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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Ampeldento, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang mulai 1 Juni sampai 30 Juni 

2013. Analisis proksimat tepung Rosella merah dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Burung Puyuh 

Burung puyuh percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini puyuh adalah komersial yang siap bertelur umur 

40 hari sebanyak 120 ekor dengan jenis Coturnix coturnix 

japonica atau Japanese quail. 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 24 

petak kandang baterai dengan tinggi 15 cm, panjang 20 cm, 

dan lebar 20 cm / petak. Setiap unit kandang ditempati oleh 5 

ekor puyuh yang dilengkapi tempat pakan dan minum. 

Perlengkapan kandang yang dibutuhkan adalah timbangan 

digital kapasitas 500 g dengan ketelitian 0,1 g, thermometer, 

hygrometer, plastik, dan peralatan kebersihan. 
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3.2.3 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan 

jadi puyuh komersial yang dibeli dari poultry shop terdekat. 

Tepung rosella merah yang digunakan diperoleh dari Balai 

Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Karangploso. 

Kandungan zat makanan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

 Tabel 6. Kandungan zat makanan pakan puyuh dalam 
penelitian 
Kandungan Zat 
Makanan 

(1) Pakan Puyuh  
(2) Tepung 
Rosella Merah 

BK (%) - 84,55 
PK (%) 22 6,47 
LK (%) 3,5 0,51 
SK (%) 5 16,65 
Abu (%) 
Ca   (%) 
P     (%) 

12 
3 

0,6 

7,60 
- 
- 

Sumber :   (1) Brosur pabrik pakan PT Charoen Pokhphand 
Indonesia 

                            (2) Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Penelitian dilakukan selama 4 minggu. Pengamatan dilakukan 

setiap hari selama penelitian. Perlakuan yang digunakan dalam 
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penelitian ini ada 4 perlakuan yang dibedakan atas tingkat 

penambahan tepung rosella merah sebesar 0%; 0,5%; 1%; dan 

1,5% dalam pakan. Setiap perlakuan diulang 6 kali dan setiap 

ulangan digunakan 5 ekor burung puyuh. 

 Perlakuan selengkapnya adalah sebagai berikut: 

P0 : pakan basal  (tanpa tepung Rosella Merah) 

P1 : pakan dengan penambahan tepung rosella merah 0,5% 

P2 : pakan dengan penambahan tepung rosella merah 1% 

P3 : pakan dengan penambahan tepung rosella merah 1,5% 

 
3.4  Variabel Penelitian  

            Dalam penelitian ini variabel penelitian yang diteliti 

adalah :  

3.4.1 Konsumsi Pakan (g/ekor/hari) 

Konsumsi pakan (g/ekor/hari) adalah jumlah pakan rata-

rata yang dikonsumsi selama penelitian. Cara mendapatkan 

jumlah konsumsi dalam g/ekor/hari yaitu dengan menghitung 

jumlah pakan yang diberikan dikurangi jumlah pakan yang 

tersisa dan tercecer lalu dibagi hari pengamatan (Rizal, 2006). 

3.4.2 HDP (Hen Day Production)  (%) 

HDP merupakan ukuran presentase produksi telur yang 

dihitung dengan cara produksi telur hari itu dibagi dengan 

jumlah burung puyuh pada hari tersebut (Susrini, 1995). 

Rumus HDP (%) sebagai berikut: 
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= Jumlah telur hari itu (butir)   X 100 % 
 Jumlah puyuh yang hidup 
 pada saat penelitian (ekor) 

3.4.3 Konversi Pakan  

Konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi 

pakan dengan produksi telur. (Amrullah, 2003). Rumus 

konversi pakan sebagai berikut: 

Konversi pakan = Konsumsi pakan (g) 
   Produksi telur (g) 

3.4.4 Egg Mass 

Egg mass atau massa telur merupakan hasil kali antara 

berat telur dengan HDP (Amrullah, 2003). Satuan egg mass 

adalah g/ekor/ hari.  

EM = (HDP x BT): PP 

 
Keterangan : 
EM : Egg Mass (g/ekor/hari) 
HDP : Hen Day Production (%) 
BT : Berat Telur (g/ekor) 
PP : Periode Penelitian (hari)  
 
3.4.5 Berat Telur  

Berat Telur (g/butir) penghitungan berat telur 

dilakukan dengan cara telur ditimbang dengan menggunakan 

timbangan digital (Anggorodi,1995). 

3.4.6 Kolesterol Kuning Telur (mg/100 g kuning telur)  
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Kandungan kolesterol kuning telur merupakan kandungan 

kolesterol yang ada dalam kuning telur yang ditentukan 

menggunakan ekstraksi kolesterol kuning telur yang memiliki 

satuan mg/100 g kuning telur berdasarkan metode Subekti dkk 

(2006). 

 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Persiapan kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

24 petak dengan ukuran tinggi 15 cm, panjang 20 cm dan lebar 

20 cm/petak. Sebelum digunakan, kandang dan semua 

peralatan dibersihkan menggunakan disinfektan. 

3.5.2 Pengacakan Puyuh 

Penempatan puyuh dalam kandang dilakukan secara acak 

dan penentuan kandang sesuai perlakuan ditentukan secara 

acak atau random. 

3.5.3 Pencampuran Pakan  

Pakan dicampur sesuai dengan perlakuan yang diteliti. 

Pencampuran pakan dilakukan 3 kali seminggu dengan tujuan 

untuk menjaga kualitas pakan. Pakan dan air minum diberikan 

secara ad libitum. 
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3.5.4 Pengambilan Data 

Pengambilan data konsumsi pakan dilakukan setiap hari 

dengan menghitung sisa pakan dan yang tumpah, sedangkan 

konversi pakan dilakukan setiap minggu.  

 

3.6 Analisis Data 

Data penelitian ditabulasi dengan program Microsoft 

Excel, Selanjutnya data dianalisis menggunakan ragam 

(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 4 perlakuan dan  6 kali ulangan. Apabila ada perbedaan 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. Menurut 

Yitnosumarto (1993), model matematis Rancangan Acak 

Lengkap adalah : 

Yij = µ +� + Σij 

Dimana: 
Yij  : Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan -j 

µ : Nilai rata-rata (mean) harapan 

α : Pengaruh perlakuan ke-i 

Σij : Pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan –j 

i : 1,2,3,4      (perlakuan) 

j : 1,2,3,4,5,6 (ulangan) 
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3.7. Batasan Istilah  

a) Penampilan produksi: Penampilan produksi yang diuji  

dalam penelitian ini meliputi konsumsi pakan, egg mass, 

HDP (Hen Day Production) dan konversi pakan 

(perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan berat telur yang diproduksi dalam kurun waktu 

tertentu). 

b) Kualitas eksternal telur: kualitas eksternal telur dalam 

penelitian ini yaitu berat telur   

c) Kualitas internal telur: kualitas internal telur dalam 

penelitian ini yaitu kuning telur yang diamati kolesterol 

nya  

 


