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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 April – 24 

Mei 2015 di peternakan kelinci Bapak Winarto Desa Ngijo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Kelinci 

Penelitian menggunakan kelinci peranakan New Zealand 

White jenis kelamin jantan, umur lepas sapih 45-60 hari 

sebanyak 32 ekor dengan bobot badan berkisar 347-1074 

g/ekor. Kelinci dibagi 4 kelompok (besar, sedang, kecil dan 

sangat kecil) masing-masing 8 ekor/kelompok. Kelinci 

ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan berat badan, 

sebelum dimasukkan dalam kandang. Pengelompokan dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengelompokan materi ternak kelinci berdasarkan 

bobot badan. 

Kelompok Kisaran Bobot Badan  (g/ekor) 

Bobot badan besar 812-1074 

Bobot badan sedang 650-811 

Bobot badan kecil 459-649 

Bobot badan sangat kecil 347-458 

3.2.2. Pakan 

Pakan yang diberikan adalah hijauan berupa daun kubis 

bunga (Brassica oleracea) /daun kembang kol dan konsentrat 

komersil “guyofeed” diproduksi oleh PT. Ina Feedmill. 
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Konsentrat dibeli dalam bentuk jadi pelet sehingga diperlukan 

penggilingan terlebih dahulu untuk mendapatkan konsentrat 

dalam bentuk butiran (crumbel) dan tepung (mash), sedangkan 

konsentrat bentuk basah (pasta) dibuat dengan mencampurkan 

konsentrat bentuk mash dengan air dengan perbandingan 1 : 1. 

Hijaun daun kubis bunga didapat dari pasar sayur kota Batu. 

Daun kubis bunga (kembang kol) terlebih dahulu diangin-

anginkan semalam untuk mengurangi kadar air dalam hijauan, 

kemudian hijauan daun kubis bunga bisa diberikan pada ternak 

kelinci.  

 

3.2.3. Kebutuhan Nutrisi Kelinci 

Tabel 2. Kandungan nurtisi pakan penelitian 

Bahan Kandungan nutrisi pakan (%) 

Bahan 

Kering 

Abu* 

 

Protein 

Kasar* 

 

Serat     

   Kasar* 

 

Lemak 

Kasar* 

 

Konsentrat 90,91 13,16 25,91 11,28 5,54 

Daun kubis 

bunga 

12,75 10,89 16,57 23,83 5,45 

Sumber : Laboratorium NMT Fakultas Peternakan, Universitas  

    Brawijaya 

Ket : * Berdasarkan 100% bahan kering. 
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Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi Kelinci 

Nutrien Kebutuhan Nutrisi Kelinci 

Pertumbuhan Hidup 

Pokok 

Bunting Laktasi 

Digestible 

Energy 

(kcal/kg) 

2500 2100 2500 2500 

TDN   (%) 65 55 58 70 

Protein Kasar 

(%) 

16 12 15 17 

Lemak (%) 2 2 2 2 

Serat Kasar (%) 10-12 14 10-12 10-12 

Ca (%) 0,45 - 0,40 0,75 

P (%) 0,55   0,50 

Metionin+Cistin 0,60   0,60 

Lysin 0,65   0,75 

Sumber :  NRC (1977). 

Tabel 4. Kebutuhan Bahan Kering Kelinci 

Status Bobot 

Badan 

(BB) (kg) 

Kebutuhan Bahan Kering 

(%BB) (g/ekor/hari) 

Muda 1,8-3,2 6,2-5,4 112-173 

Dewasa 2,3-6,8 4-3 92-204 

Bunting 2,3-6,8 5-3,7 115-251 

Menyusui 

dengan anak 7 

ekor 

4,5 11,5 520 

 Sumber : NRC (1997) dalam Ensminger (1991) 
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3.2.4. Perkandangan 

Kelinci ditempatkan pada kandang batterai dalam 16 

kandang. Kandang dengan PxLxT 70 cm, 60 cm dan 50 cm. 

Masing-masing kelinci ditimbang untuk menentukan berat 

badan besar, sedang, kecil dan sangat kecil, kemudian kelinci 

dikelompokkan dalam setiap kelompok berisi 2 ekor. Kelinci 

diberi 4 perlakuan berupa bentuk konsentrat yaitu pelet, 

crumble, mash dan basah (pasta). Tata letak kandang dapat 

dilihat di Tabel 5. 

Tabel 5. Tata letak kandang 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode percobaan laboratorium 

dan lapang. Percobaan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang dan tempat penelitian. 

Metode percobaan menggunakan rancangan acak 

kelompok (RAK). Perlakuan sebanyak 4, ternak 

dikelompokkan dalam 4 kelompok berdasarkan berat badan 

yaitu besar, sedang, kecil dan sangat kecil sehingga terdapat 

16 kandang. Setiap kandang terdapat 2 ekor kelinci, sehingga 

jumlah kelinci yang digunakan adalah 32 ekor. Kelinci dengan 

bobot badan terendah-terbesar yaitu 347-1074g. 

Pemberian pakan disesuaikan dengan kebutuhan bahan 

kering bagi kelinci per hari dan ditambah hingga didapat sisa 

untuk ditimbang. Pakan diberikan secara ad-libitum dengan 

P4K4 P1K2 P3K2 P2K4 P1K4 P2K3 

P3K3 P4K1 P3K1 P2K2 P4K2 P3K4 

P1K1 P2K1 P1K3 P4K3   
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perbandingan hijauan daun kubis bunga (DKB) dengan 

konsentrat yaitu 70 : 30. Pemberian pakan dilakukan pagi 

pukul 07.00 dan sore 16.00. 

P1 = Hijauan DKB + Konsentrat bentuk pelet.  

P2 = Hijauan DKB + Konsentrat bentuk crumble.  

P3 = Hijauan DKB + Konsentrat bentuk mash.   

P4 = Hijauan DKB + Konsentrat bentuk pasta.  

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Persiapan Penelitian 

1. Pengadaan kelinci umur lepas sapih 45-60 hari. Pemilihan 

bibit yang sehat, dapat dilihat dari mata yang bersinar, 

warna bulu bersih, feses tidak lembek, telinga tegak, kaki 

depan dan belakang tidak cacat. 

2. Pengujian kandungan nutrisi pakan hijauan daun kubis 

bunga dan pakan konsentrat. 

3. Persiapan penelitian dilakukan pembersihan kandang, 

tempat pakan dan tempat minum. 

4. Persiapkan pakan hijauan dan pakan konsentrat. 

5. Alat timbang untuk kelinci, wadah dan obat-obatan. 

 

3.4.2. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembersihan kandang. 

2. Ternak kelinci yang baru datang ditimbang semua berat 

badan. Diambil rataan untuk memisahkan bobot badan 

besar, sedang, kecil dan sangat kecil. 

3. Kelinci dimasukkan dalam kandang, setiap kandang berisi 

2 ekor. Setiap perlakuan diberi 4 kandang masing- masing 

kandang diisi berdasarkan ukuran bobot badan besar, 

sedang, kecil dan sangat kecil. 
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4. Pemberian pakan dan minum dilakukan pagi pukul 07.00 

WIB dan sore pukul 16.00 WIB. 

5. Kelinci dilakukan adaptasi selama 7 hari untuk 

memastikan kondisi kesehatan dan makannya stabil. Pada 

masa ini kelinci diberi pakan sesuai dengan kondisi 

lingkungan penelitian yaitu hijauan daun kubis bunga dan 

konsentrat.  

6. Melakukan penimbangan berat badan lanjut setelah masa 

adaptasi. 

7. Penelitian pengukuran uji kinerja produksi (konsumsi, 

pertambahan bobot badan, dan konversi pakan) selama 30 

hari. 

 

3.5. Variabel Pengamatan 

3.5.1. Variabel Bebas  

1. Konsumsi 

 Konsumsi pakan adalah jumlah bahan kering pakan 

yang dikonsumsi ternak setiap hari dan diperoleh dengan 

menghitung selisih antara jumlah pemberian dan sisa pakan 

(Nugroho, dkk. 2012). 

                               ( )            ( )  

2. Pertambahan Berat Badan 

 Pertambahan berat badan harian diperoleh dengan 

menghitung selisih bobot badan awal dan akhir dibagi dengan 

jarak (hari) antara penimbangan awal dan penimbangan akhir 

(Nugroho, dkk. 2012). 
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3. Konversi 

 Konversi pakan didapat dengan cara menghitung 

konsumsi pakan dibagi dengan pertambahan berat badan 

harian (Nugroho, dkk. 2012). 

 

          
                  

       
 

3.6. Analisis Data 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK). Data yang diperoleh dianalisis 

dengan sidik ragam (ANOVA). Apabila berpengaruh nyata 

terhadap yang diamati dilanjutkan dengan uji lanjut 

DUNCAN. Menurut Rahmawati (2008) adapun model 

matematik untuk Rancangan Acak Kelompok adalah sebagai 

berikut: 

Yij   µ + πi + βj + εij 

 

Yij = nilai pengamatan dari perlakuan ke-i pada kelompok 

     ke-j. 

µ = nilai tengah umum. 

πi = tambahan akibat pengaruh perlakuan ke-i. 

βj = tambahan akibat pengaruh kelompok ke-j. 

 εij = tambahan akibat acak galat percobaan dari    

    perlakuan ke-i pada kelompok ke-j. 

i = 1, 2, 3, 4...t. 

j = 1, 2, 3, 4...r. 
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3.7. Batasan Istilah 

  

Konsentrat  :Bahan pakan yang memiliki nutrisi tinggi  

  tetapi kandungan serat  kasarnya relatif  

  rendah dan mudah dicerna. Pakan yang     

  dibuat oleh      perusahaan. 

Mash :Pakan keadaan fisik halus seperti serbuk. 

Crumble :Keadaan fisik pakan masih tampak bentuk  

  butiran dari bahan pakan yang menyusunnya. 

Pelet  :Pakan halus yang secara mekanik dibentuk    

  cetakan berbutir, kering dan  keras. 

Pasta  :Pakan yang diberi campuran air hingga pakan 

   tersebut tidak  mengeluarkan air  kembali 

   ketika diperas. 

Daun kubis  :Limbah daun dari tanaman kubis 

bunga(Brassica bunga/kembang kol yang telah dipisahkan 

oleracea)  dari bunganya.   . 

Peranakan :Kelinci yang memiliki penampilan dan ciri- 

New Zealand  ciri fisik New Zealand White dan tidak  

White     diketahui recording persilangannya. 

 


