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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di peternakan rakyat milik 

Bapak Suwoto yang berlokasi di Desa Madulegi Kecamatan 

Sukodadi Kabupaten Lamongan.  penelitian ini dilaksanakan  

selama 2 bulan dari tgl 14 November 2013 – 14 Januari 2014. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

1. Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan DOC ayam pedaging strain 

Lohmann MB 202, diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. (straight run atau unsexed) sebanyak 744 ekor 

dan dipelihara selama 35 hari. Rata-rata bobot badan awal saat 

penelitian 37,67 ±5,59. 

2.Peralatan Kandang 

Penelitian ini menggunakan tipe kandang opened house 

dengan sistem lantai panggung, perlakuan diulang sebanyak 4 

kali dan diulang sebanyak 6 kali sehingga jumlah total ulangan 

sebanyak 24 kali. Sekat tersebut berukuran panjang x lebar x 

tinggi yaitu 100 x 100 x 60 cm. Alas kandang menggunakan 

sekam padi, namun pada umur 1 hari diberi penutup koran 

pada alas kandang untuk membiasakan ayam dengan pakan. 

Fase brooding yaitu umur 1-10 hari ventilasi kandang ditutup 

menggunakan plastik. Setelah fase brooding ventilasi kandang 

dibuka pada siang hari. 
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3. Pakan 

Pemberianpakanayam pedaging periode awal pada 

peternakan diberikan secara ad libitum dan diberikan selama 

dua kali dalam sehari. Jenis pakan yang di berikan pada fase 

starter ada 3 macam jenis yaitu, S-10 untuk anak ayam 

pedagingumur1-7 hari dan S-11 untuk anak ayam pedaging 

umur 8-21 hari sedangkan pada fase finisher menggunakan 

pakan S-12 yaitu pada umur 22-panen.. Ketiga akan ini 

berbentuk crumble (butiran halus) dan yang S-12 berbentuk 

crumbel kasar semua pakan diproduksi oleh PT. Japfa 

Comfeed Indonesia. 

4. Vitamin dan Vaksin 

Vaksin aktif(live vaccine) adalah vaksin yang berisi 

mikroorganisme agen penyakit dalam keadaan hidup, tetapi 

sudah dilemahkan, yang akan tumbuh dan berkembang baik 

dalam tubuh induk semang yang divaksin. Vaksin 

inaktif(killed vaccine) adalah vaksin yang berisi 

mikroorganisme agen penyakit dalam keadaan mati 

(dimatikan), biasanya di dalamnya dicampurkan atau 

ditambahkan oil adjuvant (Hakim, 2011). Pada ayam pedaging 

dalam penggunaan vitamin di dalam pemeliharaan sangat 

pentiung dikarenakan ayam pedaging supaya kekebalan tubuh 

terjaga dari penyakit. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian percobaan yang dirancang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan 

yang digunakan yaitu P1 = 28 ekor/m², P2 = 30 ekor/m², P3 = 

32 ekor/m², P4 = 34 ekor/m². Perlakuan diulang sebanyak 6 

kali, sehingga didapatkan 24 petak kandang. 
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

penampilan produksi ayam pedaging yang meliputi: 

1. Konsumsi pakan, adalah selisih dari jumlah pakan yang 

diberikan dengan jumlah sisa pakan atau angka yang 

menunjukkan rata-rata jumlah pakan yang dapat 

dikonsumsi seekor ayam sesuai dengan periode 

pemeliharaan (g/ekor) (Scott et al., 1992), pengukuran 

dilakukan tiap minggu. Konsumsi pakan = pakan 

pemberian -(pakan sisa + tercecer). 

2. Pertambahan bobot badan (PBB) (g/ekor), adalah selisih 

bobot badan pada saat akhir tertentu dengan bobot badan 

semula (Rizal, 2006), pengukuran dilakukan tiap minggu. 

PBB = BB akhir minggu- BB awal minggu 

Keterangan :  

PBB   = Pertambahan bobot badan 

BB akhir minggu = Bobot badan pada akhir minggu 

BB awal minggu = Bobot badan pada awal minggu 

3. Konversi Pakan, adalah pembagian jumlah pakan yang 

dikonsumsi pada minggu tertentu dengan pertambahan 

bobot badan yang dicapai pada minggu itu pula (Rizal, 

2006), pengukuran dilakukan tiap minggu. 

Konversi pakan = Konsumsi pakan (g) 

PBB (g) 

 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program Excel dengan menggunakan analisis 

Ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Apabila ada perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat nyata 
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antar perlakuan, maka perlakuan dilanjutkan dengan 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 

1981). 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pemesanan DOC. 

2. Persiapan kandang yang meliputi pembuatan kandang 

danpemberian sekat antar kandang dengan bambu. 

3. Persiapan peralatan kandang. 

4. Pembersihan dan sanitasi kandang diantaranya 

fumigasidan pencucian tempat pakan dan minum. 

5. Pemberian nomor kandang secara acak. 

6. Penempatan ayam pedaging pada setiap perlakuan. 

7. Pemberian pakan dan minum, pada hari pertama 

setelahDOC masuk dalam kandang. 

8. Dilakukan penimbangan pakan sebelum diberikan dan 

sisapakan serta pakan yang tercecer. 

9. Dilakukan pemberian vaksin ND-AI pada umur 4 hari 

danvaksin Gumboro pada umur satu minggu. 

10. Dilakukan penimbangan ayam pedaging setiap 

minggunya. 

11. Dilakukan pembuangan Koran setelah pemakaian dalam 

waktu 1 hari. 
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3.7 Batasan Istilah 

1. Ayam Pedaging adalah ayamras yang mampu tumbuh 

cepat sehingga menghasilkan daging dalam waktu relatif 

singkat (5-7minggu). 

2. Penampilan produksi ayam pedaging merupakan variabel 

yang diamati dalam penelitian ini, dapat dilihat dari bobot 

badan dan kualitas fisiknya. 

3. Starter merupakan ayam pedaging umur 1-3 minggu  

Finisher merupakan ayam pedaging periode akhir dengan 

umur lebih dari 3 minggu. 


