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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan pebruari 2018 sampai awal mei 

2018. Penelitian dilakukan di kandang kelompok Tani di Desa Gempolan, Kec. 

Pakel, Kab. Tulungagung. Tempat untuk melakukan analisis proksimat pakan  

komplit yang disuplementasi daun kembang sepatu Hisbiscus rosa-sinensis L. 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 

selanjutnya tempat untuk melakukan analisis hemoglobin pada darah dilaksanakan 

di Laboratorium klinik S.A.M Husada di Kabupaten Tulungagung. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing peranakan 

etawa sebanyak 12 ekor umur 8 bulan dengan bobot badan 17,875± 0,829 Kg. 

Bahan pakan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pakan komplit  berbasis 

limbah pertanian dan daun kembang sepatu Hisbiscus rosa-sinensis L. sebagai 

suplementasi untuk pakan yang digunakan. 

3.2.2. Bahan dan Alat 

- Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pakan komplit yang disuplementasi Hisbiscus rosa-sinensis L. 

b. Vitamin dan supplement untuk ternak kambing. 

- Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kandang kambing individu berbahan kayu dengan atap asbes. 
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b. Tempat pakan dan minum yang terbuat dari plastik. 

c. Timbangan pakan kapasitas 150 kilogram dengan tingkat ketelitian 100 

gram yang digunakan untuk menimbang pakan yang diberikan dan pakan 

sisa. 

d. Timbangan analitik digital kapasitas 20 kilogram dengan tingkat ketelitian 

1 gram yang digunakan untuk menimbang sampel pakan yang diberikan 

dan pakan sisa. 

e. Kantung plastik untuk menyimpan sampel pakan pemberian dan pakan 

sisa. 

f. Spuit, untuk mengambil sampel darah dan tabung EDTA 

g. Perlengkapan kebersihan kandang 

h. Perlengakapan penampung feces dan urine, dari plastik berlapis 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

       3.3.1 Batasan Variabel  

 Variabel yang diamati adalah variabel retensi nitrogen dan gambaran 

hemoglobin darah pada kambing PE.  Retensi Nitrogen adalah N yang tertinggal 

di dalam tubuh ternak yang diasumsikan akan dimanfaatkan ternak untuk sintesis 

protein di dalam tubuhnya selanjutnya Hemoglobin (Hb) adalah protein yang 

mempunyai daya gabung dengan oksigen dan membentuk oxyhemoglobin di 

dalam sel darah merah, melalui fungsi ini oksigen dibawa dari paru-paru ke 

jaringan-jaringan tubuh. Hemoglobin (Hb) yang normal untuk ternak kambing 8-

14 gr/100 ml darah. 
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3.3.2 Cara Pengamatan 

Pengamatan retensi nitrogen yaitu dengan mengitung N pakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh ternak didalam tubuhnya. Sehingga sampel yang dibutuhkan 

berupa sampel pakan pemberian, pakan sisa, feces dan urine. Keempat sampel 

tersebut diambil selama 3 hari berturut turut diakhir periode dari setiap 

pengamatan. Nilai retensi nitrogen dihitung dengan  menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 Konsumsi N  = Konsumsi Ransum (g BK/ekor/hari) × PK Ransum (%) 

         6,25 

 

 N feses  = Protein kasar feses × Produksi Feses (g BK/ekor/hari) 

        6,25 

 N urin  = Produksi Urin × % N Urin 

 Retensi N = Konsumsi N - N Feses - N Urin 

Kadar hemoglobin darah pada kambing PE, dapat diketahui dengan 

mengambil sampel darah melalui vena jugularis pada kambing PE dengan 

menggunakan spuit kemudian darah dimasukan ke dalam tabung vacum tube 

(EDTA) analisis laboratorium dilakukan di laboratorium klinik S.A.M Husada 

Tulungagung.  

3.4. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen berupa 

pengukuran efek suplementasi daun kembang sepatu pada kambing PE terhadap 

variabel retensi nitrogen dan kadar hemoglobin 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 pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Rancangan ini digunakan dalam penelitian ini karena materi 

yang digunakan relatif seragam. Materi percobaan yang digunakan ialah kambing 

PE yang bobot badan awalnya relatif sama dan kandang yang digunakan sama. 

Secara matematika RAL dapat ditulis sebagai berikut :  

Yij = μ + τi + εij  

 Keterangan: 

 Yij = Nilai pengamatan variabel terukur   

 μ  = Nilai tengah atau variabel terukur 

 τi  = Pengaruh aditif dari perlakuan 

 εij = Pengaruh aditif dari kesalahan percobaan 

  i = Perlakuan 1,2,3 

  j =  Ulangan 1,2,3,4 

3.4.2. Perlakuan 

 Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah level suplementasi 

daun kembang sepatu Hisbiscus rosa-sinensis L. pada pakan komplit berbasis 

limbah pertanian untuk kambing PE. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 3 perlakuan level suplementasi, yaitu 

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

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

 P2 : Complete Feed disuplementasi daun kembang sepatu 4% dari ransum.  
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 Komposisi bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini tertera pada 

tabel berikut. 

Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi  Kambing PE 

Bobot Badan (g) BK (g) PK (g) TDN (g) 

20  660 69 350 

30  880 89 470 

40  1070 107 570 

Sumber : NRC (2006) 

Tabel  4. Komposisi Bahan Pakan (%) 

Bahan Pakan P0 P1 P2 

Pollard 24,5 24,5 24,5 

Bungkil Sawit 23,5 23,5 23,5 

Kulit Kopi 14,5 14,5 14,5 

Kulit Ari Kacang 11 11 11 

Ampas Tahu 26,5 26,5 26,5 

Daun Kembang Sepatu 0 2 4 

Total 100 102 104 

Sumber : Data Penelitian 2018    

Tabel 5. Kandungan BK, PK, TDN dan SK pada Pakan Komplit Perlakuan (%)  

Perlakuan PK BK TDN SK LK 

P0 155,4 901,8 732,7 199,7 73 

P1 147,8 895,7 700,7 198,4 66,9 

P2 151,8 896,6 720,3 184,2 68,3 

Sumber : Laboratorium Nutrisi UMM dan Laboratorium DISNAK Blitar (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 dalam kegiatan penelitian ini. Denah penempatan ternak sebagai 

berikut : 
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Tabel 6. Denah Percobaan 

P0, 

U1 

P2,  

U2 

P1 

U4 

P2 

U4 

P0 

U2 

P2 

U1 

P1 

U3 

P0 

U3 

P2 

U3 

P1 

U2 

P0 

U4 

P1 

U1 

Keterangan : 0,1,2 pada huruf P menunjukkan perlakuan level suplementasi 

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

3.5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah menggunakan tabulasi data, sebagaimana tabel 

7. 

Tabel 7. Tabulasi Data 

Perlakuan Ulangan ∑yi 

U1 U2 U3 U4 

P0      

P1      

P2      

     ∑y....... 

Perhitungan : 

a. FK  = ∑(yij)² 

              N 

b. JKT = Yij² - FK 

c. JKP = ∑yij² - FK 

              r 

d. JKG = JKT - JKP  

 Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis variansi (ANNAVA) 

sebagaimana Tabel 8. 

Tabel 8. Analisis Variansi 

Sumber Keragaman Db JK KT 
F hitung F Tabel 

 0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKP KTP 
KTP 

KTG 

  

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

Total (t.r)-1 JKT  KK – g 100% 
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Selanjutnya jika hasil penelitian berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji 

Uji Beda Nyata (BNT). Uji BNT dilakukan untuk mengetahui letak perbedaan 

antar perlakuan, sehingga dapat diketahui perlakuan mana yang terbaik dengan 

menggunakan rumus : 

 BNTα = tα x     2KTG 

                                       r 

Keterangan : 

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

      α      = Tingkat signifikan (1% dan5%) 

       t      = Nilai tabel BNT pada taraf 0,05 dan0,01 

KTG = Kuadrat tengah galat 

       r      = Ulangan 

3.6. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, meliputi : 

3.6.1. Tahap Persiapan  

 Tahap persiapan yaitu tahap kegiatan awal penelitian, meliputi persiapan 

kandang dengan melakukan pembenahan kandang, penyiapan tempat pakan dan 

minum, pemasangan termometer dan higrometer kandang, desinfeksi kandang, 

dan pembelian ternak. Pakan komplit 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. 
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3.6.2. Tahap Adaptasi Ternak  

Tahap Adaptasi Ternak pada tahap ini dimulai dengan memasukkan ternak 

kedalam kandang penelitian, sesuai dengan pengacakannya. Sebelum dimasukkan, 

ternak telah ditimbang sebagai bobot badan awal, dan telah dikelompokkan 

berdasarkan kelompok perlakuan. Penempatan ternak tertera pada sub bab denah 

perobaan. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian pakan perlakuan dan 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 Koleksi Data 

Tahap koleksi data. Tahap ini berlangsung selama 1 bulan per periode 

pengukuran. Ada 2 periode pengukuran. Tahap ini dikoleksi data jumlah pakan 

pemberian dan sisa pakan per ekor per hari. Pada 7 hari terakhir dari periode 

ditampung feces dan urine untuk keperluan koleksi sample untuk pengukuran 

kecernaan pakan. Koleksi sample yang diukur adalah 3 hari terakhir. Untuk 

evaluasi kenyamanan ternak diukur temperatur ruang dan kelembaban kandang 

setiap hari, yang diukur 3 kali pagi, siang  dan sore hari. 

3.6.4. Tahap Analisis Sampel dan Data 

 Tahap analisis sampel dan analisa data tahap ini meliputi analisis darah, 

analisis pakan pemberian per perlakuan, analisis sisa pakan, analisis feses dan 

urine. Analisis darah meliputi kadar haemoglobin darah. Pakan pemberian, sisa 

pakan, feces dan urine dianalisis kadar protein kasar. Sampel pakan pemberian 

dilakuakan analisis 2 kali (per periode), sisa pakan dianalisis dari sisa pakan per 
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ekor per hari yang dikomposit per periode per ekor. Pengambilan darah dilakukan 

pada awal penelitian dan akhir penelitian. Analisis data dilakukan terhadap nilai 

dari setiap variabel yang diukur, dengan menggunakan anava. 


