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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian telah dilaksanakan bulan April

sampai dengan bulan Mei 2016 di peternakan rakyat di Jl. 
Melati, Dusun Karang mloko, Desa Dadaprejo, Kecamatan 
Junrejo, Kabupaten Batu. Analisis profil darah dilakukan di 
Laboratorium Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Malang pada bulan 1 juni 2016.

3.2 Materi Penelitian
a. Ayam pedaging

Penelitian ini menggunakan DOC broiler dengan tipe 
MB 202, strain Lohman Platinum unsexed diproduksi oleh PT. 
Japfa Comfeed. DOC ayam yang dipelihara sebanyak 96 ekor 
dengan bobot awal 37,10 g/ekor dan koefisien keragaman 
2,57%. Data bobot badan DOC disajikan pada Lampiran 1 
dan serta lama pemeliharaan yang dilakukan selama 35 hari.

b. Kandang 
Kandang yang digunakan adalah jenis kandang litter,di 

skat berjumlah 12 petak dengan ukuran 1x1 m/petak. Setiap 
unit kadang dilengkapi dengan wadah pakan dan wadah 
minum. Seperangkat alat pakan dan minum, timbangan digital 
kapasitas 210 g, timbangan kapasitas 2 kg, timbangan digital 
kapasitas 5 kg, lampu penerang, termometer, higrometer, alat 
pembersih kandang, kayu reng dan kasa plastik untuk 
penyekat petak, spuit, dan tabung EDTA untuk tempat 
penyimpanan dalam pengambilan sampel darah. 
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c. Pakan
Pakan dalam penelitian ini menggunakan pakan formulasi 

(jagung giling, bekatul, bungkil kedelai, tepung ikan, minyak 
sawit, dikalsium fosfat, kalsium karbonat, lisin, metionin, 
garam dan premix), dengan penambahan MOS ekstrak 
fermentasi BIS dan onggok, serta penambahan MOS komersil
merk industri Bio-MOS. Kandungan nutrisi pakan MOS 
komersil dan pakan formulasi menggunakan pakan campuran 
dapat dilihat di Tabel 1 dan Tabel 2, kandungan nutrisi pakan 
percobaan Tabel 3 dan serta kandungan mannan dari MOS 
fermentasi dan komersil dapat dilihat di Tabel 4. Adapun,
harga MOS fermentasi dan komersil yang digunakan semasa 
penelitian memiliki harga sebesar Rp. 261.481,-/kg dan Rp. 
120.000,-/kg. Daftar harga pakan formulasi dapat lihat di 
Lampiran 2. 

Tabel 1 Kandungan Mannan oligosakarida (MOS) Bio-MOS
Kandungan Jumlah
Protein Kasar 30 %
Lemak Kasar 1,4 %
Serat Kasar 13,5 %

Sumber : Bio-MOS, Altech
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Tabel 2. Susunan pakan yang digunakan pada penelitian 
periode starter dan finisher

Bahan Pakan
Satu
an

Starter
(0-3 minggu)

Finisher
(4-5 minggu)

Jagung giling % 56,5 63,7
Bekatul % 3,5 4,0
Bungkil kedelai % 26,0 19,0
Tepung ikan % 10,0 9,0
Minyak sawit % 2,0 2,5
Dikalsium fosfat % 0,8 0,2
Kalsium karbonat % 0,5 1,0
Lisin % 0,1 0,2
Metionin % 0,2 0,1
Garam % 0,1 0,1
Premiks % 0,3 0,2
Total 100,0 100,0

Sumber: Nurhayati, Sjofjan dan Koentjoko (2006).

Tabel 3. Kandungan nutrisi pakan percobaan ayam pedaging 
periode starter dan finisher

Kandungannutrien
Jenispakan

PakanStarter
(0-3 minggu)

PakanFinisher
(4-5 minggu)

PK (%) 23,15 20,06
EM (Kkal/kg) 3075,79 3188,47
LK (%) 5,77 6,46
SK (%) 3,08 2,83
Ca (%) 1,01 0,99
P (%) 0,72 0,59
Lisin (%) 1,49 1,36
Metionin (%) 0,66 0,51
Garam (%) 0,10 0,10
Sumber: Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya (2016)
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Tabel 4 Kandungan Mannosa MOS Fermentasi dan Komersil
dalam 10 ml.

Kandungan mg
MOS Ekstrak Fermentasi 150,72 mg
MOS Komersil 5,11 mg

Sumber : Laboratorium Universitas Airlangga (2016)

Kandungan ppm
MOS Komersil (manganese) 44

Sumber : label Bio-Mos Alltech

Pembuatan fermentasi BIS dan onggok dilakukan 
penimbangan sebesar 1 kg dengan perbandingan 75% BIS dan 
25% onggok.Kemudian bahan tersebut dicampur hingga 
homogen.Setelah itu, bahan disiram dengan air mendidih 
sebanyak 1 liter lalu di dinginkan. Lalu untuk prosedur 
pembuatan pakan fermentasi dan pengekstrakan nya dapat 
dilihat pada Lampiran 3.

d. Vaksin 
Vaksin digunakan sebagai pencegah penyakit. Vaksin 

yang diberikan dua kali dalam masa pemeliharaan adalah ND. 
Vaksin ND diberikan pada umur 3 hari di aplikasikan pada 
tetes mata dan pada umur 14 hari diberikan pada pagi hari 
vaksin ND-IB Live di aplikasikan pada air minum. 

e. Peralatan
Peralatan dalam penelitian ini digunakan meliputi: 

kandang litter, karung goni, sekam padi, peralatan pakan dan 
minum, timbangan digital kapasitas 210 g, timbangan 
kapasitas 2 kg, timbangan kapasitas 5 kg, termometer, 
higrometer, lampu penerang, alat sanitasi (sapu lidi, 
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sunlightdan sabun cuci tangan), alat tulis, kayu reng, plastik 
meteran untuk petak, plastik klip, spuit, ember, gayung, 
gunting, pisau, tali rapia, dan tabung.

3.3 Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakanmetode percobaan 

lapang Rancangan Acak Lengkap (RAL)dengan perlakuan 3 
jenis penggunaan dan 4 ulangan. Perlakuan pakan ini sebagai 
berikut :
M0 = Pakan kontrol pakan tanpa penggunaan MOS.
M1 = Pakan dengan penambahan MOS hasil ekstraksi 

produkfermentasi sebanyak 0,4%
M2 = Pakan dengan penambahan MOS Komersil

sebanyak 2,3%
DOC ditimbang dan dibagi secara acak menjadi 3 

kelompok perlakuan dengan masing-masing perlakuan diulang 
sebanyak 4 ulangan, dan masing-masing ulangan terdiri dari 8 
ekor ayam.Jenis kandang yang digunakan adalah kandang 
panggung. DOC dipelihara dalam kandang liter yang disekat 
sesuai dengan kebutuhan dengan ukuran 1x1 m2 untuk setiap 
petak sebanyak 12 petak. Ayam dipelihara selama 5 minggu 
dan diberi pakan serta minum secara ad libitum. Jenis pakan 
yang digunakan adalah pakan basal dan pakan perlakuan. 
Pakan basal adalah pakan tanpa penggunaan MOS dan pakan 
perlakuan adalah pakan basal yang ditambahkan dengan 
menggunaan MOS. Pakan yang diberikan dibedakan untuk 
ayam umur 0-21 hari minggu (periode starter) dan untuk ayam 
umur 22-32 hari (periode finisher).Frekuensi pemberian pakan 
per ekor meliputi dalam 1 minggu hingga minggu ke 5 secara 
berturut-turut yaitu 133 g, 282 g, 467 g, dan 849 g.Pakan 
berformulasi yang telah disusun menggunakan susunan pakan 
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seperti pada Tabel 2.Pakan yang dicampur dari minggu 
pertama hingga ke lima diberikan setiap hari sebanyak 
12768g, 27072g, 44832g, 64608g, dan 81504g.Setiap susunan 
pakan dalam penelitian selama seminggu telah dicampur 
dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Perlakuan pakan tanpa
MOS (M0), perlakuan pakan dengan menggunakan MOS 
fermentasi BIS dan onggok (M1) dan perlakuan pakan dengan 
penggunaan MOS komersil (M2).Penggunaan MOS fermentasi 
BIS dan onggok sebanyak 0,4% dari berat kelompok pakan M1

artinya dilakukan penambahan MOS fermentasi sebanyak 4g 
untuk 1000g pakan dan MOS komersil (M2) sebanyak 2,3% 
dari berat kelompok pakan M2 artinya dilakukan penambahan 
sebesar 23g untuk 1000g pakan.Nilai dosis yang digunakan 
tersebut hasil dari lanjutan penelitian Nurhayati (2006), bahwa 
kandungan mannan sebesar 4g MOS fermentasi BIS dan 
onggok (M1) setara dengan kandungan mannan 23g MOS 
komersil (M2), dimana perhitungan penyetaraan kandungan 
mannan pada MOS ekstrak dan MOS komersil disajikan pada 
Lampiran 4.

3.4. Variabel penelitian
Dalam penelitian ini memiliki beberapa variabel yang di 
teliti meliputi :

3.4.1. Pengambilan sampel darah
Pada pengambilan sampel darah dilakukan pada umur

ayam 35 hari, pengambilan darah dilakukan melalui pembuluh 
vena pektoralis (bagian sayap) dengan menggunakan spuit ± 3 
cc , dengan cara sebagai berikut :

a. Diambilnya darah sebesar (± 3cc) dengan 
menggunakan spuit.
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b. Diarahkan spuit pada intra vena bagian dalam 
sayap ayam. 

c. Darah yang diperoleh kemudian dimasukan 
kedalam tabung reaksi yang telah diisi heparin 
sebagai anti koagulan. 

d. Dimasukan kedalam kotak penyimpan stereoform 
yang telah diisi es.

3.4.2. Kolesterol Total
Pelaksanaan prosedur analisis kolesterol total disajikan 

pada Lampiran 5.

3.4.3. Trigliserida
Pelaksanaan prosedur analisis trigliserida disajikan pada 

Lampiran 6.

3.4.4. Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)
Pelaksanaan prosedur analisis kolesterol low density 

lipoprotein (LDL) dapat disajikan pada Lampiran ke 7. 

3.4.5. Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)
Pelaksanaan prosedur analisis kolesterol high density 

lipoprotein (HDL) dapat disajikan pada Lampiran ke 8. 

3.5. Analisis Data
Data yang diperoleh hasil dari penelitian dianalisis 

dengan menggunakan program Microsoft Excel dengan 
Rancangan Acara Lengkap meliputi 3 jenis perlakuan pakan 
terhadap penggunaan MOS dan diulang sebanyak 4 kali.
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Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan rumus matematika 
sebagai berikut:

Yij = µ + Ti + εij

Keterangan:
Yij = pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j
µ = nilai rataan
Ti = pengaruh perlakuan ke i
εij = galat percobaan pada perlakuan ke I, ulangan ke j
i = 1, 2, ……..tperlakuan
j = 1, 2, ……..rulangan
εij ~NID (0,σ²)

Apabila terjadi perbedaan pengaruh terhadap perlakuan 
dengan menyatakan nyata atau sangat nyata dilanjutkan 
dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) sebagai 
berikut :

SE = √ /

3.6. Batasan Istilah

Feed 
Additivie

: Pakan tambahan yang diberikan pada 
ternak, untuk memacu pertumbuhan 
ternak.

Antibiotik                      : senyawa kimia yang dihasilkan oleh 
mikroorganisme (khususnya dihasilkan oleh 
fungi) atau dihasilkan secara sintetik yang 
dapat membunuh atau menghambat 
perkembangan bakteri dan organisme lain.
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Prebiotik                        : Bahan yang tidak dapat dicerna bagi sistem 
pencernaan tetapi memberi manfaat positif 
bagi tubuh dengan menumbuhkan bakteri 
baik di dalam sistem pencernaan.

Mannan 
oligosakarida

: Sebagai prebiotik yang berasal dari dinding 
sel luar ragi dengan bersifat substrat 
fermetasi bagi saluran pencernaan dalam 
tubuh ternak. Dapat sebagai media tumbuh 
mikroflora baik dalam saluran pencernaan 
ternak.

Kolesterol 
total

: Jenis lipid yang mengandung molekul 
lemak sterol yang berada dalam membran 
sel dan disirkulasikan dalam plasma darah.

Trigliserida   : Jenis lipida yang menempel pada darah, 
paling sederhana dan paling banyak 
mengandung asam lemak sebagai lemak 
utama dalam unitnya. 

Low Density 
Lipoprotein

: Merupakan  pembawa kolesterol utama dalam 
darah dari hati menuju sel yang dikandung 
sebagian besar kolesterol tidak baik dalam 
plasma darah sekitar 75% kolesterol LDL 
dalam bentuk ester. Kolesterol yang dapat 
mengendap di arteri 
sebab rendahnya masa jenis yang dapat saling 
berdekatan satu sama lain.

High Density 
Lipoprotein  

: Kolesterol baik bagi pencernaan di plasma 
darah yang memperbaiki kerusakan, 
mengurangi kolesterol dari tubuh dan berperan 
mengangkut kolesterol dari jaringan tubuh 
kembali ke hati untuk dibuang bersama garam 
empedu.


