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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai 7 Agustus 2014, di 

Kelompok Tani Ternak Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang dan Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.  

Penelitian dilakukan dengan pengukuran Body Condition Score (BCS) dan 

pengukuran lingkar panggul dihubungkan terhadap potensi litter size kambing 

Jawarandu.  

3. 1.  Materi 

Materi yang digunakan untuk penelitian yaitu 32 ekor kambing betina 

Jawarandu di Kabupaten Pemalang.  Kambing yang digunakan sebanyak 18 ekor 

di Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan 14 ekor di 

Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Peralatan yang 

digunakan adalah pita ukur untuk mengukur lingkar panggul, alat tulis, penanda 

ternak, kamera.  Variabel yang diamati dalam penelitian ini, yaitu: BCS, lingkar 

panggul satuan yang digunakan centimeter (cm) dan litter size dengan satuan 

ekor.   

3.2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu, pemilihan 

sampel ternak, pengambilan data dan analisis data.  Penelitian diawali dengan 

pemilihan tempat yang memiliki populasi kambing Jawarandu terbanyak di 
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Kabupaten Pemalang. Pemilihan sampel kambing betina Jawarandu diambil 

secara acak (random sample) sebanyak 32 ekor betina kambing Jawarandu, 

dengan jumlah 18 ekor di Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang dan 14 ekor di Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang. Data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder.  Data 

primer yaitu data yang diperoleh dari data dengan objek penelitian, sedangkan 

data sekunder yaitu data dengan melakukan wawancara serta hasil studi pustaka.  

Data yang diambil dalam tahap pengambilan data BCS diukur, lingkar 

panggul, dan litter size.  Pengukuran BCS dilakukan dengan melakukan palpasi 

pada bagian pin bone, rump, hip bone, tail head, backbone, ribs (Audige, 1998).  

Perlakuan palpasi dalam hal ini dilakukan untuk mengestimasi perlemakan pada 

bagian-bagian tertentu. Standarisasi pengukuran BCS menggunakan skor 1-5 

(Audige, 1998).  Skoring 1-5 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Body Condition Score (BCS) 

Nilai Body Condition Score Kriteria 

 

1 

Tulang pelvic terlihat sangat jelas, tulang 

pinggul, tulang pangkal ekor dan tulang 

belakang terdapat lapisan lemak yang sangat 

tipis. Ulang-tulang sangat terasa sekali saat 

dilakukan palpasi.  

 

2 

Bagian pada sekitar tulang pelvic terdapat sedikit 

lemak yang menutupi, tulang tidak mudah terasa 

saat dilakukan palpasi. Bagian belakang masih 

datar. 

 

3 

Tulang pelvic ditutupi oleh lemak dan tidak 

terasa saat dilakukan palpasi dengan tekanan 

pada jari. Tulang ekor dan tulang belakang 

sedikit tertutupi lemak. 

 Tulang-tulang sudah tertutupi lemak, saat 

dilakukan palpasi lemak sudah sangat terasa 

pada jari yang ditekankan. Lemak bagian 
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4 belakang terlihat menonjol. 

 

5 

Tulang-tulang bagian belakang dan depan 

tertutupi lemak tebal dan tulang tidak dapat 

dirasakan saat palpasi. Lemak pada pada bagian 

belakang sangat menonjol. 

   

Pengukuran lingkar panggul dilakukan dengan menggunakan pita ukur dari batas 

tulang ekor melingkar sampai perut bawah ternak tepat sampai di depan kaki 

belakang (Ilustrasi 2.).  Pengukuran lingkar panggul menggunakan satuan 

centimeter (cm). 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2.  Cara Mengukur Lingkar Panggul (LP) 

Pengukuran pada litter size diukur dengan satuan ekor.  Pengukuran litter size 

didapatkan melalui wawancara terhadap peternak tentang jumlah anak yang 

dilahirkan pada kelahiran terakhir tiap-tiap kambing betina Jawarandu. 

Analisis data dibagi menjadi dua bagian, untuk mengetahui pengaruh BCS 

terhadap litter size digunakan analisis Wilcoxon-Mann-Whitney (Steel dan Torrie, 

1991) dengan rumus analisis sebagai berikut: 
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Keterangan: 

T  = jumlah ranking terkecil 

N = jumlah data Litter size yang diberi perlakuan BCS yang berbeda   

Model analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh lingkar panggul 

terhadap litter size melalui analisis varian menggunakan analisis rancangan dasar 

yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK) (Steel dan Torrie, 1991) dengan model 

linear sebagai berikut: 

 

 Keterangan: 

i = 1,2,3,4 

Yij = pengamatan pada perlakuan lingkar panggul terhadap litter size 

μ = mean populasi 

τi = pengaruh aditif dari perlakuan lingkar panggul 

βj = pengaruh aditif pada litter size 

εij = pengaruh acak dari perlakuan lingkar panggul terhadap litter size 

 

 

 


