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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan itik mojosari 

milik Bapak Arifin bertempat di Dusun Rejoso RT/RW 03/10 

Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu selama 4 minggu 

mulai dari tanggal 1 April hingga 28 April 2014. Analisis 

proksimat bahan pakan basal dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan  ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1  Itik Petelur 

Ternak yang digunakan untuk penelitian ini adalah itik 

mojosari betina berumur 12 bulan sebanyak 144 ekor. 

 

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 pakan yang digunakan adalah baki yang 

terbuat dari bahan plastik dengan ukuran 20 x 20 x 5 cm. 

Tempat minum menggunakan botol air mineral ukuran 

diameter 3 inci yang dibelah sampingnya. Selain itu peralatan 

pendukung seperti egg tray kardus, timbangan digital, 

termohygro meter, timba, selang, dan sapu. 

 

3.2.3  Pakan 

Pakan basal yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pakan campuran yang digunakan oleh peternak 

antara lain, kebi, karak, bihun, konsentrat KIP3, konsetrat KL, 

tepung ikan, bungkil kedele dan mineral disajikan pada Tabel 
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3. yang dibeli dari berbagai tengkulak pakan di sekitar wilayah 

Malang. Pemberian pakan sebanyak 160 gram/ekor/hari 

sedangkan pemberian air minum dilakukan secara ad libitum. 

Frekuensi pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi 

dan sore hari dengan persentase 40% pagi hari dan 60% sore 

hari.  

Cacing tanah segar yang digunakan yaitu cacing tanah 

dengan jenis Lumbricus rubellus segar yang dibeli dari 

peternak cacing tanah di sekitar wilayah kota Malang. 

Sebelum dicampur dengan pakan basal, cacing tanah tersebut 

dicacah terlebih dahulu sehingga memudahkan dalam 

mencampur. Kandungan nutrisi dari pakan basal dan cacing 

tanah segar dapat di lihat dalam Tabel 4. dan Tabel 5. 

Tabel 3. Komposisi pakan basal penelitian 

 

  

Bahan Pakan % 

Kebi (%) 25,5 

Karak (%) 30,5 

Bihun (%) 10 

Konsentrat KIP3 (%) 10 

Konsentrat KL36 (%) 10,5 

Telung ikan (%) 10 

Bungkil kedele (%) 2,5 

Mineral (%) 1 

Jumlah 100 
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Tabel 4. Komposisi kimia pakan basal 

Kandungan Zat Pakan (%) 

Bahan kering (%) 87,57 

GE (Gross Energi) (kkal/kg) 3721,38 

Protein kasar (%) 19,16 

Lemak kasar (%) 4,79 

Serat kasar (%) 3,15 

Ca (%) 3,05 

P (%) 0,65 

Sumber : Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Univesitas 

Brawijaya Malang. 

 

Tabel 5. Kandungan nutrisi dalam cacing tanah segar 

Kandungan Zat Pakan (%) 

Bahan kering  66-70 

GE (Gross Energi) (kkal/kg) 900-1400 

Protein kasar  64-76 

Lemak kasar  7-10 

Serat kasar  1,08 

Ca  0,55 

P  1,00 

Lumbricine  0,1 

Sumber : Istiqomah dkk., 2009 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan  menggunakan desain Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 3 perlakuan dan 1 

kontrol. Setiap perlakuan memiliki 6 ulangan dan pada tiap 

ulangan berisi 6 ekor itik mojosari betina dan 1 ekor itik 
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jantan. Pemeliharaan itik mojosari dilakukan mulai umur 12 

bulan sampai 13 bulan. 

Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai berikut: 

P0 = Pakan basal tanpa penambahan cacing tanah segar 

P1 = Pakan basal + Cacing tanah segar 1%  

P2 = Pakan basal + Cacing tanah segar 3%  

P3 = Pakan basal + Cacing tanah segar 5%  

Adapun denah pengacakan unit penelitian dilapang 

sesuai perlakuan dan ulangan adalah 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 

Gambar 2. Denah kandang dilapang 

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Konsumsi pakan 

Jumlah pakan yang dikonsumsi setiap hari oleh seekor 

itik (g/ekor/hari). 

2. Hen Day Production (HDP) 

Produksi telur dihitung setiap minggu selama 

penelitian dengan rumus sebagai berikut :  

 

3. Konversi pakan (FCR) 

Konversi pakan diperoleh dari hasil perbandingan 

antara konsumsi pakan dengan berat telur selama 

penelitian. 



19 
 

 

4. IOFC (Income Over Feed Cost) 

Selisih dari total pendapatan (harga jual telur) dengan 

total pengeluaran (biaya pakan) yang digunakan 

selama penelitian 

IOFC = (Jumlah telur itik x harga jual telur/butir) - 

(konsumsi pakan x harga pakan/kg) 

 

3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data dilaksanakan pada minggu pertama 

hingga minggu terakhir penelitian. Data yang di dapat dari 

hasil lapang diolah dengan menggunakan Microsoft Excel, 

setelah data rata-rata diperoleh dilanjutkan dengan tabulasi 

setiap minggu selama penelitian dan di analisis statistik 

dengan menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dari pola 

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. (Steel, dan Torrie. 1993) 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 

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

ke-j 

i  : 1, 2, 3, 4 

j  : 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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3.6 Batasan Istilah 

1. Antibiotics growth promoters (AGP’s) : Antibiotika 

yang diberikan bukan sebagai pengobatan (kuratif) 

tetapi sebagai zat pemacu pertumbuhan. 

2. Cacing tanah segar : merupakan cacing tanah yang 

masih hidup, sebelum diberikan kepada ternak cacing 

tanah tersebut dicuci terlebih dahulu dengan air 

supaya tanah yang menempel di tubuh bagian luar 

menjadi bersih. 

3. Egg Mass : Rataan berat telur harian yang telah 

diproduksi setiap ekor. 

4. IOFC : Income over feed cost 

5. Lumbricus rubellus : adalah salah satu jenis cacing 

tanah yang dibudidayakan dan memiliki kegunaan 

sebagai pakan alternatif ternak, sebagai obat penyakit 

typus, dan sebagai penghambat pertumbuhan mikroba 

pada manusia maupun ternak. 

6. Lumbricine : merupakan zat aktif berupa antibiotik 

yang berasal dari cacing tanah (Lumbrius rubellus). 

7. Termohygrometer : merupakan alat bantu untuk 

mengukur temperatur dan kelembapan kandang dalam 

penelitian. 

 


