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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian dilakukan pada bulan 10 Maret – 31 Mei 2016  di penangkaran 

rusa Timor milik Bapak H. Yusuf  Wartono, Desa Margorejo, Kecamatan Dawe 

Kabuaten Kudus, Provinsi Jawa tengah. Analisis mineral darah di laksanakan di 

Laboratorium Gizi Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta. Analisis mineral pakan di laksanakan di Balai Besar Teknologi 

Pencegahan Pencemaran Industri Semarang (BBTPPIS).  

3.1.  Materi 

 Materi percobaan yang digunakan adalah Rusa Timor (Rusa timorensis) 

betina yang memiliki Body Condition Score (BCS) 2 – 3,25 (Lampiran 5) (Audige 

et al., 1998) dan poel 2 sebanyak 10 ekor. Kondisi rusa sudah pernah melahirkan. 

Rusa yang diamati memiliki panjang fase berahi yang berbeda-beda. Lendir 

serviks sebagai objek yang diamati.  

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan mineral blok adalah alat press 

mineral untuk mencetak campuran bahan pakan, ember sebagai tempat untuk 

menyampur semua bahan pakan, kuas, gelas, tongkat penekan, gelas ukur volume 

1 liter, timbangan analitik untuk menimbang bahan pakan dengan jumlah sedikit, 

timbangan kapasitas 5 kg untuk menimbang bahan dalam jumlah banyak, oven, 

blender untuk menghaluskan garam, plastic wrap untuk membungkus mineral 

blok yang sudah kering, sendok untuk mengaduk. Bahan yang digunakan adalah 

bekatul, onggok kering, bungkil kedelai, premix, garam, molases, vitamin ADEK , 
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mikro mineral berupa zinc (Zn), selenium (Se) dan makromineral magnesium 

(Mg) sebagai bahan pakan untuk membuat mineral blok, minyak sayur sebagai 

pelicin, kertas minyak sebagai alas mineral blok yang akan di cetak, sabun cair 

untuk membersihkan alat, dan air. 

 Alat yang digunakan untuk membuat spuit tulup meliputi spuit ukuran 3 cc, 

benang wol untuk membuat rumbai-rumbai penyeimbang spuit, jarum ukuran 18 

G, kikir untuk melubangi jarum, lem perekat, ban karet untuk menutup lubang 

buatan pada jarum supaya kondisi spuit tulup dalam keadaan vakum, pinset untuk 

meratakan lem perekat pada ujung jarum, gas korek api sebagai pemberi tekanan 

pada spuit tulup. Alat yang digunakan saat proses pelaksanaan penulupan adalah 

tulup, spuit tulup (spuit modifikasi) sebagai tempat Acepromazine (ACP). Bahan 

yang digunakan adalah alkohol untuk mensterilkan jarum, ACP sebanyak 0,4 – 

0,5 ml/ ekor sebagai obat penenang (Transquilizer) untuk rusa yang akan diamati. 

 Alat yang digunakan dalam pengambilan darah adalah penutup mata untuk 

menutup mata rusa, spuit 10 cc untuk mengambil darah, tabung EDTA untuk 

menampung sampel darah yang akan di ambil serumnya. Cooling box untuk  

menempatkan tabung EDTA  yang sudah berisi sampel darah supaya tetap dalam 

suhu yang dingin untuk mencegah terjadinya penggumpalan, ice pack sebagai 

pendingin kapas untuk mengulaskan alkohol pada bagian vena yang akan diambil 

darahnya. Bahan yang digunakan adalah alkohol 70 %  

 Alat yang digunakan saat pelaksanaan sinkronisasi adalah pencetak spons 

untuk mencetak spons, spons vagina, jarum untuk memasang benang pada spons, 

benang sebagai pengikat spons supaya spons tidak hilang saat dipasang pada rusa, 
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spuit 10 cc untuk mengambil etanol dan Medroxy Progesterone Acetat (MPA), 

mangkok sebagai tempat untuk meletakan campuran metanol dan MPA yang akan 

dibalutkan ke spons vagina, ember sebagai tempat untuk mencuci spons yang 

akan diberi MPA, box pengering untuk mengeringkan spons yang sudah dicuci 

dan juga yang sudah diberi MPA, sarung tangan, aplikator sinkronisasi untuk 

memasukkan spons pada vagina rusa. Bahan yang digunakan adalah MPA sebagai 

hormon yang digunakan untuk menyerentakan berahi rusa, metanol sebagai 

pengencer MPA, sabun cair untuk mencuci spons, aquabidest, tissue untuk 

membersihkan peralatan, alkohol 70% untuk mensterilkan semua alat yang 

digunakan dalam proses sinkronisasi, betadin salep sebagai antiseptik dan KY Jell 

sebagai pelicin aplikator sinkronisasi. 

 Alat yang digunakan untuk mengambil  serum adalah tabung EDTA, 

cooling box, ice pack, sentrifuge untuk memisahkan serum darah, tabung 

eppendorf ukuran 1,5 ml untuk menampung serum darah. Spuit 3 cc digunakan 

untuk pemisahan  serum darah, kertas label untuk memberikan label, plastik klip 

untuk menyimpan eppendorf yang berisi serum, freezer untuk menyimpan serum 

supaya dalam keadaan beku. Bahan yang digunakan adalah darah rusa timor 

betina berahi. 

 Alat yang digunakan untuk pengambilan lendir adalah spekulum untuk 

membuka vulva rusa supaya terlihat bagian serviksnya, senter sebagai penerang, 

kateter (selang eritrosit, spuit 3 cc, plastic sheat) untuk menyedot lendir serviks, 

KY jel sebagai pelicin spekulum, tisue untuk membersihkan alat, tabel skoring 
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sebagai acuan pemberian skor pada data yang akan di ambil dan jangka sorong 

untuk mengukur spinnbarkeit lendir serviks, kamera untuk dokumentasi. 

3.2. Metode 

 Pelaksanaan penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan dan analisis data. Untuk memperjelas ketiga tahapan tersebut dapat 

dilihat melalui alur penelitian yang diperjelas oleh Ilustrasi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Alur Penelitian 

Pemilihan rusa dan persiapan kandang 

Adaptasi pakan dan kandang 

Pengambilan darah sebagai data awal 

Pemberian suplementasi mineral Se, Mg dan Zn 

sebagai perlakuan 

Pelaksanaan sinkronisasi berahi 

Pengambilan data lendir serviks yang meliputi 

kelimpahan, tingkat kekeruhan dan spinnbarkeit 

Analisis Data 

Pengambilan darah setelah perlakuan 
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3.2.1. Pemilihan rusa dan persiapan kandang 

 Tahap persiapan dimulai dengan dipilihnya rusa degan kriteria kondisi alat 

reproduksi normal yang ditandai sudah pernah melahirkan, poel 2 dengan Body 

Condition Score (BCS) 2,5 – 3,25. Persiapan kandang pengamatan dan tempat 

pengamatan yang berjarak 15 meter dari kandang pengamatan. Sebanyak 10 ekor 

rusa ditempatkan di kandang individu seluas 50 m
2
 selama 2 hari sebagai awal 

tahap adaptasi dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum. 

 

3.2.2. Pembuatan mineral blok 

Tahap pembuatan mineral blok diawali dengan penimbangan semua bahan 

pakan dengan komposisi sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Komposisi Mineral Blok dan Persentase Penggunaan Bahan Pakan. 

No Bahan Persentase 

  -------- (%) -------- 

1. Molases 35 

2. Bekatul 40 

3. 

4. 

Bungkil Kedelai 

Onggok 

10 

6,9 

5. Garam 6 

6. Vitamin 0,04699 

7. Mineral  

 - Premix 2 

 - Mg 0,05 

 - Zn 0,003 

 - Se 0,00001 

Total 100 

 

Semua bahan pakan dicampur sampai homogen dengan penambahan air 

sebanyak 70 ml, bahan pakan yang sudah tercampur dimasukan ke dalam alat 
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cetak mineral. Bahan pakan dicetak menjadi mineral hingga berbentuk tabung. 

Mineral dioven dengan suhu 59°C selama minimal 48 jam, sampai mineral 

mengeras atau kering. 

3.2.3. Adaptasi pakan dan kandang 

 Tahap adaptasi sebelum perlakuan dilakukan selama dua hari untuk 

mengurangi tingkat stres rusa akibat pemindahan rusa. Rusa dipisahkan dalam dua 

kelompok kandang, masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor. Rusa yang 

dijadikan T0 (kontrol) dan T1 (diberi suplementasi mineral) diberi pakan rumput 

gajah, rumput lapang, singkong dan pakan tambahan mineral blok dengan 

kandungan utama magnesium (Mg), Zinc (Zn) dan selenium (Se). Perlakuan yang 

diberikan yaitu T0 = kontrol dan T1 = diberi suplemen mineral Zinc (Zn), 

Selenium (Se) dan Magnesium (Mg) selama 8 minggu.  

3.2.4. Pemberian obat penenang 

Pemberian obat penenang diawali dengan mengisikan gas pada spuit 

modifikasi. Gas diisikan pada bagian belakang tabung untuk memberikan tekanan 

otomatis saat spuit tertancap. Acetyl Promazine (ACP) sebanyak 0,5 ml 

dimasukan ke dalam spuit tulup. Spuit tulup ditulupkan ke rusa sasaran. Reaksi 

ACP)ditunggu hingga 30 menit sampai rusa berkurang tingkat agresisitasnya. 

Rusa yang telah terkena ACP dipancing untuk keluar dari kandang besar ke 

gangway. Rusa yang telah keluar dari kandang ditangkap. Rusa yang tertangkap 

ditutup matanya menggunakan kain hitam. 
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3.2.5. Pengambilan serum darah pada rusa Timor 

Pengambilan sampel darah sebagai materi untuk diuji kadar mineralnya 

dilakukan dua kali, dengan perbedaan waktu sebagai berikut : 

- Sebelum pemberian perlakuan 

- Sebelum pemasangan implan MPA (setelah perlakuan) 

 Pengambilan sampel darah dengan cara dioleskanya kapas yang di beri 

alkohol ke bagian vena jugularis yang akan di ambil darahnya. Darah diambil 

melalui vena jugularis pada setiap hewan percobaan menggunakan spuit 10 cc, 

kemudian ditampung di tabung Ethylene Diamine Tetra Acid (EDTA) 5 mg/ml 

darah dan tabung non EDTA 10 ml. Tabung EDTA yang berisi darah diletakkan 

ke dalam cooling box yang sudah berisi ice pack.  

 Darah disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Serum 

darah yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung eppendorf yang sudah diberi 

label. Tabung eppendorf dimasukan ke dalam plastik pembungkus. Sampel 

disimpan dalam suhu -20ºC sampai proses analisis dilakukan.  

3.2.6. Pelaksanaan sinkronisasi berahi 

Spons dicetak dengan ketebalan 4 cm menggunakan cetakan. Benang nilon 

dipasang sepanjang 60 cm menggunakan jarum kasur ke spons yang sudah 

dicetak. Spons dicuci hingga bersih menggunakan air sabun. Spons dikeringkan 

ke dalam box pengeringan selama 48 jam. Preparat Medroxy Progesterone Acetat 

(MPA) yang sudah diencerkan dengan metanol dengan perbandingan 20 mg/ml 

ditambahkan ke bagian selimut spons. Spons kembali dikeringkan ke dalam box 
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pengeringan selama 48 jam. Spons yang sudah jadi digunakan dalam proses 

sinkronisasi berahi. Sterilisasi aplikator dengan alkohol 70%. KY gel dioleskan 

pada aplikator sinkronisasi. Vulva disterilkan dengan alkohol 70%. Betadin oles 

dilumurkan pada spons secukupnya pada selimut spons vagina. Implan spon 

vagina MPA, dilakukan secara aseptis ke dalam vagina, dan dibiarkan selama 16 

hari.  

3.2.7. Rancangan jadwal pengambilan lendir serviks dalam rentang waktu 

siklus estrus 

 Pengambilan lendir dilakukan pada 8 titik waktu, dengan waktu 

pengambilan sebagai berikut: 

- Setelah pelepasan implan MPA (Asumsi Diestrus) 

- 24 jam setelah pelepasan implan MPA (Asumsi Proestrus) 

- 72 jam, 84 jam, 96 jam, 108 jam setelah pelepasan implan MPA 

(Asumsi estrus) 

- 120 dan 144 jam  setelah pelepasan implan MPA (Asumsi Metestrus) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Rentang Waktu Pengambilan Data Lendir Serviks Selama Siklus 

Estrus 

Sinkronisasi 

(16 hari) 

Diestrus 
Estrus 

Proestrus 

24 jam 

72 jam 84 jam 96 jam 108 jam 120 jam 144 jam 

Metestrus 

Pelepasan 

spons vagina 
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 Bagian vulva dan sekitarnya diamati apakah terdapat lendir atau tidak untuk 

mengamati kelimpahan lendir. Vulva rusa dibuka menggunakan speculum 

sehingga terlihat bagian serviks rusa. Kelimpahan lendir diamati pada bagian 

vagina rusa. Kateter dimasukan ke dalam serviks, ditarik secara perlahan supaya 

lendir dapat tertarik. Kateter dikeluarkan dari serviks, tingkat kekeruhan lendir 

diamati dan dinilai berdasarkan skoring. Sebagian lendir diletakan pada bagian 

ujung jempol kemudian ujung jari telunjuk ditempelkan pada ujung jempol yang 

terdapat lendir, lendir dan mengukur spinnbarkeit lendir menggunakan jangka 

sorong. 

 Berikut adalah metode skoring profil lender serviks melalui  pengamatan 3 

parameter, yaitu : 

1. Kelimpahan lendir, pengukuran dilakukan dengan metode skoring : 

Skor 1 : Lendir sedikit dan hanya terdapat di cincin serviks 

Skor 2 : Lendir sedikit tetapi terlihat sampai dinding vagina 

Skor 3 : Lendir cukup banyak dan terlihat menggantung di vulva 

Skor 4 : Lendir berlimpah, menggantung di vulva dan sekitar 

pangkal ekor 

Skro 5 : Lendir berlimpah, menggantung di vulva sampai paha 

bagian belakang 

2. Spinnbarkeit 

Lendir disedot dengan kateter lalu diletakan pada ujung jempol. 

Selanjutnya meletakan ujung jari telunjuk pada ujung jempol yang 
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terdapat lendir. Selanjutnya lendir direnggangkan. Pada awal titik putus, 

lendir diukur menggunakan jangka sorong. 

3. Tingkat kekeruhan 

Pengukuran tingkat kekeruhan lendir dilakukan dengan sistem skoring : 

Skor 1 : Keruh dan kental 

Skor 2 : Keruh dan cair 

Skor 3 : Transparan dan kental  

Skor 4 : Transparan dan cair 

3.3.8. Analisis data 

 Data hasil pengamatan berupa dinamika profil lendir akan dianalisis secara 

deskriptif untuk menggambarkan tanda-tanda berahi melaui profil lendir pada 

setiap fase berahi. Kelimpahan lendir dan tingkat kekeruhan lendir akan di uji 

menggunakan uji Mann Whitney  dengan rumus sebagai berikut : 

        
  (    )

 
    

 

Dengan hipotesis: 

 H0 : Jika U hitung  ≥  Utabel ; (tidak ada pengaruh pemberian mineral mineral Zn, 

Se dan Mg terhadap kelimpahan dan tingkat kekeruhan lendir serviks rusa 

timor). 

 H1 : Jika U hitung  ≤  Utabel ; (ada pengaruh pemberian mineral mineral Zn, Se dan 

Mg terhadap kelimpahan dan tingkat kekeruhan lendir serviks rusa timor). 

Pengolahan data menggunakan uji Mann-Whitney U-Test dilakukan 

menggunakan SPSS. 
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Spinnbarkeit akan diuji menggunakan t-test, dan dihitung dengan rumus: 

t  
X  

  X  

  √
 
n 
 
 
n 
 

 

Pengolahan data menggunakan uji T- Test dilakukan menggunakan SPSS. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

 H0 : Tidak ada pengaruh pemberian mineral mineral Zn, Se dan Mg terhadap 

nilai spinnbarkeit lendir serviks rusa Timor. 

 H1 : Terdapat pengaruh pemberian mineral mineral Zn, Se dan Mg terhadap 

nilai spinnbarkeit lendir serviks rusa Timor. 

 Oleh karena dapat diperoleh hasil tanda-tanda berahi yang tepat yang telah 

teramati untuk melatar belakangi gambaran tanda-tanda berahi yang jelas dari 

objek penelitian. 

 

  


