
BAB III 
MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April-

Juni 2013. Tempat penelitian terdiri dari dua tempat yaitu 
laboratorium nutrisi dan makanan ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya dan kandang yang 
berada di jalan Lilin Mas blok A. 14, Areng-areng, Batu.  
 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging berumur 7 hari produksi PT. 
Japfa Comfeed Indonesia Tbk. sebanyak 100 ekor 
dengan strain MB-202 P yang mempunyai rerata bobot 
badan awal 127,88±12,61 g dan hasil koefisien 
keragaman (Lampiran 1) sebesar 9,83 % yang tidak 
dibedakan jenis kelaminnya (unsex) dan dipelihara 
sampai umur 35 hari.  
3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Penelitian ini menggunakan kandang sistem litter 
panggung yang disekat dengan chick guard berukuran 70 
cm x 70 cm x 60 cm sebanyak 20 petak. Satu petak 
percobaan diisi dengan 5 ekor ayam pedaging. Kandang 
tersebut dilengkapi dengan tempat pakan, tempat air 
minum, lampu dop 5 dan 60 watt, serta chick guard.  
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Peralatan lain yang dipakai adalah timbangan digital, 
plastik karung, alat pembersih kandang, tirai plastik, 
kawat, higrometer dan thermometer. 
3.2.3 Varietas Jagung 

Bahan percobaan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah beberapa varietas jagung. Jagung 
kuning hibrida, jagung pulut (waxy corn), jagung kuning 
lokal (inbreed line) dan jagung ungu, kemudian 
dikeringkan dan dijadikan tepung dengan ukuran partikel 
2 mm.  

Jagung hibrida diperoleh dari pasar di Kota Batu 
dengan harga Rp 4000,- /kg dan untuk jagung pulut 
(waxy corn), jagung kuning lokal (inbreed line), jagung 
ungu berasal dari kelompok tani di desa Areng-areng 
Batu dengan harga Rp 2900,- /kg.  
3.2.4 Pakan 

Pakan yang digunakan adalah pakan campuran, 
terdiri dari varietas tepung jagung yang diteliti, 
konsentrat, dan bekatul. Hasil analisa kandungan zat 
makanan dalam bahan baku pakan diperlihatkan pada 
Tabel 4. Tabel 5 dan 6 memperlihatkan formulasi pakan 
dan kandungan zat makanan dalam pakan starter dan 
finisher serta terlihat harga pakan jagung lokal pada saat 
penelitian lebih murah dibandingkan dengan jagung 
import.  
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Tabel 4. Kandungan zat makanan dalam  
bahan baku pakan. 

Bahan baku EM* 
Kkal/kg 

PK* 
(%) 

SK* 
(%) 

LK* 
(%) 

Kerapatan 
Jenis 

Tepung (g/ 
L) 

Jagung kuning 
hibrida3 

3070,81 8,4 2,3 4,5 857,5 

Jagung waxy 
corn3 

3263,59 10,0 2,1 5,1 870,4 

Jagung kuning 
inbreed line3 

3155,03 9,3 1,2 2,8 892,2 

Jagung ungu3 2835,35 8,4 1,8 4,5 867,7 
Bekatul1 2860 10,2 3 7  
Konsentrat2 2300 40 5 3-7  
1 : Wahju (2004) 
2 : Label Konsentrat produksi Japfa Comfeed Indonesia 
2 : Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
*) Berdasarkan 100% bahan kering 
 
Tabel 5. Susunan pakan dan kandungan zat makanan 

pakan starter 
Pakan 

P0 (%) P1 (%) P2 (%) P3 (%) Proporsi Bahan 
Pakan 

Jagung hibrida 60,00 - - - 
Bekatul - - - - 
jagung waxy corn - 60,00 - - 
Jagung kuning 
 inbreed line - - 60,00 - 

jagung ungu - -   60,00 
Konsentrat 40,00 40,00 40,00 40,00 
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Kandungan Nutrisi 

EM (Kkal/kg) 2762,4
9 

2878,1
5 

2813,0
2 

2621,2
1 

PK 21,04 22,00 21,58 21,04 
LK 4,70 5,06 3,68 4,70 
SK 3,38 3,26 2,72 3,08 
Harga (Rp/kg) 5152,0 4492,0 4492,0 4492,0 
 
Tabel 6. Susunan pakan dan kandungan zat makanan 

pakan finisher 
Pakan 

P0 (%) P1 (%) P2 (%) P3 (%) Proporsi Bahan 
Pakan 

Jagung hibrida 60,00 - - - 
Bekatul 10,00 10,00 10,00 10,00 
jagung waxy corn - 60,00 - - 
Jagung kuning 
 inbreed line - - 60,00 - 

jagung ungu - - - 60,00 
Konsentrat 30,00 30,00 30,00 30,00 
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 
Kandungan Nutrisi 

EM (Kkal/kg) 3063,4
1 

2851,2
7 

3077,8
6 

2935,2
6 

PK 18,09 18,79 18,85 18,35 
LK 4,90 5,26 3,88 4,90 
SK 3,29 3,17 2,63 2,99 
Harga (Rp/kg) 4754,0 4094,0 4094,0 4094,0 
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3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan adalah metode percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 
dari 4 perlakuan yaitu P0, P1, P2, dan P3 secara berturut-
turut adalah jagung kuning hibrida, jagung pulut, jagung 
kuning inbreed line dan jagung ungu dan 5 ulangan 
sehingga didapatkan 20 unit percobaan. Tiap unit 
percobaan terdiri dari 5 ekor ayam pedaging. 

Data didapat berdasarkan periode pemeliharaan 
(starter dan finisher) secara kumulatif selama penelitian. 
Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 35 hari 
untuk pengambilan data. Selama periode penelitian 35 
hari dilakukan penimbangan setiap minggu. 

Pada pemeliharaan hari ke 5 setelah kedatangan 
DOC dilakukan vaksin Medivac ND La Sota 100 dosis + 
pelarut dapar 100 dosis untuk pencegahan penyakit 
tetelo. Pemberian vaksin ini melalui tetes mata, karena 
apabila melalui tetes mulut memberi pengaruh suara 
seperti ngorok. Pada hari ke 21 diberikan vaksin ND II 
Medivac ND La Sota 100 dosis dengan pelarut air 
sebanyak 1 liter. 

 
3.3.1. Persiapan Penelitian 

a, Mempersiapkan kandang dan peralatan 
1) Membersihkan kandang dan lingkungan 

sekitar bangunan kandang, Pembuatan 
petak kandang penelitian berukuran 
70x70x60 cm. 
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2) Pengapuran. 
3) Pemberian nomor urut dan pemberian 

kode untuk tiap petak dengan jenis 
kandang panggung litter. 

4) Penyemprotan desinfektan dan fumigasi 
(koran dan api) dilakukan pada bangunan 
kandang dan kandang penelitian. 

5) Pemasangan koran pada alas dan dinding 
keliling petak kandang penelitian (sebagai 
penutup).  

6) Pemasangan tirai plastik pada kandang 
penelitian. 

7) Pemasangan lampu pemanas (brooder) 
sebanyak 1 buah per petak sebesar 60 
watt. 

8) Penyemprotan disenfektan pada litter dan 
pemasangan koran di atas litter, 
pemasangan thermometer dan hygrometer 
kandang penelitian. 

9) Pembersihan peralatan pemeliharaan 
(tempat pakan, tempat minum, dan lain-
lain). 

b, Awal pemeliharaan 
1) Pengambilan anak ayam pada toko 

Langgeng Jaya, Batu. 
2) Penimbangan bobot awal. 
3) Pengacakan anak ayam pada masing-

masing sekat. 
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4) Pemberian air gula 
5) Pemberian pakan pada tempat pakan. 

3.3.2. Pemeliharaan 
a) Kegiatan rutin dilakukan setiap hari mulai awal 

sampai akhir pemeliharaan meliputi pencampuran 
pakan. penimbangan pakan yang diberikan. 
pemberian minum. pembersihan tempat minum 
dengan antisep. pembersihan kandang. pengukuran 
suhu dan kelembaban (Lampiran 2) rata-rata pada 
pagi hari sebesar 22.88 °C dan 60.62 %. sedangkan 
pada sore hari sebesar 25.27 °C  dan 60 %. 

b) Kegiatan yang dilakukan setiap minggu meliputi 
penimbangan sisa pakan. penimbangan bobot badan 
ayam. pemberian vaksin pada umur 7 dan 21 hari. 

c) Pada waktu ayam umur 10 hari lampu pemanas mulai 
dimatikan pada pagi-sore hari dan pada umur 28 hari 
lampu penerangan diganti dengan lampu dop sebesar 
5 watt. 

d) Pada waktu ayam umur 14 hari tirai kandang bagian 
atas dibuka kemudian dilanjutkan pada umur 21 hari 
tirai sekeliling kandang dibuka. 

e) Pemanenan dilakukan pada umur 35 hari. 
 
3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada masing-masing 
periode pemeliharaan (starter dan finisher) secara 
kumulatif selama penelitian adalah penampilan produksi 
ayam pedaging yang meliputi : 
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1. Konsumsi Pakan (g/ekor/minggu) adalah selisih 
jumlah pakan yang diberikan pada awal minggu 
dengan sisa pakan pada akhir minggu (Scott et 
al.. 1982).  

Konsumsi Pakan =  Jumlah Pakan Awal (g) – 
Sisa Pakan (g) 

2. Pertambahan Bobot Badan (g/ekor) adalah selisih 
bobot badan akhir minggu dengan bobot badan 
awal minggu.  

PBB (g/ekor) = Bobot Badan Akhir (g) – 
Bobot Awal (g)  

3. Konversi Pakan adalah jumlah pakan yang 
dikonsumsi dibagi pertambahan bobot badan per 
minggu. 

Konversi Pakan = Konsumsi Pakan (g) 
    PBB (g) 

4. Indeks produksi (IP) adalah perbandingan daya 
hidup ayam dan rataan bobot badan sewaktu 
dipanen dengan konversi pakan dan rataan umur 
panen selama penelitian. 
IP = Bobot Hidup Rata-rata (kg) x % Ayam Hidup  

Konversi Pakan x Umur Panen Rata-rata (hari) 
5.  Income Over Feed Cost  adalah selisih harga 

bobot hidup ayam pedaging dengan jumlah harga 
pakan yang dihabiskan pada waktu yang sama. 

IOFC = (BB X Harga Ayam/kg hidup)  –  (∑ Konsumsi Pakan  X 
Harga Pakan/kg) 
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3.5 Analisis Data 
Data hasil penelitian ditabulasi menggunakan 

Microsoft Excel dilanjutkan dengan analisis sidik ragam 
(ANOVA). jika terdapat perbedaan yang nyata maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 
Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 
dan 5 ulangan. Model Matematik Rancangan Acak 
Lengkap adalah : 

Yij = μ + αi + εij 
Keterangan:  
Yij : nilai respon dari perlakuan ke –j 
μ : nilai rataan umum 
αi : pengaruh perlakuan ke -i 
εij : galat percobaan pada perlakuan ke –j 
i : perlakuaan terhadap tepung jagung (1. 2. 3. 4) 
j : ulangan (1. 2. 3. 4. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 



28 
 

3.6 Batasan Istilah 
1. Jagung kuning hibrida adalah hasil silangan dua 

atau lebih tetua yang memiliki sifat unggul. 
2. Jagung kuning lokal (Inbreed line) adalah jagung 

berwarna kuning yang didapatkan melalui 
persilangan dalam satu galur (masih saudara). 

3. Jagung pulut adalah jagung berwarna putih 
dengan kandungan  
amilopektin yang tinggi. 

4. Jagung ungu adalah jagung berwarna ungu  
dengan kandungan  
antosianin tinggi. 

 


