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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan mulai 29 Maret 2016 sampai dengan 30 April 2016 

di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Departemen Peternakan Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi Penelitian 

Penelitian menggunakan 120 ekor itik magelang umur 6 minggu dengan 

bobot badan rata-rata 960,66  136,29 gram. Ransum yang digunakan tersusun 

dari limbah kecambah kacang hijau, jagung kuning, bungkil kedelai, dedak, 

tepung ikan, dan mineral mix. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun ransum 

dapat dilihat pada Tabel 3. dan kandungan oligosakarida pada limbah kecambah 

kacang hijau dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 3. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Penyusun Ransum 

Bahan Pakan  EM
1)

   PK
2)

    LK 
2)

  SK
2)

 Ca
3)

    P
3)

 

 kkal/kg --------------------------%--------------------------- 

Jagung 3413,16 7,36 0,75 0,64 0,01 0,14 

Dedak 2846,05 8,21 12,41 21,68 0,03 0,47 

Bungkil kedelai 2230,00 49,68 0,36 2,6 0,17 0,62 

Tepung ikan 2919,10 31,49 12,38 8,63 7,33 0,88 

Mineral mix 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 0,59 

Limbah kecambah 2841,67 10,05 0,33 36,82 0,39 0,21 
1)

Perhitungan berdasarkan rumus Balton (Siswohardjono, 1982) EM = 40,81 x (0,87 x (PK + (2,25 

x LK) + BETN + 2,5); 
2)

Hasil analisis proksimat di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan,  

Universitas Diponegoro, Semarang (2016); 
3)

Hasil analisis mineral di Laboratorium Ilmu Nutrisi 

dan Pakan, Universitas Diponegoro, Semarang (2016) 
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Kandang yang digunakan adalah kandang litter  20 petak dan 20 kandang 

battery yang dilengkapi tempat pakan, tempat minum, nampan dan plastik untuk 

menampung ekskreta, timbangan digital kapasitas 5 kg. Komposisi dan 

kandungan nutrien ransum tiap perlakuan disajikan pada Tabel 5. 

 

Kecambah Kacang Hijau 

 

Limbah Kecambah Kacang Hijau 

 

Dikeringakan dengan Sinar Matahari 

 

Digiling menjadi Tepung 

Ilustrasi 1. Proses Pembuatan Tepung Limbah Kecambah Kacang Hijau 

Tabel 4. Kandungan Oligosakarida Limbah Kecambah Kacang Hijau 

Nutrien g/100g 

Sukrosa 

Arabinosa 

Mannosa 

Rafinosa 

0,021 

0,043 

0,007 

0,005 

Hasil Analisis Laboratorium Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor, 2016. 

 

3.2. Metode Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, 

tahap perlakuan dan tahap pengambilan data. Tahap persiapan meliputi persiapan 

kandang dan perlengkapan pemeliharaan, pengadaan bahan pakan, penyusunan 

ransum, dan pengadaan itik magelang. Persiapan kandang dimulai dengan 

pembuatan kandang setiap petak berisi 6 ekor itik yang dilengkapi dengan tempat 

pakan dan tempat minum. Pembersihan kandang dan melakukan fumigasi dengan 

menyemprotkan desinfektan pada kandang dan lingkungan kandang. 
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Tabel 5. Komposisi dan Kandungan Nutrien Ransum Penelitian 

Bahan Pakan 
Ransum Perlakuan 

T0 T1 T2 T3 

 ----------------------------%--------------------------- 

Jagung 40 40 41 40 

Dedak 27 22 15 12 

Bungkil Kedelai 22 22 23 22 

Tepung Ikan 10 10 10 10 

Top Mix 1 1 1 1 

Limbah Kecambah 0 5 10 15 

Total   100    100    100  100 

Kandungan Nutrien     

Energi Metabolis (kkal/kg) 2916,21 2915,99 2915,28 2915,55 

Serat Kasar (%) 7,54 8,30 8,66 9,82 

Lemak Kasar (%) 4,98 4,36 3,52 3,16 

Protein Kasar (%) 19,24 19,33 19,83 19,52 

Ca (%) 0,89 0,90 0,921 0,94 

P (%) 0,41 0,40 0,38     0,37 

Dihitung berdasarkan kandungan nutrien bahan pakan pada Tabel 3. 

 

Tahap pelaksaan penelitian dimulai dengan menimbang itik untuk 

mengetahui bobot badan. Itik pada umur 5 minggu diberikan ransum kontrol 

sebagai adaptasi. Kemudian pada umur 6 – 10 minggu hari itik diberikan ransum 

perlakuan. Itik perlakuan diberikan pakan dan minum secara ad libitum. Pada 

minggu terakhir itik diambil secara acak sebanyak 1 ekor dari masing-masing 

perlakuan dan ditempatkan pada kandang battery untuk pengukuran kecernaan 

dengan metode total koleksi. 

Pengukuran  kecernaan menggunakan metode total koleksi dengan 

indikator. Pelaksanaan total koleksi adalah hari pertama itik diberi ransum 

perlakuan ditambahkan indikator berupa feri oksida (Fe2O3) dan minum secara ad 

libitum, diamati hingga keluar ekskreta berwarna merah dan ditampung 
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menggunakan nampan yang dilapisi plastik pada setiap kandang battery, pada hari 

kedua itik diberi ransum perlakuan tanpa indikator, diamati hingga keluar ekskreta 

tidak berwarna merah dan ekskreta ditampung dengan nampan yang lain, pada 

hari ketiga dilakukan hal sama dengan hari pertama, hari keempat dilakukan hal 

sama dengan hari kedua, dan hari kelima dilakukan hal sama dengan hari pertama 

sebagai akhir dari total koleksi. Penampungan ekskreta dipisahkan antara yang 

berwarna merah dan yang tidak berwarna merah. 

Ekskreta yang ditampung disemprot dengan HCl 0,2 N secara berkala setiap 

2 jam selama penampungan  agar nitrogen dalam ekskreta tidak menguap. 

Kemudian dibersihkan dari bulu dan ransum yang tercampur, ditimbang berat 

basahnya dan dijemur, setelah kering ditimbang untuk mengetahui berat kering 

udaranya. Ekskreta yang tidak berwarna merah yang sudah kering kemudian 

digiling dan diambil sampel untuk analisis kadar bahan kering, serat kasar dan 

protein kasar.  

Pengambilan data meliputi pengukuran konsumsi ransum, pertambahan 

bobot badan, kecernaan serat kasar dan kecernaan protein kasar. Pengukuran 

konsumsi ransum dihitung setiap hari dengan mengurangkan jumlah pemberian 

pakan dengan sisa pakan. Pertambahan bobot badan, diperoleh dengan cara 

menimbang bobot badan itik perlakuan pada minggu pertama dan terakhir 

perlakuan kemudian dihitung selisih bobot badan selama pemeliharaan. Data 

kecernaan SK dan PK didapatkan dari hasil total koleksi dan analisis kandungan 

protein dan serat kasar dari pakan dan ekskreta. Kecernaan protein kasar dihitung 

dengan rumus Sibbald dan Wolynetz (1984) sebagai berikut: 
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Kecernaan protein kasar (%) = 
Konsumsi protein kasar – Protein ekskreta 

x 100% 
Konsumsi Protein kasar 

 

Kecernaan serat kasar dihitung dengan rumus, sebagai berikut: 

 

Kecernaan serat kasar (%) = 
Konsumsi serat kasar – serat kasar ekskreta  

x 100% 
Konsumsi serat kasar 

 

 

 

3.3. Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 4 

perlakuan dan 5 kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari 6 ekor itik. Model 

linear yang digunakan munurut Steel dan Torrie (1995): 

Y ij = µ + τ i + j + εij        ;   i= 1,2,3,4  ;  j= 1, 2, 3, 4,5 

Keterangan: 

Yij 

 

: Nilai hasil pengamatan dari perlakuan penggunaan tepung limbah 

kecambah kacang hijau yang berbeda ke-i dan ulangan ke-j 

µ : Nilai tengah umum 

τ i : Pengaruh aditif dari perlakuan penggunaan tepung limbah kecambah 

kacang hijau ke-i (1, 2, 3, 4) 

j : Pengaruh kelompok ke-j 

εij : Pengaruh galat percobaan pada kecernaan serat kasar, protein kasar dan 

pertambahan bobot badan ke-j yang memperoleh perlakuan penggunaan 

tepung limbah kecambah kacang hijau ke-i 

i 

j 

: 

: 

Perlakuan (1,2,3,4) 

Ulangan (1,2,3,4,5) 

 

Ransum perlakuan yang diberikan adalah: 

T0 = pakan kontrol (tanpa tepung limbah kecambah kacang hijau),  

T1 = ransum yang mengandung 5% tepung limbah kecambah kacang hijau,  

T2 = ransum yang mengandung 10% tepung limbah kecambah kacang hijau,  

T3 = ransum yang mengandung 15% tepung limbah kecambah kacang hijau. 
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Pengelompokan (K) dilakukan berdasarkan pada bobot badan itik umur 42 hari, 

dengan interval : 

K1 = 701 – 800 g 

K2 = 801 – 900 g 

K3 = 901 – 1000 g 

K4 = 1001 – 1100 g 

K5 =1101 – 1200 g 

Hipotesis statistik pada penelitian adalah sebagai berikut: 

Ho : 1:2:3:4 = 0 : artinya tidak ada pengaruh penggunaan limbah 

kecambah kacang hijau pada ransum terhadap kecernaan protein kasar, 

kecernaan serat kasar dan pertambahan bobot badan. 

H1 : minimal ada satu 1  0 untuk i = 1,2,3,4: artinya minimal ada satu 

pengaruh penggunaan limbah kecambah kacang hijau pada ransum 

terhadap kecernaan protein kasar, kecernaan serat kasar dan pertambahan 

bobot badan. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F dengan taraf signifikansi 5%. Jika 

analisis anova uji F menunjukkan F hitung > F tabel, akan dilanjutkan dengan uji 

wilayah ganda Duncan. 

  


