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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dengan judul Evaluasi Panjang Potongan Hijauan yang Berbeda 

dalam Ransum Kering Terhadap Konsumsi dan  Kecernaan Kambing Lokal 

dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2016. Lokasi penelitian di kandang 

kambing Kelompok Tani Ternak Tunas Melati, Cepokokuning, Batang. 

 

3.1 Materi 

Penelitian pengukuran palatabilitas dan kecernaan ransum kering 

menggunakan 12 ekor kambing Jawa Randu betina dengan bobot badan 30 – 50 

kg.Formula dan bahan penyusun ransum disajikan pada Tabel 2.Formula dan 

perhitungan lengkap ransum dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 2. Formula Ransum Penelitian 

Bahan Pakan 
Formula 

T1 T2 T3 

 ------------------------------(% BK)------------------------------ 

Rumput Gajah 15 (< 3 cm)* 15 ( 3 – 5 cm)* 15 (> 5 cm)* 
Ampas Tahu 28 28 28 

Kulit Singkong 37 37 37 

Bekatul 19 19 19 

Mineral Mix 1 1 1 

Total 100 100 100 

Nutrien Kandungan 

 ------------------------------(% BK)------------------------------ 

Bahan Kering (BK) 87,34 87,34 87,34 

Bahan Organik (BO) 74,51 74,51 74,51 

ProteinKasar(PK)  14,009 14,009 14,009 

Total Digestible 

Nutrients (TDN) 
65,52 65,52 65,52 

Serat Kasar (SK)  12,803 12,803 12,803 
Tanda bintang (*) menunjukkan ukuran panjang potongan hijauan 
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi mesin 

chopperuntuk mencacah bahan pakan menjadi potongan kecil, saringan chopper 

untuk mendapatkan ukuran pakan yang lebih kecil, jaring untuk menampung 

feses, terpal untuk menjemur dan mencampur bahan pakan, sekop, sabit, plastik 

untuk wadah sampel feses, pensil, label untuk menandai, oven, tanur, timbangan 

analitik, serta seperangkat alat lain untuk analisis kecernaan bahan kering dan 

organik pakan di laboratorium. Bahan yang digunakan digunakan dalam 

penelitian ini adalah HCl 0,1 N dan air. 

3.2 Metode 

 Kambing penelitian dibagi menjadi 3 perlakuan dan 4 kelompok.Jumlah 

pemberian ransum adalah 3% BK dari bobot badan.Ransum diberikan 2 kali 

dalam sehari, yaitu pada pagi pukul 09.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB.Air 

minum diberikan secara ad libitum. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari tiga bagian, yaitu persiapan, adaptasi, dan 

perlakuan.Pada periode persiapan dilakukan kegiatan meliputi persiapan kandang 

dan peralatan yang digunakan, penyiapan dan penimbangan ternak kambing, 

penentuan kelompok bobot badan dan penentuan perlakuan secara acak terhadap 

kambing, penempatan kambing ke kandang secara acak, penyediaan bahan pakan 

dan menyusun komposisi pakan yang akan diberikan. 

 Pembuatan ransum diawali dengan mencacah kulit singkong dengan mesin 
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chopper.Kulit singkong yang sudah dicacah dan ampas tahu kemudian dijemur di 

bawah sinar matahari sampai kering.Untuk rumput gajah, sebelum dijemur 

dicacah sesuai dengan perlakuannya.Menurut penelitian Munier (2007) panjang 

potongan pakan untuk diberikan ke kambing adalah 5 cm dan ukuran tersebut 

tergolong sedang. Perlakuan T1, rumput dicacah menggunakan mesin chopper 

yang dipasang saringan sehingga mendapatkan panjang potongan yang lebih kecil 

dan halus  (<3 cm). Untuk T2 dicacah dengan chopper tanpa saringan sehingga 

menghasilkan panjang potongan rumput antara 3 – 5cm,sedangkan untuk T3 

dicacah menggunakan sabit sehingga panjang potonganhijauan yang dihasilkan 

besar (>5 cm). Selanjutnya mencampur bahan pakan menjadi ransum sesuai 

dengan formulasi. 

 Kegiatan tahap adaptasi adalahmembiasakan ternak dengan ransum 

penelitian.Ransum yang diberikan terdiri dari rumput gajah, ampas tahu, kulit 

singkong, dedak, dan mineral mix.Jumlah ransum yang diberikan pada tahap 

adaptasi awalnya lebih sedikit dari jumlah ransum yang seharusnya dan 

meningkat seiring waktu, agar ternak tidak terkena stres karena pergantian pakan 

yang mendadak.Setelah 2 minggu tahap adaptasi, jumlah ransum yang diberikan 

ke ternak mulai sesuai dengan jumlah tahap perlakuan.Tujuan tahap adaptasi 

adalah untuk membiasakan ternak dengan ransum penelitian. 

 Kegiatan tahap perlakuan meliputi memberi ransum ke ternak sesuai 

perlakuan, menimbang sisa ransum, sanitasi kandang dan total koleksi.Ternak 

diberi ransum dua kali sehari, yaitu pagi pukul 09.00 WIB dan sore pukul 16.00 

WIB.Penimbangan sisa dilakukan setiap sebelum memberikan ransum.Sanitasi 
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kandang dilakukan sehari sekali pada pagi hari setelah memberikan ransum. Total 

koleksi dilakukan pada hari ke 4 tahap perlakuan. Total koleksi dilakukan 7 hari 

berturut turut. Feses yang sudah dikumpulkan selama 24 jam ditimbang kemudian 

dijemur. Saat dijemur, feses disemprot cairan HCl 0,1 N untuk mencegah 

munculnya jamur dan belatung. Setelah kering, feses ditimbang kembali dan 

diambil sampel 10 g. Sampel yang sudah dikumpulkan selama seminggu 

disatukan dan diblender sampai homogen, kemudian diambil subsampel untuk 

dianalisis. 

 

3.4 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok 

(RAK) dengan 3 perlakuan dan 4 kelompok berdasarkan bobot badan. Perlakuan 

pakan yang diberikan adalah:: 

T1 = Ransum dengan panjang potongan hijauan pendek (< 3 cm) 

T2 = Ransum dengan panjang potongan hijauan sedang (3 – 5 cm) 

T3 = Ransum dengan panjang potongan hijauan panjang (> 5 cm) 

Ternak kambing dikelompokkan menjadi 4 kelompok bobot badan, yaitu : 

Kelompok 1 = kambing bobot 30-35 kg 

Kelompok 2 = kambing bobot 36-40 kg 

Kelompok 3 = kambing bobot 41-45 kg 

Kelompok 4 = kambing bobot 46-50 kg 
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3.5 Parameter yang Diamati  

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi, kecernaan 

bahan kering dan kecernaan bahan organik.Konsumsi diukur dengan menghitung 

selisih antara ransum yang diberikan dengan ransumyang tersisa. Cara 

menghitung parameter penelitian adalah sebagai berikut : 

Konsumsi  = ransum yang diberikan – ransum yang tersisa 

KecernaanBK = (konsumsi BK – BK feses): konsumsi BK x 100% 

Konsumsi BK  = BK pakan pemberian – BK sisa pakan 

BK pakan pemberian = jumlah pemberian x % BK pakan 

BK sisa pakan  = jumlah sisa pakan x % BK sisa pakan 

Kecernaan BO  = (konsumsi BO – BO feses) : konsumsi BO x 100% 

Konsumsi BO  = BO pakan yang diberikan – BO sisa pakan 

BO pakan pemberian = jumlah pemberian x % BO pakan 

BO sisa pakan  = jumlah sisa pakan x % BO sisa pakan 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalis dengan uji F. Jika F 

hitung > F tabel 5%, maka H1 diterima, dan jika F hitung < F tabel 5%, maka H0 

diterima. 

Hipotesis penelitian untuk seluruh pengamatan adalah sebagai berikut : 

H0 = Tidak ada pengaruh panjang potongan hijauan dalam ransum kering 

terhadap konsumsi, kecernaan bahan kering serta kecernaan bahan 

organik pada kambing Jawa Randubetina. 
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H1 =  Ada pengaruh panjang potongan hijauan dalam ransum kering terhadap 

konsumsi, kecernaan bahan kering serta kecernaan bahan organik pada 

kambing Jawa Randubetina. 


