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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilakukan di kandang percobaan peternakan, Fakultas 

Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, dimulai pada bulan Mei 

sampai dengan Juli 2015. 

 Analisis proksimat untuk bahan pakan Kosentrat (TMR dan TMR silase) 

dan uji sampel feses pada ulangan keempat perlakuan dilakukan di Laboraturium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Materi dan Bahan Penelitaian 

3.2.1 Materi Penelitian 

 Penelitan ini menggunakan 8 ekor pedet jantan umur 3-4 bulan dengan 

bobot badan ± 110 kilogram yang diberi 2 perlakuan, yaitu pakan komplit (TMR) 

dan silase TMR. 

3.2.2 Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan sebagai penelitian adalah TMR dengan bahan basal, 

bungkil kopra, bungkil jagung, dan tepung ikan,  sedangkan pakan hijauan yang 

diberikan berupa daun tebon yang sudah dicacah dengan menggunakan mesin. 

Kosentrat yang diberikan terdiri dari tepung ikan, bungkil jagung, bungkil kopra. 

Fokus penelitian ini adalah mengamati dan mengevaluasi perbedaan pemberian 

TMR dan TMR silase pada pedet lepas sapih. 
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3.2.3    Peralatan Penelitian 

 Peralatan lainnya yang digunakan adalah meteran lingkar dada untuk 

estimasi berat badan ternak, timbangan untuk pakan dengan kapsitas 500 kg, bak 

tempat pakan atau minum, penampungan feses, alat pengumpul feses, loyang 

sebagai penjemur feses, kantong plastik, timbangan analitik, dan alat untuk uji 

analisis proksimat 

3.2.4 Kandang 

Kandang yang digunakan adalah kadang individual berukuran panjang 2,5 

meter dan lebar 1,3 meter dengan tipe koloni satu baris yang dilengkapi dengan 

tempat pakan dan minum yang berbentuk melingkar. 

3.3 Persiapan Penelitian 

3.3.1 Persiapan Kandang 

Kandang sebelum digunakan penelitian dibersihkan dari sisa pakan dan 

feses, kemudian pedet perah jantan ditimbang berat badan awalnya dan dihitung 

jumlah pakan (feed intake). Ternak diberikan pakan hijauan berupa daun tebon. 

Kemudian saat pemberian pakan dan sisa pakan ditimbang setiap harinya. 

Sedangkan air diberikan secara ad libitum. Pakan diberikan pukul 07.00 sampai 

09.00 WIB, 12.00 sampai 14.00 dan 16.00 sampai 17.00. Persiapan segala hal yang 

diperlukan dalam penelitian meliputi pedet jantan sapi perah, bahan pakan, kandang 

siap pakai dan peralatan dalam penelitian pemeliharaan setiap harinya. 

3.3.2  Pembuatan TMR Silase. 

Total Mixed Ration disusun dari beberapa bahan pakan yang terdiri dari 

tepung ikan, bungkil jagung, bungkil kopra. Selanjutnya TMR dimasukkan 

kedalam drum/tong sebanyak 10 kg, kemudian dicampur atau dihomogenkan 

dengan bakteri L plantarum 20 ml, ditambah tetes 2,5 liter, dan juga di tambah air 
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10 liter yang bertujuan untuk memudahkan untuk mencampurkan atau 

menghomogenkan. 

3.4  Cara Penelitian 

3.4.1  Metode Penelitian   

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan memberikan 

perlakuan bahan pakan berupa TMR dan TMR silase. 

3.4.2  Penelitian 

 Penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, bobot badan 

yang terdiri dari dua kelompok yaitu bobot badan kecil (K) dan bobot badan besar 

(B). Pedet yang berumur 3 bulan mempunyai rataan bobot badan ± 100 kg 

sedangkan untuk pedet yang berumur 4 bulan mempunyai bobot badan ± 112, dan 

setiap perlakuan diulang 4 kali. 

Kecernaan suatu pakan merupakan bagian dari pakan yang tidak 

diekskresikan melalui feses dan diasumsikan bahwa bagian tersebut diserap oleh 

hewan (McDonald et al,. 2010). Ismail (2011). Kecernaan adalah selisih anatara zat 

makanan yang dikonsumsi dengan yang dieksresikan dalam feses dan dianggap 

terserap dalam saluran cerna. Jadi kecernaan merupakan pencerminan dari jumlah 

nutrisi dalam bahan pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Tinggi rendahnya 

kecernaan bahan pakan memberi arti seberapa besar bahan pakan itu mengandung 

zat-zat makanan dalam bentuk yang dapat dicerna dalam saluran pencernaan. 

3.4.3 Pelaksanaan  

1.  Awal Perlakuan 

 Pelaksanaan penelitian terdiri dari 4 tahap perlakuan. Setiap tahap perlakuan 

berlangsung selama 2 bulan dan pada koleksi feses dilakukan tiga hari secara 
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berturut-turut pada minggu terakhir.  Tahap awal ternak dibiasakan terhadap 

lingkungan kandang dan pakan. Penimbangan ternak untuk mengetahui bobot 

tubuh awal ternak, serta pakan ditimbang awal pemberian maupun sisa pakan setiap 

harinya. Pemberian pakan kosentrat diberikan 2 kali sehari yakni pada pagi hari 

pukul 07.00 sampai 09.00 dan pada pukul 12.00 sampai 14.00, sedangkan 

pemberian hijauan pada sore hari pukul 16.00 sampai 17.00 air minum diberikan 

secara adlibitum. 

2. Periode Koleksi 

 Koleksi yang dilakukan selama penelitian adalah koleksi sisa pakan dan 

feses. Sisa pakan ditampung dan ditimbang setiap hari, lalu diambil sebanyak 1 kilo 

sebagai sampel yang akan dianalisis proksimat. Feses yang dikeluarkan ditampung 

menjadi satu selama tiga hari, yaitu hari Jum at, Sabtu dan Minggu secara berturut-

turut, dan diusahakan tidak tercampur dengan urin, lalu dihomogenkan (komposit). 

Sample feses dilakukan dengan cara feses yang ditampung ditimbang kemudian 

diambil satu kilo setelah itu dikeringkan dengan sinar matahari. Kemudian 

dilakukan analisis proksimat laboratorium untuk mengetahui kandungan protein 

BETN dan TDN yang tercerna (Sutardi, 1980). 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kecernaan Bahan Ekstrak 

Tanpa Nitrogen (BETN) dan kecernaan Total Digistable Nutrien (TDN) dari TMR 

dan TMR silase.  

3.5   Batasan Variabel dan Cara Pengamatan  

3.5.1 Batasan Variabel 

3.5.2 Konsumsi  

Konsumsi pakan sebagai salah indikator bahwa pakan yang diberikan akan 

lebih disukai ternak dan digunakan sebagai sumber energi dan berproduksi atau 
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dengan pengertian lain bahwa produksi ternak hanya dapat terjadi apabila konsumsi 

energi pakan berada di atas kebutuhan hidup pokok.  

Rumus konsumsi: 

Konsumsi  (kg/ekor/hr) = (jumlah pakan yang diberikan) – (jumlah sisa pakan) 

 

3.5.3  Kecernaan 

Kecernaan adalah zat-zat makanan dari konsumsi pakan yang tidak 

diekskresikan ke dalam feses, selisih antara zat makanan yang dikonsumsi dengan 

yang dieksresikan dalam feses merupakan jumlah zat makanan yang dapat dicerna. 

Jadi kecernaan merupakan pencerminan dari kemampuan suatu bahan pakan yang 

dapat dimanfaatkan oleh ternak.  Tinggi rendahnya kecernaan bahan pakan 

memberikan arti seberapa besar bahan pakan itu mengandung zat-zat makanan 

dalam bentuk yang dapat dicernakan ke dalam saluran pencernaan. 

3.5.4  Daya Cerna BETN 

Tillman et al., (2005) menyatakan bahwa kecernaan BETN tergantung pada 

kandungan serat kasar dalam ransum dan jumlah serat kasar yang dikonsumsi. 

Kadar serat kasar terlalu tinggi dapat mengganggu pencernaan zat lain. Daya cerna 

serat kasar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kadar serat dalam pakan, 

komposisi penyusun serat kasar dan aktivitas mikroorganisme (Maynard et al., 

2005). 

Rumus Kecernaan BETN 

BETN % = Konsumsi BETN – BETN Feses    X 100 %                                              

Konsumsi BETN 
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3.5.3  Daya Cerna TDN 

Kecernaan TDN merupakan penentuan jumlah energi yang dihasilkan dari 

proses kecernaan bahan pakan  bedasarkan BK. 

Rumus penentuan kecernaan TDN 

TDN% =    Konsumsi TDN – TDN Feses    X 100 % 

Konsumsi TDN 

3.6  Uji Deskriptif 

Uji deskripsi didisain untuk mengidentifikasi dan mengukur sifat-sifat 

sensori. Kelompok pengujian ini dimasukkan rating atribut mutu dimana suatu 

atribut mutu dikategorikan dengan suatu kategori skala (suatu uraian yang 

menggambarkan intensitas dari suatu atribut mutu) atau dapat juga “besarnya” 

suatu atribut mutu diperkirakan berdasarkan salah satu sampel, dengan 

menggunakan metode skala rasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


