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BAB III  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di UPT PT-HMT, Singosari, 

Malang – Jawa Timur. Penelitian dilakukan selama dua bulan 

yaitu pada bulan Maret – Mei 2017.  

 Analisa kandungan nutrisi bahan pakan dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan dan Laboratorium Jurusan Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Brawijaya – Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ternak 

 Materi penelitian yang digunakan yaitu kambing PE 

jantan sebanyak 18 ekor dengan kisaran umur 11 – 15 bulan 

dengan rataan bobot badan 31,86 ± 3,44 Kg. Umur kambing 

diketahui melalui data yang dimiliki oleh pihak UPT. PT-

HMT, Singosari, Malang. Pengecekan umur juga dilakukan 

dengan metode melihat poel kambing penelitian yang sudah PI 

1. Umur kambing dipilih 11 – 15 bulan dikarenakan umur 

tersebut kambing telah mengalami pubertas. Kambing PE 

ditempatkan pada kandang individu secara acak, setiap 

kandang dilengkapi tempat pakan dan minum. 

 

3.2.2. Bregadium Goat Growth Nutrients 

 Bregadium Goat Growth Nutrients diproduksi oleh PT. 

Sekar Wangi Nusantara, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa 

Tengah. BGGN diperoleh dari distributor PT. Sumber Bumi 
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Lestari Nusantara, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, 

Provinsi Jawa Timur. 

 

3.2.3. Alat dan Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu, semen 

kambing PE, vaselin (KY Jell) sebagai pelumas vagina buatan 

(VB) bagian dalam, obat obatan (obat cacing), air minum, 

pakan hijauan dan konsentrat, serta Bregadium Goat Growth 

Nutrients.  

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kandang 

individu, tempat pakan, tempat minum, satu set Vagina Buatan 

(VB) terdiri dari; silinder luar, selongsong karet, bagian dalam 

(inner liner), wadah tempat air hangat, ventilasi udara, corong 

penampung dan tabung berkala (ml) sebagai penampung 

semen, thermometer, drenching gun, pita ukur, pH meter dan 

timbangan gantung. 

 

3.3. Parameter Penelitian 

1. Pertambahan bobot badan 

2. Konsumsi pakan 

3. Konversi pakan 

4. Lingkar skrotum 

 

3.4. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yaitu menggunakan metode 

eksperimen yang dilakukan di lapang. Penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) sub 

sampling dengan tiga perlakuan, tiga kelompok dan dua anak 

contoh. Penentuan kelompok didasarkan rangking bobot badan 

dan dikelompokan berdasarkan bobot badan yang relatif sama. 

Perlakuan yang diteliti yaitu;  
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P0  = Pakan Hijauan + Konsentrat,   

P1 = Pakan Hijauan + Konsentrat + Suplementasi BGGN 

10 ml/ekor/hari, 

P2 = Pakan Hijauan + Konsentrat + Suplementasi BGGN 

20 ml/ekor/hari. 

Metode analisis yang digunakan adalah: 

                  

Dimana: 

Yij : Nilai pengamatan dari perlakuan ke I dalam 

kelompok ke-j 

µ  : Nilai tengah 

λi  : pengaruh aditif dari perlakuan ke-i 

βi  : Pengaruh aditif dari kelompok ke-i 

εij : Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-I 

pada kelompok ke-j 

 

3.5. Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1. Pemberian Air minum 

 Air minum diberikan secara ad-libitum setiap hari, air 

diganti setiap hari dan tempatnya dicuci dengan bersih. Hal ini 

dilakukan agar ternak tidak dehidrasi dan tidak terserang 

penyakit akibat air minum tercemar oleh feses dan urin. 

Pembersihan dan penggantian air minum dilakukan pagi hari 

setelah dilakukan pemberishan kandang.  

 

3.5.2. Pemberian Pakan 

 Pemberian pakan hijauan diberikan sebanyak mungkin 

atau ad-libitum yaitu 10% dari berat badan kemudian 

diletakkan di tempat pakan. Pemberian pakan hijauan 

dilakukan dua kali yaitu pagi pukul 08.00 WIB dan sore pukul 

14.00 WIB. Pemberian pakan konsentrat dilakukan dengan 
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meletakkannya pada tempat pakan dengan jumlah pemberian 

500 g dan dilakuakan satu kali dalam sehari pada pagi hari. 

 

3.5.3. Pemberian Suplementasi Pakan 

 Suplementasi BGGN diberikan pada kambing dengan 

menakar sesuai dengan perlakuan. Pemberian BGGN 

diberikan pada ternak secara oral dengan bantuan drenching 

gun. Pemberian suplementasi pakan dilakukan setelah ternak 

mengkonsumsi pakan konsentrat. Pemberian Suplementasi 

BGGN dilakukan hanya sekali dalam sehari yaitu pada pagi 

hari. 

 

3.5.4. Pembersihan Kandang 

 Pembersihan kandang dilakukan pada pukul 07.00 WIB. 

Pembersihan kandang dilakukan dengan menyapu lantai 

kandang sehingga tidak ada feses yang tertinggal pada lantai 

kandang. Pembersihan kandang dimaksudkan agar kandang 

tetap bersih sehingga ternak tidak mudah terserang penyakit 

yang dapat mempengaruhi validitas data. 

 

3.5.5. Tahap Adaptasi 

 Tahap adaptasi dilakukan selama satu minggu, dengan 

tujuan menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya. Tujuan 

tahap adaptasi agar membiasakan ternak dengan kandang dan 

pakan perlakuan. Tahap adaptasi dilakukan dengan 

menempatkan ternak pada kandang individu dan memberikan 

pakan sesuai dengan pakan yang akan diberikan pada tahap 

penelitian. Diharapkan dengan melalui tahap adaptasi data 

yang dikumpulkan bersifat valid. 
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3.6. Pengambilan Data 

3.6.1. Pertambahan Bobot Badan   

 Pertambahan bobot badan diperoleh dari penimbangan 

kambing setiap dua minggu sekali. Pertambahan bobot badan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

   

 
                  (  )                   (  )

                                              
  

 

3.6.2. Konsumsi Pakan 

 Data konsumsi pakan diperoleh dengan cara melakukan 

penimbangan pakan yang diberikan kemudian dikurangi 

dengan penimbangan sisa ditambah pakan yang terbuang dari 

pakan yang diberikan. Penimbangan pakan pemberian sebelum 

pakan diberikan kepada ternak, sedangkan pakan sisa dan 

pakan yang terbuang dilakukan penimbangan satu jam setelah 

pemberian pakan. Pengambilan data konsumsi pakan 

dilakukan setiap hari pada pemberian pakan pagi dan sore hari. 

 

3.6.3. Konversi Pakan 

 Data konversi pakan dihitung selama penelitian. 

Konversi pakan dihitung berdasarkan perbandingan antara 

pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan 

kambing. Konversi pakan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

               
                     

                       
 

 

3.6.4. Lingkar Skrotum 

 Pengambilan data lingkar skrotum dengan 

menggunakan metode melingkarkan pita ukur pada bagian 
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terlebar dari skrotum (Sorensen, 1979). Pengambilan data 

lingkar skrotum dilakukan setiap dua minggu sekali. 

 

3.7. Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari setiap pengamatan ditabulasi 

dan dianalisa menurut prosedur sidikragam. Bila analisanya 

nyata maka diteruskan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 

3.8 Batasan Istilah 

1. Bregadium Goat Growth Nutrients adalah hypernano 

mineral komplek hasil ekstraksi sari tanah 

menggunakan proses hypernano technology. 

2. Hypernano technology adalah teknologi pemecahan 

partikel mineral menjadi nano (sepersemiliar diameter 

rambut manusia). 

 


