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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada November 2013

sampai dengan Januari 2014 di tempat Bapak Wariyanto di
Desa Pundensari, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten
Tulungagung. Analisis proksimat pakan dilaksanakan di
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

3.2 Materi Penelitian
3.2.1 Ayam Pedaging

Penelitian menggunakan 100 ekor DOC ayam
pedaging strain Lohmann grade platinum yang tidak
dibedakan jenis kelamin dan dipelihara selama 35 hari. Rata-
rata bobot badan DOC 46,37±4,07 g dengan koefisien
keragaman 8,77%. Sehingga DOC dikatakan seragam karena
memiliki KK<10%. Data berat badan awal DOC disajikan
pada Lampiran 1.

3.2.2 Kandang
Kandang yang digunakan adalah kandang sistem litter

berjumlah 20 petak dengan ukuran tiap petak adalah 100 x 100
x 70 cm, setiap petak ditempati 5 ekor ayam pedaging yang
dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, lampu listrik
dengan daya 25 watt, serta alas campuran sekam, pasir dan
kapur dengan perbandingan 50%, 33% dan 17% (Muharlien,
2011). Gambar pembuatan kandang disajikan pada lampiran
10 gambar 2. Sisi sekeliling kandang ditutup dengan koran
pada saat periode starter, dimaksudkan agar panas didalam
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kandang tetap terjaga. Data suhu kandang disajikan pada
lampiran 2.

3.2.3 Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah:
1. Timbangan digital kapasitas 5 kg dengan ketelitian

1 g digunakan untuk perhitungan sisa pakan dan
bobot badan ayam pedaging.

2. Termometer ruang untuk mengukur suhu
lingkungan kandang.

3. Tempat pakan dan minum.
4. Peralatan dan perlengkapan kandang lainnya.

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah:
1. Vaksin ND yang diberikan pada umur 3 hari masa

pemeliharaan, vaksinasi dilakukan dengan cara
tetes mata/hidung. Gambar pemberian vaksin
disajikan pada lampiran 10 gambar 3.

2. Vaksin Gumboro yang diberikan pada umur 14 hari
masa pemeliharaan, vaksinasi dilakukan dengan
cara pencampuran pada air minum selama kurang
lebih 1,5 jam dimana sebelumnya ayam dipuasakan
minum selama 1 jam.

3. Vitamin untuk ayam yang diberikan untuk
menurunkan tingkat stress.

4. Bahan yang digunakan untuk analisis proksimat.
5. Desinfektan yang digunakan untuk melakukan

sterilisasi kandang dan untuk pencucian peralatan
kandang, tempat pakan dan minum.
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3.2.4 Pakan
Pakan yang digunakan berupa BR 1 yang diproduksi

oleh PT. Wonokoyo Jaya Corporindo unit Surabaya dan
tepung jangkrik yang dicampur dengan level berbeda tiap
perlakuan. Kandungan zat makanan pakan tiap perlakuan
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Kandungan Nutrisi Tepung Jangkrik dan Pakan Perlakuan

Keterangan: 1Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium Nutrisi
dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya Malang.

2Hasil hitung manual sesuai dengan proporsi
penggunaan tiap pakan perlakuan.

*Hasil penelitian Saefullah (2006)
Pakan BR 1 digunakan pada ayam pedaging pada

periode starter dan finisher. Pakan dibeli dari toko sekitar
kandang penelitian. Bahan baku dan kandungan nutrisi pakan
BR 1 disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Kandungan nutrisi BR1

Sumber : Label BR 1 Ayam pedaging produksi Wonokoyo.

3.2.5 Tepung jangkrik
Jangkrik yang digunakan dalam penelitian diolah

terlebih dahulu menjadi tepung jangkrik yang selanjutnya
dicampurkan pada pakan konsentrat. Jangkrik dibeli dari
peternak di daerah Tulungagung, selanjutnya diproses menjadi
tepung dengan urutan sebagai berikut:
1. Jangkrik dilumpuhkan atau dimatikan dengan cara disiram

air mendidih.
2. Diangin-anginkan, selanjutnya di oven dengan api sedang.
3. Ditutup oven dan ditunggu beberapa waktu sampai kering.

Di uji kekeringan jangkrik dengan mengambil seekor
jangkrik. Tekan dengan sendok atau jari. Jika terasa
kenyal, berarti belum sepenuhnya kering. Jika langsung
hancur atau remuk, berarti sudah kering dan siap diproses
ke tahap berikutnya.

4. Diangin-anginkan, selanjutnya dihaluskan dengan mesin
grinding atau mesin selep hingga berbentuk tepung.
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3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode percobaan

lapang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan
yang diberikan adalah 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan.
Perlakuan yang diberikan:
P0   : Pakan konsentrat BR1 100%
P1   : Pakan konsentrat BR1 99,5 % dengan 0,5 % tepung

jangkrik
P2   : Pakan konsentrat BR1 99 % dengan 1 % tepung jangkrik
P3   : Pakan konsentrat BR1 98,5 % dengan 1,5 % tepung

jangkrik
P4   : Pakan konsentrat BR1 98 % dengan 2 % tepung jangkrik

Setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam dan pada akhir
penelitian diambil 2 ekor ayam secara acak untuk dijadikan
sampel.

3.4 Prosedur Penelitian
Tepung jangkrik dicampur sedikit demi sedikit dengan

tetap memperhatikan tekstur pakan. Pencampuran dilakukan
setiap 10 kg pakan untuk menghindari kekurangan pakan.
Pakan dan minum diberikan secara ad libitum pada ayam yang
dipelihara selama 35 hari kemudian diamati pengaruh
pemberian pakan terhadap kualitas karkas, persentase organ
dalam (hati, jantung, rempela, limfa), disposisi daging dada,
dan persentase lemak abdominal pada ayam pedaging.
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3.5 Variable Penelitian
1. Bobot Karkas,

Karkas ialah bagian dari ayam pedaging
hidup, setelah dipotong, dibului, dikeluarkan jeroan
dan lemak abdominalnya, dipotong kepala dan leher
serta kedua kakinya (ceker). Berat dari karkas (gram)
ini akan ditimbang ketika ayam dipanen dan diberi
perlakuan

2. Persentase Organ Dalam (hati , jantung, rempela,
limfa)

Persentase organ dalam diperoleh dengan
menimbang bobot hati, jantung, rempela, dan limfa
kemudian dibagi dengan bobot hidup dikalikan
dengan 100%.

Organ Dalam (%) =( )X 100%

3. Deposisi daging dada
Persentase bobot potongan daging dada yaitu :

Daging Dada (%) = (
( )( ) )X 100%

4. Lemak Abdominal.
Lemak abdominal merupakan lemak yang

terdapat pada bagian tubuh ayam yang ada disekitar
perut. Untuk menghitung lemak abdominal yaitu:

Lemak abdominal (%) =( )X

100%
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3.6 Analisis Statistik
Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi

menggunakan program Excel. Data dianalisis dengan ANOVA
dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila terdapat
perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan
dengan uji jarak berganda Duncan’s. Model matematis
Rancangan Acak Lengkap menurut Mattjik dan Sumertajaya
(2002) adalah sebagai berikut:

Yij = μ +τi + εij

Keterangan:

Yij : nilai pengamatan yang akan dianalisis
μ : nilai rataan umum
τi : pengaruh perlakuan penggunaan tepung jangkrik ke-i

εij : galat perlakuan

I : banyaknya taraf perlakuan tepung jangkrik = 1, 2, 3,
4, 5

j : banyaknya ulangan perlakuan = 1, 2, 3, 4

3.7 Batasan istilah
1. Tepung jangkrik merupakan hasil olahan dari jangkrik

segar yang dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung
untuk campuran pakan ayam pedaging selama penelitian.

2. Kualitas karkas ayam pedaging merupakan variabel yang
diamati dalam penelitian yang meliputi bobot karkas,
organ dalam (hati, jantung, rempela, limfa), daging dada
dan lemak abdominal.
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