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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian pengaruh level pemberian pakan terhadap tingkah laku makan 

dan ruminasi sapi Madura dilaksanakan pada bulan Juni - September 2015 di 

kandang Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Perah, Fakultas Peternakan 

dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi 

 

Materi penelitian yang digunakan adalah 11 ekor sapi Madura jantan, 

umur 1,5 – 2 tahun dan dengan bobot badan rata-rata 154 ± 11,61 kg (CV = 

7,54%). Bahan pakan yang digunakan pada penelitian yaitu34,29% jerami kedelai, 

21,26% wheat bran, 1,99% ampas kecap dan 42,46% dedak padi kemudian pakan 

disusun dengan kandungan BK 85,83%, PK 12,87% dan TDN 58,63%. Pakan 

pada penelitian ini diberikan dalam bentuk complete feed (mash). Kandungan 

nutrisi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Peralatan yang digunakan pada penelitian adalah timbangan ternak merk 

Great Scale® kapasitas 2.000 kg dengan ketelitian 1 kg untuk menimbang ternak, 

timbangan digital merk Fortuno® kapasitas 30 kg dengan ketelitian 0,05 g untuk 

menimbang pakan, mesin grinder untuk memperkecil partikel pakan dan mixer 

untuk mencampur pakan. Peralatan yang digunakan pada pengambilan data 

tingkah laku makan adalah tape switch untuk mendeteksi kunyahan, konverter 

merk Keyence®, dan serta form manual tingkah laku. 
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi Complete Feed 

 

Nutrisi Kandungan(%) 

Bahan Kering (BK) 85,83 

Protein Kasar (PK) 12,87 

Serat Kasar (SK) 29,65 

Lemak Kasar (LK) 5,62 

Abu 7,25 

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 44,61 

Total Digestible Nutrients (TDN)* 58,63 

* Hasil perhitungan berdasarkan koefisien cerna menurut Hartadi et al. (1997) 

 

3.2. Metode  

 

3.2.1. Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 3 perlakuan dan ulangan yang berbeda. Perlakuan tersebut adalah: 

T1 = Pemberian 2,5% bobot badan dalam BK 

T2 = Pemberian 3,0% bobot badan dalam BK 

T3 = Pemberian 3,5% bobot badan dalam BK 

 

3.2.2.  Prosedur penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan (3 

minggu), tahap adaptasi (2 minggu), tahap pendahuluan (1 minggu) dan tahap 

perlakuan (12 minggu). Tahap persiapan meliputi perbaikan kandang, fumigasi 

kandang, pembelian peralatan kandang, pengadaan sapi, penomoran kandang, 

pengacakan sapi, pengujian kandungan nutrisi pakan dan pembuatan pakan dalam 

bentuk complete feed. 
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Pemberian pakan dilakukan dua kali dalam sehari pukul 08.00 WIB dan 

pada pukul 16.00 WIB. Pengukuran sisa pakan dilakukan pada keesokan harinya 

dengan cara mengambil sisa dari palung kemudian ditimbang. Konsumsi pakan 

dihitung dengan cara pemberian dikurangi dengan sisa pakan. 

Data tingkah laku diperoleh dari pengamatan secara manual dan dengan 

menggunakan komputer. Data manual didapatkan dengan mengamati keadaan 

tingkah laku ternak meliputi laying, standing, makan, ruminasi, urinasi dan 

defekasi dengan mengisi form tingkah laku makan per lima menit selama 3 x 24 

jam. Aktivitas mengunyah akan dideteksi oleh tape switch kemudian 

diterjemahkan oleh konverter Keyence yang sudah dihubungkan dengan komputer 

dengan program wave thermo. 

 

3.2.3. Parameter penelitian 

 

 Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah waktu makan, 

ruminasi, berdiri, berbaring dan jumlah kunyahan. Parameter pendukungnya 

adalah konsumsi BK, ecernaan BK dan pertambahan bobot badan harian (PBBH). 

 

3.3. Analisis Data 

 

 Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis variansi untuk RAL 

yang tidak simetris dikarenakan pada saat penelitian ada satu ternak yang mati. 

Apabila terdapat hasil yang berbeda nyata maka dilanjutkan uji Duncan (Mattjik 

dan Sumertajaya, 2002). 
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 Apabila nilai F hitung ≤nilai F tabel pada taraf 5%, dinyatakan tidak berbeda 

nyata. 

Hipotesis statistik penelitian ini yaitu: 

H0: Tidak ada perbedaan tingkah laku makan dan ruminasi sapi Madura jantan 

yang diberi pakan dengan level berbeda 

H1: Terdapat perbedaan tingkah laku makan dan ruminasi sapi Madura jantan 

yang diberi pakan dengan level berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


