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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan sapi perah CV 

Karunia Gampengrejo Kediri dan peternakan sapi perah Desa 

Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 April – 30 Mei 2017. 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sapi perah periode laktasi sebanyak 62 ekor. 

 Peralatan yang digunakan berupa: 

o Tongkat ukur: Mengukur tinggi badan dan 

panjang badan sapi perah. 

 

 

 

 

 

 

 

o Pita ukur: Mengukur lingkar dada sapi perah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

o Ember ukur: Mengukur hasil produksi sapi perah 

pagi dan sore hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah case study dengan melakukan 

observasi dan wawancara dengan kriteria sampel purposive 

sampling, yaitu sapi perah PFH yang berada pada periode 

laktasi 2, 3 dan 4. Metode tersebut digunakan untuk menjawab 

bagaimana hubungan variabel yang diukur meliputi BCS, 

statistik vital (lingkar dada; panjang badan; tinggi badan) dan 

produksi susu sapi perah PFH secara langsung di lapang. Yin 

(2014) menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi 

kasus adalah ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why) objek 

tersebut terjadi dan terbentuk sebagai serta dapat dipandang 

sebagai suatu kasus. Data dianalisa dengan korelasi sederhana 

untuk mengetahui keeratan hubungan (r = koefisien korelasi) 

antara BCS; statistik vital dengan produksi susu. 

3.3.1 Tahapan Penelitian 

Tahap – tahap penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Survei lokasi dilakukan bertujuan mengetahui 

gambaran lokasi yang akan menjadi tempat 

penelitian dan untuk mendapatkan izin resmi dari 

pemerintah setempat. 
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2. Lokasi penelitian dilakukan pada usaha peternakan 

CV Karunia Kediri dan peternakan rakyat wilayah 

Ngancar Desa Babadan Kabupaten Kediri. CV 

Karunua merupakan usaha peternakan sapi perah 

skala menengah dengan jumlah total sapi perah PFH 

sebanyak 148 ekor, sedangkan penelitian di 

peternakan rakyat wilayah Ngancar, Desa Babadan 

Kabupaten kediri dilakukan di tempat Bapak 

Boyamen dan Bapak Subono dengan kepemilikan 

ternak sapi perah PFH masing-masing 12 dan 17 

ekor. 

3. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 30 April – 30 

Mei 2017, penelitian dimulai terlebih dahulu pada 30 

April 2017 di CV Karunia Kediri dengan mengukur 

BCS dan statistik vital pada 20 ekor ternak sapi 

perah di pagi hari dan 22 ekor di sore harinya. 

Pengukuran BCS dan statistik vital di Desa Babadan 

dilakukan pada 1 Mei 2017 dengan jumlah ternak 

masing masing 10 ekor. Data produksi susu didapat 

setiap hari namun pada CV Karunia data di koleksi 

seminggu sekali karena telah dilakukan pencatatan 

setiap harinya sedangkan di peternakan rakyat Desa 

Babadan koleksi data produksi diambil setiap hari 

selama 1 bulan (30 hari). 

4. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data di 

lapang dilakukan dengan metode penilaian BCS 

menurut (Awaluddin dan Panjaitan, 2010), 

pengukuran statistik vital dilakukan menggunakan 

tongkat dan pita ukur dengan ketelitian 1 cm, 

pengukuran produksi susu di ukur dengan gelas ukur 

berkapasitas 2liter dengan ketelitian 10 ml. 
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5. Data yang diperoleh ditabulasi, dihitung dan 

kemudian dianalisis 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah BCS 

dan ukuran statistik vital sapi perah PFH. Data statistik vital 

yang diukur meliputi Lingkar dada (LD), Panjang badan (PB), 

Tinggi badan (TB). Untuk menetapkan cara pengukuran BCS 

dan statistik vital dilakukan dengan cara: 

1. Penilaian BCS dilakukan dengan cara sederhana 

melalui perabaan (palpasi) diarea punggung, rusuk, 

pinggul dan pangkal ekor dengan skala 1-5. 

2. Lingkar dada (LD): panjang melingkar/ keliling yang 

diukur pada bagian dada tepat di belakang tulang 

gumba pada tulang rusuk ke 3-4 (costae verae), 

diukur menggunakan pita ukur dengan satuan cm. 

3. Panjang badan (PB): diukur jarak antara samping 

tulang bahu (tuberculum humeralis lateralis) sampai 

dengan ujung tulang duduk (tuberculum ischiadum) 

menggunakan tongkat ukur dengan satuan cm. 

4. Tinggi badan (TB): diukur dengan posisi berdiri 

tegak tepat di belakang siku kaki depan dari titik 

tertinggi tulang gumba sampai ke tanah datar 

menggunakan tongkat ukur dengan satuan cm. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisis 

korelasi Menurut Sugiyono (2007) analisis korelasi digunakan 

untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara BCS, 

lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan dengan produksi 

susu sapi PFH dengan rumus sebagai berikut:  
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Keterangan: 

r = Korelasi  

X = BCS dan Statistik Vital (lingkar dada,                  

   panjang badan, tinggi badan) 

Y = Produksi susu 

n = Jumlah sampel  

Guna memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan 

hubungan antara dua variabel Jonathan. (2006) memberikan 

kriteria sebagai berikut:  

 0  : Tidak ada korelasi antara dua 

   variabel 

 >0 – 0,25 : Korelasi sangat lemah 

 >0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

 >0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

 >0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat 

 1  : Korelasi sempurna  

Besarnya pengaruh BCS ukuran statistik vital terhadap 

produksi susu sapi perah PFH dapat diketahui dari koefisien 

determinasi, dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2007): 

       x 100%  

Keterangan: R2 = Koefisien determinasi 

r = Koefisien korelasi  
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3.6 Batasan Istilah 

Keragaman : Suatu kondisi adanya perbedaan yang  

beragam pada suatu komunitas di 

suatu tempat. 

Produksi : Kegiatan dalam menghasilkan suatu  

produk yang memiliki nilai     guna. 

Statistik Vital : Dimensi ukuran tubuh  

dalam menggambarkan fenotip. 

Fenotip : Karakteristik bangasa seekor ternak  

yang nampak. 

BCS : Tingkat kegemukan dan perlemakan  

pada ternak yang menggambarkan 

menejemen pemberian pakan. 


