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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2010 di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan pakan penyusun pakan lengkap berupa rumput gajah (Pennisetrum 

purpureum), dan konsentrat yang tersusun atas pollard (Triticum 

aestivum), empok jagung (Zea mays), bekatul (Oryza sativa), bungkil 

kedelai (Gycine max), bungkil kelapa (Cocos nucifera), bungkil biji kapuk 

(Ceiba pentandra),  molasses (Saccharum officinarum), urea, dan mineral. 

2. Bahan penyusun suplemen (kasein, lisin dan metionin) 

3. Cairan rumen dari sapi PFH jantan berfistula berumur 9 tahun yang 

dipelihara di Laboratorium Lapang Sumbersekar 

4. Ekstrak mimosa produksi Afrika Selatan sebagai sumber CT. 

5. Peralatan dan bahan 

a. Analisis BK 

Kertas untuk menimbang sampel, cawan porselin, oven 105oC, 

eksikator dan timbangan analitis. 

 

 



26 
 

b. Analisis BO 

Kertas untuk menimbang sampel, cawan porselin, tanur 600oC, 

eksikator, dan timbangan analitis. 

c. Analisis PK 

Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, labu kjehdal, alat 

destruksi, alat destilasi, alat titrasi, tabung Erlenmeyer, beaker glass, 

H2SO4 0,1N, NaOH 40%, indicator mix, NaOH 0,1 N. 

d. Analisis SK 

Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, beaker glass, alat 

pendidih, crucible serta alat filtrasinya, eksikator, oven 140oC, tanur 

550-600oC, H2SO4 0,3 N, EDTA, aceton, aquadest. 

e. Analisis Produksi Gas secara In-vitro 

Peralatan untuk analisis produksi gas secara in-vitro  meliputi: 

incubator, syringe, waterbath suhu 38o-39oC, thermometer, Erlenmeyer 

200ml, pipet piston, timbangan analitis, beaker glass, kertas saring MN, 

tabung sentrifuge dengan kecepatan 2500 rpm, oven 105oC dan tanur 

550oC. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pengelompokan berdasarkan 

pengambilan cairan rumen sapi, terdiri dari 4 perlakuan pakan dan diulang 

sebanyak 3 kali ulangan sebagi kelompok. Adapun perlakuan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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P0  = Pakan lengkap + 1% suplemen + 0 % CT 

P1 = Pakan lengkap + 1% suplemen + 6 % CT  

P2 = Pakan lengkap + 1% suplemen + 8 % CT 

P3 = Pakan lengkap + 1% suplemen + 10 % CT 

Keterangan :  - Pakan lengkap tersusun dari 50% hijauan (rumput gajah) dan 

50% konsentrat  dengan kandungan protein konsentrat 18%. 

- Suplemen tersusun dari 50% kasein, 30% lisin dan 20% 

metionin dari jumlah suplemen dalam pakan lengkap 1% (12 g), 

sehingga susunan suplemen 6 g + 3,6 g + 2,4 g 

- Persentase CT berdasarkan pada jumlah suplemen. 

Persentase penggunaan CT sebanyak 6% x berat suplemen yaitu 

6% x 12 g = 0,72 g, CT 8 % x berat suplemen yaitu 8% x 12 g = 0,98 g, 

CT 10% x berat suplemen yaitu 10% x 12 g = 1,2 g. Berat suplemen  

merupakan hasil dari total pakan lengkap yaitu 1% dari total hijauan 600 g 

+ konsentrat 600 g. 

Susunan pakan lengkap adalah sebagai berikut :  

P0 = rumput gajah 600 g + konsentrat 600 g + suplemen 12 g ( kasein 6 g 

+ lisin 3,6 g + metionin 2,4 g) + CT 0% ,  

P1 = rumput gajah 600 g + konsentrat 600 g + suplemen 12 g ( kasein 6 g 

+ lisin 3,6 g + metionin 2,4 g) + CT 6% ,  

P2 = rumput gajah 600 g + konsentrat 600 g + suplemen 12 g ( kasein 6 g 

+ lisin 3,6 g + metionin 2,4 g) + CT 8 %, 

P3 = rumput gajah 600 g + konsentrat 600 g  + suplemen 12 g ( kasein 6 g 

+ lisin 3,6 g + metionin 2,4 g) + CT 10%. 

Kandungan kasein, lisin dan metionin yang digunakan adalah 

memiliki nilai yang paling tinggi dari penelitian dari tahap 1 yaitu 
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perlakuan P2
a yaitu dengan kandungan kasein 6 g, lisin 3,6 g, dan metionin 

2,4 g. 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap : 

1. Persiapan sampel 

Pada tahap ini dilakukan penyusun pakan lengkap dari rumput 

gajah 50% (600 g) dan konsentrat 50% (600 g), dan konsentrat disusun 

dari beberapa bahan konsentrat dengan persentase seperti yang 

ditampilkan pada Tabel 3. Asam amino sebagai suplemen tersusun atas 

kasein (50%), lisin (30%), dan metionin (20%) dari jumlah suplemen 

dalam pakan lengkap 1% (12 g).  

Tabel 3. Bahan penyusun konsentrat dan proporsinya 

Bahan Pakan Proporsi Kandungan Nutrien 
BK*(%) PK*(%) BO*(%) 

Pollard 36% 86,11 17,3 95,42 
Empok jagung 17% 88,26 10,53 97,08 
Bekatul 11% 88,61 13,23 93,44 
Bungkil kelapa 13% 87,72 19,18 92,44 
Bungkil kedelai 5% 87,82 47,35 92,67 
Bungkil biji kapuk 8% 86,52 24,98 92,55 
Molases 7,6% 71,55 3,04 86,55 
Mineral 2% 100 0 0 
Urea 0,4% 100 287,5 0 
Jumlah  100% Konsentrat  18%  
*) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2010). 
 
2. Produksi gas secara in-vitro  

Pengukuran produksi gas secara in-vitro di kerjakan mengikuti metode 

(Makkar et al., 1995). Pengamatan produksi gas dilakukan setelah sampel 

mengalami inkubasi selama: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, dan 48 jam. 
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3. Kecernaan pakan lengkap secara in-vitro 

Pengukuran kecernaan dilakukan pada sampel yang telah mengalami 

inkubasi selama 48 jam (proses degradasi dalam rumen).  

3.4 Variabel yang Diukur 

Variabel yang diukur pada penelitian ini antara lain adalah: 

a. Produksi gas secara in-vitro dihitung menggunakan persamaan: 

퐆퐛 = (퐕퐭 − 퐕ퟎ − 퐕퐛) 퐱 
ퟓퟎퟎ

퐒퐚퐦퐩퐞퐥 (퐦퐠 퐁퐊) 

 

Keterangan : Gb   = produksi gas waktu t jam (ml) 
Vt    = volume pada t jam (ml) 
V0   = volume pada waktu 0 jam (ml) 
Vb  = volume blanko  

b. Kecernaan BK dan BO secara in-vitro oleh mikroba rumen dihitung 

menggunakan persamaan: 

퐊퐜퐁퐊 =  
퐁퐊 퐚퐰퐚퐥 − (퐁퐊 퐫퐞퐬퐢퐝퐮 − 퐁퐊 퐛퐥퐚퐧퐤퐨)

퐁퐊 퐚퐰퐚퐥  퐱 ퟏퟎퟎ% 
 

퐊퐜퐁퐎 =  
퐁퐎 퐚퐰퐚퐥 − (퐁퐎 퐫퐞퐬퐢퐝퐮 − 퐁퐎 퐛퐥퐚퐧퐤퐨)

퐁퐎 퐚퐰퐚퐥  퐱 ퟏퟎퟎ% 

  

 Keterangan:  - KcBK : Kecernaan BK 
    - KcBO : Kecernaan BO 
 

3.5 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam dalam RAK. Apabila 

ada perbedaan pengaruh, nyata atau sangat nyata, dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan. Model matematis untuk RAK adalah (Yitnosumarto, 1993) : 
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Yij = μ + τi + βj + εij 

Keterangan: 

 Yij  : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 
 µ  : Nilai tengah umum 
 ßj  : Pengaruh pada kelompok ke-j 
 τi  : Pengaruh pada perlakuan ke-i 
 εij  : Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

 


