
14 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Peternakan Itik milik 

Bapak Andik di Dau, Malang, Jawa Timur. Penelitian 

dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan Juli 2012 sampai 

bulan Agustus 2012. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Itik 

 Penelitian menggunakan 60 ekor itik Mojosari jantan 

dan 60 ekor itik Hibrida (persilangan antara peking dengan 

khaki campbell) produksi CV. Kuda Hitam Perkasa yang tidak 

dibedakan jenis kelamin (unsex). Pemeliharaan dilakukan 

selama ± 35 hari. 

3.2.2 Kandang dan Perlengkapan 

 Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah 

kandang litter bersekat dengan ukuran tiap petak adalah 2500 

cm
2
 = 0,25 m

2
 , dan tinggi 70cm. Perlengkapan kandang yang 

digunakan adalah tempat pakan, dan tempat minum. 

Pengukuran suhu dan kelembaban di dalam kandang 

menggunakan thermometer dan thermohygrometer ruang. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian terdiri 

dari: 

- Peralatan kebersihan meliputi: sapu, lap, ember, 

disinfektan. 

- Peralatan pemeliharaan itik meliputi: kawat, plastik, 

koran, pisau, gunting, 
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   tempat pakan dan minum, baskom, kabel tie, spidol 

hitam, sprayer, gayung. 

- Timbangan digital kapasitas 5000 (g) dengan 

ketelitian 0,01 (g). 

- Perlengkapan Brooder dan penerangan berupa lampu 

25 watt per-kandang. 

 

3.2.3 Pakan 

 Pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian 

adalah pakan komplit unggas BR1. Pemberian pakan dan 

minum diberikan secara ad libitum. Berikut komposisi pakan 

BR1 pakan periode finisher dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola faktorial 2x3x3, adapun kombinasi 

perlakuan sebagai berikut: 
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A = Jenis itik yang meliputi 2 level, yaitu : 

 a1 = itik Mojosari
 

 a2 = itik Hibrida  

B = Kepadatan kandang yang meliputi 3 level, yaitu: 

 b1 = 3 ekor/0,25m
2
 

 b2 = 5 ekor/0,25m
2 

 b3 = 7 ekor/0,25m
2 

Sehingga didapatkan 6 kombinasi perlakuan, antara lain: 

 a1b1 a1b3 a2b2 

 a1b2 a2b1 a2b3 

Kombinasi perlakuan tersebut diulang 4 kali, sehingga 

didapatkan 24 unit percobaan.  Layout kandang percobaan 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peralatan dan bahan disiapkan seminggu sebelum 

kedatangan itik. Itik menggunakan sebanyak 120 ekor yang 

terbagi 60 ekor itik mojosari dan 60 ekor itik hibrida. Masing-

masing itik terdiri dari 3, 5, dan 7 ekor dengan ulangan 

sebanyak 4 kali dan kandang ukuran 50cm x 50cm x 70cm. 

Itik diidentifikasi dengan pemberian penandaan menggunakan 

kabel tie sehingga hasil pengamatan yang didapat adalah per 
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ekor, semua itik mendapat perlakuan manajemen yang sama 

baik itu manajemen pakan, air minum, kandang, dan vaksin. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Konsumsi pakan (gram). 

Konsumsi pakan dihitung selama 30 hari 

percobaan, dengan cara jumlah ransum yang diberikan 

dikurangi dengan jumlah pakan yang tersisa. Penimbangan 

sisa pakan dilakukan setiap hari selama 30 hari. 

Konsumsi pakan = pakan yang diberikan – sisa pakan 

2. Pertambahan Bobot Badan (g/ekor/hari). 

Penimbangan bobot badan itik dihitung setiap 1 

minggu sekali.  

PBB =  BB saat ditimbang – BB sebelumnya 

      1 minggu (7 hari) 

3. Konversi Pakan atau Feed Conversion Ratio (FCR) 

Perhitungan konversi pakan untuk itik petelur 

periode starter sama dengan itik broiler yaitu 

perbandingan antara jumlah pakan yang dihabiskan 

dengan pertambahan bobot badan pada periode waktu dan 

satuan berat yang sama (untuk petelur periode starter).  

 FCR =  Konsumsi pakan 

         PBB   
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3.5  Analisa Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 

secara statistik dengan analisis ragam sesuai metode percobaan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) Pola faktorial (2x3x3), 

model matematika sebagai berikut: 

Yijk = µ + αi +βj + (αβ)ij + εij(k) 

Keterangan: 

Yijk = Peubah respon karena pengaruh bersama 

level ke-i faktor A dan level ke-j faktor B yang 

terdapat pada pengamatan ke-k 

µ = Nilai tengah umum 

αi = Pengaruh dari level ke-i dari faktor A 

(αβ)ij = Pengaruh dari level ke-j dari faktor B 

εij(k) = Galat percobaan level ke-i dari faktor A, 

level ke-j dari faktor B dan interaksi AB yang ke-i dan 

ke-j 

i = 1,2,3 … a 

j = 1,2,3 … b 

k = 1,2,3 … r 

Apabila hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan 

nyata (P>0,05) atau sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1993). 

 

3.6 Batasan Istilah 

 Itik Mojosari merupakan salah satu itik petelur unggul 

lokal yang berasal dari kecamatan Mojosari kabupaten 

Mojokerto, Jawa Timur. Itik ini berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai usaha ternak itik komersial 

(Sandhy, 2011). 



19 

 

 Itik hibrida SJ-35 adalah persilangan antara itik jantan 

Peking dan itik betina Khaki Campbell periode 

finisher. 

 Kepadatan kandang adalah kemampuan kandang 

untuk menampung jumlah itik dalam luas lantai 1 m
2
.  

 Konsumsi pakan adalah masuknya sejumlah nutrisi 

yang ada dalam ransum yang tersusun dari berbagai 

bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

ternak. 

 Pertambahan bobot badan adalah selisih antara bobot 

badan akhir (g) dengan bobot badan awal (g) selama 

waktu tertentu. 

 Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan produksi yang 

dihasilkan dalam waktu tertentu. (Rasyaf, 2000). 


