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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 

2015 sampai 23 Februari 2016 di Peternakan milik H. Sudarto, 

Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang 

untuk percobaan pakan secara in vivo, di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang dan Laboratorium PT. Cargill untuk 

analisis kandungan BK dan BO pakan dan feses.  

 

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1  Ternak 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 

ekor sapi perah betina Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

sedang laktasi dengan bobot badan rata-rata 400 kg dan sedang 

berproduksi pada laktasi 4 bulan, 8 bulan dan 10 bulan dengan 

rincian laktasi 4 bulan sebanyak 4 ekor, laktasi 8 bulan 4 ekor 

dan 10 bulan sebanyak 4 ekor dan rata-rata periode laktasi 1-3 

kali. Ternak tersebut dibagi secara acak dikelompokkan 

menjadi 4 perlakuan dengan setiap perlakuan terdiri 3 ekor 

sapi. 

 

3.2.2  Pakan 

Pakan yang diberikan terdiri dari rumput gajah, tebon 

jagung, ampas tahu, onggok dan 3 jenis konsentrat yaitu 

Megalis, Lactoplus S serta Lactoplus G. Pemberian pakan 

kontrol dilakukan dengan cara hijauan dan konsentrat 

diberikan secara berpisah sedangkan pemberian dengan pakan 

TMR (total mixed ration) hijauan dan konsentrat dicampur 
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menjadi satu diberikan secara ad-libitum. Pakan TMR (total 

mixed ration) yang diberikan masih dalam bentuk segar. 

 

3.2.3  Peralatan 

Pada penelitian ini terdapat beberapa peralatan yang 

digunakan, yaitu: 

a. Kandang yang dilengkapi tempat pakan, tempat minum, 

pembuangan feses dan pembuangan urine. 

b. Pita meter pengukur bobot badan. 

c. Timbangan duduk 500kg. 

d. Timbangan pakan, feses dan sampel. 

e. Alat bersih-bersih dan alat perlengkapan tulis. 

f. Thermometer. 

g. Kantong plastik untuk menyimpan sampel pemberian, 

sampel sisa dan sampel feses. 

h. Seperangkat alat untuk analisis proksimat yang meliputi 

analisis bahan kering (BK) dan bahan organik (BO). 

i. Grinder ukuran 1 mm untuk menghaluskan sampel bahan 

pakan dan feses yang akan dianalasis. 

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adala in vivo dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) di 

kelompokan berdasarkan bulan dan periode laktasi, dengan 4 

perlakuan pakan dimana disetiap perlakukan diulang sebanyak 

3 ekor ternak. Adapun perlakuan pakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Perlakuan pakan selama penelitian 

Bahan Pakan 

Proporsi pemberian dalam bentuk basah (kg) 

P0 

(kontrol) 
P1 P2 P3 

Hijauan 27 40 40 40 

Ampas tahu 9,9 9,9 0 0 

Onggok 4,8 4,8 0 0 

Megalis 6 6 5 0 

Lactoplus S 0 0 5 0 

Lactoplus G 0 0 0 10 

Total 47,7 60,7 50 50 

 

Pemberian pakan dilakukan 5 kali sehari untuk P0 

(kontrol) dan dilakukan 3 kali sehari untuk P1, P2 dan P3 yaitu 

pukul 05.00 WIB, pukul 09.30 WIB, dan pukul 15.30 WIB 

untuk masing-masing pemberian hijauan bersamaan dengan 

konsentrat sepertiga komponen ratio. 

 

3.3.1  Denah Penelitian 

Penempatan ternak dalam perlakuan pemberian pakan 

dikelompokkan berdasarkan bulan dan periode laktasi secara 

acak dan seragam. Denah percobaan dapat dilihat pada 

Gambar 2  sebagai berikut: 
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Gambar 2. Denah Pecobaan 
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Keterangan: 

P0, ternak 1: bulan laktasi 4 periode laktasi 1 

P0, ternak 2: bulan laktasi 8 periode laktasi 1 

P0, ternak 3: bulan laktasi 10 periode laktasi 1 

P1, ternak 1: bulan laktasi 4 periode laktasi 1 

P1, ternak 2: bulan laktasi 8 periode laktasi 2 

P1, ternak 3: bulan laktasi 10 periode laktasi 3 

P2, ternak 1: bulan laktasi 4 periode laktasi 1 

P2, ternak 2: bulan laktasi 8 periode laktasi 2 

P2, ternak 3: bulan laktasi 10 periode laktasi 3 

P3, ternak 1: bulan laktasi 4 periode laktasi 2 

P3, ternak 2: bulan laktasi 8 periode laktasi 3 

P3, ternak 3: bulan laktasi 10 periode laktasi 3 

 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

Pengukuran konsumsi dan kecernaan secara in vivo 

dengan menggunakan metode koleksi total. Adapun penjelasan 

tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

3.4.1  Tahap Pendahuluan 

Tahap ini dilakukan selama 1 bulan dengan ternak 

diberi pakan sesuai sebelumnya (P0), diidentifikasi bulan dan 

periode laktasi serta BB awal kemudian ditempatkan pada 

kandang yang sesuai dengan kelompok perlakuannya. 

Tujuannya adalah untuk membiasakan ternak dengan 

kelompok yang baru sesuai dengan kondisi ternak yang 

beragam. 
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3.4.2  Tahap Adaptasi 

Tahap ini ternak diberikan pakan sesuai perlakuan (P1, 

P2, dan P3). Tahap ini dilaksanakan selama 1 bulan. Pada 

minggu pertama diberikan pakan perlakuan sebanyak 25%, 

pada minggu kedua diberikan pakan perlakuan sebanyak 50%, 

pada minggu ketiga diberikan pakan perlakuan sebanyak 75%, 

dan pada minggu keempat diberikan pakan perlakuan secara 

penuh. Tujuan tahap ini adalah untuk menghilangkan 

pengaruh pakan sebelumnya sehingga ternak terbiasa dengan 

pakan perlakuan (P0, P1, P2 dan P3). Selanjutnya dilakukan 

pengukuran terhadap jumlah pakan yang diberikan dan sisa 

pakan. Tahapan ini dianggap selesai apabila jumlah pakan 

yang dikonsumsi sudah stabil. 

 

3.4.3  Tahap koleksi data  

Tahap koleksi data dilaksanakan selama 4 minggu. 

Pada tahap ini ternak diberi pakan sesuai perlakuan (P0, P1, P2, 

dan P3) dan dilakukan koleksi data yaitu jumlah pakan yang 

diberikan, sisa pakan dan berat feses. Koleksi data pakan yang 

diberikan, sisa pakan dan dilakukan setiap hari selama 4 

minggu, sedangkan koleksi feses hanya 1 minggu terakhir. 

 

3.4.3.1 Koleksi sampel pakan pemberian 

Sampel pakan pemberian  diambil setiap pemberian 

sebanyak 200 gr per pengambilan. Sampel kemudian 

dikeringkan matahari. Selanjutnya sampel yang telah kering 

disimpan dalam kantong plastik yang telah diberi kode. Pada 

akhir penelitian, sampel pakan pemberian ditimbang lagi dan 

komposit untuk masing-masing sapi kemudian diambil sub 

sampel sebanyak 500 gr. Sampel selanjutnya digiling dan 
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dianalisis proksimat untuk menentukan kandungan BK dan 

BO. 

 

3.4.3.2 Koleksi sisa pakan  

Sampel pakan sisa diambil setiap hari sebanyak 100 gr 

dari total sisa pakan pada tiap sapi, kemudian dikeringkan 

matahari. Sampel yang telah kering kemudian disimpan dalam 

kantong plastik yang telah diberi kode. Pada akhir penelitian 

sampel sisa pakan ditimbang lagi dan dikomposit untuk 

masing-masing sapi kemudian diambil sub sampel sebanyak 

200 gr. Selanjutnya sampel digiling dan dianalisis proksimat 

untuk menentukan kandungan BK dan BO. 

 

3.4.3.3 Koleksi feses 

Koleksi feses dilakukan pada 7 hari terakhir tahap 

koleksi data dilakukan dengan cara menampung feses yang 

dikeluarkan oleh masing-masing sapi setiap kali defekasi 

selama periode 24 jam mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 

05.00 WIB hari berikutnya. Feses yang dihasilkan masing-

masing sapi selama 24 jam ditimbang, kemudian diambil 

sampel sebanyak 200 gr dan disemprot dengan formalin 

37,5%. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang sudah 

diberi label dan disimpan di dalam tong kedap udara. Pada 

akhir penelitian sampel feses dikomposit untuk masing-masing 

sapi sebanyak 750 gr sebagai sub sampel kemudian 

dikeringkan matahari, ditimbang dan dimasukkan kedalam 

kntong plastik yamg diberi label. Selanjutnya sampel digiling 

dan dianalisis proksimat untuk menentukan kandungan BK 

dan BO. 
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3.5  Variabel Penelitian 

Tahap koleksi data dilaksanakan selama satu bulan 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan pemberian pakan 

terhadap performans sapi perah PFH (konsumsi dan 

kecernaan). Variabel yang diamati selama penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Konsumsi BK dan BO  

Konsumsi BK 

(KBK) g/ekor/hari = [Pemberian pakan (g) x (%BK 

Pemberian)] – [Sisa pakan (g) x (%BK 

Sisa)] 

Konsumsi BO 

(KBO) g/ekor/hari = [Pemberian pakan (g) x (%BK 

Pemberian) x (%BO Pemberian)] – 

[Sisa pakan (g) x (%BK Sisa) x (%BO 

Sisa)] 

 

2. Kecernaan BK dan BO  

Kecernaan Bahan Kering (BK) (KcBK) (%) 

 

KCBK  %      

=
Σ 𝐵𝐾  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 − Σ 𝐵𝐾 𝑓𝑒𝑠𝑒𝑠

Σ 𝐵𝐾  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖
 𝑥 100% 

 

Kecernaan BO (KcBO) (%) 

 

KCBO (%)

=
Σ 𝐵𝑂  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 − Σ 𝐵𝑂 𝑓𝑒𝑠𝑒𝑠

Σ 𝐵𝑂  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖
 𝑥 100% 
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3. Konsumsi tercerna BK dan BO  

Konsumsi tercerna BK, BO di hitung dengan rumus: 

Konsumsi BK tercerna (kg) = Konsumsi BK (kg) ×       KCBK 

(%) 

Konsumsi BO tercerna (kg) = Konsumsi BO (kg) × KCBO 

(%) 

 

3.6  Analisis Data 

 Analisis statistik dilakukan setelah data terkumpul 

lengkap dengan menggunakan RAK dengan 4 perlakuan 3 

ulangan. Model linier analisis ragam yang digunakan adalah. 

Yij = µ + Ti + βj + εij 

Keterangan : 

 Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-I 

Kelompok ke-j 

 µ : nilai tengah umum 

 Ti : pengaruh pada kelompok ke-i 

 βj : pengaruh pada perlakuan ke-j 

 Εij : galat percobaan padaperlakuan ke-i dan 

ke-j 

Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata dan 

sangat nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh pada masing – masing perlakuan (Gaspersz, 1991). 

 

3.7  Batasan Istilah 

a) Sapi Perah adalah hewan yang memiliki 

kemampuan secara genetik untuk menghasilkan 

susu dalam jumlah yang besar. 
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b) Konsumsi adalah selisih antara jumlah pemberian 

pakan dengan sisa pakan yang tidak dimakan oleh 

ternak. 

c) Ad libitum adalah pemberian secara tidak terbatas 

tetapi terkontrol. 

d) In Vivo adalah cara pengukuran kecernaan pakan 

langsung menggunakan ternak hidup. 
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