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III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Februari 2017 sampai awal bulan 

April 2017. Tempat untuk melakukan penelitian ini yaitu di kandang 

Experimental Farm Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Karya Wiguna 

No.90, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 

3.2. Materi dan Alat  

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cempe sebanyak 4 ekor 

dengan bobot badan rata-rata 10 kilogram sampai 14 kilogram dengan umur 5 

sampai 6 bulan. Jenis cempe yang digunakan yaitu Cempe Boerja. Bahan pakan 

yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pakan complete feed yang terdiri dari 

pollard, bekatul, susu pup, jagung kuning, daun kelor sebagai suplementasi untuk 

pakan yang digunakan, kulit singkong dan tebon jagung. 

3.2.2. Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kandang kambing individu berbahan kayu dengan sekat bambu 

dengan atap berbahan asbes. 

b. Tempat pakan berukuran 30 cm x 30 cm berbentuk kotak dan 

timba kecil sebagai tempat minum yang terbuat dari plastik. 

c. Timbangan pakan merk MAXXIS MT - 322 dengan kapasitas max 

5 kg yang digunakan untuk menimbang pakan yang diberikan dan 

pakan sisa. 
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d. Timbangan ternak merk HENHER R max 150 kg untuk 

menimbang bobot badan pada cempe Boerja. 

e. Kantung plastik untuk menyimpan  pakan dan pakan sisa. 

f. Perlengkapan kebersihan kandang 

g. Alat tulis, suntik atau spuit, dan tabung EDTA 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. 4 ekor cempe Boerja 

b. Pakan complete feed yang terdiri dari pollard, bekatul, susu pup, 

jagung kuning, kulit singkong dan tebon jagung. 

c. Daun kelor (Moringa oleifera) 

d. Vitamin dan supplement untuk ternak kambing 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah variabel nilai leukosit dan trombosit kambing 

khususnya cempe Boerja lepas sapih. Penelitian ini selama 2 bulan. Perhitungan 

yang digunakan untuk mengetahui nilai leukosit dan nilai trombosit yaitu :  

- Nilai leukosit: Pengukuran nilai leukosit dilakukan dengan uji 

laboratorium darah cempe Boerja sebelum perlakuan dan sesudah 

pemberian perlakuan pakan pemberian pakan basal komplit yang 

disubstitusi daun kelor. 

- Nilai Trombosit: Pengukuran nilai leukosit dilakukan dengan uji 

laboratorium darah cempe Boerja sebelum perlakuan dan sesudah 

pemberian perlakuan pakan pemberian pakan basal komplit yang 

disubstitusi daun kelor. 
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3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu dengan 

pengukuran nilai leukosit dan nilai trombosit cempe Boerja lepas sapih dimana 

dimana dalam metode penelitian ini ada empat tahap yaitu tahap persiapan, 

tahapan adaptasi, tahap koleksi data, tahap analisis data dan sampel. 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan pola searah dimana terdapat 4 perlakuan dan 5 ulangan 

pengambilan data. Model matematik yang digunakan yaitu : 

Yij = µ + αi + βj + Σij 

Keterangan : 

Yij  = nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan kelompok atau ulangan ke-j 

µ     = nilai tengah atau nilai rata-rata populasi 

αi    = pengaruh perlakuan ke-i 

βj    = pengaruh kelompok ke-j 

Σij   = galat atau kesalahan percobaan 

Ternak dikelompokan berdasarkan berat badan untuk ditempatkan pada flok 

sesuai dengan perlakuan penelitian, yaitu level suplementasi daun kelor. 

Penelitian ini menggunakan 4 ekor ternak cempe Boerja, dibagi ke dalam 4 

kelompok perlakuan yang berbeda. Seluruh perlakuan diulang sebanyak 5 kali 

pada setiap kelompok untuk mendapatkan hasil rataan data yang akurat. 
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Tabel 3. Pengelompokan Ternak Berdasarkan Bobot Badan Awal 

Perlakuan Bobot Badan Awal 

P0 

P1 

P2 

P3 

10,04 – 11,30 

11,31 – 12,10 

12,11 – 12,90 

12,91 – 13,70 

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan 

pakan complete feed yang disubstitusi daun kelor (Moringa oleifera) pada cempe 

Boerja. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 perlakuan dan 

ulangan dilakukan sebanyak 5 kali. Dasar teori pemberian daun kelor berdasarkan 

penelitian Krutiet al. (2015). Perlakuan pakan complete feed dalam penelitian ini 

adalah: 

P0 = Complete feed disubstitusi daun kelor 0% dari total pakan (kontrol) 

P1 = Complete feed disubstitusi daun kelor 0,025% dari total pakan  

P2 = Complete feed disubstitusi daun kelor 0,050% dari total pakan 

P3 = Complete feed disubstitusisi daun kelor 0,075% dari total pakan 

Tabel 4. Komposisi Bahan Complete feed (% Total) 

Bahan Pakan  P0 P1 P2 P3 

Pollard 21 21 21 21 

Bekatul 20,025 20,025 20 19,975 

Kulit Singkong 18,750 18,750 18,750 18,750 

Susu Pap 19 19 19 19 

Jagung Kuning 10,025 10 10 10 

Tebon Jagung 11,200 11,200 11,200 11,200 

Daun Kelor 0 0,025 0,050 0,075 

Total 100 100 100 100 

Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali. 
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Tabel 5. Kandungan Nutrisi dari Masing-masing Bahan Complete feed 

Bahan Pakan BK % PK % TDN % 

Pollard 88,40 17 70 

Bekatul 91,20 9,96 55,50 

Kulit Singkong 88,6 4,41 51,10 

Susu Pap 87 21 76 

Jagung Kuning 89,10 10,80 59 

Tebon jagung 92,20 9,90 54,30 

Daun Kelor 25 26 57 

Sumber: NRC (2001)  

Tabel 6. Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan (%) 

Perlakuan BK% Abu% PK% LK% SK% 

P0 94,45 8,16 13,06 3,00 12,43 

P1 91,06 8,29 12,08 4,30 11,69 

P2 94,81 8,19 13,09 4,00 11,61 

P3 94,07 8,35 12,03 4,03 11,77 

Sumber: Hasil analisa Proksimat yang dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

Universitas Muhammadiyah Malang 

 

3.4.3. Denah Percobaan 

Penempatan ternak pada kandang dilakukan dengan cara acak, mengikuti 

aturan pengacakan. Berikut ini merupakan tabel gambaran denah percobaan yang 

akan digunakan dalam penelitian, yaitu : 

Tabel 7. Denah Percobaan 

Kambing 
Periode 

I II III IV V 

1 P1 P1 P1 P1 P1 

2 P0 P0 P0 P0 P0 

3 P3 P3 P3 P3 P3 

4 P2 P2 P2 P2 P2 

Keterangan: Kambing = ulangan 

         Periode = perlakuan 
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3.5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 

Rancangan Acak Kelompok dengan pola searah. Data kuantitatif pada penelitian 

ini akan dianalisis dengan metode analisis variansi (anava) dan dilanjutkan ke uji 

BNT jika anava berpengaruh nyata atau sangat nyata. Tabel analisis variansi yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 8. Analisis Variansi 

Sumber Keragaman 

Kelompok 

Db JK KT F hitung 
F table 

0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKp KTp 𝐾𝑇𝑝 

𝐾𝑇𝑔 

𝐾𝑇b 

𝐾𝑇𝑔 

Blok r-1 JKb KTb 

Acak (t-1)(r-1) JKg KTg 

Total (txr)-1 JKt 

Perhitungan : 

FK = 
(ΣYij )2

N

JKt = ΣYij
2
 - FK

JKp = 
ΣYi .2

r
−FK 

JKb = 
ΣY.j2

t
− FK 

JKg = JKt – JKp - JKb 

Selanjutnya apabila terdapat pengaruh nyata pada penelitian ini, dilakukan uji 

lanjutan yaitu dengan Uji Beda Nyata (BNT) Terkecil dengan menggunakan 

rumus : 

BNTα=t dbg ; α
2KTG

r
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Keterangan :  

BNT = nilai BNT pada taraf 0,05 dan 0,01 

    α         = tingkat significant (1% dan 5%) 

t         = nilai tabel BNT pada taraf 0,05 dan 0,01 

KTG  = kuadrat tengah galat 

r        = ulangan 

3.6. Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu meliputi : 

3.6.1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan dilakukan dengan membersihkan kandang dan 

mempersiapkan alat yang digunakan selama penelitian. Ternak yang digunakan 

untuk penelitian akan diseleksi sesuai kriteria dan dipersiapkan untuk kegiatan 

penelitian. Persiapan denah penelitian juga diatur dalam tahap ini dimana ternak 

yang dipilih dan masuk kriteria penelitian akan ditempatkan secara acak pada flok 

yang sudah dibuat lengkap dengan tempat pakan dan minum. 

3.6.2. Tahap Adaptasi Ternak 

Tahap adaptasi ternak dimaksudkan untuk memperoleh kondisi fisiologis 

ternak yang nyaman di lokasi barunya dengan jenis pakan yang menyesuaikan 

dengan  pakan perlakuan. Tahap ini berlangsung lebih kurang selama 3 minggu. 

Selama tahap adaptasi, data konsumsi pakan, data lingkungan mencakup suhu dan 

kelembaban mulai dilakukan pencatatan dan pengambilan data. 
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3.6.3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Ternak yang  digunakan penelitian diadaptasikan dengan pakan sebagai 

perlakuan dan lingkungan baru selama 3 minggu. Selama tahap adaptasi, data 

konsumsi pakan, data lingkungan mencakup suhu dan kelembaban mulai 

dilakukan pencatatan dan pengambilan data. Setelah melewati tahap adaptasi, 

perlakuan pakan pada ternak diaplikasikan dan diikuti dengan pengambilan data 

nilai leukosit dan trombosit mingguan pada ternak yang diteliti. Analisis data 

dilakukan setelah seluruh data selama penelitian terkumpul dan data sudah 

tertabulasi. 

3.6.4. Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data penelitian dilakukan setelah melewati masa adaptasi ternak 

terhadap nilai leukosit dan trombosit. Tahap ini berlangsung selama 5 minggu 

dengan masa adaptasi selama 3 minggu dan pengambilan data selama 35 hari. 

Data nilai leukosit dan trombosit mingguan diambil dengan cara mengambil darah 

dengan suntik dan menyuntikkan ke vena jugularis cempe Kambing Boerja. 

Pengambilan sampel nilai leukosit dan trombosit dilakukan setiap minggu untuk 

mengambil sampel darah. Darah yang telah diambil kemudian dimasukkan 

kedalam vacum tube anti koagulan dan dilakukan analisis di Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengetahui kadar niali leukosit dan 

trombosit. Data yang didapat dihitung menggunakan analisis variansi (anava) dan 

akan dilanjutkan dengan analisis BNT juka perlakuan berpengaruh nyata atau 

sangat nyata. 
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3.7. Jadwal Penelitian 

Jadwal dari kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan yang 

meliputi : 

Tabel 9. Jadwal Penelitian 

No

. 

Kegiatan Jadwal Pelaksanaan (bulan) 

Januari Februari Maret April Mei 

1. Tahap persiapan : 

 Seminar proposal 

penelitian 

 Persiapan alat dan 

bahan penelitian 

 Persiapan 

kandang 

penelitian 

 Persiapan materi 

penelitian 

     

2. Tahap pelaksanaa : 

 Koleksi data 

 Analia data 

    

3. Tahap akhir : 

 Penyusunan 

laporan 

 Ujian sidang hasil 

penelitian 

    

 




