
 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian tentang status mineral fosfor (P) pada ternak sapi potong di 

upland (hulu) dan lowland (hilir) Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratunseluna 

dilaksanakan pada tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 

2015. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah upland dan lowland, wilayah 

upland dilakukan di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh dan di Desa Sugihan 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, sedangkan untuk wilayah lowland  

dilakukan di Desa Sukorukun Kecamatan Jaken dan Desa Sidomulyo Kecamtan 

Jakenan, Kabupaten Pati. Analisis sampel dilaksanakan di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro 

Semarang. 

3.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 ternak sapi potong 

(masing–masing 15 ekor untuk wilayah upland dan lowland),bahan pakan yang 

diberikan pada ternak selama penelitian berlangsung, tanah yang berasal dari 

tempat tanaman pakan ditanam, air minum yang diberikan pada ternak dan bulu 

yang diambil dari ternak yang diamati. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan pengamatan langsung 



 

 

di lapangan. Survei bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder, data 

primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan 

pada kuisioner yang telah disiapkan serta pengamatan langsung di lapangan, data 

primer terdiri dari jenis pakan yang diberikan pada ternak, jenis dan jumlah pakan 

yang diberikan serta asal pakan diperoleh. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

dinas terkait yang terdiri dari data populasi ternak dan keadaan lokasi penelitian 

yang berguna untuk mendukung penelitian.Survei dilakukan untuk mendapatkan  

keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu di dalam daerah atau 

lokasi tertentu atau suatu studi ekstensif yang dipolakan untuk memperoleh 

informasi-informasi yang dibutuhkan (Daniel, 2003). Pengamatan langsung 

dilakukan untuk mengetahui tatalaksana pemeliharaan ternak, kondisi ternak dan 

tempat pemeliharaan ternak. 

3.2.1. Metode pengambilan sampel 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan 

kriteria berdasarkan jumlah populasi terbanyak disetiap daerah, dan ketinggian 

tempat  yang terbagi pada dua wilayah upland dan lowland. Sampel ternak 

diambil 15 ekor sapi potong untuk setiap Desa dari 4 lokasi yang berada di 

wilayah DAS Jratunseluna.Ternak sapi potong yang diamati harus tinggal di 

wilayah tersebut minimal enam bulan sehingga diharapkan ada pengaruh 

lingkungan tempat pemeliharaan terhadap ternak. Wilayahupland meliputi 2 

Kecamatan di Kabupaten Semarang yaitu Kecamatan Tengaran yang dilakukan di 

Desa Sugihan dan Kecamatan Suruh yang dilakukan di Desa 



 

 

Dadapayam.Kabupaten Semarang dikategorikan sebagai wilayah upland 

dikarenakan daerah tersebut berada pada ketinggian 318 – 1.450 mdpl.Wilayah 

lowland di Kabupaten Pati yang meliputi 2 Kecamatan yaitu Jaken yang 

dilakukan di Desa Sukorukun dan Kecamatan Jakenan yaitu di Desa Sidomulyo. 

Kabupaten Pati termasuk dalam kriteria daerah lowland  karena memiliki daerah 

yang didominasi oleh dataran rendah yaitu ketinggian 0 – 100 mdpl. Pemilihan 2 

lokasi tersebut berdasarkan jumlah populasi ternak yang ada pada masing–masing 

wilayah. Sampel ternak dari wilayah upland dan lowlandkemudian diambil 15 

ekor ternak dari masing–masing wilayah untuk diamati dengan pertimbangan 

purposive sampling(Adinata et al., 2012). Adapun skema pengambilan sampel 

ternak sapi potong seperti terlihat pada Ilustrasi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Skema Pengambilan Sampel Ternak Sapi Potong 

DAS Jratun Seluna 
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 Sampel bahan pakan diperoleh dari ragam pakan yang diberikan pada 

ternak kemudian dianalisis kandungan mineral Pnya. Sampel tanah diambil dari 

tempat tumbuh hijauan pakan ternak secara komposit yaitu pengambilan sampel 

tanah pada 5 titik pengambilan pada kedalaman 0 - 20 cm dengan pertimbangan 

bahwa sebagian besar kandungan hara terdapat pada kedalaman ini (Yamani, 

2010). Sampel bulu diambil dari bagian tubuh yang bersih dan tidak tercemar 

kotoran, kemudian dianalisis kandungan mineral P nya sebagai representasi dari P 

pada ternak, sedangkan sampel air diambil dari air yang digunakan untuk 

konsumsi ternak.  

Sampel yang diperoleh kemudian dianalisis kandungan P nya dengan 

preparasi destruksi basah, yaitu sampel ditimbang kedalam cawan porselen 

dengan memanaskan diatas kompor listrik. Sampel dimasukkan kedalam oven 

selama 3 jam untuk mengurangi kadar air, selanjutnya sampel dimasukkan 

kedalam tanur pengabuan pada suhu 550
o
C selama4 jam sampai bebas karbon dan 

kemudian didinginkan. Sampel abu dimasukkan  kedalam beaker glass 250 ml, 

menambahkan larutan HNO3 sebanyak 10 ml kemudian direbus dalam lemari 

asam dan didinginkan.Selanjutnya menentukan kadar P dalam sampel dengan cara 

larutan sampel dipipet sebanyak 1 ml kedalam tabung reaksi kemudian 

menambahkan pereaksi molibdatvanadat sebanyak 2 ml dan akuades sebanyak 7 

ml, selanjutnya digojok sampai homogen selama 10 detik dan membiarkan larutan 

selama 10 menit sampai berubah warna menjadi kuning. Selanjutnya mengukur 

absorbansi masing-masing larutan didalam kuvet gelas dengan spektrofotometer. 

Pada prinsipnya penambahan asam nitrat kedalam proses destruksi adalah untuk 



 

 

mengubah senyawa metafosfat dan pirofosfat menjadi ortofosfat. Penambahan 

pereaksi molibdatvanadat adalah untuk membentuk asam kompleks 

vanadimolibdifosfat yang berwarna kuning, sehingga intensitas warna yang 

ditimbulkan dari reaksi tersebut dapat di ukur dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 400 nm (Sukindro, 2011). 

3.2.2. Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati meliputi PBBH yang dilakukan pengukuran pada 

interval minggu pertama penelitian dan minggu kedua penelitian. Pengamatan 

konsumsi bahan kering (BK) pakan selama penelitian, kandungan Ppada ternak, 

pakan, tanah, dan air di daerah upland dan lowland DAS Jratunseluna. 

3.2.3. Rancangan percobaan 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik parametrik uji-t  dan 

uji-Funtuk membandingkan status mineral P pada ternak sapi potong di Daerah 

upland dan lowland DAS Jratunseluna. 

Pengujian kesamaan dua varian dengan menggunakan distribusi F (tabel F) 

(Hartanto, 2004). 

Fhitung=
Varian terbesar

Varian terkecil
 

Ftabel = F 1/2a(VI : V2) 

Hipotesis uji : H0 : S1
2
 = S2

2 

H1 : S1
21

 S2
2
 

Dengan kriteria uji : 



 

 

H0 ditolak jika Fhitung ≥ F tabel 

H1 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

Selanjutnya digunakan uji-t dengan rumus sebagai berikut: 

Thitung = 
X 1   -   X 2

Sp 
1

n1
+

1

n2

 

ttabel =t (1- 1/2a) ;(n1  + n2 – 2) 

Jika Varian non homogen, maka rumus uji-t yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Thitung = 
X 1   -   X 2

 S2X1

n1
+

S2X2

n2

 

Dengan kriteria uji : 

H0 ditolak jika Thitung>Ttabel 

H1 diterima jika Thitung>Ttabel 

Keterangan: 

X 1  = rata–rata kelompok 1 

X 2  = rata–rata kelompok 2 
Sp  = Simpangan baku gabungan 

S2X1= Simpangan baku kelompok 1 

S2X2= Simpangan baku kelompok 2 

n1 = Banyaknya sampel dikelompok 1 

n2= Banyaknya sampel dikelompok 2 

Hipotesis Penelitian 

H0 = m1= m2 (Tidak ada perbedaan status mineral fosfor (P) pada ternak sapi 

potong di daerah upland dan lowland DAS Jratunseluna). 



 

 

H1 = m1
1
 m2 (Terdapat perbedaan status mineral fosfor (P) pada ternak sapi 

potong di daerah upland dan lowland DAS Jratunseluna). 

  


