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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Kemiri Kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang pada tanggal 23 September sampai 

23 Oktober 2014. Pengambilan sampel susu sapi perah 

dilakukan di peternakan rakyat Kecamatan  Jabung. Analisis 

kadar protein dilakukan di Laboratorium Ternak Perah 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah : 

1. Sapi perah Peranakan Friesian Holstein periode 

laktasi sebanyak 12 ekor 

2. Sampel susu  

3. Pakan 

a. Hijauan : rumput gajah  

(Penissetum purpureum) 

b. Konsentrat : Super Plus (produk konsentrat 

dari KAN Jabung), singkong 

(Manihot utilissima) dan limbah 

roti. 

c. Probiotik (Probiss produk dari PT. Petrokimia 

Kayaku 

4. Alat dan bahan 

a. Timba ukur 

b. Botol sampel 

c. Milk can 

d. Lactoscan Milk Analyzer (MCC-serial 7035-

Bulgaria) 
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e. Mesin perah merk Delaval 

f. Aquadest  

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah percobaan 

dengan 2 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. P0 = pakan hijauan + konsentrat 

2. P1 = pakan hijauan + konsentrat + 60 

ml/ekor/hari probiotik 

3.4 Prosedur Penelitian 

1. Pre penelitian 

a. Pemilihan sapi  

Sapi yang dipilih dengan kondisi sehat tidak 

terjangkit mastitis, periode laktasi dan 

produksi susu yang dihasilkan tinggi. 

b. Percobaan pemebrian probiotik pada sapi 

selama 2 minggu 

2. Penelitian 

a. Pemilihan sapi  

Sapi yang dipilih dengan kondisi sehat tidak 

terjangkit mastitis, periode laktasi dan 

produksi susu yang dihasilkan tinggi. 

Pemberian tanda pada sapi yang akan diberi 

perlakuan. 

b. Recording 

Recording meliputi bulan laktasi, paritas dan 

produksi susu. Bulan laktasi yang dipilih 

adalah bulan laktasi yang masih awal dan 
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kemudian dikelompokan sesuai bulan laktasi 

yang sama. 

c. Menyiapkan peralatan 

Peralatan penelitian yang digunakan meliputi 

peralatan pemerahan (dilapangan) dan 

peralatan laboratorium (dilaboratorium). 

3. Koleksi data 

a. Data produksi susu harian 

b. Data kualitas susu dari uji Lactoscan 

3.5 Variabel Penelitian 

Parameter yang diamati dalam penelitian adalah : 

1. Produksi susu 

Pengambilan susu diambil pada pagi dan sore 

hari. Susu diperah menggunakan alat pemerahan. 

Alat pemerahan yang digunakan model 

gelap/tertutup sehingga perlu diukur 

menggunakan timba ukur untuk menghitung 

volume susu kemudian ditampung ke dalam milk 

can. 

2. Protein susu 

Pengukuran kadar protein susu diukur 

menggunakan alat Lactoscan. Prosedur kerja 

pengukuran protein susu dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

3. Income over feed cost (IOFC) 

Perhitungan peningkatan produksi susu yang 

dikurangi harga probiotik. 
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji T tidak 

berpasangan (Astuti, 2007) dan perhitungan Income Over 

Feed Cost (IOFC) dengan rumus: 

 

 

 

keterangan :  

     =  rata-rata tanpa pemberian 

probiotik 

     = rata-rata setelah pemberian 

probiotik 

          
  = ragam gabungan dari rata-rata P0 

dan P1 

NP0 = jumlah sampel sapi tanpa 

pemberian probiotik 

NP1 = jumlah sampel sapi setelah 

pemberian probiotik 

dimana           
  diperoleh dari rumus: 

 

 

 

keterangan :   

     = ragam dari kelompok sapi tanpa 

pemberian probiotik 

     = ragam dari kelompok sapi setelah 

pemberian probiotik 

Rumus IOFC : 

 

 

 

thitung = 
               

            
  

 

   
   

 

   
  

 

          
  = 

                         

              
 

     = [produksi susu (liter/ekor/hari) x harga susu 

(Rp/liter)] – [biaya pakan (Rp/ekor/hari)] 
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3.7 Batasan Istilah 

PFH : sapi perah Peranakan Friesian Holstein. 

Periode laktasi : ternak sapi betina sudah mampu 

beranak dan dapat berproduksi susu 

yang berlangsung selama 10 bulan atau 

305 hari. 

Sapi laktasi : sapi yang memproduksi susu dan 

diperah susunya. 

Sekresi susu : pengeluaran susu diawali dengan proses 

laktogenesis. Sekresi susu 

dengan kualitas dan kuantitas yang 

tinggi merupakan tujuan utama dari 

pemeliharaan ternak perah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


