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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang 
Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
pada bulan Mei sampai dengan Juli 2011.  

 
3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 
ekor domba jantan yang berumur 6 – 8 bulan dengan kisaran  
berat badan 16-22,5 kg. Kandang yang digunakan pada saat 
penelitian yaitu kandang metabolis. 
3.2.1 Alat 

 Peralatan yang digunakan:  
1. Timbangan ternak kapasitas 100 kg merk salter 

untuk mengetahui  bobot badan ternak. 
2. Timbangan duduk untuk penimbangan hijauan dan 

konsentrat 
3. Tabung reaksi kapasitas 100 ml untuk mengukur 

pemberian FML 
4. Ember kecil untuk tempat pakan konsentrat 

 
3.2.2 Pakan 

Pakan utama yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah hijauan berupa rumput gajah diberikan secara ad-
libitum dan juga air minum diberikan secara ad-libitum. 
Sedangkan bahan penyusun konsentrat terlihat pada Tebel 3. 
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Tabel 3. Kandungan nutrien bahan pakan dan proporsi bahan 
dalam pakan 

Bahan Pakan BK TDN PK SK 
Proporsi 

(%) 
B. Kedelai 88,41 84 44 6,6 8 
Jagung 85,73 87 9,85 2,5 32 
Pollard 87,03 86 16 7,7 33 
B. Kelapa 88,35 73 18 16,7 18 
Molasses +Urea 65,7 61,15 45,77 10 7 
Mineral 91 0 0 0 2 
Total 100 
 

Pakan konsentrat yang digunakan dengan kandungan 
protein kasar 18% dan TDN 76% diberikan sesuai dengan 
bobot domba seperti pada Tabel 4. Bahan pakan perlakuan 
yang ditambahkan pada konsentrat adalah FML. 
Tabel 4. Kandungan nutrien bahan pakan  

Bahan Pakan  
BK 

(%Segar) 
BO 

(%BK) 
PK 

(%BO) 
Rumput Gajah 19,58 86,75 11,18 
Konsentrat  84,13 91,1 18 
FML 35,35 90,67 67,25 

Sumber : Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang 2011. 

 
Proses penambahan FML ke dalam konsentrat 

dilakukan secara manual bisa dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram proses pencampuran konsentrat dengan 

FML 
 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 4 perlakuan pakan (level FML Po 0%, P1 2%, 
P2 4% dan P3 6%) dan 3 kelompok domba berdasarkan bobot 
badan (BB). Perlakuan pakan dalam peneltian adalah sebagai 
berikut: 

 P0 : rumput gajah dan konsentrat + 0% FML 
 P1 : rumput gajah, konsentrat + 2% FML 
 P2 : rumput gajah,  konsentrat + 4% FML 
 P3 : rumput gajah, konsentrat + 6% FML 

Sedangkan pembagian 3 kelompok domba berdasarkan 
bobot badan, yaitu : 

- Kelompok 1 : rata-rata bobot badan 16-18,5 kg 
- Kelompok 2 : rata-rata bobot badan 18,5-19,5 kg  
- Kelompok 3 : rata-rata bobot badan 20-22,5 kg 

Konsentrat ditimbang 
sebanyak 2,75% BB domba

Ditambahkan FML 0%, 2%, 
4%, 6% dari berat konsentrat

Dicampur sampai homogen
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Denah penempatan domba dalam penelitian ini terlihat 
pada Tabel 5. 
Tabel 5. Denah penempatan domba dalam penelitian 

Kelompok 
K1 K2 K3 
P0 P1 P2 
P3 P0 P1 
P2 P3 P0 
P1 P2 P3 

 
3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pakan diberikan sebanyak dua kali sehari pada pagi 
hari pada pukul 06.30 WIB dan sore hari pada pukul 14.00 
WIB dengan jumlah konsentrat 2,75% kg/ekor/hari dari bobot 
badan 30 menit kemudian diberikan rumput gajah dan minum 
secara ad-libitum.  

Penelitian ini meliputi 3 periode yaitu periode yaitu : 
1. Periode adaptasi 

Periode ini ternak diberikan pakan konsentrat 
sedikit demi sedikit dan rumput gajah secara ad-
libitum. Tujuan dari periode ini adalah membiasakan 
ternak dalam kandang metabolis dan membiasakan 
ternak dengan pakan yang akan digunakan. Periode ini 
berjalan selama 1 minggu, kemudian di akhir periode  
ternak ditimbang bobot badanya (BB). 

2. Periode pendahuluan 
 Pada periode ini ternak dikelompokkan 

berdasarkan bobot badannya dan diberikan ransum 
sesuai perlakuan.. Tujuan dari periode ini adalah 
membiasakan ternak dengan pakan perlakuan. Periode 



19 
 

ini berjalan selama 1 minggu, kemudian di akhir 
periode  ternak ditimbang bobot badanya (BB). 

3. Periode koleksi data 
Periode ini ternak diberikan pakan sesuai 

dengan perlakuan selama 35 hari. Selama periode ini 
dilakukan bebrapa pengamatan terhadap: 
 Pengambilan sisa pakan 
 Konsumsi pakan muliputi : 
- Konsumsi BK = pakan yang diberikan-sisa pakan 

x kandungan BK pakan 
- Konsumsi BO = kandungan BO x konsumsi BK 
- Konsumsi PK = kandungan PK x konsumsi BK 
 Penimbangan domba setiap minggu untuk 

mengetahui pertambahan bobot badan harian 
(PBBH)yang bisa dihitung dengan cara :  

PBBH = ୭ୠ୭୲ ୟ୩୦୧୰ ୮ୣ୰୧୭ୢୣିୠ୭ୠ୭୲ ୟ୵ୟ୪ ୮ୣ୰୧୭ୢୣ
୪ୟ୫ୟ ୮ୣ୬ୣ୪୧୲୧ୟ୬

 

 Persentase karkas yang bisa dihitung dengan cara : 
% Karkas = ୭ୠ୭୲ ୩ୟ୰୩ୟୱ

୭ୠ୭୲ ୱୣୠୣ୪୳୫ ୢ୧୮୭୲୭୬
 x 100% 

 Persentase lemak abdominal yang bisa dihitung 
dengan cara :  

% Lemak Abdominal = ୭ୠ୭୲ ୪ୣ୫ୟ୩ ୟୠୢ୭୫୧୬ୟ୪
୭ୠ୭୲ ୩ୟ୰୩ୟୱ

 x 100% 

 Persentase lemak ginjal dihitung dengan cara : 

% Lemak Ginjal = ୭ୠ୭୲ ୪ୣ୫ୟ୩ ୧୬୨ୟ୪
୭ୠ୭୲ ୩ୟ୰୩ୟୱ

 x 100% 

 
3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang diamati meliputi : 
1. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 
2. Persentase Karkas 
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3. Persentase Lemak Abdominal 
4. Persentase Lemak Ginjal 

 
3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini di analisis 
ragam. Apabila hasil yang diperoleh dari analisis ragam 
menunjukkan perbedaan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan (Swatland, 1994). 

 
3.7 Batasan Istilah 
1. Fermented Mother Liquor (FML) adalah limbah dari 

proses produksi MSG PT. Ajinomoto Indonesia yang 
berbentuk cairan. 

2. Karkas adalah bagian tubuh ternak yang sudah 
mengalami proses penyembelihan, pemotongan kepala, 
pengulitan, pengeluaran organ pencernaan dan juga 
pemotongan kaki (karpus dan tarsus) ke bawah. 

3.   Lemak abdominal adalah lemak yang menempel pada 
sekeliling lapisan antara otot abdominal dan usus. 

4.   Lemak ginjal adalah lemak yang berada di sekitar 
saluran ginjal dan ginjal. 


