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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di “Agus” Farm, 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu untuk percobaan pakan secara 

in vivo dan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk 

analisis kandungan pakan dan feses. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei - Juli 2015. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ternak 

 Kambing yang digunakan sebanyak 12 ekor terdiri 

atas paritas 3 bulan laktasi 3 sebanyak 4 ekor, paritas 4 bulan 

laktasi 3 sebanyak 2 ekor, paritas 5 bulan laktasi 3 sebanyak 1 

ekor, paritas 3 bulan laktasi 4 sebanyak 2 ekor, paritas 4 bulan 

laktasi 4 sebnyak 2 ekor, paritas 5 bulan laktasi 4 sebanyak 1 

ekor. 

 

3.2.2. Bahan pakan 

 Bahan pakan yang di teliti adalah kangkung kering 

(Ipomoea reptans) atau sering disebut rendeng kangkung, 

yang diperoleh dari pengepul di kecamatan Junrejo, kota Batu 

yang di produksi dari Lamongan. Sedangkan pakan yang 

diberikan adalah rumput gajah dan konsentrat yang 

diformulasi sendiri. 

 

3.2.3. Peralatan 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

: 
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a. Kandang individu yang dilegnkapi dengan tempat 

pakan dan tempat minum serta penampung feses. 

b. Timbangan ternak manual untuk mengukur BB 

ternak dengan kapasitas 100 kg dengan ketelitian 

0,01 kg. 

c. Timbangan digital untuk menimbang sampel 

pakan ( pemberian dan sisa ) dan feses dengan 

kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,01 kg. 

d. Kantong plastik untuk menyimpan sampel pakan 

pemberian, pakan sisa dan feses. 

e. Seperangkat peralatan analisis proksimat untuk 

menentukan kandungan nutrien dalam pakan dan 

feses yang meliputi BK, BO dan PK. 

f. Grinder untuk menghaluskan sampel bahan pakan 

dan feses yang akan dianalisis. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

secara in vivo dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK), dimana pengelompokannya  didasarkan 

pada produksi susu awal, dengan 3 perlakuan pakan dimana 

setiap perlakuan menggunakan 4 ekor ternak sebagai ulangan. 

Pakan yang diberikan dengan proporsi antara rumput gajah : 

konsentrat 50 : 50 dalam BK. Pemberian level kangkung 

kering sebesar 15%, 20% dari kebutuhan BK kambing. 

Perlakuan disusun sebagai berikut : 

 

P1
   = Rumput gajah + Konsentrat 

P2  =  Rumput gajah + Konsentrat + kangkung kering (15% 

BK dari kebutuhan BK)  
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P3  =  Rumput gajah + Konsentrat + kangkung kering (20% 

BK dari kebutuhan BK)  

 

 

Tabel 1. Bahan pakan penyusun konsentrat dengan 

proporsinya 

Bahan Pakan Proporsi (%) 

Pollard 7,27 

Bungkil Kopra 9,09 

Empok Jagung 9,09 

Dedak 9,09 

Mineral 0,72 

Tetes 1,09 

Susu PAP 18,80 

Ampas Tahu 45,45 

 

3.3.1. Periode penelitian 

Penelitian ini merupakan percobaan feeding trial 

dengan metode koleksi total sesuai dengan pentunjuk Harris 

(1970), yang terdiri dari tiga periode yaitu : 

 

1. Periode adaptasi pakan 

 Tahap adaptasi dilaksanakan selama 1 minggu. Pada 

tahap ini pakan yang diberikan adalah hijauan dan konsentrat. 
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Pada fase ini ternak dibebaskan untuk berada di kandang 

metabolis. Manfaat dari periode ini adalah membiasakan 

ternak untuk berada dalam kandang individu dan 

menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya. Dalam tahap ini 

dilakukan pencatatan jumlah pakan hijauan dan konsentrat 

yang dikonsumsi dan pengukuran produksi susu. Tahap 

adaptasi dianggap selesai setelah konsumsi pakan kambing 

stabil.  

2. Periode pendahuluan 

 Pada periode ini ternak dikelompokkan berdasarkan 

produksi susu awal. Periode ini ternak diberi pakan perlakuan 

sampai konsumsinya konstan selama 1 minggu. Tahap 

pendahuluan ini bertujuan membiasakan ternak mengkonsusi 

pakan perlakuan yaitu kangkung kering. Pada periode ini juga 

dilakukan pengukuran produksi susu serta terhadap jumlah 

pakan yang diberikan dan sisa pakan, pada periode akhir 

dilakukan penimbangan BB ternak. 

 

3.3.2. Tahap koleksi data  

 Tahap ini dilakukan selama 60 hari dengan pemberian 

pakan pada ternak sesuai dengan perlakuan (P1, P2, P3) dan 

dilakukan pengamatan terhadap konsumsi pakan seperti 

jumlah pakan yang diberikan dan sisa pakan dan jumlah feses 

dalam 7 hari terkhir. Pengambilan sampel pakan pemberian 

dan pakan sisa dilakukan setiap hari, sedangkan pengambilan 

sampel dan pencatatan data ekskresi feses dilakukan pada saat 

7 hari terakhir periode koleksi data.  

 

1. Koleksi sampel pakan pemberian dan sisa pakan 

Pakan yang diberikan adalah hijauan rumput 

gajah, konsentrat dan kangkung kering. Sisa pakan 
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diambil pada pagi hari per perlakuan sebelum ternak 

diberi pakan baru, selanjutnya ditimbang untuk 

mengetahui beratnya. Pada akhir tahap koleksi data, 

sampel sisa pakan dikomposit secara proposional 

kemudian diambil sub sampel. Sampel pakan 

pemberian dan sisa pakan digiling dengan grinder 

untuk dianalisis kandungan BK, BO dan PK. Dari 

proses ini dapat diukur tingkat konsumsi ternak. 

Konsumsi pakan yang dimaksut adalah KBK, KBO 

dan KPK.  

Konsumsi dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

Konsumsi BK       = [Pakan pemberian x % 

BK Pakan pemberian] –      

[Sisa pakan x % BK Sisa 

pakan] 

Konsumsi BO       = [BK Pakan pemberian x 

% BO Pakan pemberian] 

– [BK Sisa pakan x % 

BO Sisa pakan] 

Konsumsi PK       = [BK Pakan pemberian x 

% PK Pakan pemberian] 

– [BK Sisa pakan x % 

PK Sisa pakan] 

 

2. Koleksi Feses 

Koleksi feses dilakukan pada 7 hari akhir 

tahap koleksi data. Selama tahap koleksi feses 

disemprot formalin 10%. Feses per perlakuan 

ditampung selama 24 jam. Feses segar dikoleksi per 

perlakuan kemudian ditimbang , selanjutnya 
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dikeringkan matahari. Setelah kering matahari, 

sampel ditimbang lagi. Sampel dihomogenkan dan 

diambil sebanyak 200 g dari total koleksi feses 

harian. Sampel dimasukkan dalam kantong plastik 

yang diberi label nama sampel, tanggal pengambilan 

sampel dan No. ternak. Selanjutnya sampel 

dikomposit dari tiap ternak secara proposional dan 

diambil sub sampel sebanyak 200 g kemudian 

digrinding menggunakan grinder untuk dianalisis 

kandungan BK dan BO. 

Kecernaan BK, BO di hitung dengan rumus: 

Kecernaan Bahan Kering (BK) (KcBK) (%) 

KCBK (%)

=
Σ 𝐵𝐾 𝑟𝑎𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 − Σ 𝐵𝐾 𝑓𝑒𝑠𝑒𝑠

Σ 𝐵𝐾 𝑟𝑎𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖
 𝑥 100% 

 

Kecernaan BO (KcBO) (%) 

                           KCBO (%)

=
Σ 𝐵𝑂 𝑟𝑎𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 − Σ 𝐵𝑂 𝑓𝑒𝑠𝑒𝑠

Σ 𝐵𝑂 𝑟𝑎𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖
 𝑥 100% 

 

Kecernaan BK dan BO tercerna di hitung dengan 

rumus: 

Konsumsi BK tercerna (kg) = Konsumsi BK 

(kg) × KCBK (%) 

Konsumsi BO tercerna (kg) = Konsumsi BO 

(kg) × KCBO (%) 

3.4.  Variabel pengamatan 

  Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Konsumsi Nutrien (BK,BO dan PK) 
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2. Kecernaan nutrient yang meliputi KcBK dan 

KcBO  

 

3.5.  Analisis Statistik 

 Analisis statistik dilakukan setelah data terkumpul 

lengkap dengan menggunakan RAK dengan 3 perlakuan 4 

ulangan sesuai petunjuk Yitnosumarto (1991). Model linier 

analisis ragam yang dugunakan adalah. 

Yij = µ + Ti + βj + εij 

 

Keterangan : 

 Yij : Hasil pengamatan 

 µ : nilai tengah umum 

 Ti : pengaruh pada kelompok ke-i 

 βj : pengaruh pada perlakuan ke-j 

 Εij : galat percobaan padaperlakuan ke-i dan ke-j 

 

 Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata dan 

sangat nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh pada masing-masing perlakuan (Yitnosumarto, 

1991). 
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