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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Anggota Peternakan 

KAN Jabung. Waktu penelitian dilaksanakan selama satu 

bulan yang dimulai pada tanggal 1 Juni 2016  30 Juni 

2016. 

 
3.2. Materi Penelitian 

Implementasi GDFPyang diterapkan oleh peternakan 

anggota KAN Jabung. Penerapan GDFP yang diamati 

meliputi Kesehatan ternak, Higienis Pemerahan, Pakan dan 

minum, Lingkungan, Kesejahteraan Ternak dan Manajemen 

Sosial Ekonomi. Penerapan GDFP di peternakan anggota 

KAN Jabung dilakukan selama 1 bulan dalam dua desa 

yaitu Desa Kemiri dan Desa Busu.  

Berdasarkan survei penelitian KAN Jabung memiliki 

2.155 anggota peternak, Desa kemiri yang memiliki 

populasi peternakan paling banyak yaitu 279 anggota dan 

desa Busu yang memiliki populasi 268 anggota peternak. 

Penentuan lokasi penelitian di wilayah KAN Jabung 
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ditentukan dengan memilih desa dengan populasi ternak 

yang paling banyak, yaitu Kemiri dan Busu. 

Tampilan produksi susu yang dihasilkan dari sapi 

perah PFH yang dipelihara oleh Anggota Peteranakan KAN 

Jabung untuk dilakukan analisa tentang berat jenis dan 

kadar lemak susu. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei, pengambilan data menggunakan pemberian angket 

berupa kuisioner dan observasi secara random ke anggota 

peternak KAN Jabung. 

 

3.3.1 Teknik pengambilan sampel  

Tahap pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

multistage random sampling. Dalam penelitian ini, 

pengambilan sampel terdiri dari tiga tahapan. Tahap 

pertama yaitu menentukan sampel unit, tahap kedua 

mengalokasikan sampel, tahap ketiga memilih sampel 

dengan teknik simple random sampling. Paturochman 

(2012) menambahkan mengenai ketentuan dalam penentuan 

jumlah sampel dalam suatu populasi yaitu sebagai berikut : 
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1) Jika anggota suatu populasi (N) besar (1.000  10.000 

anggota), maka persentase sampel (n) 0,1% - 1. 

2)  Jika anggota suatu populasi (N) relatif sedang (200-900 

anggota), maka persentase sample  (n) 10%-20%. 

3) Jika anggota populasi (N) rendah (40  50 anggota) 

maka sampel diambil semua.  

4) Jumlah sampel yang harus diambil dalam penelitian 

lebih dari 30 sampel. 

5) Jumlah sampel yang diambil harus sesuai dengan 

anggaran dan batas waktu yang telah ditentukan.  

KAN Jabung memiliki anggota 2.155 peternak, maka 

jumlah populasi peternakan sapi perah di wilayah KAN 

Jabung adalah 2.155. Populasi anggota di KAN Jabung 

termasuk dalam kategori besar. Untuk populasi dilokasi 

penelitian di Desa Kemiri adalah 279 anggota dan di Desa 

Busu 268 anggota, Jadi Jumlah Populasi sampel adalah 547 

Anggota peternak yang bisa dikategorikan sedang. Hal ini 

dikarenakan kedua desa tersebut mempunyai jumlah ternak 

yang lebih banyak dibandingkan dengan desa yang lainnya. 

Maka penentuan persentase sampel penelitian 

menggunakan 10% dari populasi, yaitu : 
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X

i 

 N = 547 x 10% 
  = 55  sampel 

Jadi, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 55 
anggota peternakan. 

Tahap kedua menentukan mengalokasikan sampel 

yang diperoleh masing-masing desa anggota peternak 

dengan persamaan sebagai berikut: 

 
  i = Ni  
   N   

 
Klasifikasi skala usaha peternakan berdasarkan 

kepemilikan jumlah ternak, yaitu skala usaha I (1-3ekor), 

skala usaha II (4-6ekor), dan skala usaha III ( > 7) 

(Suryadi,1989). Tahap ketiga menentukan jumlah responden 

didesa anggota peternak KAN Jabung, dengan persamaan 

sebagai berikut: 

=  Ni 
 N   

Keterangan : 
 
N  : Total populasi 

Ni  : Populasi pada Desa anggota peternak KAN 

Jabung i 

 : Po

peternak KAN Jabung i 
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n : Total responden penelitian  

ni : Responden penelitian pada Desa anggota 

peternak KAN Jabung i  

 Desa 

anggota peternak KAN Jabung i 

Berikut adalah hasill perhitugan penarikan sampel 

didesa anggota peternak KAN jabung, pada desa Busu dan 

Kemiri yang disajikan pada tabel 3.  

Tabel 3. Jumlah sampel penelitian di desa Busu dan Kemiri 
Anggota KAN Jabung.  

 Skala Usaha 
 I II III 
 (orang) (orang) (orang) 
Desa Busu  9  9  9  
Desa Kemiri  9  9  10  
Jumlah  18  18  19  
    55    

 
Tahap tiga memilih sampel dengan menggunakan 

teknik simple random sampling, anggota peternak sampel 

didapatkan secara acak mewakili seluruh populasi. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari 

responden penelitian melalui pengambilan langsung dengan 
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pemberian angket kuesioner yang telah disiapkan. 

Kuesioner dibuat disesuaikan dengan GDFP yang 

diterbitkan FAO 2011. Data sekunder diperoleh dari 

database KAN Jabung.  

Penelitian lapang dengan menggunakan alat : 

1. Dokumentasi  : Sebagai pendukung dan bukti saat 

dilakukan pengujian  

2. Wawancara :Percakapan yang berhubungan 

dengan GDFP dan tampilanproduksi dengan tujuan 

mendapatkan jawaban langsung dari peternak.  

3. Quisioner : Daftar pertanyaan yang 

berhubungan dengan GDFP yang akan dijawab oleh 

peternak dan akan di simpulkan sebagai hasil yang 

diteliti.  

 

3.4. Variable Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam peneitian ini adalah : 

1. Implementasi GDFP(Variabel X) 

Merupakan penerapan tatalaksana peternakan sapi perah 

yang dikeluarkan oleh FAO 2011. GDFP meliputi aspek 

kesehatan ternak, Higienis pemerahan, Pakan dan Minum, 

Lingkungan , Kesejahteraan Ternak dan Sosial Ekonomi. 

Nilai maksimum variabel GDFP adalah 100 % dan nilai 
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setiap sub variabel diberikan secara proportional yaitu 

16,66% (100% dibagi jumlah sub variabel). Satuan yang 

digunakan adalah persen). 

Skoring GDFP dengan proportional yang disajikan pada 

tabel 4.  

Tabel 4. Skor propotional GDFP 
Persentase Proportional Skor 

0% - 20% 

21% - 40% 

41% - 60% 

61% - 80% 

81% - 100% 

Sangat Buruk 

Buruk 

Sedang 

Baik 

Sangat Baik 

Sumber : Arikunto (2006) 

2. Kualitas Produksi Susu (Variabel Y) 

Berat Jenis Susu merupakan perbandingan antara berat 

bahantersebut dengan berat air pada volume dan suhu yang 

sama. Berat Jenis susu di tentukan dengan mengunakan 

lactodensimeter.Cara menggunakan lactodensimeter di 

masukan dalam gelas ukur, di putar-putar sepanjang dinding 

gelas ukur agar suhunya merata, dan dicatat berat jenis dan 

suhu dari susu tersebut. 

Kadar Lemak Susu Menggunakan metode Gerber. 

Sebanyak 10 ml H2SO4 dipipet ke dalam Butyrometer, 
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kemudian ditambahkan 10,75 ml susu secara hati-hati 

melalui dinding mulut butyrometer dan ditambahkan 1 ml 

amylalkohol. Setelah butyrometer ditutup dengan sumbat 

karet dan dihomogenkan, butyrometer dimasukan ke dalam 

penangas air pada suhu 70oC selama ± 10 menit. Tahap 

selanjutnya adalah dilakukan pemutaran menggunakan 

sentrifuge Gerber pada kecepatan 1200 rpm (putaran/menit) 

selama 5 menit, kemudian butyrometer dimasukan kembali 

ke dalam penangas air minimal 2 menit. Butyrometer 

dipegang vertikal dan karet penutup diatur sehingga tepat 

pada suatu garis pada skala butirometer dan dibaca persen 

kadar lemaknya. 

 

3.5. Analisis data 

Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif, 

dengan mendeskripsikan hasil angket yang dihitung dengan 

rumus statistik.Pengolahan data dari GDFP diambil dari 

jawaban angket primer yang disebarkan kepeternakan 

sebagai  berikut : 

1. Mengelola setiap jawaban kuisioner menghitung 

frekuensi dan presentase. 
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2. Mengambil pasangan data yang diteliti , yaitu variabel 

Y adalah GDFP dan Variable X adalah Berat Jenis 

dan Kadar Lemak. Jika sample adalah (n) maka 

didapat data (x1y1), (x1y1 nyn) . 

3. Melakukan perhitunan konstan (a)  

a =        

.                  

4. Melakukan perhitungan regresi (b)  

b =       

.                  

5. Perhitungan persamaan regresi berganda  

Y = a + bX 

Untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel 

dependen dan variabel independen dilakukan pengujian 

hipotesis, dilakukan pengujian t dengan tingkat signifikasi 

Degree of Freedom) = n-2 dimana n merupakan jumlah data 

sampel. Persamaan statistik untuk t hitung adalah sebagai 

berikut : 

 Thitung  2 

  - r2 
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Keterangan : 

r : koefisensi Korelasi  

n : Jumlah responden 

Hipotesis yang diuji adalah : 

H0 : Tidak ada hubungan yang nyata antara variable 

GDFP dengan berat jenis dan lemak susu sapi 

perah PPFH di KAN Jabung. 

H1 : Adanya hubungan yang nyata antara varible GDFP 

dengan berat jenis dan lemak susu sapi perah PPFH 

di KAN Jabung. 

Keputusan : 

1. Bila Thitung > Ttabel 0  ditolak, terdapat hubungan 

yang nyata antara variabel GDFP dengan berat jenis 

dan lemak susu sapi perah . 

2. Bila Thitung tabel, 0 diterima, terdapat hubungan 

yang tidak nyata antara GDFP berat jenis dan lemak 

susu sapi perah. 

Jika hasil menunjukan secara signifikan menolak H0  dan 

menerima H1, maka terdapat hubungan yang nyata antara 

GDFP dengan berat jenis dan lemak susu sapi perah. 
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Tabel 5. Derajat hubungan dan penafsiran  

Nilai Koefisen  Hubungan  

< 0,2 

0,20 - 0,40 

0,40  0,70 

0,70  0,90 

> 0,90 

Hubungan rendah sekali 

Hubungan rendah  

Hubungan Cukup kuat 

Hubungan tinggi  

Hubungan sangat tinggi 

dan kuat  

Sumber : Guilford, 1995 

 

 

3.6. Batasan Istilah  

GDFP  : Good Dairy Farming Practiceyang dikeluarkan 

oleh FAO pada tahun 2011 tentang tatalaksana 

peternakan sapi perah yang baik  

PFH : PeranakanFriesian Holstein 

FAO :Food and Agriculture Organization of The United 

Nations 

KAN : Koperasi Agro Niaga 


