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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan sapi perah 
milik CV Milkindo Berka Abadi, Tegal Sari, Kepanjen 
Kabupaten  Malang  pada bulan Maret sampai April 2013. 
Pengujian kadar lemak dilakukan di Laboratorium Kesehatan 
Masyarakat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jalan 
Pakis Jajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 

 
3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi 
perah FH umur 3-5 tahun dan berada pada laktasi ke 2 dan 
laktasi ke 3 sebanyak 38 ekor. Sampel susu diambil dua kali 
untuk mengukur jumlah produksi, sedangkan analisa lemak 
susu hanya dilakukan pada sample susu pagi hari.  
 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengamatan langsung secara survey dan pemilihan sampel 
ternak dilakukan secara purposive sampling. Kadar lemak 
diambil dari sample hasil pemerahan pagi hari, karena untuk 
uji laboratoriumnya diharuskan sampel datang pagi hari untuk 
memudahkan melakukan analisis, jika dilakukan sore hari 
tidak bisa dikarenakan tidak ada yang analisis karena 
keterbatasan tenaga. 
 
3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Body 
Condition Score (BCS),  produksi susu  serta kadar lemak. 
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Penilaian Body Condition Score menggunakan standart 
Webster (1987), adapun kriterianya terdapat pada Lampiran 1. 

 
3.5 Analisis Data  

 Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung 
persentase atau rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh antara BCS dengan 
produksi susu dan kadar lemak digunakan analisa regresi 
sederhana menggunakan program SPSS. 

 Tujuan utama dalam penggunaan analisis tersebut 
adalah untuk memperkirakan tingkat keeratan hubungan dari 
satu variabel dengan variabel lain yang diketahui melalui 
persamaan garis regresinya. Persamaan umum bentuk keeratan 
dan hubungan antara dua variabel di atas adalah sebagai 
berikut (Astuti, 2007):  

Ŷ = a+bX 
Dimana : 
X  = BCS sapi perah 
Ŷ = Produksi atau kadar lemak susu  
a  = Intersep (konstanta) 
b  = Koefisien regresi 

 
3.6 Batasan Istilah 
1. Body Condition Score adalah nilai kondisi tubuh yang 

didasarkan pada estimasi visual timbunan lemak tubuh di 
bawah kulit sekitar pangkal ekor, tulang punggung, tulang 
rusuk dan pinggul kemudian dibandingkan dengan gambar. 

2. Produksi susu adalah susu yang dihasilkan sapi perah 
selama proses pemerahan. 

3. Kadar lemak adalah persentase kandungan lemak yang 
terdapat dalam susu sapi. 


