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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam petelur milik Bapak Arifin di Dusun 

Rejoso RT 03 RW 10 Desa Junrejo, Kota Batu, Malang selama 5 minggu, yaitu dari tanggal 10 

Juli 2017 – 27 Agustus 2017. Pembuatan produk tepung daun cincau dan analisis pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan 80 ekor ayam petelur strain Lohmann umur 28 minggu 

dengan HDP 92,50% dan rataan egg mass sebelum dilakukan penelitian adalah 58,90±2,20 g 

dan koefisien keragaman sebesar 3,73%. Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 1. 

 

3.2.1 Kandang dan Peralatan  

 Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah kandang baterry. Kandang yang 

digunakan berjumlah 16 buah berukuran 40 x 35 x 30 cm. Masing-masing petak terdiri dari 5 

ekor ayam petelur. Tiap petak dilengkapi tempat pakan, tempat minum dan tempat penampung 

telur. Peralatan kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital 

kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,5 g dan 0,1 g.  

 

3.2.2 Aditif Pakan  

 Aditif pakan yang digunakan adalah campuran antara tepung daun cincau hitam dan 

probiotik dengan perbandingan 1:1. Daun cincau hitam kering didapat dari daerah Ponorogo 

dengan harga Rp. 33.000/kg. Pembuatan tepung daun cincau hitam dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 

Probiotik yang digunakan adalah Bakteri Asam Laktat dari genus Lactobacillus sp 10
8
 cfu/g 

dan Bacillus sp 10
7
 cfu/g berbentuk cair dan diperoleh dengan harga  Rp. 25.000/liter.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

   Gambar 3. Skema pembuatan tepung daun cincau hitam   
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3.2.3 Pakan  

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan basal free antibiotic yang 

diperoleh dengan harga Rp. 5.208/kg. Kandungan zat makanan pakan hasil analisis proksimat 

dapat dilihat di Tabel 4 dan komposisi pakan dapat dilihat di Tabel 5.  

 

Tabel 4. Kandungan nutrien pada pakan basal free antibiotic 

Zat Makanan Kandungan 

Bahan Kering (%) 88,89 

Abu (%) 13,87 

Serat Kasar (%) 4,17 

Protein Kasar (%) 19,90 

Lemak Kasar (%) 4,59 

Gross Energy (Kcal/g) 3961,51* 

Energi Metabolis (Kkal/g) 2773,06** 

*GE = 1552 + 39 PK + 76,2 LK + 25,4 (SK + BETN) (Fisher, 1982) 

**ME = 0,7 GE (Fisher, 1982) 

 

Tabel 5. Komposisi pakan basal free antibiotic 

Bahan Pakan Penggunaan (%) 

Bungkil Kedelai 19,42 

Meat Bone Meal (MBM) 7,96 

Corn Gluten Meal (CGM) 0,97 

Jagung 48,56 

Bekatul 14,57 

Premix 1,75 

Binder 0,19 

Garam 0,19 

O-lalat 0,005 

Orgacid 0,05 

Vitamin C 0,01 

Grit 6,31 

Jumlah  100 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan menggunakan 

desain Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan dan 4 ulangan, 

setiap ulangan berisi 5 ekor ayam petelur. Pakan diberikan secara restricted yaitu 120 

g/ekor/hari dan pemberian minum dilakukan secara ad libitum selama 5 minggu (35 hari). 

Pemberian pakan yang sama untuk memperoleh koefisien keragaman diberikan sebelum pakan 

perlakuan. Frekuensi pemberian pakan dilakukan 1 kali sehari, yakni pada pagi hari dan pakan 

diratakan pada siang hari. Metode pemberian dengan cara mencampur rata pakan basal free 

antibiotic dengan aditif pakan berupa tepung daun cincau hitam dan probiotik dengan 

perbandingan 1:1 disetiap perlakuan. Perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 P0 = Pakan basal free antibiotic 

 P1 = Pakan basal dengan penambahan 0,5% aditif pakan 
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 P2 = Pakan basal dengan penambahan 1,0% aditif pakan 

 P3 = Pakan basal dengan penambahan 1,5% aditif pakan 

 

Adapun denah percobaan dilapang adalah sebagai berikut; 

 

P3U2 P1U2 P0U2 P3U4 P2U2 

P1U3 P0U1 P3U3 P1U1  

P0U4 P2U3 P2U1 P0U3  

P1U4 P2U4 P3U1   

Gambar 4. Denah tata letak pengacakan kandang pada saat penelitian  

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Konsumsi Pakan  

 Konsumsi pakan merupakan selisih dari jumlah pakan yang diberikan dengan jumlah 

sisa pakan. Konsumsi pakan = Pakan yang diberikan (g) – sisa pakan (g) 

 

3.4.2 Hen Day Production (HDP) 

 Hen Day Production (HDP) merupakan persentase dari jumlah telur yang dihasilkan 

satu hari dibagi dengan populasi hari itu (%). 

 

3.4.3 Egg Mass 

 Egg mass merupakan hasil kali antara berat telur dengan HDP. 

 Egg mass (g) = HDP x rataan berat telur 

 

3.4.4 Konversi Pakan 

 Konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi pakan dengan pertambahan 

bobot badan/produksi telur.  

 Konversi pakan =  
                  

             

3.4.5 Income Over Feed Cost (IOFC) 

 Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan pendapatan kotor yang dihitung dengan 

cara mengurangi pendapatan dari penjualan telur dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan.  

 IOFC (Rp/butir) = (egg mass (g) x harga telur/g) – (konsumsi pakan (g/ekor/hari) x 

biaya pakan/g) 

 

3.5 Analisis Data 

Pengumpulan data dilaksanakan hari terakhir penelitian. Data yang didapat dari hasil 

lapang, diolah dengan menggunakan bantuan software microsoft excel. Setelah data rataan 

diperoleh dilanjutkan dengan tabulasi setiap minggu selama penelitian dan di analisis statistik 

dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata (P<0,05) atau berbeda sangat nyata (P<0,01) maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 1992).  
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Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah sebagai berikut: 

Yij = u + µi + €ij 

Keterangan: 

Yi = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

u  = Nilai tengah umum 

µi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij  = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i   = 1, 2, 3, 4 

j   = 1, 2, 3,4 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Ayam petelur yang digunakan adalah strain Lohmann umur 28 minggu. 

2. Tepung daun cincau hitam (Mesona palustris BL) dan probiotik genus Lactobacillus sp 

10
8
 cfu/g dan Bacillus sp 10

7
 cfu/g diberikan sebagai kombinasi aditif pakan untuk 

meningkatkan penampilan produksi ayam petelur. 

3. Penampilan Produksi yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi konsumsi pakan, 

Hen Day Production (HDP), egg mass, konversi pakan dan Income Over Feed Cost 

(IOFC). 

 

 


