Kabupaten Pamekasan sebanyak 40 ekor dengan perincian 23 

ekor dari Desa Murtajih dan 17 ekor dari Desa Dempu. 

 

3.3. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Timbangan bobot badan ternak digital dengan kapasitas 

1100 kg dengan kepekaan 0,5 kg 

 
Gambar 5. Timbangan Bobot Badan 
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2. Pita ukur digunakan untuk mengukur lingkar dada dengan 

skala ketelitian 0,1 cm 

 
Gambar 6. Pita Ukur 

 

3. Tongkat ukur untuk mengukur panjang badan, tinggi 

badan dan tinggi pinggul dengan skala ketelitian 0,1 cm. 

 
Gambar 7. Tongkat Ukur 

 

4. Kertas tabel untuk mencatat data penelitian 

 
Gambar 8. Kertas Tabel 
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3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

(Mansyur, 2010): 

a. Lingkar Dada (cm), yaitu ukuran panjang melingkar 

keliling yang diukur dalam satuan cm yang diambil 

dengan cara mengikuti lingkaran dada atau tubuh tepat di 

belakang bahu melewati gumba pada tulang rusuk ketiga 

sampai keempat atau pada sapi berpunuk tepat dibelakang 

punuk dengan menggunakan pita ukur. 

b. Panjang Badan (cm), yaitu ukuran panjang antara ujung 

samping tulang bahu (Tubercullum humeralis lateralis) 

sampai dengan ujung tulang duduk (Tubercullum 

ischiadium) seekor ternak. 

c. Tinggi Badan (cm), yaitu jarak lurus dari titik tertinggi 

tulang gumba sampai ke permukaan tanah. 

d. Tinggi Pinggul (cm), yaitu jarak antara titik tertinggi 

tulang pinggul sampai permukaan tanah. 

e. Bobot Badan (kg), yaitu bobot ternak yang diperoleh dari 

proses penimbangan sapi menggunakan timbangan bobot 

badan. 

f. Umur (bulan), yaitu waktu yang diukur sejak sapi lahir 

yang dapat diketahui dengan cara wawancara dengan 

pemilik sapi serta pengamatan berdasarkan jumlah gigi 

seri. 

 

3.5. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei dan pengukuran secara langsung di lapang. Teknik 

pengambilan dilakukan dengan cara purposive sampling atau 

dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas 
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kriteria tertentu yaitu sapi Madura jantan berumur 12-24 

bulan. Pengukuran sifat kuantitatif sapi Madura jantan 

dilakukan di kabupaten Pamekasan yang merupakan 

pengembangan sapi Madura. Sebelum dilakukan pengukuran 

tubuh ternak yang meliputi lingkar dada, panjang badan, tinggi 

badan dan tinggi pinggul terlebih dahulu mengamati umur 

ternak, selanjutnya bobot badan ternak tersebut. Bobot badan 

sapi ditimbang dengan menggunakan timbangan digital 

kapasitas 1100 kg dan dengan tingkat ketelitian 0,5 kg. Data 

bobot badan diperoleh dengan cara menimbang sapi dengan 

menaikkan pada timbangan yang telah diberi papan. 

Penentuan umur sapi ditentukan dengan cara mewawancarai 

pemilik ternak tersebut serta dilakukan penafsiran umur 

dengan mengamati pergantian gigi seri susu menjadi gigi seri 

permanen. Cara penafsiran umur dari gigi yaitu setelah 

statistik vital ternak diukur, mulut sapi dibuka lalu diamati 

pergantian giginya. Cara pengukuran lingkar dada, panjang 

badan, tinggi badan dan tinggi pinggul menurut dapat dilihat 

pada Gambar 9, 10 dan 11 (Santoso, 2003). 
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Gambar 9. Berbagai Pengukuran Ukuran Tubuh Ternak 

Sapi 

 

 
Gambar 10. Penggunaan Pita Ukur 

 

 Penggunaan pita ukur untuk mengukur lingkar dada 

diukur dalam satuan cm yang diambil dengan cara mengikuti 

Keterangan: 

1 = Panjang badan 

2 = Lingkar dada 

3 = Tinggi badan 

4 = Tinggi pinggul 
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lingkaran dada atau tubuh tepat di belakang bahu melewati 

gumba atau pada sapi berpunuk tepat di belakang punuk. 

 

 
Gambar 11. Penggunaan Tongkat Ukur Stainless Steel 

 

  Tinggi badan diukur dari bagian tertinggi badan atau 

gumba ke tanah mengikuti garis tegak lurus dengan 

menggunakan tongkat ukur dari stainless steel. Untuk tinggi 

pinggul diukur dari bagian tertinggi pinggul ke tanah 

mengikuti garis tegak lurus dengan menggunakan tongkat 

ukur dari stainless steel.sedangkan panjang badan diukur 

dengan menarik garis horizontal dari tepi depan sendi bahu 

sampai ke tepi belakang bungkul tulang duduk yang juga 

dengan menggunakan tongkat ukur. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. 

 

 



51 

 

3.6. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari ukuran statistik vital sapi 

Madura jantan yang meliputi lingkar dada, panjang badan, 

tinggi badan dan tinggi pinggul dimasukkan dalam rumus 

analisis regresi linier sederhana untuk meperoleh nilai 

korelasi, regresi dan determinasi. Koefisien regresi 

menggambarkan besarnya perubahan pada Y  untuk setiap 

kenaikan 1 unit X. Rumus analisis regresi sederhana sesuai 

dengan Harinaldi (2005) adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Dimana: 

   
 




 








n
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Keterangan: 

Y = nilai estimate variabel terikat (dependent) 

X = nilai variabel bebas (independent) 

a  = titik potong garis regresi pada sumbu Y  atau nilai 

estimate Y  bila X=0 

b  = koefisien arah regresi (kemiringan) 

 Persamaan regresi linier tersebut belum diketahui 

seberapa akurat hasil perkiraan tersebut. Untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya, maka 

perlu dilakukan uji anova. Uji ANOVA berfungsi untuk 

menguji model regresi hasil analisis memiliki hubungan yang 

signifikan atau tidak. Rumus uji Anova menurut Harinaldi 

(2005) dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Tabel uji ANOVA  

Ragam Db JK KT Fhitung 

Regresi 1 b(JHKxy) JKreg/dbreg KTreg/KTgalat 

Galat n-2 JKtotal - JKreg JKgalat/(n-2) 
 

Total n-1 ∑Yi
2
-(∑Yi )

2
/n 

  

Ftabel = Fα, 1, n-2  

Sumber: Harinaldi (2005) 

 

 Setelah dilakukan analisis uji Anova maka diketahui 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika 

terdapat hubungan yang signifikan, maka dapat dilanjutkan ke 

tahap interpretasi. Tahap interpretasi merupakan tahap untuk 

menentukan arah hubungan antara variabel tersebut yaitu 

dengan mencari nilai korelasi,dan determinasinya. Budiwati, 

Budiyono, Setyawati dan Indrawati (2010) menyatakan 

koefisien korelasi (r) digunakan untuk mengetahui: 

a. Kuat atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dan 

variabel tidak bebas 

b. Nilai koefisien korelasi berada antara 1 dan -1 (-1 ≤ r ≤ 

1). 

c. Variabel-variabel dikatakan memiliki korelasi yang kuat 

jika nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0,5 atau 

lebih kecil dari -0,5 

 Jika nilai koefisien korelasinya positif berarti kenaikan 

(penurunan) nilai variabel bebas pada umumnya diikuti oleh 
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penurunan (kenaikan) nilai variabel tidak bebas. Adapun 

rumus perhitungan untuk menentukan koefisien korelasi (r) 

antara variabel tidak bebas (Y ) terhadap variabel bebas (X) 

menurut Budiwati, dkk (2010) yaitu sebagai berikut: 
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Setelah diketahui nilai r, maka dilakukan 

penghitungan untuk mendapatkan nilai determinasi (R
2
). R

2
 

merupakan koefisien determinasi yg menyatakan besarnya 

peubah X yang mempengaruhi peubah Y . 

Data yang diperoleh dari ukuran statistik vital sapi 

Madura jantan yaitu lingkar dada dimasukkan dalam rumus 

pendugaan bobot badan yaitu rumus Schoorl dan Smith.  

Menurut Gafar (2007) rumus-rumus yang dapat digunakan 

untuk menduga bobot badan adalah : 

 

 

 
Keterangan: LD = Lingkar Dada 

 

Perhitungan pendugaan bobot badan sapi Madura 

jantan menggunakan rumus Schoorl dan Smith digunakan 

untuk membandingkan hasil nilai pendugaan bobot badan dari 

perhitungan menggunakan rumus regresi. Selanjutnya untuk 
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mengetahui ketepatan rumus pendugaan maka dihitung 

besarnya nilai penyimpangan antara bobot badan hasil 

pendugaan menggunakan rumus dengan bobot badan timbang. 

 Untuk mengetahui nilai penyimpangan persamaan 

regresi linier tersebut maka perlu dilakukan penghitungan 

persentase penyimpangan. Besarnya nilai penyimpangan 

menurut Gafar (2007) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  P      = Persentase penyimpangan 

  BBR = Bobot badan hasil pendugaan 

menggunakan rumus 

  BBT = Bobot badan hasil timbang 

 

 Nilai penyimpangan merupakan dasar penerimaan 

atau penolakan terhadap rumus Schoorl dan Smith apabila 

diaplikasikan terhadap sapi Madura jantan umur 12-24 bulan. 

Rumus pendugaan bobot badan yang nilainya menghasilkan 

penyimpangan lebih dari 10 persen tidak layak dijadikan 

acuan untuk menduga bobot badan karena nilai 

penyimpangannya yang terlalu besar. Menurut Akbar (2008), 

apabila nilai penyimpangan yang diperoleh lebih besar dari 

10%, maka perlu dibuat rumus baru dengan memperhatikan 

korelasi antara statistik vital dengan bobot badan. 
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3.7. Batasan Istilah 

Bobot badan timbang : berat total individu ternak sete-lah 

dilakukan penimbangan. 

Lingkar dada       : lingkaran keliling dada yang di-

ukur dekat kaki depan bagian 

belakang. 

Panjang badan : panjang antara ujung samping 

tulang bahu (Tubercullum 

humeralis lateralis) sampai dengan 

ujung tulang duduk (Tubercullum 

ischiadium) seekor ternak. 

Tinggi Badan : jarak lurus dari titik tertinggi tulang 

gumba sampai ke permukaan 

tanah. 

Tinggi Pinggul : jarak antara titik tertinggi tulang 

pinggul sampai permukaan tanah. 

Regresi : metode analisis statistik yang di-

gunakan untuk melihat pengaruh 

antara dua atau lebih variabel. 

Koefisien korelasi  : nilai yang menunjukkan keera-tan 

hubungan antara dua variabel. 

Koefisien determinasi : proporsi variabilitas dalam suatu 

data yang dihitung berdasarkan 

model statistik. 


