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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  pada tanggal 15 Juli sampai 

dengan 15 Agustus 2016 , yang bertempat di  Desa Ajung 

Kecamatan Jenggawah  Kabupaten Jember. Lokasi dipilih 

karena merupakan penghasil susu sapi terbesar di Kecamatan 

Jenggawah dibandingkan dengan desa lainnya. 

3.2 Materi Penelitian  

 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah sapi 

perah PFH sebanyak 60 ekor sapi laktasi.  Metode penelitian 

yang digunakan adalah studi kasus dengan pengamatan 

langsung di lokasi penelitian.Data di peroleh dengan observasi 

dan wawancara kepada peternak. Peralatan yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan ember ukur untuk 

mengukur jumlah produksi susu. 

3.3 Metode Penelitian 
Pengambilan data yang pertama dengan metode studi 

kasus dan untuk data primer dilakukan dengan pengamatan 

langsung dengan melihat skor BCS. Pada pengumpulan data 

produksi susu dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi hari 

pukul 05.30 WIB sampai selesai dan sore hari pukul 15.00 

WIB sampai selesai. Menurut  Santoso, dkk., (2016), 

Penentuan BCS berdasarkan 8 titik pengamatan dari tubuh 

sapi perah yaitu: tonjolan tegak tulang belakang, antara 

tonjolan tegak dengan tonjolan datar tulang belakang, tonjolan 

datar tulang belakang, legok lapar, tonjolan tulang pinggul 
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depan dan belakang, daerah antara tonjolan tulang pinggul 

depan – belakang, daerah antara tonjolan tulang pinggul 

depan kiri dengan depan kanan, dan daerah antara tulang ekor 

dengan tonjolan tulang pinggul belakang.  Penilaian kondisi 

tubuh dilakukan dengan cara pengamatan dan perabaan di 

daerah deposit lemak, yaitu seperti pada daerah punggung dan 

seperempat bagian sapi paling belakang. Selain itu juga 

dilakukan perabaan pada daerah penonjolan tulang pada 

pangkal ekor dan areal pinggang (loin), pangkal ekor, serta 

pinggang. Berikut adalah ilustrasi penilaian BCS pada gambar 

3. 
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Gambar 3 . Ilistrasi Penilaian BCS (Michele,2008) 

 

Skor 1 (sangat kurus). Prosessus spinosus pendek tmpak 

jelas, menonjol, dan dapat diraba.  

tuber coxae dan tuber ischiadicus sangat jelas terlihat. 

Pangakal ekor atau anus kedalam atau menyusut, vulva 

menonjol. 

skor 2 (kurus). prosessus spinosus pendek dapat diraba, 

sedikit terlihat menonjol, tuber  

coxae dan tuber inchiadicus menonjol tapi bagian diantaranya 

tidak terlalu cekung. area sekitar anus sedikit cekung dan 

vulva sedikit menonjol. 
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skor 3 (sedang). prosessus spinosus dapat terasa dengan 

sedikit tekanan. pangkal ekor  

membulat. tuber coxae   dan tuber ischiadicus mebulat dan 

lebih halus. area disekitar anus tertutup tapi tidak ada deposit 

lemak. 

skor 4 (gemuk). prosessus spinosus hanya dapat terasa 

dengan tekanan yang kuat. pangkal  

ekor mebulat. tuber coxae mebulat halus. Area disekitar 

tulang tuber ischiadicus terlihat padat dan ada deposit lemak. 

 

      3.4 Variabel Penelitian 

a. BCS (Body Condition Score)  

semua sapi laktasi yang berjumlah 60 ekor 

BCS adalah nilai kondisi tubuh yang didasarkan pada 

estimasi visual timbunan lemak tubuh dibawah kulit 

sekitar pangkal ekor, tulang punggung, tulang rusuk 

dan pinggul. BCS dapat digunakan untuk 

memprediksi dini status kesenjangan energi sapi 

selama awal laktasi. Penilaian kondisi tubuh ternak, 

terutama untuk sapi di Indonesia masih jarang 

dilakukan sehingga untuk kondisi peternak sapi rakyat 

sangat penting (Hayati, dkk.,2002) 

 

 

b. Jumlah Produksi Susu awal Laktasi 

Jumlah produksi susu pada awal laktasi di hitung 

(dalam liter). Menurut Sudono, (2002) masa laktasi 

adalah masa sapi sedang menghasilkan air susu, yaitu 

antara saat beranak dan masa kering, Astuti, (2009) 

menambahkan bahwa Periode awal laktasi yaitu 

trimester pertama atau yang disebut 100 hari pertama 
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laktasi merupakan periode kritis bagi kinerja sapi 

perah khususnya yang berproduksi tinggi. Hal ini di 

perkuat oleh( Pennstate, 2004) bahwa puncak rataan 

produksi susu dicapai saat masa laktasi 31 – 100 hari 

 

c. Lama Masa Kosong (days open) 

Data lamanya selang waktu sejak sapi beranak sampai 

dikawinkan estrus kembali  (dalam hari). Masa  

kosong  merupakan  salah  satu  pengukuran  

indikator  kesuburan  pada  ternak  perah  dan  

dipengaruhi banyak  faktor,  diantaranya  musim  

beranak  dan  umur sapi (Oseni et.al., 2003). Masa  

kosong  bervariasi  pada  setiap  sapi tergantung  pada  

kondisi  biologis  sapi  itu  sendiri  dan days  open  

yang  panjang  akan  meningkatkan jumlah  

kemunculan  berahi  yang  mana  kemunculan berahi 

tersebut menyebabkan fluktuasi level hormonal. 

(Rangga, 2014) 

      3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

korelasi regresi (santoso, dkk., 2016). Model rumus korelasi 

yang digunakan : 

 

 

 
Dimana :  

N = banyaknya pasangan data x dan y 

∑x = total jumlah dari variabel x 

∑y = total jumlah dari variabel y 
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∑x
2 

= kuadrat total dari jumlah variabel x 

∑y
2 

=kuadrat total dari jumlah variabel y 

∑xy = hasil perkalian dari total jumlah variabel x dan y 

 

Model rumus regresi yang digunakan   Y = a + bX  

 

Dimana : 

Y =variabel response atau variabel akibat (dependent) 

a = konstanta 

x= variabel prediktor atau variabel faktor penyebab 

(independent) 

b=koefisien regresi (kemiringan), besaran response yang 

ditimbulkan olehprediktor  

  

 

 

Sedangkan nilai a dan b dapat ditentukan menggunakan rumus 

: 

a =   (Σy) (Σx²) – (Σx) (Σxy) 

.                n(Σx²) – (Σx)² 

b =  n(Σxy) – (Σx) (Σy) 

.        n(Σx²) – (Σx)² 

 

 


