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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat 

milik Bapak Syamsudin yang berlokasi di Desa 

Ampeldento Kec.Karangploso Kab. Malang mulai hari 

Rabu tanggal 06 Mei 2015 s/d 23 Juni 2015. Analisis 

proksimat dan pengolahan tepung bawang putih dilakukan 

di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1. Burung Puyuh 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 240 ekor burung puyuh dengan jenis kelamin 

betina yang berumur satu hari dan dipelihara selama 7 

minggu sampai umur pertama kali bertelur. Burung puyuh 

ini diperoleh dari daerah Pare Kediri JawaTimur. Rata-

rata bobot badan awal berkisar 8 g/ekor dengan koefisien 

keragaman (KK) bobot badan 7,37%. (Lampiran 1). 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kandang baterai, yang terdiri dari 24 kotak 

baterai dengan ukuran panjang, lebar, tinggi 40 x 25 x 

30 cm per unit. Setiap unit kandang diisi 10 ekor 

burung puyuh. Tiap unit dilengkapi dengan tempat 

pakan dan minum. Peralatan lain yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah timbangan, penampung 

telur, thermometer, nampan kayu, lampu penerangan 5 

watt masing-masing disetiap unit, kompor, kawat, 

kabel, tempat feses dan peralatan lainnya. Peralatan 

pembuatan bawang putih menggunakan pisau, nampan 

plastik, oven, dan blender. Peralatan kebersihan 

meliputi ember, sapu lidi, dan kain lap (pembersih). 

Peralatan pendukung seperti kalkulator dan kamera. 

Tata letak pengacakan kandang perlakuan disajikan 

pada Gambar 2.  

 
 

3.2.3. Pembuatan Tepung Bawang Putih 

 Penggunaan bawang putih dengan level 0,6%, 

0,8%, dan 1% dalam bentuk tepung. Bawang putih 

yang digunakan merupakan bawang yang biasanya 

digunakan untuk bumbu masak. Bawang putih ini 

didapatkan dengan membeli di pasar. Cara pembuatan 

tepung bawang putih, pertama pemisahan siung 

bawang putih menjadi siung tunggal, pengelupasan 

kulit bawang putih, pengirisan tipis karena untuk 

memudahkan proses pengeringan, dilakukan 

pengovenan bawang putih pada suhu 60
0
 – 70

0
C 

selama 35 menit dilakukan pengovenan untuk 

mengurangi kadar air dalam bawang putih 

menggunakan suhu 60
0
-70

0
C dikarenakan agar 
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kandungan pada tepung bawang putih tidak terlalu 

berkurang, penghalusan bawang putih menggunakan 

blender selama 6 detik, pengayakan untuk 

memisahkan partikel-partikel bawang putih yang besar 

dan yang kecil atau yang lebih halus. Prosedur 

pembuatan tepung bawang putih disajikan pada 

Gambar 3. 

 

 
 

3.2.4. Bahan Pakan Basal  

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan komplit butiran ayam pedaging (Starter) 

produksi PT. Charoen Phokphan Indonesia (CP511B) 

yang dibeli dari poultry shop di Karangploso. Pakan 
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diberikan sehari dua kali, pagisebanyak 40% dan sore 

sebanyak 60% yang disesuaikan dengan perlakuan. Air 

minum diberikan secara ad libitum. Kandungan nutrisi 

pakan dan tepung bawang putih serta kandungan 

nutrisi pakan perlakuan disajikan pada Tabel 5 dan 6. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan desain Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan. Setiap 

perlakuan diulang sebanyak 6 ulangan dan pada tiap 

ulangan berisi 10 ekor burung puyuh. Pemeliharaan 

burung puyuh dilakukan mulai umur 7 hari sampai umur 

pertama kali bertelur. 

Perlakuan yang diberikan ke ternak adalah sebagai 

berikut: 

P0 = Pakan basal tanpa penambahan tepung bawang putih 

P1= Pakan basal dengan penambahan tepung bawang 

putih 0,6 % 

P2 = Pakan basal dengan penambahan tepung bawang 

putih 0,8 % 

P3 = Pakan basal dengan penambahan tepung bawang 

putih1 % 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Sebelum penelitian ini dimulai, kandang dan 

daerah sekitar kandang dibersihkan dengan sapu dan 

disiram dengan air, kemudian disucihamakan dengan 

menggunakan air yang dicampur dengan formalin dengan 

dosis 1 liter/400 liter air bertujuan membebaskan kandang 

dan peralatan didalamnya dari bibit penyakit. Setiap petak 

kandang diberi alas koran dan disemprot dengan 

desinfektan ke seluruh bagian ruangan. Setelah itu tirai 

yang dipasang dibagian depan kandang dan lampu listrik. 

Lampu dinyalakan ± 12 jam sebelum DOQ dimasukan 

kedalam kandang. Bahan pakan dan tepung bawang putih 

juga sudah dipersiapkan sebelum penelitian. Persiapan air 
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minum yang telah ditambahkan air gula. DOQ 

dikeluarkan dari box, kemudian ditimbang bobot badan 

terlebih dahulu agar dapat diketahui bobot badan awal 

sebelum diberi pakan perlakuan dan dimasukkan kedalam 

kandang. Sesudah dilakukan penimbangan DOQ akan 

diberi larutan gula dengan tujuan untuk mengurangi stress 

dan sebagai sumber energi. Pakan diberikan dengan cara 

ditaburkan di atas koran. Pakan basal tanpa perlakuan 

diberikan saat umur 0-7 hari untuk adaptasi, setelah umur 

7 hari baru diberikan pakan perlakuan dan pergantian air 

minum secara ad libitum. Lampu dinyalakan 24 jam 

sampai burung puyuh berumur satu minggu dengan 

mencatat suhu dan kelembaban dalam kandang secara 

rutin.  

Burung puyuh umur 7 hari pemberian pakan 

dilakukan dua kali dalam sehari dengan proporsi sebanyak 

40% pada pagi hari pukul 06.30 WIB dan proporsi 

sebanyak 60% pada sore hari pukul 15.00 WIB. 

Penambahan tepung bawang putih dilakukan dengan cara 

mencampurkan secara merata ke pakan basal sesuai 

dengan level penambahan. Pemberian air minum 

dilakukan secara ad libitum ditambah dengan vitamin Vita 

Stress dengan dosis 2 gram dilarutkan dalam 3 litter air 

minum. Setiap hari tempat pakan dan tempat minum 

dibersihkan sebelum pemberian pakan dan minum. 

Lampu hanya dinyalakan pada malam hari dan tirai setiap 

pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari.  
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3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diukur dalam penelitian ini 

diantaranya yaitu: 

1. Konsumsi pakan.  

 

 

 

Konsumsi pakan merupakan jumlah makanan 

yang dimakan oleh seekor ternak dalam 1 hari 

atau selisih antara jumlah makanan yang 

diberikan dengan jumlah makanan sisa selama 24 

jam (Anggorodi, 1985).  

2. Pertambahan bobot badan.  

 

 

 

Pertambahan bobot badan diukur dari selisih 

bobot badan akhir dikurangi bobot badan awal 

(Yasmin, 2002). 

 

3. Konversi pakan. 

 

 

 

Konversi pakan adalah  hubungan antara jumlah 

pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu 

satuan bobot badan atau produksi telur. 

(Zainudin dan Syahruddin, 2012). 

 4. Umur pertama kali bertelur. Umur pertama kali 

bertelur diperoleh dengan cara mencatat umur 

burung puyuh pada tiap perlakuan dan ulangan 

KonsumsiPakan (g) = Pakan diberikan– Pakan sisa 

PBB (g) = Berat badan awal – berat badan akhir 

Konversipakan = Jumlahpakan yang dikonsumsi (g) / berat badan (g) 
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untuk pertama kalinya bertelur (Stepani dan 

Purwadaria, 2013). 

 

3.6 Analisis Data 

 Pengumpulan data dilaksanakan setiap satu 

minggu sekali pada hari ke-7. Setelah memperoleh data 

dari lapang diolah dengan software Microsoft excel. Data 

analisis menggunakan analisis ragam dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuandan 6 ulangan. 

Apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka 

dilanjuutkan dengan Uji Beda NyataTerkecil (BNT) 

(Yitnosumarto, 1993). 

3.7 Batasan Istilah 

 

1. Coturnix coturnix japonica : merupakan burung 

puyuh betina yang digunakan dalam 

penelitian dengan umur 0 hari. 

2. Bawang putih (Allium Sativum): merupakan herbal 

semusim berumpun yang mempunyai 

ketinggian sekitar 60 cm.  

4. Konsumsi pakan : merupakan jumlah pakan yang 

dikonsumsi burung puyuh yang diperoleh 

dari selisih pakan yang diberikan dan sisa 

pakan. 

5. Pertambahan bobot badan : merupakan pertambahan 

bobot badan (g/ekor) burung puyuh  yang 

diperoleh dari bobot badan akhir dikurangi 

bobot badan awal. 
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6. Konversi pakan : merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi (g) dengan 

pertambahan bobot badan (g). 


