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III. MATERI DAN METODE 

A.  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2016 sampai April 2016. 

Menggunakan data catatan laktasi pada periode laktasi ke-2 dari peternak-

peternak kambing PE di wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang dan Kota 

Batu). 

B.  Materi dan Alat 

1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer produksi 

susu yang dihasilkan oleh kambing PE pada laktasi ke-2. Data primer diperoleh 

dari peternakan rakyat yang berada di wilayah Malang Raya. 

2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan produksi susu 

kambing PE pada periode laktasi ke-2. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat hitung, buku 

recording, cattle pack, sepatu boots, dan kamera (dokumentasi). 

C.  Batasan Variabel dan Cara Pengukuran. 

Batasan variabel pada penelitian ini adalah : 

1. Produksi Susu 

Produksi susu yang diamati adalah susu yang diproduksi oleh kambing PE 

pada masa laktasi ke-2. Cara koleksi data produksi susu adalah dengan mengambil 

catatan produksi susu yang dimiliki oleh peternak. Metode pencatatan produksi 

susu oleh peternak adalah dengan test interval method (TIM), yaitu pencatatan 
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dilakukan oleh peternak selama masa laktasi. Pencatatan dilakukan 1 bulan sekali 

dalam waktu 24 jam pada tanggal yang sama. Produksi setiap bulan diperkirakan 

dengan mengalikan lama hari dalam satu bulan dengan jumlah produksi selama 24 

jam. Selanjutnya produksi susu dihitung dengan menjumlahkan produksi setiap 

bulan selama masa laktasi. Data produksi susu diambil dalam satuan liter. 

Denah secara umum untuk menghitung produksi susu selama masa laktasi 

adalah dengan menghitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

PSL = h1.p1 

Tabel 1. Metode Pencatatan Produksi Susu 

Tanggal 

pencatatan 

Contoh produksi 

dalam 24 jam (p1) 

Lama hari pada 1 

bulan (h1) 

Produksi susu 

dalam 1 bulan 

10/1 

10/2 

10/3 

10/4 

10/5 

10/6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total - 151 - 

  

 Keterangan : 

PSL = perkiraan susu laktasi 

h1 = jumlah hari tiap bulan pada bulan ke 1 

p1 = contoh produksi susu dalam 24 jam pada bulan ke 1 

2. Heritabilitas 

Heritabilitas merupakan syarat yang harus ada agar Nilai Pemuliaan (NP) 

dapat diketahui. Heritabilitas didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan 
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tingkat kesamaan penampilan antara anak-anak dengan tetuanya. Heritabilitas 

dapat diestimasi dengan berbagai metode. Salah satu metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode produksi susu per laktasi. Jumlah produksi 

susu pada laktasi ke-2 dihitung dengan analisa ragam untuk mengetahui nilai 

heritabilitasnya. Akan tetapi, terbatasnya data recording yang dimiliki oleh 

peternak rakyat, maka nilai Heritabilitas (h2) diestimasikan berdasarkan jurnal 

atau literatur yang membahas nilai heritabilitas kambing PE di Malang. Sesuai 

dengan penelitian Widyandari (2002) rata-rata nilai heritabilitas kambing PE pada 

laktasi ke-2 adalah 0,49. 

3. Ripitabilitas 

Ripitabilitas merupakan syarat yang harus ada untuk dapat menghitung 

nilai Most Probable Producing Ability (MPPA). Ripitabilitas diperoleh dengan 

metode korelasi antar kelas berdasarkan dua catatan individu. Akan tetapi, 

terbatasnya data recording yang dimiliki oleh peternak rakyat, maka nilai 

ripitabilitas diestimasikan berdasarkan jurnal atau literatur yang membahas nilai 

heritabilitas kambing PE di Malang. Sesuai dengan penelitian Wahyuarman 

(2001) rata-rata nilai ripitabilitas kambing PE pada laktasi ke-2 adalah 0,75. 

4. Nilai Pemuliaan (NP) 

Nilai pemuliaan kambing PE digunakan untuk mengetahui nilai seekor 

kambing PE sebagai tetua. Nilai pemuliaan memberikan gambaran tentang dugaan 

kemampuan mewariskan sifat dari tetua ke anaknya. Dalam hal ini sifat yang 

diteliti adalah kemampuan seekor kambing PE untuk mewariskan sifat produksi 
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susu kepada anaknya. Satuan NP pada penelitian ini adalah liter. Perhitungan nilai 

pemuliaan (NP) sesuai petunjuk Hardjosubroto (1994) adalah menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

NP relatif =
nh

2

1+(n-1)r
(P1-P̅) 

NP absolut =
nh

2

1+(n-1)r
(P1-P̅)+P̅ 

Keterangan : 

NP = nilai pemuliaan 

n = jumlah pengamatan produksi susu laktasi 

r = ripitabilitas 

h2 = heritabilitas 

Pi = rata-rata produksi susu ternak yang diamati 

P  = rata-rata produksi susu populasi 

5. Most Probable Producing Ability (MPPA) 

MPPA merupakan kemampuan daya produksi induk kambing PE dalam 

menghasilkan susu atau merupakan gambaran potensi berproduksi setiap induk 

kambing PE dalam suatu populasi. Nilai MPPA dapat diestimasi menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

MPPA relatif =
nr

1+(n-1)r
(P1-P̅) 

MPPA absolut =
nr

1+(n-1)r
(P1-P̅)+P̅ 
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Keterangan : 

n = jumlah pengamatan produksi susu laktasi 

r = ripitabilitas 

Pi = rata-rata produksi susu ternak yang diamati 

P  = rata-rata produksi susu populasi 

Koleksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung jumlah 

produksi susu kambing PE berdasarkan catatan produksi susu pada laktasi ke-2 

dalam satuan liter. 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, menggunakan metode 

Purposive Sampling. Metode Purposive Sampling merupakan pengambilan 

sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai dengan 

persyaratan sampel yang diperlukan. Sehingga data yang diperoleh lebih 

representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. 

(Sugiyono, 2008) 

Pertimbangan peneliti memilih metode purposive sampling adalah 

dikarenakan lokasi tempat penelitian mempunyai jumlah populasi kambing PE 

yang beragam dan tidak semua peternak mempunyai catatan produksi susu pada 

laktasi ke-2. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan data 

secara acak. Pengambilan data ditentukan berdasarkan pada lokasi yang 

mempunyai catatan produksi susu pada laktasi ke-2. 
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Pengambilan susu kambing PE di wilayah Malang Raya dikelompokkan 

menjadi 2 daerah yaitu, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Pada setiap daerah 

tersebut diambil 3 kecamatan untuk dijadikan objek penelitian. Pada setiap 

kecamatan dipilih satu peternak untuk diambil data produksi susunya. 

E.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Variansi Pola Tersarang 

Untuk mengetahui perbedaan produksi susu, NP, dan MPPA antar daerah 

sampel maka akan dilakukan analisis variansi (anava) dari pola tersarang 3 (tiga) 

tingkat. Tabulasi data sebagai berikut : 

Tabel 2. Tabulasi Data Pola Tersarang untuk Produksi Susu, NP, dan 

MPPA. 

 Kabupaten Malang Kota Batu 

 Kec. I Kec. II Kec. III Kec. I Kec. II Kec. III 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Yij. - - - - - - 

Yi.. - - 

y.. - 

 

Keterangan : 

Yijk : jumlah produksi susu per ekor kambing dalam satu masa laktasi 
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Yij. : jumlah produksi susu dalam satu daerah sampel (∑yijk) 

Yi.. : jumlah produksi susu dari tiap daerah sampel dalam satu kabupaten/kota 

Y... : jumlah total produksi susu (∑Yi..) 

Selanjutnya akan dihitung jumlah kuadrat (JK) kuadrat tengah (KT), dan 

Fhitung yang dimasukkan pada tabel anava sebagai berikut : 

Tabel 3. Anava Pola Tersarang. 

Sumber 

variasi 

Db JK KT Fhitung Ftabel 

0.05 0.01 

Antar 

kab/kota 

r-1 JKGrup KTGrup KTGrup

KTSG
 

  

Antar 

kecamatan 

r(s-1) JKSubGrup KTSG KTSG

KTGalat
 

  

Galat  rs(t-1) JKGalat KTGalat    

Total rst-1 Jktotal     

 

2. Uji Beda Nyata (BNT) 

Selanjutnya apabila nilai pemuliaan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) 

atau berpengaruh nyata (0,05<P<0,01) terhadap lokasi peternakan maka 

dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) untuk mengetahui perbedaan NP 

antar kecamatan baik di Kota Batu maupun Kabupaten Malang. 

Rumus menghitung BNT sebagai berikut : 

𝐵𝑁𝑇 ∝ = 𝑡(𝑑𝑔𝐺 & ∝)×√
2𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

Dimana  ∝ = taraf signifikan 0,05&0,01 

   t = nilai “t” pada tabel BNT 
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   KTG = kuadrat tengah galat 

   r = ulangan 

Rumus tersebut digunakan untuk menghitung perbandingan rata-rata antar 

daerah sampel. Perbandingan antar daerah sampel tersebut antara lain : 

3. Menduga NP, dan MPPA 

 Produksi susu kambing PE dicatat dalam tabel dibawah ini kemudian 

digunakan untuk menghitung nilai NP, dan MPPA. 

 Tabel 4. Perhitungan NP dan MPPA. 

Individu Laktasi ke II (Liter) Nilai Pemuliaan 

(liter) 

MPPA (liter) 

1 

2 

3 

4 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Berdasarkan Tabel 4 dapat digunakan untuk menghitung nilai pemuliaan 

(NP), dan Most Probable Producing Ability (MPPA). 

F. Tahap Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Survey peternakan kambing PE di wilayah Malang Raya. 

b. Pembuatan proposal penelitian. 

c. Membagi daerah Malang Raya menjadi beberapa daerah objek penelitian. 

d. Melaksanakan kerjasama dengan pemilik peternakan kambing PE di wilayah 

Malang Raya. 

e. Menyusun rencana kerja. 
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian dan Pengambilan Data 

a. Koleksi data produksi susu pada laktasi ke-2 dari masing-masing sampel 

peternakan di wilayah Malang Raya. 

b. Membandingkan produksi susu antar daerah sampel berdasarkan produksi susu 

laktasi ke-2. 

c. Menghitung nilai pemuliaan (NP). 

d. Menghitung MPPA 

3. Tahap Analisis Data  

Data hasil penelitian kemudian dianalisa menggunakan analisis pola 

tersarang (nested design) dan dilanjutkan dengan uji BNT apabila hasil F hitung 

berpengaruh nyata terhadap F tabel. 

G. Jadwal 

Penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan yaitu Februari 2016 

sampai April 2016 dengan rincian jadwal sebagai berikut : 

Tabel 5. Jadwal Perencanaan Kegiatan 

No Tanggal Kegiatan 

1 

 

2 

 

3 

1 Desember -31 Januari 

2016 

11 Februari 2016 - 11 

April 2016 

11 April 2016 - 30 April 

2016 

Membuat proposal penelitian 

 

Mengumpulkan sampel 

 

Analisis data 

 


