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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN  

3.1 waktu dan tempat 

      Penelitian dilaksanakan di Dusun Jetak lor No C73, Desa Mulyoagung Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini Domba Ekor Gemuk jantan yang diperoleh 

dari HPDKI (Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia) dari Jember dengan bobot 

badan 15 kg sampai 24 kg bobot hidup sejumlah 39 ekor yang didatangkan tanggal 20 

April 2016 penelitian ini bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh 

Muhammadiyah Pimpinan Muhammadiyah Jatim dalam penelitian ini materi yang 

diperlakukan dalam penelitian sebanyak 30 ekor domba, bahan pakan yang terdiri atas 

pakan basal fermentasi, kulit coklat sebagai konsentrat, air minum yang diperoleh 

langsung dari air sumur. 

3.2.2 Alat dan Bahan   

a. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

- Kandang gablepanggung   

- Tempatpakanyang terbuat dari jurigen yang dipotong 

-   Tempat minum dari plastik / ember dengan kapasitas 5 liter  

- Timbangangantung merek morist, dengan kapasitas 100 kg, tingkat ketelitian 50 

gram. 

- Kantong plastik untuk sampel pakan pemberian dan pakan sisa. 
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- Sapuijuk untuk membersihkan lantai kandang  

- Cangkul untuk alat kebersihan lingkungan  

- Seroksampah untuk mengambil sampah dari lingkungan kandang 

- Kertas lebel sampel untuk memberikan kode pada ternak  

- Papan recording untuk pencatatan pemberian pakan dan pakan sisa 

- Talipenimbang terbuat dari selang air untuk “handling” ternak 

- Isolasi untuk koding kandang 

3.3 BatasanVariabeldan Cara pengamatan 

Variable yang diamati meliputi: 

a. Melakukan penimbangan pakan disaat diberikan dan penimbangan pakan sisa, 

b.  Dalam pengamatan bahan pakan dilakukan uji proksimat dengan standarisasi 

(AOAC70 luff schoorl Haris at al 1972).  

3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan metode Exsperimen dengan Pola Searah yang 

dilakukan kepada data percobaan. 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan percobaan penelitian ini menggunakan Rangcangan Acak 

Kelompok (RAK ), Rumusan model matematik RAK adalah sebagai berikut: 

Yij =  + i + j + ij  

Keterangan dari rumus tersebut bahwa : 

Yij = Nilai tengah pengamatan dari kelompok ke – j yang memperoleh ke – i. 

 = Nilai tengah populasi 

i = Pengaruh perlakuan ke – i 
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j = Pengaruh kelompok ke – j 

ij = Galat dari kelompok ke-j yang memperoleh perlakuan ke-i. 

i  = Perlakuan ( i = 1,2,3......,t ) 

j  = Ulangan ( j = 1,2,3,......, r ) 

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan pada penelitian ini adalah level kulit buah kakao pada pakan basal fermentasi 

ada 4 perlakuan dan setiap perlakuan ditambahkan pada pakan basal fermentasi yang 

diberikan pada Domba (2 kg) yaitu: 

P0 : Pakan basal fermentasi tanpa campuran konsentrat kulit buah kakao 

P1 : Pakan basal fermentasi + (konsentrat) kulit biji kakao0,2 % dari pakan basal 

P2 : Pakan basal fermentasi + (konsentrat) kulit biji kakao0,4 % dari pakan basal 

P3 : Pakan basal fermentasi + (konsentrat) kulit biji kakao 0,6 % dari pakan basal 

P4 : Pakan basal fermentasi + (konsentrat) kulit biji kakao 0,8 % dari pakan basal 

3.4.3. Denah Percobaan 

Tabel 9. Denah percobaan penelitian 

K3 K1 K4 K2 

T2 T2 T4 T9 

T0 T0 T3 T4 

T1 T3 T0 T3 

T4 T1 T1 T2 

T3 T4 T2 T1 

Keterangan: 

    K1,K2,K3,K4 = Kelompok Atau Ulangan 

  T0,T1,T2,T3,T4 = Perlakuan 

 



28 
 

Tabulasi data penelitian terhadap konsumsi bahan kering dan protein kasar dapa dilihat 

pada tabel 6 sebagai berikut: 

Tabel 10. Tabulasi data penelitian 

Percoban           Ulangan  

1     2  3    4 

P0 Basal fermentasi tanpa konsentrat KBK         

P1 Basal fermentasi + 0,2 % konsentrat KBK 

P2 Basal fermentasi + 0,4 %konsentrat KBK 

P3 Basal fermentasi + 0,6 %konsentrat KBK 

P4 Basal fermentasi + 0,8 % konsentrat KBK 

 

Tabel 11. Komposisi Pakan Basal Fermentasi 
Bahan pakan % 

Tumpi  60 

Bekatul 20 

Ampas kecap 5 

Feses ulat 15 

 

Tabel 12. Kandungan Nutrisi Pakan Basal Fermentasi 

Nutrisi  Pakan basal fermentasi % 

Bahan kering 60,82 

Kadar air 39,28 

Kadar abu 7,94 

Bahan organik  

Protein kasar 

Lemak kasar 

92,06 

7,38 

6,96 

Serat kasar 

BETN 

TDN 

 

12,64 

25,90 

1610,8 

Keterangan : Lab. Nutrisi tidak bertanggung jawab atas hasil pengujian diluar sampel uji. 

Tabel 13. Kandungan BK dan PK Pakan Basal Fermentasi dan Penambahan KBK  

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 
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3.5. Metode Analisis Data 

 Data dianalisis dengan ANAVA (IBM SPSS Versi 21),Sedangkan jika hasil 

berpengaruh nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata ( BNT ). 

3.6. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi 3 tahap 

a. Tahap Persiapan meliputi kegiatan 

- Perbaikan kandang selama 1 minggu 

- Sanitasi dan desinfeksi kandang dengan menggunakan destan diproduksi oleh 

PT Medion Bandung10 banding 3 air dengan destan. 

- Pengambilan ternak domba diambil dari Jember 

- Pemberian air gula pada air minum untuk mengurangi stres pada domba yang 

baru diperjalanan 

- Seleksi terhadap ternak yang baru datang meliputi berat badan, kondisi ternak, 

kesehatan ternakdengan berat badan ternak bobot badan rerata 17 samapai 22. 

- Pemberian jeruk nipis pada mata domba yang terjangkit pinkye 

- Melakukan isolasi terhadap ternak domba yang baru datang terutama yang 

terjangkit penyakit secabies, pinkeye dan kurang berdaya 

- Pada hari ke tujuh dari kedatangan domba dilakukan pemotongan bulu 

sehingga bulu tinggal tersisa kurang lebih 2 cm 

- Pada hari ke empat belas dari kedatangan domba dilakukan pemandian 

terhadap domba pemandian domba dilakukan disungai 

- Setelah dilakukannya pemandian dilakukan penyutikan domba secara subcutan 

wormextin ( produksi PT Medion Bandung) obat cacing 0,5 ml per ekor domba 
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- Penyuntikan domba secara intra muscullar dengan obat medoxcil L   (produksi 

PT Medion Bandung)  0,5 ml per ekor penyuntikan ini diberikan kepada 

domba yang terjangkit penyakit scabies 

- Pemberian B Complex (produksi PT Medion Bandung)  secara intra muscullar 

3 ml per ekor domba pemberian ini di berikan kesemua ternak domba 

- Pemberian pakan perlakuan selama 10 hari untuk masa penyesuaian ternak 

terhadap lingkuangan yang dilengkapi curah hujan. 

b. Tahap koleksi data meliputi 

- Pengambilan data penelitian denganpakan pemberian dan pakan sisa dilakukan 

penimbangan minggu ke lima setelah kambing datang. 

- Setiap satu minggu sekali sampel dikomposit dan disimpan dengan baik 

- Penghitungan konsumsi dilakukan dengan cara pakan yang diberikan dikurangi 

dengan pakan sisa.          

 Rumus konsumsi = Pakan yang diberikan 

Pakan sisa 

c. Tahap analisis data meliputi 

-  Konsumsi bahan kering dan konsumsi protein kasar dianalisis proksimat 

dengan setandarisasi (AOAC70 luff schoorl haris1872 )laboratorium 

universitas muhammadiyah malang. 

- Data ditabulasi dan dihitung pada tabel saat hasil penelitian  

- Data dianalisis dengan ANAVA (IBM SPSS Versi 21). 
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3.7 Jadwal Penelitian 

Jadwal kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama  yang meliputi: 

Tebel 14. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan 

(Bulan) 

Juni 

2016 

Juli – 

Agustu

s 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  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


