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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakasanakan dipeternakan bapak 

Suhendro yang berlokasi di Desa Jedong Kecamatan Wagir 

RT 01/RW 07 Kabupaten Malang selama 35 hari mulai 

tanggal 20 September sampai dengan 24 Oktober 2013. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Burung Puyuh  

 Burung puyuh yang digunakan adalah jenis Cortunix-

cortunix japonica yang diperoleh dari PT Malindo Kediri. 

Jumlah anak burung puyuh (DOQ) yang dipelihara sebanyak 

135 ekor berjenis kelamin betina. 

2. Kandang  

 Kandang metabolis yang dipakai dalam penelitian ini 

terbuat dari kayu dan triplek dengan ukuran masing – masing 

25 x 30 x 40 cm. Terdiri dari 27 sekat serta masing - masing 

sekat diisi dengan 5 ekor burung puyuh. 

3. Peralatan Kandang 

  Peralatan kandang yang dipakai adalah bohlam dengan 

merk dagang Chiyoda sebanyak 27 buah dengan rincian lampu 

5, 10 dan 15 watt masing – masing 9 buah. Pemasangan lampu 

berjarak 20 cm dari alas kandang. Peralatan lain yang 

digunakan adalah tempat pakan dan tempat minum, triplek 

berfungsi sebagai sekat, desinfektan, timbangan digital merek 

Camry, kertas label, termometer, kabel, tabel recording, dan 

koran yang digunakan sebagai alas kandang. 
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4. Pakan  

Pakan yang digunakan yaitu complete feed dengan tipe 

511 buatan PT Charoen Phokphand dan diberikan secara ad 

libitum. Air minum diberikan secara ad libitum. 

5. Vitamin dan Vaksin 

Vitamin yang digunakan yaitu multivitamin dengan 

merek dagang Vitastress. Vaksin yang digunakan yaitu 

Medivac ND untuk umur 4 hari yang diberikan tetes mata, 

vaksin Medivac Gumboro A untuk umur 14 hari yang 

diberikan melalui air minum, dan vaksin AI pada umur 18 hari 

diberikan secara subkutan. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Faktor 

perlakuan yang digunakan ada dua perlakuan yaitu yang 

pertama lama pencahayaan lampu (A) yang dibagi menjadi 

tiga taraf perlakuan antara lain 4 jam (A1), 8 jam (A2), dan 12 

jam (A3), sedangkan faktor perlakuan yang kedua adalah daya 

lampu yang dibagi menjadi tiga taraf perlakuan antara lain 5 

watt (B1), 10 watt (B2), dan 15 watt (B3). Masing – masing 

taraf perlakuan diulang sebanyak tiga kali, setiap unit 

perlakuan terdiri dari 5 ekor burung puyuh. Kombinasi antara 

kedua faktor perlakuan dan ulangan dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut. 
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Tabel 3. Konfigurasi Perlakuan dan Ulangan 

Lama 

Pencahayaan 

Lampu (A) 

Daya Lampu (B) 

Ulangan (K) 

1 2 3 

  5 WATT (B1) A1B1 A1B1 A1B1 

4 JAM (A1) 10 WATT (B2) A1B2 A1B2 A1B2 

  15 WATT(B3) A1B3 A1B3 A1B3 

  5 WATT (B1) A2B1 A2B1 A2B1 

8 JAM (A2) 10 WATT (B2) A2B2 A2B2 A2B2 

  15 WATT(B3) A2B3 A2B3 A2B3 

  5 WATT (B1) A3B1 A3B1 A3B1 

12 JAM (A3) 10 WATT (B2) A3B2 A3B2 A3B2 

  15 WATT(B3) A3B3 A3B3 A3B3 

Keterangan : 

A : Faktor Perlakuan pertama (lama pencahayaan lampu) 

B : Faktor Perlakuan kedua (daya lampu) 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelititan ini adalah : 

1. Konsumsi pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang diberikan 

pada ternak dikurangi dengan sisa pakan dan pakan yang 

tercecer. Konsumsi pakan dihitung dengan menimbang jumlah 

pakan setiap kali pemberian kemudian dikurangi dengan bobot 

pakan sisa dan pakan tercecer. Konsumsi pakan yang dihitung 

adalah jumlah pakan yang dikonsumsi burung puyuh selama 

35 hari. 

2. Bobot Badan 

 Bobot badan diperoleh dengan menimbang burung 

puyuh setiap minggu untuk mendapat bobot badan mingguan 
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dan yang digunakan dalam perhitungan adalah peningkatan 

bobot badan burung puyuh setiap minggu. 

3. Konversi Pakan 

 Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah 

pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan bobot 

badan atau produksi telur. Cara menghitung konversi pakan 

adalah : 

Konversi pakan = 
(g)Badan Bobot 

(g)Pakan  Konsumsi

 
3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh selama penelitian yang meliputi 

konsumsi pakan, bobot badan, dan konversi pakan dianalisa 

dengan menggunakan analisa keragaman (analysis of 

variance) dengan dua faktor perlakuan, jika terdapat 

perbedaan nyata atau sangat nyata maka dilanjutkan dengan 

uji Duncan’s. Model statistik yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Yijk = µ + αi+ βj + (αβ)ij + εijk 

Keterangan : 

Yij : Pengamatan pada satuan percobaan ke-k yang 

memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke-I dari faktor 

A dan taraf ke-j dari faktor B  

µ : Nilai tengah umum 

αi : Pengaruh taraf ke-i dari faktor A  

βj : Pengaruh taraf ke-j dari faktor B 

(αβ)ij : Pengaruh taraf ke-k dari faktor A dan taraf ke-j dari 

faktor B 

εijk : Pengaruh acak dari satuan percobaan ke-k yang 

memperoleh kombinasi perlakuan ij. εij  N(0,σ2). 
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3.6. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut 

: 

1. Pemesanan DOQ. 

2. Persiapan kandang yang meliputi pembuatan kandang dan 

pemberian sekat antar kandang dengan triplek. 

3. Persiapan peralatan kandang dan pemasangan lampu 

dengan masing – masing sekat diberi satu buah lampu 

dengan daya yang berbeda – beda dengan macam daya 

lampu antara lain 5 watt, 10 watt dan 15 watt. 

4. Pembersihan dan sanitasi kandang diantaranya fumigasi 

dengan menggunakan KMnO4 dan Formalin.  

5. Pencucian tempat pakan dan minum menggunakan 

detergen. 

6. Pemberian nomor kandang secara acak. 

7. Penempatan burung puyuh pada setiap kandang dengan 

jumlah masing-masing 5 ekor dan ditimbang bobot 

badanya sebelum ditempatkan pada kandang perlakuan. 

8. Pemberian pakan dan minum, pada hari pertama setelah 

DOQ masuk dalam kandang air minum dicampur dengan 

gula merah untuk mengurangi stress DOQ selama proses 

pengangkutan. 

9. Dilakukan penimbangan pakan sebelum diberikan dan sisa 

pakan serta pakan yang tercecer. 

10. Dilakukan pemberian vaksin ND untuk umur 4 hari yang 

diberikan tetes mata, vaksin  Gumboro A untuk umur 14 

hari yang diberikan melalui air minum, dan vaksin AI 

pada umur 18 hari  diberikan subcutan. 

11. Dilakukan penggantian koran setiap 5 hari sekali atau jika 

dinilai sudah basah dan kotor. 

12. Dilakukan penimbangan burung puyuh setiap minggunya. 
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3.7 Batasan Istilah 

1. Burung puyuh : Burung puyuh yang dipakai pada 

penelitian ini adalah burung puyuh betina jenis Cortunix-

cortunix japonica dengan umur 1 hari sampai dengan 35 

hari. 

2. Lampu : Lampu penerangan yang dipakaai dalam 

penelitian ini adalah lampu bohlam dengan daya 5 watt, 10 

watt, dan 15 watt. 

3. Pencahayaan tambahan : Diberikan selama 4 jam, 8 jam 

dan 12 jam mulai jam 18.00. 


