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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian telah dilaksanakan .pada bulan Februari - April 2018 di 

Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Penentuan lokasi penelitian ini 

dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu berdasarkan data kepadatan 

populasi kambing Kejobong yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten 

Purbalingga. 

3.1. Materi 

 

Penelitian menggunakan responden sebanyak 22 orang yang merupakan 

anggota Kelompok Tani Ternak (KTT) kambing Kejobong yang ada di 

Kecamatan Kejobong. Penentuan responden secara purposive sampling 

berdasarkan keanggotaan di KTT, pengalaman beternak minimal 3 (tiga) tahun, 

dan kepemilikan kambing minimal 3 (tiga) ekor. Ternak yang digunakan sebagai 

sampel penelitian adalah milik responden sebanyak 50 ekor kambing Kejobong 

betina bunting/laktasi dan 58 ekor anak yang masih menyusu. Status fisiologis 

kambing Kejobong yang diamati berbeda yaitu 17 ekor induk bunting tua, 10 ekor 

induk yang menyusui anak umur 0 - 1 bulan, 12 ekor induk yang menyusui anak 

umur 1 - 2 bulan, dan 11 ekor induk yang menyusui anak umur 2 - 3 bulan.  

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah timbangan digital kapasitas 

50 kg merek Acis dengan tingkat ketelitian 2 g, pita ukur merek Butterfly, alat 

tulis, dan kamera. Pakan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan yang 

diberikan oleh peternak tanpa campur tangan dari peneliti. 
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3.2. Metode 

 

Penelitian dilakukan dengan metode survei. Penentuan lokasi penelitian 

ditentukan secara purposive sampling (sengaja) dengan pertimbangan waktu dan 

kemampuan serta jangkauan peneliti terhadap lokasi KTT yang dituju, dan KTT 

merupakan Binaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga yang 

terletak di 4 (empat) desa di Kecamatan Kejobong. Pengambilan data dilakukan 

dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian, wawancara kepada 

peternak, melakukan penimbangan bobot badan dan pakan (yang diberikan dan 

sisanya)  serta mencatat hal-hal yang diperlukan untuk dilakukan analisis. 

Pengambilan sampel pakan dilakukan untuk dianalisis kandungan nutrisinya. 

Umur ternak diperoleh dari hasil wawancara kepada peternak. 

 

3.3.  Data Penelitian 

 

Data penelitian yang diambil meliputi data primer dan data sekunder.  

Data primer merupakan data tata laksana pemeliharaan yang meliputi 

perkandangan, pemberian pakan, reproduksi, dan kesehatan serta produktivitas 

yang meliputi konsumsi pakan (bahan kering/BK, protein kasar/PK, dan total 

digestible nutrients/TDN), pertambahan bobot badan harian (PBBH), service per 

conception (S/C), jarak kelahiran, dan  jumlah anak per kelahiran. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Purbalingga 

yang mendukung data primer, seperti data statistik populasi ternak dalam wilayah 

tersebut. 
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Cara untuk mendapatkan data penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tata laksana pemeliharaan yang meliputi perkandangan, pemberian pakan, 

reproduksi dan kesehatan, diperoleh dari wawancara menggunakan kuisioner 

(Lampiran 1)  dan pengukuran yang kemudian diberi skoring berdasarkan 

kriteria kurang (1), sedang (2), baik (3), sangat baik (4). 

2. Konsumsi pakan diperoleh dengan menimbang pakan yang diberikan dan sisa 

pakan pada keesokan harinya dari setiap bahan pakan yang diberikan. 

Perhitungan konsumsi pakan segar dihitung dari selisih pakan yang diberikan 

dengan sisa, sampel pakan diperoleh dengan mengumpulkan pakan segar dari 

peternak di 4 Desa dengan berat masing-masing bahan pakan 100 g, kemudian 

masing-masing bahan pakan di homogenkan sehingga diperoleh berat segar 

pakan, kemudian pakan di angin-anginkan untuk memperoleh berat kering 

udara, selanjutnya pakan dijemur dibawah terik matahari sampai kering 

dengan ciri dapat diremah menggunakan tangan untuk memperoleh berat 

keringnya, selanjutnya masing-masing sampel pakan yang sudah halus di 

analisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan untuk mengetahui kandungan 

nutrisi bahan pakan berupa bahan kering, serat kasar, protein kasar, lemak 

kasar, air, abu, dan BETN. Perhitungan konsumsi pakan dalam bahan kering 

(BK) dihitung menggunakan rumus Shaliha (2012) : 

Konsumsi BK  (kg/hari)  = BK pakan (%) x konsumsi segar (kg/hari)..........(1) 

Konsumsi PK  (kg/hari)   = PK pakan(%) x konsumsi BK............................(2) 

Konsumsi TDN (kg/hari) = TDN pakan (%) x konsumsi BK........................(3) 
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Total digestible nutrients (TDN) bahan pakan dihitung dengan rumus  

persamaan Sutardi (2001) (Lampiran 3). 

3. Bobot badan induk dihitung menggunakan rumus Winter (Syamyono et al., 

2013) yang sudah dikonversi dalam kg berdasarkan panjang badan dan lingkar 

dada 

BB (kg) =      ........................................................................(4) 

4. Pertambahan bobot badan harian (kg) diperoleh dengan melakukan 

penimbangan terhadap induk dan anak kambing Kejobong pada awal dan 

akhir pengamatan. Perhitungan PBBH menggunakan rumus :  

PBBH = ........................................................................(5) 

5. Service per conception diperoleh dengan cara wawancara menggunakan 

pertanyaan berapa kali kambing betina dikawinkan hingga bunting. 

6. Jarak kelahiran diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pertanyaan 

kapan induk pertama kali melahirkan dan kemudian melahirkan lagi. 

7. Jumlah anak per kelahiran diperoleh dengan cara wawancara menggunakan 

pertanyaan berapa jumlah anak se kelahiran pada setiap kambing betina yang 

ada. 

8. Mortalitas anak pra sapih diperoleh dengan cara wawancara menggunakan 

pertanyaan berapa jumlah cempe yang mati setelah dilahirkan hingga disapih. 

9. Umur cempe diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pertanyaan 

berapa umur cempe yang telah dilahirkan. 

10. Poin 4 - 8 menggunakan kuisioner wawancara pada Lampiran 1 
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3.4. Analisis Data 

Data tata laksana pemeliharaan yang diperoleh dianalisis secara statistik 

menggunakan metode pendekatan dengan skala Likert dari Sujarweni (2015) dan 

dikombinasikan dengan teknik distribusi frekuensi dari Silalahi (2018) yang 

kemudian ditampilkan secara deskriptif dengan membandingkan antara kejadian 

lapangan dan pustaka yang ada. Cara analisis yang dilakukan terhadap data tata 

laksana pemeliharaan yaitu dengan mengelompokan data ke dalam 4 tingkat skor 

yaitu skor 1 (kurang), skor 2 (sedang), skor 3 (baik), dan skor 4 (sangat baik). 

Kemudian menghitung frekuensi muculnya skor tersebut berdasarkan banyaknya 

narasumber yang termasuk dalam skor tersebut, dan selanjutnya menghitung 

persentase frekuensi masing-masing skor. Contoh analisis unsur tata laksana 

pemeliharaan (perkandangan) yang dinilai dengan skoring dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Contoh Analisis Skoring Tata Laksana Perkandangan 

Unsur Penilaian Skor Frekuensi Persentase 

Jarak antar bangunan dengan kandang 

ternak  

                                     ---(%)--- 

(1)  Tidak ada Jarak 1 4 18 

(2) Jarak  1–4 meter 2 17 77 

(3) Jarak 5-10 meter 3 1 5 

(4) Jarak >10 meter 4 0 0 

Jumlah   22 100 

 

Kuisioner  tata laksana pemeliharaan disajikan pada Lampiran 1. 


