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BAB III
MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengambilan data penelitian dimulai pada bulan
November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013
bertempat di peternakan rakyat Desa Waturejo Kecamatan
Ngantang Malang.

3.2 Materi Penelitian
Materi penelitian ini adalah menggunakan 20 ekor

sapi perah laktasi bulan ke 3 dan 4 yang sedang dalam masa
laktasi. Alat dan bahan yang dipergunakan pada proses
pembuatan dekok daun kersen antara lain panci, kompor,
pengaduk, pisau, stopwatch atau jam, daun kersen, air dan
botol. Alat dan bahan  untuk teat dipping antara lain dipper,
lap, antiseptik kimia  dan dekok daun kersen. Alat dan bahan
untuk uji berat jenis adalah lactoscan dan susu. Alat dan bahan
yang digunakan untuk uji rektase antaralain tabung reaksi,
kapas steril, waterbath, pipet volume 11 ml, susu steril dan
methylene blue.

3.3 Metode penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah

percobaan. Dua puluh ekor sapi perah laktasi yang digunakan
dalam penelitian ini selanjutnya dibagi menjadi empat
kelompok masing-masing untuk perlakuan T1 sebagai kontrol
(menggunakan antiseptik kimia), T2 (dekok daun kersen 10%
= 100 g daun + 900 ml air), T3 (dekok daun kersen 30% = 300
g daun + 700 ml air) dan T4 (dekok daun kersen 50% = 500g
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daun kersen + 500 ml air). Semua ternak diperiksa kualitas
susunya dengan menggunakan uji Bj dan reduktase untuk
mengetahui keadaan sebelum dan setelah percobaan (teat
dipping).

3.3.1 Prosedur Pembuatan Dekok Daun Kersen
Menurut Prawira, Sarwiyono dan Surjowardojo

(2013), prosedur pembuatan dekok daun kersen adalah sebagai
berikut:

1. Daun kersen yang telah dipersiapkan dicuci terlebih
dahulu hingga bersih.

2. Daun kersen yang sudah dicuci kemudian ditiriskan
hingga bebas air

3. Tahap selanjutnya daun kersen yang sudah ditiriskan
tersebut dicincang melintang dan membujur

4. Kemudian irisan daun kersen dimasukkan ke dalam air
mendidih selama 15 menit. Perbandingan daun kersen
dan air pada konsentrasi 10% = 100 g daun + 900 ml
air, pada konsentrasi 30% = 300 g daun + 700 ml air)
dan pada konsentrasi 50% = 500g daun kersen + 500
ml air). Setelah 15 menit rebusan tersebut didinginkan.

5. Setelah dingin, dekok daun kersen tersebut dapat
digunakan untuk teat dippingdan disimpan pada suhu
ruangan (27°C).

3.3.2 Prosedur Pelaksanaan Teat Dipping
Menurut Prawira, dkk (2013) pelaksanaan teat dipping

dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Dekok daun kersen dan antiseptik kimia dimasukan ke

dalam botol dipping yang berbeda.
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2. Setelah proses pemerahan selesai, masing-masing
puting dicelupkan ke dalam dekok daun kersen dan
antiseptik kimia selama + 10 detik.

3.3.3 Prosedur Uji Reduktase
Menurut Riyadh (2003) prosedur penentuan kualitas

susu menggunakan uji reduktase antaralain:
1. Sampel susu sebanyak 10ml dimasukkan ke dalam

tabung reaksi
2. Ditambah larutan methylene blue sebanyak 1 ml lalu

dihomogenkan sampai berubah menjadi warna biru
secara keseluruhan

3. Tabung reaksi ditutup menggunakan kapas steril
selanjutnya dimasukkan ke dalam waterbath dengan
suhu 30° C

4. Pemeriksaan dilakukan setiap 15 menit sampai warna
susu tersebut berubah menjadi putih

5. Dilakukan pencatatan waktu terhadap perubahan
warna biru menjadi putih.

3.3.4 Prosedur Uji Berat Jenis
Uji berat jenis dilakukan dengan menggunakan alat

lactoscan (Rata-rata Bj susu = 1,028). Menurut 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
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3. Menekan tombol enter dan memilih menu pada posisi
susu yang akan diuji, missal 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.

3.4 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:

a) Variabel bebas : Presentase dekok daun kersen dan
antiseptik kimia

b) Variabel terikat: Bj susu dan Reduktase.

3.5 Analisis Data
Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 5

ulangan. Raupong dan Anisa (2011) menyatakan bahwa
metode yang digunakan untuk mengetahui efek teat dipping
menggunakan dekok daun kersen terhadap kejadian mastitis
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) kemudian hasilnya
dianalisa menggunakan Analisis Ragam. Adapun persamaan
matematika dari RAK adalah :

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j
µ = Rataan Umum

Yij = µ + τi + βj + εij
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τi = Pengaruh perlakuan ke-i
βj = pengaruh kelompok ke-j
εij = pengaruh acak perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

Adapun tabel analisis variansi (anova) dapat disajikan pada
tabel berikut:

Tabel 4. Tabel Anova

Sumber
Keragaman

Derajat
Bebas
(db)

Fumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Tengah

(KT)
Fhitung

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG

Blok b-1 JKB KTB KTB/KTG

Galat (t-1)(b-1) JKG KTG

Total (bt-1) JKT

Rumus perhitungan dalam anova adalah sebagai berikut:

(Raupong dan Anisa, 2011)

JKG = JKT – JKK – JKP
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3.6 Batasan Istilah
1. Teat dipping adalah proses pencelupan puting ke

dalam larutan antiseptik agar bakteri tidak masuk
ke dalam lubang puting susu.

2. Anti septik adalah bahan yang mampu membunuh
bakteri pathogen yang dapat merugikan ternak.

3. Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada
temperatur penangas air selama waktu tertentu
(15-20 menit) pada temperatur titik didih air

4. Uji reduktase adalah cara untuk mengetahui
jumlah bakteri secara kasar berdasarkan satuan
waktu.

5. Berat jenis susu adalah perbandingan antara berat
susu dengan berat air pada volume dan suhu yang
sama.


