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In House Training tentang Teknik Sampling di BPPIB  

Ternak Sapi Potong Ciamis 

 

Disusun oleh : Kusna Sukmayadi, S.Pt.,M.Si 

 

Sampling merupakan suatu prosedur yang ditetapkan untuk mengambil 

sebagian dari suatu zat, matriks, bahan, atau produk yang disediakan untuk 

pengujian suatu sampel yang representatif dari keseluruhan atau sebagaimana 

dipersyaratkan oleh spesifikasi terhadap produk tersebut. 

Prinsip pengambilan suatu contoh haruslah mewakili suatu populasi, 

diharapkan dapat meberikan kesimpulan yang sah. Untuk mendapatkan 

contoh yang mewakili maka prinsip “keacakan” menjadi dasar dalam 

pengambilan contoh (Steel and Torrie, 1995). 

Beberapa alasan penerapan Teknik sampling diantaranya : 

1 Alasan ekonomi; Teknik sampling yang benar, memungkinkan petugas untuk 

mendapatkan hasil yang akurat tanpa perlu menggunakan bahan sampel 

secara berlebihan; 

2 Alat Pengawas; Teknik sampling yang benar, memudahkan petugas untuk 

mengetahui kandungan dalam suatu bahan, sehingga menyesuaikan dengan 

kebutuhan pada ternak; 

3 Perlindungan masyarakat; Teknik sampling yang benar, dapat meningkatkan 

hasil akurasi kandungan sampel, sehingga dapat mendeteksi aman atau 

tidaknya suatu bahan untuk dikonsumsi; 

4 Kebutuhan industri untuk menjamin kesesuaian dengan regulasi/standar.  

Tujuan sampling terdiri dari survey, inspeksi, khusus, dan pengujian. 

Survey untuk membuktikan suatu kesimpulan/hipotesis. Inspeksi untuk 

penerimaan/penolakan mutu bahan baku, pembayaran, dan audit mutu 

produk akhir. Tujuan khusus, untuk mengetahui mutu/kontaminan tertentu 

dari suatu produk misalnya pest control, audit, hama dan penyakit tanaman. 

Tujuan pengujian yaitu untuk mengetahui mutu variabel sampel seperti 

nutrient, kontaminan berbahaya, dsb. Kegunaan Teknik sampling diantaranya 

dapat diterapkan pada produk jadi, bagian dari produk jadi, bahan baku, 

tahapan tertentu selama produksi, dan stok dalam gudang. 

Berikut jenis dan Teknik sampling : 

1. Sampling survey 

a. Sampling Probabilitas.  

Dilakukan secara acak, setiap anggota populasi memiliki kesempatan 

untuk terpilih sebagai sampel. Digunakan jika diinginkan suatu sampel 

representatif dan melibatkan prinsip statistik. Berikut metode yang 

dapat dilakukan: 

- Pengambilan sampel secara acak sederhana, yaitu: 

Memilih sampel dari populasi dimana setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel; 
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- Pengambilan sampel acak sistematik, yaitu: 

Mengambil sampel secara sistematis dengan interval (jarak) tertentu 

dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan; 

- Pengambilan sampel acak terstratifikasi, yaitu: 

Membagi populasi kedalam kelompok-kelompok homogen; 

- Pengambilan sampel acak cluster, yaitu: 

Memilih sampel yang berupa kelompok dari beberapa kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari beberapa unit (unsur) yang lebih kecil. 

b. Sampling Non Probabilitas 

Penarikan sampel secara tidak acak, dilakukan jika pengambilan 

sampel yang representatif tidak mungkin atau tidak diinginkan. Metode 

yang dapat digunakan: 

- Convenience Sampling, yaitu: 

Sampel diambil berdasarkan pada ketersediaan unsur dan 

kemudahan untuk mendapatkan sampel; 

- Judgement Sampling, yaitu: 

Sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih 

dahulu oleh penguji. Subjectivitas dan pengalaman sangat berperan 

cocok dipakai pada awal studi eksporatif. 

c. Sampling Ruah 

Merupakan Teknik sampling yang menyeleksi sampel dari suatu lot 

bahan yang bukan merupakan unit-unit yang berdiri sendiri/unit 

konstan. 

 

2. Sampling Inspeksi/Penerimaan 

a. Inspeksi 100% 

Sampling ini terbilang mahal dan tidak selalu berhasil secara 

keseluruhan. Selain itu, membutuhkan waktu dan ketersediaan 

personil (Inspektor). Kecenderungan lip services (menghasilkan mutu 

yang rendah) dan persyaratannya menjadi urusan inspektur 

(pemeriksa). 

b. Probabilitas (statistic) 

Beberapa bagian tidak terinspeksi namun resiko dapat dikalkulasi 

secara tepat; Menempatkan tanggung jawab terhadap mutu secara fair 

dan jujur pada produsen; Mengurangi kerja inspeksi; Menurunkan 

biaya; Menghasilkan mutu yang baik bagi konsumen. 

c. Spot Checking (tidak berdasarkan statistic) 

Tidak direkomendasikan (resiko dari sampling tidak terdeteksi; 

Fluktuasi tinggi; Batas mutu dapat keluar; Tidak ada dasar logis untuk 

penerimaan/penolakan suatu produk. 

 

3. Sampling Khusus / Spesifik 

Misalnya, Produk tercemar aflatoksin, serangga, mikrobiologi, hama dan 

penyakit, dst. 

Jenisnya spot checking   
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Berikut beberapa hal yang terkait dengan sampling: 

1. Lot. Beberapa definisi Lot yaitu: 

a. Merupakan satuan jumlah produk yang diproduksi dan ditangani 

dalam kondisi uniform (menurut para ahli); 

b. Suatu satuan jumlah produk yang diproduksi dan ditangani dalam 

kondisi uniform dalam waktu yang terbatas (dalam praktek); 

c. Sebagai kelompok produk dalam kemasan terkecil atau unit contoh 

yang ukuran, bentuk, dan cara pengolahannya dalam kondisi yang 

sama dan mempunyai kode produksi yang sama; N = banyaknya produk 

dalam kemasan terkecil yang terdapat dalam Lot. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan Lot: 

a. Lot harus homogen. Artinya, mesin sama; Operator sama; dan input 

bahan baku sama; 

b. Lot harus sebesar mungkin. Artinya, ukuran contoh tidak meningkat 

secepat ukuran lot. 

Perlu dilakukan penandaan Lot, berguna untuk: 

a. Menjamin uniform Lot; 

b. Mencegah kontaminasi lot lain; 

c. Good Manufacturing Practices (GMP) mempersyaratkan penandaan 

(formulasi, interval waktu, tujuan pemasaran, asal bahan baku, dll). 

Lot dapat berupa: 

a. Sejumlah besar kemasan kecil, peti, kantong, drum, atau karton; 

b. Untuk produk curah: satu truk atau lebih; 

c. Ditandai dengan nomor lot sama: satu pengiriman. 

 

2. Sampel. Beberapa tipe sampel yaitu : 

a. Tipe Sampel. Beberapa tipe sampel yaitu: 

- Sampel representatif  → Probabilitas 

Bagian dari bahan/produk yang dipilih sedemikian agar sampel 

memiliki sifat produk/bahan yang diinginkan; 

- Sampel selektif. → Spot checking/khusus 

Sampel yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan suatu 

rencana sampling → menolak atau memilih bahan dengan 

karakteristik tertentu; 

- Sampel acak  

Merupakan sampel yang dipilih dengan proses acak untuk 

meniadakan bias; 

- Sampel komposit/gabungan 

Merupakan suatu cara untuk mengurangi biaya dalam menganalisis 

sejumlah besar sampel. 

 

 

 



4 
 

 

 

Jenis bahan yang diambil sebagai sampel ada 4, yaitu : 

- Bahan padatan 

Bahan partikulat dalam Gerakan, bahan partikulat dalam keadaan 

diam, bahan solid, dll 

- Bahan semi padatan dan cairan 

Cairan dalam sistem terbuka, cairan sistem tertutup, cairan dalam 

wadah tertutp, cairan dalam wadah terbuka 

- Hijauan Pakan Ternak (HPT) 

Hijauan segar di lapang, kebun, hijauan hasil olahan seperti hay, silase, 

dan lainnya 

- Bahan gas  

Gas dalam ruangan tertentu, gas dalam atmosfer 

 

b. Jumlah/Ukuran Sampel 

Jumlah/ukuran sampel bergantung pada standar yang digunakan : 

- Codex 

- SNI 

- ISO, dll. 

Berbagai rumus empiris: 

- Akar dua dari jumlah sampel atau 10% dari jumlah populasi 

Jumlah/ukuran sampel dipengaruhi oleh: 

- Sifat / karakteristik bahan, termasuk: 

 Homogenitas 

 Ukuran unit produksi dalam lot 

 Sejarah dari contoh 

 Harga dari bahan baku 

- Sifat dari prosedur pengujian 

 Kritis, mayor atau minor 

 Destructive atau non destructive 

 Kebutuhan waktu dan peralatan 

Tujuan utama mendapatkan contoh yang mewakili adalah 

- Menghindari bias 

- Menarik jumlah unit contoh yang cukup 

Upaya yang dilakukan: 

- Penrikans ecara acak 

- Pendekatan stratifikasi 

Hal – hal yang harus dihindari dalam pengambilan contoh: 

- Hanya mengambil contoh yang mudah diambil 

- Contoh yang sudah ditentukan leih dahulu. Jadi setiap contoh 

dalam populasi harus mempunyai peluang yang sama untuk diambil 

 

c. Resiko 

- Resiko produsen 
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Lot yang tidak cacat ikut tertolak 

- Resiko konsumen 

Menerima lot yang cacat 

Kedua bentuk resiko ini dapat dikurangi dengan memperbanyak 

jumlah contoh pengujian 

d. Aceptable Quality Limit (AQL) 

 

3. Persiapan PPC 

Petugas, terdiri dari : 

- Wastukan atau PPC bersertifikat 

- Paham karakteristik contoh 

- Bukan personil penguji/analis 

Peralatan, terdiri dari : 

- Identifkasi jenis dan jumlah contoh 

- Padatan, semi padat dan cair, hijauan segar / kering 

- Siapkan peralatan sesuai dengan jenis sampling 

Informasi yang penting untuk dicantumkan dalam rencana pengambilan 

contoh dan pelaksanaan pengambilan contoh antara lain: 

- Tujuan pengambilan contoh (Pengujian/Inspeksi); 

- Bahan/Contoh (SNI/PTM Khusus NPP); 

- Sifat Bahan/Contoh; 

- Tanding/Lot/Batch/dan jumlah contoh; 

- Metode yang digunakan; 

- Lokasi dan waktu pengambilan contoh; 

- Pengemasan dan cara transportasi; 

- Waktu dan biaya yang diperlukan; 

- Persyaratan legal formal. 

 

4. Peralatan Pengambilan Contoh. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya: 

a. Petugas pengambil contoh harus mengidentifikasi jenis dan bentuk dan 

jumlah contoh (bahan pakan/pakan/hijauan, padat – semi padat – cair, 

dsb). Untuk memudahkan dalam menyiapkan peralatan pengambilan 

sampel, sebaiknya gunakan checklist; 

b. Prinsipnya, alat yang digunakan dapat menampung macam-macam 

ukuran partikel contoh dan tidak mencemari contoh; 

c. Peralatan bahan terbuat dari alumunium, kuningan, atau stainless 

steel. 

Berikut beberapa jenis peralatan yang digunakan untuk pengambilan 

contoh: 

a. Bentuk tombak 

- Tombak tunggal 

 Bahan stainless 

 Bentuk pipa, salah satu ujung runcing 

 Kegunaannya untuk contoh berupa biji-bijian yang terkemas 

seperti karung, dll 

 Contoh tombak tunggal yaitu trier single dan bag probe 

- Tombak ganda 

 Bahan : stainless 
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 Bentuk : pipa, salah satu ujung runcing dan terdapat pegangan 

berbentuk “T” 

 Terdiri dari 2 (dua) lapis pipa → pipa yang satu dapat masuk ke 

pipa yang lain 

 Dilengkapi dengan beberapa lubang 

 Kegunaannya, untuk contoh butiran kecil yang terkemas seperti 

karung, dll 

 Contoh tombak ganda yaitu compartement probe 

b. Bentuk sekop 

- Sekop pegang panjang 

- Sekop pegang pendek 

c. Alat pengambil contoh khusus 

- Alat pengambil contoh otomatis → pasak vakum → bentuk curah 

- Bomb samplers → bentuk cair dan semi padat seperti : lemak, 

molases, dll 

 

 

5. Kualitas Hijauan Pakan 

a. Definisi: 

Suatu derajat / taraf dimana hijauan pakan yang dikonsumsi dapat 

memenuhi kebutuhan nutrisi bagi kondisi faali atau jenis ternak 

tertentu (Alen dan Sagara. 2011) 

b. Faktor penyebab penurunan kualitas hijauan  

- Penjemuran/pelayuan/pengeringan 

- Pemanasan max 70°C 

- Penyimpanan 

c. Feeding Value Hijauan Pakan 

- Kapasitas hijauan pakan untuk menunjang produksi ternak, yang 

tergantung pada kemampuan mensuplai nutrient bagi ternak dan 

termasuk tidak adanya anti kualitas 

d. Faktor yang berpengaruh terhadap feeding value 

- Struktur tanaman 

- Umur 

- Nilai kecernaan (degradability) 

- Keberadaan anti nutrisi 

 

6. Sampel Hijauan 

a. Teknik pengambilan sampel hijauan pakan 

- Waktu pengambilan sampel tidak terlalu pagi (embun) dan tidak saat 

matahari tinggi (penguapan); 

- Jumlah sampel minimal 500 g kering (1000 g basah;) 

- Pastikan bahwa material yang mau dijadikan sampel adalah yang 

dimakan ternak; 

- Potong/ambil hijauan pada ketinggian seperti ternak menggembala 

/ memakannya; 

- Hindari kontaminan (feses, tanah); 

- Gunakan alat potong yang tajam sehingga tidak menghilangkan 

bagian tanaman yang disampel; 

- Ambil sampel sekurang-kurangnya 10 sebagai ulangan, kalua di 

pedok 3-4 cuplikan per pedok pada 10 pedok berbeda; 

- Ambil sampel hijauan pada tanaman yang ada di bagian tengah jika 

pengambilan sampel pada petak percobaan/uji; 



7 
 

- Timbang bahan segar kemudian masukkan kedalam kantung 

sampel kertas (kertas karton/kertas semen (bukan bekas semen)) – 

diberi label; 

- Pastikan sampel segera sampai di Laboratorium (atau tempat 

penanganan sementara); 

- Perkecil ukuran sampel untuk mempercepat pengeringan; 

- Sampel dikering – udarakan untuk mengurangi kadar air sehingga 

sampel tidak terbakar saat dioven; 

- Sampel dioven (perhatikan sirkulasi udara dalam oven) 60° - 70°C; 

- Ditimbang berat oven (setelah dingin), sampai tahap ini, sampel yang 

digunakan adalah keseluruhan sampel dari lapangan; 

- Ambil sekitar 100-200 gr untuk digiling dan siap Analisa. 

 

 

Contok Kasus 

 

1. Hijauan kering, misalnya jerami padi 

Kumpulkan hijauan kering dari 20 lokasi yang berbeda dengan 

menggunakan core sampler, apabila tidak ada gunakan tangan, 

perhatikan jangan sampai daun hilang akibat pengambilan contoh 

menggunakan tangan 

2. Silase 

- Pengambilan contoh dari gunakan sejenis batang / tongkat 

- Kumpulkan contoh hingga merata 

- Masukkan plastic bungkus dengan rapat dan disegel 

- Simpan di dalam freezer apabila memang contoh dalam waktu 12 jam 

contoh tidak dapat mencapai Laboratorium 

3. Bentuk Hay (hijauan kering yang sudah dipress dalam bentuk ball) 

- Gunakan forage sampler / core sampler jika ada, jika tidak gunakan 

tangan, pakai sarung tangan lateks untuk menghindari kontaminasi 

4. Hijauan segar 

Pengambilan contoh pada padang rumput pastura dan rumput lapangan 

lebih sulit karena faktor variasi kesuburan tanah dan perbedaan 

kandungan air 

- Buat square 0.5 x 0.5 m2 atau dapat juga menggunakan 1 x 1 m2 

(tergantung luas  pastura) 

- Lemparkan square pada 10 titik yang berbeda 

- Pemilihan / pelemparan lokasi menjadi penting karena pilih lokasi 

yang nantinya digunakan oleh ternak. Ambil contoh yang ada dalam 

square. 

- Kecilkan ukuran dengan cara memotong-motong hijauan menjadi 

sekitar 1,8-2 cm dengan menggunakan gunting yang terbuat dari 

bahan stainless 

- Kumpulkan sub contoh hingga sebanyak sekitar 1 kg (timbang dan 

simpan data) 

- Contoh hijauan apabila diperlukan dilakukan penanganan lebih 

lanjut dengan cara dikeringkan atau dibekukan 
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Lampiran 

 

1. Foto-Foto Kegiatan In House Training tentang Teknik Sampling 
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2. Peralatan Pengambilan Sampel  

a. Tombak tunggal / probe 

 

 

 

 

 

 

b. Sekop gagang pendek, sekop gagang panjang, dan vakum  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Contoh Kegiatan Pengambilan Sampel Hijauan 
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4. Teknik Pengambilan Sampel pada Karung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Teknik Sampling (Riffler, Quartering, dan Pola Sampling) 

 


