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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

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

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

Kabupaten Malang. Analisis sampel darah sapi dilakukan di Laboratorium Medis 

RS. Universitas Muhammadiyah Malang.   

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah 9 ekor pedet PFH jantan umur relatif 6 bulan 

dengan perlakuan jenis pakan yaitu TMR,  silase TMR dan pakan konvensional. 

Komposisi bahan pakan TMR yang digunakan di sajikan pada tabel 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 penelitian disajikan 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% konsentrat BK dari berat badan. 

Komposisi bahan pakan konsentrat disajikan pada tabel 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 

 

 Komposisi nutrisi pakan pedet perah jantan pada penelitian ini di sajikan 

sebagai berikut :  

 

TMR 54 % 

Air 45,5 % 

BAL 0,5 % 

 

Homogenisasi/Peca
mpuran bahan 

Memasukkan 
kedalam silo 
keadaan anaerob 

Penyimpangan 
selama 24 jam 

Siap digunakan Ciri-ciri silase yang 
baik: 

-berbau harum khas          
silase 
-tidak tengik 
-tidak berjamur 
-palabilitas sapi 
tinggi karena bau 
harum 
- pH antara 3,5-4,5 
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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 

ME 2380.55 2677.8 2755.05 2634.2 

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. Kebutuahan 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.  Alat dan Bahan 

 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 
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mendukung 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 ad libitum. 

3.3. Batasan Variabel  

1. Silase adalah pakan ternak yang mengalami proses fermentasi dan 

masih banyak mengandung air dan disimpan dalam keadaan 

anaerob. 

2. Total mixed ration (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.     
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3. Konvensional adalah pakan yang terdiri dari hijauan dan 

konsentrat. 

4. Hemoglobin adalah protein sederhana,  pemberi warna merah pada 

eritrosit dalam darah. Hemoglobin berperan sangat penting dalam 

mengangkut O2 dari paru-paru kejantung. 

5. Hematokrit adalah volume sel-sel darah terhadap volume darah 

secara keseluruhan. 

6. Ureum adalah hasil akhir dari metabolisme protein dalam tubuh 

ternak. 

3.4. Metode Penelitian 

3.4.1. Metode Penelitian            

 Penelitian di laksanakan metode eksperimen dengan perlakuan jenis pakan. 

Pakan di berikan pukul 07.00 WIB 50% dan 15.00 WIB 50% dari kebutuhan 

pakan sedangkan air di berikan secara ad libitum . 

3.4.2. Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang 

dibagi kelompok dengan 3 perlakuan. Pembagian keompok berdasarkan bobot 

badan yaitu : 

Kelompok I : 101 Kg-105 Kg 

  II : 111 Kg-116 Kg 

  III :  123 Kg-133 Kg 

Perlakuan  PI : TMR 

  P2 : Silase TMR 
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  P3 : Konvensional  

Perlakuan dan kelompok yang adalah sebagai berikut: 

Kelompok  Perlakuan  

I PI P2 P3 

II P2 P3 P1 

III P3 P1 P2 
 Gambar 3.2. Denah Percobaan      

3.4.3. Pengambilan Sampel Darah 

           Pengukuran kadar hemoglobin, hematokrit dan ureum 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 

hemoglobin, kadar hematokrit dan ureum.  

3.4.4.   Metode Analisis Darah 

 Analisis komponen darah meliputi pengukuran kadar Hemoglobin, kadar 

Hematokrit dan kadar ureum sebagai berikut : 

A. Kadar Hemoglobin  

  Metode yang digunakan untuk pengukuran kadar hemoglobin adalah 

metode sahli. Metode yang digunakan adalah membandingkan warna sampel 

darah dengan warna merah standar dengan menggunakan mata biasa. Warna 

sampel didapatkan pada pemisahan globin dari hemoglobin dengan penambahan 
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Hcl (asam klorida) untuk menghasilkan asam hematin yang warnanya diukur 

dengan colorimetry.   

B.  Kadar Hematokrit                  

    Hematokrit merupakan pengujian hematologi untuk mengetahui jumlah 

eritrosit yang beredar pada jenis anemia. Apabila sejumlah darah di sentrifuge 

dengan kecepatan tinggi maka elemen-elemen darah akan terpisah dari atas ke 

bawah yaitu, plasma yang berupa selapis kuning yang memisah, selanjutnya 

adalah bagian keruh yang terdiri dari trombosit (lapis teratas yang berwarna 

kuning coklat), leukosit (lapis berwarna abu-abu kemerahan), dan eritrosit yaitu 

lapis terbawa berwarna merah tua. Metode yang digunakan adalah metode 

mikrohematokrit. 

C.  Kadar Ureum 

 Mesin analisis ABX pentra miramax untuk mengukur kadar ureum dalam 

serum darah berkerja secara otomatis. Secara umum metode kerjanya adalah 

mengubah urease menjadi GLDH (glutamate dehydrogenase). Reaksi ini 

melibatkan TRIS 120 mmol/L, 2-Oxoglutarate 7 mmol/L, ADP 0.6 mml/L, urease 

≥ 1 kU/L dan NADH 50 mg/dl.  

3.4.  Analisis Data 

           Untuk mengetahui pengaruh pemberian total mixed ration (TMR), Silase 

TMR dan Pakan konvensional, data dianalisis secara deskriptif meliputi kadar 

hemoglobin, hematokrit dan ureum. 

 

 




