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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Pemotongan 

Hewan (RPH) Gadang Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai 31 Agustus 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian adalah sapi Peranakan Limousin dari 

hasil penggemukan skala rakyat yang dipotong di RPH 

Gadang, Kota Malang dengan jumlah sapi yang digunakan 

sebanyak 180 ekor berjenis kelamin jantan dengan rata-rata 

bobot potong  418,58 ± 41,55 kg dan kisaran umur 2,5-4 tahun 

(PI 2, 4 dan 6). Peralatan yang digunakan adalah timbangan 

digital untuk penimbangan bobot potong sapi dengan ketelitian 

1 kg, timbangan karkas dengan ketelitian 0,5 kg, timbangan 

daging dengan skala ketelitian 0,1 kg, pita ukur merk butterfly 

dengan kapasitas panjang 4 meter dengan ketelitian 1 cm. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. 

Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Dilakukan pencatatan terhadap nomor identitas (nama 

pemilik), jenis kelamin, dan umur. 

2. Dilakukan penimbangan bobot badan sebelum 

dilakukan pemotongan. 

3. Pengukuran parameter tubuh menurut Battaglia and 

Mayrose (2001) meliputi: 
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- Panjang badan, diukur dengan menarik garis 

horizontal dari tepi depan sendi bahu sampai ke tepi 

belakang bungkul tulang duduk 

- Tinggi badan, diukur dari bagian tertinggi gumba ke 

tanah mengikuti garis tegak lurus dengan 

menggunakan tongkat ukur 

- Lingkar dada, ditarik dengan cara mengikuti 

lingkaran dada tepat dibelakang bahu melewati 

gumba atau pada sapi berpunuk tepat dibelakang 

punuk 

4. Sapi digiring menuju ruang penyembelihan. 

5. Pendugaan umur dilakukan dengan melihat jumlah 

gigi seri permanen (PI). 

6. Penyembelihan dilakukan dengan memotong saluran 

pernafasan, makanan, dan dua urat darah pada leher 

(SNI, 2008). 

7. Penggantungan dilakukan untuk menyempurnakan 

proses keluarnya darah. 

8. Ternak dikuliti dan dikeluarkan bagian jeroan, hingga 

pemisahan kepala dan kaki mulai dari tarsus/karpus 

kebawah, organ reproduksi, ambing, ekor, dan lemak 

berlebih (SNI, 2008) 

9. Karkas dibelah memanjang antara karkas bagaian 

kanan dan kiri dilakukan secara manual dengan 

memotong bagian tulang belakang dengan kapak 

(Field, 2007). 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Pendugaan umur melalui  (PI), jenis kelamin, panjang 

badan (PB), tinggi badan (TB), lingkar badan (LD), 

bobot badan (BB) dan bobot karkas (BK). 

2. Bobot potong yaitu hasil penimbangan sapi sebelum 

disembelih (Field, 2007). 

3. Bobot karkas adalah bagian tubuh sapi sehat yang 

telah disembelih secara halal, telah dikuliti, 

dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala dan kaki mulai 

dari tarsus/karpus kebawah, organ reproduksi dan 

ambing, ekor serta lemak yang berlebih (SNI, 2008) 

4. Persentase karkas dijelaskan oleh Prado, et al. (2008) 

merupakan rasio dari bobot karkas segar terhadap 

bobot hidup yang dinyatakan dengan rumus : 

 

 

3.5 Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan analisis ANOVA one 

way classification yang digunakan untuk membandingkan 

nilai rata-rata pada tiga populasi (Usman, 2008) adalah sebagai 

berikut : 

 

Jumlah kuadrat perlakuan (JKT) dapat dicari dengan rumus:  

𝐽𝐾𝑇 =    
𝑌2

𝑟
 − (

𝑌2

𝑡𝑟
)

𝑡

𝑖=1

 

 

Keterangan : 

JKT :Ukuran dispersi dari anggota kelompok terhadap rataan 

masing-masing kelompok perlakuan 

Yi : Total sampel untuk kelompok perlakuan i 

Persentase Karkas = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝐾𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝
 x 100% 
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(
  𝑌2

𝑡𝑟
) : Faktor koreksi 

 

Jumlah kuadrat total (JK) atau total sum of square dapat dicari 

dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑌 =   𝑌𝑖𝑗
2

𝑟

𝑗=1

𝑡

𝑖=1

− (
𝑌2

𝑡𝑟
) 

Keterangan : 

JKY : Ukuran dispersi dari anggota kelompok dari perlakuan 

terhadap rataan seluruh kelompok percobaan 

Yij : Total sampel seluruh percobaan 

(
  𝑌2

𝑡𝑟
) : Faktor koreksi 

 

Sehingga jumlah kuadrat galat (error) dapat dihitung dengan: 

JKE = JKY- JKT 

Keterangan : 

JKE :Ukuran dispersi dari rataan kelompok perlakuan  

terhadap rataan seluruh percobaan 

 

Uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Uji BNT dapat dicari 

dengan rumus sebagai berikut (Sampurna, 2013): 

𝐵𝑁𝑇𝛼 =   𝑡𝛼𝑑𝑓  
2  𝑀𝑆𝐸 

𝑟
 

Keterangan : 

BNT = Uji beda nyata terkecil 
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tadf = Tabel-t 

MSE = Galat 

r = Jumlah data dalam kelompok 

 

Uji korelasi dan regresi linier sederhana digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara ukuran tubuh, bobot 

potong dan bobot karkas pada kelompok sapi masing-masing 

umur yang berbeda. Nilai koefisien korelasi menurut Usman 

(2008) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛   𝑋𝑌 −    𝑋   𝑌 

 𝑛   𝑋2 −    𝑋 2 𝑛   𝑌2 −    𝑌 2
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = Hubungan variabel X dengan variabel Y 

X = Nilai variabel X 

Y = Nilai variabel Y 

n = banyak data 

 

Pengujian signifikasi koefisien korelasi :      𝑡 =  
𝑟   𝑛−2

1−𝑟2
 

Persamaan regresi :  Y = a + bx 

Nilai b dihitung dengan rumus : 𝑏 =  
𝑛    𝑋𝑌  −   𝑋   𝑌 

𝑛    𝑋2 −  𝑋 2
 

Nilai a dihitung dengan rumus : 𝑎 =  
 𝑌−𝑏    𝑋 

𝑛
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3.6 Batasan Istilah 

a. Average Daily Gain (ADG); Pertambahan bobot badan 

harian pada ternak. 

b. Crossbreeding; Persilangan antar ternak dari bangsa yang 

berbeda. 

c. Permanent incisors; Gigi yang tanggal pada ternak 

ruminansia dan digunakan untuk mengestimasi umur. 

d. Recording; Data produksi yang digunakan untuk 

mempermudah dalam managemen ternak. 

 


