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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
  Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Tutur, Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan pada 
peternakan rakyat Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 3 bulan, pada 5 November 2017 – 7 Februari 2018. Lokasi dipilih karena 
merupakan penghasil susu sapi terbesar di Kabupaten Pasuruan dibanding peternakan lain. 

3.2 Materi Penelitian 
3.2.1     Ternak  
 Materi yang digunakan adalah sapi perah PFH yang sedang bunting tua sebanyak 30 ekor 
yang memiliki kriteria umur kebuntingan 9 bulan dan tingkat laktasi sapi 1-5, selanjutnya 
diambil data nilai BCS sapi PFH. 

3.2.2 Peralatan  
 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung ukur volume 500ml, tissue, 
gelas ukur 1 liter, aquabidest dipakai untuk mengukur berat jenis kolostrum dengan 
menggunakan alat lactodensimeter dan botol sampel serta lactoscan yang dipakai untuk 
mengukur SNF. 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penentuan Sapi PFH 

yang digunakan sebagai sampel secara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan 
sengaja (kriteria tertentu) yaitu sapi PFH mempunyai kriteria umur kebuntingan 9 bulan. 

3.4 Prosedur Penelitian 
3.4.1  Pra Penelitian  

Penentuan sapi PFH yang akan digunakan sebagai sampel ditentukan secara purposive 
sampling, sapi PFH sampel tersebut harus mempunyai kreteria umur kebuntingan 9 bulan. 
Kegiatan selanjutnya menyiapkan alat-alat yang akan digunakan selama koleksi data. 

3.4.2 Koleksi Data  
Koleksi data dilakukan saat melakukan observasi dengan cara melakukan pencatatan secara 

sistematis. Penelitian ini akan menggunakan data primer yang didapatkan dengan cara 
pengamatan dan pengujian kualitas sampel, dengan melakukan diantaranya yaitu :  

a. Pengukuran BCS 
Penilaian BCS dilakukan satu minggu sebelum melahirkan, dengan cara melihat 

data recording Inseminasi Buatan (IB) yang di lakukan oleh petugas KPSP Setia Kawan 
lalu di lakukan pengamatan BCS dengan interval 1 – 5 menggunakan standar dari Kellog 
(2010) dan Sukandar, Purwanto, dan Anggraeni (2008). 
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Tabel 2. Penilaian BCS dari sapi perah  

 

BCS  Tampak Samping Tampak Belakang 

 

 

1 

  

 

 

2 

  

 

 

3 

  

 

 

4 

  

 

 

5 

  

Sumber : Kellog (2010) 
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Pengukuran BCS menurut Sukandar (2008), adapun kriterianya sebagai berikut : 
1. Grade 1  (sangat kurus) 

Pada level ini ciri yang mudah diamati adalah pangkal ekor / anus akan nampak 
sangat menyusut kedalam sedangkan Vulva akan nampak sangat menonjol keluar. 
Selanjutnya dapat diamati bahwa prosessus spinosus pendek dapat diraba dan tuber 
coxae serta tuber ischiadicus sangat jelas terlihat. 

2. Grade 2 (Kurus) 
Vulva tidak terlalu menonjol. Prosessus spinosus pendek dapat diraba, sedikit 

terlihat menonjol, tuber coxae dan tuber ischiadicus menonjol tetapi bagian diantaranya 
tidak terlalu cekung. 

3. Grade 3 (sedang) 
Vulva Nampak lebih rata, anus tertutup namun tidak terdapat deposit lemak, dan 

tulang ekor nampak membulat. Prosessus spinosus dapat terasa dengan perabaan yang 
diberikan tekanan. Tuber coxae dan tuber ischiadicus nampak membulat dan lebih halus. 

4. Grade 4 (gemuk) 
Prosessus spinosus hanya dapat terasa dengan tekanan yang kuat. Tuber coxae 

membulat halus. Area di sekitar tulang Tuber ischiadicus terlihat padat dan ada deposit 
lemak. Legok lapar nampak flat.  

5. Grade 5 (sangat gemuk) 
Terdapat penumpukan lemak pada Struktur costae dan stenum juga tulang ekor, ruas 

tulang ekor tidak nampak, tulang bagian atas tuber coxae, tuber ischiadicus dan 
processus spinosus tidak terlihat. 

b. Pengambilan Data BJ Kolostrum 
Pengambilan data kualitas kolostrum yang ditinjau dari berat jenis dilakukan 

pengujian dengan menggunakan laktodensimeter dimana Sampel kolostrum 
dihomogenkan kemudian dimasukkan dalam gelas ukur 500ml sampai 2/3 dari 
volumenya. Laktodensimeter soxhlet dimasukkan ke dalam gelas ukur kemudian 
dibenamkan serta dibiarkan timbul tenggelam sampai akhirnya diam. Selanjutnya, 
dilakukan pembacaan skala laktodensimeter, angka yang didapat dari pembacaan skala 
adalah desimal ke-2 dan ke- 3 setelah 1.0, sedangkan desimal ke-4 dikira-kira. Nilai BJ 
ditentukan dengan cara menambah atau mengurangi skala yang terbaca pada 
laktodensimeter dengan koefisien pemuaian kolostrum sebesar 0.0002 setiap penurunan 
atau kenaikan suhu 1oC (Latif dan Sanjaya, 2009). 

 
 

 



15 
 

c. Pengambilan Data SNF Kolostrum 
Sedangkan untuk mengetahui kualitas kolostrum yang ditinjau dari SNF dilakukan 

pengujian dengan menggunakan lactoscan dimana sampel kolostrum diuji dengan cara  
menurut Riyadh (2003). 
Cara penggunaan lactoscan adalah sebagai berikut: 
1. Tekan tombol power lactoscan pada posisi ON. 
2. Masukkan pipa analisis ke dalam sampel demikian pula dengan probe pH meter. 
3. Menekan tombol enter dan memilih menu pada posisi susu yang akan diuji, misal yang 

akan diuji susu sapi dipilih COW pada menu. 
4. Menunggu sesaat dan lactoscan akan menampilkan hasil Analisa pada layar monitor. 
5. Mencatat hasil Analisa. 
6. Setelah selesai untuk semua sampel maka menekan menu untuk kembali dan memilih 

posisi CLEANING. 
7. Melakukan pencucian alat dengan larutan Daily cleaner. 
8. Mematikan tombol power lactoscan pada posisi OFF untuk mematikan. 

Setelah memperoleh keseluruhan data maka data ditabulasi menggunakan 
program SPSS versi 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Lactoscan dan Lactodensimeter yang digunakan. 

3.5 Variabel Pengamatan 
1. Nilai BCS  

Pengambilan data BCS dinilai berdasarkan metode Sukandar (2008) dan Kellog (2010) 
yaitu menggunakan skala 1-5 pada saat periode kering menuju kelahiran (2 bulan prepartum) 
disertai foto standar ternak sapi perah. Montel dan Ahuja (2005) menjelaskan penilaian BCS ini 
dilakukan dengan cara pengamatan dan perabaan terhadap deposit lemak pada bagian tubuh 
ternak, yaitu pada bagian punggung dan seperempat bagian belakang, seperti pada bagian 
processus spinosus, processus spinosus ke processus transversus, processus transversus, legok 
lapar, tuber caxae (hooks), antara tuber coxae dan tuber ischiadicus (pins), antara tuber caxae 
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kanan dan kiri, dan pangkal ekor ke tuber ischiadicus dengan skor 1-5 ( skor 1 = sangat kurus, 
skor 3 sedang, dan skor 5 = sangat gemuk). 
2. Berat Jenis Kolostrum 

Data berat jenis kolostrum didapat dari uji terhadap kolostrum tersebut dengan 
menggunakan lactodensimeter, kolostrum ditampung terlebih dahulu pada gelas ukur 250ml 
lalu alat lactodensimeter dimasukkan dan dapat dibaca berapa berat jenis kolostrum. 
3. Solid Non Fat Kolostrum 

Mengetahui Solid Non Fat kolostrum perlu menggunakan alat yang dinamakan lactoscan, 
dimana alat tersebut dapat membaca Solid Non Fat dari kolostrum. 

3.6 Analisis Data  
Model analisis yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan regresi dan korelasi 

untuk menentukan tingkat hubungan BCS terhadap kualitas kolostrum yang ditinjau dari berat jenis 
dan SNF kolostrum, dengan menggunakan SPSS versi 20. Analisis korelasi dan analisis regresi 
digunakan untuk memproleh data statistik antara hubungan dari BCS bunting tua dengan kualitas 
kolostrum yang ditinjau dari SNF dan berat jenis kolostrum, menggunakan model matematik 
menurut Gronneberg (2012) yaitu : 

I. Hubungan BCS dengan berat jenis kolostrum menggunakan : 
𝑌 = a + 𝑏𝑋. 

II. Hubungan BCS dengan SNF kolostrum menggunakan : 
𝑌 = a + 𝑏𝑋. 

 
Keterangan: 

𝑋  : Body Condition Score 
𝑌  : Solid Non Fat 
𝑌  : Berat Jenis 
a : Intersep/konstanta 
b : Koefesien Body Condition Score kolostrum (X) terhadap 𝑌 ) Berat Jenis dan 

Solid Non Fat kolostrum 𝑌 .  

3.7 Batasan Istilah 

1. Sapi FH bunting tua  :  Sapi   perah   Friesian   Holstein   yang   memasuki umur 
kebuntingan 8 bulan ke atas (bunting tua) atau sedang atau 
belum    mengalami      masa      kering karena     belum 
memproduksi susu. 

2. Body Condition Score  :  Suatu metode   pengamatan   secara visual dan perabaan ter-
hadap deposit lemak   pada    bagian    punggung dan seper-empat 
bagian belakang pengukuran BCS dapat dinilai dengan angka 1-
5. 
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3. Berat Jenis Kolostrum :  Perbandingan   relatif   antara   massa   jenis   sebuah   zat 
(kolostrum) dengan massa jenis air murni. 

4. Solid Non Fat Kolostrum : Semua jumlah komponen penyusun susu atau kolostrum diku- 
 rangi air dan kadar lemak. 

5. Laktasi  : Proses pemberian susu kepada pedet dengan air susu induk dari 
ambing.  

6. β-karotene  : Senyawa organik, secara kimiawi diklasifikasikan sebagai 
hidrokarbon, dan secara spesifik diklasifikasikan sebagai 
terpenoid (isoprenoid). 

7. Imunoglobulin   : Semua molekul antibodi milik protein plasma yang disebut 
immunoglobulin (Ig). Immunoglobulin yang terikat membran 
berfungsi sebagai reseptor antigen spesifik pada limfosit B. 

8. Periode Postnatal : Periode pertumbuhan dan perkembangan sebelum terjadinya 
kelahiran. 

9. Partus   : Proses pengeluaran hasil pedet yang dapat hidup, dari dalam 
uterus melalui vagina atau jalan lain ke dunia luar.  

10. Growth factor  : Ligan yang berupa protein. Ligan ini berikatan dengan reseptor 
atau enzim terkait reseptor pada permukaan sel yang 
menyebabkan bermacam-macam respon seluler seperti 
proliferasi diferensiasi, survival dan angiogenesis. 

11. Hormone : Zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel kelenjar (kelenjar 
endokrin) yang berfungsi untuk membawa pesan kimiawi dari 
satu sel ke sel lainnya. 

12. Cytokines  : Protein-protein sekresi kecil yang menjadi media (berperan 
sebagai perantara) dan pengaturan (regulated) imunitas, 
inflamasi dan haematopoiesis.  

13. Laktosa  : Bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi 
bentuk lebih sederhana yaitu galaktosa dan glukosa. 

14. Prosessus spinosus : Bagian posterior dan vertebra yang bila diraba terasa sebagai 
tonjolan, berfungsi tempat melekatnya otot-otot punggung. 

15. Tuber ischiadicus : Bagian tulang belakang yang biasa disebut tulang duduk, atau 
sebagai pasangan tulang duduk. berfungsi sebagai penyangga 
tubuh sewaktu duduk. 

16. Tuber coxae : Bagian dari tulang iliaka yang terletak di superior anterior. 
 

 

 
 
 
 
 

 


