
17

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada 10 November - 20

Desember 2013 di peternakan milik Bapak Bakri yang
beralamatkan di Dusun Karangmloko, Desa Sumber Sekar,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan di Laboratorium
Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan UB,
Malang, Jawa Timur.

3.2 Materi Penelitian
3.2.1 Ayam Pedaging

Materi untuk penelitian menggunakan ayam pedaging
sebanyak 100 ekor pada fase finisher. Strain ayam pedaging
yang digunakan adalah Lohman MB 202 berasal dari  PT.
Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Bobot badan pada awal
penelitian yaitu umur 21 hari rata-rata adalah  920±62,66 g
sedangkan koefisien keragamannya sebesar 6,81 %, data
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. Ayam yang
digunakan ini tidak dibedakan jenis kelaminnya (Straight run
atau unsexed).

3.2.2  Kandang dan Peralatan
Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah

kandang litter dengan ukuran 70 x 80 x 70 cm. Petak kandang
yang digunakan ada 25. Setiap petak dilengkapi dengan alas
dari sekam dan lampu sekitar 40 watt yang berfungsi sebagai
pemanas dan penerangan. Setiap petak kandang berisi empat
ekor ayam.
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
timbangan digital yang digunakan untuk menimbang pakan
dan ayam. Higrotermometer untuk mengukur suhu dan
kelembaban dalam kandang. Tempat pakan dan minum juga
disediakan di setiap petak kandang.

Peralatan lainnya yang digunakan dalam penelitian
berupa plastik/tas kresek untuk menyimpan sampel pakan dan
sisa pakan. Sekop untuk mencampur pakan serta perlengkapan
lainnya untuk kebersihan dan sanitasi kandang.

3.2.3 Pakan
Pakan yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan

menjadi 2 yaitu menggunakan  pakan jadi (BR1) untuk umur
1-21 hari (starter) produksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
dan campuran konsentrat, jagung kuning, dedak dan enzim
xilanase untuk pakan perlakuan umur 22-35 hari (finisher).
Dedak selanjutnya di level untuk membedakan kandungan
seratnya.

Bahan pakan yang memiliki kandungan serat berbeda
tersebut berasal didapat dari level dedak dalam pakan yang
berbeda. Efek penggunaan enzim xilanase dalam penampilan
produksi ayam pedaging dapat diketahui dengan ditambahkan
enzim xilanase 0,01 % dari jumlah dedak.

3.3 Metode Penelitian
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan
masing-masing perlakuan diulang 5 kali, sehingga terdapat 25
unit percobaan dan setiap satu unit percobaan terdiri dari 4
ekor ayam pedaging umur 21 hari. Total ayam yang digunakan
sebanyak 100 ekor.
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Perlakuan yang diberikan adalah menggunakan level
dedak yang berbeda selanjutnya akan ditambah enzim xilanase
sebanyak 0,01 % dari jumlah dedak di setiap perlakuan.
Adapun perlakuan pakan untuk penelitian ini adalah sebagai
berikut :

P0 = Pakan basal dengan 10 % dedak
P1 = Pakan basal dengan 12 % dedak + Xilanase 0,01 %

dari jumlah dedak
P2 = Pakan basal dengan 14 % dedak + Xilanase 0,01 %

dari jumlah dedak
P3 = Pakan basal dengan 16 % dedak + Xilanase 0,01 %

dari jumlah dedak
P4 = Pakan basal dengan 18 % dedak + Xilanase 0,01 %

dari jumlah dedak

Tabel 3. Analisis Proksimat Bahan Pakan
B. Pakan EM

(kkal)
Abu
(%)

Serat
(%)

PK
(%)

LK
(%)

Jagung 3370 3,14 2,26 10,78 4,26

Dedak 1630 21,02 29 6,61 9,08

Konsentrat 2300 15,86 4,96 42,96 6,24

Sumber : Hasil analisa Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak 2013
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Tabel 4. Komposisi dan kandungan zat nutrisi pakan perlakuan

Jenis pakan
Perlakuan (%)

P0 P1 P2 P3 P4
Dedak 10 12 14 16 18
Jagung 60 56,2 54,1 51,5 48,8
Konsentrat 30 30 30 30 30
Minyak 0 1,8 1,9 2,5 3,2
Total (%) 100 100 100 100 100
Xilanase - 0,0012 0,0014 0,0016 0,0018
*
ME (kkal) 2935.0 2994.3 2964.8 2961.4 2963.2
PK (%) 19.42 19.26 19.24 19.18 19.11
SK (%) 5.53 5.59 5.73 5.84 5.95
LK (%) 4.47 6.33 6.53 7.22 8.01
**
ME (kkal) 2875.0 2934.3 2904.8 2901.4 2903.2
PK (%) 20.02 19.74 19.65 19.50 19.34
SK (%) 5.96 6.44 6.97 7.48 7.99
LK (%) 5.34 7.16 7.35 8.02 8.79

Sumber : *) Perhitungan Tabel NRC 1994
**) Analisa Lab. Nutrisi Makanan Ternak 2013

3.4   Variabel Pengamatan
1. Persentase potongan karkas (%) : cara pengukuran bagian

potongan karkas dilakukan pada ayam pedaging umur 5
minggu. Pengukuran persentase berat paha pada
penelitian ini terdiri dari berat paha atas dan paha bawah.
Persentase berat sayap terdiri dari sayap kiri dan sayap
kanan. Pengukuran berat potongan karkas (paha, sayap,
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dada) diperoleh dari berat potongan karkas dibagi berat
karkas lalu dikalikan 100 %.

2. Berat Organ Dalam : berat organ dalam diperoleh dengan
menimbang organ pencernaan yang telah dikeluarkan
pada saat penghitungan karkas dengan membedah ayam
kemudian diambil rempela, jantung, hati dan limpa lalu
ditimbang dengan timbangan digital dan dapat dihitung
dengan satuan (g/100g berat badan).

3. Kandungan kolesterol daging bagian dada (mg/100g) :
Pengukuran kadar kolesterol daging menggunakan
metode Spectrofotometer. Langkah – langkah yang
dilakukan yaitu sampel dihaluskan, kemudian ditimbang
sebanyak 2-5 g, lalu dimasukkan dalam botol schoot,
kemudian ditambahkan larutan metanol : heksan (1:1)
sebanyak 25 ml, lalu tutup botol dan kocok botol selama
1 menit, kemudian diamkan selama 10 menit pada suhu
ruang dan kocok lagi selama 1 menit. Proses ini
dilakukan selama 1-2 jam. Saring larutan ke dalam
corong pemisah, kemudian lakukan pemisahan pada
corong pisah, dengan mengambil larutan fase bawah ke
dalam gelas kimia, dan menampung larutan fase atas ke
gelas kimia yang lain.

Reekstraksi dilakukan dengan menambahkan larutan
fase bawah dengan 25 ml larutan metanol : heksan.
Larutan fase atas yang dihasilkan dipisahkan
dicampurkan dengan hasil yang pertama. Sedangkan
larutan fase bawah dapat dibuang. Panaskan pada suhu
37°C dengan hati-hati larutan fraksi lipid hingga hampir
kering. Tambahkan ke dalam larutan yang telah
dipanaskan, larutan tween 60 sebanyak 2 ml, lalu kocok
hingga homogen.
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Larutan yang telah disiap, diambil sebanyak 100 μl
kemudian ditambahkan dengan 1 ml reagen CHOD PAP
kit lalu dikocok hingga homogen dan didiamkan selama
10 menit, kemudian diukur absorbansinya pada λ 500 nm.
Nilai kolesterol diperroleh dari perhitungan dengan rumus
sebagai berikut:

Kolesterol total (mg/100g) = AB × C (g) × D × E
Keterangan :  A = Absorbansi sampel

B = Absorbansi Standart
C = Bobot bahan (g)
D = Konsentrasi standart
E = Faktor pengenceran

3. 5 Analisis Statistika
Data yang diperoleh dari percobaan dianalisis

menggunakan Sidik Ragam dari Rancangan Acak Lengkap
(RAL). Untuk mengetahui adanya perbedaan diantara
perlakuan dan dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda
Duncan’s (Steel and Torrie, 1993).
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Model matematik rancangan percobaannya adalah :
Yij =   u   + i + ij

Keterangan :
Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke -j
u = Nilai rataan umum
 i = Pengaruh perlakuan ke -i
i j = Galat (kesalahan) percobaan pada perlakuan ke -j
i = Perlakuan terhadap level serat (1, 2, 3, 4, 5)
j = Ulangan (1, 2, 3, 4, 5)

3.6 Batasan Istilah
1. Xilanase merupakan kelompok enzim yang memiliki

kemampuan memecah arabynoxylan menjadi arabyno dan
xylosa yang dapat menurunkan viskositas digesta.

2. Ayam Pedaging adalah ayam ras yang mampu tumbuh
cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu
relatif singkat (5 - 7 minggu).

3. Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman
pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi.
Sebagai pakan, jagung dimanfaatkan sebagai sumber
energi dengan istilah energi metabolis.

4. Kualitas daging dalam penelitian ini meliputi persentase
potongan karkas (dada, sayap dan paha) dan kandungan
kolesterol daging.

5. Berat organ dalam meliputi berat jantung, hati, gizzard
dan limpa.
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