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BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2016 sampai bulan Agustus 2016 

terletak di Dusun Jetak Lor No : C73, Desa Mulyoagung Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 

B. Materi dan Alat 

1.  Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah DEG jantan yang 

diperoleh dari HPDKI ( Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia ) dari 

daerah Jember dengan rata - rata bobot badan 18,5 kg sejumlah 39 ekor yang 

didatangkan pada tanggal 20 April 2016. Penelitian ini bekerja sama dengan 

LAZISMU ( Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Muhammadiyah Pimpinan 

Muhammadiyah Jatim). Bahan pakan yang terdiri atas pakan basal fermentasi, 

kulit buah kakao untuk konsentrat, air yang diperoleh dari PDAM. Air minum 

diberikan secara adlibitum. 

2. Tabel Kebutuhan Nutrisi Domba 

 Tabel kebutuhan nutrisi untuk domba jantan ialah dapat dilihat di bawah 

ini sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Kebutuhan Nutrisi Domba Jantan 

BB,Kg BK, % BB PK, % TDN % Ca, % P, % 

5 3,6 11,8 65 0,40 0,36 

40 3,5 10,9 60 0,21 0,19 

50 3,5 8,9 55 0,17 0,15 

60 3,3 7,3 50 0,15 0,14 

70 3,0 6,9 50 0,14 0,13 

Kisaran 3,0-5,0 6,9-9,8 50-65 0,14-0,40 0,13-0,36 
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Sumber : Permentan RI (2014) 

3. Tabel Komposisi Pakan Percobaan  

Tabel kandungan komposisi pakan percobaan ialah dapat dilihat di bawah 

ini sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Komposisi Pakan Percobaan 

Perlakuan                   Kandungan Nutrisi 

Bahan Kering                     Protein Kasar 

P0 + 0 %    KBK  75.09 7,38 

P1 + 0,2 % KBK  76,06 10,17 

P2 + 0,4 % KBK  77,06                           10,30 

P3 + 0,6 % KBK  78,07                           12,10 

P4 + 0,8 % KBK  79,09                           12,90 

 

4. Tabel Kandungan Nutrisi Pada Perlakuan (Kulit Buah Kakao) 

 Tabel kandungan komposisi kimia nutrisi pada kulit buah kakao ialah 

dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Komposisi kimia kulit buah kakao 

Sumber BK BO PK LK SK Energi SDN SDA 

 % Kkal/kg % 

Mucra (2005) 92,03 89,39 11,22 2,65 42,19 - - - 

Mujnisa 

(2007) 

87,28 87,16 13,78 0,98 41,45 - 71,05 50,77 

Lateef et al. 

(2008) 

- 88,70 8,20 4,70 18,30 - - - 

Alemawor et 

al.(2009) 

88,96 79,89 9,14 - 35,74 - 58,78 47,04 

Sianipar & 

Simanihuruk 

(2009) 

25,15 - 9,26 - - 4,400 55,30 38,31 

Suparjo et al. 

(2009) 

48,17 93,93 - - - - 63,15 58,14 

Zain (2009) - 81,20 9.07 - - - 73,90 58,98 

Adamafio 

(2013) 

- - 6,8-

10 

1,6-

2,4 

24-35 2.600 - - 

BK: Bahan kering; BO: Bahan organik; PK: Protein kasar; LK: Lemak kasar; SK: 

Serat; SDN: Serat deterjen netral: SDA: Serat deterjen asam; 
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Tabel 2.4.Komposisi Kandungan Nutrisi Pakan Basal Frementasi 

BK Kadar 

air 

Kadar 

abu 

BO PK LK SK BETN ME 

% % % % % % % % Kkall 

60,82 39,18 7,94 92,06 7,39 6,96 12,64 25,90 1610,8 

(Sumber : Hasil Uji Proksimat Penelitian. 2016) 

2. Alat dan Bahan 

- Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kandang  panggung gable 

b. Tempat pakan terbuat dari plastik bentuk jirigen yang dipotong  

c. Tempat minum terbuat dari plastik atau ember kapasitas 7 liter 

d. Timbangan gantung merk morist, kapasitas 100 kg dan tingkat ketelitian 50 

gr. 

e. Kantung sample untuk sampel pakan pemberian dan sisa pakan 

f. Sapu ijuk untuk membersihkan lantai kandang 

g. Kertas label untuk memberikan kode pada sample 

h. Serok sampah untuk mengambil sampah dari lingkungan kandang 

i. Pacul untuk alat kebersihan lingkungan 

j. Tali penimbang terbuat dari selang air untuk “handling” ternak 

k. Isolasi untuk koding ternak 

C. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 Variabel yang diamati meliputi : 

1. Konsumsi pakan yang dihitung dengan cara pakan yang diberikan – 

dengan pakan sisa, dikomposit dan diambil data per minggu. 
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2. PBB atau pertambahan bobot badan yang diukur per ekor dengan cara 

mengukur bobot badan pada awal penelitian dan akhir penelitian selama 

60 hari. PBB (Pertambahan bobot badan ) digunakan rumus : 

PBB = Bobot akhir – bobot awal. 

D. Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan metode Exsperimen dengan Pola 

Searah. Penelitian Experimen ini untuk menyelidiki kemungkinan saling adanya 

hubungan sebab akibat dengan cara memberikan kondisi perlakuan dalam 

beberapa kelompok yang dibandingkan hasilnya dalam mempengaruhi variabel 

terukur. Penelitian ini menggunakan Experimens treatment yaitu kulit buah kakao 

1. Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan ( Experimental Design ) yaitu prosedur lengkap 

berupa langkah – langkah yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan supaya 

data dapat diperoleh, sehingga dapat dianalisis untuk penarikan kesimpulan.  

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini ialah adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK). Rancangan Acak Kelompok adalah suatu 

rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke 

dalam group – group yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian 

menentukan perlakuan secara acak di dalam masing – masing kelompok. 

Pengelompokan dilakukan atas dasar materi penelitian yang digunakan tidak 

seragam yaitu pada bobot badan domba ekor gemuk jantan tersebut, sehingga 

dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). 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. 

Ternak dikelompokan berdasarkan berat badanyang berbeda. 

Pengelompokan dijadikan 4 kelompok bobot badan yaitu : 

 K1 = 20,1 - 22 kg  

 K2 =22,1 – 24 kg   

 K3 = 24,1 – 26 kg  

 K4 = 26,1 – 28 kg  

 Seluruh perlakuan diulang sebanyak 4 kali pada setiap kelompok untuk 

mendapatkan hasil rataan data yang akurat. 

2. Perlakuan dan Ulangan 

 Penelitian ini menggunakan ternak domba ekor gemuk jantan dibagi 

kedalam 5 kelompok perlakuan yang berbeda.Perlakuan pada penelitian ini adalah 

level kulit kakao pada pakan fermentasi ada 5 perlakuan yaitu :  

P0 =  pakan basal fermentasi tanpa kulit kakao 0 % 

P1 = Pakan basal fermentasi + konsentrat kulit buah kakao sebesar 30 g/0,2% 

P2 = Pakan basal fermentasi + konsentrat kulit buah kakao sebesar 60 g/0,4% 

P3 = Pakan basal fermentasi + konsentrat kulit buah kakao sebesar 90 g/0,6% 
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P4 = Pakan basal fermentasi + konsentrat kulit buah kakao sebesar 120 g/0,8% 

Seluruh perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 4 kali yaitu merupakan 4 

kelompok berat badan yang berbedauntuk mendapatkan data yang lebih akurat. 

3. Denah Percobaan/ Tata letak 

 Denah percobaan adalah cara pengumpulan data percobaan yang 

dimasukan dalam bentuk tabel yang siap dilakukan Uji ANAVA ( Analisis 

Variansi). Penempatan ternak pada kandang dilakukan dengan cara acak, 

mengikuti aturan pengacakan. Denah penempatan ternak pada tabel 1. Sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Denah percobaan penelitian 

K3 K1 K4 K2 

P2 P2 P4 P9 

P0 P0 P3 P4 

P1 P3 P0 P3 

P4 P1 P1 P2 

P3 P4 P2 P1 

Keterangan: 

    K1,K2,K3,K4 = Kelompok Atau Ulangan 

P0,P1,P2,P3,P4 = Perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tabulasi Data 
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Data akan ditabulasikan pada tabel sebagai berikut : 

 Tabel 2. Tabulasi percobaan penelitian 

 Blok/Kelompok 

K1 K2 K3 K4 Jumlah 

Yij 
Rataan µ 

T0  T0K1 T0K2 T0K3 T0K4   

T1 T1K1 TIK2 T1K3 T1K2   

T2 T2K1 P2K2 T2K3 T2K2   

T3 T3K1 T3K2 T3K3 T3K3   

T4 T4K1 T4K2 T4K3 T4K4   

Ʃ = Ʃ = Ʃ = Ʃ = Ʃ =   

X       

 

5. Metode Analisis Data 

 Data pada penelitian ini akan dianalisis dengan metode analisis variansi 

(anava) SPSS dan dilanjutkan ke uji BNT jika anava berpengaruh nyata atau 

sangat nyata dan dilanjutkan dengan uji Polinomial Ortogonal. 

a. Analisis Variansi 

 Analisis variansi (ANAVA) ialah metode statistik yang dapat 

dipergunakan untuk menguji atau membandingkan beberapa kelompok data akibat 

perlakuan secara serentak. Penelitian ini menggunakan ANAVA untuk pengujian 

hipotesis ada tidaknya pengaruh atau interaksi. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.Analisis Variansi 
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Sumber 

keragaman 

Db JK KT Fhitung F table 

    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. 

b. Uji BNT 

 Uji beda dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui letak perbedaan antar 

perlakuan, sehingga dapat diketahui perlakuan terbaik. Uji BNt dilakukan dengan 

cara membandingkan selisish nilai rata – rata perlakuan dengan nilai BNt 0,05 dan 

0,01 yang diperoleh dengan bantuan tabel (“ T ”. BNt). Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 
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BNTα= t dbg ; α  
2KTG

r
 

Keterangan : 

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

α      = tingkat significant (1% dan5%) 

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

KTG = kuadrat tengahgalat 

       r      =ulangan 

c. Uji Polinomial Ortogonal 

 Uji Polinomial Ortogonal ini dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui bentuk respon atau bentuk pengaruh perlakuan terhadap variabel 

terukur. Bentuk respon dapat didefinisikan persamaan garis regresi atau bentuk 

hubungan antar variabel. Bentuk regresi terdiri dari linier, kuadratik dan kubiktor. 

Analisis ragam polinomial ortogonal adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Tabel Analisis Uji Polinomial Ortogonal 

 

Sumber Keragaman 

Derajat bebas Jumlah Kuadrat 

Antar grop   𝑛𝑖(𝑡
𝑖=1  𝛾𝑖 − 𝛾) 

( pelakuan) t – 1 JK1 

 Linier 1 JK2 

Kuadratik 1 JK3 

Kubik 1 JK3 

Kuartik 1 JK5 

Dalam grop 

(galat)  𝑛𝑖 − 1

𝑡

𝑖=1

 
 𝑡

𝑖=1  (𝛾𝑖 − 𝛾𝑛𝑖
𝑗=1 )² 

Total 

 𝑛𝑖 − 1

𝑡

𝑖=1

 
 𝑡

𝑖=1  (𝛾𝑖 − 𝛾𝑛𝑖
𝑗=1 )² 
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Menurut Widiharih (2001), polinomial yang nyata akan mengarah pada 

analisis regresi (hubungan fungsional) antara respons dan taraf perlakuan 

kuantitatif. 

E. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan pada penelitian ini meliputi : 

- Mempersiapkan kandang meliputi: sekat, tempat pakan, tempat minum 

- Sanitasi dan desinfeksi kandang dengan menggunakan destan produksi dari 

PT. Sanbe Sumatera Utara 

- Mengambil ternak domba di daerah Jember kecamatan genteng 

- Seleksi terhadap ternak yang baru datang, meliputi PBB, kesehatan, kondisi 

ternak. 

- Pemberian air gula pada air minum untuk mengurangi strees pada ternak 

- Melakukan isolasi terhadap ternak domba yang baru datang terutama yang 

terjangkit penyakit secabies, dan penyakit mata. 

- Pada hari ke tujuh dari kedatangan domba dilakukan pemotongan bulu 

sehingga bulu tinggal tersisa kurang lebih 2 cm 

- Hari ke empat belas dari kedatangan domba dilakukan pemandian terhadap 

domba dengan menggunakan air sungai. 

- Pemberian B Complex secara intra muscullar 3 ml per ekor domba 

- Penyutikan domba secara subcutan dengan menggunakan obat wormextin 

pencegahan terhadap penyakit cacing dengan dosis 0,5 ml per ekor domba 

- Domba yang terjangkit penyakit skabies diberikan penyuntikan secara intra 

muscullar dengan obat medoxcil L dengan dosis 0,5 ml per ekor. 
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- Pemberian pakan perlakuan selama 10 hari untuk masa penyesuaian ternak 

terhadap lingkuangan yang dilengkapi curah hujan. 

2. Tahap pelaksanaan dan pengambilan data 

- Penimbangan bobot badan awal ternak domba dilakukan pada hari ke 10 

setelah masa penyesuaian. 

- Memberikan pakan pada jam 06.00 dan jam 15.00. pakan diberikan secara 

manual dengan jumlah pemberian ½ kg per ekor per hari. 

- Menimbang sisa pakan dilakukan pada setiap akan memberi pakan jam 50.30 

- Pengambilan sampel pada pemberian dan sisa pakan dilakukan setiap hari 

- Setiap minggu sisa pakan dilakukan komposit. 

- Penimbangan bobot ternak pada akhir penelitian 

3.Tahap Analisis data 

Data dari tingkat pertambahan bobot badan dan tingkat konsumsi pakan 

dihitung menggunakan rumus dan ditabulasi dengan tabel yang sesuai dengan 

varibel yang dianalisa. Data yang didapat dihitung menggunakan analisis variansi 

(anava) SPSS dan akan dilanjutkan dengan analisis BNT jika perlakuan 

berpengaruh nyata atau sangat nyata dan dilanjutkan uji polinomial ortogonal. 
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A. Jadwal Penelitian 

Jadwal kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama  yang meliputi : 

Tebel 5. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No

. 

Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan 

(Bulan) 

Juni 

2016 

Juli – 

Agust

us 

2016 

Januari 

2017 

Februari  

2017 

Maret- 

Mei 

2017 

1. Tahap persiapan : 

- Persiapan alat dan 

bahan penelitian 

- Persiapan kandang 

penelitian 

- Persiapan materi 

penelitian 

     

2. Tahap pelaksanaan : 

- Koleksi data 

     

3. Tahap penyusunan dan 

ujian seminar proposal 

     

4. Tahap akhir : 

- Penyusunan 

laporan 

- Ujian sidang hasil 

penelitian  

     

 

 


