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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Cerme, Kecamatan 

Grogol, Kabupaten Kediri. Pelaksanaan dilakukan selama 

enam minggu pada bulan Februari sampai April 2017. 

3.2 Materi Penelitian 

Bahan Penelitian : 

1. Kelinci 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 18 ekor kelinci peranakan  New Zealand White 

jantan lepas sapih dengan umur 6-8 minggu dengan 

rata-rata bobot badan awal 1069-1101 gram.  

2. Pakan  

Pakan yang diberikan  yaitu hijauan dan 

konsentrat. Pakan konsentrat berupa BR-1 produksi 

PT. Wonokoyo (pukul 07.00 WIB) .Pakan hijauan 

berupa rumput lapang diberikan sore hari (pukul 

15.00 WIB). Pakan hijauan berupa  rumput  dengan 

konsentrat, dengan perbandingan 70 : 30 (Prasetyo, 

2006). Kandungan nutrisi tiap pakan tersaji pada 

Tabel 1. Air minum diberikan setiap hari secara add 

libitum 
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 Tabel 2. Kandungan nutrisi pakan (%) 

Bahan 

pakan 

BK PK SK LK Abu 

Konsentrat 

(BR-1) 

88.00 22.00 5.00 5.00 7.50 

Rumput 

lapang 

26.34 12.99 28.45 2.03 14.39 

 

3. Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan adalah tipe kandang 

battery. Kandang battery dipilih karena untuk 

mempermudah pengambilan data dan menghindari 

tertukarnya kelinci. 

Alat yang digunakan dalam penelitian antara 

lain : 

1. Termometer  

tubuh   : untuk mengukur 

suhu tubuh kelinci  

2. Hand Tally  

Counter  :untuk menghitung 

frekuensi   pernafasan 

kelinci  

 

3. Termometer  

ruangan     : mengukur suhu 

  dalam kandang  

4. Termohygrometer : untuk mengukur 

suhu dan 

kelembaban  ruang 
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5. Pemanas   :pemanas dengan 

menggunakan lampu 

pijar untuk 

meningkatkan suhu 

lingkungan 

6. Pendingin   : pendingin 

menggunakan 

blower yang 

dimodifikasi  untuk 

menurunkan suhu 

lingkungan 

7. Termostat  : untuk mengatur 

suhu kandang 

Prosedur penggunaan masing-masing alat : 

1. Termometer : dengan cara memasukkan 

ujung termometer ke dalam 

rektal kelinci, kemudian 

ditunggu selama 1 menit 

sampai suhu berubah. Angka 

yang ditunjukkan di 

thermometer dinyatakan 

sebagai suhu dari tubuh 

ternak (
o
C) 

2. Hand Tally  

Counter  : dengan memencet 

tombol ketika melihat 

indikasi obyek yang 

diamati dan angka yang 

muncul dinyatakan 

jumlah dari hitungan 
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3.  Termometer  

Ruangan : dengan meletakkan 

termometer di dalam 

ruangan,angka yang 

ditunjukkan di thermometer 

dinyatakan suhu dari 

ruangan tersebut (
o
C). 

4. Pemanas : dengan meletakkan pemanas 

berupa lampu pijar pada tiap 

sudut kandang untuk 

meningkatkan suhu, akan  

menyala jika suhu kandang 

melewati batas minimum 

suhu yang telah ditentukan, 

dan akan mati   jika suhu 

kandang melewati batas 

maksimum. Pemanas  ini 

digunakan pada perlakuan 

suhu (27-29
o
C) dan (31 -

33
o
C). 

5. Pendingin  : dengan meletakkan 

pendingin berupa blower 

yang dimodifikasi pada salah 

satu sudut kandang  untuk 

menurunkan suhu. Box diisi 

balok es dan untuk 

mempertahankan es agar 

tidak cepat meleleh  

ditambah blue ice akan 

menyala jika suhu kandang 
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melewati batas maksimum 

(25
o
C) dan akan mati jika 

suhu kandang melewati  

batas minimum (23
o
C). 

6. Termostat : dengan mengatur batas 

maksimum dan minimum 

suhu yang telah 

ditentukan,jika suhu 

melewati batas maksimum 

maka secara otomatis proses 

pemanasan akan terhenti 

dan ketika melewati batas 

minimum maka pemanas 

akan otomatis menyala 

(untuk perlakuan suhu 27-29 
o
C dan 31-33

o
C. Pada 

perlakuan suhu 23- 25
o
C jika 

suhu melewati batas 

maksimum maka secara 

otomatis pendingin akan 

menyala dan jika melewati 

batas minimum maka 

pendingin secara otomatis 

akan mati. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan eksperimen. Ada satu faktor perlakuan yaitu 

pengaturan suhu dengan kisaran yang berbeda (23-25 
o
C, 
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27-29 
o
C dan 31 -33 

o
C) sehingga diperoleh tiga 

perlakuan : 

P1 : kisaran suhu kandang 23-25 
o
C 

P2 : kisaran suhu kandang 27-29 
o
C 

P3 : kisaran suhu kandang 31-33 
o
C 

Menurut Rukmana (2005), kelinci dapat hidup pada 

suhu 10-30
o
C dengan keadaan  suhu yang stabil.  

Perlakuan diatas digunakan untuk mengetahui tingkat 

cekaman panas kelinci jika berada di luar suhu nyaman 

kelinci, yaitu 21
o
C (Marai et al., 2002).  

Ternak dibagi dalam 3 perlakuan dan diletakkan 

dalam kandang berukuran 40x40x40 cm secara individu. 

Penelitian dilakukan dengan dua tahap,  yaitu : 

1. Persiapan 

Persiapan  ini dilakukan selama satu minggu. 

Aktifitas yang dilakuan meliputi : 

1. Mempersiapkan alat yang akan digunakan 

pada saaat penelitian 

2. Pembersihan kandang dan alat yang 

digunakan dengan menggunakan 

antiseptik Lisoryn. Kandang disemprot 

dengan menggunakan Lisoryn dengan 

dosis 15 ml dalam 1 liter air. Tempat 

pakan dan minum dicuci kemudian 

direndam ke dalam antiseptik Lisoryn 

dengan dosis 15 ml dalam 10 liter air. 
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3. Mengadaptasikan  ternak dengan suhu dan 

pakan yang ditentukan 

 

2. Pelaksanaan penelitian 

Koleksi data yang dilakukan meliputi : 

1. Pengambilan data suhu  rektal dilakukan 

tiga kali sehari pada pagi 08.00 WIB 

setelah pemberian pakan  konsentrat, 

siang hari 12.00 WIB dan sore hari 16.00 

WIB setelah pemberian pakan  hijauan. 

Pengambilan data suhu rektal dilakukan 2 

hari sekali untuk memberikan masa 

istirahat pada kelinci. Pengukuran suhu 

rektal dengan cara memasukkan 

termometer tubuh ke dalam rektal kelinci 

selama satu menit (Yachya, 2011).  

2. Pengambilan data frekuensi pernafasan 

dilakukan tiga kali sehari pada pagi 08.00 

WIB setelah pemberian pakan konsentrat, 

siang hari 12.00 WIB dan sore hari 16.00 

WIB setelah pemberian pakan hijauan. 

Pengambilan data frekuensi pernafasan 

dilakukan 2 hari sekali. Pengukuran 

frekuensi dengan memperhatikan 

kembang kempis dada kelinci dan 

menghitung tiap kembang dada dengan 

Hand Tally Counter selama satu menit 

dan angka yang muncul pada Hand Tally 

Counter dinyatakan sebagai nilai 

frekuensi pernafasan kelinci. 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Pengambilan data dilakukan selama 5 minggu. 

Variabel  yang diamati antara lain : 

1. Frekuensi Pernafasan 

Frekuensi pernafasan adalah  proses 

pengambilan udara  yang masuk melalui hidung 

selama satu menit (Philips, 2001). Laju respirasi 

diperoleh dengan menghitung gerakan naik 

turunnya permukaan rusuk selama satu menit 

Pengamatan frekuensi pernafasan dihitung dengan 

menggunakan HTC (Hand Tally Counter) dengan 

batas waktu satu menit dengan menggunakan 

stopwatch  

  

2. Suhu Tubuh 

Suhu  tubuh adalah proses dari penerimaan 

dan proses pelepasan panas tubuh agar tetap pada 

kisaran yang normal (Yani, 2006). Pengamatan 

suhu tubuh dilakukan dengan memasukkan 

termometer ke dalam rektal selama satu menit 

atau sampai penunjuk angka berhenti (Yachya, 

2011). 

 

3. HTC  

HTC adalah tingkat ketahanan ternak terhadap 

panas sekitarnya. Untuk menentukan nilai HTC 

suatu ternak dapat diketahui dan diukur dengan 

rumus : 

    
  

    
 
  

  

  
(Benezra, 1954) 
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Keterangan : 

HTC : Heat Tolerance Coefficient 

Tb : Rataan suhu tubuh kelinci (
o
C) 

39,5 : Angka standar suhu tubuh 

  kelinci (Trisunuwati, 1989) 

Fr :  Rataan frekuensi pernafasan 

     kelinci (kali/menit)  

60 : Angka standar frekuensi 

              pernafasan kelinci  

  (Sumadi dkk., 2000) 

 4. Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan adalah jumlah bahan kering 

pakan yang dikonsumsi ternak tiap hari dan 

diperoleh dengan menghitung selisih antara jumlah 

pemberian pakan dengan sisa pakan. Konsumsi 

bahan kering = pakan yang diberikan – jumlah 

pakan yang tersisa (Nugroho, 2012) 

Dengan mengetahui nilai HTC dari kelinci 

dari tiap perlakuan, maka bisa ditentukan pada 

kisaran suhu berapa kelinci dapat beradaptasi dan  

mempunyai tingkat ketahanan yang baik. Kelinci 

dengan nilai HTC = 2, maka kelinci tersebut 

memiliki tingkat ketahan yang baik dan kelinci 

yang memiliki nilai HTC yang tinggi, maka tingkat 

ketahan kelinci rendah (Mashaly et al., 2004). 

Menurut McNeily (2001), ternak yang mengalami 

cekaman panas akan mengalami penurunan 

konsumsi pakan dan cenderung memperbanyak 

konsumsi air minum.  
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3.5 Analisa Data 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 

(Yitnosumartono, 1990). Apabila hasil yang diperoleh 

berbeda atau signifikan maka dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1993) dengan 

model matematika yang digunakan yaitu : 

Yij = μ+ αi + ∑ij 

 

Keterangan : 

Yij : nilai pengamatan dari  

perlakuan ke-i pada ulangan 

ke-j (6) 

    μ   : nilai tengah umum 

     αi   : tambahan akibat 

pengaruh perlakuan ke-i 

(3) 

    ∑ij   : galat percobaan 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. HTC (Heat Tolerance Coefficient) adalah nilai 

ketahanan ternak terhadap panas sekitarnya. (Amakri 

dan Fusho, 2009). Ketahanan panas ternak yang baik 

yaitu memiliki HTC=2 (Mashaly et al., 2004). 

2. Suhu Tubuh adalah  proses dari penerimaan dan  

proses pelepasan panas dari tubuh ternak (Yani, 2006). 
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3. Frekuensi pernafasan adalah proses pengambilan 

udara  yang masuk melalui hidung , kemudian keluar 

secara teratur (Philips, 2001). 

4. Kisaran suhu adalah  batasan maksimum dan 

minimum suhu yang telah diatur. 

5. Rumput lapang adalah rumput lapang merupakan 

campuran dari beberapa jenis rumput lokal yang 

umumnya tumbuh secara alami dengan daya produksi 

dan kualitas yang baik jika dalam keadaan segar 

(Sulistyo, 2008). 
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