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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian tentang Karakteristik Morfometrik Itik Magelang di Balai 

Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia Satuan Kerja Itik, Banyubiru 

dilaksanakan pada bulan Maret -  November 2016 bertempat di Balai Pembibitan 

dan Budidaya Ternak Non Ruminansia (BPBTNR) Satker Itik Banyubiru di Desa 

Mendud, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Analisis 

data dilaksanakan di Laboratorium Genetika, Pemuliaan dan Reproduksi, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. 

 

3.1. Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik Magelang berjumlah 

54 ekor yang berumur 6 bulan yang tediri dari 48 betina dan 6 pejantan. Alat dan 

bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jangka sorong 12 inchi dengan 

keakuratan 0,05mm merk “Tricle Brand” digunakan untuk mengukur ukuran –

ukuran tubuh itik Magelang, pita ukur merk “Butterfly” 150cm digunakan untuk 

membantu dalam pegukuran panjang leher, panjang badan, panjang dada, lingkar 

dada dan panjang sayap, timbangan elektrik kapasitas 10 kg dengan ketelitian 

0,5g untuk mengukur bobot badan itik Magelang, cable tie 6 warna yang berbeda 

untuk menandai itik setiap floknya. 
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3.2. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran langsung 

pada materi penelitian. Itik Magelang dibagi dalam 6 kelompok berdasarkan 

bobot badan. Setiap kelompok terdiri dari 8 betina dan satu pejantan. Flok A 

bobot badan betina 1,50-1,62 kg dan pejantan 1,71 kg. Flok B bobot badan betina 

1,62-1,71 kg dan pejantan 1,83 kg. Flok C bobot badan betina 1,72-1,76 kg dan 

pejantan 1,84 kg. Flok D bobot badan betina 1,78-1,82 kg dan pejantan 1,93kg. 

Flok E bobot badan betina 1,83-1,88 kg dan pejantan 1,97 kg. Flok F bobot badan 

1,91-2,10 kg dan pejantan 2,12 kg. 

Pengukuran meliputi bagian-bagian tubuh setiap itik Magelang yaitu 

panjang maxilla, panjang leher, panjang badan, panjang dada, lingkar dada, 

panjang tarsometatarsus, lingkar tarsometatarsus, panjang tibia, panjang  femur, 

panjang sayap, panjang jari ke-3, lebar kalung, dan bobot badan (Ilustrasi 1).  

a. Panjang maxilla (mm) diukur dari pangkal paruh hingga ujung paruh 

menggunakan jangka sorong (Wulandari dkk., 2015). 

b. Panjang leher (mm) diukur dari bagaian setelah kepala yang meliputi 

esofagus menggunakan pita ukur (Wulandari dkk., 2015). 

c. Panjang badan (mm) diukur dari bagaian setelah esofagus hingga kelenjar 

uropigialis menggunakan pita ukur dan dikonversikan ke jangka sorong 

(Wulandari dkk., 2015). 

d. Panjang dada (mm) diukur pada bagian tulang dada depan dari pangkal atas 

hingga ujung dada menggunakan pita ukur dan dikonversikan ke jangka 

sorong (Wulandari dkk., 2015). 
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Ilustrasi 1. Kerangka Tubuh dan Cara Pengukuran Tubuh Itik 

e. Lingkar dada (mm) diukur dengan melilitkan pita ukur secara melingkar di 

bagian dada menerobos bagian bawah sayap dan kemudian dikonversikan 

ke jangka sorong (Suparyanto, 2003). 

f. Panjang sayap (mm) diukur dengan merentangkan sayap dan dimulai dari 

pada tulang humerus sampai ujung phalanges dengan menggunakan pita 

ukur dan dikonversikan ke jangka sorong (Sartika, 2013). 

g. Panjang tibia (mm) diukur dari tibia fibula hingga ujung femur 

menggunakan pita ukur dan dikonversikan ke jangka sorong (Sartika, 2013). 

h. Panjang femur (mm) diukur pada bagian tulang paha pada bagian ujung 

distal baraktikulasi dengan tibia, fibula, patella menggunakan jangka sorong 

(Sartika, 2013). 

i. Panjang tarsometatarsus (mm) diukur pada tulang tarsometatarsus 

menggunakan jangka sorong (Santika, 2013). 
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j. Lingkar tarsometatarsus (mm) diukur dengan melilitkan pita ukur secara 

melingkar pada tulang tarsometatarsus dan kemudian dikonversikan ke 

jangka sorong (Suparyanto, 2003). 

k. Panjang jari ketiga (mm) diukur dari pangkal jari ketiga sampai ujung jari 

dengan menggunakan jangka sorong (Santika, 2013). 

Selain pengukuran tubuh, dilakukan pengukuran lebar kalung yaitu warna 

bulu putih yang melingkar sempurna pada leher dan penimbangan pada setiap itik 

Magelang. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, pengukuran pertama itik umur 

6 bulan, pengukuran kedua itik umur 9 bulan dan pengukuran ketiga itik umur 12 

bulan. 

 

3.3. Analisis Data 

Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan Statistical Analysis System 

9.1 (SAS, 1990). Langkah menggunakan SAS dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Analisis yang dilakukan adalah 

1. Proc means digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dan simpangan 

baku. 

2. General Lineare Model (GLM) untuk mengetahui perbedaan kelompok itik 

Magelang berdasarkan flok. 

3. Proc Princomp digunakan untuk mengetahui peta pengelompokan atau 

penyebaran  itik Magelang berdasarkan flok. 

4. Discriminant Component (Discrim) Analysis atau Analisis Komponen 

Diskriminan digunakan untuk mengetahui persentase kesamaan, 
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menentukan suatu jenis ternak termasuk dalam kelompok flok tertentu dan 

menghitung peluang tingkat kesalahan dan tingkat ketepatan dalam 

pengelompokan itik Magelang berdasarkan beberapa variabel kuantitatif. 

  


