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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan, yaitu pada bulan Februari sampai 

September 2017, di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu di daerah Kabupaten Bima 

Taman Nasional Gunung Tambora, Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok Taman 

Nasional Gunung Rinjani. 

 
(Sumber:www.google.com) 

Gambar 3.1 Peta Indonesia 
 
  

Nusa Tenggara Barat 
 

 

 
(Sumber:www.google.com) 

   Pulau Lombok  
   Pulau Sumbawa  
   Kabupaten Bima  

Gambar 3.2 Peta Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat 
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22 
 

B. Materi dan Alat 

1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah Musang Luwak 

(Paradoxurus hermaphroditus), dengan sampel sebanyak 25 ekor, dengan bobot badan 

rata-rata 1,5 sampai dengan 3 kg. Musang luwak (Paradoxurus hermaphroditus) pada 

penelitian ini diperoleh dari pasar hasil penangkapan dan pemeliharaan masyarakat di 

wilayah Nusa Tenggara Barat. 

2. Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan untuk penangkapan sampel Musang Luwak adalah obat 

bius dan pakan buatan (buah-buahan dan daging). Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 1) alat ukur untuk sifat kauntitatif yaitu, pita ukur skala 150 cm, 

timbangan digital berkapasitas 10 kg, dan penggaris besi berskala 160 cm, serta alat 

pendukung kegiatan lapangan seperti kamera sebagai alat dokumentasi, keranjang 

Luwak, sarung tangan, alat tulis dan masker. 

A. Variabel  dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati terdiri dari karakteristik sifat kualitatif dan kuantitatif 

yang diperoleh dari pengamatan dan pengukuran tubuh Musang. 

1. Karakteristik (sifat) kualitatif Musang Luwak 

Sifat kualitatif Musang Luwak diperoleh dengan melakukan pendekatan 

terhadap penelitian sifat kualitatif Kuskus (Widayati, 2003). Variabel-variabel sifat 

kualitatif diukur secara visual menggunakan indra penglihatan (mata) dengan peubah 

yang diamati adalah warna rambut Musang.  
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2. Karateristik (sifat) kuantitatif Musang Luwak 

Sifat kuantitatif Musang Luwak diperoleh dengan melakukan pendekatan 

terhadap penelitian sifat kuantitatif Kuskus (Widayati, 2003). Variabel-variabel sifat 

kuantitatif dapat dilihat pada Gambar3.3, sedangkan variabel pengukuran bagian-

bagian tubuh Musang Lombok seperti terlihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1Variabel PengamatanSifat Kuantitatif Musang NTB 

No Variabel Pengukuran Variabel 
Satuan 

Pengukuran 

1. 
Berat Badan 

(BB) 

Diukur dengan cara ditimbang 
Kg 

2. 
Panjang tubuh 

(PT) 

Diukur dari ujung jungur hingga ke 

pangkal ekor 
Cm 

3. 
Panjang badan 

(PB) 

Diukur dari bagian belakang kepala 

hingga ke pangkal ekor 
Cm 

4. 
Panjang kepala 

(PK) 

Diukur dari ujung jungur hingga 

interprietal bone 
Cm 

Keterangan gambar: 

PT = panjang tubuh PB = panjang badan 

PK = panjang kepala TB = tinggi badan 

LK = lebar kepala LD = lebar dada 

TK = tinggi kepala LDD = lebar dalam dada 

PDT = panjang daun telinga DD = dalam dada 

LDT = lebar daun telinga T  = tungkai 

PJ = panjang jungur PE = panjang ekor 
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5. 
Lebar kepala 

(LK) 

Diukur dari jarak titik penonjolan 

tengkorak kiri dan kanan 
Cm 

6. 
Tinggi kepala 

(TK) 

Diukur dari jarak antara titik tertinggi 

tengkorak sampai titik terendah rahang 

bawah 

Cm 

7. 
Lingkar dada 

(LD) 

Diukur lingkar rongga dada di belakang 

sendi bahu (os scapula) 
Cm 

8. 
Dalam dada 

(DD) 

Diukur dari jarak antara titik tertinggi 

pundak dan tulang dada 
Cm 

9. 
Lebar dada 

(LDD) 

Diukur dari jarak antara kerangka dada 

di belakang skapula kanan dan scapula 

kiri 

Cm 

10. 
Panjang jungur 

(PJ) 

Diukur dari bagian pangkal hingga 

ujung jungur 
Cm 

11. 
Panjang daun 

telinga (PDT) 

jarak antara pangkal daun telinga 

sampai titik ujung telinga 
Cm 

12. 
Lebar daun 

telinga (LDT) 

jarak antara dua titik terluar daun 

telinga secara tegak lurus terhadap 

panjang telinga 

Cm 

13. Tungkai (T) 
Jarak lurus antara ujung kaki belakang 

dengan ujung tulang fibural tarsal. 
 

14. 
Panjang ekor 

(PE) 

Diukur dari pangkal hingga ujung ekor 

tidak termasuk bulu panjang yang 

melebihi ekor 

Cm 

Pengukuran PK, LK, TK, PB, PE, PT, PKD, PKB dan LPE menggunakan pita 

ukur, sedangkan berat badan menggunakan timbangan digital berskala 10 kg.  

D. Metodologi 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei (survey), yaitu peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan, pengukuran dan pencatatan 

secara langsung. Metode penelitian survei menurut Juliandi, dkk (2014) umumnya 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan menelaah 

sampel dari suatu populasi yang tersedia. 



25 
 

2. Metode Sampling  

a. Metode penentuan daerah penelitian 

Daerah penelitian ditentukan dengan mengacu pada Effendi (1989) yang 

menyatakan bahwa metode purposive sampling, merupakan tekhnik penentuan sampel 

dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Wilayah Nusa Tenggara Barat yang 

digunakan sebagai lokasi pengambilan sampel adalah Kabupaten Bima, Pulau 

Sumbawa dan Pulau Lombok. Hal ini didasarkan pada kondisi wilayah tersebut  yang 

dipilih secara cermat agar sesuai dengan hasil yang diharapkan.  

b.  Metode Penentuan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang terdapat di masyarakat yaitu dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena sampel yang 

diambil meliputi keseluruhan unsur populasi. Menurut Sugiyono (2009) bahwa, 

purposive samplingmerupakan teknik penentuan sampel  bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel 

A. Metode Analisis Data 

1. Analisis Frekuensi Relatif 

Sifat kualitatif yang diamati adalah warna rambut Musang. Analisis sifat 

kualitatif menggunakan frekuensi relatif dengan formula sebagai berikut:  

Frekuensi relatif sifat A= 
∑𝑆𝑖𝑓𝑎𝑡𝐴

𝑁
× 100% 

Keterangan A= salah satu sifat kualitatif pada Musang Luwak yang diamati  

  N= total sampel Musang Luwak yang amati 
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2. Statistik Deskribtif 

Data sifat kuantitatif berupa ukuran-ukuran tubuh musang dikelompokan 

berdasarkan jenis kelamin dan lokasi. Data yang telah dikelompokan dianalisis 

menggunakan prosedur statistik deskribtif yang ditunjukan untuk memperoleh 

karakterisasi bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh Musang. Analiasis ini dikerjakan 

dengan menghitung nilai rerata (X), simpangan baku (S) dan koefisien keragaman 

(KK) setiap peubah pada Musang dengan prosedur statistik sebagai petunjuk yaitu: 

(Steel dan Torrie, 1995) 

 

Keterangan: X  

Xi 

n   

s   

KK 

= nilai rerata 

= ukuran ke i dari peubah X ,  

= jumah contoh yang diambil dari populasi,     

= simpangan baku, dan 

= koefisien keragaman.   

3. Analisis Diskriminan Dan Analisis Korelasi Kanonik  

a. Analisis Diskriminan 

Analisis diskriminan digunakan untuk menentukan jarak genetik (Herera, et 

al.,1996). Fungsi diskriminan yang digunakan melalui pendekatan jarak Mahalanobis 

sebagai ukuran jarak kuadrat genetik minimun yang digunakan menurut petunjuk Nei 

(1987) adalah sebagai berikut:   
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Keterangan: D²(i, j) = 

 

 

C−1          =      

X i        = 

X j            = 

nilai statistik Mahalanobis sebagai ukuran jarak kuadrat  

genetik antar kelompok Musang Luwak ke-i dan 

kelompok Musang luwak ke-j 

kebalikan matrik gabungan ragam peragam antar 

peubah; 

vektor nilai rerata pengamatan dari kelompok Musang 

Luwak ke-i pada masing-masing peubah kuantitatif; 

vektor nilai rerata pengamatan dari kelompok Musang 

Luwak ke-j pada masing-masing peubah kuantitatif. 

Analisis statistik Mahalanobis dilakukan dengan menggunakan paket 

program statistik SPSS versi 21 dengan menggunakan Proc Discriminant. Dari hasil 

perhitungan jarak kuadrat tersebut, kemudian dilakukan pengakaran terhadap hasil 

kuadrat jarak, agar jarak genetik yang didapat bukan dalam bentuk kuadrat. Hasil 

pengakaran dianalisis lebih lanjut dengan proc.Cluster hierarki yang ada di SPSS 

versi 21. 

b. Analisis Korelasi Kanonik 

Analisis kanonikal digunakan untuk menentukan gambaran kanonikal dari 

kelompok Musang Luwak, nilai kesamaan dan nilai campuran di dalam maupun di 

antara kelompok Musang Luwak (Herera et al. 1996). Analisis ini juga dipakai untuk 

menentukan beberapa peubah dari ukuran fenotipik yang memiliki pengaruh kuat 

terhadap penyebab pengelompokan Musang Luwak (pembeda bangsa). Analisis data 

dengan menggunakan perangkat lunak SPSSversi 21. 

F. Tahap Penelitian 
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 Prosedur penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pengambilan data dan tahap analisis data. 

1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan yang dilakukan sebelum penelitian adalah melakukan survei awal 

di lokasi penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi sebanyak 

mungkin tentang keberadaan Musang Rinjani agar memudahkan pada saat 

pengambilan data penelitian. Selain itu juga mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

diperlukan pada saat penelitian berlangsung sehingga penelitian dapat berjalan dengan 

lancar. 

2. Pengambilan Data 

Tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan mengarah kepada metode 

pengumpulan data yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengukuran secara 

langsung terhadap Musang Lombok yang telah ditemukan di beberapa subpopulasi. 

Satu per satu pengambilan sampel diselesaikan, apabila telah selesai kemudian 

berpindah ke daerah lainnya. 

3. Tahap Analisis Data 

Data fenotipik yang diperoleh kemudian ditabulasi, selanjutnya secara bertahap 

dianalisis menggunakan beberapa metode analisis data yang telah ditentukan, yaitu 

mulai frekuensi relatif, analisis statistik deskriptif, Uji DMRT pada taraf 5%, analisis 

diskriminan dan analisis korelasi kanonik dengan menggunakan bantuan program yang 

tersedia di minitab 14, microsoft Excel 2013 dan SPSS versi 21. 

 


