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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 

percobaan secara in vivo dilaksanakan di Laboratorium 

Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di 

Desa Sumber Sekar Dau Malang. Analisis proksimat 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya penelitian 

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan 

November 2014. 

3.2 Materi Penelitian 

 

3.2.1. Ternak 

 

    Penelitian menggunakan 24 ekor kambing 

kacang jantan umur 12 bulan, bobot badan 13-23 kg 

yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok 

berdasarkan bobot badan.  

 

3.2.2. Pakan 

 

    Pakan yang diberikan terdiri dari daun jagung 

(Zea mays) kering (hay) dan pakan suplemen  tepung 

gaplek, pollard dan isi rumen. Hijauan jagung 
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diperoleh dari petani di sekitar Labolatorium Lapang 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Dau 

Malang. Bahan pakan penyusun konsentrat berasal 

dari limbah pertanian yaitu pollard dan isi rumen. 

Bahan suplemen merupakan campuran pollard dan 

tepung gaplek dengan perbandingan 3:1 dan 

campuran isi rumen limbah rumah potong sapi yang 

di campur dengan campuran pollard dan tepung 

gaplek 3:1 dengan perbandingan 1:1 berat segar (as 

feed). Prosedur pembuatan fortifikasi dan fermentasi 

pakan dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

3.2.3. Peralatan 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Seperangkat alat untuk percobaan pakan secara in 

vivo yaitu kandang individu yang dilengkapi 

tempat pakan dan minum, timbangan pakan, 

gerobak dorong, kantong plastik untuk 

menyimpan sampel pakan.  

b. Seperangkat alat dan bahan kimia untuk analisis 

proksimat yang meliputi bahan kering (BK), 

bahan organik (BO) dan protein kasar (PK).  
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3.2.4 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode 

percobaan secara in vivo untuk mengetahui pengaruh 

pakan terhadap konsumsi dan pertambahan bobot badan. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan menggunakan 3 

perlakuan dan 8 ulangan. Perlakuan yang diberikan 

adalah sebagai berikut :  

P0 = Daun jagung kering (kontrol) 

P1 = Daun jagung kering + campuran pollard dan 

tepung gaplek dengan perbandingan 3:1 

P2 = Daun jagung kering + campuran pollard dan 

tepung gaplek dengan 3:1 dan isi   rumen 

fortifikasi dan fermentasi perbandingan 1:1.  

Prosedur pembuatan fortifikasi dan fermentasi pakan 

dapat dilihat pada lampiran 3. Berikut ini disajikan 

komposisi bahan pakan pemberian selama penelitian 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi bahan pada pakan pemberian selama 

penelitian 

Bahan Pakan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 

Bahan Penyusun 

(Kg)    

Konsentrat A B C 

- Pollard  - 
41,

25 

20

,6

2 

- Tepung gaplek - 
13,

75 

6,

87 

-Isi rumen - - 

27

,5

1 

Daun Jagung 

Kering 

10

0,0

0 

45,

00 

45

,0

0 

Total Pakan 100,00 100,00 100,00 

 

Percobaan in vivo terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

adaptasi, pendahuluan dan koleksi data. Pelaksanaan 

pengukuran konsumsi dan kecernaan secara in vivo 

sesuai dengan petunjuk Haris (1970): 
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1. Tahap adaptasi 

Tahap ini dilaksanakan selama 14 hari, dimana 

seluruh ternak diberi pollard dan daun jagung. 

Pemberiaan dilakukan secara bertahap hingga 

pakan yang diberikan dikonsumsi ternak secara 

stabil. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk 

membiasakan ternak di kandang individu dan 

menyamakan kondisi ternak yang sebelumnya 

diberi pakan beragam dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan ternak. Pada akhir tahap adaptasi 

dilakukan penimbangan bobot badan ternak 

untuk pengelompokan ternak pada tahap 

pendahuluan 

2. Tahap pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan ternak dibagi menjadi 

tiga kelompok berdasarkan bobot badan dan 

kemauan mengkonsumsi konsentrat dan mulai 

diberikan pakan sesuai dengan pakan perlakuan 

penelitian. Tahap pendahuluan ini bertujuan 

untuk menghilangkan pengaruh pakan 

sebelumnya dan membiasakan ternak dengan 

pakan perlakuan (P0, P1 dan P2). Tahap ini 

dilakukan selama 14 hari dengan mengamati 

konsumsi pakan hingga tercapai  konsumsi yang 

cukup stabil.  
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3. Tahap koleksi data 

Tahap koleksi data dilakukan selama 8 minggu. 

Pada tahap ini ternak sudah diberi pakan sesuai 

dengan perlakuan yang diberikan (P0, P1 dan 

P2). Koleksi data dengan pengukuran jumlah 

pakan pemberian dan sisa dilakukan setiap hari. 

Koleksi data sampel pakan pemberian dan sisa 

juga dilakukan pada tahap ini. 

Koleksi sampel pakan pemberian 

Sampel pakan hijauan (daun jagung kering) yang 

diberikan diambil sebanyak 200 gram setiap hari 

saat pemberian pakan untuk ternak, kemudian 

dikeringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya 

sampel yang sudah kering disimpan dalam 

kantong plastik yang telah diberi kode. Pada akhir 

penelitian, sampel pakan ditimbang untuk 

dihitung sebagai BK matahari dan  dikomposit 

untuk masing-masing kambing kemudian diambil 

sub sampel sebanyak 100 gram. Sub sampel 

dikeringkan menggunakan oven 60°C selama 24 

jam dan ditimbang sebagai data BK udara. 

Selanjutnya sampel digiling dan dilakukan 

analisis proksimat untuk menentukan kandungan 

BK, BO, PK dan SK 

Koleksi sampel pakan sisa 

Sisa pakan daun jagung dan konsentrat yang tidak 

dikonsumsi diambil setiap hari sebanyak 10% 
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dari total sisa pakan pada tiap kambing, kemudian 

dikeringkan dibawah sinar matahari. Selanjutnya 

sampel yang sudah kering disimpan dalam 

kantong plastik yang telah diberi kode. Pada akhir 

penelitian, sampel pakan ditimbang untuk 

dihitung sebagai BK matahari dan  dikomposit 

untuk masing-masing kambing kemudian diambil 

sub sampel sebanyak 100 gram. Sub sampel 

dikeringkan menggunakan oven 60°C selama 24 

jam dan ditimbang sebagai data BK udara. 

Selanjutnya sampel digiling dan dilakukan 

analisis proksimat untuk menentukan kandungan 

BK, BO, PK dan SK. 

3.3 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 

1. Konsumsi Nutrien Pakan 

 
2.  Pertambahan Bobot Badan (PBB)  

Ternak ditimbang menggunakan timbangan 

ternak. Penimbangan BB dilakukan sebelum 

ternak diberi pakan pagi hari dan dilakukan 

sebelum dimulainya penelitian sampai akhir 
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periode koleksi data. Penimbangan BB ternak 

dilakukan sekali dalam dua minggu.  

Pertambahan Bobot Badan (PBB) diukur dengan 

menggunakan rumus : 

 
Keterangan :  

PBB              = Pertambahan Bobot Badan 

    BB akhir minggu = Bobot Badan pada akhir 

                                                            minggu 

     BB awal minggu = Bobot Badan pada awal   

                                                             minggu (Rasyaf, 2004). 

2. Konversi Pakan 

Konversi pakan dihitung dengan membandingkan 

antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan 

pertambahan bobot badan (Rasyaf. 2004). 

 

    

 

 

3.4 Analisis Data 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program Microsoft Excel. Selanjutnya, 

dilakukan analisis ragam (ANOVA) untuk Rancangan 

Konversi  pakan = Konsumsi pakan (g) 

                 PBB (g) 
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Acak Kelompok (RAK) dan Uji jarak Duncan. Jika 

terdapat perbedaan pengaruh diantara perlakuan atau 

kelompok maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan. Menurut Yitnosumarto (1993) model 

matematis RAK adalah sebagai berikut: 

      Yij = μ + αi + ßj + Ʃij 

Yij :  Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan 

               kelompok ke-j 

μ :    Nilai rata-rata (mean) harapan 

αi :    Pengaruh perlakuan ke-i 

ßj :    Pengaruh kelompok ke-j 

Ʃij :   Pengaruh galat perlakuan ke-i dan kelompok 

             ke-j 

i :    Banyaknya perlakuan (1,2,3) 

j :    Banyaknya kolompok (1,2,3,4,5,6) 

3.5 Batasan Istilah 

Isi Rumen : merupakan kumpulan bahan pakan 

atau pakan yang ada di lambung 

ruminansia, yaitu bahan pakan yang 

belum sepenuhnya terfermentasi dan 

dicerna di dalam rumen. 

 Fermentasi     : merupakan proses pemecahan 

karbohidrat dan asam amino secara 

anaerob, yaitu tanpa memerlukan 

oksigen 



32 
 

Fortifikasi    : merupakan salah satu strategi yang 

digunakan dalam memperbaiki 

kualitas bahan pakan. 

Konsumsi      : pakan yang dikonsumsi oleh hewan  

bila bahan pakan tersebut diberikan 

secara ad libitum, yang dapat 

disamakan pula dengan palatabilitas 

atau menggambarkan palatabilitas. 

Pertambahan Bobot Badan (PBB)  : merupakan 

selisih antara bobot akhir dengan 

bobot awal yang pengukurannya 

dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu, biasanya dalam waktu satu 

minggu. 

Konversi Pakan : jumlah pakan yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan 1 kg berat 

hidup ternak. 


