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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

          Penelitian ini dilaksanakan di kandang Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 

pada bulan September hingga Oktober 2015.  

 

3.2 Materi dan Alat  

3.2.1 Materi  

   Penelitian ini menggunakan delapan ekor pedet jantan PFH dengan usia 3 

bulan dengan rata-rata bobot badan 74 kg dan 81 kg serta pedet usia 4 bulan 

dengan rata-rata bobot badan 102,5 kg dan 85 kg. 

3.2.2 Bahan dan Alat 

Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian adalah Total Mixed Ration 

(TMR) dengan kandungan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kandungan TMR 

 Jumlah % Pk (%) TDN (%) Porsi PK (%) Porsi 

TDN (%) 

Dedak  33 10 64 3,3 12,12 

Bungkil 

kopra 

44 21 83 9,24 36,52 

Tepung Ikan  1 47 59 0,47 0,59 

Tumpi 

Jagung 

20 9,5 49 1,9 9,8 

Mineral 2 - - 0 0 

Jumlah 100   14,91 68,03 
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Sedangkan alat yang digunakan dalam pelakasanaan penelitian diantaranya:  

1. Meteran lingkar dada/Pita Ukur (Rondo)  

2. Timbangan pakan kapasitas 20 kg 

3. Tempat pakan  

4. Tempat minum 

5. Kadang individual dengan Panjang= 2,5 m dan lebar 1,3 m dengan tipe koloni 

satu baris yang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum yang berbentuk 

melingkar. 

 

Gambar 3.1 Model kandang Saat Penelitian 

 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengukuran  

3.3.1  Batasan Variabel  

a. Konsumsi 

 Konsumsi merupakan banyaknya jumlah pakan yang dimakan selama proses 

pemberian pakan. Jumlah konsumsi pakan dapat diketahui dengan mencatat 

jumlah pakan yang diberikan dengan mengurangi jumlah pakan sisa. Banyaknya 

jumlah pakan yang dikonsumsi akan memberikan dampak pada perkembangan 
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dan pertumbuhan  PFH jantan. Berikut rumus untuk mengetahui konsumsi 

pakan/hari. 

 

 

3.3.2 Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

    Pertambahan Bobot Badan (PBB) adalah kenaikan jumlah bobot badan pada 

PFH jantan selama kurun waktu yang telah ditentukan pada proses penelitian. 

Pertambahan bobot badan dapat diketahui dengan menimbang bobot badan PFH 

jantan setiap akhir minggu dikurangi dengan bobot badan awal. 

Tekhnis pengukuran PBBH (Pertambahan Bobot Badan Harian) dilakukan 1 

minggu sekali selama kurang lebih 4 minggu dengan rumus berikut: 

 

 

 

Keterangan :  

B = Bobot badan akhir 

L = lama pemeliharaan 

A = Bobot badan awal  

3.3.3 Cara Pengukuran  

Proses pengukuran pada penelitian dilaksanakan dengan observasi langsung 

serta penghitungan pakan awal dan pakan sisa untuk mengetahui konsumsi pakan 

setiap harinya dan pengukuran lingkar dada menggunakan meteran setiap akhir 

pekan untuk mengetahui pertambahan bobot badan pedet. 

PBBH =
𝐵 − 𝐴

𝐿
 

Konsumsi pakan (ekor/hari/kg) = Pakan yang diberikan – pakan sisa 
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3.4 Metode Penelitian  

3.4.1 Perlakuan  

Penelitian ini menggunakan metode experimen dengan 2 perlakuan TMR 

dan Silase TMR setiap perlakuan terdiri atas 4 ekor pedet. Pemberian pakan dan 

sisa diukur setiap hari, untuk penimbangan pertambahan bobot badan dilakukan 

seminggu sekali selama 4 minggu.   

3.4.2 Tabulasi Data 

Adapun tabulasi data dari  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Tabulasi Data Penelitian Untuk Konsumsi 

Perlakuan Pedet Rata-rata konsumsi 

(kg/ekor/hari) 

TMR B  

K  

Silase TMR B  

K  

*Keterangan: 

B : Pedet  Usia 4 Bulan 

K : Pedet  Usia 3 Bulan 

 

Tabel 3.3 Tabulasi Data Penelitian Untuk PBB 

Perlakuan Pedet BB awal  

(kg/ekor) 

BB akhir 

(kg/ekor) 

PBBH 

(kg/ekor) 

 

TMR B 102,5 127,5 0,85   

K 74 87 0,44   

Silase TMR B 85 121 1,24   

K 81 94,5 0,46   

*Keterangan: 

B : Pedet  Usia 4 Bulan 

K : Pedet  Usia 3 Bulan 
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3.4.3 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan analisa 

deskriptif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, 

menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, 

pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk 

menjawab masalah secara aktual.  

 

3.5    Tahapan Penelitian  

Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

1. Tahap Persiapan  

Membersihkan kandang sebelum pelaksanaan penelitian dari sisa pakan dan 

feses, kemudian menimbang berat awal  pedet perah jantan, Menyiapkan TMR, 

Silase TMR dan Silase.  

Menyiapkan TMR dan membuat Silase TMR. Berikut bahan pembuatan 

TMR Silase diantaranya: TMR, air, asam laktat, gula tetes, polar, wadah. 

Pembuatan Silase TMR yaitu dengan mencampur 17 kg TMR,   ±16 kg polar, 

gula tetes 1,5 liter, air ±15 liter, bakteri Lactobacillus plantarum ±150ml, setelah 

mencampur semua bahan kemudian diletakkan kedalam bak yang ditutup rapat 

selama 5 hari.  

Pembuatan Silase yaitu dengan menyiapkan tebon yang sudah dicoper, 

kemudian dimasukkan kedalam tong plastik dan ditutup rapat kurang lebih selama 
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1 minggu. Pembuatan silase bertujuan untuk menyimpan pakan selama persediaan  

hijauan melimpah. Penggunaan silase pada saat hijauan mulai berkurang.  

2. Tahap Pelaksanaan dan Pengambilan data 

Proses pelaksanaan penelitian yang pertama yaitu saat pemberian perlakuan,   

Ternak diberikan pakan hijauan berupa daun tebon dan TMR. Pemberian Pakan 

dilkasanakan sebanyak 3 Tahap, yaitu:  

1. Tahap 1 pukul 07.00 sampai 09.00 pemberian pakan TMR 

2. Tahap II pukul 12.00 sampai 14.00 pemberian pakan Silase dan, 

3. Tahap III pukul 16.00 sampai 17.00 pemberian pakan hijauan.  

Melaksanakan penimbangan saat pemberian pakan dan sisa pakan sebanyak 

2 kali sehari yaitu pada pagi dan siang hari untuk mengetahui konsumsi pakan 

setiap harinya, sedangkan pemberian air diberikan secara teratur. Setiap akhir 

minggu dilaksanakan pengukuran lingkar dada untuk mengetahui peningkatan 

PBB (Pertambahan Bobot badan) pedet PFH.  

3. Tahap Analisis Data 

Pakan komplit/TMR yang akan diberikan dilakukan penimbangan sebelum 

pemberian pakan dan penimbangan sisa pakan setiap harinya dan dilakukan 

penimbangan pertambahan bobot badan setiap akhir minggu untuk mengetahui 

peningkatan bobot badan pedet PFH.  

4. Tahan Pelaporan 

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari suatu penelitian dan 

merupakan hasil akhir yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Laporan 
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penelitian ini akan dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji dan 

pembimbing penelitian. 

  


