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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian mengenai pola pertumbuhan Domba Ekor Tipis dengan 

perbedaan level protein dan TDN pakan dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 2016. 

Lokasi penelitian di Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Perah, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

3.1.  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah 30 ekor Domba Ekor Tipis jantan umur 

sekitar 2 – 2,5 bulan dengan rata-rata bobot badan  13,73 ± 2,46 kg (CV: 17,91%). 

Domba-domba tersebut dikandangkan pada kandang individu berbentuk 

panggung terbuat dari besi dengan ukuran 2 x 0,5 m dengan ketinggian 1 m  dari 

tanah. Kandang dilengkapi dengan palung pakan dan ember sebagai tempat 

minum. 

Pakan yang diberikan berupa pakan komplit yang berbentuk pellet. Pakan 

komplit tersebut disusun dari pucuk tebu, bungkil kedelai, molases, tepung 

gaplek, kulit singkong, dedak padi, dan mineral. Kandungan nutrien bahan pakan 

penelitian terdapat pada Tabel 1.  

Peralatan yang digunakan adalah timbangan gantung merk Fortune 

kapasitas 40 kg dengan ketelitian 10 gram untuk menimbang ternak, timbangan 

digital dengan merk Ion Scale® kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,01 gram untuk 

menimbang pakan dan sisa pakan, pita ukur merk Butterfly kapasitas 150 cm 
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dengan ketelitian 1 mm untuk mengukur lingkar dada, tongkat ukur yang telah di 

modifikasi kapasitas 150 cm dengan ketelitian 1 mm untuk pengukuran tinggi 

pundak, panjang badan, lebar dada, dan dalam dada. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Proksimat Bahan Pakan Penyusun Pakan Komplit
1)

  

Bahan Pakan BK
 Kadar Nutrisi dalam 100% Bahan Kering 

TDN
3) 

Abu
 

PK
2) 

LK
2) 

SK
2) 

BETN
2) 

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

Molases 62,57 1,93 1,29 4,69 0,25 91,84 88,38 

Gaplek 87,63 3,16 3,61 1,53 4,18 87,52 85,32 

Pucuk Tebu 91,23 31,82 5,36 0,78 22,37 39,67 46,01 

Dedak 83,21 19,82 10,97 8,74 22,84 37,63 42,27 

Kulit Singkong 88,81 10,44 5,25 0,55 16,79 66,97 72,76 

Bungkil Kedelai 87,53 8,18 47,76 0,15 2,86 41,05 77,96 

Tepung Ikan 86,63 21,09 54,03 7,76 0,50 16,62 61,48 

Mineral 85,00 46,37 0,00 0,00 0,00 53,63 0,00 

Keterangan : 1). Hasil Analisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak, Fakultas Peternakan 

dan Pertanian Universtas Diponegoro Semarang, 2016. 

2). PK (Protein Kasar), LK (Lemak Kasar), SK (Serat Kasar), BETN (Bahan 

Ekstrak Tanpa Nitrogen) 

3). TDN dihitung berdasarkan persamaan regresi Harris (1972) yang disitasi 

oleh Hartadi dkk. (2005). 

 

 

3.2.  Metode Penelitian 

3.2.1.  Rancangan penelitian 

Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 

3×2. Faktor 1 yaitu kadar protein (A) dan faktor 2 kadar TDN (B), sehingga 

terdapat 6 kombinasi perlakuan dan masing-masing perlakuan terdapat 5 ulangan. 

Keenam perlakuan tersebut adalah: 
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A1B1 : Pakan dengan level protein 14%, TDN 60% 

A2B1 : Pakan dengan level protein 16%, TDN 60% 

A3B1 : Pakan dengan level protein 18%, TDN 60% 
A1B2 : Pakan dengan level protein 14%, TDN 70% 

A2B2 : Pakan dengan level protein 16%, TDN 70% 

A3B2 : Pakan dengan level protein 18%, TDN 70% 

Adapun komposisi dan kandungan nutrisi pakan penelitian ditampilkan 

pada Tabel 2.  

Tabel 2. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan 

Bahan Pakan 
Pakan Perlakuan 

A1B1 A2B1 A3B1 A1B2 A2B2 A3B2 

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

Molases 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 

Gaplek 11,50 9,50 7,00 38,50 36,40 34,30 

Pucuk Tebu 30,20 29,00 28,50 10,35 8,90 7,00 

Dedak 18,00 16,00 14,00 19,65 18,00 17,30 

Kulit Singkong 15,00 15,00 15,00 3,00 3,00 3,00 

Bungkil Kedelai 13,50 17,50 21,50 14,50 18,50 22,20 

Tepung Ikan 3,80 5,00 6,00 4,00 5,20 6,20 

Mineral Mix 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Harga (Rp/kg) 2.269 2.457 2.641 2.328 2.513 2.676 

BK 85,41 83,56 84,56 85,80 85,16 84,72 

PK 14 16 18 14 16 18 

TDN 60 60 60 70 70 70 

Keterangan : A1B1 = Pakan dengan level PK 14% dan TDN 60%.  

    A2B1 = Pakan dengan level PK 16% dan TDN 60%. 

    A3B1 = Pakan dengan level PK 18% dan TDN 60%. 

    A1B2 = Pakan dengan level PK 14% dan TDN 70%. 

    A2B2 = Pakan dengan level PK 16% dan TDN 70%. 

    A3B2 = Pakan dengan level PK 18% dan TDN 70%. 
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3.2.1.  Parameter penelitian 

Parameter penelitan yang diamati yaitu pertambahan bobot badan harian 

(PBBH) ternak dan pertambahan ukuran-ukuran tubuh ternak meliputi 

pertambahan tinggi pundak harian (PTPH), pertambahan panjang badan harian 

(PPBH), pertambahan lingkar dada harian (PLDH), pertambahan dalam dada 

harian (PDDH), dan pertambahan lebar dada harian (PLeDaH). Data ukuran-

ukuran tubuh dan bobot badan diperoleh dari pengukuran tubuh dan penimbangan 

ternak yang dilakukan tiap minggu. 

3.2.3.  Prosedur penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap persiapan 

dilakukan selama 4 minggu, tahap adaptasi dilakukan selama 4 minggu, tahap 

pendahuluan dilakukan selama 1 minggu dan tahap perlakuan 11 minggu. Tahap 

persiapan dilakukan untuk mempersiapkan apa saja yang akan digunakan pada 

penelitian. Hal ini meliputi persiapan kandang, persiapan alat-alat penelitian, 

pengadaan pakan, formulasi pakan, analisis bahan pakan, pembuatan pellet dan 

pengadaan ternak. 

 Tahap adaptasi dilakukan bertujuan untuk penyesuaian ternak dengan 

kondisi lingkungan yang baru dan adaptasi ternak terhadap pakan yang akan 

diberikan. Selain itu, pada tahap adaptasi ternak diberi obat cacing (Ivomex) 

sebanyak 0,3 ml/ekor untuk mencegah ternak cacingan, dan vitamin B komplex 

sebanyak 3 ml/ekor untuk meningkatkan nafsu makan dan untuk memulihkan 

kondisi ternak.  
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Tahap pendahuluan dilakukan untuk menghilangkan pengaruh pakan 

sebelumnya. Awal tahap pendahuluan dilakukan pengacakan ternak terhadap 

perlakuan pakan dan penempatan dalam kandang. Pemberian pakan dan air 

minum disediakan secara ad libitum. Pada akhir tahap pendahuluan dilakukan 

penimbangan ternak untuk mengetahui bobot awal ternak dan pengukuran ukuran-

ukuran tubuh untuk mengetahui ukuran-ukuran tubuh awal.  

Tahap perlakuan merupakan tahap pengambilan data seperti bobot tubuh, 

ukuran tubuh, dan pertambahan bobot badan (PBB). Pakan diberika secara ad 

libitum dengan cara ditimbang sebanyak 500 g, serta setiap 2 jam sekali dilakukan 

pengecekan ketersediaanya kemudian ditambah sebanyak 300 g apabila pakan 

habis. Sisa pakan ditimbang setiap hari sebelum pakan baru diberikan. Aktivitas 

sanitasi dilakukan dua kali sehari, pada pagi dan sore. 

Setiap minggu dilakukan pengukuran bobot badan dengan menimbang 

ternak menggunakan timbangan gantung. Pengukuran tinggi pundak dilakukan 

dengan menggunakan tongkat ukur dari titik tertinggi pundak secara tegak lurus 

sampai tanah. Pengukuran panjang badan diukur menggunakan tongkat ukur pada 

secara lurus dari siku (humerus) sampai benjolan tulang duduk (tuber ischii). 

Pengukuran lingkar dada dilaksanakan menggunakan pita ukur dengan cara 

melingkarkan pita ukur pada bagian dada tepat di belakang siku. Pengukuran lebar 

dada dilakukan dengan menggunakan tongkat diukur dari tulang dada bagian 

samping kanan ke bagian samping kiri yaitu pada tulang humerus. Pengukuran 

dalam dada dilakukakan di bagian pundak sampai dasar dada tepat di bagian 

pundak sampai dasar dada tepat di belakang kaki depan. Cara pengukuran 
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bagian-bagian tubuh ternak terdapat pada Ilustrasi 2.  

 

Ilustrasi 2. Pengukuran Bagian Tubuh Domba (Akers dan Denbow, 2013). 

Data parameter yang sudah didapatkan kemudian dihitung dengan cara data akhir 

dan data awal dibagi lama pemeliharaannya untuk didapatkan pertambahan tiap 

harinya dengan rumus sebagai berikut.  

PBBH  =  
           -          

                 
  ...................................................(1) 

PTPH  = 
                  -                  
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PPBH  = 
                   -          
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                  -                 
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Lebar Dada 

Dalam Dada 
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3.2.4.  Analisis data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Anova, dengan uji F 

pada taraf 5% dan apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan uji Duncan 

(Steel dan Torrie, 1991).  

Pengambilan Keputusan 

Apabila Fhit > F tabel 5% (P<0,05) maka menunjukkan taraf signifikan 

     y       p   p              p     u   y             .  p      F    ≤ F       

5% (P>0,05) menunjukkan taraf non signifikan artinya tidak terdapat perbedaan 

dari perlakuan yang diberikan (Gomez dan Gomez, 1984). 

3.2.5.  Kriteria pengujian 

Kriteria pengujiannya adalah  

a. H0 : (αβ = 0),      y  tidak ada pengaruh interaksi pemberian pakan dengan 

imbangan protein dan TDN berbeda terhadap ukuran-ukuran tubuh Domba 

Ekor Tipis jantan lepas sapih. 

H1 :             s  u (αβ ≠ 0),      y  terdapat pengaruh interaksi 

pemberian pakan dengan imbangan protein dan TDN berbeda terhadap, 

pertumbuhan Domba Ekor Tipis jantan lepas sapih 

b. H0 : (α = 0),      y            p     u  p         p              p u u   -

ukuran tubuh Domba Ekor Tipis jantan lepas sapih. 

H1 :             s  u (α ≠ 0),      y      p     u  p         p       

terhadap ukuran-ukuran tubuh Domba Ekor Tipis jantan lepas sapih. 
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c. H0 : (β = 0),      y            p     u  p           N        p u u   -

ukuran tubuh Domba Ekor Tipis jantan lepas sapih. 

H1 :             s  u (β ≠ 0),      y      p     u  p           N 

terhadap ukuran-ukuran tubuh Domba Ekor Tipis jantan lepas sapih. 

 


