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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, dari bulan Agustus sampai bulan 

Desember 2017 di kandang kambing milik Fakultas Peternakan dan Pertanian, 

Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1 Materi Penelitian 

 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 ekor kambing 

Kacang jantan  umur 3 - 4 bulan dengan bobot awal rata-rata 10,21 ±1,42 kg (CV = 

13,88%). Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah complete feed yang 

disusun dari gaplek, dedak, bungkil kedelai, pucuk tebu,tepung ikan, kulit 

singkong, molases dan mineral mix. Kandungan nutrien bahan pakan yang 

digunakan dalam  penelitian ditampilkan pada Tabel 2. 

 Kambing dikandangkan pada kandang individu yang terbuat dari besi yang 

telah dilengkapi tempat pakan dan tempat minum. Alat penampung feses yang 

digunakan berupa kayu yang dasarnya dilengkapi dengan kawat. Penampung urin 

terdiri dari jerigen kapasitas 5000 ml dan 2500 ml  dilengkapi dengan corong 

yang digunakan untuk menjaga agar urin yang keluar tidak tercecer, saringan 

digunakan untuk menyaring kotoran atau bulu yang masuk. Selain itu digunakan 

pula botol 1500 ml sebagai tempat urin selama 24 jam, botol 5 ml untuk botol 

sampel, timbangan kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,001 kg digunakan untuk 

menimbang jerigen dan gelas ukur 50 ml digunakan untuk menakar H2SO4 dan 
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gelas ukur 1000 ml untuk menakar jumlah urin. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  H2SO4 20% digunakan untuk mengikat N pada feses dan 

urin kambing. 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrien Bahan Pakan yang digunakan sebagai   

Penyusun Ransum Percobaan 

 

Bahan Pakan 
Kandungan Nutrien* 

PK LK SK Abu BETN TDN** 

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

Molases 3,20 0,78 1,14 6,33 88,55 84,43 

Gaplek 1,92 1,89 4,52 6,02 85,65 82,85 

Pucuk tebu 7,12 1,28 40,46 13,42 27,72 40,75 

Dedak Padi 3,92 0,95 36,84 14,11 44,18 57,38 

Kulit Singkong 3,50 0,01 28,86 24,65 42,98 42,56 

Bungkil Kedelai 45,68 1,09 8,24 7,23 98,36 80,00 

Tepung Ikan 40,94 15,24 11,14 30,60 2,08 33,14 
*  

:  Hasil analisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak FakultasPeternakan dan 

Pertanian Universitas Diponegoro Semarang 

**: Hasil perhitungan menurut rumus Harris dkk. (1972) yang disitasi Hartadi (1986) LK =  

Lemak Kasar; SK = Serat Kasar; BETN = bahan ekstrak tanpa nitrogen. 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap  

pola faktorial 2 x 3 dengan 4 ulangan. Faktor pertama adalah kandungan TDN 

(60% dan 70%), dan faktor kedua adalah kandungan PK (14 %, 16% dan 18%) 

sehingga ada 6 kombinasi perlakuan yaitu: 

T1P1 = Ransum dengan kandungan 60 % TDN dan 14 % PK,  

T1P2 = Ransum dengan kandungan 60 % TDN dan  16 % PK,  

T1P3 = Ransum dengan kandungan 60 % TDN dan 18 % PK,  

T2P1 = Ransum dengan kandungan 70 % TDN dan 14 % PK,  

T2P2 = Ransum dengan kandungan 70 % TDN dan 16 % PK,  



13 
 

T2P3 = Ransum dengan kandungan 70 % TDN dan 18 % PK. 

Komposisi bahan pakan penyun ransum yang digunakan dalam penelitian 

ditampilkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Komposisi Bahan Pakan Penyusun Ransum Percobaan 

Bahan Pakan 
Komposisi 

T1P1 T1P2 T1P3 T2P1 T2P2 T2P3 

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

Molases 7,45 6,82 6,90 7,85 7,50 5,00 

Gaplek 18,80 18,12 15,88 37,05 37,05 39,70 

Pucuk Tebu 28,96 25,60 27,10 14,70 13,40 14,60 

Dedak Padi 13,53 12,24 8,00 10,80 7,70 2,60 

Kulit Singkong 6,06 6,55 6,82 2,75 2,45 2,10 

Bungkil Kedelai 17,10 19,71 24,00 21,80 23,80 25,00 

Tepung ikan 7,05 9,81 10,00 4,05 7,10 10,00 

Mineral mix 1,05 1,15 1,30 1,00 1,00 1,00 

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

Kandungan Nutrisi  

BK 87,62 86,60 87,88 88,12 87,81 88,07 

BO 82,15 81,19 82,63 85,45 87,28 87,94 

SK 21,36 19,60 20,75 14,45 11,01 13,49 

PK 14,76 17,43 19,77 17,65 18,09 19,51 

LK 2,10 1,18 3,01 3,69 2,51 4,35 

TDN 58,74 58,91 60,60 61,40 64,04 66,90 

BETN 32,93 30,77 27,26 36,94 43,41 38,39 
BK = bahan kering; BO = bahan organik; SK = serat kasar; PK = protein kasar; LK = lemak kasar; 

TDN = total digestible nutrients; BETN = bahan ekstrak tanpa nitrogen 

 

 

Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, meliputi tahap persiapan, 

tahap adaptasi, tahap pendahuluan, dan tahap perlakuan. Tahap persiapan selama 

4 minggu. Selama tahap tersebut dilakukan persiapan kandang, alat dan bahan 

yang digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan sanitasi dan 

fumigasi. 
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 Tahap selanjutnya adalah tahap adaptasi. Tahap adaptasi dilakukan selama 

5 minggu. Adaptasi bertujuan untuk membiasakan kambing pada pakan yang akan 

digunakan sebagai ransum perlakuan dengan pemberian sebanyak 3,5% bobot 

badan. Tahap berikutnya adalah tahap pendahuluan, tahap ini dilakukan selama 1 

minggu, yang diawali dengan melakukan pengacakan ternak terhadap perlakuan 

dan penempatan ternak dalam kandang. Penimbangan ternak dilakukan di akhir 

tahap pendahuluan untuk mengetahui bobot badan awal. 

  Tahap perlakuan dilaksanakan setelah tahap pendahuluan selesai. Tahap 

perlakuan dilakukan selama 7 minggu dengan pemberian pakan ad libitum. 

Kambing ditimbang setiap minggu untuk mengetahui perubahan bobot badan 

yang digunakan untuk menghitung PBBH. 

Pada minggu ke 7  penelitian dilakukan total koleksi feses dan urin 

kambing. Total koleksi dilakukan pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada jam 

yang sama hari berikutnya, begitu seterusnya sampai 7 hari berturut-turut. Sampel 

urin ditampung menggunakan jerigen yang telah diisi larutan H2SO4 20% 

sebanyak 100 ml untuk mencegah adanya penguapan nitrogen. Urin dalam jerigen 

dilakukan pengecekan pH awal dan pH akhir untuk mempertahankan agar pH 

tidak lebih dari 3. Sampel feses ditampung didalam plastik yang sebelumnya feses 

telah disemprot dengan H2SO4. Hasil penampungan  urin dan feses, pada pagi 

harinya ditimbang dan kemudian diambil sampel sebanyak 10 % dari total urin 

dan feses yang didapat. Setelah itu sampel urin dan feses disimpan dalam ruangan 

dengan suhu 17˚C. 
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Hasil total koleksi urin  selama 7 hari dicampur dan diaduk hingga 

homogen, kemudian diambil sampel sebanyak 10 % untuk dianalisis. Hasil 

sampel feses selama 7 hari dicampur dan dikeringkan. Feses yang kering diambil 

10% untuk  ditumbuk dan dianalisis. 

Parameter Penelitian 

 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi  bahan 

kering, kecernaan BK, konsumsi protein kasar, kecernaan PK, deposisi protein 

dan PBBH. Konsumsi BK diperoleh dengan menghitung selisih antara jumlah 

pemberian pakan dengan jumlah sisa pakan dalam bentuk segar, dikalikan dengan 

kandungan BK masing-masing bahan pakan. Kecernaan BK diperoleh dengan 

menghitung selisih antara jumlah BK pakan yang dikonsumsi, dengan jumlah BK 

feses yang dikeluarkan. Konsumsi PK diperoleh dengan menghitung jumlah BK 

pakan yang dikonsumsi dikalikan dengan kandungan PK masing-masing bahan 

pakan. Kecernaan PK diperoleh dengan menghitung selisih antara jumlah PK 

pakan yang dikonsumsi dengan jumlah PK feses yang dikeluarkan. Deposisi 

protein diperoleh dengan menghitung selisih antara jumlah PK pakan yang 

dikonsumsi dengan PK yang terkandung dalam feses dan urin, dibagi dengan 

jumlah protein yang dikonsumsi dikali seratus persen. Cara atau rumus untuk 

pengukurannya adalah sebagai berikut: 

Konsumsi BK  = (Pemberian Pakan -  sisa pakan) x kandungan BK bahan pakan 

 

Kecernaan BK  = 
( onsumsi    -     eses)

( onsumsi   )
 x 100% 

 
Konsumsi PK  = Konsumsi BK x Kandungan PK pakan 
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Kecernaan PK   = 
( onsumsi P  - P   eses)

( onsumsi P )
 x 100% 

 

Deposisi Protein   = 
( onsumsi Protein - Protein  eses - Protein  rin)

( onsumsi P )
 x 100% 

 

PBBH  = 
 obot badan akhir -  obot badan awal

 ama  emeliharaan
 

Analisis Data  

 

  Data dianalisis menggunakan Anova dengan uji-F 5 % untuk rancangan 

acak lengkap pola faktorial 2x3. Model matematika yang digunakan menurut 

Gomez dan Gomez (1995) yaitu : 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk  

Keterangan: 

Yijk =  Hasil pengamatan untuk faktor TDN level ke-i dan faktor Protein level 

ke-j pada ulangan ke-k 

µ =  Nilai tengah umum hasil pengamatan 

αi  =  Pengaruh faktor TDN pada perlakuan i 

βj =  Pengaruh faktor Protein perlakuan j 

(αβ)ij =  Pengaruh interaksi antara TDN dan Protein pada faktor  Protein level ke i 

dan faktor P level ke j  

εijk  = Pengaruh galat  ercobaan untuk faktor TDN level ke-i dan faktor Protein 

level ke-j pada ulangan ke-k 

i        = 1, 2 dan 3 

j        = 1, 2 dan 3 

k        = 1,2,3....,6 


