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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017. 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.  

3.2 Variabel yang Digunakan 

Adapun variabel yang diperlukan dalam penelitian adalah variabel yang dapat 

memberikan gambaran tentang peternakan di Kota Batu. Variabel yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah ternak di Kota Batu. 

2. Luas lahan di Kota Batu. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang bersifat 

kuantitatif. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) 

Kota Batu yaitu berupa data : 

1. Data jumlah ternak di Kota Batu. 

2. Data luas lahan di Kota Batu. 

3. Data presentase ternak berdasarkan umur di Indonesia. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode 

deskriptif analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, 
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kemudian disusun dan dianalisis menjadi informasi untuk dijelaskan (Mardikanto dan 

Irianto, 2010). 

3.4.1 Analisis Populasi Ternak Berdasarkan Satuan Ternak di Kota Batu 

Satuan ternak merupakan hubungan antara berat badan ternak dan pakan yang 

dibutuhkan. Untuk mengetahui jumlah ternak berdasarkan satuan ternak di Kota Batu 

dilakukan menggunakan cara sebagai berikut : 

JTST = (JT x JTBU) x K 

Keterangan :  

JTST  = Jumlah ternak berdasarkan satuan ternak di Kota Batu 

JT  = Jumlah ternak di Kota Batu menurut BPS Kota Batu (2016). 

JTBU = Persentase ternak di Indonesia berdasarkan umur ternak di Indonesia

 menurut Kementrian Pertanian – BPS (2011). 

K  = Konfersi satuan ternak berdasarkan jenis dan umur. 

3.4.2 Analis Daya Dukung Ternak 

Daya dukung merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menyediaan hijauan 

pakan ternak. Hijauan pakan yang dihitung adalah hijauan rumput alami maupun 

limbah pertanian. Suatu wilayah dikatakan mampu mendukung apabila pakan ternak 

yang tersedia di wilayah tersebut lebih besar dari kebutuhan hidup ternak (Atmyati, 

2006). 

a. Nilai Daya Dukung  

1. Potensi Limbah 

Menurut Atmyati (2006) daya dukung hijauan limbah pertanian tanaman 

pangan dapat dihitung mengunakan rumus berikut: 
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Potensi Limbah = (ps x 0,4)  + (pl x 3 x 0,4)  + (jg x 3 x 0,5)  + (kd x 3 x 0,55)   + {(kh 

+ kt) x 2x    0,55}   + {(uj x 0,2516) + (uk x 0,25/4) 1 x 0,65  

Keterangan:  ps = padi sawah, pl = padi ladang, jg = jagung, kd = kedelai, kh = kacang    

hijau,   kt = kacang tanah, uj = ubi jalar, uk=ubi kayu. 

2. Potensi Hijauan Alami 

Menurut Atmyati (2006) hijauan alami dapat dihitung berdasarkan luas lahan 

suatu wilyah menggunakan rumus berikut: 

Potensi Hijauan Alami = {(Pkarang x 0,53  x  2)  + (Teg.  + huma + lad + kebun  + 

L.bera)  x 2,875)  + (Penggern  x 0,75»    + (Hryt x O,6) + (Lain  x 0,75)   + (Lkld x 

10) +  (Lckh x 5)} x 0,5  

Keterangan: Pkarang = pekarangan, Teg = tegalan, ad = ladang, L.bera = lahan beru, 

Penggem = penggembalaan, Hryt = hutan rakyak, Lain=lain-lain, Lkld=luas tanaman   

kelapa dalam,   Lckh = Iuas tanaman cengkeh. 

a. Kebutuhan Pakan Minimum 

Menurut Juarini, dkk (2011) kebutuhan minimum ternak per tahun persatuan 

ternak dapat dihitung dengan rumus : 

K = 2,5% x 50% x 365 x 250 Kg = 1.14 ton BK/tahun/ST    

Dimana K adalah kebutuhan minimum pakan untuk 1 ST (ton BK/tahun); 2,5%: 

kebutuhan minimum jumlah bahan kering ransum hijauan terhadap bobot badan; 50%: 

rataan daya cerna berbagai jenis hijauan pakan; dan 365: jumlah hari dalam setahun 

dan 250 adalah jumlah biomasa untuk satuan ternak. 

b. Daya Dukung Hijauan 
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Daya Dukung (ST)  = 
Produksi Bahan Kering (Kg)

KBK Sapi Dewasa (Kg/ST)
 

c. Index Daya Dukung 

Menurut Juarini, dkk (2011) Indeks Daya Dukung (IDD) suatu wilayah dapat 

diperoleh dari total persediaan pakan hijauan (dalam Bahan Kering Tercerna) dibagi 

total kebutuhan pakan dalam BKC (Bahan Kering Cerna). Sedangkan Total Kebutuhan 

pakan merupakan perkalian dari total populasi dengan 1,14 ton BKC. 

Index Daya Dukung (IDD) = 
Total Persediaan Hijauan(Kg BK/Tahun)

Total Kebutuhan Pakan (Kg BK/Tahun)
 

Menurut Tiwoh (2016) Indeks daya dukung memperlihatkan tingkat keamanan 

pakan untuk mendukung  kehidupan ternak di suatu wilayah. 

d. Kemampuan Wilayah Mendukung Pengembangan Ternak 

Kemampuan suatu wilayah untuk mendukung pengembangan ternak 

ruminansia diperoleh dari hasil perkalian total populasi ternak dengan nilai IDD dibagi 

nilai batas aman pakan ternak dalam setahun (Juarini, dkk, 2011). 

Kemampuan Wilayah  = 
Total Populasi (ST) x IDD

Nilai Batas Aman
 

3.5 Pelaksanaan  

 Pelaksanaan penelitian dilakukan tentang dilakukan dengan beberapa tahapan 

yaitu: 

1. Persiapan 

Menyiapkan dan mengurus surat izin penelitian ke dinas atau instansi 

yang memiliki data yang dibutuhkan. 

2. Pengumpulan data 
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Mengumpulkan data penelitian dari instansi yang memiliki data yang 

dibutuhkan. 

3. Pengelolahan data  

Mengolah dan menganalisis data yang sudah diperoleh dan 

penyusunan laporan penelitian.  


