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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

           Penelitian ini dilaksanakan dipeternakan kelinci Bapak 

Winarto di Desa Ngijo, Karangploso, Malang pada tanggal 20 

April sampai dengan 06 juni 2015. Analisa bahan pakan dan 

analisa feses dilakukan di Laboratorium NMT Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1. Kelinci 

 Kelinci yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kelinci jenis New Zealand White   berjumlah 32 ekor berjenis 

kelamin jantan. Kelinci dikelompokkan menjadi 4 kategori 

bobot badan yaitu besar: 812-1074 g (K1), sedang: 650-811 g 

(K2), kecil: 459-649 g (K3), dan sangat kecil: 347-458 g (K4), 

Umur kelinci yang digunakan berkisar berumur 45-60 hari 

(Lepas Sapih). Sebelum dilakukan pengelompokan kelinci 

ditimbang bobot badannya terlebih dahulu, agar dapat 

dikelompokan sesuai dengan bobot badan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Pengelompokan Kelinci Berdasarkan Bobot Badan 

Kelompok Bobot badan (g) 

Kelompok besar           (K1) 812-1074 

kelompok sedang         (K2) 650-811 

kelompok kecil            (K3) 459-649 

kelompok sangat kecil (K4) 347-458 

 

3.2.2. Pakan 

 Pakan yang digunakan adalah konsentrat dengan 4 

bentuk yaitu pellet, mash, crumble, dan pasta. Pakan yang 

diberikan adalah hijauan berupa daun kubis (Brassica oleracea) 

dan konsentrat komersil “guyofeed” diproduksi oleh PT. Ina 

Feedmill. Konsentrat dibeli dalam bentuk jadi pelet sehingga 

diperlukan penggilingan terlebih dahulu untuk mendapatkan 

konsentrat dalam bentuk butiran (crumble) dan tepung (mash), 

sedangkan konsentrat bentuk basah (pasta) dibuat dengan 

mencampurkan konsentrat bentuk mash dengan air dengan 

perbandingan 1 : 1. Hijaun daun kubis (Brassica oleracea) 

didapat dari pasar sayur kota Batu. Daun kubis terlebih dahulu 

diangin-anginkan semalam untuk mengurangi kadar air dalam 

hijauan, kemudian hijauan daun kubis (Brassica oleracea) bisa 

diberikan pada ternak kelinci.sesuai dengan Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Saat Penelitian 

 

Keterangan: Hasil analisa laboratorium NMT Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya 

Ket : * dari 100% bahan kering 

3.2.3. 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 pellet, 

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

dilihat pada Gambar 6 . 

 

Gambar 6. Tata Letak Kandang Saat Penelitian 

P4K4 P1K2 P3K2 P2K4 P1K4 P2K3 

P3K3 P4K1 P3K1 P2K2 P4K2 P3K4 

P1K1 P2K1 P1K3 P4K3   
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3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan in 

vivo dengan Rancangan Acak Kelompok, dengan 4 perlakuan 

dan dilakukan dalam 4 kelompok, yang dimana setiap kandang 

diisi 2 ekor kelinci.. Percobaan dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang dan dipeternakan kelinci Bapak Winarto di 

Desa Ngijo, Karangploso. Perlakuan pada saat penelitian yaitu: 

1. P1 (Hijauan + Pakan  Bentuk Pellet ) 

2. P2 (Hijauan + Pakan  Bentuk Crumble) 

3. P3 (Hijauan + Pakan  Bentuk Mash) 

4. P4 (Hijauan + Pakan  Bentuk Pasta) 

 Perlakuan sebanyak 4, ternak dikelompokkan dalam 4 

kelompok berdasarkan bobot 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. Pakan diberikan secara ad-libitum dengan 

persentase hijauan daun kubis dengan konsentrat  berdasarkan 

% BK adalah (16,89 : 83,11) Pemberian pakan dilakukan pagi 

pukul 07.00 dan sore 16.00.  
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3.4 Prosedur penelitian 

3.4.1 Tahap pendahuluan:  

 Pada tahap pendahuluan kelinci diberikan pakan 

lengkap, pemberiannya diberikan sedikit demi sedikit 

sampai ternak mau mengkonsumsinya. Tujuan dari tahap ini 

adalah untuk membiasakan ternak yang akan dicobakan. 

Tahap ini dilakukan selama 1 minggu untuk mengamati 

konsumsi pakan dan BB ternak. 

 

3.4.2 Tahap Adaptasi 

 Pada tahap adaptasi ternak dikelompokkan menjadi 4 

kelompok berdasarkan BB ternak dan diberiikan pakan 

perlakuan (P1, P2, P3, dan P4), sesuai dengan hasil 

pengacakan. Tahap adaptasi ini adalah utuk menghilangkan 

pengaruh pakan sebelumnya dan membiasakan ternak 

dengan pakan perlakuan. Adaptasi pakan dilakukan selama 

1 minggu dengan mengamati konsumsi pakan dan setelah 1 

minggu dilakukan penimbangan BB ternak untuuk 

mengetahui BB pada awal tahap koleksi data. 

 

3.4.3 Tahap koleksi data  

 Pada tahap ini ternak diberi pakan sesuai perlakuan 

masing – masing (P1, P2, P3, dan P4). Selama tahap ini 
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dilakukan pencatatan terhadap jumlah pakan yang diberikan, 

sisa pakan, dan jumlah feses dan urine untuk mengetahui 

kecernaan pakan serta pengambilan sample untuk tiap 

masing-perlakuan pada ternak. Koleksi data dilakukan 

selama 1 minggu. Penimbangan BB ternak kelinci dilakukan 

tiap seminggu sekali dengan tujuan untuk mengtahui PBB 

ternak. 

 

Cara Koleksi 

1. Sample pakan pemberian 

Pakan diambil sampelnya masin-masing 10% dari 

jumlah pakan dan dilakukan setiap hari. Sampel 

ditimbang , dimasukkan ke dalam sample plastic, dan 

diberi label dan tanggal. Setelah itu sampel di oven 

600C selama 24 jam, ditimbang untuk mengetahui 

bahan kering (BK) udara, kemudian sample digiling 

dengan grinder untuk dianalisis kandungan BK, BO, 

dan PK. 

2. Sampel sisa pakan  

Sisa pakan diambil sampelnya 10% dari berat sisa dan 

dilakukan tiap hari. Sampel dimasukkan dalam kantong 

plastic, diberi label dan tanggal. Pada akir koleksi 

dikomposit setiap ternak kemudiaan diambil subsample 

secara proportional. Sampel dimasukkan kedalam oven 
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suhu 600C selama 24 jam, ditimbang untuk mengetahui 

BK udara, kemudian digiling dengan grinder untuk 

dianalisis kandungan BK, PK, dan SK. 

3. Sampel feses 

Penampugan feses dilakukan dengan cara menampung 

feses yang dikeluarkan oleh masing – masing ternak 

kelinci setiap kali defekasi selama periode 24 jam mulai 

pukul 07.00 WIB. Feses yang dihasilkan masing-

masing kelinci selama 24 jam ditimbang, kemudian 

diambil sampelnya secara acak dan langsung disimpan 

kedalam freezer dengan suhu -140C. sampel di thawing 

kemudian dikeringkan di sinar matahari dan 

selanjutnya yang telah kering tersebut disimpan dalam 

kantong plastic yang telah diberi label dan tanggal. 

Setelah itu sampel feses di analisa proksimat untuk 

menentukan kandungan BK, PK, dan SK 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Konsumsi 

Zat Pakan yang meliputi: 

1.Konsumsi BK,SK dan PK 

  Pengumpulan data selama penelitian meliputi : 

 a. Konsumsi Bahan Kering (KBK) 
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 KBK (g/ekor/hari) = [pemberian pakan (g)  x 

 (%BK)] – [sisa pakan (g) x  (% BK)] 

 

 b. Konsumsi Serat Kasar (KSK) 

 KSK (g/ekor/hari) = [Pemberian pakan (g) x (%BK) x 

(%SK)] – [Sisa pakan (g) x (%BK) x (%SK)] 

 

 c. Konsumsi Protein Kasar (KPK) 

 KPK (g/ekor/hari) = [Pemberian pakan (g) x  (%BK) x 

(%PK)] – [Sisa pakan (g) x (%BK) x (%PK) 

 

2. Kecernaan Zat Pakan 
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3. Kadar Amonia  

Menghitung konsentrasi Kadar Amonia: 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunakan program 

excel, sedangkan data diolah dengan analisis varian (ANOVA) 

dari Rancangan Acak Kelompok Bila hasil sidik ragam 

menunjukkan perbedaan nyata, dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan (DMRT), 

Menurut Matjik (2002) model matematik untuk Rancangan 

AcakKelompok 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. 

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

 

Pellet  :Pakan halus yang secara mekanik dibentuk     

  cetakan berbutir, kering dan keras. 

Crumble  :Keadaan fisik pakan masih tampak bentuk 

  butiran dari bahan pakan yang menyusunnya. 

Mash :Pakan keadaan fisik halus seperti serbuk. 

Pasta  :Pakan yang diberi campuran air hingga pakan 

   tersebut tidak  mengeluarkan air  kembali 

   ketika diperas. 

Peranakan NZW :Kelinci yang memiliki penampilan dan ciri-

   ciri fisik New Zealand White dan tidak  

   diketahui recording  persilangannya. 


