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BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan

percobaan secara in-vivo di Kandang Percobaan Loka
Penelitian Sapi Potong Kecamatan Grati Kabupaten
Pasuruan. Analisis proksimat dilakukan di Laboratorium
Nutrisi Loka Penelitian Sapi Potong. Analisis produksi
VFA dilakukan di Laboratorium PAU Pangan dan Gizi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Waktu penelitian
dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Agustus
2014.

3.2. Materi Penelitian
Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Ternak
Penelitian menggunakan 15 ekor sapi jantan bangsa
Peranakan Ongole (PO) umur 20-26 bulan, bobot
badan 250-332 kg dengan rata-rata 287,33 ± 21,96
kg. Ternak dibagi dalam 3 perlakuan pakan dengan
kadar serat kasar yang berbeda berdasarkan bahan
keringnya. Pada masing-masing perlakuan terdapat 5
kelompok berdasarkan bobot badan.

2. Pakan
Pakan yang diberikan terdiri dari rumput gajah
(Pennisetum purpureum) dan konsentrat. Rumput
gajah diperoleh dari kebun percobaan Loka
Penelitian Sapi Potong atau kebun di sekitar Grati.



16

Rumput gajah yang diberikan berumur potong 40-45
hari. Bahan pakan penyusun konsentrat berasal dari
hasil samping pertanian dan perkebunan yaitu dedak
padi (Oryza sativa), wheat pollard (Triticum
aestivum), gaplek kering (Manihot utilissima),
bungkil kopra (Cocos nucifera), kulit biji kopi
(Coffea arabica), molases (Saccharum officinarum),
kapur dan garam. Bahan pakan konsentrat
dicampurkan secara manual di Loka Penelitian Sapi
Potong. Tabel 5 berikut merupakan hasil analisis
proksimat bahan pakan yang digunakan.

Tabel 5. Komposisi nutrisi bahan pakan
Bahan BK PK LK SK TDN* Abu

Dedak padi 90,0 7,65 3,6 26.0 53,0 16,0
Wheat pollard 90,0 15,0 4,0 5,0 77,6 4,0
Gaplek 88,4 3,25 2,4 3,4 67,7 5,0
Bungkil kopra 92,3 17,5 4,5 20,0 65,0 7,5
Kulit biji kopi 90,0 8,6 1,1 36,7 51,2 8,0
Molases 77,0 5,4 0,3 10,0 79,6 10,4
Kapur 95,0 - - - - 100,0
Garam 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
R. Gajah 10,0 9,4 1,5 32,0 57,0 11,0
Sumber: Hasil analisa proksimat Laboratorium Nutrisi

Loka Penelitian Sapi Potong (2014)
*Hasil perhitungan berdasarkan petunjuk Hartadi
dkk (2005)
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3. Peralatan dan Bahan
Perlatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain:
a. Seperangkat alat untuk percobaan pakan secara

in vivo yaitu kandang individu yang dilengkapi
tempat pakan dan minum, timbangan gantung
untuk pakan pemberian dan sisa dengan
ketelitian 0,1 kg, timbangan digital dengan
ketelitian 0,001 kg untuk menimbang sampel
pakan, gerobak dorong, sekop, timba, kantong
plastik untuk menyimpan sampel pakan dan
feses, selang dan botol untuk mengambil cairan
rumen.

b. Seperangkat alat dan bahan kimia untuk analisis
proksimat yang meliputi bahan kering (BK),
bahan organik (BO), protein kasar (PK) dan
serat kasar (SK).

c. Seperangkat alat dan bahan kimia untuk analisis
produksi VFA cairan rumen.

3.3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan secara in vivo untuk

mengetahui pengaruh pakan terhadap konsumsi,
kecernaan dan rasio asam asetat/propionat cairan rumen.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan menggunakan 3
perlakuan dan 5 kelompok ulangan berdasarkan bobot
badan (BB). Pengelompokan berdasarkan bobot badan
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dengan pembagian kelompok perlakuan disajikan pada
Tabel 6. sebagai berikut:

Tabel 6. Pembagian kelompok ternak berdasarkan bobot
badan awal (kg)

Kelompok
Perlakuan

P1 P2 P3
1 276 271,5 256,5
2 282 284 283,5
3 291 290,5 286
4 302,5 304 296
5 320 324 343

Pakan perlakuan yang diberikan dibedakan menjadi
3 macam dengan kandungan serat yang berbeda yaitu
12%, 17% dan 22% berdasarkan BK. Pakan hijauan dan
konsentrat diberikan ad libitum dengan pemberian dibagi
2 kali dalam sehari pada pukul 09.00 dan 14.00 WIB dan
pemberian air minum ad libitum. Pakan yang diberikan
(BK) adalah 3% dari bobot badan ternak dan ditambah
jumlahnya jika pakan yang diberikan habis.
Perbandingan BK pemberian pakan hijauan 15% dan
konsentrat 85% dengan pemberian pada waktu yang
bersamaan. Komposisi pakan diberikan pembatas untuk
beberapa kandungan nutrien, diantarnya protein 8-10%
dan BO minimal 88%. Berikut ini disajikan komposisi
bahan penyusun dan kandungan nutrien pakan pemberian
selama penelitian pada Tabel 7 dan Tabel 8 serta
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pengacakan ternak penelitian untuk setiap perlakuan pada
Tabel 9.

Tabel 7. Komposisi dan kandungan nutrien pakan
penelitian berdasarkan perhitungan

Bahan Pakan
Perlakuan

P1 P2 P3
Bahan Penyusun
(%)

Konsentrat A B C
-Dedak padi 4,3 22,9 32,6
-Wheat
pollard 26,7 23,8

18,9
-Gaplek 38,1 20,8 6,7
-Bungkil
kopra

6,9 5,1
5,1

-Kulit biji
kopi

5,2 7,7 18,0

-Molases 2,2 2,2 2,2
-Kapur 0,9 0,9 0,9
-Garam 0,9 0,9 0,9

Rumput Gajah 14,7 15,8 14,6
Total Pakan 100,0 100,0 100,0

Nutrien %BK
Bahan Organik 91,8 89,3 88,5
Protein Kasar 9,1 9,4 9,7
Serat Kasar 12,1 17,1 22,5
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Tabel 8. Kandungan nutrien pakan penelitian

No. Jenis Pakan
Kandungan Nutrien (% )

BK PK LK SK BO
1 Konsentrat A 86,84 8,00 2,50 8,63 93,22
2 Konsentrat B 88,84 10,20 3,29 14,46 89,45
3 Konsentrat C 89,82 10,15 3,31 21,89 88,12
4 Rumput Gajah 10,24 9,93 0,96 31,87 82,91

Sumber : Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi
Loka Penelitian Sapi Potong (2014)

Tabel 9. Denah pembagian kelompok untuk sapi dengan
nomor kandang percobaan

Perlakuan
Kelompok

1 2 3 4 5
P1 16 1 8 10 18
P2 9 13 3 19 21
P3 4 23 22 12 5

Percobaan in vivo terdiri dari tiga tahap yaitu tahap
adaptasi, pendahuluan dan koleksi data. Pelaksanaan
pengukuran konsumsi dan kecernaan secara in vivo
sesuai dengan petunjuk Haris (1970):

1. Tahap adaptasi
Tahap ini dilaksanakan selama 14 hari, seluruh

ternak yang sebelumnya sudah diberikan obat cacing
ditempatkan pada kandang penelitian. Ternak diberi
pakan konsentrat dan rumput gajah. Pemberian dilakukan
secara bertahap hingga pakan yang diberikan dikonsumsi



21

ternak secara stabil. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk
membiasakan ternak di kandang individu dan
menyamakan kondisi ternak yang sebelumnya diberi
pakan beragam dan tidak sesuai dengan kebutuhan
ternak. Pada akhir tahap adaptasi dilakukan penimbangan
bobot badan ternak untuk pengelompokan ternak pada
tahap pendahuluan.

2. Tahap pendahuluan
Pada tahap pendahuluan, ternak dibagi menjadi 5

kelompok berdasarkan bobot badannya, sehingga
diperoleh 3 kelompok perlakuan dan 5 kelompok sebagai
ulangan dan mulai diberikan pakan sesuai dengan pakan
perlakuan penelitian, yang sebelumnya sudah dilakukan
pengacakan untuk penempatan sapi pada masing-masing
kandang. Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk
menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya dan
membiasakan ternak dengan pakan perlakuan (P1, P2 dan
P3). Tahap ini dilakukan selama 14 hari dengan
penimbangan pakan pemberian dan sisa dilakukan setiap
hari. Penimbangan bobot badan sapi dilakukan di awal
dan akhir, sehingga akan diketahui pertambahan bobot
badannya.

3. Tahap koleksi data
Pada tahap ini ternak sudah beradaptasi dengan

pakan sesuai dengan perlakuan yang diberikan (P1, P2
dan P3). Koleksi data dilakukan selama 16 minggu untuk
mengetahui konsumsi dan pertambahan bobot badan sapi
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selama masa pertumbuhan dengan menimbang pakan
pemberian dan sisa serta menimbang ternak setiap 2
minggu sekali. Pengamatan kecernaan dan konsumsi
yang meliputi koleksi sampel pakan pemberian, pakan
sisa dan sampel feses dilakukan selama 7 hari di minggu
terakhir koleksi data. Pengambilan sampel cairan rumen
dilakukan pada hari ke-2 koleksi data kecernaan.

- Koleksi sampel pakan pemberian
Sampel pakan hijauan (rumput gajah) yang diberikan
diambil sebanyak 700 gram setiap hari saat pemberian
pakan untuk ternak, kemudian dikeringkan di bawah
sinar matahari. Selanjutnya sampel yang sudah kering
ditimbang untuk dihitung sebagai BK matahari dan
disimpan dalam kantong plastik yang telah diberi
kode. Sampel konsentrat diambil sebanyak 200 gram
setiap hari dan disimpan dalam kantong plastik. Pada
akhir penelitian, sampel pakan ditimbang kembali dan
dikomposit dari masing-masing sapi kemudian
diambil sub sampel. Sub sampel dikeringkan
menggunakan oven 60°C selama 24 jam. Sampel
digiling dan dilakukan analisis proksimat untuk
menentukan kandungan BK, BO, PK dan SK

- Koleksi sampel pakan sisa
Sisa pakan hijauan dan konsentrat yang tidak
dikonsumsi diambil setiap hari sebanyak minimal 10%
dari total sisa pakan pada tiap sapi, kemudian
dikeringkan di bawah sinar matahari. Sampel yang
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sudah kering ditimbang untuk dihitung sebagai BK
matahari dan disimpan dalam kantong plastik
selanjutnya ditimbang kembali dan dikomposit untuk
masing-masing sapi kemudian diambil sub sampel.
Sub sampel kemudian dikeringkan menggunakan oven
60°C selama 24 jam. Selanjutnya, sampel digiling dan
dianalisis proksimat untuk menentukan kandungan
BK, BO, PK dan SK.

- Koleksi feses
Penampungan feses dilakukan dengan cara
menampung feses yang dikeluarkan oleh masing-
masing ternak sapi setiap kali defekasi selama periode
24 jam mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 07.00
WIB pada hari berikutnya. Feses yang dihasilkan
selama 24 jam oleh masing-masing sapi ditimbang
kemudian diambil sampelnya secara acak sebanyak
300 g. Sampel dikeringkan matahari dan selanjutnya
sampel yang telah kering tersebut dimasukkan dalam
oven 60°C sampai benar-benar kering dan ditimbang
untuk dihitung sebagai BK oven kemudian disimpan
dalam kantong plastik yang telah diberi kode. Pada
akhir penelitian sampel feses ditimbang lagi dan
dikomposit untuk masing-masing sapi, kemudian
diambil sub sampel. Sub sampel kemudian digiling
dan dilakukan analisis proksimat untuk menentukan
kandungan BK, BO, PK dan SK.
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- Koleksi cairan rumen
Pengambilan cairan rumen dilakukan pada jam ke 0
(pagi hari sebelum pemberian pakan pertama), dan 3
jam setelah pemberian pakan tersebut. Cairan rumen
diambil dengan memasukkan selang plastik ke dalam
mulut sapi hingga mencapai rumen kemudian ujung
selang plastik dihisap secara manual untuk
mengeluarkan cairan rumen. Cairan yang keluar
segera ditampung menggunakan botol kemudian
disaring dengan kain penyaring dan dimasukkan ke
dalam botol plastik ukuran 100 ml. Cairan rumen
diambil sebanyak 50 ml pada masing-masing jam
pengambilan. Selanjutnya segera dilakukan preparasi
sampel di Laboratorium Nutrisi Loka Penelitian Sapi
Potong dengan mengambil cairan rumen sebanyak 10
ml ditambah larutan HgCl2 dan H3PO4 sebanyak 1 ml,
dengan pertimbangan perbandingan cairan rumen dan
pengawet 10:1. Sampel disentrifuse dengan kecepatan
2500 rpm selama 10 menit dan diambil supernatannya.
Sampel disimpan dalam freezer sebelum dilakukan
analisis VFA di Laboratorium PAU Pangan dan Gizi
Universitas Gadjah Mada.

3.4. Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi:

1) Konsumsi Nutrien Pakan
Konsumsi Bahan Kering (kg/hari)

=(%BK pemberian x Ʃ pemberian (kg)) – (% BK
sisa x Ʃ sisa(kg))
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Konsumsi Bahan Organik (kg/hari)
= (%BO pemberian x Ʃ BK pemberian (kg)) – (%

BO sisa x Ʃ BK sisa(kg))
Konsumsi Protein Kasar (kg/hari)

= (%PK pemberian x Ʃ BK pemberian (kg)) – (%
PK sisa x Ʃ BK sisa(kg))

Konsumsi Serat Kasar (kg/hari)
= (%SK pemberian x Ʃ BK pemberian (kg)) – (%

SK sisa x Ʃ BK sisa(kg))
2) Kecernaan BK, BO, PK dan SK

Kecernaan Bahan Kering (BK):KCBK (%)= Ʃ BK pakan yang dikonsumsi − Ʃ BK fesesƩ BK pakan yang dikonsumsi× 100%
Kecernaan Bahan Organik (BO):KCBO (%)= Ʃ BO pakan yang dikonsumsi − Ʃ BO fesesƩ BO pakan yang dikonsumsi× 100%
Kecernaan Protein Kasar (PK):KCPK (%)= Ʃ PK pakan yang dikonsumsi − Ʃ PK fesesƩ PK pakan yang dikonsumsi× 100%
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Kecernaan Serat Kasar (SK):KCSK (%)= Ʃ SK pakan yang dikonsumsi − Ʃ SK feses
Ʃ SK pakan yang dikonsumsi× 100%

3) Konsumsi BK, BO dan SK tercerna.
Konsumsi BK tercerna (kg/hari)

= Konsumsi BK (kg) x KCBK (%)
Konsumsi BO tercerna (kg/hari)

= Konsumsi BO (kg) x KCBO (%)
Konsumsi PK tercerna (kg/hari)

= Konsumsi PK (kg) x KCPK (%)
Konsumsi SK tercerna (kg/hari)

= Konsumsi SK (kg) x KCSK (%)

4) Konsentrasi VFA (asetat/propionat).
Pengukuran konsentrasi VFA menggunakan alat
Liquid Gas Chromatographi, menurut Bachruddin
(1996). Kadar VFA parsial cairan rumen dapat
dihitung dengan rumus sebagai berikut:Kadar VFA (parsial)= Luas kurva sampelLuas kurva standart× konsentratsi standar VFA mg/mlKadar VFA (parsial)= mg/ml × 1000mMberat molekul VFA (parsial)
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3.5. Analisis Data
Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi

menggunakan program Microsoft Excel. Selanjutnya,
dilakukan analisis ragam (ANOVA) untuk Rancangan
Acak Kelompok (RAK). Jika terdapat perbedaan
pengaruh diantara perlakuan atau kelompok maka akan
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Menurut
Yitnosumarto (1993) model matematis RAK adalah
sebagai berikut:

Yij = μ + αi + ßj + Ʃij

Yij : Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i
dan kelompok ke-j

μ : Nilai rata-rata (mean) harapan
αi : Pengaruh perlakuan ke-i
ßj : Pengaruh kelompok ke-j
Ʃij : Pengaruh galat perlakuan ke-i dan

kelompok ke-j
i : Banyaknya perlakuan (1,2,3)
j : Banyaknya kelompok (1,2,3,4,5)


