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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kandang kelompok 

ternak “Aji Jaya” Bumiaji, Batu selama 4 bulan pada 

tanggal 5 Juni sampai 19 September 2013. Sampel pakan 

kelinci dianalisa di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Kelinci 

Ternak yang digunakan dalam penelitian adalah 

15 ekor induk kelinci peranakan New Zealand white yang 

sudah satu kali melahirkan (paritas satu), dibagi dalam 3 

kelompok percobaan dengan lima kali ulangan dan rataan 

bobot badan setiap perlakuan adalah P0 2478±394; P1 

2562±86 dan P2 2666±475 g. 
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   Gambar 4. Kelinci New Zealand White untuk penelitian 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

 
     Gambar 5. Kandang metabolis untuk penelitian 

 

Kandang yang digunakan untuk penelitian yaitu 

kandang baterai sebanyak 15 buah dengan ukuran 

panjang, lebar dan tinggi 60 x 60 x 45 cm dilengkapi 

tempat pakan, tempat minum, tempat (kotak) anak. 

Perlengkapan lain yang digunakan thermohigrometer, alat 

kebersihan, dan timbangan analitik.  
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3.2.3 Pakan  

Kelinci memiliki konsumsi pakan yang tinggi 

(65-80 g/kg berat badan) dan waktu transit pakan cepat 

(±19 jam) dan dengan demikian mampu mengkonsumsi 

hijauan kualitas rendah dan masih memenuhi kebutuhan 

nutrisinya (de Blas and Wiseman, 2003). Formulasi pakan 

percobaan dihitung berdasarkan perbandingan per 

kilogram (kg) bobot badan ternak dibagi seribu dan 

dikalikan tujuh puluh g berdasarkan nutrisi dan kebutuhan 

ternak. Rumusnya adalah 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

RAL (Rancangan Acak Lengkap) yang dibagi menjadi 3 

kelompok dengan 5 kali ulangan yaitu 

P0 =  0 % tepung daun kelor  + 100 % pakan basal 

sebagai kontrol 

P1 =  5 % tepung daun kelor + 95 % pakan basal 

P2 =  10 % tepung daun kelor + 90 % pakan basal 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan Penelitian 

 

 Tahapan awal penelitian ternak kelinci paritas 1 

diadaptasikan terlebih dahulu  selama 1 minggu kemudian 

di kawinkan pada pejantan ,setelah dikawinkan diperiksa 

terlebih dahulu mana indukan yang bunting dan tidak 

bunting. Bagi indukan yang tidak bunting dikawinkan 

kembali.Indukan  yang bunting pertama 6 ekor kemudian 

6 ekor lagi dan 3 ekor .Jadi total indukan yang bunting 15 

ekor ternak,waktu bunting ± 29-35 hari 

(Purnama,2000).Dalam masa bunting diberikan pakan 

perlakuan dengan penambahan tepung daun kelor 

(Moringa oleifera) yang diduga dapat meningkatkan 

produksi susu. Setelah bunting  ± 32-40 hari indukan 

melahirkan anak dengan rata-rata litter size ± 5,2 ekor. 

Setelah induk melahirkan dilakukan pengamatan produksi 

susu kelinci selama 28 hari, untuk lebih terperinci dapat 

dilihat pada gambar 7 sebagai berikut. 
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3.4.2 Tahap Persiapan Ransum  

Tahapan awal pemberian ransum pakan penelitian 

ternak diadaptasikan terlebih dahulu selama satu minggu 

kemudian dilakukan pencampuran bahan pakan ternak 

untuk ransum penelitian. Ransum yang sudah jadi akan 

diberikan berdasarkan bobot badan induk selama laktasi 

dan ditimbang terlebih dahulu. Pemberian pakan 

dilakukan pada pagi dan sore hari, yang berupa konsentrat 

dan hijauan. Pemberian pakan yang disediakan 

disesuaikan dengan kebutuhan ternak berdasarkan bobot 

badan ternak. Pakan sebelum diberikan ditimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik. Induk kelinci di berikan 

pakan perlakuan selama 3 minggu setelah melahirkan 

setelah itu pakan induk akan dikembalikan ke pakan 
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normal tanpa perlakuan. Pakan normal yaitu pakan yang 

sama yang diberikan sebelum dan setelah melahirkan. 

Tepung daun kelor yang digunakan dijemur hingga layu 

di atas jaring – jaring yang tidak terkena sinar matahari 

secara langsung. Pengeringan kemudian dilanjutkan 

dengan menggunakan alat oven yang diatur suhunya 

sampai 60 oC selama 24 jam, apabila diremas sudah 

mudah patah baru digiling untuk mendapatkan tepung 

daun kelor. Proses pemberian ransum dapat dilihat pada 

gambar 8 dan proses pengeringan kelor dapat dilihat pada 

gambar 9 sebagai berikut. 
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Cara pengeringan tepung daun kelor 

Gambar 9. Bagan cara pengeringan tepung daun kelor 

                   digambar ulang oleh Sauveur , (2010) 

 

3.4.3 Tahap Pengamatan 

Pengamatan estimasi produksi susu kelinci 

dilakukan setiap pagi dan hanya 1 kali dalam 1 hari 

dengan cara ditimbang sebelum dan sesudah menyusui 
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pada induknya kemudian kotak anak kelinci dipisahkan 

dari induknya. Untuk PBB anak kelinci dari hasil data 

pengamatan produksi susu dapat dihitung  PBB nya 

dengan rumus. Pengamatan mortalitas anak kelinci 

dilakukan selama waktu penelitian dimana banyaknya 

jumlah anak yang mati dalam setiap perlakuan. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Estimasi Produksi Susu Kelinci 

Estimasi Produksi Susu Kelinci dihitung dari 

selisih BB anak sebelum dan sesudah menyusu induknya 

yang dilakukan satu kali dalam satu hari (Djakalia et al, 

2011) 

 

Mortalitas  

Mortalitas dinyatakan dalam persentase yang 

dihitung dari jumlah anak yang mati dibagi dengan total 

jumlah anak saat kelahiran  dikalikan 100 persen 

(Djakalia et al, 2011). 

 

  

 

 

Estimasi Produksi Susu Kelinci = BB anak sebelum menyusui (g) - BB anak sesudah menyusui (g) 

Mortalitas (%) = 
Jumlah anak yang mati (ekor)

Total jumlah anak awal
𝑥 100 % 
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Pertambahan Bobot Badan Harian Ternak (PBB) 

Pertambahan Bobot Badan  Ternak (PBB) 

dihitung dengan cara BB akhir dikurangi BB awal dibagi 

dengan jumlah hari penelitian yaitu 28 hari (Djakalia et 

al,2011) 

 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

dianalisis menggunakan analisis ragam (Anova) dan 

apabila menunjukkan hasil yang berbeda atau berbeda 

nyata, dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (Steel  

and Torrie, 1993). 

 

3.7 Batasan Istilah  

Kandang baterai  : Kandang individu yang lengkap 

dengan tempat pakan dan minum. 

Restricted feeding   :Pemberian pakan secara    

terbatas. 

Pseudoruminan : Hewan herbivora yang memiliki 

kemiripan dengan ternak 

ruminansia . 

Milk production : Produksi susu kelinci 

 

PBB = 
(BB akhir−BB awal (g)

jumlah hari penelitian (28 hari)
 

 


