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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 sampai 

29 Mei 2015 di peternakan Bapak Iwan Suharmadi, Sumber Sekar, 

Batu. Analisis proksimat bahan pakan dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Pakan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang, Jawa Timur. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ternak 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah DOC ayam 

pedaging strain New Lohman MB 202 Platinum yang diproduksi oleh 

PT. Multibreeder Adirama Indonesia yang berjumlah 100 ekor. Rata-

rata bobot badan pada umur 21 hari 933,39 g/ekor dan koefisien 

keragaman 8,02 %, data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 2. 

Pada umur 35 hari rata-rata bobot badan 2012,89 g/ekor, data 

selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 3. Ayam yang digunakan 

pada penelitian ini tidak dibedakan jenis kelaminnya (unsexed). 

 

3.2.2. Peralatan dan Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah kandang 

litter yang bersekat sebanyak 25 petak dengan ukuran  panjang x lebar 

x tinggi tiap petak adalah 70 x 80 x 70 cm. Setiap petak dilengkapi 

dengan alas sekam dan lampu 25 watt yang berfungsi sebagai pemanas 

dan penerangan. Setiap petak kandang ditempati empat ekor ayam. 

Peralatan dan perlengkapan kandang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Peralatan analisis proksimat untuk mengevaluasi kandungan zat 

makana bahan pakan 

b. Lampu untuk penghangat dan penerangan. 
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c. Timbangan digital untuk menimbang pakan ternak, perlakuan, dan 

sisa pakan. 

d. Tempat pakan dan minum. 

e. Grider ukuran 1 mm untuk menghaluskan Azolla pinnata. 

f. Higrometer untuk mengukur kelembaban udara. 

g. Thermometer untuk mengukur suhu udara kandang. 

 

3.2.3. Tepung Azolla pinnata 

Tanaman Azolla pinnata yang digunakan diperoleh dari Desa 

Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Bagian tanaman Azolla 

(Azolla pinnata) yang digunakan dalam penelitian ini hanya bagian 

batang dan daun, bagian akar dibuang karena kandungan serat 

kasarnya tinggi. Umur tanaman Azolla yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 3 minggu. Tanaman Azolla yang dipisahkan dari 

akarnya kemudian dilakukan fermentasi menggunakan kapang 

Aspergillus oryzae fungsi dari proses ini adalah untuk menurunkan 

serat kasar dan meningkatkan kecernaan tepung Azolla (Rakhmani, 

2014). Pembuatan tepung Azolla pinnata terfermentasi dapat di lihat 

pada Gambar 4. Starter yang digunakan untuk fermentasi Azolla 

adalah Aspergillus oryzae. Dosis starter yang digunakan mengacu 

pada penelitian Nurhayati, Sjofjan, dan Koentjoko (2006) yaitu 0,6 % 

dari total substrat. Kemudian hasil fermentasi di giling dengan ukuran 

1 mm. 
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Gambar 4. Diagram pembuatan tepung Azolla pinnata 

Azolla Pinnata 

Cuci dan dibersihkan dari kotoran yang terikut 

Akar Azolla dipisahkan. 

Daun dan batang Azolla 
pinnata  (10 kg) 

Pemanasan 1000 C selama 30 menit (Pasaribu, 2007) 

Inokulasi substrat dengan Aspergillus 
oryzae   0,6 % (Nurhayati, 2006) 

Inkubasi selama  72 jam 
(Mursyid, 2005) 

Panen dan 
pengeringan 

Penggilingan  

Tepung Azolla pinnata 
terfermentasi/TAF (9 kg) 

Akar 
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3.2.4. Pakan 

Pakan yang digunakan untuk percobaan ini disusun sesuai 

dengan kebutuhan nutrisi ayam pedaging periode starter dan finisher. 

Pakan periode starter umur 1 – 20 hari yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pakan komersial (BR1) produksi PT. Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk. Pakan ayam periode finisher umur 21 hari 

sampai panen adalah pakan perlakuan menggunakan campuran 

konsentrat, jagung, dan bekatul serta pakan perlakuan ditambahkan 

tepung Azolla pinnata terfermentasi (TAF). 

Perbandingan kandungan nutrisi antara bekatul, Azolla pinnata 

segar, dan tepung Azolla pinnata terfermentasi (TAF) dapat di lihat 

pada Tabel  6. Kandungan nutrisi bahan pakan komersial BR 1 

produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang digunakan untuk 

pakan periode starter dan kandungan nutrisi bahan pakan campuran 

yang digunakan sebagai perlakuan untuk periode finisher dapat di lihat 

pada Tabel 7. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan perlakuan 

(Fase finisher) dapat di lihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 6. Perbandingan nutrisi bekatul, Azolla pinnata segar, dan TAF. 

Bahan pakan 

Zat makanan 

EM BK  SK PK LK 

(Kkal/kg) (%) (%) (%) (%) 

Bekatul
 a)

 2860 89,34 11,4 12 21,3 

Azolla pinnata
 b)

 2039 90,8 
12,7-

15,5 
20,40 3,3 

TAF
 c)

 1648 90,8 12,17 21,62 2,91 

Sumber : 
a)
 Wahju (2004), 

b)
 Datta (2011), Basak et al (2002), Alalade dan Iyayi (2006), 

c)
 Hasil analisis Laboratorium Bagian Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (2015). 
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Tabel 7. Kandungan zat makanan bahan pakan yang diberikan selama 

penelitian. 

Bahan Pakan 
EM 

(Kkal/kg) 

BK 

(%) 

SK 

(%) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

Periode starter (1-20 hari)      

Pakan jadi BR – 1
a) 

3000 
93,

5 
6 21 6 

Periode finisher (21-35 hari)      

Jagung
b) 

3370* 
90,

5 
2 8,6 3,9 

Konsentrat
b) 

2300* 
90,

7 

4,9

6 

42,9

6 
6,24 

Bekatul
c) 

2860 
89,

34 

11,

4 
12 21,3 

Tepung Azolla pinnata 

setelah fermentasi
d)

 
1648* 

90,

8 

12,

17 

21,6

2 
2,91 

Keterangan:
 a)

 Label pakan complete feed BR1, 
b)

 Hasil analisis Laboratorium Bagian Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya (2014), 
c)
 Wahju (2004), 

d)
 Hasil analisis Laboratorium Bagian Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya (2015). 

*ME menggunakan perhitungan 70 % dari GE (Patrick 

dan Schaible, 1990). 

 

Tabel 8. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan perlakuan 

(Fase finisher). 

Bahan 

pakan 

Perlakuan pakan (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 58 58 58 58 58 

Konsentrat 32 32 32 32 32 

Bekatul 10 7,5 5 2,5 0 
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TAF 0 2,5 5 7,5 10 

Total  100 100 100 100 100 

Perhitungan kandungan zat nutrisi  

ME 

(Kkal/kg) 

2976,6 2946,3 2916 2885,7 2855,4 

PK (%) 20 20,17 20,41 20,65 20,89 

SK (%) 3,88 3,90 3,92 3,94 3,96 

LK (%) 6,38 5,92 5,46 5 4,54 

Pakan perlakuan disusun dengan iso protein. Kandungan zat 

makanan pakan perlakuan dalam penelitian ini sudah sesuai dengan 

anjuran SNI (2006) yang menyatakan kebutuhan nutrisi ayam pedaging 

fase finisher antara lain: protein kasar minimal 18 %, lemak kasar 

maksimal 8,0 %, serat kasar maksimal 6,0 %. Semakin tinggi level 

penggunaan tepung Azolla dalam pakan akan meningkatkan 

kandungan serat dalam pakan. 

Data rata-rata Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot Badan 

(PBB), Konversi Pakan, Income Over Feed Cost (IOFC), dan Indeks 

Produksi ayam pedaging fase finisher yang diberikan substitusi tepung 

Azolla pinnata terfermentasi dapat di lihat pada Lampiran 9. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan masing masing perlakuan di ulang 5 kali, sehingga 

terdapat 25 unit percobaan, setiap 1 unit percobaan terdiri dari 4 ekor 

ayam pedaging. Total ayam pedaging yang digunakan sebanyak 100 

ekor. 

Perlakuan yang diberikan untuk percobaan ini adalah substitusi 

penggunaan tepung Azolla pinnata fermentasi (TAF), substitusi 

dilakukan pada 4 level penggunaan, yaitu: 

P0 = Pakan tanpa substitusi 

P1 = Pakan dengan 7,5% bekatul + 2,5% TAF 

P2 = Pakan dengan 5% bekatul + 5% TAF 
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P3 = Pakan dengan 2,5% bekatul + 7,5% TAF 

P4 = Pakan dengan 10% TAF tanpa bekatul 

 

Pengacakan kandang perlakuan dalam penelitian pada setiap unit 

percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk di beri perlakuan 

tertentu atau obyektif dalam penempatannya. 

1 

P3U3 

2 

P1U3 

3 

P2U5 

4 

P1U2 

5 

P3U4 

6 

P2U4 

7 

P1U5 

8 

P3U5 

9 

P1U1 

10 

P4U5 

11 

P4U2 

12 

P2U2 

13 

P4U1 

14 

P2U3 

15 

P3U2 

16 

P3U1 

17 

P1U4 

18 

P2U1 

19 

P4U4 

20 

P4U3 

21 

P0U1 

22 

P0U2 

23 

P0U3 

24 

P0U4 

25 

P0U5 

Gambar 5. Tata letak kandang penelitian 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Sanitasi Kandang 

Persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan chick in adalah 

pembersihan kandang dan sanitasi. Pembersihan di mulai dengan 

pengeluaran sisa kotoran yang berada di dalam kandang, setelah 

kandang dibersihkan langkah selanjutnya yaitu mencuci kandang 

dengan air detergen. Kandang di cuci hamakan dengan menggunkan 

formalin, takaran yang digunkakan adalah 10 ml dalam 5 liter air. 

Pengapuran lantai dilakukan agar mikroorganisme tidak dapat hidup, 

dosis pengapuran adalah 150 g/m
2
. 

 

3.4.2. Persiapkan Kandang dan Peralatannya 

Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan peralatan 

kandang untuk DOC yang terdiri dari lampu 25 watt, penyekat, litter 

(sekam), chick guard, thermometer, hygrometer, dan tempat pakan. 

Persiapan kandang brooding di mulai dengan pemasangan chick guard 

seluas 2 m
2
, kemudian pemasangan litter dengan ketebalan 7 cm dan 

pemberian alas menggunakan koran bekas. Pemberian tirai pada 

seluruh ruang kandang agar udara tidak masuk dalam kandang. Lampu 
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25 watt dipasangkan pada tempat brooding fungsi lampu sebagai 

penghangat sekaligus penerangan. Tempat pakan dan tempat minum 

ditempatkan pada sekeliling chick guard. Memberikan kode pada 

masing-masing kandang sesuai dengan perlakuan. Suhu dan 

kelembaban kandang juga harus di jaga agar kandang tidak terlalu 

panas dan tidak terlalu dingin. Suhu dan kelembaban kandang dapat di 

lihat pada Lampiran 1. 

 

3.4.3. Pemeliharaan Ayam 

Ayam pedaging dipelihara mulai umur satu hari (DOC) hingga 

umur 35 hari. Kegiatan yang dilakukan menjelang DOC datang adalah 

menyalakan pemanas 3 jam sebelum DOC datang. Pada masa starter 

umur 1-3 minggu 100 ekor ayam pedaging dipelihara dalam kandang 

brooding dengan luas 2 m
2
. Kegiatan pertama kali ketika ayam datang 

adalah menimbang seluruh bobot badan ayam. Frekuensi pemberian 

pakan pada minggu pertama dilakukan lebih banyak dan frekuensi 

pemberian pakan berkurang ketika ayam mulai tua. 

 

3.4.4. Koleksi Data 

Cara pengukuran bagian potongan karkas dilakukan pada ayam 

pedaging umur 5 minggu. Penimbangan dengan menggunakan 

timbangan analitik setelah dilakukan penyembelihan secara halal, 

pencabutan bulu, dan pengeluaran jerohan, tanpa kepala, leher, kaki, 

paru-paru, dan ginjal. 

 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang di amati dalam penelitian ini adalah kualitas 

karkas dan persentase lemak abdominal. Kualitas karkas terdiri dari 

beberapa parameter antara lain : 

 

a. Persentase karkas 

 Bobot karkas diperoleh dengan menimbang ayam setelah 

dipotong dan dibersihkan dari bulu, kaki, kepala, leher, dan organ 

dalam. Rumus perhitungan persentase karkas adalah sebagai berikut : 
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Persentase karkas (%) = 
Bobot karkas (g) 

X 100% 
Bobot badan akhir (g) 

(Suyanto, Achmanu, dan Muharlien, 2013) 

 

b. Persentase potongan karkas 

Persentase potongan karkas di dapat dari pengukuran berat paha 

berupa paha atas dan paha bawah, sayap berupa sayap kiri dan sayap 

kanan, dan dada. Penghitungan persentase potongan karkas adalah 

sebgai berikut : 

Persentase potongan karkas 

paha (%) 
= 

Bobot paha kiri + paha 

kanan (g) X 100% 

Bobot karkas (g) 

     

Persentase potongan karkas 

sayap (%) 

= Bobot sayap kiri + 

sayap kanan (g) X 

100% 

Bobot karkas (g) 

     

Persentase potongan karkas 

dada (%) 

= Bobot dada (g) 
X 

100% 

Bobot karkas (g) 

(Fathullah, Iriyanti, dan Ibnu, 2013) 

 

c. Persentase lemak abdominal 

Sedangkan persentase lemak abdominal di dapat dari lemak 

yang terdapat pada lapisan yang menempel antara otot abdominal dan 

usus. Persentase lemak abdominal dapat di hitung dengan rumus 

berikut:  

Persentase lemak 

abdominal (%) 
= 

Bobot lemak abdominal 

(g) X 100% 

Bobot badan akhir (g) 

(Suyanto, Achmanu, dan Muharlien, 2013) 
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3.6. Analisa Statistik 

Data yang diperoleh akan diolah dengan program Microsoft 

Excel, selanjutnya di analisa menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Menurut Steel dan Torrie 

(1993), model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

adalah sebagai berikut : 

Yij = μ + τi + Єij 

Keterangan : 

Yij =  nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

μ =  nilai tengah umum 

τi =  pengaruh perlakuan ke-i 

Єij =  kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-

j 

i = 1, 2, 3, 4, 5 

j = 1, 2, 3, 4, 5 

 

3.7. Batasan Istilah 

 

Azolla 

pinnata 

: merupakan tanaman paku yang tumbuh mengapung di 

atas air. Bagian tanaman yang digunakan  adalah 

batang dan daun, akar tanaman tidak digunakan pada 

penelitian ini. 

Bekatul : merupakan hasil samping dari proses penggilingan 

padi, bekatul separator diperoleh dari proses 

pemutihan beras (poles). 

Kualitas 

karkas 

: Kualitas karkas yang di uji dalam penelitian ini 

meliputi persentase karkas, persentase potongan 

karkas, dan persentase lemak abdominal. 

 


