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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 sampai 9 

November 2016 di Kelompok Tani Ternak (KTT) Susu Makmur yang berlokasi di 

Dusun Banyudono, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah. Analisis hematologi lengkap dilaksanakan di Rumah Sakit Hewan 

Prof. Soeparwi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta. 

3.1. Materi  

Materi yang digunakan adalah 12 ekor sapi perah pada masa laktasi bulan 

ke 5 dan 6 pada periode ke I dengan bobot badan rata-rata sebesar 389,17 kg (CV 

6,94%) dan produksi susu rata-rata sebesar 13,76 l (CV 10,61%). Ternak 

dikelompokkan secara acak menjadi 3 kelompok perlakuan. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 ekor ternak. Pakan yang diberikan berupa hijauan berupa rumput 

gajah dan konsentrat berbentuk mash dan pellet. Konsentrat berbentuk mash 

berasal dari KUD dan konsentrat berbentuk pellet berupa “Lactoplus” diproduksi 

oleh PT. Cargill Indonesia. Perlakuan yang diberikan berupa suplementasi sodium 

bicarbonate (MALAN, China) dalam pakan dengan level 0,8% dan 1%. 

Suplementasi sodium bicarbonate dilakukan setiap pemberian pakan pagi dan 

sore. Peralatan yang digunakan meliputi peralatan kandang berupa pita ukur, 

timbangan pakan, serta tempat pakan dan minum, serta peralatan pengambilan 
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sampel darah berupa spuit dan tabung EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid). 

Alat yang digunakan adalah alat hemodialisa (Mindray BC-2800 Vet, China). 

3.2. Metode 

Penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu persiapan, adaptasi dan perlakuan, 

serta analisis data. 

3.2.1. Persiapan 

Tahap persiapan berlangsung selama 30 hari meliputi mempersiapkan 

ternak, ransum, bahan yang menjadi perlakuan, dan menentukan rancangan 

percobaan. Persiapan ternak dilakukan dengan memilih 12 ekor ternak dengan 

periode dan bulan laktasi yang seragam berdasarkan rekording, kemudian 

dilakukan pengacakan ternak, mengestimasi bobot badan dengan mengukur 

lingkar dada dan dihitung dengan rumus Schroll. Bobot badan tiap ternak tersaji 

dalam Lampiran 1. Menghitung produksi susu setiap pagi dan sore, berat jenis 

(BJ), serta kadar lemak susu seperti yang tersaji dalam Lampiran 2. Menghitung 

kebutuhan BK tiap ternak berdasarkan data yang telah didapat seperti yang tersaji 

dalam Lampiran 3. 

Rumus Scroll = Bobot Badan = 
 LD       

   
 

Persiapan ransum dilakukan dengan menganalisis pakan dengan analisis 

proksimat, hasil analisis tertera pada Tabel 1. Menyusun ransum sesuai dengan 

kebutuhan nutrisi berdasarkan bobot badan, produksi susu, kadar lemak susu, dan 

berat jenis susu sesuai dengan tabel NRC (2001). Penyusunan ransum tertera pada 
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Tabel 2. Sodium bicarbonate dicampurkan dalam pakan konsentrat. 

Tabel 1. Hasil Analisis Proksimat Bahan Pakan. 

Bahan Pakan BK* Abu* PK* LK* SK* BETN** TDN*** 

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

Rumput Gajah 25,3 19,7 9,13 2,86 23,3 44,9 52,7 

Konsentrat 

Berbentuk Mash 
83,7 19,6 12,2 4,14 17,1 46,9 47,3 

Konsentrat 

Berbentuk Pellet 
86,4 13,6 15,8 4,22 16,1 50,3 59,0 

 

Keterangan :  

    *) Hasil Analisis Laboratorium 

  **) BETN dihitung dengan rumus: 
          BETN (%) = 100 – (Abu + PK + LK + SK) 

***) Menurut Rumus Hartadi dkk. (1986) yaitu: 

TDN (%) untuk hijauan = -54,572 + 6,769 (SK) – 51,083 (LK) + 1,851 

 (BETN) – 0,334 (PK) – 0,049 (SK)
2 
+ 3,384 

 (LK)
2
 – 0086 (SK) (BETN) + 0,687 (LK) 

 (BETN) + 0,942 (LK) (PK) – 0,112 (LK)
2
 (PK) 

TDN (%) untuk sumber protein = -133,726 – 0,254 (SK) + 19,593 (LK) + 

 2,784 (BETN) + 2,315 (PK) + 0,028 

 (SK)
2
 - 0,341 (LK)

2
 – 0,008 (SK) (BETN)

 – 0,215 (LK) (BETN) – 0,19 (LK) (PK) + 

 0,004 (LK)
2 
(PK) 

 

Tabel 2. Komposisi Ransum. 

No. Bahan Pakan 
Komposisi 

BK 
BK PK LK SK BETN 

  ---- % ---- ---------------------- kg -------------------- 

1. Rumput gajah 58 6,96 0,64 0,20 1,62 3,13 

2. 
Konsentrat 

Berbentuk Mash 
25 3,00 0,37 0,12 0,51 1,41 

3. 
Konsentrat 

Berbentuk Pellet 
17 2,04 0,32 0,09 0,33 1,03 

 Total 100 12     

 

3.2.2. Adaptasi dan Perlakuan 

Tahap adaptasi berlangsung selama 7 hari. Tahap perlakuan dilakukan 

selama 21 hari. Tahap adaptasi dan perlakuan dilakukan dengan memberikan 
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sodium bicarbonate yang dicampurkan dalam konsentrat sesuai perlakuan untuk 

masing-masing ternak. Contoh perhitungan suplementasi sodium bicarbonate 

dapat dilihat pada Lampiran 3. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi dan sore 

hari setelah pemerahan sesuai dengan ransum yang telah disusun. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini antara lain menimbang sisa pakan pagi dan sore setiap 

ternak, menghitung konsumsi pakan masing-masing ternak sebagai evaluasi 

kecukupan nutrisi berdasarkan produksi susu yang dihasilkan, dan mencatat 

produksi susu setiap ternak. 

3.2.3. Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan pada hari ke 21 penelitian yakni 3 jam setelah 

pemberian pakan, data yang diambil berupa sampel darah. Sampel darah diambil 

menggunakan spuit melalui vena jugularis sebanyak 5 ml lalu dimasukkan ke 

dalam tabung EDTA, kemudian sampel disimpan dalam cool box. Sampel darah 

selanjutnya dianalisis di Laboratorium Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi UGM. 

Pengukuran frekuensi nafas dilakukan 3 jam dan 6 jam setelah pemberian pakan 

dengan cara menghitung pernafasan masing-masing ternak selama 1 menit. 

Pengukuran pH urin dilakukan 3 jam dan 6 jam setelah pemberian pakan dengan 

cara menampung urin setiap ternak kemudian diukur menggunakan pH meter. 

3.3.  Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 3 perlakuan level suplementasi sodium bicarbonate yang berbeda 

dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan berupa: 
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T0 = Ransum tanpa penambahan sodium bicarbonate (kontrol). 

T1 = Ransum + Sodium bicarbonate 0,8% BK. 

T2 = Ransum + Sodium bicarbonate 1% BK. 

Taraf sodium bicarbonate yang diberikan didasari oleh National Research 

Council (NRC) (1989). Data yang terkumpul selanjutnya diolah secara statistik 

menggunakan  Anova pada taraf 5% kemudian apabila ditemukan perbedaan yang 

nyata, maka dilanjutkan dengan uji wilayah Ganda Duncan (Steel dan Torrie, 

1993). Adapun model matematis dan hipotesis statistik yang diterapkan adalah 

sebagai berikut : 

Yij =     τi   εij   

Keterangan : 

Yij = Gambaran hematologis ternak yang memperoleh perlakuan suplementasi 

sodium bicarbonate dalam pakan ke i pada ulangan ke j. 

  = Nilai rataan umum 

τi = Pengaruh aditif dari perlakuan suplementasi sodium bicarbonate dalam

 pakan ke i. 

εij = Pengaruh galat yang memperoleh perlakuan suplementasi sodium 

bicarbonate dalam pakan ke i pada ulangan ke j. 

Kriteria pengujian yang diterapkan adalah jika F hitung < F tabel maka H0 

diterima dan H1 ditolak sedangkan jika F hitung ≥ F tabel maka    ditolak dan 

H1 diterima.  

H0 : 0 = 1 = 2 = 0 ; tidak ada pengaruh suplementasi sodium bicarbonate dalam 

pakan terhadap gambaran hematologis ternak. 

H1 : minimal ada satu i  0 ; minimal ada pengaruh suplementasi sodium 

bicarbonate dalam pakan terhadap gambaran hematologis ternak. 

  


