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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 

September 2013 sampai 22 September 2013 di 

Labolatorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya yang berlokasi di Desa Sumber Sekar, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat 

bahan pakan dan ekskreta selama penelitian dilaksanakan 

di Labolatorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2. Materi Penelitan 

3.2.1. Ayam Pedaging 

 Penelitian ini menggunakan ayam pedaging 

jantan strain Cobb CP 707 sebanyak 24 ekor berumur 45 

hari, kisaran bobot badan ayam pedaging sebesar 1958,75 

+ 143,45 g dengan koefisien keragaman 7,32 %. Data 

lengkap bobot badan yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Lampiran 1. Pemeliharaan ayam 

pedaging dilakukan di dalam kandang metabolis dan 

setiap kandang diberi nomor untuk memudahkan 

pencatatan. 

3.2.2. Kandang dan Perlengkapan 

 Kandang yang digunakan pada saat penelitian 

adalah kandang metabolis dengan ukuran panjang x lebar 
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x tinggi (30 x 20 x 30 cm), digunakan untuk pengukuran 

kecernaan zat makanan. Perlengkapan terdiri dari 

kandang metabolis, tempat penampungan ekskreta yang 

dilapisi dengan plastik, tempat pakan dan tempat minum 

yang digantung di bagian depan kandang metabolis.  

 Bahan dan peralatan yang digunakan selama 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Kandang metabolis. 

b. Tempat pakan wadah plastik dan minum. 

c. Plastik sebagai tempat penampungan feses. 

d. Timbangan merk camry kapasitas 5 kg dengan 

ketelitian 1 g dan timbangan kapasitas 100 g 

dengan ketelitian 0,1 g. 

e. Asam borak. 

3.2.3. Pakan 

 Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bekatul, bungkil kedele, garam, jagung kuning, 

kapur/tepung batu, minyak kelapa sawit, tepung ikan, 

tepung jahe merah, tepung kunyit, tepung meniran dan 

tepung tulang yang disusun berdasarkan kebutuhan zat 

makan untuk ayam pedaging periode finisher dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan zat makanan bahan pakan 

Keterangan : 1. Hasil analisis Labolatorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan,  
                      Universitas Brawijaya, Malang. 

                   2. NRC (1994). 

Bahan pakan 
EM 

(Kkal/Kg) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK  

(%) 

Ca  

(%) 

P 

(%) 

Lis  

(%) 

Met 

 (%) 

Na 

 (%) 

Bekatul (2) 2860 10,2 7 3 0,04 0,16 0,71 0,27 0,07 

Bungkil kedele 2384,67 (1) 44,77 (1) 1,82(1) 3,84(1) 0,29 (2) 0,65 (2) 2,90(2) 0,65 (2) 0,01(2) 

Garam(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 48 

Jagung kuning(2) 3370 8,6 3,9 0,02 0,1 1 0,2 0,18 0,01 

Kapur/tepung batu(2) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 

Minyak kelapa sawit(2) 8600 0 100 0 0 0 0 0 0 

Tepung ikan 1893,25(1) 34,4(1) 11,82(1) 1,43(1) 5,5(2) 2,8(2) 2,38(2) 1,06(2) 0,8(2) 

Tepung jahe merah(1) 2470,72 8,36 5,34 9,70 - - - - - 

Tepung kunyit(1) 2709,07 6,1 5,53 8,29 - - - - - 

Tepung meniran(1) 2656,8 9,3 3,1 36,73 - - - - - 

Tepung tulang
(2)

 - - - - 24 12 - - - 



24 

 

 

 

Proses pembuatan tepung jahe merah, tepung 

kunyit dan tepung meniran dapat dilihat pada Lampiran 2 

dan 3. Pembuatan kombinasi tepung jahe merah, kunyit 

dan meniran (TJKM) dilakukan dengan mencampur 

ketiga bahan tersebut dengan masing-masing 

perbandingan 1 : 1 : 1. Susunan pakan basal yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 

dan kandungan zat makanan pakan basal dan pakan 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 2. Komposisi pakan basal ayam pedaging  

Keterangan: Penentuan persentase susunan pakan dengan 

menggunakan program Microsoft Excel.

Bahan pakan Jumlah (%) 

Jagung kuning 58 

Bungkil kedele 30.5 

Tepung ikan 4 

Minyak kelapa sawit 3 

Bekatul 2 

Tepung tulang 2 

Kapur/tepung batu 0.3 

Garam 0.2 

Total 100.00 
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Tabel 3. Kandungan zat makanan pakan basal dan pakan perlakuan 

Perlakuan EM* 

(Kkal/Kg) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Lis 

(%) 

Met 

(%) 

Na 

(%) 

P0 3072,85 20,22 6,43 2,45 0,9 0,61 1,11 0,35 0,14 

         P1 3072,85 20,22 6,43 2,45 0,9 0,61 1,11 0,35 0,14 

P2 3083,29 20,25 6,44 2,52 0,9 0,61 1,11 0,35 0,14 

P3 3093,73 20,28 6,46 2,59 0,9 0,61 1,11 0,35 0,14 

P4 3104,16 20,31 6,48 2,66 0,9 0,61 1,11 0,35 0,14 

P5 3114,60 20,34 6,50 2,73 0,9 0,61 1,11 0,35 0,14 

Keterangan: Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fakultas  

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 
* 
Perhitungan berdasarkan 70 % GE (Patrick and Schaible, 1980). 
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3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian menggunakan metode 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan dan ulangan sebagai berikut : 

 

P0 : pakan basal tanpa penambahan TJKM ataupun    

            antibiotik 

P1 : pakan basal + antibiotik merk tetrachlor  0,4% 

(4g/kg pakan basal)  

P2 : pakan basal +  0,4% TJKM (4 g/kg pakan basal) 

P3 : pakan basal + 0,8%  TJKM (8 g/kg   pakan    

            basal) 

P4 : pakan basal + 1,2%  TJKM (12 g/kg pakan    

            basal) 

P5 : pakan basal + 1,6%  TJKM (16 g/kg pakan   

            basal) 

 

3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

kecernaan zat makanan yang meliputi kecernaan protein, 

kecernaan lemak, AME atau energi metabolis semu dan 

AMEn atau energi metabolis semu terkoreksi nitrogen. 

1. Kecernaan protein (%) yaitu prosentase protein dari 

pakan yang dicerna. Kecernaan protein secara in vivo 

diukur dengan menggunakan metode konvensional 

seperti pada prosedur pengukuran energi metabolis. 
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Penghitungan kecernaan protein semu (Tillman dkk., 

1984)  dimodifikasi dengan rumus: 

Kecernaan protein (%) = konsumsi protein – protein feses  x 100% 

       konsumsi protein 

Dimana:  

Konsumsi protein = konsumsi  bahan kering x % PK        

                                dalam pakan (g) 

Protein ekskreta    = berat bahan kering feses x % PK     

                                dalam feses (g) 

2. Pengukuran kecernaan lemak dapat dihitung dengan 

rumus : 

Kecernaan lemak =  konsumsi lemak – lemak feses  x 100% 

                                                       konsumsi lemak  

Dimana: 

Konsumsi lemak  = konsumsi bahan kering x % LK   

                               dalam pakan (g) 

Lemak feses = berat bahan kering feses x                     

                              % LK dalam feses (g) 

 

3. AME atau energi metabolis semu yaitu jumlah 

energi yang mampu dicerna yang diperoleh dari 

jumlah energi yang masuk dikurangi dengan jumlah 

energi yang keluar lewat eksreta. Diukur dengan uji 

biologis mengikuti metode konvensional 

(convetional method) Farrel (1978) dengan rumus: 

AME = GE intake  – GE ekskreta 

      Intake 
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Dimana: 

AME            = Apparent Metabolizable Energy  

                        (kkal/kg) 

GE intake     = Gross Energy pakan yang    

                          dikonsumsi  (kkal/kg) 

GE ekskreta  = Gross Energy dalam ekskreta  

                           (kkal/kg) 

Intake      = Pakan yang dikonsumsi (g) 

 

4. Pengukuran AMEn dengan metode Farrel (1978) 

dapat dihitung dengan rumus: 

AMEn = GE Intake – GE ekskreta – 8,73 x RN 

       Intake 

Dimana: 

AME      = Apparent Metabolizable Energy   

                        (kkal/kg) 

GE intake     = Gross Energy pakan yang   

                        dikonsumsi (kkal/kg) 

GE ekskreta  = Gross Energy dalam ekskreta    

                        (kkal/kg) 

RN                = N pakan – N ekskreta 

Intake      = Pakan yang dikonsumsi (g) 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

 Pengukuran kecernaan zat makanan 

menggunakan ayam dewasa jantan yang dipelihara 

didalam kandang metabolis. Pengukuran kecernaan zat 

makanan diawali dengan masa adaptasi selama 10 hari 
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dengan pemberian pakan perlakuan. Pakan diberikan dua 

kali sehari sebanyak 50 g pada pagi hari pukul 07.00 

WIB dan 50 g pada sore hari pukul 15.00 WIB, 

dilakukan secara ad libitum yang diletakkan dalam 

wadah pakan. Metode pengukuran kecernaan dilakukan 

dengan metode total koleksi menurut Farrell (1978) yang 

disitasi oleh Widodo dan Sjofjan (1995). Koleksi 

ekskreta didahului dengan pemuasaan selama 24 jam 

namun ayam tetap diberikan minum secara ad libitum. 

Koleksi ekskreta dilakukan selama 3 hari dan selama 

koleksi dilakukan penyemprotan asam borat sebanyak 2 

kali dalam sehari (Farrel,1978) yang berfungsi mengikat 

nitrogen, ekskreta yang terkumpul dibersihkan dari 

rontokan bulu dan sisik. Selanjutnya dilakukan proses 

pengeringan dengan sinar matahari selama 1-3 hari, 

kemudian dilakukan pengeringan kembali menggunakan 

oven dengan suhu 60
0
C selama 24 jam dan ditimbang, 

setelah itu ekskreta digiling dan siap untuk dilakukan 

analisis kandungan bahan kering (BK), gross energy 

(GE), protein kasar (PK) dan lemak kasar (LK).  

3.6. Analisis Statistik 

Data hasil penelitian meliputi kecernaan protein, 

kecernaan lemak, energi metabolis semu dan energi 

metabolis semu terkoreksi nitrogen dicatat dan ditabulasi 

menggunakan microsoft excel. Data hasil penelitian 

dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) terdiri atas 6 perlakuan dan 4 
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ulangan. Model matematik dari RAL adalah sebagai 

berikut: 

  

Keterangan: 

  = Nilai respon dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

    = Pengaruh umum atau rataan umum  

    = Pengaruh dari perlakuan ke-i 

 = Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan   

        ke-j 

    = Perlakuan (1,2,3,4,5,6) 

    = Ulangan (1,2,3,4) 

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik 

ragam (ANOVA), apabila terdapat perbedaan  antar 

perlakuan diuji dengan uji jarak berganda duncan 

(Yitnosumarto,1993). 

3.7. Batasan Istilah 

1. TJKM adalah kombinasi tepung jahe merah, kunyit 

dan meniran sebagai pakan tambahan pada perlakuan 

dengan perbandingan masing-masing 1 : 1 : 1 yang 

berperan sebagai antibiotik alami. 

2. Kecernaan adalah selisih  jumlah makanan yang 

dikonsumsi dan jumlah makanan yang dikeluarkan 

melaui feses. 

3. Energi Metabolis (EM) adalah penghitungan pakan 

bruto yang dikonsumsi dikurangi energi feses, energi 

hasil pencernaan dan energi urine. 
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4. Pengamatan meliputi kecernaan protein, kecernaan 

lemak, AME atau energi metabolis semu dan AMEn 

atau energi metabolis semu terkoreksi nitrogen. 
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