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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 1 Agustus 

sampai dengan 30 September 2014 di peternakan sapi 

perah wilayah Jabung Kabupaten Malang. Peternakan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan 

beberapa peternakan rakyat yang mempunyai sapi perah 

PFH yang sedang dalam masa laktasi dengan total jumlah 

populasi 55 ekor.  

 

3.2 Materi Penelitian 

a. Ternak 

Materi yang digunakan adalah sapi perah PFH periode 

laktasi sebanyak 55 ekor betina dengan kriteria sapi 

perah betina dewasa laktasi tidak sedang bunting 

dengan umur ternak 3-5 tahun dengan bulan laktasi 

berbeda. 

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 rumput gajah atau 

tebon jagung, sedangkan konsentrat diperoleh dari 

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung. Konsentrat yang 

diberikan dalam bentuk combor atau basah. 

d. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian: 
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 Pita ukur : Mengukur lingkar dada dan 

panjang badan Sapi PFH 

 
Gambar 10. Pita Ukur 

 Tongkat ukur  : Mengukur tinggi badan Sapi 

PFH 

 
Gambar 11. Tongkat Ukur 

 Ember ukur  : Mengukur produksi susu 

Sapi PFH pagi dan sore  

 
Gambar 12. Ember Ukur 

 

3.3 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi 

kasus dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling, dengan kriteria sapi perah betina dewasa 

laktasi, tidak sedang bunting, dan berumur 3-5 tahun. 

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer 

dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan 
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dengan pengamatan langsung (observasi) dengan 

pengumpulan data BCS dan statistik vital dilakukan satu 

kali pengukuran. Pada pengumpulan data produksi susu 

dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi hari pukul 05.30 

WIB–selesai dan sore hari pukul 15.00 WIB-selesai 

selama 2 bulan, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

hasil wawancara langsung kepada pemilik ternak 

mengenai recording ternak. 

 Tahapan Penelitian  

1) Kriteria sapi perah PFH adalah sapi betina 

dewasa laktasi tidak sedang bunting. 

2) Memberi kode pada sampel dan kandang sapi 

PFH. 

3) Mengukur BCS sapi PFH berdasarkan Klopcic et 

al., (2011) pada (Lampiran 4). 

4) Menggukur Statistik vital (LD, PB, dan TB) 

berdasarkan Tazkia dan Anggraeni (2009) 

5) Mencatat produksi susu setiap pagi dan sore hari. 

 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

 Variabel bebas (X)  : BCS dan statistik vital (LD, PB 

dan TB)  

 Variabel tak bebas (Y) : Produksi 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 hubungan 

keeratan antara BCS dan statistik vital (LD, PB, dan TB) 
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dengan produksi susu menggunakan rumus koefisien 

korelasi sebagai berikut : 
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Menurut Usman dan Akbar (2012) regresi linear 

tunggal merupakan hubungan fungsional antara satu 

variabel bebas dengan satu variabel tak bebas, bertujuan 

untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel tak bebas. Variabel bebas dalam penelitian 

adalah Body Condition Score (BCS), lingkar dada, 

panjang badan, dan tinggi badan, sedangkan variabel tak 

bebas adalah produksi susu sapi perah. 

 Hubungan Body Condition Score (BCS) dengan 

produksi susu menggunakan rumus : 

 

 Hubungan antara lingkar dada dengan produksi susu 

menggunakan rumus : 

  

 Hubungan antara panjang badan dengan produksi susu 

menggunakan rumus : 

 

 Hubungan antara tinggi badan dengan produksi susu 

menggunakan rumus : 

  

Keterangan : 

Y1, Y2, Y3, Y4  = 

Produksi susu 

X1 = Body Condition 

Score (BCS) 

     X2 = Lingkar dada 

X3 = Panjang badan  

X4 = Tinggi badan 

 a  = Intersep/konstanta 

Y1 = a + bX1 

Y2 = a + bX2 

Y3 = a + bX3 

Y4 = a + bX4 
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b = Koefisien regresi 

produksi susu (Y) 

terhadap ukuran 

ternak (X) 

 

a dan b dapat dihitung dengan rumus : 

a = 
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Abriyanti dkk., (2013) produksi susu didapat dari 

pengukuran produksi susu pagi dan sore hari, diukur selama 8 

minggu. Pengukuran produksi susu diestimasi ke dalam liter 

ECM, tujuannya adalah untuk menstandarkan sapi yang 

berbeda umur, periode dan tingkat laktasinya, serta untuk 

menstabilkan kadar lemak susu dan protein susu.  

ECM=Produksi Susu(liter) 𝑥 (0,383 𝐹% + 0,242 𝑃% + 0,7832) 

   3,1183 

Keterangan: 

F (Fat)  : kadar lemak susu  

P (Protein)  : kadar protein susu 

ECM  : Energy Corrected Milk 
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3.6 Batasan Istilah  

Sapi Peranakan 

Friesian Holstein 

(PFH) 

: Persilangan antara sapi lokal 

dengan sapi perah Frisian 

Holstein (FH). 

Body Condition 

Score  

: Body Condition Score (BCS) 

merupakan suatu metode untuk 

memberi nilai kondisi tubuh 

ternak baik secara visual 

maupun dengan perabaan 

terhadap lemak tubuh pada 

bagian tertentu tubuh ternak 

Statistik vital 

 

 

: Pengukuran tubuh ternak 

meliputi LD, PB dan TB 

digunakan untuk mengetahui 

bentuk ternak secara visual dan 

melihat pertumbuhannya secara 

ideal. 

ECM (Energy 

Corrected Milk)  

: Menstandarkan sapi yang 

berbeda umur, periode dan 

tingkat laktasinya, serta untuk 

menstabilkan kadar lemak susu 

dan protein susu. 

 


