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BAB III
METODE KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Penelitian dilaksanakan di sentra pembibitan sapi LIMPO Desa Wonoayu dan Desa
Sumberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 17 November 2014
sampai dengan 10 Januari 2015. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive
sampling) dengan pertimbangan jumlah populasi yang ada pada lokasi tersebut dan telah
ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi LIMPO betina yang masih
produktif sebanyak 143 ekor dari total populasi sebesar 322 ekor milik 110 peternak di
Desa Wonoayu dan Sumberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Pengambilan
sampel responden menggunakan metode non probability sampling. Non probability
sampling pada umumnya digunakan untuk suatu penelitian yang tidak diketahui jumlah
populasinya, sehingga tidak dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum terhadap
populasi (Gulo, 2002).

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode studi kasus
adalah penelitian tentang subyek penelitian yang berkaitan dengan suatu fase yang spesifik
dan keseluruan personalitas. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah persilangan
yang terjadi pada sapi betina di wilayah sumber bibit serta dampak yang timbul terhadap
produktivitasnya. Studi kasus memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap
suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai studi kasus (Wiratha, 2005).
Pengambilan sampel responden secara accidental sampling. Menurut Eriyanto (2007)
accidental sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan terhadap
responden yang secara kebetulan ditemui pada obyek penelitian ketika observasi sedang
berlangsung dan sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan peneliti. Kriteria yang
dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain responden memiliki sapi LIMPO betina yang
masih produktif dan telah dikawinkan minimal sekali.

3.4 Variabel Penelitian
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah produktivitas sapi LIMPO

berdasarkan aspek produksi yang meliputi struktur populasi, mutasi, calf crop, natural
increase, jumlah kelahiran, kematian, serta aspek reproduksi yang meliputi umur pertama
kawin, S/C, CR, APP, DO dan CI.
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3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dihitung persentase, rata-rata dan
simpangan bakunya, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Perhitungan standard deviasi
menurut Sudjana (2000) menggunakan rumus :

Keterangan :
n : Banyaknya sampel s : Standart deviasi
x : Rata-rata X : Nilai pengamatan ke-i

Perhitungan rataan kepemilikan ternak sapi potong oleh responden per tahun
dihitung dengan rumus sebagai berikut :

P.aw = P.ak + D + G – B – E

1. Pt = (P.aw + P.ak) : 2
2. x = Pt : R

Keterangan :
P.aw : Jumlah sampel akhir tahun atau saat pengamatan
P.ak : Jumlah sampel awal tahun atau setahun sebelum pengamatan
D : Jumlah kematian setahun (tidak termasuk dipotong)
G : Jumlah pengeluaran ternak dalam setahun
B : Jumlah kelahiran ternak selama setahun
E : Jumlah pemasukkan ternak selama setahun
R : Jumlah responden
Pt : Rataan sampel per tahun
x : Rataan kepemilkan ternak sapi per responden per tahun

(Budiarto, 1991)

3.6 Batasan Istilah

a. Produktivitas ternak : Kemapuan ternak untuk dapat berproduksi serta
bereproduksi.

b. Komposisi ternak
1. Pedet : Anak sapi umur 0 - 12 bulan (0,25 UT)
2. Sapi muda : Sapi umur 12 - 24 bulan (0,5 UT)
3. Sapi dewasa : Sapi umur >24 bulan (1 UT)

c. Calf crop : Pedet lepas sapih selama satu tahun dibagi dengan
jumlah induk yang pernah ada di daerah tersebut, yaitu
jumlah sapi betina dewasa sekarang dengan yang mati
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dan yang telah mutasi dikali 100 persen (Field and
Taylor, 2002)

d. Natural increase : Jumlah pertumbuhan populasi alami dengan
perhitungan persen kelahiran dikurangi persen kematian
(Budiarto, dkk, 2013)

e. Rataan kepemilikan
ternak

: Jumlah sampel awal ditambahkan jumlah sampel akhir
dibagi dua.


