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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Perinci, Kecamatan Dau, Malang. Pada 

bulan April sampai Mei 2016. Analisa proksimat bahan pakan dilaksanakan di 

Laboraturium Plant Improment Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 

19-20 Juli 2016. 

3.2  Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan 9 ekor pedet jantan sapi perah FH umur 2 

minggu dengan bobot badan 40,3 ± 6,5 kg.  

3.2.2. Alat dan Bahan 

a. Alat yang digunakan adalah Skop, timba, sodas, takaran susu, pH meter, 

kamera, dan alat kebersihan.  

b. Bahan yang digunakan adalah Susu segar, susu skim kadaluarsa, dan susu 

UHT kadaluarsa. 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Batasan variabel pada penelitian dan cara pengamatan ini adalah 

a. Pakan yang digunakan merupakan pakan jenis cair yaitu susu segar, susu 

UHT, dan skim 

b. Susu skim dan susu UHT yang digunakan pada penelitian ini adalah produk 

susu kadaluarsa yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga 

susu segar (Skim: Rp 1200/L, Susu UHT: Rp 2500/L, Susu segar: Rp 

5000/L). 
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c. Konsentrasi tiap perlakuan minggu pertama dan kedua = 4 liter (2 liter pagi 

dan 2 liter sore). Minggu ketiga dan ke empat = 5 liter (2,5 liter pagi dan 2,5 

liter sore). 

d. Cara pengamatan fecal score dilakukan selama 1 minggu sekali dengan 

periode waktu 1 bulan meliputi konsistensi, bau, pH, dan warna feses.  

Tabel 3.1. Analisa Proksimat Bahan Pakan 

No.  Pakan Cair      BK %     BO %    Protein %     Lemak %      Abu %    

1.   Susu UHT   13,2     99,4            2       1,85   0,507     

2.   Susu Skim   10,4     99,59        2,62          1    0,513     

3.   Susu Segar    9,7     99,462,      63       2,95   0,517      

Sumber: Hasil Analisa Laboraturium Plant improvemet UMM. Malang. 

                    

Gambar 3.1. Susu skim kadaluarsa      Gambar 3.2. Susu UHT kadaluarsa 

3.4. Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

menggambarkan dan menguraikan pengaruh pemberian pakan cair terhadap fecal 

score pada pedet pra sapih, meliputi: konsistensi, pH, warna dan bau feses. 

3.5.    Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah pencata langsug hasil 

pengamatan feses meliputi konsistenai, bau, warna dan pH feses. 
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3.6.    Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah  

a. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang meliputi jumlah 

perlakuan dan ulangan serta hasil pengukuran pH feses 

b. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat 

3.7.   Metode Analisis Data 

 Untuk mengetahui tingkat pengaruh pemberian pakan cair terhadap 

kesehatan pedet perah pra sapih yang diamati melalui  fecal score, maka 

digunakan alat analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Analisis 

statistik deskriptif ini berbentuk data yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

digambarkan pada tabel frekuensi dari setiap indikator atau dimensi dan kemudian 

dicari kecenderungan frekuensi terbanyak (modus) dari masing-masing variabel 

tersebut (Riduwan dan Sunarto, 2007).  

3.8. Pelaksanaan 

  3.8.1. Tahap persiapan 

 a.   Persiapan kandang dan peralatan kandang 

 b.   Persiapan pakan untuk pedet 

 c.   Persipan alas kandang 

  3.8.2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Penempatan pedet kedalam kandang yang telah disiapkan 

b. Pemeliharaan pedet umur 1 – 3 hari dengan pakan yang diberikan berupa 

susu kolostrum 
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c. Pemberian pakan cair (tahap perlakuan) dimulai pada pedet umur 2 

minggu. 

d. Pemberian pakan cair (perlakuan) dilakukan paada pagi (07.00) dan sore 

(03.00 – 05.00). 

e. Mengganti alas kandang apabila terlihat basah 

f. Melakukan pengamatan pada feses meliputi konsistensi, warna, bau, dan 

pH feses. 

g. Hasil pengamatan difoto dan di dicatat 

3.9.  Jadwal Penelitian 

 Jadwal kegiatan penelitian dilakukan selama 7 minggu (Perlakuan setelah 

umur 2 minggu)  dengan jadwal sebagai berikut : 

     Tabel 3.2. Jadwal Penelitian. 

Kegiatan 
Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Persiapan kandang dan perlenkapan 

kandang 
x                 

Persiapan pakan untuk perlakuan   x               

Pemeliharaan   x x x x x x     

Pemberian Kolostrum   x               

Pemberian susu segar sebelum perlakuan   x x             

Perlakuan dan pengambilan data     x x x x x     

 


