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BAB III 

 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober–1 November 2017 di UPTD 

Mulyorejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Analisis proksimat pakan 

dilakukan di Lab. Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian 

Universitas Diponegoro, Semarang. Analisis mineral di Lab. Kimia FMIPA 

Universitas Negeri Semarang. Pengukuran total protein plasma darah di Rumah 

Sakit Hewan Prof. Soeparwi, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta. Analisis kadar protein susu di Lab. Rekayasa Pangan dan 

Hasil Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. 

 

3.1. Materi 

 

Materi yang digunakan meliputi 16 ekor sapi perah laktasi Peranakan 

Friesian Holstein (PFH) bulan laktasi ke 1–4 dan periode laktasi ke I–V 

(Lampiran 1), dengan rata-rata bobot badan 416,82 ± 33 kg dan rata-rata produksi 

susu 1 masa laktasi sebesar 2.391,95 ± 544,12 liter. Bahan pakan yang digunakan 

meliputi rumput gajah, konsentrat, herbal (tepung daun pepaya dan tepung kunyit) 

serta mineral proteinat (Zn proteinat dan Se proteinat). Peralatan terdiri dari botol 

susu untuk menampung produksi susu, spuit 10 ml untuk mengambil darah, 

tabung vacutainer EDTA untuk menyimpan sampel darah, cooling box untuk 

menyimpan sampel darah dan susu, Ice gel untuk mempertahankan suhu didalam 

cooling box, timbangan untuk menimbang pakan. 
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3.1.1. Pakan 

 

Hasil analisis proksimat bahan pakan dan susunan ransum yang diberikan 

dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2. Hasil Analisis Proksimat Bahan Pakan Penelitian 

Bahan Pakan BK Abu PK LK SK
 

BETN* TDN** 

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

Rumput Gajah 22 15,85 11,50 1,89
 

33,50 37,26 53,72 

Konsentrat 88,76 6,74 15,28 4,51
 

6,72
 

66,75 80,60 

Daun Pepaya 88,45 14,48 24,61 6,38
 

19,10
 

35,43 64,21 

Kunyit 82,33 10,76 7,68 0,92 15,47
 

65,17 61,60 

Zn Proteinat 94,85 9,27 44,80 0,99 41,05 3,89 34,79 

Se Proteinat 90,58 7,79 41,01 1,53 31,76 17,91 47,29 
Keterangan : Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang.  

* BETN = 100% - (%PK + %LK + %SK + %Abu) 

** TDN dihitung berdasarkan rumus Sutardi (2001) 

     TDN Rumput gajah (SK > 18% dan PK < 20%) 

      =70,6 + (0,259×PK) + (1,01×LK) – (0,760×SK) + (0,0991×BETN) 

     TDN Konsentrat dan Kunyit (SK < 18% dan PK < 20%) 

      =2,79 + (1,17×PK) + (1,74×LK) – (0,295×SK) + (0,810×BETN) 

     TDN Daun pepaya, Zn proteinat dan Se proteinat (SK > 18% dan PK > 20%) 

      =3,17 + (0,640×PK) + (2,08×LK) – (0,0675×SK) + (0,940×BETN) 

Tabel 3. Susunan Ransum yang diberikan 

Bahan Pakan T0 T1 T2 T3 

Komposisi ------------------------------(% BK)------------------------------ 

Rumput Gajah 47,93 47,52 47,13 46,73 

Konsentrat 52,07 51,62 51,19 50,76 

Daun Pepaya - 0,45 - 0,45 

Kunyit - 0,42 - 0,42 

Zn Proteinat - - 1,48 1,44 

Se Proteinat - - 0,20 0,19 

Jumlah 100 100 100 100 

Kandungan Nutrien      

Abu (%) 11,11 11,12 11,07 11,09 

PK (%) 13,47 13,49 13,99 14,00 

LK (%) 3,25 3,26 3,22 3,22 

SK (%) 19,56 19,54 19,90 19,87 

BETN (%) 52,61 52,59 51,83 51,82 

TDN (%) 67,72 67,67 67,19 67,16 

Zn (mg/kg) 24,59 24,92 82,67 82,94 

Se (mg/kg) 0,30 0,30 0,78 0,78 
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3.2. Metode 

 

Metode penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1) tahap 

persiapan, 2) tahap perlakuan dan tahap pengambilan data serta 3) tahap analisis 

data.  

 

3.2.1. Tahap Persiapan 

 

Tahap persiapan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, kegiatan dari tahap 

ini meliputi menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama penelitian. 

Herbal berupa daun pepaya dan kunyit di potong kecil-kecil dan dijemur hingga 

kering, kemudian dibuat tepung dengan bantuan mesin grinder. Bahan yang 

digunakan untuk membuat Zn proteinat antara lain 6,25 kg bungkil kedelai; 3,13 

kg onggok; 54,35 gram ZnO dan 18,75 liter aquadest, sedangkan bahan untuk 

membuat Se proteinat antara lain 2,08 kg bungkil kedelai; 1,04 kg onggok; 1,77 

gram SeO2 dan 6,24 liter aquadest. Pembuatan Zn proteinat dan Se proteinat 

dilakukan dengan merendam bahan dengan aquadest selama 24 jam dan diaduk 

setiap 2 jam sekali, kemudian di jemur dibawah sinar matahari.  

Bahan penelitian yang terdiri dari rumput gajah, konsentrat, daun pepaya, 

kunyit, Zn proteinat dan Se proteinat dianlisis proksimat dan kandungan 

mineralnya, lalu memilih sapi dan menduga bobot badan dengan cara mengukur 

lingkar dada sapi menggunakan pita meter kemudian dihitung dengan rumus 

Schrool (Abidin, 2002) : 

Bobot Badan (kg) =  
( ingkar dada (cm)   22)2

100
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Setelah menduga bobot badan dan mengetahui kandungan nutrisi bahan 

pakan maka selanjutnya adalah menghitung jumlah pemberian herbal serta 

menghitung kekurangan mineral Zn dan Se pada masing-masing ternak. 

 

3.2.2. Tahap Perlakuan dan Pengambilan Data 

  

Tahap perlakuan pakan dilaksanakan selama 21 hari, pemberian pakan 

dibagi menjadi 2 yaitu pagi dan sore hari dengan cara menambahkan herbal, 

mineral proteinat serta kombinasi antara herbal dan mineral proteinat ke dalam 

konsentrat. Pemberian konsentrat dilakukan sebelum pemberian rumput gajah. 

Terdapat 4 macam perlakuan, yaitu :  

T0 = Ransum kontrol  

T1 = T0 + herbal (tepung daun pepaya 0,015% BB dan tepung kunyit 0,015% 

BB) 

T2 = T0 + mineral proteinat (disesuaikan dengan kekurangan masing-masing 

ternak hingga mencapai dosis Zn 82,67 mg/kg BK dan Se 0,78 mg/kg 

BK atau 2 kali rekomendasi NRC (2001)). 

T3 = T0 + kombinasi herbal dan mineral proteinat (tepung daun pepaya 

0,015% BB, tepung kunyit 0,015% BB,  mineral proteinat disesuaikan 

dengan kekurangan masing-masing ternak hingga mencapai dosis Zn 

82,67 mg/kg BK dan Se 0,78 mg/kg BK atau 2 kali rekomendasi NRC 

(2001)). 

Ransum kontrol terdiri dari rumput gajah dan konsentrat dengan kandungan 

PK 13,47% dan TDN 67,72%. Perhitungan suplementasi herbal dapat dilihat pada 
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Lampiran 2 dan suplementasi mineral proteinat pada Lampiran 3. Parameter yang 

diukur selama penelitian meliputi konsumsi protein pakan, total protein plasma 

darah, dan produksi protein susu. 

  

Konsumsi protein pakan 

 

Pengambilan data konsumsi protein pakan dilakukan pada hari ke 6 sampai 

dengan hari ke 21. Penimbangan sisa pakan dilakukan pada pagi dan sore hari. 

Jumlah pemberian dan sisanya dikalikan dengan Bahan Kering (BK) untuk 

mengetahui konsumsi BK dan hasil dari konsumsi BK dikalikan dengan kadar 

Protein Kasar (PK) pakan untuk mengetahui konsumsi PK. Data konsumsi BK 

dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6, sedangkan data konsumsi PK pada Lampiran 

7 dan 8. Rumus perhitungan konsumsi BK dan PK sesuai petunjuk Sunu dkk. 

(2013) adalah sebagai berikut : 

Konsumsi BK (kg) = (Pemberian (kg) × BK (%)) – (Sisa (kg) × BK (%)) 

Konsumsi PK  = Konsumsi BK × % PK pakan  

 

Total protein darah 

 

Pengambilan sampel darah dilakukan pada hari ke 21, yaitu setelah 3 jam 

pemberian pakan pagi. Pengambilan sampel darah melalui vena jugularis 

menggunakan spuit 10 ml, kemudian sampel darah dimasukan ke vacutainer 

EDTA. Vacutainer EDTA diletakan pada kotak vacutainer supaya posisinya dapat 

berdiri kemudian dimasukan kedalam ice box yang telah terisi ice gel. Sampel 

darah diukur di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi, Fakultas Kedokteran Hewan, 
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Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk mengetahui total protein plasma 

darah. 

Pengukuran total protein plasma darah menggunakan alat Hand 

Refractometer SPR-N (ATAGO). Sebelum digunakan, alat harus dikalibrasi 

terlebih dahulu dengan aquades hingga menunjukkan batas indeks refraksi pada 

skala 0 (nol). Setelah dilakukan kalibrasi, pelindung prisma dibuka dan sampel 

darah diteteskan pada prisma sebanyak 1–3 tetes. Total protein plasma darah 

dibaca dengan cara melihat skala pada bagian belakang alat. Skala dapat dibaca 

pada ruangan yang bercahaya.  

 

Kadar protein susu 

 

Pengambilan sampel susu dilakukan pada hari ke 21 dari pemerahan pagi 

dan sore. Sampel susu dimasukan ke dalam botol yang sebelumnya telah 

disterilkan, kemudian susu dihomogenkan secara proposional dan diambil sampel 

susu sebanyak 100 ml untuk dianalisis kadar protein susu. Selama pengangkutan 

sampel susu dimasukan ke dalam ice box yang telah terisi ice gel. Analisis kadar 

protein susu dilakukan di Lab. Rekayasa Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. 

Analisis kadar protein susu menggunakan metode Kjeldahl (AOAC, 2005). 

Alur metode Kjeldahl yang pertama adalah tahap destruksi, yaitu sebanyak 0,5 g 

sampel susu dimasukan ke dalam labu destruksi dan ditambahkan 0,5 gr 

katalisator (selenium reagen mixture). Selanjutnya 10 ml H2SO4 pekat bebas N 

dengan berat jenis 1,84 ditambahkan ke dalam labu destruksi. Kemudian sampel 
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didestruksi didalam ruangan asam selama 1 sampai 1,5 jam atau hingga warna 

cairan menjadi jernih. Setelah warna cairan menjadi jernih, kemudian pemanas 

(kompor gas) dimatikan dan ditunggu ± 15 menit hingga labu dingin.  

Selanjutnya adalah tahap destilasi, yaitu isi labu destruksi dipindahkan ke 

dalam labu destilasi (erlenmeyer volume 1 lt) dan erlenmeyer ditutup  

menggunakan penyumbat karet. Labu destruksi dibilas dengan aquades sebanyak 

3 kali, aquades hasil bilasan dimasukan dengan bantuan corong ke dalam labu 

destilasi lewat saluran pada penyumbat labu destilasi. Total aquades yang 

digunakan sebanyak 100 ml. Kemudian 40 ml NaOH 45% dimasukan ke dalam 

labu destilasi dan saluran kaca ditutup serta dikencangkan penutupnya. 

Erlenmeyer 100 ml disiapkan dan diisi dengan 5 ml asam borat 4% (jenuh) yang 

telah ditetesi 2 tetes indikator MR-MB (campuran 2 bagian metil merah 0,2% 

dalam alkohol dan bagian metilen blue 0,2% dalam alkohol) sebagai penangkap. 

Ujung kondensor dicelupkan ke dalam asam borat. Setelah kondensor siap 

kemudian kran air pendingin dibuka. Sumber pemanas dinyalakan pada alat 

destilasi (kompor listrik pada posisi 300 watt). Destilasi dilakukan sampai volume 

destilat pada erlenmeyer mencapai 40 ml. Kondensor diangkat ketika volume 

destilat mencapai ± 35 ml sehingga ujung kondensor tidak lagi tersentuh oleh 

cairan penangkap. 

Terakhir adalah tahap titrasi, cairan hasil destilasi ditirasi menggunakan 

HCL 0,1 N sampai terjadi perubahan warna cairan. Blangko dibuat dengan jalan 

destilasi 100 ml aquades yang telah ditambah 40 ml NaOH 45%. Hasil destilasi 
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ditangkap dengan 5 ml asam borat. Setelah semua proses selesai, kemudian kadar 

protein susu dihitung dengan rumus : 

% N = 
 ml     – ml Blangko     ormalitas      1 ,00   100

mg sampel
 

% Protein total =  % N × Faktor konversi (6,38) 

Setelah diketahui kadar protein susu, maka dilakukan perhitungan produksi 

protein susu dengan rumus sesuai petunjuk Kartini (2016) : 

Produksi protein susu (kg) = Kadar protein susu (%) × Produksi susu (kg) 

 

3.2.3. Tahap Analisis Data 

 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) sesuai petunjuk Mass dan Prastiwi (2016) dengan tingkat signifikasi pada 

taraf 5%, apabila diperoleh hasil yang signifikan maka dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

Model Matermatika RAL : 

Yij = μ   τi   ɛij ; i = perlakuan (1,2,3,4) 

  j = ulangan (1,2,3,4)  

Keterangan : 

Yi j = Total protein darah dan produksi protein susu ke-j yang memperoleh 

perlakuan suplementasi herbal, mineral proteinat serta kombinasi herbal 

dan mineral proteinat. 

μ  = Nilai tengah umum (rata-rata populasi) total protein darah dan produksi 

protein susu.  



22 

 

 

 

τi =  Pengaruh aditif dari perlakuan suplementasi herbal, mineral proteinat 

serta kombinasi herbal dan mineral proteinat ke-i. 

ɛij =  Pengaruh galat percobaan pada sapi perah ke-j yang memperoleh 

perlakuan suplementasi herbal, mineral proteinat serta kombinasi herbal 

dan mineral proteinat ke-i. 

Hipotesis statistik  

H0  =  τ0 = τ1= ... = τ4 ... = 0; tidak ada pengaruh suplementasi herbal, mineral 

proteinat serta kombinasi herbal dan mineral proteinat terhadap total 

protein darah dan produksi protein susu.  

H1  =  minimal ada satu τi ≠ 0; minimal ada satu perlakuan suplementasi herbal, 

mineral proteinat serta kombinasi herbal dan mineral proteinat yang 

mempengaruhi total protein darah dan produksi protein susu. 

Kriteria pengujian 

a. Apabila nilai F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

  


