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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Pengolahan data sekunder penelitian mengenai hubungan tingkat 

laktasi dengan tingkat terjadinya mastitis klinis pada sapi perah FH ini 

dilakukan selama 2 bulan yaitu antara bulan Februari dan Maret 2016. Data 

sekunder untuk Penelitian ini diperoleh dari peternakan sapi perah PT. 

Greenfields Indonesia Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang. 

3.2 Materi penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

recording ternak atau data sekunder catatan riwayat ternak sapi perah betina 

Friesian Holstain (FH) laktasi ke-1 sampai dengan laktasi ke-5 sebanyak 

135 ekor sapi. 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Batasan variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Laktasi adalah nomor pada saat sapi melahirkan atau jumlah kali 

beranak dalam recording. 

b. Days In Milk (DIM) adalah hari sejak sapi melahirkan dan mulai 

diperah atau hari diperah setelah sapi melahirkan. 

c. Mastitis adalah radang pada kelenjar mammary yang disebabkan 

oleh bakteri atau lingkungan yang kotor. 

d. Mastitis klinis adalah radang pada kelenjar mammary yang terjadi 

perubahan fisiologis yang dapat diamati secara visual. 
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e. Mikroorganisme penyebab mastitis adalah sebagai berikut: 1. 

Streptococcus agalactiae (A) 2. Stapylococcus species (C) 3. 

Streptococcus dysgalactiae (D) 4. Escherechia coli (E) 5. Klebsiella 

pneumoniae (K) 6. Stapylococcus aureus (R) 7. Streptococcus 

species (S)  8. Streptococcus uberis (U)  9. No growth (N) 10. Others 

(O) 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah survey dan pengamatan data sekunder 

dari catatan riwayat 135 ekor sapi perah FH di PT. Greenfields Indonesia 

mulai dari laktasi Ke-1 sampai dengan laktasi Ke-5. 

3.5 Metode Analisis dan Tabulasi Data 

Sampling catatan data riwayat 135 ekor sapi perah pada tiap laktasi 

yang diambil kemudian dibuat tabulasi data seperti pada tabel 3 seperti 

dibawah ini: 
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Tabel 3.1 Jumlah sapi yang terinfeksi bakteri 

No. Jenis bakteri Jumlah sapi pada laktasi ke- 

I II III IV V 

1. Streptococcus agalactiae (A) 

2. Sthapylococcus species (C) 

3. Streptococcus dysgalactiae (D) 

4. Escherechia coli (E) 

5. Klebsiella pneumoniae (K) 

6. No growth (N) 

7. Sthapylococcus aureus (R) 

8. Streptococcus species (S) 

9. Streptococcus uberis (U) 

10. Others (O) 
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Tabel 3.2 Jumlah kejadian mastitis berdasarkan DIM 

No. Rataan DIM Jumlah sapi mastitis pada laktasi ke- 

I II III IV V 

1. 0-30 hari      

2. 31-60 hari      

3. 61-90 hari      

4. 91-120 hari      

5. 121-150 hari      

6. 151-180 hari      

7. 181-210 hari      

8. >210 hari      

9. Total      

 

Tabel 3.3 Jumlah mastitis pada tiap laktasi 

No. Tingkat laktasi Jumlah sapi mastitis 

1. I  

2. II  

3. III  

4. IV  

5. V  
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Setelah data rataan DIM dan jenis bakteri penyebab mastitis dibuat 

tabulasi kemudian data diolah secara deskriptif untuk dibahas sedangkan 

data tingkat laktasi dan tingkat terjadinya mastitis klinis dianalisis dengan 

korelasi dan regresi sederhana dengan rumus : 

Y = a + bX 

Dimana : 

X = tingkat laktasi pada sapi FH 

Y = jumlah tingkat terjadinya mastitis klinis 

a = intersep (konstanta) 

b = koefisien regresi 

3.6 Pelaksanaan 

3.6.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai setelah selesai seminar proposal 

kemudian melakukan pengambilan data untuk dibuat tabulasi. 

3.6.2 Penggambilan Data 

 Sampling data catatan riwayat ternak tiap laktasi sebayak  100 ekor 

sapi diperoleh dari HIS (Herd Information System) yang ada di PT. 

Greenfields Indonesia. 

 

 

 

 

 



22 
 

3.7 Jadwal   

Jadwal dari penelitian ini adalah seperti pada tabel 3.2 

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan Januari Februari Juli 

III IV I II III IV I II III 

1. Konsultasi proposal penelitian          

2. Seminar proposal          

3. Pengambilan data          

4. Pengolahan data          

5. Konsultasi dan Penyusunan skripsi          

6. Ujian skripsi          

 

 

 


