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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. Prospek Karyatama, 

Desa Sawo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. 

Penelitian dilakukan mulai tanggal 22 Maret - 18 April 2012.  

 

3.2.  Materi Penelitian 

3.2.1.   Ayam Starter 

  Penelitian ini menggunakan ayam petelur strain Isa 

Brown umur 3 hari sebanyak 250 ekor menggunakan Baby 

Chick Feeder dan 250 ekor menggunakan menggunakan Feed 

Tray dengan rataan bobot badan awal seluruhnya 44,5±4,01 

g/ekor dengan koefisien keseragaman rata-rata 9,01% yang 

dipelihara selama 28 hari. 

3.2.2.   Kandang 

  Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kandang litter dengan ukuran  2 x 10 m
2
. Kandang kemudian 

disekat-sekat menjadi 20 petak dengan ukuran 1 x 1 m
2
. Sekat 

menggunakan besi bekas kandang batrai yang diberi jaring. 

Masing-masing perlakuan terdiri dari 10 buah tempat pakan 

dan  10 buah tempat minum. Setiap ulangan (petak) diisi 1 

tempat pakan dan 1 tempat minum. 

3.2.3.   Pakan 

  Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan komplit starter komersial dengan kode pakan SB20. 

Pakan diberikan pada pagi dan sore hari, sedangkan untuk 

minum diberikan secara adlibitum. Kandungan nutrisi pakan 

yang digunakan pada saat penelitian disajikan pada Tabel 2 
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Tabel 2.   Kandungan Nutrisi Pakan Yang Digunaan Saat 

Penelitian 

Zat Makanan 
Pakan Komplit 

SB20
(1) 

SB20
(2) 

Gross Energy (GE, kkal/kg) - 5853,74
 

Protein Kasar (PK, %) 20-23 22,35
 

Lemak Kasar (LK,%) min 5 6,77
 

Serat Kasar (SK,%) max 5 3,79
 

Kalsium (Ca,%) min 0,09 - 

Phospor (P,%) min 0,06 - 

Abu - 6,07
 

Bahan Kering (%) 
 

88,48 

Sumber :    1. Label Pakan Starter SB20 produksi PT. Charoen 

Pokphand Indonesia. 

 2.  Hasil Analisis Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Fak. 

Peternakan Universitas  Brawijaya Malang. 

3.2.4.   Alat dan Bahan 

  Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain yaitu alat penimbang pakan menggunakan 

timbangan digital dengan ketelitian 1 g, tempat pakan, spidol 

marker dan kertas koran dan tempat air minum.   Bahan 

penelitian meliputi ayam petelur starter strain Isa Brown 500 

ekor, pakan komplit ayam  starter, air minum, dan vaksin. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan menggunakan uji t tidak berpasangan. 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 
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perlakuan masing-masing diulang 10 kali sehingga terdapat 20 

unit percobaan. Setiap ulangan  berisi 25 ekor DOC. 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan dua model 

tempat pakan, tempat pakan perlakuan yang digunakan adalah: 

P1 : tempat pakan menggunakan model Baby chick feeder 

(BCF) 

P2 : tempat pakan menggunakan model Feed tray (FT) 

Penelitian Pengambilan data konsumsi pakan 

dilakukan setiap hari. Pengambilan data pertambahan bobot 

badan dilakukan 7 hari sekali. Cara pengambilan sampel 

menggunakan acak random sebanyak 20% dari jumlah 

populasi masing-masing ulangan. Pengambilan sampel acak 

random ini digunakan untuk pengumpulan data rata-rata 

pertambahan bobot badan dan keseragaman bobot badan. 

Ayam yang telah dipilih sebagai sampel ditandai dengan 

pewarna pada bagian kepala untuk memudahkan dalam 

pengambilan data untuk minggu selanjutnya. 
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Layout kandang percobaan ditampilkan pada gambar 4. 

FT BCF 

P1U1 P2U1 

P1U2 P2U2 

P1U3 P2U3 

P1U4 P2U4 

P1U5 P2U5 

P1U6 P2U6 

P1U7 P2U7 

P1U8 P2U8 

P1U9 P2U9 

P1U10 P2U10 

  

 

Keterangan: 

P1  = Feeder Tray (25 ekor/petak) 

P2  = Baby chick feeder (25 ekor/petak) 

U   = Ulangan ke-… 

Gambar 4. Layout kandang percobaan 

 

 

 

 

10 m 

2 m 
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3.4. Variabel Penelitian 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Konsumsi pakan (g/ekor/hari). 

Konsumsi pakan diukur dengan cara jumlah 

ransum yang diberikan dikurangi dengan jumlah pakan 

yang tersisa atau angka yang menunjukkan rata-rata 

jumlah pakan yang dapat dikonsumsi seekor ayam. 

Konsumsi pakan = pakan yang diberi – sisa pakan 

2. Pertambahan Bobot Badan (g/ekor/hari). 

Pertambahan Bobot Badan (PBB) diukur dari data 

bobot badan sampel yang terkumpul setiap minggu. 

Sampel bobot badan yang diambil sebanyak 20% dari 

setiap ulangan yang berisi 25 ekor. PPB diperoleh dari 

bobot badan terakhir ditimbang dikurangi bobot badan 

awal timbang dibagi 7 hari.  

PBB =  BB terakhir timbang – BB awal timbang 

                                Interval waktu penimbangan 

3. Konversi Pakan atau FCR 

Konversi pakan diukur dengan cara 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan pada periode waktu 

dan satuan berat yang sama. 

 FCR =  Konsumsi pakan 

         PBB   
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4. Keseragaman Bobot Badan (%) 

Keseragaman bobot badan diukur 

menggunakan koefisien keragaman (KK) yang 

diperoleh dari standar deviasi bobot badan dibagi 

dengan rata-rata bobot badan dikalikan 100%. 

Keseragaman bobot badan dihitung dari bobot badan 

DOC. 

Rumus KK =  
Sd

x
 x 100 % 

Ket:   Sd : standar deviasi bobot badan (g/ekor) 

x  : rata-rata bobot badan perlakuan  (g/ekor) 

 

3.5.   Analisa Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

uji t tidak berpasangan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan performan pertumbuhan antara ayam petelur 

periode starter yang menggunakan Baby chick feeder dan 

Feed tray. Sampel tidak berpasangan adalah sampel yang 

didapatkan dari data yang berasal dari subjek yang tidak 

berhubungan atau berbeda. Analisa data statistik menggunakan 

uji t karena tujuan penelitian untuk membandingkan hasil 2 

perlakuan yang berbeda. Rumus uji t tidak berpasangan adalah 

sebagai berikut: 

 

   t hit = 1 2

2 2

1 2

1 2

X X

s s

n n
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Keterangan:    

1X : Nilai rata-rata perlakuan 1 (P1)  

2X : Nilai rata-rata perlakuan 2 (P2) 

 n1 : jumlah sampel P1 

n2 : jumlah sampel P2 

S1
2
 : Nilai varian sampel/ragam P1 

S2
2
 : Nilai varian sampel/ragam P2 

 

3.6 Batasan Istilah 

1.  Ayam petelur periode starter yang dipelihara 

adalah mulai umur 3 – 30 hari. 

2. Konsumsi pakan adalah  pakan yang diberikan 

dikurangi sisa pakan pada hari itu. 

3. Konversi pakan adalah nilai perbandingan 

konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan 

dalam waktu tertentu sebagi indikator efisiensi 

pemberian pakan. 

4. Keseragaman bobot badan adalah ukuran 

penyebaran data bobot badan yang 

menggambarkan merata tidaknya bobot badan pada 

DOC yang digunakan pada saat penelitian. 
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