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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 6 minggu dari tanggal 5 

Februari sampai 19 Maret 2014. Kegiatan PKL ini dilakukan di CV. Kambing Burja 

yang berlokasi di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. 

 

3.1.   Materi  

  Materi yang diamati adalah kambing Boer Jawa (F1) 5 ekor dengan bobot 

badan rata-rata 11,2 kg, kambing Boer Jawa (F2) 5 ekor dengan bobot badan rata-rata 

12,7 kg, dan kambing Boer 5 ekor dengan bobot badan rata-rata 18,8 kg. Pakan yang 

diberikan adalah rumput gajah, kaliandra, dan konsentrat. Kandang yang digunakan 

adalah kandang kelompok panggung dengan arena bermain dengan jarak lantai 

kandang dengan tanah 80 cm. Peralatan yang digunakan dalam PKL ini adalah 

kandang ternak, timbangan kasar skala 100 kg untuk menimbang ternak, timbangan 

kasar skala 50 kg untuk menimbang pakan, tali untuk membantu dalam proses 

penimbangan ternak, meteran untuk mengukur kandang, serta sapu lidi dan sekop 

untuk membersihkan kandang.  

 

3.2.   Metode 

 Metode yang digunakan dalam PKL ini menggunakan metode survey. Data 

yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
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dengan cara observasi dan wawancara. Observasi meliputi partisipasi aktif yaitu 

praktek atau pengamatan secara langsung, wawancara dilakukan berpedoman pada 

quesioner (Daftar quesioner pada Lampiran 8.). Data sekunder diperoleh dari data 

yang telah ada yaitu meliputi lay out perkandangan dan denah lokasi peternakan. 

 Teknik pengambilan sampel pengamatan dilakukan dengan cara melihat 

recording pada CV. Kambing Burja yaitu identitas ternak (siapa pejantan dan 

betinanya), bobot lahir serta bobot sapih. Kambing Boer Jawa F1, F2, dan kambing 

Boer murni yang mempunyai bobot badan lahir >2 kg dan bobot badan sapih >10 kg 

digunakan untuk pengamatan. 

 Pengukuran pertambahan bobot badan harian (kg/ekor/hari) dihasilkan dari 

pengurangan bobot badan akhir (kg) terhadap bobot badan awal (kg) dibagi dengan 

lama hari pengamatan. Penimbangan bobot badan ternak dilakukan pada awal dan 

akhir pengamatan menggunakan timbangan kasar skala 100 kg. Pengukuran 

konsumsi dilakukan dengan menimbang jumlah pakan yang diberikan selama 24 jam 

kemudian dikurangi jumlah pakan yang tersisa. Konsumsi pakan diperoleh dari 

pengurangan sisa pakan terhadap pemberian. 

 Pengukuran BK diperoleh dari 100% dikurangi kadar air (KA) bahan pakan.  

Pengukuran KA bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro Semarang. Konsumsi 

nutrien (TDN, PK, Ca, dan P) diperoleh dengan mengalikan konsumsi BK dengan 

kandungan nutrien pakan.  
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Rumus Perhitungan Konsumsi Pakan dan Nutrien :  

Konsumsi Pakan BK      = BK Pemberian (kg)- BK Sisa (kg)  

Konsumsi Nutrien (kg)   = Konsumsi BK x % kandungan nutrien pakan 

 

Rumus Perhitungan PBBH :  

 

PBBH (g/ekor/hari)     = 
	 	 	 	

	 	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


