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BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan “Agus

Farm’’ RT 002/RW 006 Jalan Imam Bonjol no. 100 Dusun
Beru Desa Bumiaji Kota Batu milik Agus Setiawan.
Peternakan yang digunakan untuk penelitian ini adalah
peternakan yang mempunyai kambing Peranakan Etawa (PE)
dengan populasi ±100 ekor. Analisis kadar lemak dan kadar
protein susu dilakukan di Laboratorium Ternak Perah Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya. Waktu penelitian pada
bulan Juli-September 2013.

3.2 Materi Penelitian
3.2.1 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. 58 ekor kambing perah PE periode laktasi yang tidak
bunting.

2. Susu yang diproduksi kambing PE periode laktasi.
3.2.2 Peralatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah:

a. Timbangan Gantung bulat RRC-100 KG
b. Lactoscan Milk Analyzer (MCC-serial 7035-Bulgaria)

3.3 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus

dan pengambilan sampel secara purposive sampling. Data
diperoleh dari pengamatan secara langsung serta melalui
wawancara dengan peternak. Pencatatan produksi susu
dilakukan pada saat pemerahan yang dilakukan dua kali dalam
sehari yaitu pagi hari pukul 06.00 WIB-selesai dan sore hari
pukul 15.00 WIB-selesai serta pengamatan di Laboratorium
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untuk analisis kandungan kadar lemak dan protein susu
kambing.

Tahapan penelitian :
Tahapan I : Penentuan sampel penelitian

1. Kambing perah PE yg digunakan sampel
harus laktasi.

2. Memberikan kode pada sampel dan
kandang kambing PE.

3. Mengukur Body Condition Score kambing
PE berdasarkan Villaquiran et al (2004)
seperti tersaji pada Tabel 3.

4. Menimbang bobot badan ternak.
5. Mencatat produksi susu yang dilakukan

setiap pagi dan sore menggunakan jerry
can yang sudah diberi takaran berdasarkan
satuan mililiter (ml), sehingga dapat
diketahui jumlah produksi susu dari setiap
sampel ternak per hari.

Tahapan II : Koleksi sampel susu
1. Sampel susu dikoleksi setiap 1 bulan

sekali pada pemerahan pagi hari dari
setiap sampel kambing sebanyak 40 cc,
sampel dimasukkan ke dalam botol
sampel.

2. Botol sampel dimasukan ke dalam kotak
berisi es batu.

3. Selanjutnya dianalisis di laboratorium
untuk mengetahui kadar lemak dan
protein susu dari setiap sampel.
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4. Pengujian kadar lemak dan protein susu
dilakukan menggunakan lactoscan
dengan mempersiapkan sampel susu yang
akan dianalisa ke dalam beakerglass 30
ml.

5. Tekan tombol power pada lactoscan pada
posisi ON.

6. Masukkan pipa analisis ke dalam sampel
demikian pula dengan probe pH meter.

7. Menekan tombol enter dan memilih menu
pada posisi susu yang akan diuji, misal
yang akan diuji susu kambing, maka
dipilih goat pada menu.

8. Menunggu sesaat dan lactoscan akan
menampilkan hasil analisa pada layar
monitor.

9. Mencatat hasil analisa
10. Setelah selesai untuk semua sampel maka

ditekan menu untuk kembali dan memilih
posisi cleaning.

11. Melakukan pencucian alat dengan larutan
Daily cleaner.

12. Mematikan tombol power lactoscan pada
posisi off untuk mematikan.
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Tabel 3. Body Condition Score (Villaquiran et al., 2004)

BCS 1 = Sangat Kurus
1. Kondisi tubuh sangat kurus

dan lemah
2. Tulang punggung (spinosa)

sangat menonjol
3. Tidak terdeteksi adanya

lemak antara tulang dan
kulit

BCS 2 = Kurus
Tulang punggung sedikit
menonjol
1. Beberapa tulang rusuk

menonjol, setelah diraba
dan ditekan, terdapat
lemak dalam jumlah
sedikit yang menutupi
tulang rusuk.

BCS 3 = Normal

1. Tulang rusuk hampir
tidak menonjol

2. Lapisan lemak rata
menutupi tulang rusuk

BCS 4 = Gemuk

1. Tulang punggung tidak
menonjol

2. Tulang rusuk tidak
menonjol

BCS 5 = Sangat Gemuk
1. Tulang punggung

tertutupi lemak
2. Tulang rusuk tidak

tampak karena ditutupi
oleh kelebihan lemak
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3.4 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :
1. Variabel bebas : Body Condition Score dan Bobot

Badan
2. Variabel tak bebas : Produksi susu, Kadar Lemak

Susu dan Kadar Protein Susu

3.5 Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier

sederhana dan analisis korelasi dengan bantuan program SPSS
16.0. Analisa korelasi untuk mengetahui keeratan antara Body
Condition Score (BCS) dan bobot badan dengan produksi
susu, kadar lemak dan protein susu menggunakan rumus
koefisien korelasi menurut Hasan (2003) sebagai berikut:
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Uji sidik ragam regresi dilakukan untuk mengetahui
tingkat signifikasi BCS dan bobot badan dengan produksi
susu, kadar lemak dan protein susu, adapun rumus yang
digunakan untuk menghitung F hitung adalah sebagai berikut:

JK Regresi =
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Tabel 4. 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-1 JKT

Di mana :
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 dirumuskan sebagai berikut :

%1002 x
JKtotal

JKregresi
R 

Menurut Sugiyono (2011) manfaat hasil analisis
regresi adalah untuk membuat keputusan naik dan
menurunnya variabel terikat dapat dilakukan melalui
peningkatan variabel bebas atau tidak. Supranto (1986)
menambahkan untuk memperkirakan hubungan antara dua
variabel pertama-tama membuat asumsi terlebih dahulu
mengenai bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi
berikut :

Y = a + bX
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Dimana :
X1= Bobot badan
X2= Body Condition Score
Y1= Produksi Susu
Y2= Kadar Lemak Susu
Y3 = Protein Susu
a  = Konstanta (Intersep)
b  = Koefesien Regresi

a dan b dapat dihitung dengan rumus :

a =
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Untuk mengetahui BCS dan BB yang ideal dalam
pengaruhnya dengan produksi susu, kadar lemak dan protein
susu maka dilakukan pengelompokan BCS dan BB sebagai
berikut:

Kelompok BCS
I 1,5
II 2
III 2,5
IV 3

Kelompok BB
I 40-49
II 50-59
III 60-69
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Beragamnya sampel yang digunakan dalam penelitian
akan mempengaruhi produksi susu, untuk mengeliminir
adanya faktor lain yang mempengaruhi produksi susu seperti
bulan laktasi dan paritas  maka produksi susu dikonversikan ke
dalam ECM (Energi Corrected Milk) dengan menyetarakan
kadar lemak sebesar 4% dan protein sebesar 3,3% ada pun
rumusnya menurut Hemme (2010) sebagai berikut :

F : analisis kadar lemak susu
P : analisis kadar protein susu

3.5 Batasan Istilah

Bobot Badan : Ukuran berat badan ternak pada
waktu tertentu

Body Condition Score
(BCS)

: Penilaian kondisi tubuh ternak
dengan skor penilaian 1-5
diberikan berdasarkan cadangan
lemak yang dapat diraba dan
ditekan pada tulang punggung
dan tulang rusuk (Villaquiran et
al., 2004).

Produksi susu : Jumlah susu yang dihasilkan
oleh ternak selama periode
laktasi, dua kali pemerahan
dalam sehari (pagi dan sore)
diukur setiap hari.

= 0,383 + 0,242 + 0,78323,1183


