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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini  telah dilaksanakan bulan Januari-Maret 2016. Bertempat di 

CV. Webs Farm, Dusun Klandungan, Desa Landung Sari, Kecematan Dau, 

Kabupaten Malang.Analisis sampel darah sapi di lakukan di Laboratorium Medis 

RS. Univesitas Muhammadiyah Malang. 

3.2.  Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah pedet jantan PFH lepas 

sapih sebanyak 9 ekor dengan umur relatif 6 bulan dengan perlakuan jenis pakan 

yaitu  TMR, Silase TMR, dan pakan konvensional. Komposisi bahan pakan TMR 

yang digunakan disajikan pada table 3.1 sebagai berikut  

Tabel 3.1. Komposisi TMR 

TMR Komposisi (%) 

Bekatul 38 

Bungkil kelapa 36 

Jagung 12 

Kulit kacang 8,5 

Tetes 3 

Mineral 1 

Urea 1,5 

Total  100 
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Pembuatan silase TMR yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.1 

Sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur pembuatan silase. 

Pemberian pakan konvensional berupa tebon jagung dan konsentrat dengan 

perbandingan 60 % tebon jagung 40 % BK dari berat badan. Komposisi pakan 

konsentrat di sajikan pada table 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Komposisi Konsentrat 

Konsentrat Komposisi (%) 

Polar 42 

Dedak padi 40 

Kopra 15 

Tetes 2,5 

Mineral 0,5 

Total 100 
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Komposisi pakan pedet perah jantan pada penelitian ini di sajikan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3. Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan  

Kandungan  Jenis Pakan  

 TMR  Silase  Hijauan  Konsentrat  

Bahan kering (%) 88.97 47.79 14.88 87.47 

Kadar air   (%) 11.03 52.22 85.13 12.54 

Kadar abu (%) 10.54 8.03 16.57 6.23 

Bahan organik (%) 89.47 91.98 93.43 93.77 

Protein kasar (%) 14.15 12.92 9.07 15.45 

Lemak kasar  (%) 8.14 8.9 7.47 9.98 

Serat kasar  (%) 16.52 21.68 20.96 8.36 

BETN  (%) 39.65 48.48 51.8 47.45 

TDN (%) 88.61 99.98 99.66 93.71 

Sumber :   Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi, Fakultas Pertanian Peternakan,  

     Universitas Muhammadiyah Malang, Malang (2016). 

 

 Kebutuhan nutrisi sapi dapat dilihat dari jenis, umur, bobot badan, 

lingkungan. Berikut tabel kebutuhan sapi perah lepas sapih :  

Tabel 3.4. Kebutuhan Nutrisi Pedet Jantan Lepas Sapih  

BK 

(%) 

KA (%) ABU 

(%) 

PK (%) 

Min 

LK (%) Ca (%) P (%) TDN 

(%) 

86 14 12 12 6 0,5-0,7 0,3-0,5 65 
Sumber : Direktorat Pakan Ternak (2014).   

 

3.2.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah TMR (bungkil kelapa, 

mineral, tetes, urea, bekatul, kulit kacang dan jagung giling), konsentrat dan 

hijauan. 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah tempat pakan, tempat minum, 

ember, mixed, timbangan, baskom, spuit, tabung vakum+EDTA (Ethylene Diamine 

Tetra Acetic Acid), dan peralatan sanitasi serta peralatan yang mendukung 
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penelitian. Sementara untuk alat dan bahan pemeriksaan darah yakni 

spektrofotometer, pipet piston, alat gelas lain sampel serum, buffer, reagen urease-

GLDH. Sementara alat yang digunakan pada saat menganalisis darah adalah: 

1. Auto Analyser Konelab 20XT Made in Finlandia tahun pembuatan 

2011 pabrikan alat Evseval Medica Prima 

2. Mikro pipet 200 µl Made in Finlandia tahun pembuatan 2011 

pabrikan alat Enseval Medica Prima 

3. Cup sampel Made in Finlandia tahun pembuatan 2011 pabrikan alat 

Enseval Medica Prima 

4. SYSMEC XT - 4000i Made in Finlandia tahun pembuatan 2011 

pabrikan alat Enseval Medica Prima 

 

3.2.3. Ternak Percobaan 

  Ternak  percobaan yang digunakan untuk penelitian ini adalah 9 ekor  pedet 

berumur relatif 6 bulan dengan bobot badan 101-133 kg. Pemberian pakan sesuai 

kebutuhan ternak dan air diberikan secara adlibitum. 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Total mixed ratio (TMR), silase TMR, dan Pakan konvensional yang 

diberikan sebagai pakan  dengan pemberian yang berbeda pada setiap 

perlakuan. 

2. TMR adalah salah satu pemenuhan kebutuhan nutrisi pakan seperti 

protein, energi dan elemen yang lain sehingga kebutuhan nutrisi tersebut 

bisa dimaksimalkan untuk pertambahan bobot badan dan produktivitas 

ternak ruminansia. 

3. Konvensional adalah pakan yang terdiri dari hijauan dan konsentrat.  

4. Eritrosit adalah jumlah presentase eritrosit yang terkandung di dalam 

darah. 
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5. Leukosit adalah jumlah presentase leukosit yang terkandung di dalam 

darah 

6. Glukosa adalah merupakan rangkaian  proses reaksi  biokimia yang 

terjadi di dalam makhluk  hidup. 

3.4 .  Metode penelitian 

3.4.1. Metode penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan perlakuan jenis pakan. Pakan di berikan pukul 07.00 WIB 

sebanyak  50%  dan 15.00 WIB sebanyak 50% Sedangkan air diberikan secara 

adlibitium.   

Analisis data yang dilakukan ialah analisis data secara deskriptif. Dimana, 

perlakuan TMR, silase TMR dan pakan konvesional dialokasikan pada pedet 

peranakan friesian holstein (PFH) jantan lepas sapih. Pedet yang mendapatkan 

perlakuan TMR berjumlah 3 ekor, perlakuan silase TMR 3 ekor dan pedet dengan 

perlakuan pakan konvensional berjumlah 3 ekor. Setiap pedet merupakan ulangan 

dalam setiap perlakuan. Nilai rataan eritrosit, leukosit  dan glukosa  dibandingkan 

dengan perlakuan TMR, silase TMR dan pakan konvensional. 

3.4.2. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok ( RAK ) yang di bagi 

3 kelompok dengan 3 perlakuan. Pembagian kelompok berdasarkan bobot badan 

yaitu :   

Kelompok         I   :  101 kg  – 105 kg. 

   II  :  111 kg  - 116 kg. 

  III  : 123 kg   - 133 kg. 

Perlakuan         PI   :  TMR 
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  P2   :  Silase TMR 

  P3   :  Konvensional 

 Perlakuan dan kelompok yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Kelompok Perlakuan 

I P1 P2 P3 

II P2 P3 P1 

III P3 P1 P2 

Gambar 3. 2. Denah percobaan 

 

3.4.3. Pengambilan Sampel Darah 

Pengambilan kadar eritrosit, leukosit dan glukosa darah dilakukan sebanyak 2 kali 

pengambilan yaitu minggu ke 4 dan 9 dengan waktu pengambilan 3 jam setelah 

makan. Pengambilan sampel darah dilakukan dengan menggunakan sub kutan 

dibagian ekor (vena coccigea) kurang lebih sebanyak 3 ml dengan terlebih dahulu 

ekor sapi dibersihkan, darah yang diperoleh dimasukan kedalam tabung vakum 

yang mengandung antikogulan EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acetic) dan 

yang tidak mengandung antikogulan EDTA. Kemudian sampel darah dibawa ke 

Laboratorium untuk dilakukan analisis untuk mengetahui kadar eritrosit, kadar 

leukosit dan glukosa.  

3.4.4.   Prosedur Pemeriksaan  Darah Lengkap. 

1) Menyalakan UPS 

2) Menyalakan CPU computer untuk data pemeriksaan darah 

3) Setelah layar computer menyala, tekan tanda power alat XT-4000i 

yang ada di samping alat. 

4) Alat akan melakukan pembersihan, pengaturan suhu dan pemeiksaan 

ground untuk alat atau blank 

5) Masukan control normal, haigh,dan low control. 
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6) Setelah nilai control masuk/dilihat pada kit blood control maka alat 

dapat  digunakan untuk pemeriksaan darah. 

7) Pemeriksaan darah lengkap pada alat Sysmec XT-4000i 

8) Tekan wordlist pada layar computer untuk memasukan data sampel 

darah baru. 

9) Tulis nama pemeriksaan,tanggal, pemeriksaan,dan nama pemeriksa. 

10) Lakukan pemeriksaan darah : Darah EDTA yang sudah diambil 

diletakan pada rotator hema untuk menghindari adanya bekuan pada 

saat pemeriksaan. 

a. Model manual 

1) Siapkan sampel minimal 1 ml yang di ambil sebanyak 80 uL oleh alat. 

2) Cek status alat dalam keadaan ready (lampu ready menyala hijau). 

3) Klik manual icon pada tool bar. 

4) Klik ok setelah selesai diset. 

5) Mix sample 

6) Buka penutup sampel 

7) Masukan dalam aspirate pipet kemudian tekan tombol start,tunggu 

sampai terdengar tanda bip 2x lalu tarik sampel. 

b. Capilary model 

1) Siapkan sampel yang telah di encerkan 1:5 (40 uL darah + 160 uL darah). 

2) Mengecek status alat dalam keadaan ready (lampu ready menyala hijau). 

3) Klik manual pada toolbar. Kemudian masukan nomor sampel, pilih 

pemeriksaan, dan pilih code capillary. 

4) Klik oke setelah selesai di set, kemudian mix sample. 

5) Buka penutup sampel dan masukkan dalam aspirate pipet kemudian tekan 

tombol start,tunggu sampai terdenger tanda beep 2x lalu tarik sampel. 

c. Analisa model sampel 

1) Siapkan sampel dengan tabung vacutainer sebanyak 1ml.Sampel yang di 

hisap 150 uL. 

2) Masukan sampel ke dalam rak dan kemudian klik icon sample. 

3) Masukan nomor sample. 
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4) Masukan rak kedalam sample disisi sebelah kanan rak dalam sample. Klik 

star kemudian klik oke. 

(Sumber : Laboratorium Medis RS. Universitas Muhammadiyah. Malang. 2016). 

3.4.5. Prosedur Pemeriksaan Kadar Glukosa darah. 

  Prosedur pemeriksaan glukosa darah dengan metode  GOD-PAP enzimatik 

kolometrik analisis untuk melakukan pemeriksaan glokusa darah menggunakan 

auotoanalyser dengan cara sebagai berikut: 

1) Isikan sample pada cup lebih kurang 200 uL, Jangan sampai ada gelembung 

udara. 

2) Pilih segmen yang mau di input pada kolom segment 

3) Ketik nama atau no sample, kemudian klik enter. 

4) Pilih parameter yang ingin di periksa 

5) Letaka cup sample sesuai posisi yang di sediakan oleh konelab 

6) New sample (F1) bila hendak input data. 

7) Masukan segmen ke dalam alat konelab dengan cara klik “insert segment” 

(F2) kembali ke menu main. 

8) Tekan”start” dan tunggu sampai proses analisa selesai dan hasil tercetak 

pada prin out. 

(Sumber : Laboratorium Medis RS. Universitas Muhammadiyah. Malang. 2016). 

 


