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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 

Jawa Timur. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 9-30 Juni 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah data 80 ekor indukan 

sapi potong betina yang terdiri dari 40 ekor sapi Limpo dan 40 ekor sapi PO yang 

minimal telah partus dua kali. Sample dipilih secara acak dalam satu Kecamatan 

Maron Kabupaten Probolinggo. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah survei. Data yang diambil 

adalah data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara 

wawancara langsung dengan peternak. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan 

melihat data IB di Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo. 

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan kriteria sebagai 

berikut:  

1. Sapi betina indukan minimal partus dua kali. 

2. Memiliki recording IB yang lengkap, meliputi: tanggal IB dan tanggal 

partus.  

Setelah data lapang diperoleh, kemudian dimasukkan ke program MS. Exel untuk 

diolah, kemudian dilakukan analisa data menggunakan program SPSS versi 16. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati untuk mengetahui keberhasilan IB dalam penelitian 

ini antara lain: Service per Conception (S/C), Days Open (DO), Conception Rate 

(CR), dan Calving Interval (CI). 
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3.5 Analisa Data  

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan statistik 

dengan menggunakan Uji-t tidak berpasangan untuk membandingkan nilai atau 

variable reproduksi sapi Limpo dan sapi PO, kemudian dilanjut dengan uji 

ANOVA untuk membandingkan data reproduksi antar paritas. 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Efisiensi  Reproduksi :  Ukuran kemampuan seekor sapi untuk 

bunting dan menghasilkan keturunan. 

2. Paritas :  Suatu periode dalam proses siklus 

reproduksi ternak dengan indikasi jumlah 

partus induk sapi. 

3. Limpo :  Sapi persilangan antara pejantan Limousin 

dan indukan Peranakan Ongole. 

4. Service per Conception (S/C) :  Angka yang menunjukkan jumlah 

inseminasi untuk menghasilkan 

kebuntingan dari sejumlah pelayanan 

(service) inseminasi yang dibutuhkan oleh 

seekor ternak betina sampai terjadi 

kebuntingan.  

5. Days Open (DO) :  Jarak antara waktu induk beranak sampai 

dengan bunting kembali.  

6. Conception Rate (CR) :  Presentase ternak yang berhasil bunting 

pada IB pertama. 

7. Calving Interval (CI) :  Angka waktu dari saat induk beranak 

hingga saat beranak berikutnya. 


