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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli  

sampai 28 September 2017 yang beralamat di Desa 

Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Malang. Pengujian dan 

analisa warna daging dilakukan di Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan Day Old Chick (DOC) 

ayam pedaging jantan strain Lohman MB 202 grade 

platinum dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging sebanyak 200 

ekor dengan lama pemeliharaan 35 hari dengan rata-rata 

bobot badan awal 46,10±4,47 g/ekor dan koefisien 

keragaman 9,69%. Data bobot badan awal DOC yang 

digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1. 

  

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Sistem perkandangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah open house dengan sistem litter yang 

sudah diberi sekat. Ukuran masing-masing petak yaitu 

panjang, 100 cm, lebar 100 cm dan tinggi 70 cm. Jumlah 

sekatan yang digunakan sebanyak 25 petak yang diisi 

dengan ayam pedaging sebanyak 8 ekor setiap sekatnya. 

Pembagian ayam dipisah dengan menggunakan sekat 

berbahan bambu. Kandang dilengkapi dengan tempat 
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pakan, tempat minum, pemanas, lampu penerangan, 

termometer, dan timbangan digital kapasitas 5 kg. Litter 

yang digunakan berupa sekam. 

 

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 dapat dilihat pada 

Tabel 4 dan kandungan zat pakan dapat dilihat pada Tabel 

5. 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 pakan dan air minum dilakukan secara ad 

libitum.  
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Tabel 4. Komposisi pakan berdasarkan periode 

pemeliharaan 

Bahan Pakan 
Periode 

Starter (%)* 

Periode 

Finisher (%)* 

Jagung kuning 52,65 61,00 

Bungkil kedelai 37,00 22,11 

Bekatul 0,00 2,00 

MBM 6,20 10,00 

Minyak kelapa 3,04 4,40 

Garam 0,10 0,19 

Diposfat 0,20 0,00 

Lisin 0,13 0,16 

Methionin 0,20 0,14 

Kapur 0,48 0,00 

Total 100 100 

 

Tabel 5. Kandungan zat makanan pakan basal 

(berdasarkan perhitungan) 

Zat Makanan* 
Periode 

Starter  

Periode 

Finisher 

Energi metabolis (Kkal/Kg) 3000,33 3205,56 

Protein kasar (%) 23,01 19,50 

Lemak kasar (%) 5,37 7,33 

Serat kasar (%) 4,90 4,57 

Kalsium (%) 0,96 1,08 

Fosfor (%) 0,61 0,72 

Methionin (%) 0,56 0,47 

Lisin (%) 1,44 1,15 

*) Dibuat menggunakan software UB Feed-Poultry 2016 
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3.2.4 Fitobiotik bentuk Tepung  

Fitobiotik yang digunakan adalah daun mint 

bentuk tepung totalnya sebanyak 4.255,2 g dengan rincian 

kebutuhan tepung daun mint dalam bentuk kering yaitu  

minggu pertama sebesar (200,4 g), minggu kedua (454,8 

g), minggu ketiga (840 g), minggu keempat (1200 g) dan 

minggu kelima (1560 g). Kebutuhan tanaman mint dalam 

bentuk segar sebanyak 65 kg, dari 1 kg mint segar akan 

menghasilkan ±68 g tepung daun mint. 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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Dicampurkan pakan proporsi 

kecil meliputi garam, lisin, 

methionin, diposfat, kapur, 

dan tepung daun mint (sesuai 

level yang telah ditentukan) 

Ditambahkan minyak 

Dicampurkan 

pakan proporsi 

kecil ke dalam 

pakan proporsi 

besar 

Homogenisasi 

Pakan perlakuan 

Diujicobakan ke ayam 

pedaging selama 35 hari 

Variabel yang diamati dan dihitung: 

Persentase karkas (%) 

Persentase lemak abdominal (%) 

Warna daging 

Dicampurkan pakan 

proporsi besar 

meliputi MBM, 

bungkil kedelai dan 

jagung 

Gambar 3. Prosedur penggunaan fitobiotik daun mint bentuk tepung 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Percobaan ini terdiri dari 5 perlakuan dengan 

5 ulangan dan setiap ulangan menggunakan 8 ekor ayam  

pedaging. Pakan perlakuan yang diberikan sebagai berikut: 

P0+ = Pakan basal + 0,01% antibiotik Zn Bacitracin 

P0- = Pakan basal + 0 % tepung daun mint 

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

P2 = Pakan basal + 1% tepung daun mint 

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

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Day 

Old Chick (DOC) ayam pedaging jantan strain Lohman MB 

202 grade platinum dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.. 

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. 

Adapun denah kandang penelitian dapat dilihat pada Gambar 

4. 
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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. Tanaman 

mint segar dibeli dari Bapak Aji yang beralamat di Desa 

Bumiaji, Kota Batu. 1 kg tanaman mint bentuk segar 

dapat menghasilkan tepung daun mint sebanyak ±68 g. 

Kripanand, Guruguntla and  Korra (2015) menyatakan 

bahwa metode pengeringan naungan pada pembuatan 

tepung daun mint (Mentha spicata L.) diawali dengan 

membersihkan batang dan limbah daun kering yang tidak 

diinginkan kemudian daun mint yang segar di cuci 

sedangkan daun mint yang rusak yang berwarna hitam 

dipisahkan secara manual. Selanjutnya daun mint segar 

disebar secara merata diatas lantai yang bersih di dalam 

P2U1 P0+U5 

P0-U4 P0-U1 

P3U3 P2U2 

P3U1 P0+U2 

P0+U3 P1U5 

P3U2 P1U3 

P0-U5 P0-U3 

P2U3 P1U2 

P1U1 P0-U2 

P3U5 

P0+U4 

P3U4 

P0+U1 

P1U4 

P2U5 

P2U2 
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ruangan dengan suhu 30±0,2 0C. Natsir, Sjofjan dan 

Muharlien (2015) melaporkan tepung daun mint dibuat 

dengan melayukan daun mint tanpa sinar matahari 

(dikering anginkan) sampai kering, kemudian dihaluskan 

dengan menggunakan blender. Diayak dan hasil akhirnya 

yang berupa tepung daun mint siap digunakan Prosedur 

pembuatan tepung daun mint dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Gambar 5. Prosedur pembuatan tepung daun mint 

 



33 
 

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. Pemasangan sekatan 

f. Penaburan liiter sekam 

g. Pemasangan lampu dan termometer 

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. Sisa pakan dan bobot ayam 

ditimbang setiap minggu.  

3.4.4 Tahap Pemotongan dan Pengambilan Sampel 

Setelah umur 35 hari ayam pedaging dipilih dari 

setiap kotak dengan cara mengambil ayam pedaging yang 

memiliki bobot badan yang hampir sama dengan rata-rata 

bobot akhir pada setiap kotak. Ayam yang sudah diberi 

tanda dipotong saat memasuki hari ke 36 pada setiap 
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kotak. Sampel karkas  diperoleh dari bobot hidup yang 

dikurangi bobot non karkas (bulu, kepala, leher, kaki, 

organ dalam, darah), selanjutnya ditimbang. Sampel 

karkas diambil dari ayam pedaging setelah dipotong yang 

dihitung dari bobot karkas dibagi dengan bobot hidup 

kemudian dihitung persentasenya. Sampel lemak 

abdominal diambil dari lemak disekeliling gizzard dan 

lapisan yang menempel antara otot abdominal dan usus. 

Lemak abdominal juga dapat diperoleh dari lemak yang 

melekat di dalam perut (abdomen) ayam pedaging yang 

meliputi jantung, rempela, dinding perut, ginjal dan 

sekitar kloaka. Selanjutnya sampel lemak abdominal 

ditimbang dan dihitung persentasenya. Sampel warna 

daging diambil daging ayam bagian dada kemudian 

diukur dengan menggunakan alat Chromatometer Minolta 

Colour Reader dengan metode sistem Hunter/L*, a*, b* 

berdasarkan Weaver (1996).  

 

3.5 Variabel yang Diamati 

3.5.1 Persentase Karkas 

Pengukuran variabel persentase karkas dengan cara 

memotong ayam pedaging dari setiap unit perlakuan. 

Massolo, dkk, (2016), karkas ayam pedaging diperoleh 

dari bagian tubuh ayam yang disembelih dan telah 

dikurangi kepala, leher, kaki, bulu, darah dan isi perutnya, 

kemudian ditimbang dan dihitung persentasenya. Imam, 

dkk, (2013), persentase karkas dihitung dengan bobot 

karkas dibagi dihitung dengan bobot hidup (berat pada 

saat akan dipotong)  dan dikalikan 100%. Rumus 

persentase karkas adalah sebagai berikut: 



35 
 

% karkas =  
Bobot Karkas (g)

Bobot  Hidup (g)
 x 100% 

 

3.5.2 Persentase Lemak Abdominal 

Lemak abdominal didapat dari lemak yang berada 

di sekeliling gizzard dan lapisan yang menempel antara 

otot abdominal dan usus (Tarigan, Sjofjan dan Djunaidi, 

2013). Lemak abdominal juga dapat diperoleh dari lemak 

yang melekat di dalam perut (abdomen) ayam pedaging 

yang meliputi jantung, rempela, dinding perut, ginjal dan 

sekitar kloaka (Lingga, dkk, 2016). Persentase lemak 

abdominal dihitung dengan bobot lemak abdominal 

dibagi dengan bobot hidup dikali 100%. Salam, dkk, 

(2013), rumus persentase lemak abdominal adalah 

sebagai berikut: 

%  lemak abdominal =  
Bobot Lemak Abdominal (g)

Bobot  Hidup (g)
 x 100% 

 

3.5.3 Warna Karkas 

Warna daging diukur dengan menggunakan 

Chromatometer Minolta Colour Reader dengan metode 

sistem Hunter/L*, a*, b* berdasarkan Weaver (1996). 

Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Disiapkan sampel berupa daging bagian dada. 

2. Mesin colour reader dihidupkan, kemudian dipilih 

colour space L*, a*, b*. 

3. Colour reader dikalibrasi dan dipilih warna putih. 

4. Hasil kalibrasai disimpan. 

5. Lensa fokus pada bagian ujung alat diletakkan pada 

target sampel. 
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6. Tombol pengukuran ditekan sampai berbunyi nada 

beep dan di display menunjukkan hasil pengukuran 

nilai L*, a*, b*. 

7. Hasil dicatat. 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh selama penelitian diolah dengan 

menggunakan bantuan program miscrosoft excel. Setelah 

diperoleh data dirata-rata, 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 (Steel and Torrie, 1993). Model 

matematika dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

Yij = i +ij 

 = +(i-)+ij 

 =  + i + ij 

 

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,o-2) 

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

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. 

Karkas : Ayam pedaging setelah dipotong yang 

dikurangi dengan darah, bulu, kepala, 

leher, kaki, organ dalam, paru-paru, 

dan ginjal. Kualitas karkas yang 

diamati meliputi persentase karkas, 

persentase lemak abdominal dan warna 

karkas. 

Lemak abdominal : Lemak yang berada di sekeliling 

gizzard dan lapisan yang menempel 

antara otot abdominal dan usus. Lemak 

abdominal ini juga dapat diperoleh dari 

lemak yang melekat di dalam perut 

(abdomen) ayam pedaging yang 

meliputi rempela, dinding perut, dan 

sekitar kloaka. 
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