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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Sapi Perah Karunia Kediri  yang berlokasi di 

Desa Jong Biru RT 05 RW 01, Kecamatan Gampengrejo Kediri, Jawa Timur selama 3 bulan 

pada tanggal 1 Juli – 30 September 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan adalah data recording produksi susu laktasi pertama dan kedua 

pada 3 bulan pertama dari 30 ekor sapi perah Peranakan Frisien Holstein. Data yang digunakan 

adalah recording tahun 2013 – 2017. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Sampel yang 

digunakan adalah ternak yang memiliki recording lengkap. Data yang diambil meliputi 

produksi susu laktasi I dan II selama 90 hari dan lama laktasi, lama kering dan selang beranak 

selama 2 periode laktasi dan umur sapi. Metode yang digunakan adalah korelasi. Produksi susu 

ternak dikoreksi untuk umur dewasa induk. Faktor koreksi umur induk dewasa dapat dilihat 

pada lampiran 1. Setelah data produksi susu terstandardisasi, nilai ripitabilitas dihitung. Nilai 

ripitabilitas yang didapat kemudian digunakan sebagai dasar pendugaan nilai MPPA. Nilai 

pendugaan MPPA dari sapi betina yang telah didapat kemudian diurutkan berdasarkan nilai 

tersebut. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah recording: 

 Produksi susu laktasi I dan II pada 3 bulan pertama (30 ekor). 

 Lama laktasi, lama kering, dan CI laktasi I dan II (17 ekor). 

 

3.5 Analisis Data 

 Produksi susu distandarisasikan terlebih dahulu terhadap umur dewasa induk, dua kali 

pemerahan (2x, ME) berdasarkan acuan Hardjosubroto (1994) dengan rumus sebagai berikut: 

 

Produksi susu terkoreksi = Jumlah produksi susu riil x FKU 

 

Keterangan : 

FKU : Faktor koreksi penyetaraan umur dewasa induk 

 

Pendugaan daya produksi susu, lama laktasi, lama kering, dan CI pada induk dianalisis 

menggunakan metode korelasi untuk menduga besarnya komponen ragam. Perhitungan 

ripitabilitas (r) menurut Hardjosubroto (1994) sebagai berikut :  
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r = 
[𝐶𝑂𝑉 𝑥𝑦]

√σ   .  σ  𝑦
2

𝑥
2

 

Keterangan:    

r = Angka pengulangan 

COV xy = Kovarians produksi laktasi I dan II 

σ  𝑥
2  = Keragaman produksi susu laktasi I 

σ  𝑦
2   = Keragaman produksi susu laktasi II  

 

Pendugaan Nilai MPPA menurut Kurnianto, 2009: 

𝑀𝑃𝑃𝐴 = 𝑝 ̅+
nr

1+(𝑛−1)𝑟
 (𝑃 −  𝑝 ̅)   

Keterangan :  

MPPA = Daya produksi susu 

n = Jumlah pengamatan 

r = nilai ripitabilitas  

P = rata-rata produksi individu  

𝑝 ̅ = rata-rata produksi populasi   

 

Standar error dari ripitabilitas diduga dengan menggunakan rumus :  

𝑆E = √
2(1−𝑟)2[1 + (k − 1)r]

 k(k − 1)(n − 1)  
    (Hardjosubroto, 1994) 

Keterangan :  

SE = Standart error 

r = Nilai Ripitabilitas 

k = Pengamatan per individu 

n = Jumlah individu 

 

3.6  Batasan Istilah 

Produksi susu : hasil sekresi kelenjar ambing yang diperoleh dari pemerahan induk 

selama satu masa laktasi 

Lama laktasi (hari)    : jumlah hari sapi diperah untuk memproduksi susu yaitu dari awal sapi 

beranak sampai dengan awal masa kering 

Lama kering (hari) : jumlah hari dimana sapi tidak diperah sebagai persiapan kelahiran. 

Lama kering dihitung mulai dari tanggal pengeringan sampai ternak 

melahirkan  
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Calving interval : jangka waktu yang dihitung dari tanggal seekor sapi perah beranak 

sampai beranak berikutnya  

Ripitabilitas (r)    : kemampuan seekor individu atau kelompok ternak sapi  perah untuk 

mengulang produksi selama hidupnya 

MPPA                       : pendugaan produksi ternak secara maksimum pada masa yang akan 

datang yang didasarkan pada produksi sekarang dan masa lalu 

 

 


