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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Penelitian telah dilaksanakan di Sawo Farm PT. 
Prospek Karyatama, Desa Sawo Kecamatan Kemlagi 
Kabupaten Mojokerto. Penelitian dilakukan pada tanggal 18 
Oktober sampai  18 Desember 2011. 

 
3.2 Materi Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan ayam petelur periode 
layer strain Isa Brown sebanyak 816 ekor umur 18 minggu 
yaitu berasal dari pullet tanpa probiotik (kandang 6 A) dan 
pullet dengan probiotik (kandang 6 B) yang berada dalam satu 
lokasi Sawo Farm PT. Prospek Karyatama. Penelitian 
dilakukan sampai ayam petelur berumur 40 minggu. 
 Alat-alat dan bahan yang dipergunakan dalam 
penelitian selama 22 – 40 minggu adalah sebagai berikut. 
Alat-alat:  
 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari alat penimbang pakan menggunakan timbangan salter 
kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0.1 g, timbangan digital merk 
GSC kapasitas 3000g x 1 g digunakan untuk menimbang telur, 
kandang batrey tingkat 2 dari kawat per plot isi 3 ekor dengan 
ukuran 40 x 20 x 35 cm dalam satu deret diisi 51 ekor, tempat 
pakan dan air minum berbentuk memanjang dan dilengkapi 
thermohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban 
dalam kandang. 
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Bahan : 
 Bahan penelitian meliputi ayam periode layer 816 
ekor strain Isa Brown, probiotik merk dagang prochick yang 
diproduksi PT. Nugen Bioscience Indonesia yang mengandung 
mikroba Lactobacillus plantarum (2 strains), Lactobacillus 
reuterii, Lactobacillus salivarius, Pediococcus pentosaceus 
dengan jumlah sel bakteri hidup 1011cfu/ml dalam 25 ml 
kemasan cair, pakan lengkap 324 KJ yang diproduksi PT. 
Charoen Pokphand Indonesia, air minum, vaksin (AI killed, 
ND IB live and kill), obat cacing dan kutu. 
 
3.3  Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
percobaan lapang dengan 2 perlakuan yaitu ayam sebelum 
bertelur yang telah diberi probiotik dan tidak diberi probiotik. 
Setiap perlakuan menggunakan 8 ulangan dengan masing-
masing ulangan berisi 51 ekor ayam siap bertelur. Data 
penelitian diperoleh dari data sekunder yaitu data penampilan 
produksi ayam umur 22 – 29 minggu, dan data primer pada 
ayam umur 30 – 40 minggu.  

Proses pelaksanaan:  
Pemilihan ayam yang digunaan untuk percobaan  

merupakan first grade pada grading ke-2 dengan bobot badan 
1300 -1400 g. Ayam percobaan berasal dari ayam yang telah 
diberi probiotik pada periode starter – grower pada kandang 6 
close house. Pemberian probiotik pada saat pemeliharaan 
ayam (starter – grower) diberikan 1 sachet (25 ml probiotik 
dan 20 ml pengasam) mengandung bakteri Lactobacillus 
plantarum (2 strains), Lactobacillus reuterii, Lactobacillus 
salivarius, Pediococcus pentosaceus dengan jumlah sel bakteri 
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hidup 1011cfu/ml dengan dicampurkan 100 ℓ air minum untuk 
6500 ekor. Pemberian air minum saat percobaan ayam layer 
diberikan secara adlibitum dan menggunakan pakan lengkap 
dengan kandungan nutrisi (Kadar air 13 %,  PK 17 – 18 %,  
LK 3 %,  SK 6 %,  Abu 12 %,  Ca 3,7 % dan P  0,60 %). 
Ternak ayam pra bertelur di pindah ke kandang baterai kawat 
pada umur 18 minggu dengan bobot ±1300 g. Pengacakan 
ternak kedalam kandang baterai berdasarkan perlakuan pullet 
yang telah diberi probiotik dan yang tanpa diberi probiotik 
Tabel 3.  Pemberian Pakan Ayam Petelur Umur 18 – 40 

Minggu. 
Umur (minggu) Pemberian pakan 

 18 81 
19 85 
20 95 
21 105 
22 109 
23 111 
24 112 
25 113 

26 dan seterusnya 120 
 

Tabel 4. Kandungan Zat Nutrisi Pakan (% BK) Yang Dipakai 
.Selama Penelitian. 

 
Keterangan:  Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi Makanan     

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 
2012 
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Gambar 3.Layout Kandang Percobaan. 

3.4 Variabel pengamatan 
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
1.   Konsumsi pakan (g/ekor/hari). 

  Konsumsi pakan diukur dengan cara jumlah pakan 
yang diberikan dikurangi denganjumlah pakan sisa 
pakan selama penelitian. Penimbangan dilakukan 
sekali seminggu. Untuk mendapatkan (g/ekor/hari) 
datanya dibagi dengan 7 (hari). 

2.   Konversi pakan. 
        Konversi pakan dihitung dengan cara 

membandingkan konsumsi pakan (g/ekor/hari) 
dengan egg mass (% HDP x Berat telur (g/butir)). 

3.   Produksi telur harian/Hen day production (%). 
   Produksi telur harian (Hen day production) 

dihitungdengan membagi jumlah telur pada hari 

P0  :  Pullet tanpa probiotik (Kontrol) 

P1  :Pullet dengan probiotik 
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yang bersangkutan dengan jumlah ayam yang hidup 
pada hari yang sama dikali 100%. 

4.  Bobot telur (g/butir). 
  Bobot telur diukur dengan cara menimbang telur 

setiap harinya selama penelitian kemudian dirata-
ratakan. 

5.  Egg mass(g/ekor/hari). 
  Massa telur dihitung dengan persentase produksi 

telur harian dikalikan dengan bobot telur 
(g/ekor/hari). 

      6.     Mortalitas (%) 
  Dihitung dengan membandingkan antara jumlah 

ayam yang mati hari itu dengan jumlah populasi 
awal dikalikan 100% 

 
3.5  Analisis Data 
 Data yang diperoleh dianalisis ragam dengan 
menggunakan Uji t  independent  untuk mengetahui apakah 
ada perbedaan penampilan produksi ayam petelur antara ayam 
yang diberi probiotik dengan yang tanpa diberi probiotik saat 
periode sebelum bertelur. 
 
3.6 Batasan istilah 

1.   Probiotik yang digunakan penelitian mengandung 
kultur bakteri campuran yaitu Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus reuterii, Lactobacillus 
salivarius dan Pediococcus pentosaceus. 

2.   Periode umur ayam petelur: Starter (0 – 5 minggu), 
grower (6 – 20 minggu) dan  layer (20 minggu 
sampai afkir). 

 


