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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember - 14 

Januari 2012 di Balai Pengkajian Tekhnologi Pertanian 

(BPTP) Jawa Timur Karang Ploso Kota Malang untuk 

percobaan pembatasan pakan menggunakan kandang ayam 

pedaging. Analisis pengukuran pH, WHC, dan Kadar Air 

daging dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

         Pada penelitian ini digunakan DOC ayam pedaging 

strain Lohman produksi PT. Multibreeder Adirama Sidoarjo 

dikarenakan ayam tersebut mempunyai daya ketahanan tubuh 

yang cukup kuat pada perubahan suhu secara tiba – tiba meski 

tidak dalam jangka waktu yang cukup lama. Jumlah ternak 

sebanyak 120 ekor yang tidak dibedakan jenis kelamin jantan 

maupun betina (straight run atau unsexed), ayam dipelihara 

selama 35 hari dan bobot rata-rata DOC 46,17 ± 3,17 g/ekor 

dan koefisien keragaman (KK) sebesar 8,44 %. 

        Koefisien keragaman dihitung untuk mengukur nilai 

tingkat ketelitian yang dihasilkan selama dan setelah 

melakukan percobaan pada suatu penelitian. Semakin kecil 

nilai yang dihasilkan, maka hasil percobaan penelitian itu 

semakin teliti koefisien keragaman yangdihasilkan. 
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3.2.2 Pakan 

        Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan 

jadi komersial “ Binter “ yang disusun berdasarkan kebutuhan 

zat makanan untuk ayam pedaging periode starter dan finisher 

yang bersumber dari PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, 

Tbk. Pemilihan pakan yang diberikan pada ternak dikarenakan 

bahwa kandungan mineral yang terkandung pada pakan dapat 

memenuhi kebutuhuan protein maupun kebutuhan energi yang 

dibutuhkan oleh ayam pedaging sesuai dengan waktu tertentu. 

 

3.2.3 Kandang dan Peralatan 

         Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian        

0,001 kg 

2. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan  

   kandang                                             

3. Higrometer untuk mengukur kelembaban udara 

4. Tempat pakan dan minum 

5. Peralatan dan perlengkapan kandang 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan sebanyak 4 

perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 3 kali 

pengulangan, sehingga terdapat 12 unit percobaan. Setiap unit 

percobaan terdiri dari 10 ekor ayam sehingga jumlah ayam 

yang digunakan adalah 120 ekor. Adapun kombinasi 

perlakuan tersebut yaitu : 
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P0 : Pakan dengan ad libitum 

P1 : Pembatasan pakan pada hari ke 14-20 hari (Minggu ke 3)  

dengan pemberian 80% anjuran pabrik (pada lampiran 4) 

P2 : Pembatasan pakan pada hari ke 21-27 hari (Minggu ke 4) 

dengan pemberian 80% anjuran pabrik (pada lampiran 4) 

P3 : Pembatasan pakan pada hari ke 28-34 hari (Minggu ke 5) 

dengan pemberian 80% anjuran pabrik (pada lampiran 4) 

 

Ket : pembatasan pakan dilakukan agar kebutuhan energi yang  

dibutuhkan ayam dapat terpenuhi sesuai dengan 

kebutuhannya dan asupan makanannya tidak berlebihan 

secara naluriah. apabila menggunakan pembatasan harian 

maka setiap hari ayam diberi pembatasan 75% dari 

satndarisasi yang digunakan oleh suatu perusahaan pada 

pemeliharaan ayam. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan pada penelitian ini adalah : 

 

1. Persiapan kandang dan peralatannya. 

 

Perkandangan 

        Sistem perkandangan yang ideal untuk usaha ternak 

ayam ras meliputi: persyaratan temperatur berkisar antara 

32,2-35 
o
C, kelembaban berkisar antara 60-70 

0
C, 

penerangan/pemanasan kandang sesuai dengan aturan 

yang ada, tata letak kandang agar mendapat sinar 
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matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin 

kencang, model kandang disesuaikan dengan umur ayam.  

 Kontruksi kandang tidak harus dengan bahan yang 

mahal, yang penting kuat, bersih dan tahan lama. 

(Prayitno, 1997). 

 

Peralatan 

a. Alas lantai 

  Alas lantai harus dalam keadaan kering, maka tidak 

ada atap yang bocor dan air hujan tidak ada yang masuk 

walau angin kencang. Tebal alas lantai setinggi 10 cm, 

bahan litter dipakai campuran dari kulit padi/sekam 

dengan sedikit kapur.  

        

b. Tempat makan, minum  

  Tempat makan dan minum harus tersedia cukup, 

bahannya dari bambu, almunium atau apa saja yang kuat 

dan tidak bocor juga tidak berkarat.  

 

2. Sanitasi Kandang 

Kebersihan kandang selama pemeliharaan ayam harus 

senantiasa diperhatikan terutama kebersihan sekam dan 

peralatan kandang. selama fase brooding hingga masa panen, 

sekam tidak pernah diganti. Hanya dilakukan penambahan jika 

dinilai sekam yang ada sudah terlalu basah dan kotor. Kotoran 

yang ada di sekam tidak dibuang, bahkan kotoran dan sisa 

pakan yang ada dibuang langsung ke alas lantai.  
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3.4.2  Variabel Penelitian 

 

    Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah : 

 

1. Konsumsi pakan  

        Merupakan selisih dari jumlah pakan yang diberikan  

dengan jumlah pakan sisa (Rasyaf, 2004). 

 

      Konsumsi pakan (g/ekor) = pakan pemberian – pakan sisa 

 

2. Pertambahan bobot badan  

        Merupakan selisih antara bobot badan akhir dengan 

bobot   badan awal (Rasyaf, 2004). 

  

      PBB (g/ekor) = BBakhir minggu – BBawal minggu 

 

3. Konversi pakan 

         Merupakan perbandingan antara konsumsi pakan 

dengan pertambahan bobot badan (Rasyaf, 2004). 

 

  Konversi pakan = Konsumsi pakan (g/ekor)  

                           Bobot Badan (g/ekor) 

 

4. Persentase Karkas  

          Persentase karkas adalah hasil pemotongan ayam 

setelah dipisahkan dari darah, bulu, kaki, kepala dan organ 

dalam kecuali jantung, hati dan empedu (Rasyaf, 2004). 
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Presentase karkas dihitung dengan membagi bobot karkas 

dengan bobot hidup dikali 100 %. 

 

5. Persentase Lemak Abdominal  

       Lemak abdominal didapat dari lemak yang terdapat 

pada sekeliling gizzard dan lapisan yang menempel antara 

otot abdominal dan usus (Anonimus, 2007).  

 

6. Organ Dalam (g/100g BB) 

 

a) Bobot hati  

       Pengukuran bobot hati ini dilakukan dengan cara 

menimbang hati menggunakan timbangan O’haus yang 

dihitung dalam satuan gram yang kemudian dikonversikan 

dalam satuan g/100g bobot badan (Frandson, 2004). 

 

b) Bobot jantung  

       Pengukuran bobot jantung ini dilakukan dengan cara 

menimbang jantung menggunakan timbangan O’haus yang 

dihitung dalam satuan gram yang kemudian dikonversikan 

dalam satuan g/100g bobot badan (Frandson, 2004). 

 

c) Bobot pankreas  

         Pengukuran bobot pankreas ini dilakukan dengan cara 

menimbang pankreas menggunakan timbangan O’haus 

yang dihitung dalam satuan gram yang kemudian 

dikonversikan dalam satuan g/100g bobot badan (Frandson, 

2004). 
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d) Bobot paru-paru  

       Pengukuran bobot paru-paru ini dilakukan dengan 

cara menimbang paru-paru menggunakan timbangan 

O’haus yang dihitung dalam satuan gram yang kemudian 

dikonversikan dalam satuan g/100g bobot badan (Frandson, 

2004). 

 

e) Bobot proventrikulus  

            Pengukuran bobot proventrikulus ini dilakukan 

dengan cara menimbang proventrikulus menggunakan 

timbangan O’haus yang dihitung dalam satuan gram yang 

kemudian dikonversikan dalam satuan g/100g bobot badan 

(Frandson, 2004). 

 

f)  Bobot gizzard  

            Pengukuran bobot gizzard ini dilakukan dengan cara 

menimbang gizzard menggunakan timbangan O’haus yang 

dihitung dalam satuan gram yang kemudian dikonversikan 

dalam satuan g/100g bobot badan (Frandson, 2004). 

 

7. pH 

 Pengukuran pH dilakukan dengan mengambil sampel 10 

gr dan dicampurkan dengan larutan aquades sebanyak 20 ml, 

haluskan hingga tercampur merata. Kemudian catat angka 

yang terbaca pada monitor pH  meter setelah dalam keadaan 

konstan. (Frandson, 2004).   
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8. Kadar Air 

 Pengukuran kadar air ini dilakukan dengan cara 

mengoven botol timbang selama 24 jam, kemudian botol 

timbang dimasukkan ke dalam eksikator selama 2 jam dan 

ditimbang dengan timbangan analitik. Setelah ditambahkan 

sampel (x) pada penelitian ini menggunakan daging dada pada 

ayam sebagai sampel dan dioven dengan suhu 105 
0 

C selama 

24 jam. Setelah didinginkan dalam eksikator selama 2 jam, 

timbang botol yang berisi sampel, proses penimbangan sampai 

selisih berat stabil (y) kemudian hitung kadar air dengan 

rumus : (Sudarmadji, 2003). 

 

      Kadar Air (%) = X-Y  x 100     

            X  

9. WHC (Water Holding Capacity) 

       Pengukuran ini dilakukan dengan mengambil sampel 

sebanyak 0,3 gr dan diletakkan ditengah-tengah plat kaca, 

kertas saring diletakkan pada bagian atas sampel kemudian 

ditutup dengan plat kaca yang lain. Bagian atas plat kaca 

diberi beban 35 kg selama 5 menit, setelah beban diambil 

tanpa mengubah letak sampel area basah yang terdapat pada 

kertas saring digambar  pada plastik transparan kemudian 

dipindah ke kertas grafik. (Steel, dan Torrie, 1991).
 
  

Perhitungan : 

 

      MgH2O        = Luas Area Basah (cm
2
) - 0,8                 

          0.00948 
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 % Air Bebas =         mg H2O         x 100 % 

                       Berat Sampel (mg) 

 

  Daya Ikat Air (%) = % Kadar Air - % Air Bebas 

 

3.4.3 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varian 

(ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap dengan 

menggunakan 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Apabila ada 

perbedaan perlakuan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan. Adapun model matematik dari Rancangan Acak 

Lengkap adalah sebagai berikut (Fadilah, 2004) : 

  

Yij = µ + πi + εij 

 

Dimana :  

Yij   = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan 

ke-j 

µ  = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij  = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1, 2,3,4 

j = 1, 2,3 


