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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu 

      Penelitian ini telah dilaksanakan selama 8 minggu 

mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 2 Mei 2014 di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya yang berlokasi di Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. Analisis proksimat dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

      Penelitian  ini  menggunakan 120  ekor  burung  

puyuh  betina  jenis Coturnix-coturnix japonica yang 

dibeli dari daerah Pare Kediri Jawa Timur yang berumur 2 

minggu. Adaptasi dilakukan selama 1 minggu dan 

dipelihara selama 8 minggu. Rata-rata bobot badan DOQ 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55,57±0,15 

/ekor dengan koefisien keragaman 1,10%. Rata-rata bobot 

badan puyuh yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

174±0,12 gram/ekor dengan koefisien keragaman 1,40%. 

Rata-rata bobot badan puyuh dalam penelitian ini 

disajikan pada Lampiran 3 dan 4. 

 

3.2.1 Kandang dan Peralatan 

      Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kandang batterai dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 40 

cm, dan tinggi 20 cm yang berjumlah 24 kotak dengan isi 

5 ekor/kotaknya. Setiap kotak dilengkapi dengan tempat 
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minum dalam dan tempat pakan berada diluar yang 

berbentuk memanjang dan terbuat dari pipa yang dibelah 

dua. Setiap jarak 3 kotak dipasang lampu penerangan 40 

watt yang juga berfungsi sebagai penghangat ruang. 

Pengukuran suhu di dalam kandang menggunakan 

termometer ruang. Peralatan lain yang digunakan antara 

lain timbangan digital dengan ketelitian 0,01 g dan 0,1 g, 

gilingan pakan, kertas karon tebal yang berfungsi sebagai 

penyekat tempat pakan, desinfektan, alat penyemprot, 

kabel,tempat feses, busa pencuci, sikat botol, dan kuas 

serta peralatan kebersihan lainya. 

 

3.2.2 Tepung Kulit Singkong Fermentasi 

      Kulit singkong mentah didapatkan dari rumah industri 

pembuatan singkong keju di daerah Sukarno Hatta kota 

Malang dan berasal dari varietas Manihot utilissima 

dengan warna kulit putih kekuningan. Prosedur 

pembuatan tepung kulit singkong fermentasi disajikan 

pada Gambar 1 di bawah ini.
 

 

 

 

 

 

 

 

Kulit Singkong segar  (1 kg) 

Dihilangkan kulit luarnya dan dicuci bersih 

Dioven 60
o
 C selama ± 24-48 jam 

Digiling Kasar 

21,74 3,54 5,97 14,57 2816,15 

 Direndam air ± 45 menit  

Ditiriskan 

21,74 3,54 5,97 14,57 2816,15 
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Gambar 1. Bagan Prosedur Pembuatan Tepung Kulit  

                   Singkong Fermentasi 

Sumber: Hidayat (2009); Mirwandhono, dkk. (2006). 

Dikukus selama ± 30 menit sampai terjadi gelatinisasi 

Didinginkan di suhu ruang 

1)
(NH4)2SO4  (31,25 g) 

2)
NaPO4.2H2O  (7,19 g) 

3)
MgSO4  (2,08 g) 

4)
KCl  (0,63 g) 

FeSO4  (0,31 g) 
5)

CaCl  (0,28 g) 

 

Ditambahkan 8g Aspergillus niger(1.7 x 10
7 
CFU/g) 

Inkubasi  selama 4 hari (25-37
o 
C) 

Dioven suhu 60 
0
 C selama ± 48 jam 

Digiling Halus 

Tepung kulit singkong fermentasi (680 g) 
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Peningkatan protein substrat dipengaruhi oleh kandungan 

protein sejati dari miselia kapang yang disebabkan oleh 

penambahan mineral N-anorganik seperti (NH4)2SO4  

(Tijani, Jamal, Amal, dan Mirghani 2012). 

3.2.3 Pakan 

      Pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pakan basal yang diproduksi oleh PT. Charoen 

Pokphan dengan merk dagang BP104. Kandungan nutrisi 

dari pakan ini disajikan pada Tabel 6 di bawah ini. 

Tabel6.Kandungan Nutrisi pada Pakan Basal Puyuh Fase 

Layer 

Kandungan 

Nutrisi 

Konsentrat BP104 

Label
1) 

Hasil analisis
2) 

Kadar air 

Bahan kering 

Energi Metabolis 

Protein  

Lemak 

Serat 

Abu 

Kalsium 

Phospor 

Antibiotik 

Max 13,00 % 

- 

- 

20,00-22,00 % 

Min 3,50 % 

Max 5,00 % 

Min 12,00 % 

Min 3,00 % 

Min 0,60 % 

- 

- 

- 

86,63% 

2842,18 Kkal /kg 

22,31% 

3,65% 

5,50% 

15,56% 

- 

- 

- 

Sumber:  
(1) 

Label pakan komplit butiran puyuh petelur 

dewasa produksi PT. Charoen Pokphand 

Indonesia. 
                              (2) 

Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang (2014). 
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Kulit singkong sebelum dan setelah difermentasi 

dilakukan pengujian terhadap kandungan nutrisinya 

sebelum dipakai dalam penelitian. Hasil kandungan 

nutrisi tepung kulit singkong sebelum dan setelah 

fermentasi disajikan pada Tabel 7 di bawah ini. 

 

Tabel 7. Kandungan Nutrisi Tepung Kulit Singkong  

               Sebelum dan Setelah Fermentasi. 

Kandungan Nutrisi Sebelum  Setelah  

PK (%) 5,32 14,64 

SK (%) 21,1 11,85 

LK (%) 1,47 2,15 

Abu (%) 4,2 2,2 

EM (Kkal/kg) 2374,30 2496,61 

*) Berdasarkan 100% bahan kering 

Sumber : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan  

   Makanan Ternak Fakultas Peternakan,  

   Universitas Brawijaya, Malang. 

 

      Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan PK sebesar 9,32% dan energi metabolis 

sebesar 122,31% serta penurunan serat kasar sebesar 

9,25%. Sebelum penelitian dimulai dilakukan perhitungan 

terhadap kandungan nutrisi pakan disetiap perlakuan 

(Lampiran 15). Hasil perhitungan kandungan nutrisi 

pakan di setiap perlakuan disajikan pada Tabel 8 di bawah 

ini. 
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Tabel8. Kandungan Nutrisi pada Pakan Perlakuan 

Perla-

kuan 

Pembe- 

rian (
*
) 

Kandungan Nutrisi 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Abu 

(%) 

EM 

(Kkal/Kg) 

P0 100% PB 22,31 3,65 5,50 15,56 2842,18 

P1 PB + 8% 

TKSF 

21,74 3,54 5,97 14,57 2816,58 

P2 PB + 10% 

TKSF 

21,61 3,51 6,07 14,36 2810,76 

P3 PB+ 12% 

TKSF 

21,49 3,49 6,18 14,13 2805,15 

Keterangan : (
*
) PB = Pakan Basal; TKSF = Tepung Kulit      

    Singkong Fermentasi. 

3.2.4 Vitamin 

      Vitamin yang digunakan yaitu multivitamin dengan 

merk dagang Vitachik diberikan pada umur 14-44 hari. 

Umur 45 (awal bertelur) seterusnya diberikan egg 

stimulant untuk meningkatkan produksi telur, selain itu 

multivitamin juga berfungsi untuk meningkatkan bobot 

badan serta mempertahankan produksi. Vitamin di 

peroleh dari PT. Medion. 

 

3.3 Metode 

      Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  

ini adalah  metode  penelitian  percobaan lapang yang 

dirancang dengan 4 perlakuan dan 6 kali ulangan 

sehingga di dapatkan 24 unit percobaan, masing-masing 

unit percobaan diisi 5 ekor puyuh. Perlakuan yang 

digunakan:  
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P0 :   Pakan Basal  

P1 : Pakan Basal + 8% Tepung Kulit  

                            Singkong Fermentasi  

P2 : Pakan Basal + 10% Tepung Kulit  

                            Singkong Fermentasi  

P3 : Pakan Basal + 12% Tepung Kulit  

                           SingkongFermentasi  

 

      Penambahan pakan perlakuan dapat langsung 

ditambahkan ke dalam 100% pakan basal (top up), sesuai 

dengan metode penelitian yang telah dilakukan oleh 

Anggriawan, Srianto, dan Warsito (2013). Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dan apabila terdapat perbedaan 

pengaruh yang nyata maka akan dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s. 

      Penempatan setiap perlakuan dan ulangan ditentukan 

dengan sistem pengacakan sehingga setiap perlakuan dan 

ulangan memiliki kondisi dan peluang yang sama dalam 

menerima perlakuan. Pengacakan perlakuan dilakukan 

dengan cara menggunakan tabel bilangan acak, secara 

manual atau menggunakan komputer (Suhaemi, 2011). 

Denah lokasi pengacakan perlakuan dan ulangan disajikan 

pada Tabel 9 di bawah ini. 

Tabel 9. Denah Pengacakan Kandang Perlakuan Peneli- 

               tian 

1 

P0U1 

2 

P0U6 

3 

P2U6 

4 

P1U6 

5 

P2U5 

6 

P0U2 

7 

P3U4 

8 

P1U5 

9 

P0U3 

10 

P2U4 

11 

P3U5 

12 

P1U4 
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13 

P1U3 

14 

P0U4 

15 

P1U2 

16 

P2U3 

17 

P3U3 

18 

P0U5 

19 

P3U2 

20 

P1U1 

21 

P2U2 

22 

P3U1 

23 

P2U1 

24 

P3U6 

 

       Kandang dibersihkan dengan menggunakan 

desinfektan dengan tujuan membebaskan kandang dan 

peralatan di dalamnya dari bibit penyakit. Sebelum 

penelitian dilakukan, puyuh yang digunakan untuk 

penelitian diadaptasikan selama 7 hari dengan pakan 

perlakuan untuk menghidari stress pakan. Penelitian 

dilakukan selama 8 minggu, sebelum puyuh dimasukkan 

ke dalam kandang, bobot badan ditimbang terlebih dahulu 

agar diketahui bobot badan awal sebelum diberi 

perlakuan.  

      Air minum diberikan secara ad libitum. Setiap hari 

tempat pakan dan tempat minum dibersihkan sebelum 

pemberian pakan dan air minum. Pemberian pakan 

burung puyuh dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari 

dengan proporsi 60% pada pagi hari dan 40% pada sore 

hari. Penambahan tepung kulit singkong fermentasi 

dilakukan dengan cara mencampur secara merata ke 

dalam pakan setelah pakan basal tersebut digiling menjadi 

bentuk mash sesuai dengan level penambahan. 

 

3.4 Variabel 

      Variabel yang diukur antara lain bobot hidup, 

persentase karkas, dan persentase giblet (jantung, hati, 

gizzard, dan limpa). Berikut akan diuraikan di bawah ini. 

1. Persentase karkas 
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Persentasi karkas dihitung dari bobot karkas 

dibagi bobot hidup dikali 100% (Utami dan 

Riyanto. 2002). Komponen karkas meliputi 

daging, tulang, dan lemak. 

2. Persentase giblet 

Persentase giblet dihitung dengan cara 

membandingkan masing-masing (bobot jantung, 

hati, gizzard, limpa) dengan bobot hidup dikali 

100% (Marginingsih, 2004). 

 

3.5 Analisis Data 

      Data yang berupa angka, data kuantitatif atau data 

yang dikuantitatifkan akan di dianalisis secara statistik, 

yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan apabila 

terdapat perbedaan pengaruh  yang nyata maka akan 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Model 

Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut: 

Y12 = μ + 1ٱ + €  ij 

   I = 1,2,……….p 

  J = 1,2………..n 

keterangan: 

Y12 = Nilai pengamatan ke-I, ulangan ke-j 

m  = Nilai tengah umum 

 Pengaruh perlakuan ke-i = 1ٱ

€ = Kesalahan (galat) perobaan pada perlakuan ke-i, 

ulangan ke-j. 

 

3.6 Batasan Istilah 

           1. Puyuh : Puyuh betina strain Coturnic- 

  coturnic japonica yang berumur 
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  minggu dan dipelihara selama 8  

  minggu. 

      2. Giblet  : Organ dalam yang terdiri dari  

    jantung, ampela/gizzard, dan  

    limpa. 

      3. Karkas  : Bagian dari tubuh ternak setelah  

   disembelih dan dikurangi darah,       

   kepala, leher, kaki, bulu, organ  

  dalam/viscera. 

      4. Organ dalam : Meliputi saluran pencernaan,  

   pernapasan dan saluran repro- 

   duksi.  

      9. Kulit singkong : Kulit singkong yang digunakan  

  berasal dari kulit ketela pohon      

   (Manihot utillisima) yang telah  

  dibersihkan dan dibuang kulit  

  luarnya. 

           10. Fermentasi : Proses pembiakkan mikroor-   

   ganisme terpilih (Aspergillus  

   niger) pada  media kulit  

   singkong dengan kondisi  

   tertentu sehingga mikroorga- 

   nisme tersebut dapat berkem- 

   bang dan merubah komposisi  

   kimia media tersebut sehingga  

   menjadi bernilai gizi lebih baik. 

 

 

 


