
 
 

 

 

 

 

 

III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengikuti proses pengangkutan sapi 

menggunakan truk dari Kecamatan Karang Endah, Kabupaten Lampung Tengah, 

Provinsi Lampung, menuju tempat pemasaran di Palembang, Provinsi Sumatera 

Selatan. Penelitian dilaksanakan mulai Mei sampai dengan Agustus 2014. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian  

 

3.2.1  Alat Penelitian 

 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan sapi, alat tulis, dan truk 

pengangkut.Timbangan sapi yang digunakan merk Excellent kapasitas 1.000 kg 

dengan ketelitian 0,5 kg. Truk yang digunakan untuk pengangkutan adalah truk 

tipe sedang dengan kapasitas 9 ekor sapi. 

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sapi yang diberikan dan tanpa 

diberikan vitamin C yang diangkut dari Kecamatan Karang Endah, Kabupaten 

Lampung Tengah, Provinsi Lampung, menuju tempat pemasaran di Palembang, 

Provinsi Sumatera Selatan. 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan urutan kerja sebagai berikut: 

1. menyiapkan sapi 3 jam sebelum diberangkatkan ke Palembang dengan 

memberikan pakan, minum, dan penambahan vitamin C, 

2. memberi nomor pada setiap sapi untuk mempermudah dalam membedakan 

antara sapi yang diberikan vitamin C dan yang tidak diberikan vitamin C, 

3. melakukan pemberian vitamin C sebanyak 500 mg pada nomor ganjil dalam 

bentuk tablet.  Jumlah sapi perlakuan sebanyak 50% dari jumlah sapi di dalam 

1 truk, 

4. menimbang bobot semua sapi dan mencatatnya sesuai dengan identitasnya, 

5. mengikuti perjalanan pengangkutan sapi dari Kecamatan Karang Endah, 

Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung menuju tempat pemasaran di 

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 

6. mencatat semua yang terjadi sebelum perjalanan, seperti waktu perjalanan, 

jarak perjalanan, waktu istirahat, 

7. melakukan penimbangan secara langsung pada sapi di lokasi penampungan 

sapi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan 

8. melakukan pengambilan data sebanyak enam kali, pengolahan, dan analisis 

data. 
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3.4 Metode Penelitian 

 

3.4.1 Metodologi 

 

Penelitian ini merupakan operation research yang dilaksanakan dengan metode 

survei. Proses penelitian dilakukan dengan mengikuti perjalanan pengangkutan 

sapi dari Kecamatan Karang Endah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi 

Lampung menuju Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Timbangan digunakan untuk mengukur bobot ternak sebelum dan sesudah 

perjalanan. Pada sapi diberikan salah satu dari dua perlakuan, yaitu pemberian 

vitamin C sebelum pengangkutan dan tanpa pemberian vitamin C. Pemberian 

vitamin C pada kelompok nomor ganjil. 

 

Jumlah sampel yang digunakan masing-masing sebanyak 68 ekor untuk sapi yang 

mendapatkan perlakuan vitamin C dan yang tidak mendapatkan perlakuan vitamin 

C. Apabila dalam satu  kali perjalanan terdapat 18 ekor sapi yang diangkut 

menggunakan dua unit truk, maka 9 ekor sapi diberikan vitamin C dan 9 ekor 

lainnya tidak diberikan vitamin C. Sapi yang bernomer ganjil diberikan perlakuan 

vitamin C sedangkan yang genap tidak diberikan perlakuan. Dengan demikian, 

penelitian  berlangsung sebanyak 6 kali perjalanan.  

 

Vitamin C diberikankan secara oral sebanyak 500 mg dalam bentuk tablet dan 

pemberian vitamin C dilakukan bersamaan dengan pemberian identitas sapi. 

Setelah selesai pemberian vitamin C pada masing-masing sapi,  sapi ditimbang 

satu per satu lalu dinaikkan ke dalam truk. Setelah semua sapi naik ke atas truk, 

antarsapi dipasang sekat yang bertujuan untuk mengurangi guncangan selama 
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perjalanan. Selama perjalanan setiap 2 jam sekali dilakukan pengecekan kondisi 

sapi. Sesampainya di lokasi, sapi diturunkan satu per satu kemudian dilakukan 

penimbangan bobot sapi dan pencatatan bobot akhir. 

 

3.4.2 Peubah yang Diamati 

 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. bobot sapi (kg) sebelum naik ke truk pengangkutan, yakni bobot di Kecamatan 

Karang Endah, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, 

2. bobot sapi (kg) setelah turun dari pengangkutan, yakni bobot di lokasi 

penampungan sapi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 

 

3.4.3 Analisis Data 

 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik. Data 

yang dianalisis adalah data hasil pemberian vitamin C dan yang tidak diberikan 

vitamin C. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data. Sebelum 

dilakukan analisis data penelitian, terlebih dahulu diadakan uji prasyarat analisis 

yang meliputi: 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Liliefors dari 

Sudjana (2002). Prosedur pengujian normalitas sebagai berikut : 

a. Pengamatan x1, x2 ... ... ... ... xn dijadikan bilangan baku z1, z2 ... ... zn 

dengan menggunakan rumus : 
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𝑍𝑖 =
𝑋𝑖 − 𝑋

𝑆
 

Keterangan: 

Xi = Variabel masing-masing sampel 

X =  Rata-rata 

S  = Simpangan baku 

 
b. Untuk tiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang  F(Z1) = P(Z≤Z1)  

c. Menghitung proporsi Z1, Z2, ... Zn yang lebih kecil atau sama dengan Z1 

jika proporsinya dinyatakan S(Z1)  

Maka 𝑆(𝑍𝑖) =
banyaknya Z1,Z2,...Zn yang ≤Zi

𝑛
 

 

d. Hitung selisih F(Zi) – S(Zi)  kemudian tentukan harga mutlaknya. 

Untuk menguji seberapa besar pengaruh yang diberikankan kepada subyek 

penelitian setelah diberikankan perlakuan diadakan uji beda. 

 

2. Uji satu pihak menggunakan rumus (Sudjana, 2002) : 
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Keterangan : 

S : simpangan baku 

n1 : jumlah sampel perlakuan 

n2 : jumlah sampel non perlakuan 

S1  : simpangan baku kelompok eksperimen 

S2 : simpangan baku kelompok kontrol 

1x  : rata-rata kelompok eksperimen 

2x   : rata-rata kelompok kontrol 

 

Untuk uji t kriteria pengujian adalah tolak hipotesis, jika t > t1 – α untuk 

harga lainnya Ho ditolak, distribusi t pada tingkat kepercayaan atau taraf 
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signifikasi α = 0,05 dengan harga t = 0,95 dan derajat kebebasan (dk) = 

(n1+n2-2).  

 

3. Uji perbedaan dilakukan dengan teknik uji t (Sudjana, 2002) dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

S = Standar deviasi (simpangan baku) 

1x  : rata-rata kelompok eksperimen 

2x  : rata-rata kelompok kontrol 

n1 : jumlah sampel  kelompok eksperimen 

n2 : jumlah sampel  kelompok kontrol 

 

untuk uji t kriteria pengujiannya adalah tolak hipotesis, jika -t1 – 
1
/2α  ≤ t ≤ t1- 

1
/2 α. Untuk harga lainnya Ho ditolak, distribusi t pada tingkat kepercayaan 

atau taraf signifikasi α = 0.05 dengan harga t = 0,95 dengan derajat kebebasan 

(dk) = n – 1. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai uji hipotesis nol (Ho), 

hipotesis statistika dirumuskan sebagai berikut : 

H0 : �̅� = 0 

HA : �̅� ≠ 0 

 

 


