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BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan sapi perah selama satu bulan di

CV Sumber Jaya Rt 04 Rw 02, Dusun Tugu, Desa Tugu, Kecamatan Rejotangan,

Kabupaten Tulungagung yaitu mulai tanggal 28 Oktober – 24 November 2013.

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 9 ekor sapi perah FH

laktasi pada periode laktasi 1-6 dan bulan laktasi 3-5. Adapun yang digunakan

sebagai antiseptik adalah jus daun kelor (Moringa oleifera ) dan antiseptik kimia

(preparat iodine).

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode percobaan

dengan rancangan acak kelompok dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan.

Pengelompokannya berdasarkan nilai skore mastitis yang tertinggi, sedang dan

rendah.

Perlakuan yang digunakan:

 Perlakuan T1 :Teat dipping dengan menggunakan antiseptik kimia.

 Perlakuan T2 :Teat dipping dengan menggunakan jus daun kelor

konsentrasi 20%.

 Perlakuan T3 :Teat dipping dengan menggunakan jus daun kelor

konsentrasi 30%

3.4. Jalannya Penellitian

1. Persiapan

Proses pembuatan jus daun kelor kosentrasi 20%

- 200 gram daun kelor segar diblender  dengan ditambahkan 800 ml air

kemudian disaring, diambil sarinya dan siap digunakan teat dipping.
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Proses pembuatan jus daun kelor kosentrasi 30%

- 300 gram daun kelor segar diblender  dengan ditambahkan 700 ml air

kemudian disaring,diambil sarinya dan siap digunakan teat dipping.

2. Prosedur uji CMT

- Susu curahan kedua pada masing-masing puting di masukkan kedalam

wadah atau cawan paddle, sebanyak 2 ml.

- Selanjutnya ditambahkan reagen CMT antara lain alkyl aryl sulfonate,

NaOH 1,5%, dan Broom kresol purple, dengan perbandingan 1:1.

Apabila kurang, reaksi akan jadi kurang peka.

- Selanjutnya cawan paddle diputar horizontal selama 10 detik.

- Pada akhir putaran reaksi diamati dan nilai-nilainya - (negative), T

(Trace), 1 (positif lemah), 2 (positif agak kuat), 3 (positif kuat), + (susu

basa), - (susu asam) .

- Gumpalan dari jonjot merupakan hasil reaksi antara sel-sel somatik

dalam air susu dengan reagen, berwarna putih abu-abu dalam larutan

yang berwarna ungu (Anonymous, 2005).

Tabel 2. Pemberian nilai pada score reaksi CMT

Kode Arti Reaksi Nilai
- Negatif Tidak terdapat tanda-tanda

pergerakan susu ketengah
paddle

1

T Trace Sedikit terjadi pergerakan
susu ketengah paddle

2

1 Positif lemah Terjadi pergerakan susu
ketengah paddle lebih
banyak, tetapi belum
berbentuk gel

3

2 Positif agak
kuat

Terjadi sedikit
pembentukan gel

4

3 Positif kuat Gel tang terbentuk banyak
dan menyebabkan
permukaan susu menjadi
konvek

5

+ Susu basa Warna ungu gelap 6
- Susu asam Warna kuning 7

Sumber: Efadri (2010).
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3.5. Variabel yang diamati

1. Tingkat mastitis pada masing-masing puting dari setiap ekor sapi.

2. Jumlah produksi susu masing-masing puting setiap ekor sapi perah setelah

di lakukan teat dipping daun kelor (Moringa oleifera ) dan antiseptik

kimia.

3.6. Analisa Data Statistik

Data yang diperoleh dari kejadian mastitis secara diskriptif yaitu

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya, dilanjutkan

dengan ANOVA dari RAK(Rancangan Acak Kelompok). Adapun persamaan

matematika  dari RAK adalah :

Yij = µ + τi + βj + εij

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

µ = mean populasi

τi = pengaruh aditif perlakuan ke-i

βj = pengaruh aditif perlakuan ke-j

εij = pengaruh acak perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

Analisis ragam dalam RAK, rumus-rumus perhitungannya :

1) Menghitung jumlah kuadrat :

a. Faktor Koreksi (FK) = Y2

t.r

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) = (Y11)2+(Y12)2+….+(Y64)2-FK

c. Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = (Y1)2+(Y2)2+….+(Y4)2-FK

t

d. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = (Y1)2+(Y2)2+….+(Y6)2-FK

r

e. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT-JKK-JKP
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2) Menghitung kuadrat tengah :

f. Kuadrat Tengah Kelompok (KTK) = JKK

db Kelompok

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) = JKP

db Perlakuan

h. Kuadrat Tengah Galat (KTG) = JKG

db Galat

derajad bebas (db) kelompok didapatkan dengan rumus: db kelompok = (r – 1)

derajad bebas (db) perlakuan didapatkan dengan rumus: db perlakuan = (t – 1)

derajad bebas (db) galat didapatkan dengan rumus: db galat = (t – 1)(r-1)

derajad bebas (db) total didapatkan dengan rumus: db total = (tr)-1

Statistik Uji : FHitung = KT Kelompok

KT Galat

FHitung = KT Perlakuan

KT Galat

Tabel analisis ragam (Anova) adalah sebagai berikut :

Sumber
Keragaman

(SK)

Derajat
Bebas
(db) JK

Kuadrat
Tengah
(KT) Fhitung F0.05 F0.01

Kelompok r-1 JKK JKK/(r-1) KTK/KTG
Perlakuan t-1 JKP JKP/)(t-1) KTP/KTG

Galat
(r-1)(t-

1) JKG
JKG/(r-1)(t-

1)
Total Tr-1 JKT

Kesimpulan :

a) Apabila F Hitung ≤ F tabel 5%, Terima H0, berarti kelompok atau perlakuan

tidak berpengaruh nyata, diberi tanda tn (tidak nyata) atau ns (non

significant).

b) Apabila F Hitung ≥ F Tabel 5% tapi ≤ F Tabel 1%, tolak H0 yang berarti

kelompok atau perlakuan berpengaruh nyata (diberi tanda *) atau F Hitung ≥

F Tabel 1%, tolak H0 yang berarti perlakuan atau kelompok berpengaruh

sangat nyata (diberi tanda **)
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3.7. Batasan Istilah

1. Mastitis : Suatu peradangan pada ambing yang bersifat klinis dan

sub klinis yang terjadi pada semua jenis mamalia.

2. Teat dipping : Proses pensucihama puting dengan cara mencelupkan

puting kedalam larutan antiseptik alami maupun buatan

setelah pemerahan dilakukan.

3. CMT : Suatu cara untuk mendeteksi ada tidaknya mastitis pada

setiap puting dari ambing sapi perah dengan menggunakan

alat paddle dan reagent CMT.


