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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 

sampai dengan 28 Agustus 2017 di Desa Tegalgondo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pengujian 

kualitas fisik daging yang meliputi pH, cooking loss dan Water 

Holding Capacity (WHC) daging ayam pedaging dilakukan di 

Laboraturium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya dan tekstur daging ayam pedaging 

dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

 3.2.1 Ayam Pedaging 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan Day Old 

Chick (DOC) ayam pedaging strain Lohmann yang berjenis 

kelamin  jantan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

Jumlah ayam pedaging yang digunakan yaitu 200 ekor dan 

dilakukan pemeliharaan selama 35 hari. 

 3.2.2 Perkandangan 

 Kandang yang digunakan dalam penelitian yaitu 

kandang open house dengan sistem litter yang sudah diberi 

sekatan. Ukuran masing-masing sekat yaitu 100 x 100 x 70 

cm. Jumlah sekatan yang dibuat sebanyak 25 sekatan yang 

diisi dengan ayam pedaging masing-masing 8 ekor. 

Kandang dilengkapi dengan satu buah tempat pakan, tempat 

minum, lampu penerangan dan litter yang digunakan berupa 

sekam. 
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3.2.3 Pakan dan Air Minum 

 Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi 2 yaitu pakan starter (umur 0-21 hari) dan pakan 

finisher (umur 22-35 hari), yang dibuat sendiri dengan 

formulasi yang sesuai dengan kebutuhan ayam pedaging. 

Komposisi pakan yang digunakan dan kandungan zat pakan 

dapat dilihat pada Tabel 3. Fitobiotik yang digunakan adalah 

daun mint bentuk tepung daun. Pemberian fitobiotik 

dilakukan dengan mencampurkan pada pakan tanpa 

mengurangi jumlah pakan. Pemberian pakan perlakuan 

dimulai sejak DOC. Pemberian air minum dilakukan secara 

ad libitum. 

Tabel 3. Komposisi dan Kandungan Pakan Basal 

Berdasarkan Periode Pemeliharaan 

Bahan 

Pakan 

Starter 

(%) 

Finisher 

(%) 
Zat Makanan Starter Finisher 

Jagung 

Kuning 
54,00 60,09 

Energi 

Metabolis 

(Kkal/Kg) 

3000 3204 

Bekatul - 4,14 
Protein Kasar 

(%) 
23 19,51 

Bungkil 

Kedelai 
34,00 22,28 

Lemak Kasar 

(%) 
4,91 6,72 

MBM 7,70 8,51 
Serat Kasar 

(%) 
4,69 4,41 

Minyak 2,20 3,90 Kalsium (%) 0,96 0,78 

Garam 0,19 0,19 Fosfor (%) 0,61 0,51 

Kalsium 0,60 0,31 
Methionin 

(%) 
0,56 0,47 

Difosfat 0,80 0,45 Lisin(%) 1,44 1,15 

DL 

Metionin 
0,16 0,11 

   

L-Lisin 

HCL 
0,05 0,012 

   

Total 100 100    
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3.2.4 Fitobiotik bentuk Tepung 

 

Fitobiotik yang digunakan adalah daun mint bentuk 

tepung sebanyak 4,8 kg. Tujuan pemberian fitobiotik dalam 

bentuk tepung antara lain agar mudah dicampur dengan 

bahan pakan, mudah dalam penyimpanannya dan tahan lama 

serta tidak mudah terkontaminasi dengan mikroorganisme. 

Fitobiotik yang digunakan dicampurkan ke dalam pakan 

basal sesuai dengan level yang telah ditentukan, kemudian 

pakan perlakuan di ujicobakan ke ternak. Prosedur 

penggunaan fitobiotik daun mint bentuk tepung dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Prosedur penggunaan fitobiotik daun mint bentuk 

tepung  
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3.3 Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan merupakan metode 

percobaan laboratorium menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 5 ulangan dan masing-

masing perlakuan sebanyak 8 ekor DOC. Perlakuan tersebut 

meliputi: 

 P0+ = Pakan basal + 0,01 % Zn Bacitrasin 

 P0 = Pakan basal + 0 % daun mint. 

 P1 = Pakan basal + 0,5 % daun mint. 

 P2 = Pakan basal + 1 % daun mint. 

 P3 = Pakan basal + 1,5 % daun mint. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Day Old 

Chick (DOC) ayam pedaging strain Lohmann yang berjenis 

kelamin jantan. Ayam pedaging dipelihara selama 35 hari dan 

diberi pakan sesuai perlakuan. Pakan yang diberikan ditimbang 

sesuai kebutuhan dan diberikan pada ayam dengan jumlah yang 

sama pada setiap kotak. Pakan perlakuan diberikan dengan cara 

mencampur pakan basal dengan tepung daun mint sesuai 

dengan level yang telah ditentukan, kemudian pakan perlakuan 

di ujicobakan ke ternak. Sebelum dimasukkan ke dalam 

kandang pemeliharaan, DOC terlebih dahulu dilakukan 

penimbangan bobot badan awal. DOC selanjutnya dimasukkan 

pada kandang pemeliharaan yang telah dilakukan pengacakan. 

Denah kandang penelitian dapat dilihat pada Gambar 4. 
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P2U1  P0+U5 

P3U3  P0-U5 

P0-U1  P1U5 

P0-U4  P1U3 

P2U2  P0-U3 

P3U1  P1U2 

P0-U2  P3U5 

P2U4  P2U3 

P2U5  P1U1 

P1U4  P3U4 

P0+U1  P0+U4 

P0+U2  P0+U3 

  P3U2 

 

Gambar 4. Denah Kandang Penelitian 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Pembuatan Fitobiotik 

Fitobiotik yang digunakan sebagai aditif pakan dalam 

penelitian ini berbahan dasar daun mint. Tepung daun mint 

dibuat dengan melayukan daun mint tanpa sinar matahari 

(dikering anginkan) sampai kering, kemudian dihaluskan 

dengan menggunakan blender. Disaring kembali dan hasil 

akhirnya berupa tepung daun mint yang siap digunakan. 

Prosedur pembuatan tepung daun mint dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Prosedur pembuatan tepung daun mint 

3.4.2 Persiapan Kandang 

Persiapan kandang dilakukan 5 hari sebelum chick in 

yang meliputi 

a. Pembersihan kandang 

b. Pengapuran kandang 

c. Penutupan jendela kandang 

d. Pembersihan peralatan kandang seperti tempat 

pakan, tempat minum, sekatan dan gasolek 

(pemanas) 

e. Pemasanagn sekatan 

Tanaman mint setelah dipanen 

dicuci air mengalir 

Ditiriskan 

Daun mint dipetik dari tangkainya 

Dikering-anginkan selama 7 hari 

Dihaluskan menggunakan blender 

Diayak 

Tepung daun mint 
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f. Penaburan litter sekam 

g. Pemasangan lampu 

h. Pemasangan alat pemanas gasolek untuk masa 

brooding 

3.4.3 Tahap Pemeliharaan 

Ayam pedaging dipelihara selama 35 hari dengan 

masa brooding selama 14 hari dengan kandang yang sudah 

memiliki sekat dan didalamnya terdapat alat pemanas 

gasolek. Ayam pedaging diberi pakan sesuai dengan 

perlakuan. Pakan yang diberikan ditimbang sesuai 

kebutuhan dan diberikan ke ayam pedaging dalam jumlah 

yang sama pada setiap kotak.  

3.4.4 Tahap Pemotongan dan Pengambilan Sampel 

Setelah umur 35 hari ayam pedaging dipilih setiap 

kotak dengan mengambil ayam pedaging dengan bobot 

badan hampir sama dengan rata-rata bobot akhir pada setiap 

kotak. Ayam sudah diberi tanda dipotong saat memasuki 

hari ke 36 pada setiap kotak. Sampel daging diambil dari 

daging bagian dada ayam. Selanjutnya sampel daging 

ditimbang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian sampel 

daging dibawa ke Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

untuk diamati tekstur, pH, cooking loss dan WHC.  

3.5 Variable Penelitian 

3.5.1 Nilai Tekstur 

 Pengukuran tekstur daging dilakukan mengunakan alat 

Tensile Strenght Instrument. Fugsinya untuk mengetahui 

kekuatan bahan/sampel untuk menekan gaya (N) (tekanan 

atau tarikan) persatuan luas (kg/cm2). Sampel daging 

diletakkan dibawah jarum penekan sehingga arah penekan 

tegak lurus dengan arah serat daging dan Lioyd instrument 
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diaktifkan, jarum akan menekan daging. Tekstur daging 

diekspresikan dengan penurunan gaya maksimal yang 

diperlukan dengan satuan Newton (Murtini dan Qomarudin, 

2003). 

3.5.2 Nilai pH 

 Pengukuran pH mengunakan pH meter berdasarkan 

metode AOAC (2005) yaitu Sampel seberat 5 g dihancurkan 

miller, ditambahkan 5 ml aquades, diaduk homogen. Sampel 

diukur pH nya dengan pH meter yang telah dikalibrasi 

dengan buffer pH 4,0 dan buffer pH 7,0. 

3.5.3 Nilai Cooking Loss 

Penetapan nilai cooking loss berdasarkan metode Soeparno 

(2005) dengan melihat berat yang hilang selama pemasakan. 

Sampel daging ditimbang 25 g (x), dimasukkan dalam 

plastik Polietilen, dan ditutup dengan rapat, kemudian 

direbus dalam waterbath dengan temperatur 80oC selama 30 

menit. Timbang daging dan serap permukaan daging 

menggunakan tissue (y). Susut masak adalah nilai dari 

selisih berat sebelum dimasak dan sesudah dimasak dibagi 

berat sample sebelum dimasak dikalikan 100 persen. 

Cooking Loss = 
𝑥−𝑦

𝑥
 𝑥 100 % 

3.5.4 Nilai Water Holding Capacity (WHC) 

Pengukuran WHC berdasarkan metode Hamm 

(1981) dalam Soeparno (2005) yaitu WHC oleh protein 

dapat ditentukan dengan menekan daging seberat 0,3 g 

diletakkan di antara 2 plat kaca, dialasi dengan kertas 

saring Whatman No.42, diberi beban 35 kg selama 5 menit. 

Area basah yang terbentuk pada kertas saring Whatman 

No.42 digambar pada kertas milimeter block dan  dihitung 

(luas area basah). Sampel kadar air total digunakan 1 gram 
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daging sebagai berat awal, dioven selama semalam, berat 

akhir ditimbang.  

MgH2O = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ (𝑐𝑚)

0,0945 
 - 8 

 

Kadar Air Bebas = 
𝑀𝑔𝐻2𝑂

300
 𝑥 100% 

Kadar Air Total 

Sampel dioven selama 105oC (8 sampai 24 jam) dan 

timbang berat akhir. 

 

Kadar Air Total = 
𝑥−𝑦

1 𝑔𝑟𝑎𝑚
 𝑥 100% 

Keterangan :  

X = berat sampel + kertas saring sebelum di oven  

Y = berat sampel + kertas saring setelah di oven  

WHC = Kadar Air Total - Kadar Air Bebas 

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh selama penelitian diolah dengan 

menggunakan bantuan program miscrosoft excel. Setelah data 

dirata-rata diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan metode 

percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila diperoleh 

hasil yang berbeda nyata (P<0,05) atau berbeda sangat nyata 

(P<0,01) maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. 

Model matematika dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

Yij = i +ij 

 = +(i-)+ij 

 =  + i + ij 
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Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-

j  

 = Nilai tengah populasi 

i  = Mean perlakuan ke-i. 

I = (i-) = pengaruh aditif dari perlakuan ke-i. 

ij = Galat percobaan/pengaruh acak dari perlakuan ke-i, 

ulangan ke-j dengan ij~(0,0-2) 

i =  Perlakuan (0+,0-,1,2,3) 

j = Banyaknya ulangan dari perlakuan ke-i untuk 

percobaan yang mempunyai ulangan sama ri=r 

(1,2,3,4,5 

3.7 Batasan Istilah 

Ad libitum : Sistem pemberian pakan atau air minum yang 

selalu tersedia dalam kandang  

Brooding

  

: Masa dimana anak ayam masih membutuhkan 

indukan atau penghangat buatan hingga umur 

tertentu yaitu sampai anak ayam dapat 

menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan. 

Umumnya brooding  dilakukan sampai umur 

14 hari. 

Chick in :  Masuknya DOC ke dalam kandang 

pemeliharaan 

DOC (Days 

Old Chick) 

: Ayam berumur 1 hari. 

Feed additive : Satu macam bahan atau lebih dengan jumlah 

yang ditambahkan  dalam pakan hewan atau 

ternak untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

khusus. 

Fitobiotik  : Aditif pakan secara alami yang berasal dari 

tanaman herbal yang berfungsi sebagai 

antimikrobial. 

Litter : Alas kandang yang berasal dari sekam. 
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