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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini telah dilaksanakan secara tim di 

peternakan ayam pedaging Bapak Syamsul Dusun Bunder, 

Desa Ampeldento, ecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, 

Jawa Timur selama 5 minggu yaitu, dari tanggal 11 Desember 

2017 sampai dengan 16 Januari 2018. Analisis pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Ayam Pedaging 

 Penelitian ini menggunakan DOC (Days Old Chick) 

yang tidak dibedakan jenis kelaminya (non-sexing) yang 

merupakan strain New Lohmann MB-202 yang merupakan 

hasil produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia sejumlah 100 

ekor dengan rataan bobot badan yang digunakan sekitar 

35,91±3,01 g/ekor dengan koefisien keragaman bobot 8,45%. 

Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 1. 

 

3.2.2 Kandang  

 Kandang pada penelitian ini dibuat kandang open 

house dengan sistem umbaran yang memiliki alas litter berupa 

sekam yang dapat menyerap kotoran ayam selama 

pemeliharaan. Kandang dibuat petak-petak yang terdiri dari 20 

petak, dalam setiap petak memiliki panjang 100 cm, lebar 100 

cm dan tinggi 60 cm. Bahan yang digunakan dalam pembuatan 

kandang adalah bambu. Setiap petak kandang berisi 5 ekor 
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ayam pedaging yang dilengkapi dengan tempat pakan dan 

minum. Masa brooding dilengkapi dengan kompor pemanas 

berbahan bakar LPG. Perlengkapan lain yang di gunakan 

adalah timbangan suhu serta kelembapan dipantau 

menggunakan thermometer dan highrometer. 

 

Gambar 5. Pengacakan Tata Letak Pada Petak Kandang  

P1U3 P4U4 P0U1 P3U1 P2U4 

P3U3 P0U3 P1U1 P4U1 P1U4 

P2U1 P1U2 P3U4 P2U2 P3U2 

P0U4 P2U3 P4U2 P0U2 P4U3 

 

3.2.3 Tepung Bonggol Pisang  

Bonggol pisang berasal dari tanaman milik warga di 

daerah Ponorogo. Pisang kepok merupakan jenis pisang yang 

hampir seluruh daerah menanamnya sehingga produksi limbah 

yang dihasilkan juga banyak. Pembuatan menjadi tepung yaitu 

bonggol pisang bagian bawah yang telah dipisahkan dengan 

batangnya kemudian di potong secara kecil dan tipis-tipis 

dilanjutkan dengan penjemuran selama 2 sampai 3 hari 

dibawah sinar matahari. Proses pembuatan bonggol pisang 

menjadi tepung bonggol pisang dapat di lihat pada Gambar 6.  
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Gambar 6. Skema Pembuatan Tepung Bonggol Pisang 

 

 

Bonggol Pisang 

Di cuci bersih dari tanah dan di hilangkan 

bagian kulit luar 

 

 
Dipotong kecil-kecil dengan ukuran sekitar 

1x2x2 cm  

Dijemur di bawah sinar matahari sekitar 2 hari 

 

Digiling bonggol pisang yang telah kering 

menjadi tepung  serta  diayak  dengan mesin  

ukuran mesh 1 mm 

 

Tepung Bonggol Pisang 
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3.2.4 Pakan Penelitian  

 Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

pakan basal : konsentrat ayam pedaging produksi dari PT. 

Japfa Comfeed Tbk, jagung kuning, bekatul, bungkil kedelai, 

minyak kelapa. Penambahan tepung bonggol pisang yang 

nantinya dicampur sesuai dengan program penyusunan pakan 

unggas Universitas Brawijaya berbasis microsoft excel, seperti 

yang tersaji pada Tabel 5 dan Tabel 6. 

 

Tabel 4. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan Penelitian 

Bahan 

Pakan 

EM 

(Kkal/g) 

PK 

(%) 

SK 

(%) 

LK 

(%) 

Ca 

(mg) 

P 

(mg) 

Tepung 

Bonggol 

Pisanga 

2227,56 1,76 10,6 2,43 0,06 0,15 

Jagungb 3226,62 9,2 2,74 5,46 0,01 0,26 

Bungkil 

kedelaib 

2240 42 6 0,9 0,29 0,63 

Bekatulb 2860 12 12 3 0,04 1,40 

Konsentrac 2700 41 5 5 2,50 1,40 

Minyak 

kelapab 

8600 - 100 - - - 

Keterangan : a. Hasil Analisi Laboraturium Bagian Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

b. Widodo (2010) 

c. Label pakan konsentrat PT. Japfa Comfeed. 
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Tabel 5. Komposisi dan Kandungan Pakan Percobaan Ayam  

Pedaging Fase Starter 

Bahan Pakan  
Komposisi (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 60 57,5 55 52,5 50 

Tepung 

Bonggol  

Pisang 0 2,5 5 7,5 10 

Konsentrat 30 30 30 27 28,5 

Bekatul 0 0 0 0 0 

Bungkil  

Kedelai 9 9 9 12 10,9 

Minyak  

Kelapa 1 1 1 1 0,6 

Total (%) 100 100 100 100 100 

Energi 

(Kkal/kg) 

30033

,57 

3008

,,59 

2983,6

1 

2944,8

4 

2901,

33 

Protein Kasar 

(%) 

21,6 21,4

1 

21,23 21,07 21,03 

Lemak Kasar 

(%) 

4,21 4,75 5,29 5,71 5,91 

Serat Kasar 

(%) 

5,40 5,53 5,66 5,85 5,97 

Ca (%) 0,78 0,78 0,78 0,71 0,75 

Phospor (%) 0,63 0,62 0,62 0,60 0,61 

Keterangan : Hasil perhitungan berdasarkan kandungan bahan                    

       pakan yang tersaji pada Tabel 5. 
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Tabel 6. Komposisi dan Kandungan Pakan Percobaan Ayam   

 Pedaging Fase Finisher 

Bahan Pakan  
Kebutuhan  

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 60 57,5 55 52,5 50 

Tepung  

Bonggol  

Pisang 0 2,5 5 7,5 10 

Konsentrat 29,9 29,9 29,9 29,9 30,27 

Bekatul 2,3 2,3 2,3 2 1,5 

Bungkil Kedelai 5,8 5,8 5,8 6,3 6,25 

Minyak Kelapa 2 2 2 1,8 1,95 

Total (%) 100 100 100 100 100 

Energi (Kkal/kg) 3110,97 3085,99 3061,01 3021,46 3004,62 

Protein Kasar (%) 20,49 20,31 20,12 20,11 20,00 

Lemak Kasar (%) 5,46 6,001 6,54 6,85 7,49 

Serat Kasar (%) 5,24 5,37 5,53 5,65 5,78 

Ca (%) 0,77 0,77 0,77 0,78 0,79 

Phospor (%) 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63 

Keterangan : Hasil perhitungan berdasarkan kandungan bahan  

 pakan yang tersaji pada Tabel 6. 

 

Tepung bonggol pisang di lakukan uji proksimat di 

Laboraturium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Bonggol pisang didapatkan 

dari tanaman pisang kepok warga di daerah Ponorogo dan 

sekitarnya bonggol pisang pada daerah ini tidak terpakai dan 

menjadi limbah cukup banyak, karena pohon pisang setelah 

berbuah langsung dipotong dan kurang adanya pemanfaatanya. 
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Skema dalam pembuatan tepung bonggol pisang disajikan 

dalam Gambar 6. 

 

3.2.5 Peralatan  

Peralatan yang digunakan selama penelitian diantaranya :  

1. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan sekatan 

kandang antara lain bambu, tali rafia, kawat, pisau, 

gunting dan tang besi. 

2. Pemanas pada saat brooding yang terdiri dari 2 buah 

kompor berbahan bakar LPG yang diletakan pada 

masing-masing kandang. 

3. Alat pencampur pakan menggunakan ember kecil, 

sekop, alas plastik, timbangan dan gelas ukur. 

4. Peralatan tambahan yang digunakan dalam penelitian 

adalah alat tulis, timbangan digital, alat dokumentasi, 

alat desinfektan, tempat makan, tempat minum, 

thermomether dan highrometer. 

5. Peralatan yang digunakan pada akhir penelitian adalah 

plastik klip, timbangan analitik berkapasitas 0,01 g 

dan pisau bedah.  

 

3.2.6 Proses Pencampuran Pakan  

 Pencampuran pakan dilakukan sedikit demi sedikit 

dengan menimbang terlebih dahulu bahan-bahan yang akan 

digunakan dengan total 1 kg. Bahan yang memiliki proposi 

terbesar akan dicampur terlebih dahulu. Bahan porposi besar 

dibagi menjadi beberapa bagian lagi dan dicampur dengan 

bahan yang memiliki proposi kecil, dibagi merata pada setiap 

bagian. Apabila sudah tercampur secara merata maka semua 

bahan dijadikan dalam satu wadah.   
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3.2.7 Vaksin dan Obat-Obatan 

 Vaksin yang digunakan selama pemeliharaan untuk 

serangan penyakit pada ternak ayam pedaging yaitu vitachick 

diberikan pada minggu pertama dan vitamin antistres 

(vitastress) yang diproduksi PT. Medion, pemberian dilakukan 

pada waktu dua hari sebelum dan dua hari sesudah 

penimbangan berat badan. Dilakukan vaksinasi ND pada umur 

empat hari dengan cara melewati air minum, gumboro melalui 

air minum yang sebelumnya dilakukan pemuasaan terlebih 

dahulu selama 2 jam dan juga diberikan obat Cipro yang 

bertujuan untuk mencegah terjangkitnya penyakit pullorum, 

coccidiosis, cholera dan CDR pada pemeliharaan minggu 

kedua dan ketiga selama tiga hari berturut-turut. 

 

3.3 Metode Penelitian  

3.3.1 Rancangan Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini  

adalah metode percobaan yang menggunaan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan adalah 5 

perlakuan dan 4 kali ulangan dengan setiap ulangan terdiri dari 

5 ekor ayam pedaging, sehingga didapatkan hasil 4 x 5 x 5 = 

100 ekor. Perlakuan yang dilakukan adalah penggunaan 

tepung bonggol pisang pada pakan ayam pedaging. Perlakuan 

yang diberikan adalah :  

P0 = pakan kontrol tanpa tepung bonggol pisang  

P1 = 97,5% pakan kontrol +  tepung bonggol pisang  2,5% 

P2 = 95% pakan kontrol +  tepung bonggol pisang  5% 

P3 = 92,5% pakan kontrol +  tepung bonggol pisang  7,5% 

P4 = 90% pakan kontrol +  tepung bonggol pisang  10% 
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3.3.2 Prosedur Penelitian  

Persiapan  

 Persiapan dimulai dari persiapan kandang selama 2 

minggu, persiapan yang dilakukan adalah sanitasi kandang, 

dikapur dan disucihamakan, sanitasi alat-alat yang digunakan 

serta penataan sekam serta pengapuran di dalam litter 

kandang. Selanjutnya kandang di semprotkan dengan 

desinfektan. Pemasangan tirai plastik dimaksudkan untuk 

udara dingin masuk pada saat brooding . kandang dibuat sekat 

dengan ukuran 100x100x70 cm. Setiap sekat diberi tempat 

pakan dan tempat minum. Pemberian kode pada setiap sekat 

kandang dan pemberian lampu penerangan pada setiap 

kandang, pemasangan gasolek sebagai pemanas ruangan. 

 

Chick In  

• Pemanas dinyalakan minimal ± 6 jam sebelum DOC 

tiba  (pre-heating), agar temperatur brooding sudah 

cukup stabil saat DOC masuk dan liter sudah hangat 

• Ditimbang berat  DOC yang baru datang sebagai berat 

awal dilanjut dengan dilkukan vaksin ND pada hari ke 

empat melewati air minum untuk mencegah penyakit 

New Castle Diseases dan ND Kill serta pada hari ke-

12 vaksinasi gumboro melalui air minum yang 

sebelumnya dilakukan pemuasaan terlebih dahulu 

selama 2 jam. 

• DOC dimasukan ke dalam petak kandang yang 

berisikan 5 ekor dalam setiap petak.  

• Disiapkan pakan dan minum dalam brooder sebelum 

DOC tiba. Air minum yang disarankan adalah air gula 

2-3% (20-30 g gula merah per liter air minum) 
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• DOC yang jelek dan cacat langsung dikeluarkan, 

sedangkan yang lemah dapat dibantu minum dengan 

cara mencelupkan ujung paruh kedalam air gula.  

 

c.  Pemeliharaan  

 Masa boording dilakukan selama 14 hari. Brooder 

(gasolek) dinyalakan selama 24 jam/ hari dengan tirai ditutup, 

setelah itu tirai dibuka pada pagi hari sampai dengan sore hari, 

sedangkan pada malam hari di tutup kembali. Tirai diturunkan 

seluruhnya pada saat umur minggu ke-tiga dan minggu ke-

lima. Pelebaran chick guard atau lingkar pembatas kandang 

disesuaikan dengan umur pertambahan ayam. Penambahan 

sekam atau liter dilakukan selama tiga hari sekali atau saat 

sekam yang berada dikandang sudah basah maka harus 

langsung di lakukan dalam pengantian sekam.  

 Pemberian pakan dilakukan pada pagi hari pukul 

07.00 WIB dengan perlakuan yang telah ditentukan. Pakan 

yang sisa dihitung secara kumulatif seminggu sekali 

sedangkan air minum diberikan secara  ad libitum. Tempat 

minum pada ayam tidak boleh kotor maka dari itu dilakukan 

pencucian tempat minum. Pencucian dilakukan pagi hari pukul 

08.00 WIB dan siang hari pada pukul 16.00 WIB. 

 

d. Pemanenan 

 Mengosongkan tempat pakan akan tetapi tempat 

minum masih tetap diberi untuk menjaga berat badan akibat 

dehidrasi. Dilanjutkan dengan penangkapan ayam pada bagian 

bawah kaki untuk mencegah memar pada dada dan paha dan 

juga dijaga agar tidak terjadi patah tulang kaki karena meronta 

dan gerakan sayap, pegang erat-erat pada persendian bawah. 
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Penangkapan dilakukan pada suhu yang sedang bukan pada 

suhu yang mencekam.  

 

e.  Pengambilan Data 

  Data yang diambil dalam penelitian ini adalah berat 

akhir ternak ayam sehingga didapatkan rata-rata berat akhir 

setiap petak. Setelah itu ternak dipotong dan di bersihkan dari 

bulu yang berada pada seluruh badan, apabila sudah selesai 

dilakukan pemisahan antara kepala, kaki, organ dalam kecuali 

paru-paru dan ginjal, dan leher sehingga didapatkan berat 

karkas pada ternak. Berat lemak abdominal diperoleh dengan 

cara menimbang berat lemak yang melekat di dalam perut 

ayam yang meliputi jantung, rempela, dinding perut, ginjal, 

dan kloaka yang diambil pada akhir penelitian. 

 

3.4 Variabel Pengamatan  

 Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Berat karkas merupakan berat ayam yang sudah 

dipotong dikurangi berat darah, bulu, kaki, kepala, 

leher dan seluruh isi organ dalam kecuali paru-paru 

dan ginjal (Subekti, Abbas, Zura, 2012) 

 

 

1. Berat Karkas  

 

 

 

 

 

 

Berat karkas = Berat hidup – berat non karkas  

(kepala, bulu, kaki, darah, leher dan 

organ dalam kecuali paru-paru dan 

ginjal) 
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2. Persentase Karkas  

Berdasarkan berat karkas dikalikan dengan 100% , 

karkas yang diukur adalah ayam yang sudah dihilangi 

darah, bulu, kaki, kepala, leher dan seluruh isi organ 

dalam kecuali paru-paru dan ginjal (Jola, Rompis, dan 

Mangelep, 2017) 

 

 

 

 

3. Lemak Abdominal  

Berat lemak abdominal dengan cara menimbang berta 

lemak yang melekat di dalam perut ayam yang 

meliputi jantung, rempela, dinding perut, ginjal, dan 

kloaka. Persentse lemak abdominal berkaitan dengan 

berat karkas yang dipotong (Dou, Shi, Sun, Wang, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Analisis Data  

  Data yang diperoleh di dalam penelitian ini 

ditabulasikan dan diolah menggunakan Microsoft Excel. Data 

dianalisis dengan analisi variasi Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan 4 ulangan dan dilanjutkan dengan 

menggunakan analisis stastik menggunakan analisis ragam 

% Karkas = Berat Karkas (g) x 100 

         Berat hidup (g) 

 

% lemak abdominal = Berat Lemak Abdominal (g) x 100% 

                                                    Berat karkas (g) 
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(ANOVA). Apabila ada perbedaan pengaruh maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s ( UJBD ) 

 Model matematika rancangan acak lengkap adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Yij = Pengematan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum  

τi =Pengaruh perlakuan ke-1 (1,2,3) 

εij = Pengaruh galat perlakuan ke-ulangan ke-j 

i = 1, 2, 3, 4, 5 

j = 1, 2, 3,4 

 

3.6 Batasan Istialah 

Bonggol Pisang : Bagian tanaman pisang yang berada  

pada bagian bawah batang pisang 

yang berada dibagian bawah tanah 

yang berupa umbi batang (batang 

asli). 

Berat Karkas : Ayam yang sudah dihilangi darah, 

bulu,  

kaki, kepala, leher dan seluruh isi 

organ kecuali paru-paru dan ginjal.  

Persentase Karkas : Perbandingan antara berat karkas segar   

dengan berat hidup ayam dikalikan 

100%. 

Lemak Abdominal : Lemak yang berada pada sekeliling  

gizard dan lapisan yang menempel 

pada antara otot abdomen serta usus. 

Tepung  : Partikel padat yang berbentuk butiran  

Yij = µ + τi  +  εij 
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halus atau sangta halus tergantung 

proses penggilingan.  

Pemanfaatan  : Proses yang dapat berupa menaikan  

fisik hasil produksi, perbaikan kualitas 

produksi, dan penurunan biaya. 

 

 

 

 

 


