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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakandi peternakan milik Bapak 

Sumardi Majang Tengah, Kec. Turen, Kab. Malang mulai 

tanggal 13November - 25Desember 2017. Analisis proksimat 

bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Petelur 

 Penelitian menggunakan 120 ekor ayam petelur betina 

strain Isa Brown produksi PT Cargill, di pelihara dari umur 70 

– 76 minggu. Egg mass awal rata rata 53,70 ± 4,44 dengan KK 

8,27 % rincian data tercantum pada Lampiran 1. 

3.2.2 Kandang dan Peralatan  

  Kandang yang digunakan untuk penelitian adalah 

kandang baterai yang telah disekat dengan ukuran adalah 30 x 

40 x 40 cm/petak. Setiap unit kandang diisi oleh 1 ekor ayam. 

Tiap petak baterai dilengkapi dengan tempat pakan yang 

disekat dan tempat minum dari pipa paralon yang di belah 

menjadi 2 bagian.Suhu dalam kandang berkisar antara 23,66 ± 

0,84OC sedangkan kelembaban berkisar antara 86,6 % ± 13,03 

% rincian data tercantum pada Lampiran 2. Peralatan yang 

digunakan untuk penelitian diantaranya lampu sebagai 

penerangan, timbangan digital kapasitas 25 kg, alat pembersih 
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kandang,  thermohygrometer, alat semprot, bak pakan, 

plastikklip, kuas, egg tray. 

3.2.3 Pakan Perlakuan  

  Pakan yang digunakan pada penelitian ini antara lain 

adalah jagung 49,35 %, konsentrat 32,90 %, bekatul 16,44 %, 

dan tepung grit 1,31 %, (Tabel 3).  Pemberian pakan dilakukan 

2 kali sehari pagi dan siang hari. Pakan pagi diberikan 50% 

dan siang 50%. Pakan yang diberikan adalah 120 g/ ekor/ hari, 

Pakan diberikan 2 kali sehari, saat pagi pukul 06.00 WIB dan 

12.00 WIB. Kandungan zat makanan pakan basal dan harga 

setiap bahan pakan dapat dilihat pada Tabel3, imbuhan pakan 

yang digunakan penelitian ini adalah “UB Feed”. Pemberian 

air minum pada ayam dilakukan secara adlibitum. 

Tabel 3. Komposisi dan Harga Pakan Basal 

Bahan Pakan Presesntase (%) 
Harga 

(Rp./kg)* 

Jagung 49,35  4.200 

Konsentrat 32,90 6.600 

Bekatul  16,44 3.300 

Tepung Grit 1,31 1.000 

*Harga bulan Desember 2017 
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Tabel 4. Kandungan Nutrisi Pakan Basal 

Zat makanan (1) 

Bahan Kering (%) 92,82 

Abu (%) 16,58 

Protein Kasar (%) 18,05 

Lemak Kasar (%) 6,47 

Serat Kasar (%) 6,15 

Gross Energy (Kkal) 4228,8* 

Energi Metabolis (Kkal/g) 2960,2** 

Sumber:1Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

Malang. 

 *GE : 1552 + 39 PK + 76,2 LK + 25,4 (SK +BETN) 

(Fisher,1982) 

 ** ME :0,7 GE (Fisher, 1982). 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode dalam penelitian ini adalah  percobaan ini 

vivo dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 

perlakuan yang masing-masing perlakuan akan diulang 

sebanyak 6 kali, sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setiap 

unit percobaan terdiri dari 5 ekor ayam sehingga ayamyang 

digunakan adalah 120 ekor. Tata letak pengacakan dapat 

dilihat pada Gambar 2.  
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P0U1 P3U5 P1U2 P2 U3 P3U4 P0U3 P1U1 P2U4 

P3 U2 P1U4 P3U1 P2 U5 P0U2 P2U6 P1U3 P3U5 

P0 U5 P1U6 P2 U1 P3 U3 P2 U2 P0U6 P1U5 P0U4 

Gambar 2. Tata letak pengacakan petak kandang 

Perlakuan selengkapnya adalah sebagai berikut:  

P0 = Pakan basal,  

P1 = Pakan basal + 0,35 % Pakan Imbuhan “UB Feed” 

P2 = Pakan basal + 0,70% Pakan Imbuhan “UB Feed” 

P3 = Pakan basal + 1,05 %Pakan Imbuhan “UB Feed” 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan 

dan tahap pelaksanaan atau pengumpulan data, serta variabel 

yang diamati dan cara pengukurannya. 

3.4.1Tahapan persiapan meliputi : 

1. Persiapan pakan 

Pakan konsentrat, jagung, dan bekatul  didapatkan dari 

peternakan milik Bapak Sumardi yang berlokasi di 

Majang tengahKecamatan Dampit Kabupaten Malang. 

Premix diperoleh dari pasar yang berada di daerah Turen. 

2. Persiapan Ternak 

Ayam petelur dengan jumlah 120 ekor berjenis kelamin 

betina dipakai dari peternakan milik Bapak 

Sumardi.Ayam petelur  yang digunakan yaitu yang sudah 

berumur 70 minggu jenisIsa Brown. 

3. Persiapan Kandang 

Kandang terdiri atas kandang baterai, masing-masing unit 

akan diisi oleh 1 ekor ayam petelur, dengan sistem 
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panggung yang berfungsi agar ayam tidak kontak 

langsung dengan kotorannya secara langsung.Kandang 

terbuat dari bambu. 

3.4.2 Tahapan Pelaksanaan meliputi: 

1. Pengamatan suhu dan kelembaban untuk mengetahui 

rataan  suhu harian lingkungan saat penelitian dengan 

menggunakan thermohygrometer ruang. Suhu dan 

kelembaban yaitu pada pagi hari jam Pukul 07.00, 08,00 

dan 09.00 WIB dan Siang Pukul 12.00, 13.00 dan 14.00 

WIB selama 13 November – 24 Desember 2017. 

2. Penempatan ternak pada kandang yang telah disediakan, 

dengan memberi kode pada unit kandang. 

3. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari pagi dan siang 

hari. Pakan pagi diberikan 50% dan siang50%. Pakan 

yang diberikan adalah 120 g/ ekor/ hari. Penambahan 

pakan imbuhan diberikan selama 6 minggu sesuai 

perlakuan yang ditambahkan pada pakan basal 

4. Menghitung konsumsi pakan setiap minggu, yaitu 

pemberian pakan selama satu minggu dikurangi dengan 

sisa pakan. 

5. Menghitung jumlah telur dan berat telur setiap hari  

6. Menghitung Hen Day Production (HDP) 

7. Menghitung Egg Mass 

8. Menghitung konversi pakan dengan membandingkan 

antara konsumsi pakan dengan produksi telur yang 

diperoleh. 

9. Menghitung Income OverFeed Cost (IOFC). 
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3.5 Variabel Pengamatan   

1. Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ayam.Konsumsi pakan didapatkan dengan 

cara menghitung selisih antara pakan yang diberikan dengan 

jumlah pakan yang tersisa pada hari yang bersangkutan. Sisa 

pakan yang masih basah ditimbang, dikeringkan dan kemudian 

ditimbang kembali  (Maknun  et al. 2015). 

Konsumsi pakan = pakan yang diberikan - pakan sisa 

2. HDP (Hen Day Production) 

 HDP dihitung dari jumlah telur yang dihasilkan 

selama penelitian dibagi dengan jumlah ayam yang hidup pada 

hari itu dikalikan dengan 100%. (Zahra et al.  2012) 

HDP =  
Jumlah telur

Jumlah ayam yang hidup pada hari itu
 𝑥 100% 

3. Egg Mass  

  Egg mass adalah perkalian antara presentase produksi 

telur harian (HDP) dengan rata-rata berat telur. (Suherman, 

2015) Rumus egg mass(g/ekor/hari) sebagai berikut: 

Egg mass = HDP × rata − rata  Berat Telur 

4. Konversi Pakan 

 Konversi pakan merupakan rasio pakan yang 

dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan 

egg massyang dihasilkan dalam waktu tertentu (Suherman, 

2015). Rumus Konversi pakanadalah : 

Konversi =  
Konsumsi pakan total (g/ekor)

𝐸𝑔𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠 (g/ekor)
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5. IOFC 

  IOFC(Income Over Feed Cost) merupakan pendapatan 

yang diperoleh dari selisih penjualan telur dikurangi dengan 

biayapakan dalam kurun waktu tertentu(Suherman, 2015). 

Perhitungan Income Over Feed Cost untuk Ayam petelur 

adalah sebagaiberikut: 

𝐼𝑂𝐹𝐶 = ((𝑒𝑔𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑠 (𝑔) × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 )

− (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 (𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖/𝑒𝑘𝑜𝑟)  

× ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛) 

 

3.6  Analisis Data 

Data hasil penelitian ditabulasi menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel dan dilanjutkan dengan analisa variansi 

(ANOVA) berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

searah dengan lima perlakuan dan lima ulangan. Apabila 

terjadi perbedaan pengaruh dalam perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. Adapun model 

matematika untuk Rancangan Acak Lengkap adalah sebagai 

berikut : 
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Keterangan  

Yij = pengamatan pada perlakuan ke- i dan ulangan 

ke- j 

 jµ = nilai tengah populasi 

𝜏𝑖 = pengaruh perlakuan ke- i 

Єij = kesalahan (error) pada perlakuan ke- I dan 

ulangan ke- j 

I = 1,2,3,4, 

J = 1,2,3,4,5,6 

3.7 Batasan Istilah 

a. Pakan Imbuhan: suatu bahan pakan yang ditambahkan dalam 

ternak yang bermanfaat untuk meningkatkan daya guna pakan 

termasuk didalamnya membantu ketersediaan gizi. 

b. Performan Produksi : merupakan indikator untuk melihat 

kemampuan produksi Ayam petelur, meliputi konsumsi pakan, 

konversi pakan, HDP dan IOFC. 

 

 

Yij  = µ + 𝜏𝑖  + єij 
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