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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2016 

di rumah pemotongan hewan (RPH) Kampung Bustaman,Semarang. 

3.1 Materi 

Materi penelitian yang digunakan ialah 122 ekor kambing Jawarandu betina 

yang berasal dari daerah Ambarawa, Boja dan Purwodadi, berumur kurang dari 1 

sampai dengan 3 tahun (poel 0-3) dan bobot hidup 16,74±5,12 kg (CV = 30,59%). 

Alat yang digunakan ialah pita ukur merk Butterfly dengan kapasitas 150 cm dan 

ketelitian 0,1 cm digunakan untuk mengukur lingkar dada, tongkat ukur yang 

berfungsi untuk mengukur tinggi pundak dan panjang badan kambing, timbangan 

gantung kapasitas 50 kg dengan ketelitian 5 g berfungsi untuk mengukur bobot hidup 

dan karkas kambing, plastic grit untuk mengukur REA, formulir dan alat tulis untuk 

mencatat hasil pengukuran serta kamera untuk alat dokumentasi saat jalannya 

penelitian. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, yaitu dengan cara 

mendatangi RPH Kampung Bustaman untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan. Sampel kambing Jawarandu diambil melalui incidental sampling, yaitu 
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semua kambing Jawarandu yang dipotong di RPH Kampung Bustaman dicatat 

sebagai data penelitian. 

Langkah pertama penelitian adalah pencatatan data kambing. Sebelum 

dipotong, kambing Jawarandu dicatat jenis kelamin, asal ternak, umur ternak dan ciri-

ciri khusus secara fisik. Setelah pencatatan ternak, dilakukan pengukuran ukuran-

ukuran tubuh meliputi lingkar dada diukur dengan cara menggunakan pita ukur 

dilingkarkan tepat di belakang scapula, panjang badan diukur dengan menggunakan 

tongkat ukur yang diletakkan mulai dari tuber ischii sampai tuberitas humeri dan 

tinggi pundak diukur dengan cara tongkat ukur diletakkan dari bagian tertinggi 

pundak melalui belakang scapula tegak lurus ke tanah (Ilustrasi 2). Setelah 

pengukuran ukuran tubuh ternak, dilakukan pengukuran bobot hidup dengan cara 

memasukkan ternak ke dalam ban bekas yang sudah dimodifikasi kemudian 

digantungkan pada timbangan gantung. 

 

Ilustrasi 2. Cara Pengukuran Ukuran Tubuh Ternak (Biru menunjukkan Lingkar 

Dada, Hijau Panjang Badan dan Merah Tinggi Pundak). 
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Ternak kambing disembelih secara halal, dipotong kepala dan keempat kaki 

bagian bawah, dikuliti, serta diambil jeroannya sehingga diperoleh karkas segar. 

Karkas ditimbang dengan timbangan gantung, lalu dicatat sebagai bobot karkas 

panas, kemudian karkas dibelah menjadi dua bagian yang simetris yaitu sepanjang 

tulang belakang dari leher (Ossa vertebrae cervicalis) sampai dengan sakral (Ossa 

vertebrae sacralis). Rib eye muscle area diukur dengan cara memotong bagian antara 

rusuk ke-12 dan 13 (bagian kanan), lalu plastik grit diletakkan di atas kaca transparan 

dan ditempelkan pada permukaan rib eye muscle (Ilustrasi 3.) lalu di dokumentasikan 

dengan kamera.  

 

Ilustrasi 3. Pengukuran Rib eye Musle Area. 

3.3 Analisis Data  

Data dihitung rata-rata untuk mengetahui nilai simpangan baku (SD) dan 

koefisien varian (CV) untuk mengetahui keragaman data penelitian yang dilakukan. 

Analisis data dilakukan dengan cara mengkorelasikan ukuran tubuh kambing yang 

meliputi panjang badan, lingkar dada dan tinggi badan dengan bobot hidup, bobot 
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karkas serta REA menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 untuk mendapatkan 

persamaan regresi, nilai koefisien korelasi dan determinasi. Nilai koefisien korelasi 

kemudian diinterpretasikan dan diuji signifikansi. Persamaan regresi yang didapat 

menurut Steel dan Torrie (1993) sebagai: 

y = ax + b.............................................................................................. (1) 

Keterangan: 

 y = Bobot hidup/bobot karkas/ribeye muscle area 

 x = Lingkar dada/panjang badan/tinggi pundak 

 a= konstanta 

 b= koefisien regresi sederhana 
 

Uji signifikansi berfungsi untuk mengetahui signifikansi hubungan kedua 

variabel yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai t tabel dengan nilai t 

hitung, yang dihitung pada rumus t hitung sebagai berikut: 

            
    - 

  -  
 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

n = populasi data 

R
2 

= koefisien determinasi 

Menurut Steel dan Torrie (1993) hasil uji signifikansi yaitu: 

1. t hitung > t tabel, terdapat korelasi yang signifikan antara variabel x dengan 

variabel y (p >0,05) 
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2. t hitung < t tabel, terdapat korelasi yang tidak signifikan antara variabel x 

dengan variabel y (p <0,05) 

Angka koefisien korelasi (r) menggambarkan seberapa dekat hubungan antara 2 

varibel dan dinyatakan dalam nilai -1 sampai 1. Semakin tinggi nilai koefisien 

korelasi, maka semakin kuat hubungan antara 2 variabel. Koefisien determinasi (R
2
) 

akan memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh antar satu variabel 

dengan variabel yang lain. Koefisien determinasi (R
2
) diperoleh dari hasil kuadrat 

koefisien korelasi (r) dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Berikut merupakan 

tabel Interpretasi koefisien korelasi yang disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi 

 Interval Koefisien  Tingkat Hubungan 

0,00-0,19 Sangat rendah 

0,20-0,39 Rendah 

0,40-0,59 Sedang 

0,60-0,79 Kuat 

0,80-1,00 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono (2014) 

 

 

 

 

 

 


