
12 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Tio Farm, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang dimulai 

pada 19 Maret 2015 hingga 12 Mei 2015. Percobaan pakan dilakukan secara in vivo dan 

dilakukan pengujian di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk analisis kandungan pakan. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ternak 

 Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi PFH sedang laktasi pada bulan 

laktasi ke 2-3 bulan sebanyak 9 ekor dengan rata-rata berat badan adalah 509 kg yang  

ditempatkan pada kandang yang sudah dimodifikasi menjadi kandang individu untuk 

memudahkan dalam pemberian perlakuan. 

 

3.2.2. Bahan pakan 

Bahan pakan yang digunakan adalah hijauan berupa rumput gajah ditambah dengan 

konsentrat dan feed supplement bregadium cattle growth nutrient
®

 dengan teknologi hypernano 

dengan kandungan P, Ca, Fe, Ni dan Cu. Konsentrat terdiri dari campuran pollard, kopra , 

bekatul, ampas tahu dan tetes. Pemberian bregadium cattle growth nutrient
®

 untuk menambah 

nutrisi mineral yang dibutuhkan sapi perah. Kandungan bregadium cattle growth nutrient
®

 dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Bregadium Cattle Growth Nutrient
®

 

No Mineral Presentase (%) 

1 Phosphor (P) 29 

2 Calcium (Ca) 43 

3 Ferrum (Fe) 7,9 

4 Nickel (Ni) 6,4 

5 Cuprum (Cu) 13 

Keterangan : Data sesuai pada label kemasan Bregadium Cattle Nutrient Growth
®

 yang 

diproduksi oleh PT. Sekarwangi Nusantara (2015). 
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3.2.3. Peralatan 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kandang modifikasi yang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum . 

b. Spuit dengan kapasitas 20 ml untuk mengukur volume pemberian Bregadium Cattle 

Nutrient Growth
®

. 

c. Timbangan digital untuk menimbang sampel pakan (pemberian dan sisa) dengan 

kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,01 kg. 

d. Kantong plastik untuk menyimpan sampel pakan pemberian dan pakan sisa. 

e. Seperangkat peralatan analisis proksimat untuk menentukan kandungan nutrient 

dalam pakan yang meliputi BK, BO dan PK. 

f. Grinder ukuran 1 mm untuk menghaluskan sampel bahan pakan yang akan dianalisis. 

g. Spuit dan tabung vakum untuk melakukan pengambilan dan penampungan sampel 

darah. 

h. Ice box yang berisi es beku untuk menyimpan sampel darah. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan secara in vivo, dengan rancangan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) menggunakan 3 perlakuan masing- 

masing diulang 3 kali. Kelompok perlakuan yang digunakan adalah P0, P1, dan P2. Sapi 

dikelompokan berdasarkan produksi susu awal, sedangkan perlakuan yang diberikan sebagai 

berikut : 

 P0  = rumput gajah + konsentrat (kontrol) 

 P1  =rumput gajah + konsentrat + bregadium cattle growth nutrient 20 ml 

 P2  = rumput gajah + konsentrat + bregadium cattle growth nutrient 40 ml  

3.3.1. Denah Penelitian 

 Penempatan ternak dalam penelitian ini dilakukan sesuai kelompok dalam perlakuan 

suplementasi bregadium cattle growth nutrient
®

. Denah penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Denah Penelitian. 

 

3.3.2. Pra Penelitian 

 Sapi yang dipilih adalah sapi yang sedang laktasi pada bulan laktasi 2-3 bulan. Sapi 

dipilih secara acak dan dikelompokan berdasarkan produksi susu awal. Selain pemilihan sapi 

juga dilakukan persiapan kandang dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian. Adaptasi pakan 

adalah hal yang terpenting dalam tahap ini. Sapi diberi pakan yang dicobakan sedikit demi 

sedikit sampai jumlah pakan yang dikonsumsi stabil selama 1 minggu dan pemberian air minum 

secara ad libitum. Pada saat adaptasi pakan selama satu minggu, sapi mulai diberi suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
®

 secara bertahap sampai mencapai suplementasi perlakuan 

yang diinginkan. Manfaat dari periode ini adalah membiasakan ternak untuk berada dalam 

perlakuan dan membiasakan pada pakan yang dicobakan.  

3.4.  Variabel pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Konsumsi 

2. Efisiensi pakan 

3. Metabolit darah meliputi glukosa dan urea darah 

4. IOFC 

3.4.1. Tahap koleksi data  

 Tahap ini dilakukan selama 60 hari dengan pemberian pakan pada ternak sesuai dengan 

perlakuan (P0, P1, P2) dan dilakukan pengamatan terhadap konsumsi pakan (jumlah pakan yang 

diberikan dan sisa pakan), produksi susu, dan metabolit darah. 

1. Koleksi Data Produksi Susu 

Koleksi data produksi susu dilakukan 2 kali sehari pagi dan sore pada masing-masing sapi 

selama 60 hari. 

Penempatan Sapi  
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2. Koleksi Data Konsumsi Pakan 

Koleksi data konsumsi pakan dilakukan dengan menghitung selisih pakan yang diberikan 

dengan sisa pakan selama 7 hari terakhir penelitian. Konsumsi dihitung dengan 

menggunakan rumus(Harris, 1970):  

Konsumsi BK : (Pakan Pemberian x % BK pakan Pemberian) – ( Sisa Pakan x % BK sisa 

pakan) 

Konsumsi BO: (Pakan pemberian x % BK pakan Pemberian x % BO Pakan pemberian) – 

(Sisa pakan x % BK Sisa Pakan  x % BO Sisa pakan) 

3. Efisiensi Pakan 

Setelah konsumsi pakan diketahui maka efisiensi pakan dapat dihitung dengan rumus 

(Tanuwiria, 2009):  

Efisiensi pakan :   

4. Metabolit Darah 

1. pengambilan serum darah 2 jam setelah sapi diberi pakan.  

2. Darah diambil melalui vena jugularis menggunakan venoject dan vacutainer. 

3.  Sample darah dibawa ke laboratorium dengan menggunakan ice box maksimal 1 jam. 

4.  Sampel darah dimasukan ke dalam centrifuge  dengan rpm 1500 selama 10 menit. 

5.  Serum darah digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah dan urea darah 

menggunakan spektofotometer. 

6.  Pada pengukuran glukosa darah ditambah 1 tetes reagen A dan urea darah ditambah satu 

tetes reagen B yang berfungsi untuk indikator warna spektofotometer. 

5. Koleksi data IOFC 

1. Harga jual susu sapi dan biaya pakan  selama 60 hari. 

2. IOFC dihitung dengan rumus: (Djaja, Kuswaryan, Tanuwira dan Khairani ,2006) 

IOFC : Rata-rata penerimaan susu per ekor per hari (Rp) – Rata-rata biaya pakan per ekor 

per hari (Rp). 
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3.5.  Analisis Data 

 Data statistik  yang diperoleh di analisis secara ANKOVA dan produksi susu awal 

sebagai peragam dengan model statistik sebagai berikut: 

     

Yij =  + Ti + βj + εij 

 

Keterangan : 

 Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i Kelompok ke-j 

  : nilai tengah umum 

 Ti : pengaruh pada kelompok ke-i 

 βj : pengaruh pada perlakuan ke-j 

 εij : galat percobaan pada perlakuan 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 and Vincent, 1994). 

 


