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BAB III 

MATERI dan METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – 

Mei 2012 dilaksanakan di peternakan KUD Dau, 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan di Laboratorium 

Koperasi Unit Desa Dau Kabupaten Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah sampel susu dari 

27 ekor induk sapi perah Friesian Holstein (FH) yang 

memiliki periode laktasi ke satu, dua, dan tiga  serta 

memiliki bulan laktasi yang sama yaitu pada bulan 

laktasi ke lima dan ke enam milik Koperasi Unit Desa 

Dau Kabupaten Malang. Dengan jumlah ternak 27 ekor 

sudah dapat mewakili akan tiap periode laktasi yaitu pada 

tiap periode laktasi memiliki 9 ekor sapi perah.  

 Jumlah ternak yang diamati sebanyak 27 ekor 

sapi perah dengan berbagai periode laktasi yaitu pada 

periode laktasi ke satu, dua, dan tiga. Karena pada 
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periode tersebut jumlah produksi susunya semakin 

meningkat dengan kadar lemak yang juga 

mempengaruhinya, pada periode satu, dua, dan tiga 

memiliki kadar lemaknya rendah sedangkan pada 

produksi susu memiliki jumlah yang tinggi dengan kata 

lain produksi susu dan kadar lemak saling bertolak 

belakang. 

Tabel 1. Pengambilan Data Dengan Perbedaan Periode 
dan Bulan Laktasi 

       Bulan laktasi 5           Bulan laktasi 6      

Perlakuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Periode 
laktasi 1 

 
Jumlah Produksi, Kadar Lemak dan Berat 

Jenis Periode 
laktasi 2 
Periode 
laktasi 3 
Keterangan:  1-9: Jumlah ternak sapi perah yang di uji 
kadar lemak, berat jenis dan total  

 produksinya. 
Periode 1-3: Jumlah periode laktasi yang 
dilihat untuk membedakan produksi  

dan kualitas susu segar dari 
tujuh ternak sapi perah. 

Ulangan 1-4: Memiliki bulan laktasi yang 
sama yaitu pada bulan laktasi ke lima 
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Ulangan 5-9: Memiliki bulan laktasi yang 
sama yaitu pada bulan laktasi ke enam 
 

 Alat dan Bahan yang digunakan yaitu:  

I. Uji Berat Jenis 
1. Alat 

a. Lactodensimeter 
b. Gelas Ukur 

2. Bahan 
a. Susu Segar 

II. Uji Lemak 
1.   Alat 

a. Butyrometer 
b. Pipet 
c. Sentrifuge 
d. Waterbath 

2.   Bahan 
a. Susu Segar 
b. Asam Sulfat 
c. Amyl Alkohol 

III. Pengukuran volume dan Berat susu 
1. Wadah pengukur jumlah susu dalam liter 

(Milkcan) 
2. Penghitungan liter menjadi kg 

a) Berat (kg)= Volume (liter) X 
Berat Jenis 
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3.3. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

menggunakan tiga perlakuan periode laktasi yaitu 

periode laktasi satu, dua, dan tiga. Masing-masing 

periode laktasi diamati 9 ekor sapi perah dengan rumus  

(r-1)(t-1) ≥ 15 (Sugandi, 1993). Pada jumlah 9 ekor sapi 

perah yang dikelompokkan berdasarkan bulan laktasi, 

yaitu 4 ekor sapi yang memiliki bulan laktasi ke lima dan 

5 ekor sapi yang memiliki bulan laktasi ke enam. 

Penelitian ini dilakukan dengan menguji produksi susu 

dan kualitas (kadar lemak dan berat jenis) susu segar 

pada periode laktasi satu, dua, dan tiga. 

Sampel diambil secara purposive sampling yaitu 

sample yang dipilih dengan sengaja (kriteria tertentu) 

karena alasan yang telah diketahui sifat-sifatnya yaitu 

memiliki periode laktasi ke satu, dua, dan tiga serta 

memiliki bulan laktasi ke lima dan enam. 

 
Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Prosedur uji Berat Jenis: 



51 
 

1) Susu diaduk dengan pengaduk 

2) Sampel diambil dengan cangkir sebanyak 250 

ml 

3) Sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur 

berisi Laktodensimeter 

4) Skala Laktodensimeter dibaca. 

2. Prosedur uji lemak: 

1) Masukkan 10 ml asam sulfat ke dalam tabung 

Butyrometer. 

2) Tambahkan 10,75 ml susu yang akan 

dianalisis kadar lemaknya, ke dinding 

butyrometer secara perlahan-lahan. 

3) Tambahkan 1 ml Amyl alcohol, kemudian 

tutup dengan penutup karet 

4) Kocok dengan hati-hati 

5) Masukkan dalam alat sentrifuge dan putar 

alat dengan kecepatan 1200 RPM selama 5 

menit agar perputarannya sempurna, 

penempatan Butyrometer harus seimbang 

6) Hentikan sentrifuge dan keluarkan 

Butyrometer, kemudian lakukan pembacaan. 

3.  Prosedur pengukuran Produksi susu: 
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1) Tampung susu pada wadah pegukuran susu 

(Milkcan) 

2) Pengukuran susu dalam bentuk liter diubah 

menjadi Kg 

3) Pengubahannya satuannya dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut 

Berat (Kg)= Volume (liter) X Berat Jenis 
 

3.4. Variabel Pengamatan 
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Periode laktasi 

Periode laktasi dilihat dari sudah berapa kali sapi 

tersebut melahirkan (memiliki berapa jumlah 

pedet). 

2) Produksi susu 

Pengambilan susu diambil pada pagi dan sore hari 

pada peternakan sapi perah KUD Dau. Produksi 

susu dilihat dengan menggunakan alat ukur 

jumlah susu segar, susu di masukkan ke dalam 

Milkcan lalu ubah dalam bentuk kg 
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3) Lemak susu 

Pengukuran kadar lemak susu dilakukan pada 

pemerahan sore hari. Penentuan kadar lemak susu 

dengan menggunakan metode Gerber, susu di 

tambahkan asam sulfat dan Amyl alkohol lalu di 

sentrifuge dengan kecepatan 1200 rpm. 

4) Berat jenis susu 

Berat jenis susu ditentukan dengan menaruh susu 

di lactodensimeter dan dilihat pembacaan sampai 

susu tenang. 

3.5. Analisis Data 
Data dianalisis dengan menggunakan RAK 

dengan 3 perlakuan dan 9 ulangan dengan rumus 

matematis sebagai berikut: 

y ij = µ +ζi+ βj + £ ij 
Keterangan : 
 i  = 1,2,3,....p 
 j  = 1,2,3,....n 
 yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 
Ulangan ke-j 
 µ  = nilai tengah umum 
 ζi  = pengaruh perlakuan ke-i 
 βj  = pengaruh kelompok ke-j 
 £ ij  = kesalahan percobaan pada perlakuan ke-i  

          ulangan ke-j 
 i  = perlakuan 
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 j  = ulangan 
 p  = banyaknya perlakuan 
 n  = banyaknya ulangan 
Uji lanjut menentukan perlakuan terbaik menggunakan 

Uji Beda Nyata Terkecil. 

 

3.6 Jadwal Penelitian 
Tahapan pelaksanaan penelitian disajikan pada (Tabel 1) 

Tabel 2 Tahapan pelaksanaan penelitian 

No Kegiatan 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 

1 Pembuatan proposal 
penelitian 

      

2 Perijinan       

3 Persiapan peralatan       

4 Pengambilan data       

5 Analisis data       

6 Penyusunan laporan 
penelitian 

      

 


