
BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat 

milik Bapak Tio, di Dusun Dengel, Desa Bumiaji, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. Analisis kualitas susu dilakukan di 

Laboratorium Ternak Perah dan analisa proksimat di 

Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 

sampai Mei 2015. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1. Materi penelitian : 

 -Sapi perah PFH 9 ekor dipelihara dikandang 

koloni pada bulan laktasi ke 2-3 

 -Susu 

 -Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” 

Tabel 1. Kandungan Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” 

No Kandungan Persentase (%) 

1. Phosphorus (P) 29 ± 0,3 

2. Calcium (Ca) 43 ± 0,2 

3. Ferrum (Fe) 7,9 ± 0,2 

4. Nickel (N) 6,4 ± 0,2 

5. Cuprum (Cu) 13 ± 0,2 

 

 



3.2.2. Peralatan penelitian : 

- Kandang individu yang dilengkapi dengan 

tempat pakan dan tempat minum 

- Milk can untuk tempat sampel susu  

- Spuit dengan kapasaitas 20 ml untuk 

mengukur volume pemberian Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients”. 

- Timbangan analog dengan ketelitian 0,5 kg 

dan timbangan digital dengan ketelitian 0,01 

kg untuk menimbang sampel pakan 

(pemberian dan sisa). 

- Kantong plastik untuk menyimpan sampel 

pakan pemberian dan pakan sisa. 

- Seperangkat peralatan analisis proksimat 

untuk menentukan kandungan nutrisi dalam 

pakan yang meliputi BK dan BO. 

- Grinder ukuran 1 mm untuk menghaluskan 

sampel bahan pakan yang akan dianalasis. 

- Ice box yang berisi es beku untuk menyimpan 

sampel susu pada saat pendistribusian. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

menggunakan 3 perlakuan dengan masing-masing perlakuan 

menggunakan 3 ekor sapi perah FH. Perlakuan tersebut ialah : 

1. Perlakuan 0 (P0): Tanpa diberi Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients” atau kontrol 

2. Perlakuan 1 (P1): Pemberian 20 ml/hari Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients”.  



3. Perlakuan 2 (P2): Pemberian 40 ml/hari Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients”. 

3.4 Jalannya Penelitian 

3. 4. 1 Tahap Adaptasi 

  Pada tahap adaptasi ternak dipelihara 

dalam kandang koloni dan diberikan pakan 

perlakuan atau pakan yang diberikan dalam 

percobaan ditambah dengan Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients”  sedikit 

demi sedikit sampai ternak mau 

mengkonsumsinya, yakni dengan pemberian 

25%, 50%, 75% dan 100% dari tiap perlakuan 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients”. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

membiasakan ternak dengan kandang dan 

pakan perlakuan yang akan dicobakan. Selain 

itutahap ini bertujuan untuk menghilangkan 

pengaruh pakan sebelumnya. Suplemen 

diberikan langsung menggunakan spuit secara 

oral. Tahap ini dilakukan selama 1 minggu 

untuk mengamati konsumsi pakan, produksi 

susu dan dilakukan analisis susu. 

 

3. 4. 2 Tahap Collecting Data 

Tahap ini dilakukan selama 50 hari. 

Pencatatan produksi susu dilakukan dua kali 

dalam sehari yaitu pagi hari pukul 05.30 WIB-

selesai dan sore hari pukul 14.00 WIB-selesai. 

Pencatatan dilakukan setelah susu dituangkan 

kedalam milkcan yang sudah diberi takaran 



berdasarkan satuan milimeter (ml), sehingga 

dapat diketahui jumlah produksinya. 

Sampel susu dianalisa 3 kali selama 

penelitian, yakni setiap 25 hari sekali yang 

dimulai sebelum perlakuan. Sampel susu 

dikoleksi 100 ml pada pemerahan pagi dan 

dimasukkan kedalam botol sampel. Lalu botol 

sampel dimasukkan kedalam dry box yang 

berisi es batu. Sampel susu dianalisa 

menggunakan Lactoscan di Laboratorium 

Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 

 Produksi susu setiap hari 

 Kualitas susu (meliputi kadar lemak, protein, 

laktosa, berat jenis, Solid non Fat, dan Total 

Solid) 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam dianalisis menggunakan 

analisis kovarian (Anakova) dengan produksi susu awal 

digunakan sebagai peragam (kovariat) secara kelompok 

(ulangan).  

 Model linier analisis ragam yang digunakan adalah : 

Yij = µ + Ti + βj + εij 

Keterangan : 

 Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 

Kelompok ke-j 

 µ : nilai tengah umum 



 Ti : pengaruh pada kelompok ke-j 

 Βj : pengaruh pada perlakuan ke-i 

Εij : galat percobaan pada perlakuan ke-I dan ke-j 

Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata dan 

sangat nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh pada masing – masing perlakuan. 

3.7 Batasan Istilah 

- Pakan sapi perah PFH terdiri dari hijauan dan 

konsentrat 

- Mineral water adalah mineral dalam bentuk liquid 

(cair) yang diproses dengan teknologi Hypernano 

- Hypernano adalah pemecahan partikel mineral 

menjadi berukuran nano (sepersejuta diameter rambut 

manusia) 

- Susu merupakan hasil pemerahan pada ambing sapi 

perah setiap pagi dan sore 

 

 

 

 

 

 

 

 


