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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret – 8  Mei 2017 di kandang 

Unggas Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

Analisis sampel feses dan pakan dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi Pakan, 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. 

 

3.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik persilangan Mojosari 

Peking (MP) jantan berumur 3 minggu berjumlah 120 ekor yang dipilih dengan 

bobot badan rata – rata sebesar 520,30 ± 47,82 g (CV= 9,19%). Limbah cair 

pemindangan ikan yang digunakan diperoleh dari industri pemindangan ikan di 

Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.  

Bahan pakan penyusun ransum untuk itik starter umur 0 – 2 minggu yaitu 

menggunakan pakan komersial CP 511 dan bahan pakan penyusun ransum itik 

umur 3 – 8 minggu terdiri dari konsentrat CP 144, jagung, bekatul dan limbah cair 

pemindangan ikan. Kandungan nutrisi bahan pakan dapat dilihat dalam Tabel 2., 

sedangkan komposisi dan kandungan nutrisi ransum dapat dilihat dalam Tabel 3. 

Peralatan yang digunakan adalah timbangan digital kapasitas 50 kg untuk 

menimbang pakan dan ternak, kandang litter, kandang battery, tempat pakan, 

tempat minum, sekop, ember, semprotan, nampan penampung ekskreta, plastik, 

spidol, label, dan HCl 0,1 N. 
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Tabel 2. Kandungan Nutrisi Bahan Penyusun Ransum (Kering Udara) 

Bahan Pakan EM  PK SK LK Ca P 

 (kkal/kg) -------------------------(%)------------------------- 

Limbah cair 

pindang
1)

 
1.705,00

2)
 0,32 0,18 10,95 - - 

Jagung giling
3)

 3.321,00 8,45 8,33 3,01 0,03 0,23 

Konsentrat CP 

144
3)

 
2.500,00 37,00 6,00 2,00 12,00 1,20 

Bekatul
3)

 2.887,00 12,50 16,70 14,34 0,32 1,70 

Sumber : 
1)

Hasil Analisis Laboratorium Terpadu UNDIP, 2016. 

  
2)

Hartadi dkk. (1982) 
3)

Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Ilmu Nutrisi Pakan, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro, 2016.  
 

 

Tabel 3. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Ransum Perlakuan  

Bahan Pakan 
Perlakuan 

T0 T1 T2 T3 

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

Limbah Cair Pindang 0,00 2,50 5,00 7,50 

Jagung Kuning 49,00 46,50 44,00 40,50 

Bekatul 20,00 20,00 20,00 20,00 

Konsentrat 31,00 31,00 31,00 32,00 

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

Kandungan Nutrisi     

EM (Kkal/kg) 2.979,69 2.939,29 2.898,89 2.850,28 

PK (%) 18,11 17,91 17,70 17,79 

SK (%) 9,28 9,08 8,87 8,65 

LK (%) 4,96 5,16 5,36 5,55 

Ca (%) 3,80 3,80 3,80 3,91 

P (%) 0,82 0,82 0,81 0,82 

 

3.2. Metode Penelitian 

 

3.2.1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan antara lain persiapan kandang itik, penyediaan bahan 

pakan, pengadaan limbah cair pemindangan ikan dan persiapan pemeliharaan 

DOD serta penyusunan ransum. Limbah cair pemindangan ikan diperoleh dari 
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industri pemindangan di Desa Bajumulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

Proses pengadaan meliputi limbah cair pindang dimasukan ke dalam wadah 

tertutup atau botol palstik dan kemudian disimpan dalam lemari es agar tidak 

terjadi kontaminasi yang dapat merusak sifat dan kandungan nutrisi didalam 

limbah. 

Persiapan kandang yaitu pembersihan kandang dan peralatan yang 

digunakan selama penelitian dengan cara dicuci menggunakan sabun dan 

disemprot dengan menggunakan desinfektan, kemudian persiapan pembuatan 

kandang brooder untuk ternak umur 0 - 2 minggu serta persiapan pembuatan 

kandang litter yang dibagi menjadi 20 petak sebagai kandang perlakuan untuk 

ternak umur 2 – 8 minggu selama penelitian berlangsung dan selanjutnya 

dilakukan pengapuran dan fumigasi.  

Persiapan bahan pakan berupa jagung kuning, bekatul dan konsentrat 

dilakukan analisis kandungan nutrisinya di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Analisis kandungan 

nutrisi limbah cair sisa pemindangan ikan dilakukan di Laboratorium Terpadu, 

Universitas Diponegoro. Hasil analisis kandungan nutrisi bahan pakan digunakan 

untuk menyusun ransum ternak selama melakukan penelitian. 

 

3.2.2. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan sehingga terdapat 20 unit percobaan, 

dimana setiap unit terdapat 6 ekor itik.  
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3.2.3. Tahap Perlakuan 

Tahap perlakuan yang dilakukan meliputi itik persilangan MP yang berumur 

2 minggu dimasukkan ke dalam kandang litter ukuran 1 m x 1 m yang sudah 

diberi label dimasing-masing kandang dimana setiap petak diisi dengan 6 ekor 

itik. Adaptasi ransum perlakuan diberikan pada itik selama 1 minggu. Ransum 

perlakuan diberikan ke ternak itik pada umur 3 minggu sampai dengan umur 8 

minggu. Ransum perlakuan yang diberikan selama penelitian antara lain : 

T0 : Ransum tanpa pengunaan limbah cair pemindangan ikan 

T1 : Penggunaan 2,5% limbah cair pemindangan ikan dalam ransum 

T2 : Penggunaan 5% limbah cair pemindangan ikan dalam ransum 

T3 : Penggunaan 7,5% limbah cair pemindangan ikan dalam ransum 

 Ransum perlakuan yang diberikan berupa ransum yang ditambahkan air 

50% dari berat ransum (semi basah). Pencampuran limbah cair pemindangan ikan 

dalam ransum dilakukan dengan mencampurkan terlebih dahulu limbah cair 

pindang kedalam air dengan tujuan agar proses pencampuran limbah cair pindang 

kedalam ransum dapat merata. Limbah yang telah tercampur pada air kemudian 

dituangkan diatas ransum agar ransum menjadi basah.  

 Pemberian pakan itik dilakukan 2 kali sehari pada pagi hari pukul 06.00 

WIB dan sore hari pukul 15.00 WIB dan pemberian air minum diberikan secara 

adlibitum. Dilakukan pencatatan suhu dan kelembaban kandang setiap pukul 

06.00, pukul 12.00, pukul 18.00 dan pukul 24.00 WIB. Pencegahan penyakit 

unggas itik dilakukan saat DOD berumur 7 hari dengan memberikan vaksin ND 

lasota melalui tetes mata. 
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3.2.4. Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati adalah : 

1. Konsumsi Pakan (g),diperoleh dengan rumus : Pemberian pakan (g) – Sisa 

pakan (g). 

2. Kecernaan Protein Kasar, diperoleh dengan rumus (Tillman dkk, 1998):  

 ecernaan P  ( )  
  onsumsi protein kasar - Protein kasar ekskreta 

 onsumsi protein kasar
       

Keterangan : 

Konsumsi protein kasar  (g)   = Kadar PK ransum x Konsumsi ransum 

Protein kasar ekskreta (g) = Jumlah Ekskreta x Kadar PK Ekskreta 

3. Kecernaan Lemak Kasar, diperoleh dengan rumus (Tillman dkk, 1998): 

 ecernaan L  ( )  
  onsumsi lemak kasar - Lemak kasar ekskreta 

  onsumsi lemak  asar 
       

Keterangan : 

Konsumsi lemak kasar (g)   = Kadar LK ransum x Konsumsi ransum 

Lemak kasar ekskreta  (g) = Jumlah Ekskreta x Kadar LK Ekskreta 

4. Energi metabolis dihitung dengan rumus (Sibbald dan Wolynetz, 1985) : 

Energi Metabolis   
( onsumsi  E)-   E Ekskreta x ∑Ekskreta 

  onsumsi pakan 
 

Keterangan : -   Konsumsi GE  = Gross energi terkonsumsi (kkal/kg)  

- GE ekskreta   = Gross energi ekskreta itik (kkal/kg) 

 

3.2.5. Pengambilan Data 

 

Tahap pengambilan data dilakukan mulai minggu ketiga hingga minggu 

terakhir pengamatan. Data konsumsi ransum diperoleh dengan menghitung selisih 
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ransum yang diberikan dengan sisa ransum selama penelitian. Penimbangan 

jumlah ransum yang diberikan dan sisa ransum dilakukan setiap hari. 

Penimbangan bobot badan ternak dilakukan setiap satu minggu sekali 

menggunakan timbangan digital. 

Pengukuran kecernaan nutrisi ternak dilakukan saat itik mencapai umur 8 

minggu dengan metode total koleksi. Total koleksi dilakukan pada minggu 

terakhir penelitian yaitu itik berumur 8 minggu. Total koleksi dilakukan selama 

selama 3 hari. Penyemprotan HCL 0,1 N dilakukan setiap 2 jam sekali saat 

melakukan total koleksi. Ekskreta yang telah tertampung dilakukan penimbangan 

ekskreta untuk mengetahui berat basah, kemudian ekskreta di keringkan 

menggunakan sinar matahari untuk kemudian ditimbang dan didapatkan berat 

kering setelah dilakukan pengeringan dengan matahari. Ekskreta total koleksi 

yang kering ditimbang dan diambil sampel 15 - 20 g tiap harinya lalu sampel 

dihaluskan untuk dihomogenkan dan sampel yang telah homogen dimasukkan ke 

dalam plastik yang telah diberi kode untuk masing-masing perlakuan. Ransum 

perlakuan dan ekskreta diambil sebagai sampel untuk dianalisis kadar protein 

kasar, lemak kasar dan nilai energi metabolis. 

Analisis kadar protein kasar menggunakan metode makro Kjeldahl menurut 

AOAC (2005). Kecernaan protein kasar dapat diketahui dengan menghitung 

selisih antara protein yang terkonsumsi dengan protein yang keluar bersama feses. 

Analisis kadar lemak kasar dapat diketahui dengan menggunakan metode 

estraksi (AOAC, 2005). Kecernaan lemak dapat diestimasi dengan menganalisis 
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lemak pakan dan lemak feses kemudian menghitung selisih antara lemak pakan 

yang terkonsumsi dengan lemak feses. 

Pengukuran nilai Energi Metabolis dilakukan dengan menganalisis 

kandungan energi bruto pada feses dengan menggunakan alat bom kalori meter 

dan perhitungan gross energi menggunakan rumus berdasarkan AOAC (1999) . 

 

3.3. Analisis Data   

Analisis data menggunakan analysis of variance (ANOVA) dengan Uji F 

(pada taraf 5%) untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Apabila terdapat pengaruh 

nyata antar perlakuan maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Ganda 

Duncan untuk mengetahui perbedaan perlakuan. 

 Rancangan Percobaan disusun dengan model matematis (Steel dan Torrie, 

1991) sebagai berikut : 

 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij =  Nilai hasil pengamatan pada perlakuan penggunaan limbah cair 

pemindangan ikan ke-i (1,2,3 dan 4) dengan ulangan ke-j (1,2,3,4 dan 5)  

µ  =    Nilai tengah umum (rata-rata populasi) 

τi =  Pengaruh aditif dari perlakuan penggunaan limbah cair pemindangan 

ikan ke-i. 

εij =  Pengaruh galat perrcobaan pada perlakuan penggunaan limbah cair 

pemindangan ikan ke-i (1,2,3 dan 4) dengan ulangan ke-j (1,2,3,4 dan 5).  

i =  Perlakuan 1, 2, 3, 4 

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

 

 Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah : 

H0 : τ    τ2   τ3   τ4      yang berarti tidak ada pengaruh pengunaan limbah 

cair pemindangan ikan dalam ransum terhadap konsumsi ransum,kecernaan 
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protein kasar, lemak kasar dan energi metabolis ransum pada itik Mojosari-

Peking.) 

H1 : τi ≠ 0 untuk i = 1, 2, 3, 4 (yang berarti minimal ada satu pengaruh 

penggunaan limbah cair peminbangan ikan dalam ransum terhadap 

konsumsi ransum, kecernaan protein kasar, lemak kasar dan energi 

metabolis ransum pada itik Mojosari-Peking.) 

 Kriteria pengujian hipotesis adalah : 

Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika F hitung ≥ F tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak 

  


