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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan di usaha peternakan sapi perah milik Bapak Noto 

Slamet yang berlokasi di Jl. Darmo Ngaliman RT 01 RW 01 dusun Toyomerto, 

Desa Pesanggrahan, Kota Batu.Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 

Januari sampai dengan  Maret2016. 

 Analisis Proksimat konsentrat sapi perah dilaksanakan di laboratorium 

Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

Kadar lemak dan protein susu pengujian  dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan 

Peternakan ( BBPP) Songgoriti - Batu 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi betina FH  laktasi 

dengan jumlah  3 ekor sapi. Materi yang ada akan diberi perlakuan subtitusi antara 

konsentrat peternak dengan Konsentrat yang didalamnya terdapat biskuit  cracks 

secara acak dan bergantian selama 12 minggu. 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari kandang  dan 

peralatan lain yang mendukung dalam penelitian ini, seperti: 

a. Kandang dengan tempat  minum otomatis dan tempat pakan  

b. Lampu untuk penerangan kandang 20 Watt 2 buah 
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c.Peralatan untuk membersihkan kandang Selang air, sapu, sikat, sekop, penyorok 

feses, (alat kebersihan kandang dan ternak) 

d.Timbangan untuk menimbang pakan hijauan dan konsentrat. 

e. Sabit untuk mencari rumput dan pengasah untuk sabit 

f. Tabung plastik untuk wadah sampel susu 

g. Copper untuk membantu mencacah hijauan yang akan diberikan ke ternak 

3.3  Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Variabel bebas, yaitu berupa konsentrat sapi perah yang mengandung biscuit 

cracks dan konsentrat sapi perah dari KUD Batu  yang diberikanke ternak. 

2. Variabel terikat, yaitu berupa pengecekan kadar lemak dan kadar protein dari 

susu yang dihasilkan oleh ternak sapi perah dengan pakan subtitusi antar 

konsentrat yang mngandung cracks dengan konsentrat KUD Batu. 

Cara Pengamatan yang dilakukan untuk mengamati variabel yang 

diberikan pada ternak yaitu berupa pengecekan kadar  lemak dan kadar protein 

dari susu sapi dan dibandingkan kadar lemak dan kadar protein pada setiap 

pemberian pakan konsentrat subtitusi yang berbeda. 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan dengan metode eksperimen , yaitu 

dengan melihat pengaruh subtitusi konsentrat KUD Batu dengan konsentrat yang 

mengandung biskuit cracks yang diberikan terhadap kadar lemak dan kadar 

protein susu sapi perah FH. 
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3.4.2 Perlakuan dan Ulangan  

a. Perlakuan 

Perlakuan pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 perlakuan 

pakan yang terdiri atas hijauan dan konsentrat,  pemberian hijauan diberikan 

dengan mengacu pada bobot badan yaitu 10 % dari bobot badan, sedangkan 

pemberian konsentrat dilihat dari produksi susu, dengan rumus    
        

 
     

dengan pembagian  persentase konsentrat perlakuan dan konsentrat KUD  seperti 

dibawah ini,  

Beberapa perlakuan yaitu P1, P2, P3  : 

P1 :Pakan hijauan 10 % dari bobot badan dan persentase pemberian 0% 

konsentrat perlakuan : 100% konsentrat KUD 

P2 :Pakan hijauan 10 % dari bobot badan dan persentase 50 % konsentrat 

perlakuan : 50 % konsentrat KUD 

P3 :Pakan hijauan 10 % dari bobot badan dan persentase 100 % konsentrat 

perlakuan : 0 % konsentrat KUD 

Masing- masing perlakuan diulang sebanyak 6 kali dengan jumlah sapi 

yang diberikan berjumlah 3 ekor. Pakan dicoba secara bergantian terhadap 3 ekor 

sapi perah  selama 12 kali. Pergantian pakan dilakukan setiap minggu dengan 

masa istirahat 1 minggu dan air minum disiapkan secara ad-libitum. 
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3.4.3 Denah Percobaan 

Tabel 1.Denah Percobaan dengan Sistem Pengacakan 

sapi / 

Miggu 

ke 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   PIUI   P1U2   P2U3   P3U4   P2U5   P3U6 

2   P2U1   P3U2   P3U3   P2U4   P1U5   P1U6 

3   P3U1   P2U2   P1U3   P1U4   P3U5   P2U6 

 

Dari denah percobaan pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pengulangan 

dilakukan secara acak disetiap minggunya dan minggu ganjil merupakan masa 

istirahat dari perlakuan pertama sebelum memulai perlakuan yang selanjutnya. 

3.4.4 Tabulasi Data 

Tabulasi data sebagai berikut : 

Tabel 2. Tabel Tabulasi data 

Kelompok 

sapi 

Pengamatan  Minggu ke 

Y - J. 

1 2 3 4 5 6 

I 

      

  

II 

      

  

III 

      

  

Y-.K             Y-.. 
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Tabel 3. Tabel Data hasil pengecekan 

PERLAKUAN 

ULANGAN 

Yi.. 
1 2 3 4 5 6 

P1 

      

  

P2 

      

  

P3               

3.5 Tahapan Penelitian 

3.5.1 Tahap pesiapan 

 Tahap persiapan ini merupakan fase awal sebelum proses penelitian akan 

dilaksanakan, dalam tahap ini persiapan segala sesuatu mengenai materi, 

perlakuan yang digunakan dipersiapkan,  berikut ini merupakan keterangan lebih 

jelas mengenai tahap persiapan 

a. Mempersiapkan materi sapi yang akan dipakai percobaan sejumlah 3 ekor sapi 

laktasi 

b. Menyiapkan konsentrat pakan yang akan digunakan sebagai perlakuan  

(konsentrat yang mengandung biskuit cracks dan konsentrat KUD Batu) 

c. Melakukan persiapan kandang yang akan dipakai dan peralatan yang akan 

digunakan seperti: bak konsentrat untuk tempat pemberian  konsentrat ke 

ternak, timbangan untuk menimbang pakan dan selang air serta sikat untuk 

membersihkan ternak. 

d. Memberikan kode pada masing-masing unit percobaan (Kode  ternak akan 

diganti setiap minggu sesuai dengan jadwal permutasi yang telah diacak). 
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3.5.2 Tahap Adaptasi 

 Adaptasi ternak terhadap pakan yang akan diberikan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan agar terdapat masa penyesuaian ternak terhadap pakan 

baru dari pakan yang lama yang digunakan, selain itu masa adaptasi pakan ini 

dilakukan untuk meminimalkan stress pada sapi perah sehingga tidak terjadi 

penurunan produksi. Masa adaptasi pakan ini dilakukan selama 1 minggu sebelum 

dilakukan penelitian, jadi setelah minggu  adaptasi minggu selanjutnya  

merupakan minggu penelitian yang sesungguhnya dimana pengambilan data akan 

dilaksanakan pada minggu tersebut. 

 Masa adaptasi pakan pada penelitian ini dilakukan selama 6 kali atau 6 

minggu masa adaptasi pakan, dimana 6 minggu tersebut terdapat disela – sela 

penelitian dari total waktu penelitian selama 12 minggu atau tahap adaptasi 

dilakukan pada setiap  minggu ganjil . 

3.5.3 Pengambilan Sampel 

   Pengambilan sampel susu dilakukan setiap akhir pekan yaitu pada hari 

Sabtu yang dilakukan setelah pemerahan pagi dan sore hari sebanyak 100 ml 

sampel dimasukkan kedalam botol plastik 300 ml, sampel susu yang sudah 

didapatkan selanjutnya dimasukkan kedalam kotak berisi es batu dan selanjutnya 

dilakukan uji kualitas susu di BBPP Songgoriti – Batu. 

3.5.3 Koleksi Data 

 Koleksi data dilaksanakan pada minggu genap dari total keseluruhan 12 

minggu ini dikarenakan pada minggu ganjil merupakan tahap adaptasi pakan dari 

pakan lama diganti pada pakan yang baru sesuai dengan jadwal pakan yang 
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diberikan pada minggu selanjutnya. Data diperoleh setiap akhir pekan yaitu hari 

sabtu, dimana hari sabtu merupakan hari pengujian kadar lemak dan protein yang 

dilakukan di BBPP Songgoriti Batu, jadi data diperoleh setiap akhir pekan dari 

hasil pengujian kadar lemak dan protein susu sapi perah yang dikeluarkan dari 

BBPP Songgoriti Batu. 

3.5.4 Tahap Analisa Data 

  Data yang sudah diperoleh ditabulasikan untuk melihat keragaman yang 

terjadi pada hasil penelitian tersebut atau untuk mengetahui hasil perlakuan yang 

berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap kadar lemak dan kadar 

protein susu sapi. 

3.5.5 Tahap Pembahasan 

 Tahap pembahasan ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian 

penelitian yang dilaksanakan terhadap pengaruh yang terjadi pada Kadar lemak 

dan kadarprotein dengan pakan yang diberikan berupa konsentrat mengandung 

biskuit cracks. Pembahasan dilakukan dengan memasukan data yang sudah 

diperoleh dari hasil pengujian kedalam perhitungan statistik yang nantinya akan 

diketahui hasil akhir dari penelitian tersebut dari perhitungan yang dilaksanakan 

apakah perlakuan tersebut berpengaruh atau tidak berpengaruh.  
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3.6 Jadwal Penelitian  

Tabel 4. Tabel jadwal penelitian 

Kegiatan Desember 

 

Januari 

 

Februari 

 

Maret 

 

Pembuatan 

Proposal 

x x x x             

Persiapan 

penelitian 

  x x             

Tahap 

Adaptasi 

    x  x  x  x  x    

Pengambilan 

Sampel 

    x x x x x x x x x x   

Koleksi Data 

 

    x x x x x x x x x x   

Analisa Data  

 

           x x x x 

Pembahasan  

 

            x x x 

 

 


