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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada 01 April – 31 Mei 

2013 di Jl. Mayjend Panjaitan No. 114 RT/RW 018/006, 
Kelurahan Tamansari-Kecamatan Bondowoso-Kota 
Bondowoso, Jawa Timur.  

 

3.2 Materi Penelitian  
3.2.1 Kelinci 

Kelinci yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
keturunan New Zealand White (NZW) (Gambar 2) dan 
berjumlah 36 ekor kelinci lepas sapih (umur 8 minggu) dengan 
bobot badan ±500-600 g.  Kelinci tersebut  kemudian 
dipelihara sesuai dengan perlakuan yang diberikan selama 8 
minggu.  

 
Gambar 2. Kelinci yang digunakan dalam penelitian 
 

3.2.2 Pakan dan Air Minum 
Pakan yang diberikan pada kelinci yang tidak diberi 

pakan fermentasi (P0) yaitu hijauan dan pellet yang tidak 
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difermentasi. Sedangkan untuk kelinci yang tidak diberi pakan 
fermentasi (P1) diberikan pakan hijauan dan pellet yang 
difermentasi dengan kultur bakteri Azotobacter. 

Pakan hijauan diberikan sebanyak dua kali yaitu pagi 
hari pukul 06.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB, 
sedangkan pakan pellet diberikan hanya satu kali yaitu pada 
pagi hari sebelum diberi pakan hijauan. Pakan hijauan 
(fermentasi maupun yang tidak difermentasi) diberikan secara 
ad libitum dan pakan pellet (fermentasi maupun yang tidak 
difermentasi) tidak diberikan secara ad libitum tetapi dibatasi. 
Pellet diberikan sebanyak 30 gram, hal ini dilakukan karena 
untuk menghindari kelinci lebih menyukai pellet dibandingkan 
dengan pakan hijauan yang diberikan.   

Pemberian air minum pada kelinci selama penelitian 
juga secara ad libitum (tidak terbatas). Hal ini dilakukan untuk 
menjaga agar air minum selalu tersedia sehingga 
kebutuhannya tercukupi. Air minum diberikan dengan 
menggunakan tempat minum khusus kelinci. Kelinci yang 
sedang kurang fit diberikan campuran air putih matang dengan 
vitamin, obat, maupun dengan gula pasir. Diharapkan akan 
dapat cepat sehat kembali. 

 

3.3 Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 
• Kultur bakteri Azotobacter dari tanaman alfalfa. 
• Gula Pasir sebagai sumber nutrisi bakteri. 
• Air matang, bertujuan untuk membunuh bakteri lain 

yang ada di air sehingga tidak terjadi kompetisi dalam 
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perolehan pakan antara bakteri dalam air dan kultur 
bakteri Azotobacter dari tanaman alfalfa. 

• Tetes tebu untuk meningkatkan palatabilitas pakan. 
• Bekatul  

 

3.4 Peralatan 
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 
• Kandang individu dengan ukuran panjang 75 cm, lebar 

60 cm dan tinggi 50 cm sebanyak 36 buah. 
• Peralatan kandang yang meliputi tempat pakan hijauan 

dan pellet, tempat minum, serta penampung kotoran. 
• Gelas ukur untuk menakar jumlah kultur bakteri yang 

akan digunakan untuk memfermentasi pakan.  
• Plastik besar sebagai alas untuk mencampurkan pakan 

dan larutan kultur bakteri Azotobacter dari tanaman 
alfalfa. 

• Timbangan digital untuk mengetahui jumlah pakan yang 
diberikan dan jumlah sisa pakan kelinci tiap ekor serta 
untuk menimbang kelinci. 

• Sendok untuk media mengambil dan mencampurkan 
bakteri alfalfa serta untuk mengaduk larutan sehingga 
larutan tersebut menjadi homogen. 

• Ember plastik dengan kapasitas 25 liter untuk 
meletakkan bahan pakan yang akan difermentasi dan 
sebagai tempat terjadinya fermentasi pakan oleh kultur 
bakteri Azotobacter dari tanaman alfalfa. 

• Pisau untuk memotong atau mencacah hijauan yang 
digunakan sebagai bahan pakan. 
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• Gembor atau alat untuk menyiram tanaman untuk 
menyiramkan larutan diatas bahan pakan yang akan 
difementasi, jika menggunakan gembor diharapkan 
penyiramannya akan merata, serta sebagai tempat untuk 
membuat laruan dekomposer. 

• Sendok besar untuk mengambil kotoran kelinci. 
 

3.5 Pembuatan larutan dekomposer  
• Alat dan bahan harus dipersiapkan terlebih dahulu. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah kultur bakteri 
Azotobacter dari tanaman alfalfa, air matang, gula pasir 
dan tetes tebu.  

• Semua bahan dimasukkan kedalam wadah dengan 
perbandingan antara air matang dan kultur bakteri 
Azotobacter dari tanaman alfalfa adalah 20:1. 

• Bahan-bahan tersebut kemudian dicampur dan diaduk 
sampai homogen. 

 

3.6 Pembuatan pakan fermentasi 
a. Pembuatan pakan hijauan fermentasi  
• Peralatan dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu. 
• Pakan hijauan di potong-potong sehingga menjadi lebih 

kecil untuk mempermudah proses fermentasi oleh kultur 
bakteri Azotobacter. 

• Hijauan yang telah dipotong diletakkan dan diratakan 
diatas plastik besar. 

• Bekatul ditaburkan di atas hijauan, bekatul digunakan 
supaya larutan kultur bakteri Azotobacter dari tanaman 
alfalfa dapat meresap dan tidak mengendap di bawah 
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hijauan, bekatul juga berfungsi sebagai sumber energi 
untuk bakteri. 

• Larutan disiramkan secara merata di atas hijauan dan 
bekatul menggunakan gembor, kemudian dicampur 
menjadi satu dan diratakan kembali di atas plastik.  

• Bekatul ditaburkan kembali diatas hijauan dan larutan 
disiramkan kembali, kemudian dicampur menjadi satu 
hingga merata kemudian diratakan kembali di atas 
plastik. 

• Proses tersebut diulang sampai larutan tersebut habis. 
• Kemudian dimasukkan kedalam ember plastik secara 

bertahap. 
• Pada masing-masing tahap dilakukan penekanan agar 

tidak ada udara yang tinggal didalam ember. Karena 
proses fermentasi dapat berjalan baik dalam keadaan 
anaerob atau kedap udara. 

• Proses fermentasi membutuhkan waktu  selama ±2 hari 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
 

b. Pembuatan pakan fermentasi pellet sebagai berikut :  
• Peralatan dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu. 
• Pakan pellet diletakkan diratakan di atas plastik besar. 
• Kemudian larutan disiramkan secara merata di atas 

pellet menggunakan gembor. 
• Pellet dan larutan dicampur menjadi satu dan kemudian 

diratakan kembali di atas plastik.  
• Larutan disiramkan kembali, kemudian dicampur 

menjadi satu hingga merata kemudian diratakan kembali 
di atas plastik. 
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• Proses tersebut diulang sampai pellet sedikit basah, 
kemudian dimasukkan kedalam ember plastik secara 
bertahap. 

• Pada masing-masing tahap dilakukan penekanan agar 
tidak ada udara yang tinggal didalam ember. Karena 
proses fermentasi dapat berjalan baik dalam keadaan 
anaerob atau kedap udara. 

• Proses fermentasi membutuhkan waktu selama ±2 hari 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
 

3.7 Metode Penelitian  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan 2 macam perlakuan, yaitu Perlakuan 0 (P0) 
yaitu pakan hijauan maupun pakan pellet tidak difermentasi 
dengan kultur bakteri Azotobacter dan Perlakuan 1 (P1) yaitu 
pakan hijauan maupun pakan pellet difermentasi 
menggunakan kultur bakteri Azotobacter. Setiap perlakuan 
terdiri dari 18 kali ulangan sehingga jumlah keseluruhan 
kelinci yang digunakan adalah 36 ekor.  

Uji keragaman dilakukan terlebih dahulu dalam 
penelitian ini, yang diuji keragaman hanya bobot badan awal 
kelinci yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
besar atau persentase keragaman materi penelitian yang dalam 
penelitian ini berupa kelinci. Jika besar atau persentase nilai 
koefisien keragaman dibawah 20% dilanjutkan dengan uji t 
atau Rancangan Acak Lengkap (RAL). Sedangkan jika nilai 
koefisien keragaman yang didapat lebih dari 20%, akan 
dilanjutkan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).  

Hasil atau nilai koefien keragaman bobot badan awal 
kelinci dalam penelitian ini kurang dari 20% (Lampiran 1) dan 
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hanya terdapat 2 macam perlakuan, maka rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu t-test dan pada masing-
masing perlakuan dilakukan 18 kali ulangan. Uji-t digunakan 
untuk menilai rataan dan keragaman dari dua kelompok yang 
berbeda dan di analisa secara statistik. Analisa ini digunakan 
untuk  membandingkan antara rataan dan keragaman dari dua 
kelompok data, dan cocok sebagai analisa untuk dua kelompok 
rancangan percobaan secara acak (Ariyoso, 2009). 

 

3.8 Variabel Pengamatan 
3.8.1 Penampilan produksi 
a. Konsumsi pakan harian 

Konsumsi pakan harian didapatkan dari hasil 
perhitungan antara jumlah pakan yang diberikan dikurangi 
dengan jumlah pakan sisa yang tidak dimakan oleh kelinci dan 
pakan yang tercecer. Penimbangan dilakukan setiap hari, hal 
ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. 
b. Pertambahan bobot badan (PBB) harian  

Perhitungan terhadap pertambahan bobot badan 
harian dilakukan pada semua kelinci yang diberi pakan 
fermentasi maupun yang tidak diberi pakan fermentasi. 
Pertambahan bobot badan harian setiap ekor kelinci diperoleh 
dari hasil penimbangan bobot badan setiap satu minggu sekali. 
Kemudian hasil yang didapatkan setiap minggunya dirata-rata 
sehingga diperoleh nilai untuk pertambahan bobot badan 
hariannya. 
c. Konversi pakan 

Konversi pakan diperoleh jika nilai konsumsi kelinci 
sudah diketahui. Karena konversi pakan merupakan 
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banyaknya pakan yang dihabiskan untuk mendapatkan 
pertambahan bobot badan sebesar 1 gram. 

Konversi pakan =  

 

3.8.2 Kualitas feses yang dihasilkan 
• Feses ditampung di kantong penampungan yang ada di 

bawah kandang individu, 
• Feses diambil dan dibersihkan dari kandang setiap hari, 
• Feses yang dihasilkan setiap hari kemudian ditimbang dan 

dikoleksi, dalam pengoleksian feses harus disemprotkan 
dengan asam borat (boric acid). Asam borat dapat 
mengikat unsur organik dalam feses sehingga tidak akan 
mengurai, 

• Feses kelinci yang tidak diberi pakan fermentasi, dilakukan 
uji laboratorium hanya satu kali dan digunakan sebagai 
kontrol, 

• Feses kelinci yang dihasilkan oleh kelinci yang diberi 
pakan fermentasi, setiap satu minggu dilakukan uji 
laboratorium untuk mengetahui kandungan unsur organik 
dalam feses. 
 

3.9 Analisis Data  
Data Bobot Badan awal kelinci yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini dianalisis secara matematik menggunakan 
analisa keragaman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai 
koefisien keragaman dan menentukan uji selanjutnya. Uji 
keragaman hanya dilakukan pada data bobot badan awal 
kelinci, karena data bobot badan awal kelinci merupakan 

Konsumsi pakan (kg) 

Bobot badan (kg)
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penentuan uji selanjutnya yang akan digunakan. Nilai 
koefisien keragaman diatas 20% (>20%), uji lanjut yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK). Jika 
nilai koefisien keragaman di bawah 20% (<20%) (Lampiran 
1), uji lanjut yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) atau uji t (t-test). Model matematika uji keragaman 
yaitu : 

Koe isien Keragaman
sd
X

100% 

Keterangan : 
Sd : standar deviasi 
X : nilai rata-rata data 

Nilai sd tidak diketahui, model matematika mencari 
sd (standar deviasi) yaitu : 

S
X X X X X X … . . X X

n 1
 

sd s  

keterangan : 
Sd  : Standar Deviasi 
X1  : Nilai Data i 
X2  : Nilai Data 2 
X  : Nilai Rataan Data 
n  : Jumlah data 

Nilai koefisien keragaman bobot badan awal kelinci 
dalam penelitian ini kurang dari 20%, sehingga uji lanjut yang 
digunakan adalah uji t (t-test). Uji t yang digunakan dalam 
penelitian adalah t-test tidak berpasangan. Uji t (t-test) 
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merupakan prosedur pengujian parametrik rata-rata dua 
kelompok data, baik untuk kelompok data terkait maupun dua 
kelompok bebas. Jumlah data yang sedikit maka perlu 
dilakukan uji normalitas untuk memenuhi syarat dari sebaran 
datanya. Adapun model matematika dari t-test tidak 
berpasangan yaitu :  

t
|X X |

sd
n 1

sd
n 1

 

t tabel = t (α / 2).(n1 – 1+(n2-1) 
Keterangan :  
X1  = Nilai Data 1 
X2 = Nilai Data 2 
sd = Standar Deviasi 
n1 = Jumlah Data 1 
n2 = Jumlah Data 2 

Nilai sd tidak diketahui, model matematika mencari 
sd (standar deviasi) yaitu : 

S
∑ X ∑ X

n
n 1

 

sd S  

Keterangan : 
S2 = Ragam Nilai Data 
∑X2 = Jumlah Kuadrat Data 
∑X  = Jumlah Nilai Data 
n  = Jumlah data 
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sd = standar deviasi 
 

3.10 Batasan Istilah  
1. Kultur bakteri Azotobacter merupakan mikroorganisme 

yang didapatkan dari bagian akar dari tanaman alfalfa 
(pada bagian bintil akar). 

2. Pertambahan bobot badan (PBB) harian adalah rata-rata 
kecepatan pertambahan bobot badan harian yang diperoleh 
dengan berat akhir dikurangi berat awal kemudian dibagi 
lama pemeliharaan. 

3. Konsumsi pakan adalah jumlah yang dihitung setiap hari 
dengan cara menghitung pakan yang diberikan dikurangi 
sisa pakan (g/ekor/hari). 

4. Konversi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi 
untuk mendapatkan bobot badan tertentu dan dalam waktu 
tertentu. 

5. Kualitas feses adalah jumlah kandungan unsur kimia makro 
yang dikandung oleh feses yang dihasilkan oleh kelinci. 

 


