
 

31 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar Universitas Brawijaya pada bulan 

April sampai dengan Juni 2013 untuk percobaan pakan 

secara in vivo dan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk analisiskandungan nutrien pakan. 

3.2 Materi penelitian 

 Materi yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah : 

1. Domba jantan dengan bobot badan awal 20,15 ± 

2,197 kg sebanyak 20 ekor. 

2. Empat macam pakan sumber protein dengan 

kandungan protein yang berbeda, adapun pakan 

sumber protein yang diberikan yaitu : 

a. Daun ketela pohon kering yang 

dikeringkan 

b. Daun kelor kering yang dikeringkan 

c. Konsentrat A yang terdiri dari daun ketela 

pohon kering 40%, bekatul 22%, bungkil 

kelapa 36%, dan mineral 2%. 

d. Konsentrat B yang terdiri dari daun kelor 

kering kering 40%, bekatul 22%, bungkil 

kelapa 36%, dan mineral 2%. 
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3. Hijauan yang digunakan adalah hijauan jagung. 

Hijauan jagung dipotong menggunakan alat 

pemotong (chopper) dengan ukuran kurang lebih 

3 cm. 

4.  Peralatan yang digunakan meliputi : 

a. Kandang individual yang dilengkapi 

dengan tempat pakan, tempat minum, 

penampung feses dan urine. 

b. Timbangan ternak digital portable 

(Electronic Scale) untuk mengukur bobot 

badan dengan kapasitas maksimum 50 kg. 

c. Jarum suntik (spuit) untuk mengambil 

sampel darah pada domba 

d. Tabung vakum untuk tempat darah 

e. Kertas label untuk memberi nama setiap 

sampel 

f. Cooler bag, untuk tempat menyimpan 

sampel darah  

3.3 Metode penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan in vivo dengan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK). Rancangan ini terdiri dari 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Pakan perlakuan adalah 

sebagai berikut : 
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 P0 = hijauan jagung (4% BK dari bobot badan) 

 P1 = hijauan jagung dan daun ketela pohon kering 

dengan perbandingan 85 : 15 (4% BK dari bobot 

badan) 

 P2 = hijauan jagung dan daun kelor kering 

dengan perbandingan 85 : 15 (4% BK dari bobot 

badan) 

 P3 = hijauan jagung dan konsentrat A dengan 

perbandingan 80 : 20 (4% BK dari bobot badan) 

 P4 = hijauan jagung dan konsentrat B dengan 

perbandingan 80 : 20 (4% BK dari bobot badan). 

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap : 

1. Tahap adaptasi  

 Tahap ini dilakukan dua tahap adaptasi 

yaitu adaptasi kandang (selama 2 minggu) dan 

adaptasi pakan (selama 2 minggu). Tahap ini 

bertujuan untuk membiasakan ternak berada 

dalam kandang metabolis dan menghilangkan 

pengaruh pakan sebelumnya, sehingga ternak 

terbiasa dengan pakan yang akan dicobakan. 

Ternak ditimbang terlebih dahulu sebelum masuk 

tahap adaptasi pakan untuk mengetahui bobot 

badan sebagai acuan perlakuan yang akan 

diberikan (RAK) dan untuk menetukan jumlah 

konsumsi pakan (feed intake). Tahap adaptasi 

pakan, ternak diberikan pakan sesuai dengan 

perlakuan (P0, P1, P2, P3, P4) sebanyak 4% BK 
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dari bobot badan. Frekuensi pemberian pakan 

sebanyak dua kali yaitu pagi hari antar pukul 

06.00 sampai 07.00 WIB dan sore hari antara 

pukul 15.00 sampai 16.00 WIB dengan pakan 

konsentrat diberikan terlebih dahulu baru 

kemudian paka hijauan. Jumlah air minum yang 

diberikan sebanyak ad libitum.  

2. Tahap pendahuluan 

Tahap pendahuluan dilakukan selama 7 

hari dengan mengamati konsumsi pakan dan pada 

awal tahap pendahuluan dilakukan penimbangan 

berat badan, akhir pendahuluan dilakukan 

penimbangan bobot badan awal koleksi data. 

3. Tahap koleksi data 

 Tahap ini dilakukan selama 2 hari mulai 

dari tanggal 1 juli 2013  dan 2 juli 2013 yaitu 

pengambilan sampel darah dengan menggunakan 

spuit sebanyak3ml pada 0, 3 dan 6 jam setelah 

pemberian pakan. terlebih dahulu disiapkan meja 

untuk pembaringan domba, jarum suntik, vakum 

tube, dan cooler bag. darah diambil dari vena 

jugularis, pengambilan darah dari vena jugularis 

dilakukan dengan cara domba dibaringkan diatas 

meja, kemudian kepala domba ditenggakkan, 

diberikan penekanan diarea pangkal leher supaya 

darah menjadi sedikit tersumbat dan ukuran vena 

jugularis mengembang. Jarum ditusukkan secara 

perlahan menembus kulit dan vena jugularis, 
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jarum diarahkan menyudut 20
o 

dengan 

permukaan kulit. darah diambil sebanyak 3ml 

kemudian bekas suntikan ditekan menggunakan 

kapas + alkoholuntuk menghentikan pendarahan. 

Darah dari jarum suntik dimasukkan dalam 

vacum tube, diberi label, dimasukkan dalam 

cooler bag dan selanjutnya dibawa ke lab untuk 

dianalisa konsentrasi glukosa dan urea darah. 

 Koleksi data konsumsi dilakukan selama 

7 hari dengan mencatat jumlah pakan hijauan dan 

pakan sumber protein yang di berikan serta 

mencatat sisan pakan yang diberikan. Pakan 

pemberian diambil sampel 150 gram setiap 

harinya untuk dikeringkan. Setelah 7 hari pakan 

pemberian dihomogenkan dan diambil sampel 

200 gram untuk dianalisis proksimat. Pakan sisa 

masing masing ternak ditampung dan dihitung 

setiap hari, lalu diambil sebanyak kurang lebih 

150 gram untuk dikeringkan. Setelah 7 hari 

pakan sisa dihomogenkan berdasarkan pakan sisa 

masing masing ternak dan diambil sampel 200 

gram untuk dianalisis proksimat.  Data konsumsi 

merupakan hasil hitung dari jumlah pakan yang 

diberikan dikurangi dengan pakan sisa. 
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3.4 Variabel pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu : 

1. Konsentrasi glukosa darah 

2. Konsentrasi urea darah 

3. Konsumsi pakan 

3.5 Analisis statistik 

 Data yang di peroleh selama penelitian 

(konsumsi BK, BO, PK, SK) dianalisis menggunakan 

analisis peragam (ancova) dan data pengamatan 

(Konsentrasi glukosa dan urea darah) dianalisis 

menggunakan analisis ragam (anova). Apabila 

menunjukkan pengaruh nyata terhadap variabel yang 

diamati maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s.  

3.6 Batasan istilah 

Glukoneogenesis : merupakan mekanisme dan reaksi 

yang merubahsenyawa non 

karbohidrat menjadi glukosa atau 

glikogen. Substrat 

utamaglukoneogenesis adalah asam 

amino glukogenik, asam laktat, 

gliserol dan asampropionat. 

Hijauan jagung : tanaman jagung meliputi batang, daun 

dan buah jagung yang dipanen pada 

umur 4 bulan. 

In Vivo : cara pengukuran kecernaan pakan 

langsung menggunakan ternak hidup 
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Palatabilitas : derajat kesukaan pada pakan tertentu 

yang terpilih dan dimakan. 

 


