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III. MATERI DAN METODE

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Maret 2013. Lokasi penelitian

adalah peternakan sapi Bali “Harapan Jaya” di Desa Seko Lubuk Tigo Kabupaten

Indragiri Hulu. Penelitian ini dilaksanakan selama 1,5 bulan.

1.2. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sapi Bali sebanyak 6

(enam) ekor, secara fisik tampak sehat dan berumur ≥1 tahun dipelihara secara

intensif. Bahan penelitian meliputi ethylene diaminete traacetic acid (EDTA),

kapas dan alkohol 70%. Beberapa alat untuk koleksi spesimen darah meliputi

spuit ukuran 5cc, tabung darah, es batu, rak tabung darah, cool box dan kandang

jepit.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 2 (dua) perlakuan

yaitu pra-adaptasi dan pasca-adaptasi pakan. Peubah yang akan diukur adalah

profil darah sapi Bali. Peubah-peubah tersebut meliputi:

1. Jumlah eritrosit (juta/mm3) yaitu jumlah sel darah merah dalam setiap

milimeter kubik darah (Kerr, 2002).

2. Kadar hemoglobin (gram/100 ml) yaitu massa hemoglobin dalam setiap

100 ml darah (Kerr, 2002).

3. Nilai hematokrit (%) yaitu volume semua eritrosit dalam 100 ml darah

(Nugroho, 2012).
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1.4. Prosedur Kerja

Tahapan pekerjaan dalam penelitian ini terdiri atas 1) survei pendahuluan;

2) koleksi sampel sapi dan spesimen darah pra-adaptasi pakan 3) pengiriman dan

pemeriksaan laboratorik terhadap spesimen darah pra-adaptasi; 4) perlakuan

pasca-adaptasi pakan selama 2 minggu; 5) koleksi spesimen darah pasca-adaptasi

pakan; 6) pengiriman dan pemeriksaan laboratorik terhadap spesimen darah

pasca-adaptasi; dan 7) analisis data. Tahapan di atas dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Survei pendahuluan dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian.

2. Koleksi spesimen darah vena Jugularis sebanyak 3 cc dilakukan sebanyak

2 (dua) kali yaitu pada saat pra-adaptasi dan pasca-adaptasi pakan dan

pemeriksaan laboratorik. Spesimen darah dikirim ke laboratorium untuk

dilakukan pemeriksaan darah rutin (jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan

nilai hematokrit).

3. Analisis data terhadap setiap perlakuan.

3.5. Analisis Data

Data yang terhimpun ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan Uji t

Berpasangan (paired t test) menurut Riwidikdo (2008). Rumus Uji t tersebut

adalah sebagai berikut :Rumus	umum	Uji	t	Berpasangan(	 	 	 )	adalah ∶ 	 	/√
dari rumusan tersebut juga dapat dibuat rumusan 	 = .√
dimana adalah silisih/beda antara nilai pra dengan pasca-adaptasi.̅ adalah rata-rata dari beda antara pra dengan pasca-adaptasi.
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̅ = ( + + ⋯+ )
adalah simpangan baku dari d

n  adalah banyanknya sampel

sedangkan	nilai	dari	simpangan	baku	 = ( 1 + 2 + ⋯+ )

( ) adalah :

∑ 2= 1 − ∑ 		= 1 2 	
( )


