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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Peternakan Kelinci milik Bapak 

Winarto yang beralamat Jl. Glatik RT.10 RW.01 Desa Ngijo, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Penelitian ini 

dilakukan selama 9 minggu mulai tanggal 8 Desember 2013 

sampai 9 Februari 2014. Pengumpulan sampel Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) dilakukan di Laboratorium 

Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Uji proksimat sampel pakan dari campuran Lumpur Organik 

Unit Gas Bio (LOUGB) dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang dan Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang. Uji kualitas daging dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Kelinci 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kelinci potong ras peranakan New Zealand White umur sekitar 

3 – 4 bulan dengan bobot  badan 1048 – 1534 gram sebanyak 

15 ekor. Ternak diperoleh dari peternakan Bapak Winarto 

Karangploso dan Bapak Wagiman, Kota Batu. 
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3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang kelinci menggunakan sistem individu yang 

terdiri dari 3 unit kandang bertingkat yaitu dalam 18 kandang 

individu. Kandang terbuat dari kayu, bambu, internit dan 

kawat. Setiap kandang individu memiliki ukuran panjang x 

lebar x tinggi sebesar 60 cm x 40 cm x 50 cm. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari : Timbangan digital (merek:  

camry, kapasitas: 5 kg, kepekaan: 1 gr) yang digunakan untuk 

menimbang pakan dan kelinci. Thermohygrometer untuk 

mengukur suhu dan kelembaban dalam kandang. Tempat 

pakan dan minum juga disediakan di setiap petak kandang.  

Peralatan lainnya yang digunakan dalam penelitian 

berupa oven, karung, plastik/tas kresek untuk menyimpan 

sampel pakan dan sisa pakan. Ember dan sekop untuk 

mencampur pakan serta perlengkapan lainnya untuk 

kebersihan dan sanitasi kandang. 

 

3.2.3 Pakan  

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsentrat dan hijauan. Pakan konsentrat yang digunakan 

berupa Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) yang 

diperoleh dari Sumber Sekar, menir dan jagung kuning giling 

diperoleh dari pasar Karangploso, sedangkan pollard, tepung 

ikan, bungkil kopra diperoleh dari poultry shop “GANGSAR” 

Batu Malang. Hijauan berupa daun kubis yang diperoleh dari 

wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Persiapan obat-

obatan berupa Rebung-K diproduksi oleh PT. Tamasindo 

Veternary Semarang Indonesia dengan komposisi 

Sulphaquinoxaline (0,8 %), Diaveridine (0,7 %) dan 

Flumequine (1,0 %) dan vitamin B kompleks diproduksi oleh 
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PT. USFA Surabaya yang dibeli dari toko poultry shop sekitar 

Karangploso. Pakan disusun sesuai kebutuhan kelinci dengan 

pemakaian seperti disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Proporsi Bahan Pakan Konsentrat Penelitian (%) 

Bahan 

Pakan 

Perlakuan  

P0 (%) P1 (%) P2 (%) P3 (%) P4 (%) 

LOUGB 0 10 20 30 40 

Ampas tahu 15,21 10,57 5,5 2,8 1,47 

Pollard 31,01 31,51 33,73 27,4 26,29 

Tepung 

ikan 

1,5 1,93 2,79 3,43 4,41 

Bungkil 

kopra 

20,97 24,28 18,7 15,04 6,11 

Menir 21,31 15,14 12,5 10,62 9,41 

Jagung 

kuning 

10 7,57 6,78 10,71 12,31 

Sumber : Data terolah (2014) 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

penelitian percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan 

sehingga terdapat 15 kelompok percobaan. Setiap ulangan 

terdiri dari 2 ekor kelinci, pada akhir penelitian setiap 

kelompok diambil secara acak 1 ekor kelinci sebagai sampel 

untuk uji kualitas daging. Jumlah semua kelinci yang 

digunakan sebagai sampel sebanyak 15 ekor. Perlakuan yang 

digunakan adalah: 
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P0  = Pakan basal sebagai control 

P1 = 10 % Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) + 90 % 

pakan basal 

P2 = 20 % Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) + 80 % 

pakan basal 

P3 = 30 % Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) + 70 % 

pakan basal 

P4 = 40 % Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) + 60 % 

pakan basal 

 

Tabel 5. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Konsentrat 

Penelitian 

Bahan 

Pakan 

Kandungan Nutrisi dalam 100 % BK 

BK 

(%) 

Energi 

(kkal/kg) 

Protein 

Kasar 

(%) 

Serat 

Kasar 

(%) 

LOUGB 85 3561 13,3 24,3 

Ampas tahu 26,2 3930 23,7 23,6 

Pollard 88,4 1300 17 8,8 

Tepung 

ikan 
89,7 2560 49 5,7 

Bungkil 

kopra 
87,9 2200 21,2 13,1 

Menir 96 3390 8,9 1 

Jagung 

kuning 
80 3370 8,54 4,76 

Sumber : Supriyadi (2013) dan Junus (2006) 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan atau pengumpulan data. 
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3.4.1  Persiapan Pakan 

Persiapan pakan, berupa Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) sebagai pakan perlakuan sebagai berikut : Pengambilan 

Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) pada kolam 

penampung dengan menggunakan sekop. Lumpur Organik Unit 

Gas Bio (LOUGB) diletakkan dalam karung kemudian dilakukan 

pemerasan sampai air tidak menetes, sehingga hanya menyisakan 

padatannya saja. Penjemuran pada sinar matahari langsung selama 

3 – 4 hari. Pengeringan dengan menggunakan oven 60 
o
C selama 2 

jam. Penggilingan dengan menggunakan mesin. Penimbangan 

Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) dan bahan pakan lain 

sesuai formulasi. Pencampuran pakan sesuai dengan masing-

masing perlakuan. 

Berikut ini adalah tabel hasil analisa proksimat bahan 

pakan yang digunakan dalam penelitian dari Laboraturium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 

Tabel 6. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Penelitian (%BK) 

Perlakuan 

Hasil Analisa Proksimat 

BK  

(%) 

Abu 

(%) 

PK  

(%) 

SK  

(%) 

LK 

(%) 

P0 92,857 4,253 16,213 7,827 6,839 

P1 93,526 6,788 17,723 10,226 6,074 

P2 91,839 8,958 18,597 15,471 5,812 

P3 92,805 10,199 16,721 16,646 4,544 

P4 91,592 12,069 17,708 20,239 3,271 

LOUGB 93,522 20,151 10,710 35,111 1,652 

Daun kubis 88,366 14,983 27,646 11,197 6,660 

Sumber: Hasil Analisa Proksimat Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya (2014) 
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3.4.2 Pemeliharaan Ternak 

Kelinci dipelihara secara intensif dalam kandang sekitar 

2 bulan. Pengamatan suhu dan kelembaban untuk mengetahui 

rata-rata suhu harian lingkungan saat penelitian dengan 

menggunakan thermohygrometer ruang. Suhu dan kelembaban 

dicatat dua kali dalam satu hari yaitu pada pagi pukul 07.00 

WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB. Adaptasi pakan 

perlakuan dilakukan sebelum penelitian selama 6 hari, dengan 

menambahkan pakan perlakuan sedikit demi sedikit hingga 

akhirnya pemberian pakan 100 % perlakuan, sehingga di hari 

ke-7 dilakukan penimbangan bobot badan awal yang artinya 

penelitian telah berlangsung.  

Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari yaitu pada 

pagi hari pukul 08.00-09.00 WIB, diberi pakan konsentrat 

perlakuan 60 %. Pada sore hari pukul 15.00-16.00 WIB, diberi 

pakan konsentrat perlakuan 40 % dan hijauan daun brongkol 

yang diberikan sebanyak 5-10 % bobot badan dalam bentuk 

segar (sudah dilayukan). Pakan yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan nutrisi kelinci dalam bentuk bahan kering 

berdasarkan bobot badannya, sedangkan air minum diberikan 

secara ad libitum. Pemberian vitamin B kompleks dilakukan 

pada masa adaptasi dan pada 3 minggu awal penelitian dengan 

mencampurkannya pada air minum. Air minum 600 ml 

ditambahkan dengan 2 tablet B kompleks dan diganti setiap 

dua hari sekali. Penimbangan kelinci dilakukan pada hari 

terakhir penelitian dan pada saat kelinci akan dipotong. 

 

3.4.3 Pemotongan Ternak 

Pemotongan dilakukan pada bagian leher dengan 

memotong arteri karotis dan vena jugularis serta oesophagus 

sehingga pembuluh darah dan trakea terpotong dan proses 
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pengeluaran darah sempurna. Pemisahan kepala, kaki bagian 

depan dan kaki bagian belakang (pada sendi carpo-metacarpal 

dan tarso-metatarsal) dipotong, kemudian kelinci digantung 

pada kaki belakang (tendon achilles). Setelah digantung, 

dilakukan pengulitan. Kemudian dilakukan pengeluaran 

organ-organ pada rongga dada dan isi perut dikeluarkan 

dengan melakukan penyayatan pada dinding abdomen sampai 

dada. Organ hati, limpa, ginjal, jantung, trakea dan paru-paru 

dikeluarkan. 

Proses pemotongan, pengulitan dan eviscerasi telah 

selesai, kemudian dilakukan pemotongan karkas menjadi dua 

bagian karkas, yaitu karkas depan dan karkas belakang. 

Setelah dipotong menjadi dua bagian, dilakukan pengambilan 

sampel otot pada bagian paha, setelah itu sampel daging 

dianalisa di Laboratorium untuk mengukur nilai pH, daya 

mengikat air, susut masak dan warna daging. 
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3.4.4 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Operasional Penelitian 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah 

kualitas fisik daging kelinci. Parameter spesifik kualitas 

daging meliputi warna, WHC (Water holding Capacity), pH, 

dan susut masak (Cooking Loss). 

 

3.5.1 Warna  

 Warna merupakan salah satu indikator kualitas daging 

meskipun warna tidak mempengaruhi nilai gizi. Metode 

pengukuran warna daging terdapat pada Lampiran 1. 

          

3.5.2 WHC (Water holding Capacity) 

WHC (Water holding Capacity) merupakan parameter 

kualitas daging yang sangat terkait dengan kemampuan air, 

oleh karena itu daya  ikat air berhubungan dengan parameter 

kualitas. Daya ikat air juga menunjukkan seberapa besar 

kemampuan daging untuk mengikat air dalam persen. Metode 

pengukuran WHC (Water holding Capacity) terdapat pada 

Lampiran 2. 

 

3.5.3 pH  Daging  

Nilai pH merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan kualitas daging. Nilai pH dapat menunjukkan 

penyimpangan kualitas daging, karena berkaitan dengan 

warna, keempukan, cita rasa, daya mengikat air dan masa 

simpan. Metode pengukuran pH terdapat pada Lampiran 3. 

 

3.5.4 Susut Masak (Cooking Loss) 

Susut masak adalah berat yang hilang selama 

pemasakan, makin tinggi suhu pemasakan dan atau makin 

lama waktu pemasakan, makin besar pula kadar cairan daging 
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yang hilang sampai mencapai tingkat yang konstan. Susut 

masak merupakan indikator nilai nutrien daging yang 

berhubungan dengan kadar jus daging, yaitu banyak nya air 

yang terikat di dalam dan di antara serabut otot. Metode 

pengukuran Susut Masak (Cooking Loss) terdapat pada 

Lampiran 4. 

 

3.6 Analisis Data 

Penelitian percobaan ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dan data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan Sidik Ragam. Model matematik rancangan 

percobaannya adalah : 

 

Yij  =  μ + Pi + Kj + εij 

 

dimana Yij = Hasil pengamatan variabel respon akibat 

pengaruh pemberian pakan konsentrat. 

 μ =  Nilai tengah umum 

 Pi =  Pengaruh perlakuan pakan ke 0 - 4 

 Kj =  Pengaruh kelompok ke 1 - 3 

εij = Pengaruh galat percobaan dari faktor 

perlakuan pakan. 

 

 Jika hasil dari analisis dengan menggunakan Sidik 

Ragam menunjukkan perbedaan yang sangat nyata antar 

perlakuan, maka dilakukan uji jarak Berganda Duncan’s. 

 

3.7 Batasan Istilah 

1 LOUGB : bahan organik berbentuk lumpur, sisa 

dari hasil pembuatan gas bio yang masih 

mengandung nutrisi. 
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2 Warna : salah satu sifat dari sensoris daging  yang 

utama dalam menentukan kualitas 

daging. 

3 Ph : merupakan derajat keasaman yang 

menjadi salah satu faktor penting dalam 

menentukan kualitas daging. 

4 WHC : merupakan daya ikat air yang 

menunjukkan seberapa besar 

kemampuan daging untuk mengikat air 

dalam persen. 

5 Susut 

Masak 

: merupakan berat yang hilang selama 

pemasakan dalam persen. 

 


