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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitiannini dilakukan pada pertengahan bulan Januari 2018 hingga 

pertengahan bulan Februarin2018. Penelitian dilakukan di kandang kelompok tani 

DesanGempolan, Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Tempat untuk 

melakukannanalisis komposisi darah lengkap dilaksanakan di Laboraturium 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kota Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

       Materi penelitian yang digunakanndalam penelitian ini adalah kambing 

peranakannetawa sebanyak 12 ekorndengan bobot badan yang seragam yaitu 

antara kisaran 17.5–18.13 kg. Bahan pakan yang digunakannuntuk penelitian ini 

yaitu pakan komplit berbasis limbah pertanian yang terdiri dari pollard, bungkil 

sawit, kulit ari kacang, ampas tahu, kulit kopi dan daun kembang sepatu 

(Hisbiscus Rosa-Sinensis L.) sebagai suplementasi untuk pakan yang digunakan 

sebagai level perlakuan. 

3.2.2.  Alat dan Bahan  

       Alat yangndigunakan dalam pengambilan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kandang kambing individu berbahan kayu dengan sekatnbambu dan atap 

berbahan asbes berbentuk Gable. 
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b. Tempat pakan kambingnyang dilapisi terpal. 

c. Tempat air minum ternak dari timba yang terbuat dari plastik. 

d. Timbangan digital analitik kapasitas 40 kg dengan tingkat ketelitian 5 gr yang 

digunakan untuk menimbang pakan yang diberikan. 

e. Timbangan digital portable Scale kapasitas 20 kg dengan ketelitian 5 g yang 

digunakan untuk menimbang sampel pakan sisa dan sampel perlakuan. 

f. Timbangan gantung untuk ternak dengan kapasitas maximal 100kg untuk 

menimbang bobot badan pada kambing Peranakan Ettawa (PE). 

g. Digital mini hygrometer dan thermometer untuk mengukur suhu dan 

kembaban selama penelitian di lokasi penelitian. 

h. Kantong plastik untuk menyimpan sampel pakan pemberian dan pakan sisa. 

i. Perlengkapan kebersihan kandang penelitian. 

j. Cattlepack. 

k. Alat tulis dan dokumentasi. 

         Bahan yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. 12 ekor kambing (PE). 

2. Pakan komplit yang terdiri dari pollard, bungkil sawit, kulit kopi, kuliat ari 

kacang, ampas tahu. 

3. Daun kembangmsepatu (Hisbiscus Rosa-Sinensis L.). 

4. Vitamin dan supplement untuk ternak kambing. 
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3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah jumlah eritrosit dan nilai hematokrit darah 

pada kambing PE. penelitian. Pengambilanmsampel dilakukan sebanyak 2 kali, di 

awal penelitian (sebelum perlakuan), akhir periode (setelah perlakuan). 

Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui jumlah eritrosit dan nilai 

hematokrit yaitu:1 

(a) Jumlah Eritrosit: Pengukuran jumlah eritrosit dilakukan dengan uji 

laboratorium darah menggunakan alat Autonalyzer Sismex yang 

menggunakan metode Flowcytometry, Flowcytometry merupakan suatu 

teknik yang digunakan untuk menganalisis jenis jenis sel yang terdapat pada 

suatu populasi sel. Sel dilabel fluoresen, dilewatkan celah sempit, dan 

ditembak sinar. kambing PE sebelum perlakuan dan sesudah pemberian 

perlakuan pakan suplementasi Hisbiscus rosa-sinensis L. 

2. Nilai Hematokrit: Pengukuran nilai hematokrit dilakukan dengan uji 

laboraturium darah kambing PE sebelum dilakukan perlakuan dan sesudah 

pemberian perlakuan pakan suplementasi Hisbiscus rosa-sinensis L.  

3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen berupa pengukuran 

efek suplementasi daun kembang sepatu pada kambing PE terhadap variabel 

eritrosit dan hematokrit darah. Metode penelitian ini ada empat tahap yaitu, tahap 

persiapan, tahap adaptasi, tahap koleksi data dan tahap analisis sampel dan 

analisis data. 
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3.4.1. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan menggunakan 3nperlakuan dan 4 ulangan. Rumus model 

perhitungan RALnadalah sebagai berikut: 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij = Nilai pengamatan variabel terukur atau variabel terikat (Yij) 

µ=  Nilai rata-rata pengukuran populasi 

τi= Pengaruh aditif perlakuan ke i 

εij= Galat percobaan dari perlakuannke i dan ulangan ke j 

i= Perlakuan (i = 1, 2, 3, ..., t) 

j= Ulangan (j = 1, 2, 3, ..., r) 

 

Dengan menggunakan perhitungan matematik, selanjutnya dilanjutkan 

dengan menggunakan tabulasi data untuk menghitung jumlah kuadrat. Berikut 

disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Tabulasi data 

Perlakuan 
Ulangan 

∑yi. Rataan 
U1 U2 U3   U4  

P0        

P1        

P2        

∑.j      ∑Y.. ∑x̄ 

Perhitungan Jumlah Kuadrat : 

1. Faktor Korelasi (FK) 

 =  
(∑ 𝒀𝒊𝒋)

𝟐

𝒏
 

2. Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = ∑ 𝒀𝒊𝒋𝟐 −  𝑭𝑲 
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3. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
∑ 𝒀𝒊

𝟐

𝒓
− 𝑭𝑲 

4. Jumlah Kuadrat Galat / Jumlah Kuadrat Eror (JKG / JKE) 

JKG = 𝑱𝑲𝑻 − 𝑱𝑲𝑷  

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah level suplementasi 

daun kembang sepatu (Hisbiscus Rosa-Sinensis L.) pada complete feed berbasis 

limbah pertanian untuk kambing (PE). Setiap perlakuan diujikan pada 4 ekor 

kambing peranakan etawa. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 3 perlakuan level suplementasi, yaitu 

P0 : Complete Feed disuplementasi daun kembang sepatu 0% dari total ransum 

(sebagai kontrol). 

P1 : Complete Feed disuplementasi daun kembang sepatu 2% dari total ransum. 

P2 : Complete Feed disuplementasi daun kembang sepatu 4% dari total ransum. 

 

Tabel 2. Komposisi Bahan Pakan (%) 

Bahan 

Pakan 

P0 P1 P2 

Pollard 24.39 24.39 24.39 

Bungkil Sawit 23.50 23.50 23.50 

Kulit Kopi 14.52 14.52 14.52 

Kulit Ari 

Kacang 

11 11 11 

Ampas Tahu 26.50 26.50 25 

Daun Kembang 

Sepatu 

0 2 4 

Total 100 102 104 
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Tabel 3. Kandungan Nutrisi Masing-Masing Bahan Pakan 

Bahan Pakan BK (%) PK (%) TDN (%) 

Pollard 88 16,9 68 

Bungkil Sawit 88,32 15,83 72 

Kulit Kopi 95,22 10,7 50,86 

Kulit Ari Kacang 11 11,04 48,8 

Ampas Tahu 13,5 21 72,8 

Daun Kembang Sepatu 14 14,52 68,29 

    
Sumber: Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pakan Fakutltas Peternakan IPB (2012). 

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan 

Perlakuan  BK% Abu% PK% LK% SK% TDN 

P0 90.18 4.73 15.54 7.3 17.97 73.27 

P1 89.57 4.98 14.78 6.69 19.84 70.07 

P2 89.66 4.89 15.18 6.83 18.42 72.03 
Sumber : Hasil Analisa Proksimat di Laboratorium Sentral UMM (2018). 

3.4.3. Denah Percobaan 

Penempatan ternak pada kandang dilakukan dengan cara acak, mengikuti 

aturan pengacakan. Pengacakan dilakukan dengan cara mengacak setiap perlakuan 

yang digunakan dan berdasarkan bobot badan kambing PE dalam kegiatan 

penelitian ini. Denah penempatan ternak disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5. Denah Percobaan 

 

Keterangan :  

- 0,1,2 pada huruf P menunjukkan perlakuan level suplementasi. 

- 1,2,3,4 pada huruf U menunjukkan ternak ulangan ke 1, ke 2 ke 3,dan ke 4 

 

 

 

P0  

 

U1 

 

P2  

 

U2 

 

P1 

 

U2 

 

P2 

 

U1 

 

P0 

 

U2 

 

P2 

 

U3 

 

P1 

 

U1 

 

P0 

 

U3 

 

P2 

 

U4 

 

P1 

 

U3 

 

P0 

 

U4 

 

P1 

 

U4 
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3.5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan metode 

Analisis Variansi (ANAVA), bila terdapat pengaruh nyata selanjutnya akan diuji 

dengan uji lanjutan. Tabel analsisis variansi diajikan pada table 6 sebagai berikut : 

Tabel 6. Analisis Variansi (Tabel ANAVA) 

Sumber 

Variasi 
Db JK KT F hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKP KTP 

𝐾𝑇𝑝

𝐾𝑇𝐺
 

  

Galat (t-1)(r-1) JKG KTG    

Total (t.r) - 1 JKT  𝐾𝐾 =
𝜎

𝑟
 x 100%   

 

Selanjutnya apabila terdapat pengaruh nyata pada penelitian ini, maka 

dilanjutkan dengan uji lanjutan yaitu Uji Beda Nyata Terkecil (BNT), 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

BNTα = 𝒕𝜶 𝒙 √
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝒓
 

Keterangan :  

 α= tingkat signifikan (1% dan 5%) 

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

KTG= kuadrat tengah galat 

r= ulangan 

3.6. Pelaksanaan Penelitian 

 Pengambilan data penelitian dilaksanakan dalam lima tahapan, yaitu 

meliputi: 
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3.6.1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan yaitu tahap kegiatan awal penelitian, meliputi persiapan 

kandang dengan melakukan pembenahan kandang dan desinfeksi kandang, 

penyiapan tempat pakan dan minum, pemasangan thermometer dan hygrometer 

kandang, menyiapkan ternak yang sudah diseleksi sesuai dengan kriteria. Ternak 

yang akan digunakan diseleksi sesuai kriteria yaitu meliputi jenis kambing, umur, 

bobot badan dan kondisi fisik lainnya kemudian, 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 

berupa kandang individu yang sudah dibuat lengkap dengan tempat pakan dan 

minum. 

Pakan complete feed dengan suplementasi yang sesuai perlakuan dibuat 

dengan cara memformulasi ransum sesuai kebutuhan ternak, kemudian 

mencampur bahan pakan sesuai komposisi yang telah dihasilkan dari formula 

pakan.  

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 

pada saat sebelum ternak dibeli dan kemudian dilanjutkan dengan adaptasi pakan 

perlakuan. Tahap ini dimulai dengan memasukkan ternak kedalam kandang 

penelitian, sesuai dengan pengacakannya. Sebelum dimasukkan, ternak telah 

ditimbang sebagai bobot badan awal. Penempatan ternak tertera pada sub bab 

denah percobaan. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian pakan perlakuan dan 
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adaptasi ternak dengan lingkungan baru. Tahap ini juga dimaksudkan untuk 

memperoleh data konsumsi harian per ekor sebagai acuan untuk pemberian pakan 

pada tahap koleksi data. 

3.6.3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Ternak yang digunakan penelitian dilakukan tahap adaptasi dengan cara 

mengadaptasikan ternak kambing (PE) terhadap lingkungan dan pakan penelitian. 

Pakan penelitian diberikan sedikit demi sedikit secara bertahap sehingga kambing 

(PE)  dapat mengkonsumsi seluruh pakan penelitian. Pada tahap ini dilakukan 

pemberian obat cacing juga agar kambing penelitian tidak terpengaruhi oleh 

parasit cacing. 

3.6.4. Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dilkukan dengan mengambil sampel darah 

sebanyak ± 2 cc pada setiap kambing pada akhir setiap periode. Darah diambil 

pada bagian vena jugularis menggunakan spuit, lalu darah dimasukan kedalam 

venojeck yang berisi cairan antikoagulan, kemudian sampel dimasukan kedalam 

ice box untuk dianalisa lebih lanjut. Pengambilan sampel darah dilakukan untuk 

mengetahui komposisi darah khususnya jumlah eritrosit dan nilai hematorit. 

Sampel yang sudah disiapkan kemudian dibawa ke laboraturium Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang untuk diperiksa komposisi darah 

khususnya jumlah eritrosit dan nilai hematokrit. Jarak antara lokasi penelitian 

dengan laboraturium berjarak ±60 kilometer, hal ini yang menjadi alasan untuk 

memilih laboraturium tersebut yang bersedia menerima sample pengujian 

komposisi darah. Alat yang digunakan adalah Autonalyzer Sismex yang 
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menggunakan metode Flowcytometry, Flowcytometry merupakan suatu teknik 

yang digunakan untuk menganalisis jenis jenis sel yang terdapat pada suatu 

populasi sel. Sel dilabel fluoresen, dilewatkan celah sempit, dan ditembak sinar.  

3.6.5  Tahap Analisis Sampel dan Data  

Data yang diperoleh dari pengambilan data hasil perlakuan selama 

penelitian akan diproses lebih lanjut untuk mengetahui hasil dari perlakuan yang 

diberikan. Tahap analisa yang telah di peroleh dari sampel darah yang sudah 

diperiksa di laboraturium untuk mengetahui jumlah eritrosit dan nilai hematokrit 

darah dengan alat autonalyzer sismex. Setelah data sampel diperoleh maka data 

dicatat dan disimpan untuk ditabulasi. 
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3.7 Jadwal Kegiatan 

Jadwal dari kegiatan pengambilan data penelitian ini akan dilaksanakan 

meliputi: 

Tabel 7. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan 

(Bulan) 

Desember Januari Februari  Maret  Maret  

1. Tahap 

persiapan : 

- Seminar 

proposal 

penelitian 

- Persiapan 

alat dan 

bahan 

penelitian 

- Persiapan 

kandang 

penelitian 

- Persiapan 

materi 

penelitian 

     

2. Tahap 

pelaksanaan : 

- Pengambilan 

data 

- Analisis data 

     

3. Tahap akhir : 

- Penyusunan 

laporan 

- Ujian sidang 

hasil 

penelitian  

     

 

 

 

 

 


