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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Ternak Manunggal IV Dusun 

Wawar Lor, Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Pelaksanaan 

dilakukan pada tanggal 21 Maret hingga 20 Juni 2016. Pengamatan tipologi 

ferning dilakukan di Laboratorium Genetika, Pemuliaan dan Reproduksi, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1.  Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 ekor ternak kambing 

pasca partus dengan bobot 55 kg dan 60 kg (Lampiran 1), daun binahong, agar-

agar plain, NaCl, alkohol 70% dan metanol. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah blender, lemari pengering, kateter untuk mengambil lendir 

pada serviks, spuit 10 ml, object glass untuk membuat preparat, kotak slide untuk 

menyimpan preparat, silica gel, label, kapas, mikroskop untuk pengamatan 

ferning dan kamera. 

  

3.2.  Metode 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 4 tahap yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan perlakuan, pengambilan data penelitian dan analisis data.  
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3.2.1. Tahap persiapan  

 

Tahap persiapan yang dilakukan adalah mencari 6 ekor ternak betina yang 

akan partus dengan bobot 55 kg dan 60 kg.  

 

Tabel 1. Perlakuan Daun Binahong 

 Bobot Kambing 

 55 kg 60 kg 

  --------------- (ekor) ----------------- 

T0 1 1 

T1 1 1 

T2 1 1 
T1 = perlakuan binahong dosis 0,54 gr/kg bobot badan; T2 = perlakuan binahong dosis 1,08 gr/kg 

bobot badan 

 

Daun binahong yang akan digunakan dalam penelitian disiapkan kemudian 

dikeringkan didalam almari pengering dengan suhu 50
o
C selama 24 jam. Agar-

agar yang digunakan dalam pemberian pakan binahong disiapkan. Perhitungan 

dosis berdasarkan Wijayanti (2014) dengan mengambil perlakuan terkecil yaitu 

kambing dengan bobot 50 kg diberi daun binahong segar sebesar 26,93 g/hari atau 

0,54 g/kg bobot badan per hari untuk T1 dan 1,08 g/kg bobot badan per hari untuk 

T2. Dosis tersebut dikonversikan menggunakan bahan kering (BK) daun 

binahong. Hasil bahan kering didapatkan dari analisis proksimat di Laboratorium 

Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 

Diponegoro (2016) yaitu 8,12%. Berikut hasil konversi daun binahong dengan 

BK: 

T1 = 0,54 gr x 8,12% = 0,0439 g = 43,9 mg/kg bobot badan per hari 

T2 = 1,08 gr x 8,12% = 0,0878 g = 87,8 mg/kg bobot badan per hari 
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Setelah ternak mengalami partus selanjutnya dilakukan pencatatan 

(recording) ternak. Pencatatan ternak ini meliputi tanggal partus, jumlah anak 

yang dilahirkan, umur dan paritas. Ternak yang telah mengalami partus lalu 

dikandangkan dalam tempat terpisah, induk kambing tersebut juga dipisahkan 

dengan cempe. Persiapan tahap akhir adalah mempersiapkan alat-alat yang 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Alat-alat yang digunakan adalah kateter, 

spuit, alkohol, NaCl, object glass, dan kapas. 

 

3.2.2. Tahap pelaksanaan perlakuan  

 

Pelaksanaan perlakuan penelitian dengan menggunakan daun binahong 

kering yang dicampurkan dengan agar-agar, hal ini dilakukan guna mempermudah 

ternak dalam memakan binahong dan melindungi binahong pada saat memasuki 

rumen kambing agar daun binahong tersebut tidak terdegradasi terlalu banyak 

didalam rumen. Hal ini dilakukan karena telah melakukan uji  kecernaan yaitu in 

vitro. Waktu pemberian daun binahong pertama kali adalah 6 - 12 jam ternak 

betina pasca partus. Pemberian tersebut dilakukan 6 - 12 jam pasca partus karena 

pada selang waktu tersebut ternak induk kambing betina membantu 

membersihkan anak kambing dan induk betina masih mengumpulkan tenaga 

setelah partus. Pemberian daun binahong dilakukan selama 21 hari pada pagi hari. 

Pemberian daun binahong kepada ternak betina sesuai dengan bobot badan 

dihitung berdasarkan dosis yang sudah dikonversikan kedalam BK. Berikut 

perhitungan untuk masing-masing perlakuan: 
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 Dosis T1 = 43,9 mg/kg bobot badan per hari 

Bobot 55 kg = 43,9 x 55 = 2414,5 mg/hari = 2,41 g/hari 

Bobot 60 kg = 43,9 x 60 = 2634 mg/hari = 2,63 g/hari 

 Dosis T2 = 87,8 mg/kg bobot badan per hari 

Bobot 55 kg = 87,8 x 55 = 4829 mg/hari = 4,82 g/hari 

Bobot 60 kg = 87,8 x 60 = 5268 mg/hari = 5,26 g/hari 

 

3.2.3. Pengambilan data penelitian 

 

Parameter yang dilakukan dalam penelitian adalah pengamatan tanda-

tanda munculnya estrus dengan pengamatan intensitas berahi, pengamatan 

munculnya estrus post partum dan pengambilan lendir serviks. Pengamatan yang 

dilakukan dalam munculnya estrus post partum adalah waktu terjadinya estrus 

post partum dengan pengamatan estrus yang dilihat dari pengamatan ferning 

lendir serviks dan pengamatan intensitas berahi. Pengamatan intensitas berahi 

yaitu vulva yang merah dan hangat, mengeluarkan lendir serta tingkah laku dan 

menggunakan cara pengambilan lendir serviks. Pengamatan intensitas berahi 

dilakukan satu hari setelah melahirkan hingga terjadi berahi. Pengambilan lendir 

serviks dilakukan pada hari ke-22 pasca partus, lendir bening diambil pada pukul 

04.30 dan 16.30 setiap hari hingga ternak mengalami berahi. Cara pengambilan 

lendir serviks yaitu dengan memasukan kateter yang sudah dipasang pada spuit 

kedalam vulva. Sebelum kateter dimasukkan ke dalam vulva, bagian dalam 

kateter dibersihkan menggunakan NaCl dan bagian luar dibersihkan menggunakan 

alkohol 70% dengan menggunakan kapas. Bagian luar vulva dibersihkan 
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menggunakan alkohol 70% dengan kapas. Setelah bersih kateter dimasukan 

kedalam vulva hingga masuk kedalam serviks, setelah itu menarik ujung spuit 

agar lendir masuk kedalam kateter. Pembuatan preparat dengan cara lendir serviks 

dioleskan pada object glass, preparat yang belum kering dibiarkan dalam keadaan 

kering udara. Setelah preparat kering, dilakukan pengamatan menggunakan 

mikroskop dengan perbesaran 10x10.  

Peraparat yang sudah diamati dilakukan fiksasi terlebih dahulu sebelum 

dimasukkan kedalam kotak slide. Menurut pendapat Brata (2013) bahwa fiksasi 

adalah usaha mempertahankan bentuk, ukuran dan struktur elemen sel dan 

jaringan agar tidak berubah/meminimalisasi perubahan yang terjadi dengan 

menggunakan medium fiksatif. Cara fiksasi yang dilakukan adalah dengan 

menyemprotkan metanol pada preparat setelah itu dikering udarakan. Sesuai 

dengan pendapat Aldi et al. (2013) bahwa cara melakukan fiksasi adalah dengan 

menggunakan metanol selama dua menit kemudian dikering udarakan. 

Penilaian dan pengamatan intensitas berahi dengan skoring mengacu pada 

Kune dan Solihati (2007) yaitu : 

1= Mengeluarkan sedikit lendir (+), lalu keadaan vulva (bengkak, dan merah) 

kurang jelas (+) dan kurang gelisah serta tidak menaiki ternak lain dan diam 

bila dinaiki oleh sesama ternak betina (+) 

2= Mengeluarkan cukup banyak lendir (++), lalu keadaan vulva (bengkak, basah, 

dan merah) nampak cukup jelas (++) dan kurang gelisah serta tidak menaiki 

ternak lain dan diam bila dinaiki oleh sesama ternak betina (+) 
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3= Mengeluarkan banyak lendir (+++), lalu keadaan vulva (bengkak, basah, dan 

merah) nampak jelas (+++) dan gelisah serta menaiki ternak lain dan diam 

bila dinaiki oleh sesama ternak betina (+++) 

Penilaian dan pengamatan gambaran ferning didasarkan skoring tertentu 

dengan metode modifikasi yang dilakukan Mardiati (2003) dan Suharto (2003) 

yaitu :  

Skor 1 = Tidak ada ferning (tidak ada kristalisasi yang berdinding tebal berupa 

gelembung udara) 

Skor 2 =  Ferning ada, kecil dan tersebar (terjadi kristalisasi dengan pembentukan 

daun pakis yang hanya mempunyai batang primer saja) 

Skor 3 =  Ferning jelas, dan menutup kurang dari 0,5 luas bidang pandang 

(terbentuk daun pakis dengan mayoritas hanya batang primer dan sekunder, 

kadang terdapat sedikit cabang tersier)  

Skor 4 =  Ferning jelas menutup lebih dari 0,5 luas bidang pandang (terbentuk 

daun pakis dengan mayoritas hanya batang primer dan sekunder, kadang terdapat 

sedikit cabang tersier)  

Skor 5 =  Ferning menutup seluruh bidang pandang tetapi terdapat yang pendek 

dan panjang (terbentuk daun pakis dengan mayoritas hanya batang primer dan 

sekunder, kadang terdapat sedikit cabang tersier)  

Skor 6 =  Ferning menutup seluruh bidang pandang dan hanya terdapat yang 

panjang (pembentukan daun pakis dengan batang primer, sekunder, tersier dan 

kuarter). 
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3.3. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dilakukan analisis menggunakan Uji Friedmann 

jika pada sampel data yang tidak homogen (F tabel < F maks hitung). Rumus Uji 

Friedmann menurut Mas (2009): 

Uji Friedmann  

Keterangan :  

S : Nilai ragam Friedmann 

Ri : Total ranking dalam tiap kelompok 

r : Jumlah kelompok 

t : Jumlah Perlakuan 

Xτ
2 

: Nilai Uji Friedman 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

H0 : Semua perlakuan penambahan daun binahong yang dicobakan 

memberikan pengaruh yang sama terhadap munculnya berahi pada 

kambing PE 

H1 : Minimal ada satu perlakuan penambahan daun binahong yang 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap munculnya berahi pada 

kambing PE. 
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