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BAB III. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 35 hari di 

peternakan milik Bapak Wariyanto yang beralamatkan di 

Desa Punden Sari, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten 

Tulung Agung. Analisis bahan pakan dan pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Sedangkan analisis Water Holding Capacity, 

susut masak dan keempukan daging dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang.  

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ayam Pedaging 

Penelitian ini menggunakan Day Old Chick 

(DOC) ayam pedaging berumur 1 hari sebanyak 100 ekor 

strain Lohmann grade platinum produksi PT. Multi 

Breeder Adirama Indonesia Tbk. Ayam tidak dibedakan 

jenis kelaminnya (unsexed) dan dipelihara selama 35 

hari. Rataan bobot badan awal sebesar 46,37±4,07 

(g/ekor) dengan koefisien keragaman 8,77%. Data rata-

rata bobot badan ayam awal dan koefisien keragaman 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran1. 
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3.2.2. Kandang 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah kandang litter yang terdiri atas 20 petak dengan 

ukuran tiap petak 100 x 100 x 70 cm. Setiap petak diisi 5 

ekor ayamdan dilengkapi tempat pakan, tempat minum, 

pemanas lampu listrik 25 watt yang berfungsi sebagai 

pemanas dan penerangan. Alas kandang berupa sekam 

50%, pasir 33% dan kapur 17%.Sekeliling kandang 

ditutup plastik pada saat periode starter agar panas dalam 

kandang tetap terjaga. Pengukuran suhu dan kelembaban 

didalam kandang menggunakan termometer ruang. Data 

rata-rata suhu dan kelembaban secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

 

3.2.3. Pakan 

Pakan yang digunakan adalah pakan yang 

diproduksi oleh PT Wonokoyo Jaya Corporindo Unit 

Surabaya. Konsentrat yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi dua jenis yaitu pakan BR-1 untuk ayam 

pedaging fase starter dan pakan BR-2 untuk ayam 

pedaging fase finisher. Kandungan nutrisi konsentrat BR-

1 disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 1.Kandungan nutrisi pakan konsentrat 

Kandungan 

BR-1 BR-2 

(%) 

Air 12 12 

PK 21 – 23 19 – 21 

LK 5 4 – 8 

SK 5 5 

Abu 7 8 

Ca 0,9 – 11 0,9 – 1,2 

P 0,6-0,8 0,7 – 1,0 

EM 3100 Kkal/kg 3000-3200 Kkal/kg 

Sumber: Label kemasan pakan 

 

Penambahan tepung jangkrik sebagai pakan 

perlakuan dilakukan pada tahapan finisher, tepatnya pada 

saat ayam pedaging berumur 15 hari. Pakan perlakuan 

penelitian menggunakan pakan BR-2 yang ditambahkan 

tepung jangkrik dengan level berbeda tiap perlakuan. 

Kandungan zat makanan pakan tiap perlakuan disajikan 

pada Tabel 4. 
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Tabel 2. Kandungan zat makanan pakan perlakuan 

Zat makanan 

P0
2
 P1

2
 P2

2
 P3

2
 P4

2
 

  

(%) 

  

BK 

86,5

8 86,53 86,47 86,42 86,36 

ABU 7,25 7,25 7,24 7,24 7,24 

PK 

23,0

0 23,18 23,37 23,55 23,73 

SK 3,43 3,46 3,50 3,50 3,54 

LK 6,11 6,17 6,23 6,30 6,35 

EM(Kkal/kg

) 3100 

3590,7

3 

3600,9

5 

3611,1

7 

3621,3

9 

Keterangan:
1
Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 
2
Hasil hitung manual sesuai dengan proporsi 

penggunaan tiap pakan perlakuan. 

 

3.2.4. 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 Tulung Agung, selanjutnya diproses 

menjadi tepung dengan urutan sebagai berikut: 

1. Jangkrik dimatikan dengan cara disiram dengan 

air mendidih 

2. Diangin-anginkan, selanjutnya dioven pada suhu 

100
o
C selama 4 jam. 
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3. Diangin-anginkan, selanjutnya dihaluskan dengan 

mesin selep (grinding)hingga berbentuk tepung. 

4. Tepung jangkrik selanjutnya 

dianalisaproksimatdan hasilnya seperti yang 

tertera pada Tabel 3. 

3.2.5 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 diberikan pada umur 3 hari masa 

pemeliharaan yang dilakukan dengan cara tetes 

mata/hidung. 

2. Vaksin Gumboro diberikan pada umur 14 hari 

masa pemeliharaan yang dilakukan dengan cara 

pencampuran pada air minum selama kurang 

lebih1,5 jam dimana sebelumnya ayam 

dipuasakan minum selama 1 jam. 

3. Vitamin untuk ayam yang diberikan untuk 

menurunkan tingkat stress. 
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4. Desinfektan yang digunakan untuk melakukan 

sterilisasi kandang dan pencucian peralatan 

kandang, tempat pakan dan minum. 

 

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. Setiap ulangan terdiri dari 5 ekor ayam dan 

pada akhir penelitian diambil 2 ekor ayam secara acak 

untuk dijadikan sampel. Perlakuan yang diberikan antara 

lain: 

P0 : Pakan basal 100% 

P1 : Pakan basal 99,5% dengan 0,5% tepung jangkrik 

P2 : Pakan basal 99,9% dengan 1% tepung jangkrik 

P3 : Pakan basal 98,5% dengan 1,5% tepung jangkrik 

P4 : Pakan basal 98% dengan 2% tepung jangkrik 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

a.Tahap Persiapan  

Ayam pedaging dipelihara mulai umur satu hari 

(DOC) hingga umur 35 hari.Pada masa starter umur 0-

21hari,100 ekor ayam pedaging dipelihara dalam 2 

kandang brooding dengan luas masing-masing 1 m
2
. 

Pakan yang digunakan pada periodestarter umur 0-14 

hari adalah pakan basal BR-1 tanpa perlakuan dan setelah 

memasuki umur 15-35 hari (periode finisher) diberi 
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pakan basal dengan penambahan tepung jangkrik sesuai 

perlakuan. Air minum diberikan secara ad libitum. 

Persiapan kandang dilakukan sebelum 

DOCmasuk meliputi pembersihan kandang dengan sapu 

dan disiram dengan air detergen, kemudian mencuci 

halaman kandang dengan formalin.Dosis formalin adalah 

sebanyak 1 sendok takar (10 ml) dalam 5 liter air. 

Kandang diberi kapur dengan dosis 150 g/m
2
.Setiap 

petak kandangdiberi alas sekam dengan ketebalan 5-7 cm 

dan disemprot dengan desinfektan ke seluruh bagian 

ruangan. Lampu 25 watt, tempat pakan dan tempat 

minum dipasang pada setiap petak kandang.Setelah itu 

tiraidipasang di sekeliling kandang dan diberi lampu 

listrik. Bahan pakan telah disiapkan sebelum penelitian. 

 

b. Persiapan DOC 

Persiapan DOC diawali dengan pemasangan 

koran dan lampu 60 watt sebanyak 4 buah. Lampu 

dinyalakan ± 12 jam sebelum DOC dimasukan kedalam 

kandang. Air minum telah ditambahkan gula.DOC 

dikeluarkan dari box kemudian ditimbang dan 

dimasukkan kedalam kandang. Pakan diberikan dengan 

cara ditaburkan diatas koran atau tempat pakan indukan. 

Pakan basal tanpa perlakuaan diberikan saat umur 0-14 

hari dan pergantian air minum secara adlibitum. 

 

c. Pemeliharaan Minggu I 
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DOC ditimbang untuk mengetahui bobot badan 

awal.Pakan basal pada chick feeder dan pemberian air 

minum diberikan secara ad libitum. Lampu dinyalakan 

selama 24 jam sampai ayam berumur satu minggu 

dengan mencatat suhu dalam kandang secara rutin.Suhu 

dan kelembaban kandang selama penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 2. Tirai dibuka setiap pagi dan ditutup 

setiap sore.Vaksin ND I diberikan melalui tetes mata 

pada hari ketiga. 

d. Pemeliharaan Minggu II 

Lampu dimatikan pada siang hari dan dinyalakan 

pada malam hari.Tempat pakan dan air minum diganti 

dengan yang digantung.Vaksin gumboro diberikan pada 

hari ke-10 melalui tetes mata. Ayam ditimbang untuk 

mengetahui pertambahan bobot badan dan untuk 

mengetahui koefisien keragaman (KK) ayam sebelum 

dilakukan perlakuan. KK ayam penelitian pada minggu 

kedua dapat dilihat pada Lampiran 1.Pada akhir minggu 

ke 2, ayam dibagi kedalam 20 petak kandang dengan 

kapasitas 4 ekor ayam pedaging pada setiap petak. 

 

e. Pemeliharaan Minggu III 

Lampu hanya dinyalakan pada malam hari. Tirai 

setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. Ayam 

ditimbang untuk mengetahui pertambahan bobot badan 

setiap minggu, sedangkan sisa pakan ditimbang untuk 

mengetahui konsumsi pakan setiap minggu. Vaksin ND 

II diberikan pada hari ke-21 melalui tetes mata.Pada 
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minggu ketiga, ayam mulai diberi pakan perlakuan 

hingga panen. 

 

f. Pemeliharaan Minggu IV dan V 

Lampu hanya dinyalakan pada malam hari. Tirai 

setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. Ayam 

ditimbang untuk mengetahui pertambahan bobot badan 

setiap minggu dan bobot badan akhir. Pakan dan minum 

diberisecara adlibitum. Sisa pakan ditimbang untuk 

mengetahui konsumsi pakan setiap minggu dan konsumsi 

pakan selama 5 minggu. 

 

g. Tahap Pemotongan 

Ketika ayam pedaging mencapai umur panen (35 

hari) dilakukan penimbangan bobot badan akhir pada 

setiap petak kandang perlakuan dan ulangannya, 

kemudian dihitung rata-rata bobot badannya. Rata-rata 

bobot badan akhir ayam dijadikan sebagai penentu ayam 

yang akan dipotong. Ayam yang memiliki bobot badan 

mendekati rata-rata dipotong kemudian diambil daging 

bagian dada sebagai sampel untuk dilakukan pengujian 

kualitas fisik daging. 

 

3.5. Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini antara 

lain : 

1.Water Holding Capacity(WHC) dilakukan menurut 

metode AOAC (1995). Pengukuran dilakukan pada 
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otot Pectoralis mayor (dada) ayam. Alat yang 

digunakan antara lain pisau, telenan, timbangan 

analitik, kertas saring Whatman, 2 buah plat kaca, 

pemberat, dan kertas grafik. Prosedur 

pengukuranWHC dapat dilihat pada Lampiran 3.  

2. Susut masak dilakukan menurut Bouton et al.,(1978). 

Pengukuran dilakukan pada otot dada ayam 

(Pectoralis mayor). Alat alat yang digunakan antara 

lain pisau, telenan, kertas tissue, timbangan analitik, 

plastik polyethylene dan waterbath. Prosedur 

pengukuran susut masak disajikan pada Lampiran 4.  

3. Keempukan daging dilakukan menurut Cuq, et 

al(1996) yang diukur pada otot dada ayam (Pectoralis 

mayor). Alat yang digunakan antara lain pisau, 

telenan, dan Tensile Strength Instrument. Prosedur 

pengukuran keempukan daging dapat dilihat pada 

Lampiran 5.  

 

3.6. Analisis Data 

Hasil pengamatan dari penelitian dihitung 

menggunakan metode analisis ragam (ANNOVA)dengan 

model Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 

5 perlakuan dan 4 ulangan. Apabila terjadi pengaruh 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s. Variabel yang diamati 

meliputi WHC, susut masak dan keempukan daging. 

Berdasarkan Mattjik dan Sumertajaya (2002), model 
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matematika dari rancangan acak lengkap (RAL) 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 

 

Uji jarak ganda Duncan atau uji DMRT (Duncan 

Multiple Range Test)digunakan untuk mengetahui jenis 

terbaik berdasarkan rankingnya. Uji ini dilakukan karena 

adanya perbedaan nyata pada hasil analisis varians. Uji 

ini juga dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan 

dari pemberian perlakuan yang dilakukan uji F. Uji 

Duncan juga digunakan untuk melihat adanya pengaruh 

antar perlakuan yang diuji (Mattjik dan Sumertajaya 

(2002). Nilai kritis uji Duncan dinyatakan dalam nilai 

wilayah nyata kecil(significant studentized range) Rp 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

         
√   

 
 

Keterangan :  



32 

 

Rp : wilayah nyata terkecil duncan 

       : nilai wilayah nyata duncan 

R : Ulanangan 

    : kuadrat tengah galat 

P  Jarak (2,3,4...t); 

V  Derajat bebas 

   Taraf nyata 

 

Untuk menggunakan uji ini, atribut yang perlukan 

adalah 1) data rata-rata perlakuan, 2) taraf nyata, 3) 

jumlah perlakuan, 4) derajad bebas (db) galat, dan 5) 

tabel Duncan untuk menentukan nilai kritis uji 

perbandingan uji DMRT ini dilakukan hanya apabila 

hasil analisis ragam minimal berpengaruh nyata. 

 

3.7. Batasan Istilah 

Ayam 

pedaging 

: Jenis ayam jantan atau betina muda 

berumur sekitar 5 minggu yang dipelihara 

intensif untuk menghasilkan produksi 

daging yang optimal. 

Tepung 

jangkrik 

: Tepung yang terbuat dari jangkrik kliring 

yang memiliki kandungan protein, kitin 

dan serat kasar. 

Nama 

jangkrik 

: Jangkrik kliring dewasa umur - 40 hari. 
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Kualitas 

fisik 

ayam 

: Variabel dalam penelitian yang meliputi 

Water Holding Capacity (WHC), susut 

masak dan keempukan daging. 

 


