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BAB 3 BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kandang bapak Subur yang 

terletak di Jl. Perum Citra Pesona Buring Raya D2 No.9 

Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang. Analisis proksimat dilaksanakan di Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai tanggal 24 September 

2017 sampai tanggal 29 Oktober 2017. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Puyuh 

Penelitian ini menggunakan puyuh (Coturnix coturnix 

japonica) sebanyak 192 ekor yang berumur 7 hari berjenis 

kelamin betina. Puyuh diperoleh dari daerah Gondanglegi, 

Kabupaten Malang. 

3.2.2 Jus Cacing Fermentasi 

Jus cacing fermentasi di produksi oleh CV RAJ 

Organik, prosedur pembuatan yaitu, air kelapa 1 liter di campur 

dengan molases 1 liter kemudian direbus. Cacing yang sudah 

dipanen sebanyak 20 Kg dipisahkan dari tanah. Kemudian di 

hancurkan selanjutnya dimasukkan kedalam rebusan air kelapa 

dan molases. Dipanaskan dengan suhu < 40oC selama 5 menit. 

Kemudian dimasukkan ke tong fermentasi, didinginkan ± 6 jam 

setelah itu ditambahankan 1liter probiotik dan difermentasi 

selama 21 hari. 
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Tabel 2. Kandungan nutrisi jus cacing fermentasi 

Nutrisi Jumlah (%) 

Protein  

Lemak  

Air  

Abu  

Karbohidrat  

Ca  

P  

5,60 

0,87 

83,67 

1,49 

8,37 

1,01 

0,14 

Sumber: Hasil uji laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya, (2017)  

3.2.3 Pakan  

Pakan yang digunakan dalam penelitian adalah pakan 

puyuh fase layer yang berbentuk crumble. Pakan ini diproduksi 

oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia. Kandungan nutrisi pada 

pakan dapat dilihat pada tabel 3. Air minum diberi perlakuan 

yang diletakkan padah wadah kecil, setelah habis diberi minum 

tanpa perlakuan secara ad libitum. 

Tabel 3. Kandungan nutrisi pakan puyuh petelur PT. Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk. 

Nutrisi Jumlah (%) 

Air Maks. 12 

Protein kasar 19-21 

Lemak kasar 3-7 

Serat kasar Maks .6 

Abu Maks. 13 

Gross Energy (Kkal/kg) 4198,01 

Kalsium 2,5-3 

Phospor 0,6-0,9 

Antibiotik + 

Sumber: Label pakan PT. Japfa Comfeed Indonesia, (2017). 
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3.2.4 Kandang Penelitian 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang battery. Kandang yang digunakan bertipe battery 

berjumlah delapan buah, yang dibagi menjadi tiga bagian yang 

berukuran 40 x 40 x 22 cm dimana tiap petak diisi delapan ekor 

puyuh. Tiap petak dilengkapi dengan tempat pakan, tempat 

minum, penampung ekskreta, dan penampung telur. Peralatan 

lain yang digunakan adalah lampu penerangan, timbangan 

kapasitas 5 kg dengan ketelitian satu gram (digunakan untuk 

menimbang pakan perlakuan), thermometer dan alat pembersih 

kandang. Tata letak pengacakan kandang perlakuan disajikan 

pada gambar 1. 

P0U6 P1U1 P2U5 P3U5 P1U5 P2U3 P3U1 P0U2 

P2U6 P3U6 POU4 P1U3 P3U3 P0U3 P1U6 P2U1 

P0U5 P1U2 P2U4 P3U4 P1U4 P2U2 P3U2 P0U1 

Gambar 2. Tata Letak Pengacakan Kandang Sesuai dengan 

Perlakuan pada Penelitian. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan yang dirancang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan 

adalah 4 perlakuan dan 6 kali ulangan dengan masing-masing 

ulangan sebanyak 8 ekor. Perlakuan yang diberikan dengan 

melarutkan jus cacing fermentasi ke dalam air lalu diberikan 

dengan wadah minum berukuran kecil. Perlakuan yang 

diberikan kepada puyuh adalah: 

P0 = Pakan basal + Jus cacing 0 % dengan air 100 % 

P1 = Pakan basal + Jus cacing 0,5 % dengan air 99,5 % 

P2 = Pakan basal + Jus cacing 1 % dengan air 99 % 

P3 = Pakan basal + Jus cacing 1,5 % dengan air 98,5 % 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan kandang meliputi perakitan kandang, 

pembersihan kandang dengan sapu, kemudian mensterilkan 

kandang dengan menggunakan air yang dicampur dengan 

desinfektan dengan tujuan membebaskan kandang dan 

peralatan dari bibit penyakit. Setiap plot kandang diberi tempat 

pakan dan minum perlakuan. Pemberian pada setiap plot diberi 

tanda untuk membedakan antar perlakuan dan ulangan. 

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

a. Tahap Adaptasi Ternak 

Puyuh yang digunakan berumur 7 hari. Adaptasi pakan 

dan minum pada puyuh dilakukan selama 5 hari. Pakan dan air 

minum disesuaikan dengan perlakuan, pakan yang digunakan 

berbentuk fine crumble. 

b. Pemberian Pakan dan Minum 

Pemberian pakan dilakukan secara ad libitum setiap 

harinya. Pemberian air perlakuan dilakukan pada pukul 07.00 

WIB. Setiap hari tempat minum dibersihkan sebelum dilakukan 

penggantian air minum. Pemberian air minum dilakukan 

dengan cara memberikan terlebih dahulu air perlakuan pada 

wadah minum, diberikan sampai habis dan selanjutnya diberi 

air minum tanpa perlakuan secara ad libitum. 

3.4.3 Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan pada saat puyuh berumur 

14 hari, dengan pertimbangan puyuh telah lepas dari masa 

brooding. Data yang diambil adalah konsumsi pakan, 

Pertambahan Bobot Badan (PBB), konversi pakan dan umur 

pertama kali bertelur. Pengambilan data diakhiri jika produksi 

puyuh sudah mencapai 10 % dari jumlah puyuh yang digunakan 

untuk penelitian. 
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3.5 Variabel Pengamatan 

3.5.1 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan diukur dengan menghitung selisih 

antara pakan yang diberikan dengan jumlah yang tersisa selama 

1 minggu pemberian pakan sehingga dapat diperoleh konsumsi 

pakan harian dalam satuan g/ekor per hari (Triutami, 

Muflichatun, Kasiyati, Tyas dan Saraswati, 2016). Pengambilan 

data konsumsi pakan puyuh dilakukan selama 35 hari. Rumus 

untuk menghitung konsumsi pakan sebagai berikut: 

3.5.2 Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan diukur dari selisih penimbang 

bobot badan akhir minggu dengan awal minggu dalam g/ekor. Total 

pertambahan bobot badan dihitung menggunakan rumus: PBB 

(g/ekor) sama dengan bobot badan minggu pertama dikurangi bobot 

badan minggu berikutnya (Julendra, Zuprizal, dan Supadmo, 

2010). 

 

3.5.3 Konversi Pakan 

Konversi Pakan adalah perbandingan antara konsumsi 

pakan dengan bobot badan (Muharlien, Achmanu, dan R. 

Rachmawati. 2011). Rumus untuk menghitung konversi pakan 

sebagai berikut:  

3.5.4 Umur Pertama Kali Bertelur 

Umur dewasa kelamin puyuh dapat dilihat dari petama 

kali puyuh bertelur. Kemudian dicatat tanggal pada hari tersebut 

untuk menandai umur dewasa kelamin puyuh (Triutami dkk., 

2016) 

PBB(g/ekor) = BB awal (g) − BB akhir(g) 

Konversi Pakan = 
Jumlah pakan yang dikonsumsi (g)  

Bobot badan (g)
 

Konsumsi Pakan (gram) = Pakan Pemberian (g) – Sisa Pakan (g)  
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3.6 Analisis Data 

Penelitian menggunakan 4 perlakuan dengan 6 ulangan 

sehingga didapatkan 24-unit percobaan yang setiap unitnya 

berisi delapan ekor puyuh. Data yang diperoleh dari penelitian 

ini dianalisis menggunakan analisis ragam dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola searah, dengan syarat semua media 

percobaan dan lingkungan kecuali perlakuan yang diberikan 

harus homogen. Apabila terdapat perbedaan pengaruh maka 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan’s. 

Model matematik dari analisis ragam adalah: 

 
Keterangan:  

Yij  = nilai yang diamati 

µ  = nilai tengah umum 

τi  = pengaruh pada perlakuan i 

ϵij  = pengaruh acak (kesalahan percobaan) pada  

 perlakuan ke i dan ulangan ke j 

i = 1,2,3,4 

j = 1,2,3,4,5,6 

 

Uji jarak berganda duncan’s: 

 
Keterangan:  

SE = Standart Error 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

r = Banyaknya ulangan 

T = Banyaknya perlakuan 

Yij = µ + τi + ϵij 

𝑆𝐸 =
√KTG

r
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3.7 Batasan Istilah 

Jus cacing fermentasi : Pakan aditif yang berbentuk cair 

terbuat dari cacing yang telah 

difermentasi. 

Konsumsi Pakan        : Jumlah pakan yang diberikan 

kepada ternak dikurangi dengan 

sisa pakan. 

Konversi Pakan           : Hubungan antara jumlah pakan 

yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan bobot 

badan atau berat telur. 

Pertambahan bobot badan : Selisih bobot badan akhir dengan 

bobot badan awal. 

Umur pertama kali bertelur : Umur saat bertelur pertama kali. 

Pakan komersil                : Pakan lengkap yang diproduksi 

oleh pabrik yang telah 

disesuaikan dengan standar 

kebutuhan nutrisi ternak. 

Crumble                         : Pakan campuran yang disusun dari 

berbagai macam bahan pakan yang 

berbentuk butiran.


