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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli tahun 2016. 

Bertempat di UKM Sapi Perah KUBE PSP Maju Mapan di Desa Kemiri, 

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Lokasi ini secara sengaja dipilih oleh 

peneliti dengan pertimbangan perkembangan peternakan sapi perah di daerah ini 

cukup besar dan terdapat banyak macam jenis pakan yang digunakan. Pengujian 

kualitas susu dilakukan di Balai Besar Pelatihan Peternakan, Kota Batu, Jawa 

Timur. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota peternak 

KUBE PSP Maju Mapan di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel 

tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau berfokus pada masalah penelitian 

dalam sebuah kelompok (populasi). Jumlah peternak yang dijadikan sebagai 

sampel penelitian (responden) sebanyak 30 orang yang menggunakan berbagai 

jenis pakan, seperti hijauan, konsentrat, polar dan roti cracks. Data kualitas susu 

yang di uji merupakan hasil pengujian susu dari seluruh responden (30 

responden).  
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3.2.2 Alat dan Bahan 

 Responden  

Alat yang digunakan pada penelitian berupa kuesioner, yang diberikan 

kepada peternak dengan wawancara secara langsung. Jumlah peternak anggota 

KUBE PSP Maju Mapan di Desa Kemiri yaitu sebanyak 60 peternak. Peternak-

peternak tersebut menggunakan kompossi pakan yang berbeda-beda, dengan 

rincian sebagai berikut : 

1) 18 peternak menggunakan pakan hijauan dan konsentrat, responden yang 

digunakan dalam penelitian sebanyak 10 orang, sehingga persentaenya 

adalah 55,55% dari jumlah total sampel. 

2) 32 peternak menggunakan pakan hijauan, konsentrat dan polar, responden 

yang digunakan dalam penelitian sebanyak 10 orang, sehingga 

persentasenya adalah 31,25% dari jumlah total sampel. 

3) 10 peternak menggunakan pakan hijauan, konsentrat, polar dan roti cracks, 

responden yang digunakan dalam penelitian sebanyak 10 orang, sehingga 

persentasenya adalah 100% dari jumlah total sampel. 

Sampel yang digunakan pada penlitian ini berbeda jumlah persentasenya, 

oleh karena itu dalam pengambilan kesimpulan digunakan analisis deskriptif 

kualitatif untuk masing-masing penggunaan jenis pakan dipilih 10 responden.   

 Metode Uji Kualitas Susu 

Bahan yang digunakan yaitu, hijauan jenis rumput gajah, konsentrat 

racikan KUBE PSP Maju Mapan, polar angsa, biskuit cracks dan susu sapi. Alat 
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yang digunakan untuk mengetahui kualitas susu adalah lactoscan, botol 120ml, 

suntik 60ml dan baskom. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel 

susu 120ml yang diperoleh secara langsung dari peternak dan dilakukan pengujian 

kualitas susu dengan menggunakan alat lactoscan. Cara pengujian dengan 

lactoscan yaitu dengan meletakkan sampel uji (susu) pada sensor alat, kemudian 

alat dinyalakan dan akan terbaca hasil pembacaan kualitas susu meliputi kadar 

lemak, kadar protein dan Berat Jenis (BJ). 

3.3 Metode Penelitian 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian 

berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan 

hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan 

berdasarkan teori-teori dan literatur. Metode ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang cukup jelas terhadap masalah yang diteliti. Pada penelitian ini 

penulis memperoleh data dengan menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh 

responden.  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan 

penyebaran kuisioner. Data yang diperoleh secara langsung, yaitu data-

data dari hasil observasi, wawancara serta jawaban kuisioner dari 

peternak sapi perah anggota KUBE PSP Maju Mapan.  
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2. Data sekunder yaitu data hasil olahan yang diperoleh dari KUBE PSP 

Maju Mapan maupun data dokumen serta buku dari instansi-instansi 

terkait.  

3.4 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan  

Variabel yang diamati meliputi : 

1. Variabel bebas, yaitu pakan sapi yang meliputi campuran hijauan dan 

konsentrat (H/K), campuran hijauan, konsentrat dan polar (H/K/P) dan 

campuran hijauan, konsentrat, polar dan roti cracks (H/K/P/R).  

2. Variabel terikat yang meliputi : 

a. Pakan yang digunakan adalah pakan yang telah disediakan oleh KUBE 

PSP Maju Mapan, meliputi hijauan jenis rumput gajah, konsentrat, polar 

angsa dan roti cracks. 

b. Susu sapi diperoleh dari hasil ternak anggota KUBE PSP Maju Mapan 

yang telah disesuaikan berdasarkan jenis pakan yang digunakan. 

c. Produksi susu sapi yaitu jumlah total susu yang dihasilakn oleh satu ekor 

sapi dalam satu hari. 

d. Lactoscan adalah alat yang digunakan untuk  menguji kualitas susu sapi 

meliputi kadar lemak, kadar protein dan Berat Jenis (BJ). Cara pengujian 

yaitu dengan meletakkan sampel susu pada sensor alat, alat dinyalakan 

dan akan terbaca secara otomatis hasil pembacaan kualitas susu. 

e. Kadar lemak adalah jumlah kandungan lemak yang terdapat pada susu 

yang dinyatakan dalam satuan (%). Cara pengamatan yaitu menguji 

sampel susu dengan lactoscan. 
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f.   Kadar protein adalah jumlah kandungan protein yang terdapat pada susu 

yang dinyatakan dalam satuan (%). Cara pengamatan yaitu menguji 

sampel susu dengan lactoscan. 

g. Berat Jenis (BJ) adalah perbandingan antara berat susu dengan volume 

susu yang dinyatakan dalam satuan (g/ml). Cara pengamatan yaitu 

menguji sampel susu dengan lactoscan. 

h. Keuntungan peternak diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan hasil 

penjualan susu dengan total biaya pembelian pakan satu ekor sapi/hari. 

 Alur Penelitian 

Alur penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Peternak          jenis pakan 

2. Peternak          produksi susu          harga jual susu 

3. Peternak         pendapatan 

4. Peneliti  jenis pakan, produksi dan kualitas susu 

Pengujian kualitas susu meliputi kadar protein, kadar lemak dan Berat 

Jenis (BJ) yang akan dilakukan di laboratorium Balai Besar Pelatihan Peternakan 

(BBPP), Kota Batu. 

3.5 Data Penelitian 

3.5.1 Data Uji Kualitas Susu 

Uji kualitas susu dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap responden untuk 

mengetahui kadar lemak, kadar protein dan Berat Jenis (BJ) susu pada tiap 

penggunaan jenis pakan (H/K, H/K/P dan H/K/P/R). Pada setiap jenis pakan 

terdapat 10 responden, di mana satu jenis pakan akan menghasilkan 30 data uji di 
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setiap parameter. Cara yang dilakukan untuk mencari kadar lemak, kadar protein 

dan Berat Jenis (BJ) terbaik diantara 3 jenis pakan adalah dengan menghitung 

rata-rata data setiap parameter dan jenis pakan, setelah itu dilakukan perbandingan 

data hasil uji kualitas susu antar jenis pakan untuk mencari hasil yang paling 

sesuai.  

Tabel 3.1 Jenis Pakan 

Nama (jenis pakan)  

Kandungan Susu 

Kadar 

Protein 

Kadar 

Lemak 
Berat Jenis 

A. Pakan H.K 

 

 

B. Pakan H.K.P 

 

 

C. Pakan H.K.P.R 

 

 

    

Total     

Rata-rata     

 

Keterangan: 

H.K   : Hijauan, Konsentrat 

H.K.P   : Hijauan, Konsentrat, Polar 

H.K.P.R : Hijauan, Konsentrat, Polar dan Roti 

3.5.2 Data Kuantitas Susu 

Pengambilan data kuantitas susu dilakukan melalui wawancara dan 

kuisioner kepada responden. Data kuantitas tersebut meliputi, identitas responden, 

jenis pakan yang digunakan, perbandingan komposisi pakan, biaya untuk 

kebutuhan pakan dan produksi susu yang dihasilkan. Data yang telah terkumpul 

maka dihitung jumlah rata-ratanya berdasarkan jenis pakan yang digunakan, 
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dihitung total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pakan. Total 

pendapatan yang diperoleh dari penjualan susu dan keuntungan yang diperoleh 

peternak, setelah itu dilakukan perbandingan data hasil perhitungan keuntungan 

peternak berdasarkan jenis pakan yang digunakan untuk mencari hasil yang paling 

sesuai. 

3.6 Pelaksanaan 

3.6.1 Persiapan  

Persiapan penelitian dilakukan untuk pengecekan fungsi alat-alat 

penunjang penelitian, yaitu kesiapan materi kuesioner, alat uji lactoscan serta 

kesiapan pengambilan sampel susu yang akan dilakukan selama penelitian 

dilakukan.  

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli tahun 2016. Pada 

anggota peternak KUBE PSP Maju Mapan di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, 

Kabupaten Malang. 

3.6.3 Pengambilan Data  

Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei tahun 2016 sampai selesai, 

di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode : 

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap peternak 

anggota KUBE PSP Maju Mapan yang menggunakan 3 jenis pakan yang 

berbeda. 



20 

2. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui interview pada peternak 

anggota KUBE PSP Maju Mapan dengan menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuisioner atau daftar pertanyaan yang telah disusun 

sesuai kebutuhan peneliti untuk memudahkan proses pengambilan data. 

3. Sampel yaitu pengumpulan sampel susu langsung dari peternak anggota 

KUBE PSP Maju Mapan yang selanjutnya akan di uji kualitasnya dengan 

cara pengujian di laboratorium dengan alat lactoscan. 

3.7 Jadwal 

Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 

tahun 2016 di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jenis Kegiatan 
Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pembuatan Materi dan Kuesioner X            

Pengambilan Data  X X          

Analisis Hasil Kuisioner   X X         

Sampling dan Pengujian Kualitas Susu     X X X X     

Pengujian Kualitas Susu         X X   

Analisis Hasil Pengujian Kualitas Susu           X X 

 

 


