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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Waktu dan Tempat  

Pelaksanaan penelitian ini yaitu di Jl. Darmo Ngaliman RT 01 RW 01 

Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan Kota Batu. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Januari sampai dengan  Maret  2016. Analisis proksimat ransum sapi 

perah akan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan  Jurusan 

Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian  

 Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 ekor sapi dengan 

laktasi ke dua dimana akan diberikan pakan campuran pakan konsentrat yang 

mengandung biskuit cracks dan dari KUD dengan bergantian secara acak, untuk  

penyesuaian  diberikan jeda satu minggu .  

3.2.2 Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan adalah kandang, alat seperti tempat pakan, 

tempat minum, gelas ukur susu dan konsentrat dari KUD maupun konsentrat yang 

mengandung biskuit cracks. 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati yaitu meliputi : 

1. Variabel bebas, yaitu berupa pakan sapi perah dengan konsentrat yang 

mengandung biskuit cracks dan kosentrat sapi perah tanpa mengandung 

biskuit cracks. 
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2. Variabel terikat yaitu  

A. Produksi susu sapi perah yaitu  jumlah susu yang dihasilkan sapi selama satu 

hari. Cara pengamatan yaitu dengan mengukur jumlah susu yang dihasilkan 

dalam satu hari dua kali pemerahan (pagi dan sore)  dengan satuan liter  

menggunakan alat ukur timba ukur.  

B. Berat jenis susu sapi perah adalah tekanan suatu zat cair yang terkandung 

dalam susu yang dipengaruhi oleh suhu. Cara pengamatan yaitu dengan 

mengambil sampel susu dan diuji degan peralatan laktodensimeter. 

C. Total Solid susu sapi perah adalah adalah kandungan BK (Bahan Kering) 

yang terdapat pada susu . Cara pengamatan yaitu dengan mengambil sampel 

susu yang diuji untuk mengetahui kadar BK dengan menggunakan alat oven. 

Total solid diperoleh dengan rumus :  

Kadar Bahan Kering =  Berat bahan kering  x 100 % 

  Berat awal susu segar   

3.4 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode experimen       

( percobaan ). 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cross 

Over Design dengan rumus sebagai berikut : 

Yijk =   +                 

Dari rumus tersebut dapat diterangkan bahwa : 

Yijk = Nilai yang diamati 

   nilai tengah populasi teramati 
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                                ..r) 

βj = pengaruh baris ke j ( j = 1… r) 

Kk =Pengaruh kolom ke k ( k= 1…n) 

Ɛ ijk =Pengaruh Random 

3.4.2 Perlakuan 

Perlakuan dalam penelitian ini menggunakan perlakuan yang disimbolkan 

dengan P1, P2, dan P3 dengan keterangan sebagai berikut: 

P1 : Pakan dengan komposisi perbandingan konsentrat yang mengandung 

biskuit cracks 0 persen dengan  konsentrat tanpa biskuit cracks 100 persen  

P2 : Pakan dengan komposisi perbandingan konsentrat yang mengandung 

biskuit cracks 50 persen dengan  konsentrat tanpa biscuit cracks 50 persen  

P3 : Pakan dengan komposisi perbandingan konsentrat yang mengandung 

biskuit cracks 100 persen dengan  konsentrat tanpa biscuit cracks 0 persen  

Masing–masing perlakuan diulang sebanyak 6 kali dengan jumlah sapi 

yaitu 3 ekor. Pakan dicoba secara bergantian terhadap 3 kelompok sapi perah 

selama 6 kali. Pergantian pakan dilakukan setiap minggu (dengan masa istirahat 1 

minggu). 

3.4.3 Denah Percobaan 

Denah percobaan adalah pengaturan suatu percobaan dimana percobaan 

dilaksanakan dengan pengaturan secara acak, denah percobaan disajikan pada 

Tabel 3.1. 
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 Tabel 3.1. Denah Percobaan dengan Sistem Pengacakan. 

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

A  P3  P3  P2  P1  P1  P2 

B  P2  P1  P1  P3  P2  P3 

C  P1  P2  P3  P2  P3  P1 

Keterangan : Denah tersebut adalah penelitian dilakukan selama 12 minggu dan 

setiap 1 minggu sekali adanya penistirahatan sebagai kontrol dan penelitian ini di 

lakukan secara acak.  

3.5 Metode Analisa Data 

 Metode analisa data adalah cara perhitungan data untuk memperoleh hasil 

peluang yang terbaik. 

3.5.1 Tabulasi Data 

Tabulasi data adalah perician suatu data yang dikumpulkan untuk 

memperoleh data dalam suatu kelompok. Tabulasi Data disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Tabulasi Data 

KEL.SAPI     MINGGU KE     Y-J. 

  1 2 3 4 5 6   

A 

      

  

B 

      

  

C 

      

  

Y-.K             Y-.. 

 

PERLAKUAN      ULANGAN      Yi.. 

  1 2 3 4 5 6   

P1 

      

  

P2 

      

  

P3               

 

             y… 
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3.5.2 Analisis variansi 

 Analisis variansi adalah analisa untuk membuktikan bahwa pakan 

konsentrat yang mengandung biskuit “crack” berpengaruh atau tidak dalam 

penelitian untuk megetahui hasil volume, Berat Jenis, Maupun Total Solid. 

Analisis Variansi disajikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Analisis Variansi 

Sumber 

variansi  Db JK KT F Hit F  Tab 
Komp.variansi 

0.05 0.01 

Baris  

Kolom 

Perlakuan  

Galat   

 JKb 

JKk 

JKp 

Jka 

KTb 

KTk 

KTp 

KTa 

    

Total   JKT      

3.6 Pelaksanaan 

3.6.1 Persiapan  

 Tahap persiapan pada penelitian ini merupakan langkah awal, beberapa hal 

yang dipersiapkan yaitu: 

1. Meyiapkan materi yaitu sapi sejumlah 3 ekor 

2. Kandang dan peralatan meliputi : tempat pakan, tempat minum, 

timbangan, gelas ukur. 

3. Bahan pakan konsentrat yang digunakan utuk perlakuan yaitu dari KUD 

dan konsentrat biskuit cracks. 

4. Menyiapkan hijauan untuk pakan pokok ternak. 

5. Memberi kode pada masing – masing ternak digunakan untuk batasan 

memberi perlakuan secara acak. 



16 
 

 
 

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian. 

 Tahap awal pelaksanaan penelitian ini melakukan adaptasi terhadap pakan 

yang diberikan, hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat setres terhadap sapi. 

Masa adaptasi awal yaitu dengan rentan waktu 7 hari, karena untuk 

menghilangkan pengaruh pemberian konsentrat sebelumnya. Masa adaptasi sapi 

diberi pakan pada perlakuan yang akan datang. 

3.6.3 Pengambilan data  

 Pengambilan data meliputi produksi susu, Berat Jenis maupun Total Solid 

ini dilaksanakan pada minggu genap sebanyak 6 kali. Pengambilan data dilakukan 

dua kali ( pagi dan sore ), dalam pengujian BJ dan TS diuji BBPP Songgoriti – 

Batu. 

1. Pengambilan data produksi susu yaitu dengan menimbang susu sapi perah 

dengan alat penimbang susu (liter) 

2. Pengambilan data berat jenis susu yaitu dengan menggunakan alat yaitu 

laktodensimeter. Cara penangambilan data yaitu dengan meamasukan susu 

pada tabung kemudian membaca suhu dan ukuran berat jenis yang terdapat 

pada alat laktodensimeter. 

3. Pengambilan data Total solid susu yaitu dengan menggunakan alat 

laktoscan. Cara penggunakan latoscan yaitu mengambil susu kurang lebih 

10 ml dimasukan pada laktoscan kemudian dibaca antara SNF (protein, 

vitamin, mineral,laktosa, abu) dan lemak kemudian digabungkan. 
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3.7 Jadwal  

Pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Januari sampai Maret 2016 

dengan jadwal yang di sajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Jadwal Pelaksanaan penelitian  

Bulan / pelaksanaan Desember Januari Februari  Maret  

Pembuatan proposal X X    

Persiapan X    

Penelitian       X X X X X X X X X X X X 

Pengambilan data      X     X X    X   X     X 

Pengolahan data             X X 

 


