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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan itik 

komersial milik Bapak Aripin di Dsn. Rejoso RT 03, RW 10 

Ds. Junrejo, Kec. Junrejo Kota Batu. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 1 April hingga 28 April 2014. 

Analisis proksimat bahan pakan basal dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan  ternak, Uji Warna kuning 

telur dan Indeks kuning telur di lakukan di Laboratorium 

Microbiologi Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

Malang, sedangkan uji kandungan bakteri Salmonella Sp 

dilakukan di laboratorium Biologi Universitas Muhammadiah 

Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi dalam penelitian ini meliputi: itik petelur, 

kandang dan peralatan, serta pakan, yang akan dideskripsikan 

sebagai berikut: 

    

3.2.1  Itik Petelur 

Ternak yang digunakan untuk penelitian ini adalah itik 

Mojosari betina berumur 12 bulan. Total itik Mojosari yang 

digunakan sebanyak 144 ekor dengan rincian 4 perlakuan, 6 

kali ulangan dan setiap ulangan berisikan 6 ekor itik betina 

Mojosari dan 1 ekor itik jantan. 
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3.2.2  Kandang Dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang sistem litter yang disekat dengan ukuran 150 x 100 x 

50 cm. Tempat minum menggunakan botol air mineral dengan 

ukuran diameter 3 inci yang dibelah sampingnya. Tempat 

pakan menggunakan baki yang terbuat dari bahan plastik 

dengan ukuran 20 x 20 x 5 cm. Selain itu, peralatan 

pendukung yang digunakan adalah egg tray, termohygro 

meter, timbangan digital, selang, timba, dan sapu. 

 

3.2.3  Pakan 

Pakan basal yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pakan campuran yang digunakan oleh peternak, 

yaitu pakam jadi berupa konsentrat. Pakan diberikan sehari 2 

kali, pagi sebanyak 40% dan sore sebanyak 60%. Air minum 

diberikan secara ad libitum.  

Cacing segar yang digunakan adalah cacing tanah 

segar dengan jenis Lumbricus rubellus yang dibeli dari 

peternak cacing di sekitar wilayah kota Malang. Sebelum 

dicampur dengan pakan basal, cacing tersebut dicacah terlebih 

dahulu sehingga memudahkan dalam mencampur. Kandungan 

nutrisi dari pakan basal dan cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

segar dapat di lihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 5. Komposisi kandungan nutrisi pada pakan basal dan 

penambahan cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

segar. 

Komposisi kimia ransum  

Bahan kering (%) 87,57
(1)

 86,53
(2)

 84,54
(2) 

81,55
(2) 

ME (kcal/kg) 3721,38
(1)

 3726,34
(2) 

3730,35
(2) 

3735,38
(2) 

Protein kasar (%) 19,16
(1)

 19,48
(2)

 20,36
(2)

 21,24
(2)

 

Lemak kasar (%) 4,79
(1)

 3,02
(2)

 3,06
(2)

 3,10
(2)

 

Serat kasar (%) 3,15
(1)

 2,36
(2)

 2,32
(2)

 2,28
(2)

 

Ca (%) 3,05 3,13
(2)

 3,08
(2)

 3,03
(2)

 

P (%) 0,60 0,63
(2)

 0,64
(2)

 0,65
(2)

 

Lumbricine (μg/g) 0 0,0003
(3)

 0,0010
(3)

 0,0016
(3)

 

Sumber :  
(1)

 Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan, Univesitas Brawijaya 

Malang. 
(2)

 Hasil perhitungan berdasarkan analisis proksimat (P0) 
(3) 

Julendra, dkk. (2010) 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan desain Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan empat (4) perlakuan, 

setiap perlakuan memiliki tiga ulangan dan pada tiap ulangan 

berisi 7 ekor itik. 

Adapun perlakuan yang diberikan ke ternak adalah 

sebagai berikut : 

P0 = Pakan basal tanpa penambahan cacing segar 

P1 = Pakan basal dengan penambahan cacing segar 1% 

(10 g / kg pakan) 
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P2 = Pakan basal dengan penambahan cacing segar 3% 

(30 g / kg pakan) 

P3 = Pakan basal dengan penambahan cacing segar 5% 

(50 g / kg pakan) 

 

Adapun denah susunan perlakuan di lapang sebagai 

berikut : 

P0U4 P2U5 P3U3 P0U6 P1U1 P2U1 

P3U1 P1U5 P1U4 P2U6 P3U2 P0U1 

P2U3 P0U2 P2U4 P2U2 P3U4 P1U6 

P1U2 P3U5 P0U3 P1U3 P0U5 P3U6 

 

3.4. Variable Pengamatan 

Variable yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

a. Kandungan bakteri Salmonella yang terdapat pada 

cangkang telur 

Bakteri Salmonella dapat mengkontaminasi telur 

apabila cangkang dan membran telur yang melindungi 

kuning telur rusak atau pecah. Jika telur sudah 

terkontaminasi bakteri tersebut maka dapat 

mengakibatkan penyakit, antaranya diare pada 

manusia.  

b. Warna kuning telur 

Warna kuning telur memiliki standar warna 1-15, 

semakin tinggi warna kuning telur maka semakin baik 

kualitas telur tersebut. Warna kuning telur dipengaruhi 

oleh ransum yang mengandung pigmen karotenoid 
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seperti yang terdapat dalam tepung daun singkong, 

daun ubi jalar, butiran jagung, dan enceng gondok.  

c. Indeks kuning telur (IKT)  

Indeks kuning telur (IKT) adalah perbandingan antara 

tinggi kuning telur dengan diameternya setelah kuning 

telur dipisahkan dari putih telur. Telur segar 

mempunyai IKT 0,33-0,50 dengan nilai rata-rata IKT 

0,42. Bertambahnya umur telur akan menurun IKT 

karena penambahan ukuran kuning telur akibat 

perpindahan air 

 

3.5. Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan pada saat penelitian 

mulai dari awal hingga akhir penelitian, pengujian sempel 

bakteri, warna kuning telur dan Indeks Kuning Telur di 

lakukan di laboratorium. Data yang diperoleh dari hasil lapang 

dan laboratorium kemudian dianalisis secara manual kemudian 

dicocokkan menggunakan bantuan software dan dianalisis 

dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila diperoleh hasil 

yang berbeda nyata (P>0,05) atau berbeda sangat nyata 

(P<0,01) maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. Model sistematis dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) sebagai berikut: 

Yij = u + µi + ∑ij 

 
Keterangan: 

Yi : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

u   : Nilai tengah umum 

µi   : Pengaruh perlakuan ke-i 
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∑ij  : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i                       

ulangan ke-j 

i  : 1, 2, 3, 4 

j  : 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

3.6. Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini batasan istilah yang  digunakan 

yaitu : 

a. Salmonella Sp adalah suatu genus bakteri 

enterobakteria gram-negatif berbentuk tongkat yang 

menyebabkan tifoid, paratifod, dan penyakit 

foodborne, jenis bakteri ini berada di dalam sistem 

pencernaan binatang, unggas, reptil, serangga dan 

manusia. 

b. Lumbricus Rubellus adalah salah satu jenis cacing 

tanah yang dibudidayakan, serta sangat 

menguntungkan mengingat cacing tanah yang banyak 

tersebar di dataran nusantara kita dan potensinya 

cukup baik, serta sangat mudah untuk dibudidayakan 

sehingga dapat menekan biaya pakan unggas yang 

sangat tinggi dipasaran dan mengandung kandungan 

protein yang tinggi. 

c. Indeks Kuning Telur adalah bandingan antara tinggi 

kuning telur dan diameternya setelah kuning telur 

dipisahkan dari putih telur. Telur segar mempunyai 

IKT 0,33-0,50 dengan nilai rata-rata IKT 0,42. 

d. Antibakteri adalah senyawa atau zat yang membunuh 

atau memperlambat pertumbuhan bakteri pada cacing 

tanah dan mempunyai daya antibakteri yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Kemampuan 
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cacing tanah dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

karena kandungan zat antibakteri yang terdapat pada 

cacing tanah, kandungan tersebut yaitu protein yang 

sangat tinggi pada cacing tanah 

e. Kandungan bakteri Salmonella pada cangkang telur 

dapat mengkontaminasi telur apabila cangkang dan 

membran telur yang melindungi kuning telur rusak 

atau pecah. Jika telur sudah terkontaminasi bakteri 

tersebut maka dapat mengakibatkan diare pada 

manusia.  

f. Warna kuning telur memiliki standar warna (1 

(Kuning terang)-15 (Kuning kemerah-merahan)), 

semakin tinggi warna kuning telur (max 15) maka 

semakin baik kualitas telur tersebut. Wana kuning 

telur dipengaruhi oleh ransum yang mengandung 

pigmen karotenoid. 


