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III. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 April 2016 sampai dengan 9 

Mei 2016 di Desa Perinci, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedet jantan FH umur 10 

hari sebanyak 9 ekor dengan rata-rata bobot badan ± 40,27 kg/ekor. 

Pemberian pakan cair pada perlakuan tersebut sebanyak 2 liter sampai 

minggu kedua, selanjutnya pada minggu ke 3 dan minggu ke 4 diberi pakan 

sebanyak 2,5 liter. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 3 perlakuan menggunakan pakan cair susu skim kadaluarsa, susu 

UHT kadaluarsa, susu Fresh, dan menggunakan 3 ulangan. 

3.2.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : kandang individu, 

tempat pakan (timba), sapu, sekrop, kompor gas, panci, takaran susu, timbangan 

bobot badan digital kapasitas 300 kg. Bahan yang digunakan antara lain : susu 

segar dari peternak dusun Perinci desa Perinci Kecamatan Dau Kabupaten 

malang, susu skim kadaluarsa dan susu UHT kadaluarsa dari salah satu perusahan 

besar yang ada di Malang, Jawa Timur, sekam grajen untuk alas pedet, air, 

detergen pembersih peralatan, dan pedet 9 ekor umur 10 hari. 
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3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 Batasan variabel pada penelitian dan cara pengamatan pada penelitian ini 

yaitu : 

a. Pakan yang digunakan merupakan pakan cair berupa susu segar dari peternak 

di dusun Perinci desa Perinci Kecamatan Dau Kabupaten Malang, susu UHT 

kadaluarsa dan susu skim kadaluarsa yang diperoleh dari salah satu perusahaan 

besar yang ada di Malang, Jawa Timur. 

b. Bobot badan merupakan bobot yang diperoleh selama pedet dipelihara dan 

dalam keadaan hidup, sedangkan pertambahan bobot badan harian merupakan 

kenaikan bobot setiap hari selama pedet dipelihara dan dalam keadaan hidup. 

Cara pengukuran bobot badan yaitu dengan pedet dijalankan satu per satu dan 

dimasukkan ke dalam timbangan kapasitas 300 kg untuk 1 ekor pedet, serta 

melihat hasil pengukuran di timbangan digital pada saat pedet tidak bergerak. 

Pengururan diukur selama satu minggu sekali. Pertambahan bobot badan harian 

(PBBH) diukur melalui rumus :   

PBBH = 
                                  

                 
 

c. Biaya pakan adalah biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan pedet. Biaya 

pakan dianalisa selama satu bulan dengan menghitung biaya pakan per hari 

selama dalam waktu satu bulan atau recording per hari selama satu bulan. 
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3.4. Metode Penelitian 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan (eksperimen). Rancangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

dengan 3 kali perlakuan dan 3 kali ulangan. Rumusan model matematik RAL 

adalah sebagai berikut : 

Yij = µ + τi + ij 

Dimana dari rumus tersebut dapat diterangkan bahwa : 

Yij  = Nilai pengamatan variabel terukur atau variabel terikat  

µ = Nilai rata-rata pengukuran populasi 

τi = Pengaruh aditif perlakuan ke i 

ij = Galat percobaan dari perlakuan ke i dan ulangan ke j 

i  = Perlakuan (i = 1, 2, ..., t) 

j = Ulangan (j = 1, 2, ..., r) 

Dengan perhitungan model matematik, selanjutnya dapat dilanjutkan 

dengan perhitungan dengan menggunakan tabulasi data untuk menghitung jumlah 

kuadrat. Maka dapat dilihat tabel dibawah ini, sebagai berikut :  

Tabel 3.1  Tabulasi Data 

Perlakuan U1 U2 U3 Jumlah Rata-rata 

Skim      

UHT      

Fresh      
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Perhitungan Jumlah Kuadrat : 

1. Faktor Korelasi (FK). 

FK = ∑(yij)
2
 

     N 

2. Jumlah Kuadrat Total (JKT). 

JKT = ∑yij
2
 – FK 

3. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP). 

JKP = ∑yij
2
 – FK 

 r 

4. Jumlah Kuadrat Galat (JKG). 

JKG = JKT – JKP 

3.4.2. Perlakuan 

 Perlakuan ini menggunakan metode eksperimen dengan 3 perlakuan dan 3 

ulangan dengan konsumsi susu segar, susu UHT, dan skim dengan menimbang 

bobot badan selama satu minggu sekali. Perhitungan banyaknya ulangan 

didasarkan pada rumus : 

(t.r-1)≥15 

Keterangan : 

t = treatment (perlakuan) 

r = replication (ulangan) 

Perlakuan dalam penelitian ini terdiri atas : 

Skim = Pakan cair menggunakan susu kim 

UHT  = Pakan cair menggunakan susu UHT 
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Fresh = Pakan cair menggunakan susu segar 

3.4.3. Denah Percobaan 

Tabel 3.2  Denah Percobaan 

3.5 Metode Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan tabel Analisis Variansi 

(ANAVA). Tabel analisis variansi ( ANAVA) sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Analisis Variansi (ANAVA) 

Sumber 

keseragaman 

DB JK KT F Hitung F. Tabel

0,10  0,05

Perlakuan t – 1 JKP KTP KTP/KTG 

Acak (t-1)(r-1) JKG KTG 

Galat (t.r)-1 JK
T

3.6. Pelaksanaan 

3.6.1. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Persiapan kandang

b. Persiapan persedian pakan cair (skim, UHT, susu segar)

c. Persiapan peralatan kebersihan

d. Persiapan pedet jantan FH 9 ekor

3.6.2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Pemeliharaan pedet mulai umur 1 hari

b. Pemberian pakan cair susu segar mulai umur 1 hari sampai umur 9 hari

F1 F2 F3 U1 U2 U3 S1 S2 S3 
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c. Pemberian perlakuan pedet menggunakan pakan cair yang berbeda mulai 

umur 10 hari 

d. Tahap penimbangan bobot badan awal 

e. Tahap penimbangan bobot badan minggu ke 1 

f. Tahap penimbangan bobot badan minggu ke 2 

g. Tahap penimbangan bobot badan minggu ke  3 

3.7. Jadwal Penelitian 

 Jadwal tahap penelitian yang dilakukan selama perlakuan dilaksanakan 

selama 30 hari atau 1 bulan dengan tabel jadwal sebagai berikut :  

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Minggu ke- 

  1 2 3 4 

Pemeliharaan         

Penimbangan bobot badan 

awal         

Penimbangan bobot badan 

minggu ke 1         

Penimbangan bobot badan 

minggu ke 2         

Penimbangan bobot badan 

minggu ke 3         


