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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 April – 31 

Mei 2013 di rumah Bapak Sutarto Slamet yang berada di Jl. 

Panjaitan no 114 Kota Bondowoso Kabupaten Bondowoso. 

 

3.2 Materi 

3.2.1 Ternak 

Penelitian ini menggunakan 36 ekor kelinci keturunan 

New Zealand yang berumur 2 bulan dan dipelihara selama 71 

hari. Bobot rata-rata dan koefisien keragaman yang digunakan 

dalam penelitian disajikan pada Lampiran 1. 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang kelinci yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 36 kandang dengan ukuran panjang 75 cm, lebar 60 

cm, dan tinggi 50 cm. Setiap kandang dilengkapi dengan 

tempat pakan dan air minum. Peralatan lain yang digunakan 

adalah timbangan electronic kitchen scale dengan kapasitas 5 

kg dan grade 1 gram,  ember plastik, drum plastik, gelas ukur 

serta pisau. 
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3.2.3 Pakan  

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan (hijauan berupa rumput lapang dan konsentrat) tanpa 

fermentasi dan pakan (hijauan berupa rumput lapang dan 

konsentrat) yang telah difermentasi dengan bakteri 

azotobachter. 

 

3.2.4 Pembuatan Pakan Fermentasi 

3.2.4.1 Pembuatan fermentasi hijauan 

Bahan yang digunakan : 

 100 kg rumput lapang  

 10 kg bekatul 

 0,25 liter Bakteri azotobachter 

 liter air masak  

 2 sendok gula pasir 

 0,25 liter tetes sebanyak 

 drum plastik 

 

Pembuatan : 

1. Menyiapkan masing-masing bahan baku pakan yang akan 

difermentasi 

2. Bakteri azotobachter 0,25 liter dicampurkan kedalam 5 

liter air mendidih yang telah dingin, tetes 0,25 liter dan 

ditambahkan gula pasir 2 sendok. 
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3. Disiapkan terpal  di lahan kosong, kemudian rumput lapang 

diratakan di atas plastik besar. 

4. Kemudian bekatul di taburkan di atas rumput lapang, dan 

disiram dengan larutan Bakteri azotobachter, dan di aduk 

rata. 

5. Ditaburkan bekatul di atas rumput lapang, kemudian 

disiram dengan larutan Bakteri azotobachter, dan di aduk 

rata. 

6. Pakan di masukkan ke dalam drum plastic, kemudian di 

tekan-tekan agar menjadi anaerob, dan di tutup rapat 

sampai 2 hari. 

 

3.2.4.2 Pembuatan fermentasi Konsentrat 

Bahan yang digunakan : 

 100 kg konsentrat 

 0,25 liter Bakteri azotobachter 

 liter air masak 

 2 sendok gula pasir 

 0,25 liter tetes 

 Drum plastik 

 

Pembuatan : 

1. Menyiapkan masing-masing bahan baku pakan yang akan 

difermentasi 
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2. Bakteri azotobachter 0,25 liter dicampurkan kedalam 5 

liter air mendidih yang telah dingin, tetes 0,25 liter, dan 

ditambahkan gula pasir 2 sendok. 

3. Disiapkan terpal  di lahan kosong, kemudian konsentrat 

diratakan di atas plastic besar 

4. Larutan Bakteri azotobachter disiramkan diatas konsentrat, 

kemudian diaduk sampai rata. 

5. konsentrat di masukkan ke dalam drum plastic, kemudian 

di tekan-tekan agar menjadi anaerob, dan di tutup rapat 

sampai 2 hari. 

 

3.2.5 Pemberian Pakan 

Pemberian pakan hijauan sesuai perlakuan dilakukan 2 

kali sehari yaitu pada pagi (07.00 WIB), dan sore hari (16.00 

WIB) dimana diberikan secra ad libitum. Pemberian 

konsentrat sesuai perlakuan diberikan secara terbatas pada 

pagi hari. Pemberian minum dilakukan secara ad libitum. 

 

3.2.6 Pemotongan Ternak 

1 Kelinci dipuasakan 6-10 jam sebelum potong untuk 

mengosongkan usus. Pemberian minum tetap . 

2 Penyembelihan dengan memotong arteri karotis, vena 

jugularis, dan esophagus serta saluran pernafasan. 
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3 Pengulitan dilaksanakan mulai dari kaki belakang ke arah 

kepala dengan posisi kelinci digantung. 

4 Kulit perut disayat dari pusar ke ekor kemudian jeroan 

seperti usus, jantung dan paru-paru dikeluarkan. Yang 

perlu diperhatikan kandung kemih jangan sampai pecah 

karena dapat mempengaruhi kualitas karkas. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan lapang atau 

eksperimental dengan 2 perlakuan dan 18 ulangan, sehingga 

jumlah kelinci yang digunakan sebanyak 36 ekor. Perlakuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

P0 : Pemberian pakan tanpa fermentasi 

P1 : Pemberian pakan yang difermentasi 

 

3.4 Variabel 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

1. Bobot karkas 

           Bobot karkas merupakan bobot tubuh kelinci dikurangi 

dengan bobot kulit, bobot kepala, bobot kaki, bobot ekor, 

dan bobot organ dalam serta darah. 

     Bobot karkas = bobot total – (bobot kulit+bobot 

kepala+bobot ekor+bobot organ dalam + darah) 
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2. Persentase karkas 

      Persentase bobot karkas  =
berat karkas (kg)

berat hidup (kg)
  x 100 % 

 

3.5 Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung 

persentase atau rata-rata dan simpangan bakunya yang 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan rumus: 

X̅ =
∑ X

n
 

dan  

sd = √
∑(X − X̅)2

n − 1
 

Keterangan: 

X̅  = rata-rata 

X  = total sampel 

n  = banyaknya sampel 

sd  = standart deviasi 

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung 

persentase atau rata-rata dan simpangan bakunya yang 

selanjutnya dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan, 

dengan rumus sebagai berikut (Astuti, 2007): 
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thitung =
|X1 − X2|

√
sd1

2

n1 − 1
+

sd2
2

n2 − 1

 

Keterangan : 

X1  = Rata-rata kelinci dengan pakan tanpa fermentasi 

X2  = Rata-rata kelinci dengan pakan fermentasi 

Sd1  = Standard deviasi kelinci dengan pakan tanpa 

fermentasi 

Sd2  = Standart deviasi kelinci dengan pakan fermentasi  

n1  = Jumlah sampel kelinci dengan pakan tanpa 

fermentasi 

n2  = Jumlah sampel kelinci dengan pakan fermentasi 

 


