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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 minggu yaitu dimulai pada 3 Maret 

2017 hingga 6 April 2017. Penelitian dilakukan di kandang Experimental Farm 

Universitas Muhammadiyah Malang. Tempat pengujian sampel untuk mengetahui 

kandungan bahan kering dalam sampel pakan pemberian, pakan sisa dan feses 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas 246 Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah cempe Boerja Betina sebanyak 4 

ekor dengan bobot badan kisaran 10 kilogram sampai 14 kilogram. Cempe yang 

digunakan yaitu cempe yang berasal dari kemitraan milik CV. Kambing Boerja. 

Bahan pakan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pakan komplit hasil 

forumlasi dan daun kelor kering sebagai bahan campuran untuk pakan perlakuan 

yang digunakan. 

3.2.2. Bahan dan Alat 

- Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pakan komplit hasil formulasi dengan campuran daun kelor yang

disesuaikan dengan level perlakuan.

b. Obat-obatan berupa vitamin B Kompleks berbentuk tablet serta obat

scabies dan cacing untuk kambing.
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- Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kandang kambing individu berbahan kayu dan perlengkapan kandang. 

b. Perlengkapan dan peralatan sanitasi kandang. 

c. Timbangan digital merk HENHER R yang memiliki kapasitas 150 

kilogram dengan tingkat ketelitian 10 gram untuk menimbang bahan pakan 

yang akan dijadikan pakan perlakuan selama penelitian. 

d. Timbangan digital merk FLECO tipe F-111 kapasitas 5 kilogram dengan 

tingkat ketelitian 1 gram yang digunakan untuk menimbang sampel pakan 

yang diberikan dan pakan sisa. 

e. Timbangan digital merk LOGAN kapasitas 200 gram dengan tingkat 

ketelitian 0.01 gram yang digunakan untuk menimbang sampel daun kelor 

sebagai bahan campuran pakan perlakuan. 

f. Kain kasa dan plastik meteran yang ukurannya disesuaikan dengan 

panjang dan lebar kandang yang digunakan untuk menampung feses dan 

urine kambing yang diteliti agar tidak tercampur. 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Konsumsi adalah aktivitas memasukkan sejumlah makanan ke dalam 

tubuh melalui mulut yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup ternak itu 

sendiri. Cara pengamatan konsumsi bahan kering yakni dengan menghitung rata-

rata tingkat konsumsi pakan yang diberikan dalam sehari selama 5 minggu. 

Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi nutrisi bahan 

kering yaitu : 

- Kosumsi = (%BK Pemberian x Total pemberian) – (%BK Sisa x Total sisa) 
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Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi nutrisi bahan 

kering yang sudah dikonfersi dengan bobot badan metabolit ternak yaitu : 

- Kosumsi = (%BK Pemberian x Total pemberian) – (%BK Sisa x Total sisa) 

(Bobot badan ternak)
0.75

 

Kecernaan adalah selisih antara zat makanan yang dikonsumsi dengan 

yang dieksresikan dalam feses dan dianggap terserap dalam saluran cerna. Metode 

untuk mengetahui tingkat kecernaan bahan kering pada ternak yang diteliti yaitu 

dengan menggunakan metode analisis in vivo pada feses yang diambil selama 3 

hari setiap akhir minggu atau periode. Perhitungan yang digunakan untuk 

menghitung tingkat kecernaan bahan kering yaitu : 

- Kecernaan (BK) = BK yang dikonsumsi – BK feses x 100% 

        BK yang dikonsumsi 

 

3.4. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu dengan 

pengukuran tingkat konsumsi dan kecernaan bahan kering pakan komplit yang 

dicampur daun kelor dengan level yang berbeda. Parameter yang diteliti yaitu 

konsumsi dan kecernaan bahan kering dari cempe Boerja betina. Metode 

penelitian ini ada empat tahap yaitu, tahap persiapan, tahap adaptasi, tahap koleksi 

data dan tahap analisis data dan sampel. 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 4 perlakuan dan 5 kelompok periode pengambilan data. Model 

matematik yang digunakan yaitu : 
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Yij = µ + αi + βj + Σij 

Keterangan : 

Yij = nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan kelompok atau ulangan ke-j 

µ    = nilai tengah atau nilai rata-rata populasi 

αi   = pengaruh perlakuan ke-i 

βj  = pengaruh kelompok ke-j 

Σij  = galat atau kesalahan percobaan 

 Penelitian ini menggunakan 4 ekor cempe Boerja betina, dibagi ke dalam 4 

perlakuan yang berbeda. Bobot badan awal dari ternak yang digunakan selama 

penelitian yang adalah sebagai berikut :  

Tabel 6. Bobot Badan Awal Ternak 

Perlakuan Bobot Badan Awal (Kilogram) 

P0 10,10 

P1 12,50 

P2 12,00 

P3 13,70 

  

 Kelompok periode pengambilan data sekaligus sebagai ulangan dimana 1 

periode perlakuan yaitu selama 1 minggu, sehingga waktu yang digunakan 

sebagai ulangan penelitian sebanyak 5 periode atau 5 minggu. 

3.4.2. Perlakuan 

 Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbedaan level 

campuran daun kelor (Moringa oleifera) pada pakan komplit untuk cempe Boerja 

betina. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 perlakuan. 

Level pakan yang diberikan untuk cempe Boerja betina sebagai perlakuan selama 

penelitian yaitu : 
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P0 : Pakan komplit dicampur daun kelor 0%  dari total pakan (kontrol) 

 P1 : Pakan komplit dicampur daun kelor 0,025%  dari total pakan 

P2 : Pakan komplit dicampur daun kelor 0,050%  dari total pakan 

P3 : Pakan komplit dicampur daun kelor 0,075%  dari total pakan 

Pakan yang dugunakan adalah pakan komplit yang tersusun dari pakan 

penguat dan hijauan yang kemudian dicampur dengan daun kelor berbeda level 

dari setiap perlakuan. Komposisi dan kandungan dari pakan komplit yang 

digunakan sebagai pakan perlakuan adalah sebagai berikut : 

Tabel 7. Komposisi Pakan Perlakuan (% Total) 

Bahan Pakan P0 P1 P2 P3 

Pollard 21,00 21,00 21,00 21,00 

Bekatul 20,03 20,03 20,00 19,98 

Kulit Singkong 18,75 18,75 18,75 18,75 

Susu PAP 19,00 19,00 19,00 19,00 

Jagung Kuning 10,03 10.00 10,00 10,00 

Tebon Jagung 11,20 11,20 11,20 11,20 

Daun Kelor 0,00 0,025 0,050 0,075 

Total 100 100 100 100 

 

Tabel 8. Kandungan Nutrisi Masing-Masing Bahan Pakan 

Bahan Pakan BK % PK %  TDN % 

Pollard 88,40 17,00 70,00 

Bekatul 91,20 9,96 55,50 

Kulit Singkong 88,60 4,41 51,10 

Susu PAP 87,00 21,00 76,00 

Jagung Kuning 89,10 10,80 59,00 

Tebon Jagung 92,20 9,90 54,30 

Daun Kelor 25,00 26,00 57,00 

Sumber : NRC (2001)  
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Tabel 9. Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan 

Perlakuan BK% Abu% PK% LK% SK% 

P0 94,45 8,16 13,06 3,00 12,43 

P1 91,06 8,29 12,08 4,30 11,69 

P2 94,81 8,19 13,09 4,00 11,61 

P3 94,07 8,35 12,03 4,03 11,77 

Sumber : Hasil analisa Proksimat yang dilakukan di Laboratorium Nutrisi Univer- 

   sitas Muhammadiyah Malang 

 

3.4.3. Denah Percobaan 

 Penempatan ternak pada kandang dilakukan dengan cara acak, mengikuti 

aturan pengacakan. Pengacakan dilakukan dengan cara mengacak setiap perlakuan 

yang digunakan dan kelompok ternak yang telah dikelompokkan berdasarkan 

bobot badan dari cempe Boerja dalam kegiatan penelitian ini. Denah penempatan 

ternak sebagai berikut : 

Tabel 10. Denah Percobaan 

Kambing 
Periode 

I II III IV V 

1 P1 P1 P1 P1 P1 

2 P0 P0 P0 P0 P0 

3 P3 P3 P3 P3 P3 

4 P2 P2 P2 P2 P2 

Keterangan : P0, P1, P2, P3 = Perlakuan 

Ulangan  = Kelompok periode 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis Rancangan 

Acak Kelompok. Data kuantitatif pada penelitian ini akan dianalisis dengan 

metode analisis variansi (anava) dan dilanjutkan ke uji BNT jika anava 

berpengaruh sangat nyata atau nyata. 
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Tabel 11. Analisis Variansi 

Sumber Keragaman Db JK KT Fhitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKp KTp 𝐾𝑇𝑝 
 

𝐾𝑇𝑔 
 
𝐾𝑇b 

 
𝐾𝑇𝑔 

  

     
Blok r-1 JKb KTb   

Acak (t-1)(r-1) JKg KTg   

Total (txr)-1 JKt    

 

Perhitungan : 

FK = 
(ΣYij)

2

N
 

JKt = ΣYij
2
 - FK 

JKp = 
ΣYi.2

r
−FK 

JKb =  
ΣY.j2

t
−FK 

 JKg   = JKt - JKp - JKb 

Selanjutnya apabila terdapat pengaruh nyata pada penelitian ini, dilakukan 

uji lanjutan yaitu dengan Uji Beda Nyata (BNT) Terkecil dengan menggunakan 

rumus : 

BNTα= t dbg ; α  
2KTG

r
 

Keterangan : 

BNT = nilai BNT pada taraf 0,05 dan 0,01 

      α      = tingkat signifikan (1% dan5%) 

       t      = nilai tabel BNT pada taraf 0,05 dan0,01 

KTG = kuadrat tengah galat 

       r      = ulangan 
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3.6. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, meliputi : 

3.6.1. Tahap Persiapan dan Adaptasi Ternak 

Tahap persiapan penelitian yang dilakukan yaitu meliputi :  

1. Sanitasi kandang. 

2. Penyediaan perlengkapan kandang. 

3. Penempatan ternak sesuai dengan aturan pengacakan dan denah 

percobaan. 

4. Pengadaptasian ternak terhadap lingkungan dan pakan perlakuan 

yang digunakan. 

Tahap adaptasi ternak dimaksudkan untuk memperoleh kondisi fisiologis 

ternak yang nyaman di lokasi barunya dengan jenis pakan yang menyesuaikan 

dengan  pakan perlakuan. Selain itu pada tahap adaptasi diharapkan ternak sudah 

bebas dari pengaruh atau residu pakan sebelumnya diluar pakan penelitian yang 

digunakan. Tahap ini berlangsung lebih kurang selama 3 minggu sebelum 

penelitian dimulai. Selama tahap adaptasi, data konsumsi pakan, data lingkungan 

mencakup suhu dan kelembaban mulai dilakukan pencatatan sebagai data acuan 

untuk penelitian. Tujuan pengambilan data konsumsi pada tahap adaptasi ini yaitu 

untuk mengestimasi pemberian pakan saat yang diberikan sebagai data utama 

selama penelitian. 

3.6.2. Pelaksanaan Penelitian dan Pengambilan Data 

Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah ternak melewati tahap adaptasi. 

Perlakuan pakan pada ternak diaplikasikan dan diikuti dengan pengambilan data 
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konsumsi, sisa dan sampel feses. Pengambilan data konsumsi pakan dilakukan 

setiap hari setiap periode selama 5 periode. Data konsumsi diperoleh dari hasil 

pengurangan pakan yang diberikan dengan pakan sisa perharinya. Pengambilan 

data kecernaan dilakukan setiap 3 hari pada akhir periode selama 5 periode. Data 

kecernaan diperoleh dari hasil perhitungan pakan yang diberikan selama 3 hari 

terakhir setiap periode dengan feses yang di dikoleksi selama 3 hari terakhir setiap 

periode selama 5 periode.  

Pembuatan pakan perlakuan dilakukan setiap hari selama penelitian. Hal 

ini disebabkan beberapa bahan pakan tidak bisa dicampur dengan bahan pakan 

lainnya karena bahan pakan tersebut memlilik kandungan air yang tinggi sehingga 

ditakutkan akan terjadi pembusukan dan pakan dapat ditumbuhi oleh jamur. Pakan 

perlakuan ditimbang setiap hari sesuai denagn kebutuhan ternak. Pengambilan 

pakan sisa dilakukan setiap harinya yang kemudian disimpan dan dikumpulkan 

setiap periode selama 5 periode. Selama masa penyimpanan, pakan sisa yang 

diambil dikering anginkan agar tidak busuk. 

Pengkompositan pakan sisa dilakukan setiap akhir dari periode penelitian 

untuk diambil sampel guna kepentingan peneltian kandungan bahan kering dari 

masing-masing sampel pakan sisa setiap perlakuan. Sampel pakan sisa sebelum 

dilakukan analisa bahan keringnya disimpan didalam freezer agar tidak terjadi 

proses pembusukan. Perhitungan konsumsi bahan kering dari setiap perlakuan 

dihitung dengan menghitung selisih dari pakan yang diberikan dengan pakan yang 

tersisa dalam bentuk bahan kering. Analisis kandungan nutrisi sampel pakan 

menggunakan metode Analisis Proksimat berdasar AOAC 2005 dan SNI 1992. 
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Pengambilan data kecernaan dilakukan dengan metode in vivo dimana 

feses akan dikoleksi selama 3 hari setiap periode penelitian. Pengumpulan feses 

kambing dilakukan dengan cara membuat alat penampung yang terbuat dari kain 

kasa guna memisahkan urine dan feses agar tidak tercampur. Feses yang telah 

terkumpul setiap periode dikomposit dan diambil sampel guna kepentingan 

analisis data kecernaan. Sampel feses sebelum dilakukan analisa kandungan bahan 

keringnya disimpan di dalam lemari pendingin guna mencegah kerusakan sampel 

akibat pembusukan. Data dari tingkat konsumsi dan kecernaan bahan kering serta 

sampel pakan dihitung menggunakan rumus dan ditabulasi dengan tabel yang 

sesuai dengan varibel yang dianalisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


