
27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Peternakan Kelinci milik 

Bapak Winarto Jl. Glatik RT/10 RW/01 Desa Ngijo, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Penelitian ini 

dilakukan selama 5-6 minggu dari tanggal 20 April sampai 7 

Juni 2015. Analisis proksimat bahan pakan berupa hijauan 

(daun bunga kol) dan konsentrat komersial dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya Malang. Analisis 

Kolesterol daging kelinci dilaksanakan di Universitas 

Padjajaran. Pengukuran dan analisis nilai WHC, Warna dan 

Keempukan daging dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1 Ternak 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kelinci Peranakan New Zealand White lepas sapih sebanyak 32 

ekor berjenis kelamin jantan. Umur kelinci yang digunakan 

berkisar ± 35-60 hari dengan bobot badan rata-rata 664 

gram/ekor, kelinci akan dikelompokkan kedalam empat 

kategori bobot badan yaitu besar; 812-1074 gram (K1), 
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sedang; 650-811 gram (K2), kecil; 459-649 gram (K3) dan 

sangat kecil; 347-458 gram (K4). 

 
Gambar 2. Kelinci peranakan New Zealand White 

3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan adalah 16 kandang 

pemeliharaan dengan luas kandang70 cm x 60 cm x 50cm dan 

masing-masing kandang berisi 2 ekor, tempat pakan dan air 

minum sebanyak 64 buah, thermometer ruang, timbangan 

digital kapasitas 5 kg dengan grade 1 gram, teko ukur, 

baskom, perlengkapan sanitasi, pisau, cool boxdan alat tulis.  

3.2.3 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan yang digunakan 

adalahdaun bunga kol (Brassica oleraceae var. Botrytis) yang 

didapat dari pasar Tradisional Batu, Malang. Daun bunga kol 

terlebih dahulu dicuci untuk menghilangkan debu dan kotoran 

yang melekat kemudian diangin-anginkan semalaman baru 

kemudian dapat diberikan pada kelinci. Jumlah kebutuhan 

pakan hijauan untuk kelinci adalah 70% yaitu 714 

gram/ekor/hari. Pemberian pakan dilakukan sebanyak dua kali 

yaitu pagi hari pukul 07.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 

WIB. 
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Pakan Konsentrat didapat dari PT. Citra Ina Feedmill 

Jakarta Indonesia dan dari PT. Wirifa Sakti Mojokerto. 

Konsentrat dibeli dalam bentuk pelet jadi sehingga diperlukan 

penggilingan terlebih dahulu untuk mendapatkan pakan 

konsentarat dalam bentuk crumble dan mash, sedangkan untuk 

bentuk pasta dibuat dengan cara mencampurkan konsentrat 

bentuk mash dengan air. Kebutuhan pakan konsentrat pada 

kelinci adalah 30% yaitu 43 gram/ekor/hari. Pakan diberikan 

sebanyak dua kali yaitu pagi hari pukul 07.00 WIB dan sore 

hari pukul 16.00 WIB.Kandungan nutrien bahan pakan 

penyusun ransum dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi daun bunga kol (Brassica olera- 

               ceae var. Botrytis) dan konsentrat 

No 

 

Bahan 

Kandungan Zat Pakan (%) 

Bahan 

Kering 

Abu Protein 

kasar 

Serat 

kasar 

Lemak 

kasar 

1 Daun 

bunga kol 

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

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

Sumber:  Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas    

                Peternakan Universitas   Brawijaya (2015)  

3.2.4 Obat-obatan 

Obat-obatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah medoxy untuk obat diare produksi LA. MEDION, 

Bandung, desinvektan merk Dettol, wormectin untuk obat 

kudis, B Komplek injeksi produksi LA. MEDION, Bandung 

dan vitamin B kompleks tablet produksi CV. USFA, 

Mojokerto. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK), yaitu mengelompokkan kelinci jantan 

peranakan New Zealand White lepas sapih berdasarkan bobot 

badanyang terdiri dari kelompok besar (K1), sedang (K2), kecil 

(K3) dan sangat kecil (K4). Penelitian ini menggunakan 4 

perlakuan yaitu pelet, crumble, mash dan pasta. Perlakuan 

selengkapnya adalah sebagai berikut: 

P1 = Hijauan (daun brokoli) + Konsentrat bentuk pelet 

P2 = Hijauan (daun brokoli) + Konsentrat bentuk crumble 

P3 = Hijauan (daun brokoli) + Konsentrat bentuk mash 

P4 = Hijauan (daun brokoli) + Konsentrat bentuk pasta 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan atau pengumpulan data. 

A. Tahap persiapan meliputi: 

1. Persiapan kelinci peranakan new zealand white lepas 

sapih sebanyak 32 ekor. Ternak kelinci dipilih dengan 

bobot seseragam mungkin dan dipilih ternak yang 

sehat. 

2. Persiapan pakan 

a. Daun bunga kol sebagai pakan hijauan. 

Pengambilan limbah daun bunga kol sebagai 

hijauan dilakukan setiap 2-3 hari sekali di area 

pasar buah dan sayur didaerah Kota Batu, Malang.   

b. Konsentrat sebagai pakan perlakuan. Pengadaan 

konsentrat dalam bentuk pelet produksi PT. Citra 

Ina Feedmill Jakarta Indonesia dan PT. Wirifa 

Sakti Mojokerto. Konsentrat pelet di giling kasar 
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untuk memperoleh bentuk crumble. Bentuk mash 

didapat dengan cara pengayakan bentuk giling 

kasar. Sedangkan bentuk pasta diperoleh dengan 

cara mencampurkan bentuk mash dengan air 1:1. 

3. Persiapan materi yaitu berupa pembagian kelompok 

kelinci berdasarkan berat badan, yaitu:  

a. Kelinci besar (K1): 812-1074 gram 

b. Kelinci sedang (K2): 650-811 gram 

c. Kelinci kecil (K3): 459-649 gram dan 

d. Kelinci sangat kecil (K4): 347-458 gram 

4. Persiapan kandang dan peralatan kebersihan serta 

tempat pakan dan minum. Kandang yang digunakan 

yaitu kandang individu bertingkat tiga, dimana setiap 

kandang akan diisi dua ternak kelinci. 

5. Persiapan kode kandang, yaitu kode U1 untuk kelinci 

ukuran sangat kecil, U2 untuk kelinci ukuran kecil, U3 

untuk kelinci ukuran sedang dan U4 untuk kelinci 

ukuran besar. 

6. Persiapan penempatan kelinci pada kandang dilakukan 

secara acak berdasarkan perlakuan, sehingga letak 

setiap kelompok ternak berbeda satu sama lain. 

7. Persiapan obat-obatan berupa wormectin, medoxi-LA 

dan vitamin B komplek. 

B. Tahap pelaksanaan meliputi: 

1. Pelaksanaan adaptasi sebagai tahap pendahuluan 

dilaksanakan selama 7 hari dengan tujuan untuk 

membiasakan kelinci dengan perlakuan yang akan 

diterapkan dan juga untuk menghilangkan pengaruh 

perlakuan sebelumnya. 
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2. Pengamatan suhu. Dua kali sehari yaitu pada pagi 

pukul 07.00 WIB dan sore hari pukul 15.00 WIB. 

3. Perlakuan pakan dilaksanakan selama 37 hari setelah 

tahap pendahuluan selesai. Tahap ini kelinci mendapat 

pakan berdasarkan perlakuan masing-masing. Selama 

tahap perlakuan, konsumsi pakan dihitung setiap hari 

4. Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari yaitu pagi 

pukul 06.00-08.00 WIB dan sore pukul 15.00-16.00 

WIB. Pakan yang diberikan berupa pakan hijauan dan 

konsentat (pelet, crumble, mash dan pasta) dengan 

memperhatikan kestabilan ukuran berat pakan yang 

diberikan dari awal penelitian hingga akhir penelitian 

dan air minum diberikan secara ad libitum. 

5. Pemotongan kelinci pada hari ke-48 secara serempak 

pada tanggal 7 Juni 2015. 

6. Pengambilan sampel daging kelinci dipilih pada 

bagian dada 5-15 gram. Daging diambil dalam bentuk 

segar untuk kemudian dibawa ke laboratorium untuk 

dianalisis kualitas daging. 
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3.5  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamatidalam penelitian ini adalah 

kualitas daging kelinci yang meliputi: 

1. WHC (Water Holding Capacity) 

Pengujian daya mengikat air daging dilakukan 

dengan pemotongan sampel kecil dengan berat 0,3 gram 

dengan timbangan analitik. Daging 0,3 gram diletakkan 

diantara dua kertas saring jenis whatman, kemudian dipress 

dengan tekanan 35 kg/m
2 
selama 5 menit sampai daging dalam 

tumpukan kertas saring sudah berubah menjadi bentuk 

lempengan.Kemudian dihitung luas area basah yaitu dengan 

rumus: 

Luas area basah = Δ LL – Δ LD 

 100 

Setelah mendapatkan luas area basah, diukur mgH2O yang 

terkandung dengan rumus: 

MgH2O = Luas area basah (cm
2
)-8,0 

  0.0948 

Persen air bebas yang ada menunjukkan daya ikat air/ WHC 

dalam daging. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

% air bebas = mgH2O x 100% 

  300 

2. Kolesterol 

Uji kadar kolesterol dilakukan dengan cara sebanyak 

± 0,1 gram sampel dalam tabung reaksi ditambah 1 ml alkohol 

KOH (1 ml 33% KOH + 9 ml ethanol), kemudian dipanaskan 

dalam penangas air pada temperatur 30-40ºC untuk proses 

saponifikasi selama 1 jam. Ditambah 4 ml petrolium ether dan 

0,25 ml aquadest, kemudian dikocok selama 1 menit. Pipet 
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tepat sebanyak 0,5 ml bagian terekstrak, ditampung dalam 

tabung reaksi yang lebih kecil. Selanjutnya dikeringkan dalam 

penangas air. Setelah sedikit kering dikeringkan lagi dalam 

oven pada temperatur 105-110ºC selama 1 jam. Ditambah 1 ml 

pereaksi sulfurik (campuran acetic acid glacial, acetik acid 

anhydride dan asam sulfat pekat) dan dikocok. Setelah 35 

menit kemudian dibaca absorpsinya dengan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 630 nm. Kandungan kolesterol 

dalam sampel diperoleh dengan cara membanndingkan nilai 

absorbansi sampel dengan standar. 

3. Warna 

Warna daging diukur dengan menggunakan 

chromatometer minolta colour readerdengan metode sistem 

Hunter/L*,a*,b* berdasarkan Weaver (1996). Prosedur 

pengujianya adalah sebagai berikut: 

1. Sampel berupa daging kelinci bagian dada disiapkan 

2. Mesin colour reader dihidupkan, kemudian dipilih colour 

space L*, a*, b* 

3. Colourreader dikalibrasi dan dipilih warna putih 

4. Hasil kalibrasi disimpan 

5. Lensa fokus pada bagian ujung alat diletakkan pada target 

sampel 

6. Tombol pengukuran ditekan sampai berbunyi nada beep 

dan display menunjukkan hasil pengukuran nilai L*, a*, b*, 

kemudian hasil dicatat. 

4. Keempukan 

Prosedur pengukuran keempukan daging dengan 

menggunakan alat tensile strength instrument berdasarkan 

metode Cuqet al., (1996), yaitu sebagai berikut: 
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1. Mesin tensile strength dihidupkan kurang lebih 30 menit 

untuk pemanasan 

2. Komputer dihidupkan dan dibuka program software untuk 

mesin tensile strength 

3. Setelah komputer dan mesin tensile strength terhubung 

maka pada layar komputer akan tampil program dari mesin 

tensile strength 

4. Kursor ditempatkan pada auto zerodan dipastikan kondisi 

ON, sehingga angka load dan extention menunjukkan 

angka 0,0 pada waktu go (pengujian) 

5. Kursor diletakkan di Mode kemudian pilih: Compression 

(penekanan) dan tension (tarikan) 

6. Kursor diletakkan di extensometer kemudian pilih internal. 

Komputer secara otomatis akan mencatat jarak yang 

ditempuh oleh compression atau  tension 

7. Diberikan aksesori penarik, kemudian sampel diletakkan di 

bawah aksesoris penarik tersebut 

8. Tombol untuk pengujian ditekan. Setelah pengujian selesai 

tekan tombol untuk berhenti dan menyimpan data hasil 

pengukuran 

3.6 Analisis Data 

Indriantoro dan Supomo (2002) menyebutkan bahwa 

analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang 

hasilnya digunakan untuk menarik kesimpulan dari sebuah 

penelitian. Data dari hasil penelitian diolah menggunakan 

Microsoft Exel. Setelah data rataan diperoleh, dilanjutkan 

dengan analisisstatistik dengan menggunakan analisis ragam 

(ANOVA). Bentuk linier dari Rancangan Acak Kelompok 

dengan model analisis menurut Mattjik dan Sumertajaya 

(2012), adalah: 
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Keterangan: 

Y = pengamatan pada perlakuan ke i kelompok ke j 

  = nilai rataan 

   = pengaruh perlakuan ke i 

   = pengaruh kelompok ke j 

    = galat percobaan pada perlakuan ke i, kelompok ke j 

  = 1,2, ............ t perlakuan 

  = 1,2, ............ r kelompok 

Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (UBNT).  

3.7  Batasan Istilah 

Kelinci lepas sapih : anakan kelinci umur 34-50 hari dengan 

estimasi hanya mengkonsumsi susu 

induknya. 

Pakan konsentrat : pakan atau campuran bahan pakan yang 

mengandung nilai gizi yang tinggi yang 

perlu dicampur bahan pakan lain dengan 

persentase tertentu untuk mendapatkan 

pakan yang seimbang dan dapat 

memenuhi kebutuhan pakan ternak (SNI, 

2009) 
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