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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada 26 Juli-6 Oktober 2013 

di peternakan kambing perah “Agus Farm” Desa Bumiaji 

Kota Batu. Peternakan yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah peternakan yang mempunyai kambing Peranakan 

Etawah (PE) yang sedang dalam masa laktasi dengan populasi 

±100 ekor. 

 

3.2 Materi Penelitian 

a. Ternak 

Kambing Peranakan Etawah (PE) periode laktasi 

sebanyak 60 ekor betina dengan kriteria kambing 

betina dewasa laktasi tidak sedang bunting dengan 

umur ternak 2-4 tahun. 

b. Produksi Susu 

Susu yang dihitung merupakan produksi susu harian 

yang diperah pagi dan sore hari selama 2 bulan. 

c. Pakan 

Jenis pakan yang diberikan adalah hijauan dan 

konsentrat. Hijauan yang terdiri dari daun nangka, 

daun kaliandra, kangkung kering, tebon jagung dan 

rumput gajah sedangkan konsentrat terdiri ampas tahu, 

molasses, bungkil kelapa dan polard yang diberikan 

dalam bentuk combor atau basah. 

d. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian: 

 Pita ukur : Mengukur lingkar dada. 

 Tongkat ukur : Mengukur panjang badan  
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dan tinggi badan. 

 Jerigen 2 liter : Mengukur produksi susu 

pagi dan sore. Jerigen  

diberikan skala per 100 ml 

menggunakan spidol yang  

sebelumnya ditakar  

menggunakan gelas ukur. 

 

   
    Gambar 6. Mistar Ukur          Gambar 7. Pita Ukur 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitan adalah studi 

kasus dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

Pengambilan sampel secara purposive sampling, dengan 

kriteria kambing betina dewasa laktasi tidak sedang bunting 

dan umur 2-4 tahun. Purposive sampling merupakan teknik 

sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai 

pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampel (Hasan, 

2003).  

 Tahapan Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data 

primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan 

secara pengamatan langsung dengan pengumpulan data 

statistik vital dilakukan satu kali pengukuran. Pada 

pengumpulan data produksi susu dilakukan pukul 06.00-10.00 
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WIB dan 15.00-18.00 WIB selama 2 bulan, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada 

pemilik ternak mengenai recording ternak.  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

statistik vital (LD, PB dan TB) yaitu sifat yang dapat di ukur 

terhadap penampilan kambing PE yang meliputi LD, PB, TB 

dan PS. Pengukuran statistik vital menurut Battaglia (2007) 

antara lain: 

a) Lingkar  Dada   (LD) (cm),  diukur  dengan  

melingkarkan  pita  ukur sepanjang  rongga  dada  atau  

dari  tulang  dada  di  belakang  tulang  bahu  dan 

ulang belikat menggunakan tali ukur. 

b) Tinggi Badan (TB) (cm), diukur dengan tongkat ukur. 

Pengukuran tinggi badan  dilakukan dari  dasar  tanah  

sampai  tinggi  pundak  pada  ruas  punggung awal 

sebagai patokan tinggi badan kambing PE. 

c) Panjang  Badan  (PB) (cm),  diukur  dengan  tongkat  

ukur  yang  dilakukan membentuk  garis  miring  dari  

penonjolan  bahu  (tubersitas  humeri)  sampai tulang 

duduk (tuber ischii). 

d) Produksi Susu (PS) (ml), pengukuran produksi susu 

dilakukan dengan menggunakan jerigen 2 liter yang 

telah diberikan tanda volumenya. 

 

3.5 Analisis Data 

Beragamnya sampel yang digunakan dalam penelitian 

akan mempengaruhi produksi susu, untuk menghilangkan 

adanya faktor lain yang mempengaruhi produksi susu seperti 

bulan laktasi dan paritas maka produksi susu dikonversikan ke 



20 
 

dalam ECM (Energi Corrected Milk), menurut (Hemme, 

2010) dengan menyetarakan kadar lemak sebesar 4% dan 

protein sebesar 3,3% ada pun rumusnya sebagai berikut : 

 

𝐸𝐶𝑀 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑠𝑢 𝑥  
0,383 𝐹 + 0,242 𝑃 + 0,7832

3,1183
  

Keterangan :  

ECM = Energi susu yang terkoreksi 

F = Analisa kadar lemak susu  

P  = Analisa kadar protein susu  

 

Pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan 

analisis regresi linear dengan bantuan program SPSS 16.0. 

Analisa korelasi untuk mengetahui keeratan antara statistik 

vital terhadap produksi susu menggunakan rumus koefisien 

korelasi menurut Hasan (2003) sebagai berikut:  
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Keterangan: 

r = Korelasi 

X = Statistik vital (Ukuran tubuh ternak) 

Y = Produksi Susu 

n = Jumlah Sampel 

 

Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya 

(variabel X) berpangkat paling tinggi satu (Hasan, 2003). 

Hubungan antara statistik vital dengan produksi susu  

menggunakan rumus: 
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Model: Y = a+bX     

Keterangan: 

Y  = Produksi susu 

X  = Statistik vital (Ukuran tubuh ternak) 

  a= Intersep 

  b= Koefisien regresi produksi susu (y) terhadap 

ukuran ternak (x) 

 

a dan b dapat dihitung dengan rumus : 

 a = 
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Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi 

antara statistik vital (lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

badan) dengan produksi, Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung F hitung menurut Hasan (2003) adalah sebagai 

berikut: 

JK Regresi = 
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JK Galat    = JK Total – JK Regresi 
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Tabel 3. Analisis sidik ragam: 

SK db JK KT Fhit 
Ftab 

0,05 0,01 

Regresi  1 JKR KTR = 

JKR/1 
KTsisa

KTregresi

 

  

Galat n-1 JKG KTG = 

JKG/(n-

2) 

   

Total  n-1JKT     

Keterangan: 

SK  : Sumber Keragaman 

db  : Derajat Bebas 

JK  : Jumlah Kuadrat 

KT  : Kuadrat Tengah 

F hit  : F hitung 

F tab   : F tabel 

 

 Koefisien determinasi adalah suatu alat utama untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X 

dan Y. Koefisien determinasi menurut Hasan (2003) 

dirumuskan sebagai berikut : 

 %100
Re2 x

JKTotal

gresiJK
R    
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3.6 Batasan Istilah 

Karakter kuantitatif : Sifat yang dapat di ukur, misalnya 

produksi susu, bobot badan, 

panjang badan, lingkar dada, lebar 

dada, lebar dan panjang telinga. 

Kambing Peranakan 

Etawah (PE) 

: Kambing hasil persilangan 

kambing Kacang (Indonesia) dan 

kambing Etawah/Jamnapari 

(India). 

Statistik vital : Pengukuran tubuh ternak meliputi 

LD, PB dan TB yang digunakan 

untuk mengetahui bentuk ternak 

secara visual dan melihat 

pertumbuhannya secara ideal. 

Umur 2-4 tahun 

kambing PE  

: Dua sampai tiga  pasang gigi tetap 

berdasarkan gigi seri tetap (poel). 

 


