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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2013 
sampai dengan 18 April 2013 yang bertempat di peternakan 
itik Mojosari milik Bapak Kusman di Desa Modopuro, 
Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pengukuran 
kualitas berat telur, specific gravity, haugh unit telur dan 
indeks warna kuning telur di Laboratorium Teknologi Hasil 
Ternak (THT) Fakultas Peternakan  Universitas Brawijaya. 

 
3.2.  Materi Penelitian 

3.2.1   Itik Mojosari 
Penelitian ini menggunakan itik Mojosari betina 

sebanyak 100 ekor  dan 20 ekor jantan pada umur 7 bulan 
yang di produksi oleh KUPP (Kelompok Usaha Pemuda 
Produktif). Berat itik Mojosari betina rata-rata 1486,7g±90,6 
g/ekor dengan nilai koefisien keragaman 6,09 %.  

3.2.2  Kandang 
Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah  20 

unit kandang dengan ukuran 1 x 1 x 1 m/plot. Setiap unit 
kandang diisi oleh 6 ekor itik Mojosari 5 ekor betina dan 1 
ekor jantan. Tiap plot dilengkapi dengan wadah pakan dan 
minum. Peralatan yang digunakan untuk penelitian 
diantaranya lampu sebagai penerangan, timbangan digital 
kapasitas 5 kg, alat pembersih kandang, tempat sampah dan 
alat tulis. 

3.2.3  Pakan Perlakuan  
Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan 

kontrol terdiri atas dedak halus 55,6 %, konsentrat pabrik 22,2 
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% dan kulit kupang 22,2 %. Konsentrat yang digunakan 
diproduksi oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia yang 
kemudian dicampur dengan dedak halus dan kulit kupang. 
Pemberian tepung kulit manggis masing-masing 0%, 0,5%, 
1%, dan 1,5%. Pemberian pakan masing-masing 150 
g/ekor/hari. Perlakuan diberikan setiap hari dan air minum 
diberikan secara ad libitum.  

 
3.3. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan yang 
dirancang dengan Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah empat perlakuan yang 
terbagi menjadi 2 kelompok yaitu pakan tanpa penambahan 
tepung kulit manggis dan dengan penambahan limbah kulit 
manggis. Setiap perlakuan digunakan 30 ekor itik, 25 ekor itik 
betina dan 5 ekor itik jantan. 

  Perlakuan selengkapnya adalah sebagai berikut:  
P0 = Pakan Kontrol 
P1 = pakan kontrol + tepung kulit manggis 0,5%  
P2 = pakan kontrol + tepung kulit manggis 1%  
P3 = pakan  kontrol + tepung kulit manggis 1,5%  

Cara pemberian tepung kulit manggis sebagai berikut: 
1. Perlakuan 1 (P1) dengan menggunakan tepung kulit 

manggis 0,5% 
• Tepung kulit manggis ditimbang sebanyak 0,75 /150g  x 30 
ekor = 22,5 g 
• Pakan yang akan yang diberikan ditimbang sebanyak 150 g 
(kebutuhan per ekor perhari) x 30 ekor = 4.500 g 
• Pakan dicampur rata dan diberikan ke P1U1 sampai P1U5  
2. Perlakuan 2 (P2) dengan menggunakan tepung kulit 

manggis 1% 
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• Tepung kulit manggis ditimbang sebanyak 1,5/150g x 30 
ekor = 45 g 

• Pakan yang akan yang diberikan ditimbang sebanyak 150 g 
(kebutuhan per ekor perhari) x 30 ekor = 4.500 g 

• Pakan dicampur rata dan diberikan ke P2U1 sampai P2U5  
3. Perlakuan 3 (P3) dengan menggunakan tepung kulit 

manggis 1,5%  
• Tepung kulit manggis ditimbang sebanyak 2,25/150 g x 30 

ekor = 67,5 g 
• Pakan yang akan yang diberikan ditimbang sebanyak 150 g 

(kebutuhan per ekor perhari) x 30 ekor = 4.500 g 
• Pakan dicampur rata dan diberikan ke P3U1 sampai P3U5  

Kandungan zat makanan tepung kulit manggis dapat dilihat 
pada Tabel 4. 
 
Tabel 4.  Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan Perlakuan 

Sumber : 1). Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi 
Dan Makanan Ternak , Fakultas Peternakan, 
Universitas  Brawijaya (2013) 

            2). Label pakan jadi itik petelur produksi PT. 
Charoen Pokphan Indonesia(2013) 

       3). Dondy (2012) 
       4). USDA Nutrien Database (2013) 
 

Bahan pangan 
EM 
(kcal/kg) 

PK 
(%) 

SK 
(%) 

LK 
(%) 

Abu 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Dedak halus1) 3451 14,88 4,84 19,43 7,64 0,12 0,21 
Konsentrat2) 28401) 38 5 4 35 13 2 
Kulit kupang1) 378 4,74 3,59 0,67 88,8 8,07 0,19 
Kulit 
manggis3) 

7304) 6,45 3,54) 3,02 2,17 

1,04 0,09 
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Tabel 5. Kandungan Nutrisi Ransum Perlakuan 
Zat makanan Jumlah 
Energi Metabolis (kkal) 2633 
Protein Kasar (%) 17,76 
Serat Kasar (%) 4,60 
Lemak Kasar (%) 11,84 
Abu (%) 31,73 
Ca(%) 4,74 
P (%) 0,60 

Sumber : hasil perhitungan 
 

Variabel atau parameter penelitian yang diteliti adalah 
kualitas telur itik Mojosari. Adapun kualitas telur itik 
Mojosari, variabel yang diamati dan diukur adalah : 
a. Berat Telur (g/butir) 

Kehilangan berat telur selama penyimpanan dipengaruhi 
oleh suhu, lama penyimpanan, kelembaban relatif, dan 
kecepatan udara dalam ruang penyimpanan (Racmawan, 
2001). Cara mengukur berat telur menggunakan timbangan 
digital dengan satuan gram (g). 
b. Specific  Gravity (g/l) 

Cara pengukuran specific grafity: Telur dimasukkan ke 
dalam keranjang berongga, lalu selanjutnya keranjang yang 
berisi telur dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi 
larutan garam dengan beberapa tingkat keenceran dan 
diurutkan mulai dari larutan garam yang terencer (specific 
gravitynya terendah). Larutan dengan specific grafity 
berapakah telur mulai mengambang. Bila telur banyak yang 
mengambang pada specific grafity di atas 1.075 maka 
kualitas telur baik (Butcher, 1991).  
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Cara mengukur Specific  Gravity (g/l) adalah 
perbandingan antara garam dan air yang di butuhkan untuk 
mendapatkan nilai Specific  Gravity  tertentu seperti yang 
terdapat pada Tabel 3. 
c. Haugh unit Telur  

Telur di timbang berat utuhnya, telur dipecahkan diatas 
bidang datar dan licin (kaca) setelah itu, tinggi putih telur 
diukur dengan menggunakan alat sperometer. Telur yang diuji 
masing-masing sebanyak 20 butir diukur haugh unitnya. Hasil 
pengamatan haugh unit dicatat pada tabel hasil pemeriksaan. 
Rumus haugh unit menurut  (Haryono, 2000) : 

HU = 100 log {� − ��� ��	
�,���		���,�
�		 �} 

Keterangan: H= tinggi putih telur (mm), G= faktor konversi  
(32,2) , W= berat telur (g) 

d. Warna Kuning Telur  
Perbedaan warna kuning telur dari tiga perlakuan yaitu 

kontrol dan penambahan tepung kulit manggis. Pengukuran 
perbedaan warna kuning telur ini dengan menggunakan Yolk 
Colour Fan. Skor warna kuning telur memiliki standar warna 
1-15, semakin tinggi skor warna kuning telur maka semakin 
baik kualitas telur tersebut (Muharlien, 2010). 

 
3.4  Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi dengan 
menggunakan program Excel. Data dianalisis dengan analisis 
ragam dari rancangan acak lengkap (RAL). Apabila ada 
perbedaan pengaruh diantara perlakuan, maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s.  

Model statistik yang digunakan untuk Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) adalah: 
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Yij = µ + άi + ∑ij 
Dimana: 
Yij = Hasil Pengamatan pada pemberian tepung kulit 

manggis ke-1 sampai ke-5 dan ulangan 5 kali 
µ = Nilai rata-rata 
άi = Pengaruh pemberian tepung kulit manggis ke-1  

sampai ke-3 
∑ij =  Pengaruh galat pemberian tepung kulit manggis ke-1 

sanpai ke-3 dan ulangan 5 kali 
i =  1,2,3 
j =  1,2,3,4,5 

 
3.5  Batasan Istilah 
1. Tepung kulit manggis : Kulit buah manggis yang 

diproses untuk dijadikan tepung 
2. Itik Mojosari               : Salah satu itik petelur 

unggul lokal yang berasal dari Kecamatan Mojosari- 
Mojokerto, Jawa Timur 

3. Kualitas telur   : Pengamatan secara internal 
dan eksternal  yang meliputi: berat telur,  specific 
grafity, indeks warna kuning telur dan haugh unit. 

 
 


