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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dimulai bulan Maret 2014 sampai April 

2014 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. Analisi Proksimat bahan pakan dilakukan di 

Laboratorium Zat makanan dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1  Ternak percobaan 

 Penelitian ini menggunakan ayam pedaging umur 1 

hari (Day Old Chick) sebanyak 200 ekor Strain Lohman 

Platinum dan tidak dibedakan jenis kelaminnya (Unsex). Pada 

awal  ayam datang dilakukan penimbangan bobot awal pada 

200 ekor ayam. Hasil penimbangan yam bobot badan dapat di 

lihat pada lampiran 2, koefisien keragaman bobot badan yaitu 

8,85%. Kemudian DOC dimasukkan kedalam kandang 

perlakuan dan dipelihara selama 35 hari. Setiap kandang di isi 

8 ekor DOC umur I hari. Vaksin diberikan sebanyak 2 kali 

yaitu Vaksin Medivac ND-IB yang diberikan umur 4 hari 

melalui tetes pada mata dan Vaksin Medivac ND-Lasota yang 

di berikan umur 21 hari melalui air minum. 

3.2.2  Kandang dan Peralatan Penelitian 

 Kandang yang digunakan penelitian adalah kandang 

Litter dengan ukuran tiap petak adalah panjang x lebar x tinggi 

(1 x 1 x 1 m). Kandang yang digunakan berjumlah 25 petak, 

dimana tiap petak di isi 8 ekor ayam dan diberi nomor sesuai 
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dengan perlakuan dan ulangan. Setiap petak dilengkapi tempat 

pakan, minum, pemanas, lampu penerang dan alas sekam 

setebal 8 - 10 cm. Kandang dibersihkan dengan kapur dan 

desinfektan 2 minggu sebelum ayam dimasukkan. 

Peralatan lain yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut  :  

1. Timbangan digital kapasitas 100g dengan ketelitian 

0,1g yang digunakan untuk menimbang DOC, pakan, 

bobot badan dan berat karkas. 

2. Timbanga shelter kapasitas 50kg yang digunakan 

untuk menimbang pakan. 

3. Tempat pakan “hanging tube feeder” dan tempat 

minum “bell drinking”. 

4. Perlengkapan penerang berupa lampu pijar 40 watt. 

5. Termometer untuk mengukur suhu lingkungan dan 

higrometer untuk mengukur kelembaben udara 

lingkungan kandang. 

6. Peralatan yang digunakan saat bekerja dikandang  

seperti ember, baskom besar, gunting, pisau, selotip, 

streples, obeng, kawat, sapu dan plastik untuk 

menimpan pakan dan ekskreta. 

Susunan kandang pada penelitian ini ditentukan secara 

acak. Adapun letak susunan kandang penelitian yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Tata Letak Kandang Penelitian 

P1U4 P0U3 P3U4 P4U1 P0U1 P2U2 P3U3 

P1U1 P4U5 P2U4 P1U3 P3U1 P4U4 P1U2 

P4U3 P2U1 P2U5 P4U2 P1U5 P0U4 - 

 -  P3U5 P0U5 P2U3 P0U2 P3U2 - 
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3.2.3    Pembuatan OAF (Onggok dan Ampas Tahu 

Fermentasi) 

 Prosedur fermentasi pada pembuatan OAF 

menggunakan metode yang telah dimodifikasi dari Nuraini, 

Sabrina dan Latif (2008), sebagai berikiut  :  

1. Onggok dan ampas tahu ditimbang sesuai dengan 

komposisi masing – masing (70% - 30%) dan 

dicampur sampai homogen, 

2. Ditambahkan aquades dengan perbandingan 1  :  1 

(kadar air 70%) kemudian homogen, 

3. Onggok dan ampas tahu yang telah dicampur, 

dimasukkan kedalam plastik, ditutup dengan cincin 

dan kapas kemudian sterilisasi menggunakan autoklaf 

dengan suhu 121
0
C dan tekanan 1,5 – 2 atm selama 20 

menit, 

4. Substrat didinginkan sampai suhu 26
0
C, 

5. Substrat diberi larutan mikronutien sebagai media 

pertumbuhan kapang dengan dosis 5g KCL, 25g ZA, 

15g Urea dan 5g NPK, 

6. Substrat yang telah diberi mikro nutrien selanjutnya 

diberi kombinasi Aspergillus niger 50% + Rizhopus 

oligosporus 50% sebanyak 0,6% v/w ditambahkan 4g 

molases, 

7. Selanjutnya substrat ditempatkan pada tampan dengan 

ketebalan 2 – 3cm dan ditutup dengan kain, 

8. Substrat diinkubasi selama 2 hari 

9. Substrat yang telah terfermentasi kemudian dipanen, 

dikeringkan dalam oven 60
0
C selama 24 jam, digiling 

dengan menggunakan grinder dan selanjutnya di 

campurkan pakan sesuai dengan perlakuan. 
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3.2.3  Pakan Penelitian 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan yang disusun sendiri berdasarkan kebutuhan zat 

makanan untuk ayam pedaging periode starter dan periode 

finisher. Menurut NRC (1994), pada periode starter ayam 

umur 0 - 3 minggu dan periode finisher ayam berumur 3 - 6 

minggu.  Kandungan zat makanan bahan pakan dapat dilihat 

pada Tabel 7.  

Tabel 7. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan (%) BK 

Zat 

Makanan 

Bahan Pakan 

Jagung Konsentrat Bekatul Minyak OAF
5 

EM 

(Kkal/kg) 

 

2921,97
4 

 

2965,97
4 

 

2584,74
4 

 

8.600
3 

 

2955,72
4 

PK (%)
1 

10,84 36,54 8,15 - 18,95 

LK (%)
1 

3,38 6,5 5,99 100
3 

3,24 

SK (%)
1 

1,69 4,10 20,55 - 24,85 

Ca (%)
1 

1,71 5,99 17,63 - 7,70 

P (%)
1 

0,3 - 1,4 - - 

Metionin 

(%)
2 

 

0,18 

 

- 

 

0,27 

 

- 

 

- 

Lisin (%)
2 

0,2 - 0,71 - - 

Keterangan : 
1 
 Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan  

   Makanan Ternak Fakultas Peternakan     

   Universitas Brawijaya, Malang 
2  

Wahju (2004) 
3   

Anonymous (2003) 
4
  Dihitung 70% GE (Schaible, 1979) 

5
 Didapat dari campuran onggo 70% dan 

ampas tahu 30%  yang difermentasi dengan 

combinasi Aspergillus niger dan Rhizopus 

oligosporus (50 : 50) selama 2 hari (waktu 

inkubasi). 
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Susunan bahan pakan dan kandungan zat makanan 

bahan pakan perlakuan starter dan finisher dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Susunan Bahan Pakan dan Kandungan Pakan 

Perlakuan Periode Starter dan Finisher 
Periode 

Bahan 

Pakan 

Starter Finisher 

P0 P1 P2 P3 P4 P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 59 54 49 44 39 57,5 52,5 47,5 42,5 37,5 

Konsentrat 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 

Bekatul 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 

Minyak 1 1 1 1 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

OAF 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kandungan Zat Makanan* 

PK (%) 21,01 21,76 22,51 23,26 24,01 18,01 18,76 19,51 20,26 21,01 

LK (%) 4,59 4,61 4,63 4,65 4,67 6,99 7,01 7,03 7,05 7,07 

SK (%) 2,64 3,08 3,52 3,97 4,41 4,26 4,70 5,14 5,59 6,03 

EM 

(Kkal/kg) 

 

2996 

 

3004 

 

3012 

 

3020 

 

3029 

 

3043 

 

3051 

 

3059 

 

3068 

 

3076 

Keterangan  :  OAF (Onggok Ampas Tahu Fermentasi) 

* Kandungan zat makanan berdasarkan hasil 

perhitungan campuran onggok dan ampas tahu 

fermentasi. 

3.3  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah metode percobaan 

lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri 5 perlakuan dan 5  ulangan.  

Perlakuan yang kan diteliti adalah  :  

Po   :  Pakan basal tanpa pengganti jagung dengan OAF 

P1  :  Pakan dengan pengganti jagung 5% OAF  

P2  :  Pakan dengan pengganti jagung 10% OAF  

P3  :  Pakan dengan pengganti jagung 15% OAF 

P4  :  Pakan dengan pengganti jagung 20% OAF 
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 Setiap perlakuan di ulang lima kali dengan masing – 

masing kelompok terdiri dari 8 ekor ayam. 

3.4  Prosedur Penelitian 

3.4.1  Tahap Persiapan 

Tahap persiapan terdiri dari tahap, yaitu  :  

1. Persiapan kandang dan sanitasi kandang 

Persiapan yang dilakukan dalam penelitian yaitu 

sanitasi kandang dengan pengapuran pada lantai kandang dan 

penyemprotan . Selanjutnya dilakukan penataan kandang 

Litter dengan ukuran tiap petak adalah panjang x lebar x tinggi 

(1 x 1 x 1 m) berjumlah 25 petak. Tiap kandang di lengkapi 

dengan alas kandang berupa sekam dengan ketebalan setebal 8 

- 10 cm, tempat pakan (hanging tube feeder), tempat minum 

(bell drinking),  penerangan berupa lampu pijar 40 watt dan 

diberi nomor pada tiap unit kandang percobaan sesuai dengan 

pengacakan perlakuan dan ulangan. Susunan tata letak 

kandang penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

2. Pencampuran Pakan Perlakuan 

Proses pencampuran pakan dilakukan dengan 

menimbang semua pakan basal yang akan dicampur, 

kemudian campur jagung dengan konsentrat sedikit demi 

sedikit hingga merata (homogen) selanjutnya bahan pakan 

perlakuan dimasukkan. Pencampuran pakan periode Starter 

dan finisher dilakukan dengan cara yang sama tetapi pada 

pakan finisher ditambahkan bekatul. Pencampuran bekatul 

dilakukan setelah jagung, konsentrat dan bahan pakan 

perlakuan homogen. 
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3.4.2   Tahap Pemeliharaan 

Pemeliharaan ayam penelitian dilakukan selama 35 

hari mulai dari umur 1 hari sampai dengan 35 hari dengan 

diberi pakan sesuai perlakauan. Pakan dan air minum 

diberikan secara ad libitum. Susunan pakan basal selama 

penelitian dibedakan atas pakan starter dan finisher, Susunan 

bahan pakan dan kandungan zat makanan bahan pakan 

perlakuan starter dan finisher selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 8. Pakan starter diberikan mulai DOC sampai 

minggu ketiga sedangkan pakan finisher mulai minggu 

keempat sampai akhir pemotongan (minggu kelima). 

Pengukuran suhu lingkungan dengan termometer dan 

pengukuran kelembaban lingkungan dengan higrometer 

dilakukan setiap hari. Konsumsi pakan dan petambahan bobot 

badan ditimbang setiap minggu menggunakan timbangan 

shelter berkapasitas 50kg. 

3.4.3 Tahap Pemotongan dan Pengambilan Sampel 

Pada umur panen atau 35 hari setiap petak kandang 

perlakuan dan ulangannya dilakukan penimbangan bobot 

badan akhir dan dicari hasil rata - ratanya. Hasil dari rata - rata 

bobot badan akhir tersebut digunakan untuk menentukan ayam 

yang akan dipotong dan diambil sampel. Sampel yang diambil 

untuk dianalisis yaitu pada bagian karkas, daging  dada dan 

lemak pada abdomen. Sampel yang diperoleh kemudian 

ditimbang, dicatat dan dianalisis. 

3.5  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

kualitas karkas yang meliputi  :  
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1. Persentase karkas 

Bobot karkas yang dihitung dengan menimbang 

tubuh ayam yang telah dipotong pada umur 5 minggu 

dikurangi dengan darah, bulu, kepala, kaki dan organ 

dalam (visceral) (Rizal, 2006). Persentase karkas dihitung 

dengan berat karkas dibagi dengan berat hidup (berat pada 

waktu akan dipotong) dan dikalikan 100%. 

                  
            

            
       

2. Persentase lemak abdominal (%) 

Persentase lemak abdominal didapat dari lemak 

yang terdapat pada sekeliling gizzard dan lapisan yang 

menempel antara otot abdominal dan usus. Persentase 

lemak abdominal dihitung dengan bobot lemak dibagi 

dengan bobot hidup dikalikan dengan 100%. Lemak 

abdominal adalah lemak yang didapat dari lemak yang 

terdapat pada sekeliling gizzard dan lapisan yang 

menempel antara otot abdominal dan usus (Kubena et al, 

1974). 

                   
                     

           
       

3. Deposisi Daging Dada 

Hasil pengamatan uji komposisi deposisi daging 

dada adalah bagian daging dada ayam yang diambil tanpa 

tulang kemudian dilakukan penimbangan. Persentase 

daging dada dihitung dengan berat daging dada dibagi 

dengan bobot karkas dikalikan 100% (Selle et al, 2003). 
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4. Kolesterol Daging Dada 

Kandungan kolesterol daging (mg/100g) adalah 

angka yang menunjukkan kandungan kolesterol daging 

pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam mg/100g 

(Rizal, 2006). Analisis kolesterol daging menggunakan 

metode Spectrophotometer dengan pereaksi warna 

Liberman Buchard. Prosedur penetapan kadar kolesterol 

daging dada dapat dilihat pada Lampiran 7.  

3.6  Analisis Data 

 Pencataan data dilakukan selama proses penelitian, 

kemudian ditabulasi dengan menggunakan program excel dan 

dianalisis dengan ANOVA dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Apabila terjadi perbedaan pengaruh diantara perlakuan 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s.  

Menurut Yitnosumarto (1993), model matematis 

Rencana Acak Lengkap (RAL) adalah 

Yĳ = µ + ἀi + ∑ĳ 

Dimana  :  

Yĳ  :  Hasil pengamatan dari perlakuan ke - i dan ulangan 

ke - j 

µ  :  Nilai rata – rata (mean) harapan 

ἀi  :  Pengaruh perlakuan ke - i 

∑ĳ  :  Pengaruh galat perlakuan ke - i dan ulangan ke - j 

i  :  1, 2, 3, 4, 5 

j  :  1, 2, 3, 4, 5 
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3.7.  Batasan Istilah 

1. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang 

dipelihara selama 35 hari dengan tujuan 

menggemukan untuk dimanfaatkan dagingnya. 

2. Ad libitum merupakan sistem pemberian pakan dan 

minum yang tidak dibatasi pemberiananya. 

3. Fermentasi : onggok (70%) dan ampas tahu (30%) 

yang difermentasi dengan kombinasi Aspergillus niger 

dan Rizhopus oligosporus (50 : 50%) 

4. Kualitas karkas meliputi persentase karkas, persentase 

lemak abdominal, deposisi daging dada dan kolest erol 

daging dada. 


