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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di peternakan kelinci ‘Azhar 

Farm’ milik Masyhuri Azhar yang beralamatkan di Jalan 

Apel, Dusun Binangun, Desa Bumiaji, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. Penelitian dilakukan selama satu 

bulan yaitu pada tanggal  9 September - 20 Oktober 2017. 

 

3.2  Materi Penelitian 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 12 kelinci New Zealand White jantan umur 35 hari 

(lepas sapih). 

3.2.1 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah 12 petak kandang battery dengan ukuran panjang 

50 x 50 x 50 cm. Bahan kandang terbuat dari kawat yang 

dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum 

berupa selang (nipple) disetiap kandangnya. Setiap 

kandang berisi 1 ekor kelinci jantan New Zealand White 

lepas sapih. Kandang battery tersebut  dilengkapi dengan 

tempat pakan, tempat minum. Peralatan pendukung yang 

digunakan meliputi timbangan digital kapasitas 5 kg 

dengan kepekaan 1 gram untuk menimbang kelinci, alat 

pengukur suhu di lokasi penelitian dan alat penerang. 

Temperatur dilokasi penelitian berlangsung dapat dilihat 

pada Lampiran 2.  

3.2.2 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pakan lengkap (complete feed) yang dipesan 



24 

 

di Azhar Farm dalam bentuk pelet dan digunakan sebagai 

pakan basal. Pakan basal tersebut tersusun atas jagung, 

polard, dedak, kulit kacang, susu skim, MBM, premix, 

dan bungkil kacang kedelai.Kandungan pakan lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Kandungan nutrisi zat makanan dalam pakan 

lengkap 
Bahan 

pakan 

BK 

(%) 

PK* 

(%) 

SK* 

(%) 

LK* 

(%) 

TDN 

(%) 

BETN 

(%) 

Abu* 

(%) 

GE* 

(%) 

         

Pakan 

Lengkap 

88,91 19,09 21,58 4,63 65,58 45,81 8,88 4148,54 

*).Berdasarkan 100% bahan kering. 

 Sumber: Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan  Ternak ,Fakultas   Peternakan Universitas 

Brawijaya (2017) 

 

3.2.3 Rumput Odot 

Pakan perlakuan berupa rumput odot. Kandungan 

rumput odot yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 5.  

 Tabel 5. Kandungan  rumput odot 

Bahan Kering(%)     Abu(%)        ProteinKasar(%) Serat Kasar (%) 

      13,48        20,34 12,34                                    25,40 

Sumber: Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan 

MakananTernak,Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya (2017) 

 

3.2.4  Kandungan Nutrisi Pakan Lengkap dan Rumput 

Odot 

Kandungan nutrisi pakan lengkap dan rumput odot 

dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi pakan lengkap dan rumput 

odot 

Perlakuan 
Kandungan Nutrisi % 

BK BO PK SK 

P0 88,91 9,12 19,09 21,58 

P1 70,05 88,25 17,40 22,54 

P2 51,20 82,52 15,72 23,49 

P3 32,34      90,4 14,03 24,45 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan lapang dengan menggunakan desain 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri atas 4 

perlakuan dan 3 kali ulangan. Pengelompokan 

berdasarkan bobot badan. Pakan yang digunakan berupa 

pakan lengkap. Perlakuan yang diberikan adalah 

menambahkan  rumput odot dalam  pakan  lengkap 

dengan formulasi perlakuan sebagai berikut: 

P0 = Pakan lengkap 100%  

P1 = Pakan lengkap 75% + Rumput Odot 25% 

P2 = Pakan lengkap 50% + Rumput Odot 50% 

P3 = Pakan lengkap 25% + Rumput Odot 75% 

Pengelompokan kelinci berdasarkan bobot badan 

terdiri dari: 

Kelompok 1: 505–540  g 

Kelompok 2: 595–611  g 

Kelompok 3: 615–670  g  

 

3.4  Prosedur Penelitian  

Alur pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalalah: 

 



26 

 

       3.4.1 Persiapan Kandang  

Persiapan kandang yaitu dengan membersihkan 

kandang beserta tempat pakan dan minum dengan 

mencucinya menggunakan air mengalir yang bersih. 

Kemudian memberikan nomor dan kartu recording sesuai 

dengan perlakuan dan kelompok dari setiap unit percobaan 

serta meletakkan tempat pakan dan tempat minum di 

dalam kandang ditempat yang mudah dijangkau oleh 

kelinci. 

3.4.2 Persiapan Kelinci   

Kelinci didapatkan dari peternakan Azhar Farm. 

Kelinci ditimbang untuk dikelompokkan berdasarkan 

bobot sapihnya. Kemudian kelinci dimasukkan kedalam 

kandang yang telah dipersiapkan. 

3.4.3 Persiapan Pakan dan Minum   

Persiapan pemberian pakan lengkap dan rumput odot 

sesuai dengan ketentuan level pemberian pakan 

ditempatkan pada wadah pakan dan diletakkan di dalam 

kandang. Sedangkan untuk minum menggunakan selang 

(nipple) yang terhubung masing-masing kandang. 

Ketinggian selang diletakkan sesuai dengan jangkauan 

kelinci. 

3.4.4 Tahap Adaptasi  

 Kelinci dimasukkan ke dalam kandang perlakuan dan 

dipelihara. Tujuh hari pertama kelinci dibiasakan dengan 

perlakuan yang diterapkan dan juga untuk menghilangkan 

pengaruh perlakuan sebelumnya. Kandang yang 

digunakan yaitu berjumlah 12 kandang dan disetiap 

kandang diisi 1 ekor kelinci New Zealand White jantan. 

 

 



27 

 

3.4.5 Pemeliharaan Kelinci   

Pemeliharaan kelinci dilakukan selama 6 minggu 

dengan memberikan pakan perlakuan secara 

teratur.Kelinci diberikan pakan perlakuan 2 (dua) kali 

sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Pemberian pakan 

dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 WIB dan sore hari 

pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk pemberian air minum 

diberikan secara adlibitum atau disediakan tanpa batas. 

Pembersihan kandang dilakukan setiap hari sebelum pakan 

diberikan. 

3.4.6 Tahap Koleksi Data  

Koleksi  data yaitu berupa konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, konversi pakan, efisiensi 

pakan. Konsumsi pakan kelinci diukur dengan cara 

menimbang jumlah pakan pemberian dikurangi sisa pakan. 

Penimbangan dilakukan pada pagi dan sore hari selama 1 

minggu yaitu dengan cara menjumlah pemberian pakan 

selama 1 minggu dikurangi jumlah sisa pakan selama 1 

minggu. Penimbangan pertambahan bobot badan (PBB) 

dilakukan setiap minggu yaitu dengan tujuan menghindari 

kelinci dari stress. 

 

3.5   Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 

a. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan yaitu jumlah pakan yang dikonsumsi 

setiap hari oleh kelinci jantan (g/ekor). Konsumsi pakan 

diketahui dengan cara menghitung jumlah pakan yang 

diberikan selama 1 minggu dikurangi dengan sisa pakan yang 

telah dijumlahkan selama 1 minggu dan dibagi total populasi 

kelinci  (Suherman, 2015). 
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b. Pertambahan Bobot Badan  

Pertambahan bobot badan merupakan bobot badan 

akhir dikurangi dengan bobot badan awal (g/ekor). 

Pertambahan bobot badan diukur dengan cara menimbang 

bobot badan kelinci New Zealand White jantan setiap 

minggu.  

 (Rizqiani, 2011) 

c. Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan jumlah pakan yang 

dikonsumsi untuk mendapatkan bobot badan tertentu dan 

dalam waktu tertentu. Konversi pakan yaitu jumlah pakan 

yang dikonsumsi dibagi dengan pertambahan bobot badan 

selama penelitian (Rizqiani, 2011). 

d. Efisiensi Pakan 

Efisiensi pakan merupakan kebalikan dari 

konversi pakan. Efisiensi pakan diperoleh dengan cara 

membagi pertambahan bobot badan dengan konsumsi 

pakan dikali 100% selama penelitian (Rizqiani, 2011). 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang didapat dari hasil penelitian di lapang 

diolah dengan menggunakan Microsoft Excel, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Hasil data 

terdapat perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) (Kharisma, 2007). 

Model matematika analisis ragam (ANOVA) yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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      Keterangan: 

 Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-1 kel  

      ke-j 

 µ = Nilai tengah umum 

 τi = Pengaruh pada perlakuan ke-i 

 βj = Pengaruh pada kelompok ke-j 

 εij = Galat percobaan pada perlakuan ke-I kelompok ke-j 

 I = Perlakuan  

 j = Ulangan 

 

Hasil sidik ragam menunjukkan perbedaan nyata, di 

lanjutkan dengan Uji jarak Berganda Duncan‘s (Matjik 

dan Sumertajaya, 2006). Model statistik yang digunakan 

sebagai berikut: 

SE =    

Keterangan: 

SE  = standar eror 

KTG =Kuadrat Tengah Galat 

R  =banyaknya ulangan 

T  =banyaknya perlakuan 

 

3.7  Batasan Istilah 

Rumput Odot : Rumput odot disebut juga 

sebagai rumput gajah mini. 

Rumput ini mempunyai 

karakteristik daunnya lembut    

Yij = µ + τi + βj + εij 
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dan ruas   batang yang lebih 

pendek dan relatif empuk. 

New Zealand White : Kelinci impor yang memiliki 

ciri-ciri keturunan 

mempunyai bulu  berwarna 

putih, memiliki mata 

berwarna merah dan 

dipelihara sebagai kelinci 

penghasil daging. 

Kandang battery : Kandang yang terbuat dari 

kawat yang berbentuk           

sangkar empat persegi 

panjang yang disusun 

berderet dan memanjang 

bertingkat sebagai tempat 

kelinci dalam berproduksi. 

Ad libitum : System pemberian pakan 

atau air minum secara terus 

menerus (pakan dan air 

minum tersedia setiap saat. 

Restricted Feeding : Sistem pemberian pakan/ air 

minum dengan cara 

membatasi atau berlaku 

sistem penjatahan pada 

masing –masing ternak. 

Pakan lengkap : Pakan yang mengandung 

nutrisi yang cukup yang 

terdiri campuran kosentrat 

dan sumber serat. 
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