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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan 

rakyat milik Pak Winarto di Desa Ngijo, Kecamatan 

Karang Ploso, Kabupaten Malang. Uji kadar BK dan BO 

feses dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Universitas Brawijaya, Kota Malang. Penelitian 

berlangsung selama 2 bulan yaitu bulan November 2015 – 

Januari 2016. 

 

3.2  Materi Penelitian  

3.2.1 Kelinci 

  Pada penelitian ini menggunakan kelinci Peranakan 

New Zealand White periode lepas sapih dengan umur 6 

minggu dan berjenis kelamin betina. Kelinci didapat dari 

peternakan rakyat milik Pak Winarto di Desa Ngijo, 

Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Kelinci yang 

digunakan sejumlah 25 ekor dengan rata - rata bobot badan 

awal 569,48 ± 44,6 g dan koefisien keragaman 7,8% 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

3.2.2 Pakan 

  Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fermentasi tepung jerami nangka dan konsentrat. Terjadi 

peningkatan kadar protein yang sangat tinggi pada 

fermentas jerami nangka. Peningkatan ini dimungkinkan 

karena pemberian ammonium sulfat dalam proses 

fermentasi yang tak digunakan secara keseluruhan oleh 
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kapang. Ammonium sulfat  memiliki kadar nitrogen yang 

tinggi sehingga tidak terjadi pelarutan saat uji kadar 

protein. Kandungan jerami nangka dan konsentrat 

tercantum pada tabel 3 di bawah ini; 

 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Zat Makanan. 

Kandungan 
Susu PAP 

* 

Fermentasi 

tepung 

jerami 

nangka ** 

Daun 

Kembang

Kol *** 

BK  88 85,59  54,92  

Abu (% BK) Maks 10 7,99 6,21  

PK (% BK) 16 19,54  15,14 

LK (% BK) 3-7 4,58  1,92  

SK (% BK) Maks 8 17,61  10,4  

Sumber :  *) PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (2013). 

**) Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 

***) Saenab dan Nurhayu (2013). 

 

  Jerami nangka yang digunakan adalah jerami dari 

buah nangka masak yang didapatkan dari industri keripik 

nangka di Wajak, Malang. Fermentasi jerami nangka 

menggunakan kapang Aspergillus niger dengan lama 

fermentasi 36 jam. Konsentrat yang digunakan adalah 

konsentrat jenis Susu PAP yang diproduksi oleh PT. Japfa 

Comfeed dan hijauan dauk kembang kol berasal dari hasil 

limbah pasar Karangploso, Malang. 
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3.2.3 Peralatan dan Kandang 

Kandang yang digunakan menggunakan sistem 

kandang individu dengan ukuran tiap kandang adalah 

panjang x lebar x tinggi yakni 50 cm x 50 cm x 50 cm. 

Kandang yang digunakan berjumlah 25 kandang dimana 

setiap kandang diisi 1 ekor kelinci. Peralatan yang 

digunakan untuk penelitian diantaranya tempat pakan dari 

tanah liat dan tempat minum yang terbuat dari plastik. 

Timbangan digital kapasitas 1000 g dengan ketelitian 0,1 g 

yang digunakan untuk menimbang bobot badan kelinci dan 

pakan. ember digunakan untuk mengangkut pakan dan 

termometer untuk mengukur suhu lingkungan serta 

pembersih kandang, alat tulis dan kalkulator. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan yang dirancang dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAL) dengan 5 perlakuan dan tiap perlakuan 

dilakukan ulangan sebanyak 5 kali. 

5 perlakuan yang dicobakan adalah: 

P0 : Konsentrat 100%  

P1 : Konsentrat 97,5% +  Fermentasi Tepung Jerami 

Nangka 2,5% 

P2 : Konsentrat 95% +  Fermentasi Tepung Jerami Nangka 

5%  

P3 : Konsentrat 92,5% + Fermentasi Tepung Jerami 

Nangka 7,5% 

P4 : Konsentrat 90% + Fermentasi Tepung Jerami Nangka 

10% 
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 Pemberian pakan dilakukan selama 6 minggu dan 

diberikan dengan cara dibatasi (restricted). Pakan 

perlakuan diberikan dengan cara mencampur konsentrat 

(yang telah digiling kasar terlebih dahulu) dengan 

fermentasi tepung jerami nangka. Kandungan Nutrisi 

konsentrat (Susu PAP) dan fermentasi tepung jerami 

nangka dapat dilihat pada Tabel 3. Kandungan nutrisi 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Pakan yang Diberikan  

Zat 

makanan 
 

Pakan 

Perlakuan   

P0 P1 P2 P3 P4 

BK (% BB) 82,12 82,07 82,03 81,99 81,95 

PK(% BK) 16,90 16,96 17,02 17,08 17,14 

LK (% BK) 4,21 4,20 4,19 4,19 4,18 

SK (% BK) 9,53 9,70 9,86 10,03 10,20 

 

3.4  Pelaksanaan Penelitia 

3.4.1 Tahap Pembuatan Tepung Jerami Nangka 

Tahap awal meliputi pembuatan fermentasi tepung 

jerami nangka. Pembuatan tepung jerami nangka 

menggunakan cara modifikasi dari Kusumawati (2001), 

yakni dikeringkan dengan sinar matahari kemudian di 

haluskan dengan menggunakan mesin grinding. Jerami 

nangka yang telah menjadi tepung kemudian difermentasi 

dengan menggunakan kapang Aspergillus niger dengan 

metode dari Nurhayati, dkk (2006). Metode pembuatan 

tepung fermentasi jerami nangka dapat dilihat pada Gambar 

5. 
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Gambar 5. Tahap Pembuatan Fermentasi Tepung Jerami 

Nangka (Modifikasi dari Kusumawati, 2001). 

 

 

Jerami nangka 

Dipisahkan dari jerami yang busuk 

Dijemur diterik sinar matahari hingga kering 

Digiling dengan menggunakan mesin grinding 

Tepung jerami nangka 

 Difermentasikan menggunakan 0,4% Aspergillus 

niger, ditambahkan dengan KCL (5%), Za (25%), 

Ammonium Sulfat (15%), NPK (5%) dan Molases 

(4%) (Nurhayati, dkk, 2006) 

Fermentsi Tepung Jerami Nangka 

(Bahan Pakan Kelinci) 

Diinkubasi dengan waktu 36 jam 

 

 
Dioven 2 - 4 jam 
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3.4.2 Tahap Adaptasi 

Kandang yang digunakan berjumlah 25 kandang 

dimana setiap kandang diisi 1 ekor kelinci. Kandang setiap 

unit percobaan diberi nomor sesuai dengan pengacakan 

perlakuan dan ulangan. Pakan dan air minum yang 

ditempatkan pada wadah dan diletakkan di dalam kandang. 

Persiapan kelinci dimulai saat kelinci yang datang 

ditimbang bobot badannya kemudian dimasukkan ke dalam 

kandang perlakuan dan dipelihara selama 7 hari dengan 

tujuan untuk membiasakan kelinci dengan perlakuan yang 

akan diterapkan dan juga untuk menghilangkan pengaruh 

perlakuan sebelumnya. Penempatan perlakuan dilakukan 

secara acak sebagai berikut : 

a. Setiap petak kandang diberi kode untuk setiap 

perlakuan. 

b. Setiap petak kandang diisi satu ekor kelinci 

yang ditempatkan secara acak 

 

3.4.3 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pakan diberikan dua kali sehari pada pagi hari yang 

berupa pakan konsentrat dan penambahan tepung jerami 

nangka berkisar pukul 07.00 W.I.B dan sore hari yang 

berupa pakan hijauan berkisar pukul 16.00 W.I.B. Cara 

pemberian perlakuan yaitu tepung  jerami nangka 

terfermentas ditimbang sebanyak 2,5 %, 5 %, 7,5 %, dan 10 

% dari jumlah pakan yang dibutuhkan ternak setiap harinya 

yaitu 100 gram/ekor/hari. Setelah ditimbang, tepung jerami 

nangka terfermentasi dicampur dengan kosentrat, kemudian 

pakan perlakuan diberikan pada ternak sesuai dengan 

kebutuhan pakan kelinci lepas sapih, sedangkan air minum 
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diberikan secara ad libitum. Pengamatan suhu dan 

lingkungan untuk mengetahui suhu rata-rata di lingkungan 

penelitian. Pengukuran dilakukan pada pukul 07.00 W.I.B 

dan 14.00 W.I.B selama masa penelitian. 

 

3.4.4 Tahap Koleksi Data 

Pengukuran konsumsi pakan kelinci dengan cara 

menimbang jumlah pemberian dikurangi sisa pakan dan 

dilakukan setiap 1 minggu sekali, dengan cara menjumlah 

pemberian pakan selama 1 minggu dikurangi sisa pakan 

dibagi 7 hari (1 minggu). Penimbangan bobot badan 

kelinci, dilakukan setiap 1 minggu sekali, hal ini untuk 

mengurangi kontak ternak dengan manusia sehingga 

menghindari tingat stress ternak. Pengambilan feses kelinci 

pada satu minggu terakhir penelitian untuk mengetahui 

kadar BK dan BO feses sehingga diketahui kecernaan BK 

dan BO. Penampugan feses dilakukan dengan cara 

menampung feses yang dikeluarkan oleh masing – masing 

ternak kelinci setiap kali defekasi selama periode 24 jam 

mulai pukul 07.00 WIB. Feses yang dihasilkan masing-

masing kelinci selama 24 jam ditimbang, kemudian dijemur 

dibawah terik matahari selama 2-3 jam untuk mengurangi 

bau amonia yang keluar. Sampel yang dikeringkan di sinar 

matahari selanjutnya dikeringkan didalam oven dengan 

suhu 60
o
C selama 24 jam kemudian digrinding dan diambil 

10% ke dalam kantong plastik yang telah diberi label dan 

tanggal untuk sampel uji. Setelah itu sampel feses di analisa 

proksimat untuk menentukan kandungan BK dan Abu 

(AOAC, 1990). 
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3.4.5 Variabel yang diukur sebagai berikut : 

1. Konsumsi pakan per ekor per hari, yaitu 

jumlah pakan yang diberikan pada kelinci 

selama 1 minggu dikurangi dengan jumlah sisa 

pakan yang dikumpulkan selama 1 minggu dan 

kemudian dibagi 7 hari. 

2. Konversi pakan 

Konversi = Konsumsi BK  

     PBBH 

3. Kecernaan Bahan Kering (KcBK) 

KcBK (%) = (konsumsi BK pakan – BK feses)  

                konsumsi BK pakan 
 

x 100% 

4. Kecernaan Bahan Organik  (KcBO) 

KcBO (%) = (konsumsi BO pakan – BO feses)  

              konsumsi BO pakan 
 

x 100% 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan 

menggunakan program excel, sedangkan data diolah 

dengan analisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak 

Lengkap. Apabila hasil sidik ragam menunjukkan 

perbedaan nyata, dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (DMRT). Menurut Mattjik dan Sumertajaya 

(2006) Model matematis Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

adalah : 

 

  Yij = µ + πi+ εij 

Dimana : 
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  i  = 1, 2, ……, t 

  j  = 1, 2, ……. r 

  Yij = Pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan 

ke-j 

  µ  = Rataan umum 

  πi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

 Εij  = Pengaruh acak pada perlakuan ke-i ulangan 

ke-j 

 

Apabila perlakuan berbeda, maka dilanjutkan 

dengan analisis Uji Jarak Berganda Duncan (Mattjik dan 

Sumertajaya, 2006). Dengan rumus sebagai berikut:   

 

  SE =  KTG  

  𝑟 

    

  Keterangan:    

 SE = Standard error 

  KT Galat  = Kuadrat Tengah Galat 

 r    = Banyaknya Ulangan 

 t    = Banyaknya Perlakuan 

 

 

3.6 Batasan Istilah 

Jerami Nangka : Serat yang berada diantara 

daging buah nangka 

Fermentasi Tepung  

Jerami Nangka : Tepung jerami nangka yang 

merupakan hasil fermentasi 

dengan menggunakan 
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kapang Aspergillus niger 

selama masa inkubasi 36 

jam. 

Peranakan  

New Zealand White : Kelinci yang memiliki ciri - 

ciri fisik New Zealand White 

namun tidak diketahui 

recording persilangannya. 

Konsentrat  

Susu PAP : Konsentrat komersil yang 

diperoduksi oleh PT. 

Comfeed Indonesia ltd. 

Konversi Pakan : Jumlah konsumsi harian 

bahan kering konsentrat dan 

hijauan yang dibagi dengan 

pertambahan bobot badan 

harian. 

Kecernaan  

Bahan Kering : Selisih antara bahan kering 

yang dikonsumsi dengan 

yang dieksresikan dalam 

feses dibandingkan dengan 

konsumsi bahan kering 

(satuan %). 

Kecernaan  

Bahan Organik : Selisih anatara bahan 

organik yang dikonsumsi 

dengan yang dieksresikan 

dalam feses dibandingkan 

dengan konsumsi bahan 

organik (satuan %). 


