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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 35 hari yaitu 

pada tanggal 08 Oktober-12 November 2015 di 

peternakan milik Bapak Bambang di Desa Tlekung, 

Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Uji analisis proksimat 

bahan pakan yang digunakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya pada tanggal 14 sampai 29 September 

2015. Pengukuran dan analisis nilai WHC dan 

cooking loss dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan pengukuran 

nilai pH, keempukan dan warna daging dilaksanakan 

di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya, Malang. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ayam Pedaging  

Pada penelitian ini menggunakan Day Old 

Chick (DOC) ayam pedaging berumur 15 hari strain 

Lohman platinum yang tidak dibedakan jenis kelamin 

(unsexed) sebanyak 100 ekor dengan rata-rata bobot 

312,37 ± 29,55 g/ekor dengan nilai KK sebesar 

9,46%. Bobot badan ayam pedaging umur 15 hari 

yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  
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3.2.2. Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kandang sistem litter yang diberi sekat sebanyak 

20 petak. Kandang litter berukuran panjang, lebar dan 

tinggi yaitu kurang lebih 70 x 70 x 80 cm setiap petak. 

Kandang terbuat dari bambu dan kayu, serta atap 

terbuat dari asbes dengan alas terbuat dari semen. 

Masa brooding ayam dijadikan satu petak dengan 

menggunakan pemanas dan dilengkapi dengan alas 

sekam, koran dan lampu pijar 25 watt yang berfungsi 

sebagai penghangat dan penerang. Tempat pakan dan 

tempat minum diletakan di dalam petak brooding 

sebanyak lima buah. Pengukuran suhu dan 

kelembaban dalam kandang menggunakan 

thermometer dan hygrometer. Bahan dan peralatan 

yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Digunakan pemanas (brooder) pada fase starter. 

2. Lampu listrik 25 watt berjumlah 2 buah sebagai 

penerangan setelah masa brooding ditempatkan di 

dalam kandang. 

3. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan tepung 

bawang putih adalah blender, pisau, telenan, 

baskom, dan timbangan. 

4. Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah 

timbangan o’house, koran, tempat pakan dan 

minum, thermometer, hygrometer, plastik, gunting, 

pisau, dan baskom. 

5. Peralatan pendukung seperti kalkulator, meteran, 

kamera, dan laptop. 

6. Peralatan kebersihan seperti desinfektan, sapu, lap, 

dan ember. 
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3.2.3. Pembuatan Tepung Bawang Putih 

Tepung bawang putih diperoleh dari UPT. 

Materia Medica Batu, Kabupaten Malang. Persiapan 

tepung bawang putih dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Pakan dan Air minum 

Pakan penelitian disusun sesuai dengan 

kebutuhan nutrisi ayam pedaging yang 

direkomendasikan oleh SNI (2006). Pakan dibagi 

Bawang putih 

(Allium sativum 

Linn.) 

 Pencucian  

Pengupasan 

Pengayakan  

 

Penggilingan  

 

Pengemasan 

 

Diangin-

anginkan selama 

1 hari 

 

Pemilihan 

Pengirisan 

Umbi 

Gambar 3. Bagan pembuatan tepung bawang putih (Dahlan, 2012) 
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menjadi dua periode pemeliharaan yaitu periode 

starter (0-3 minggu) dengan kandungan energi 

metabolis (EM) sebesar 3000 Kkal/kg dan kandungan 

protein minimal 22%, serta periode finisher (4-5 

minggu) dengan kandungan energi metabolis sebesar 

3100 Kkal/kg dan protein minimal 20%. Pakan 

perlakuan berupa ragi tape dan bawang putih (Allium 

sativum L.) ditambahkan dalam pakan pada saat ayam 

umur 15 hari dengan jumlah yang berbeda pada 

masing-masing perlakuan. Adapun kandungan zat 

pakan basal dapat dilihat pada Tabel 2, kandungan zat 

makanan pakan perlakuan periode finisher dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 2. Kandungan zat pakan basal 

Zat makanan 
                       

  Komposisi (%)
1
 

                        2)
Komposisi (%)

2
 

Kadar air Max 13 - 

Protein kasar 23,0 – 25,0 22,24 

Lemak kasar Min 5,0 5,43 

Serat Max 5,0 4,24 

Abu Max 7,0 7,61 

Calcium Min 0,90 0,9 

Phosphor Min 0,60 0,6 

Sumber :
  

1)
 Label pakan komersial (2015) 

2) 
Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Universitas Brawijaya Malang (2015). 
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Tabel 3. Kandungan zat makanan pakan basal perlakuan  

umur 15 hari 

Catatan : Hasil perhitungan dengan Microsof Exel 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan lapang dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL). Perlakuan yang 

dilakukan dalam penelitian ini sebanyak 5 perlakuan 

dan masing-masing perlakuan diulang 4 kali (5 X 4), 

sehingga terdapat 20 unit percobaan, setiap 1 unit 

percobaan terdiri dari 4 ekor ayam. Penelitian ini 

dilakukan dengan pemberian ragi tape dan bawang 

putih melalui pakan dengan perlakuan yang diberikan 

sebagai berikut: 

P0 = pakan basal  

P1 = pakan basal 98,9 % + ragi tape 1 % +  

bawang putih 0,1 % 

P2 = pakan basal 98,8 % + ragi tape 1 % +  

bawang putih 0,2 % 

P3 = pakan basal 98,7 % + ragi tape 1 % +  

bawang putih 0,3 % 

P4 = pakan basal 98,6 % + ragi tape 1 % +  

bawang putih 0,4 %. 

Zat Makanan 

(15-35 hari) 
P0 P1 P2 P3 P4 

EM (Kkal/kg) 2800 2770 2767 2764 2762 

PK (%) 22,24 22,44 22,43 22,43 22,42 

LK (%) 5,43 5,39 5,39 5,39 5,39 

SK (%) 4,24 4,22 4,21 4,21 4,21 

Ca (%) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Denah Penelitian 

Denah tata letak pengacakan kandang 

perlakuan dalam penelitian pada setiap unit percobaan 

harus memiliki peluang yang sama untuk diberi 

perlakuan tertentu atau obyektif dalam penempatannya 

dalam urutan-urutan percobaan. Pengacakan perlakuan 

dilakukan dengan cara menggunakan sistem lotere 

secara manual (Suhaemi, 2011). Denah tata letak 

pengacakan kandang pada saat penelitian dapat dilihat 

dalam Gambar 4. 
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Gambar 4. Tata letak pengacakan kandang saat penelitian. 

3.4. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan  

Ayam pedaging dipelihara mulai umur satu 

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

umur 1-2 minggu 100 ekor ayam pedaging dipelihara 

dalam 1 kandang brooding dengan luas 2 m
2
. Pakan 

yang digunakan pada periode starter umur 1-2 

minggu adalah pakan jadi tanpa perlakuan dan air 

minum diberikan secara ad libitum. Air minum 

ditambahkan dengan obat anti stress. 
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Persiapan kandang dilakukan sebelum DOC 

ayam pedaging datang meliputi pembersihan 

kandang dengan sapu dan disiram dengan air 

detergen, kemudian mensucihamakan 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
. Kandang setiap 

petak diberi alas sekam dengan ketebalan 5-7 cm dan 

disemprot dengan desinfektan ke seluruh bagian 

ruangan. Setelah itu pemasangan tirai di sekeliling 

kandang dan lampu listrik. Selain itu menyiapkan 

bahan pakan konsentrat, bekatul, jagung, ragi dan 

tepung bawang putih. 

b. Persiapan DOC 

 Persiapan DOC diawali dengan 

pemasangan koran di bawah gasolec. Lampu dan 

gasolec dinyalakan ± 2 jam sebelum DOC 

dimasukan dalam kandang. Air minum yang telah 

ditambahkan air gula disiapkan. DOC dikeluarkan 

dari box kemudian ditimbang secara kelompok. 

Pakan diberikan  dengan  cara  ditaburkan  di tempat 

pakan.  Pakan dan air minum diberikan saat umur 1-

2 minggu secara ad libitum.  

c. Cara Pemeliharaan Minggu Pertama 

 DOC ditimbang untuk mengetahui bobot 

awalnya dan meletakkan 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. Tirai dibuka setiap pagi 

dan ditutup setiap sore.  

d. Cara Pemeliharaan Minggu Kedua 
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 Lampu dimatikan pada siang hari dan 

dinyalakan saat sore hari. Tempat pakan dan air  

minum  diganti  dengan  hanging feeder. Ayam 

ditimbang untuk mengetahui pertambahan bobot 

badan dan sisa pakan  ditimbang  setiap  minggunya.  

e. Cara Pemeliharaan Minggu Ketiga 

Lampu hanya dinyalakan pada malam hari. 

Tirai setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. 

Ayam ditimbang untuk mengetahui pertambahan 

bobot badan setiap  minggunya. Sisa pakan 

ditimbang untuk mengetahui konsumsi pakan setiap 

minggunya. Ayam pedaging dibagi ke dalam 25 

petak kandang dengan kapasitas 4 ekor ayam 

pedaging pada masing-masing petak kandang. Ayam 

mulai diberikan pakan perlakuan hingga panen. 

d. Cara Pemeliharaan Minggu Keempat dan Kelima 

Lampu hanya dinyalakan pada malam hari. 

Tirai setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. 

Ayam ditimbang untuk mengetahui pertambahan 

bobot badan setiap  minggunya dan bobot badan 

akhir.  Sisa pakan ditimbang untuk mengetahui 

konsumsi pakan setiap minggunya dan konsumsi 

pakan selama lima minggu. 

e. Tahap Pemotongan 

Ayam pedaging sebelum dipotong pada umur 

35 hari, ditimbang terlebih dahulu dan dipotong. 

Ayam dipuasakan selama enam jam untuk 

mengosongkan isi tembolok dan mengurangi isi 

saluran pencernaan lainnya. Ayam dipotong tepat 

dibawah rahang dengan memotong tiga saluran yaitu 

saluran pencernaan, saluran pernapasan dan vena 

jugularis. Ayam dibiarkan digantung selama kurang 
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lebih dua menit agar sebagian darahnya keluar dan 

kemudian ditimbang. Ayam dicelup dalam air 

(scalding) bersuhu sekitar 60 
0
C selama 1-1,5 menit 

untuk memudahkan pencabutan bulu.  

Ayam setelah dipotong kemudian dibersihkan 

bulunya, shank dan organ-organ dalam (organ 

jeroan, kepala dan leher dipisahkan sehingga tinggal 

karkas yang tersisa seperti sayap, punggung dan 

dada. Sebagai bahan penelitian ayam diambil bagian 

dadanya untuk mengetahui kualitas fisik daging 

ayam pedaging. 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah kualitas fisik daging ayam pedaging yang 

meliputi:  

a. Derajat Keasaman (pH) 

Pengukuran pH menggunakan pH meter 

berdasarkan metode AOAC (1995), yaitu dengan cara 

sebagai berikut: 

1. pH meter dikalibrasi dengan cara memasukkan 

elektroda dalam larutan buffer pH 7 kemudian 

dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan 

menggunakan kertas tisu, selanjutnya elektroda 

dimasukkan dalam larutan buffer pH 4. 

2. Sampel daging dada yang akan digunakan 

ditimbang sebanyak 5 gram, dihaluskan dengan 

menggunakan alu dan mortal kemudian dicampur 

dengan 5 ml aquades (1:1). 

3. Elektroda yang telah dikalibrasi dimasukkan 

kedalam sampel daging. 
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4. Nilai pH akan terlihat pada pH meter beberapa saat 

setelah pH meter menunjukkan angka yang 

konstan. 

b. Keempukan Daging 

Prosedur pengukuran keempukan daging 

dengan menggunakan alat Tensile Strength Instrument 

berdasarkan metode Cuq,et al., (1996), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mesin tensile strength dihidupkan kurang lebih 

30 menit untuk pemanasan. 

2. Komputer dihidupkan dan dibuka program 

software untuk mesin tensile strength. 

3. Setelah komputer dan mesin tensile strength 

terhubung maka pada layar komputer akan tampil 

program dari mesin tensile strength. 

4. Kursor ditempatkan pada Auto Zero dan 

dipastikan kondisi ON, sehingga angka Load dan 

Extention menunjukkan angka 0,0 pada waktu Go 

(pengujian). 

5. Kursor diletakkan di Mode kemudian pilih: 

Compression (penekanan), dan Tension (tarikan). 

6. Kursor diletakkan di Extensometer kemudian 

pilih internal. Komputer secara otomatis akan 

mencatat jarak yang ditempuh oleh Compression 

atau  Tension. 

7. Diberikan aksesori penarik, kemudian sampel 

diletakkan di bawah aksesoris penarik tersebut. 

8. Tombol untuk pengujian ditekan. Setelah 

pengujian selesai tekan tombol untuk berhenti 

dan menyimpan data hasil pengukuran. 
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c. Water Holding Capacity (WHC) 

Pengukuran WHC berdasarkan metode AOAC 

(1995), yaitu dengan cara sebagai berikut: 

1. Sampel ditimbang sebesar 0,3 g, diletakkan diatas 

kerta saring Whatman no.42 kemudian diletakkan 

diantara 2 plat kaca yang diberi beban 35 kg 

selama 5 menit. 

2. Luasan area basah dan area yang tertutupi daging 

pada kertas saring Whatman no.42 ditandai dan 

digambar di kertas grafik. Luasan area basah 

didapatkan dengan cara menghitung total area dan 

dikurangi dengan area yang tertutupi daging.  

3. Luas area basah diukur dengan menggunakan 

millimeter blok, dan kandungan air bebas dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

MgH2O=  – 8,0 = X 

4. Kadar air area basah (%) dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

% Kadar air Area basah =   x 100% 

5. Nilai WHC diperoleh dengan menggunakan 

rumus: 

%WHC = % Kadar air sampel – kadar air area basah. 

Penentuan Kadar Air sampel daging 

dengan menggunakan metode AOAC (1995): 

1. Cawan porselin dikeringkan dalam oven dengan 

suhu 105
o
C selama 24 jam, kemudian 

didinginkan dalam eksikator selama 15 sampai 30 

menit. 

2. Cawan petri ditimbang dengan menggunakan 

timbangan analitik. 

3. Sampel daging dimasukkan dengan berat 5 g (X). 



36 

 

4. Cawan Petri dan sampel dimasukkan dalam oven 

dengan suhu 105
o
C selama 24 jam dan kemudian 

dimasukkan eksikator selama 15 sampai 30 

menit. 

5. Cawan petri dan sampel ditimbang dan dikurangi 

dengan berat cawan (Y), dihitung kadar air 

sampel dengan rumus sebagai berikut: 

% Kadar air sampel =  X – Y x 100% 

 X   

d. Warna 

Warna daging diukur dengan menggunakan 

Chromatometer Minolta Colour Reader dengan 

metode sistem Hunter, berdasarkan Weaver (1996). 

Prosedur pengujianya adalah sebagai berikut: 

1. Sampel berupa daging ayam bagian dada 

disiapkan. 

2. Mesin colour reader dihidupkan, kemudian dipilih 

colour space. 

3. Colour reader dikalibrasi dan dipilih warna putih. 

4. Hasil kalibrasi disimpan. 

5. Lensa fokus pada bagian ujung alat diletakkan pada 

target sampel. 

6. Tombol pengukuran ditekan sampai berbunyi nada 

beep dan di display menunjukkan hasil pengukuran 

nilai Kecerahan (L*), Merah (a*) dan Kuning (b*), 

kemudian hasil dicatat. 
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e. Cooking Loss 

Nilai cooking loss dihitung berdasarkan 

metode AOAC (1995), dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Sampel daging ditimbang sebesar 25 g dan 

dimasukkan kedalam plastik polietilen dan ditutup 

rapat. 

2. Sampel direbus dalam waterbath dengan suhu 80
o
C 

selama 30 menit. 

3. Sampel dibersihkan dengan menggunakan air 

mengalir. 

4. Sampel dikeluarkan dari kantong  plastik dan 

dikeringkan dengan menggunakan kertas tisu. 

5. Sampel ditimbang, nilai cooking loss dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

% Cooking Loss = x 100% 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

ditabulasi dengan dengan bantuan Program Statistical 

Package for Social Science (SPSS for Windows 

Version 16.0) dan dianalisis dengan menggunakan 

sidik ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Apabila terjadi 

pengaruh perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s. Adapun model matematik 

untuk Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut : 

Yij = µ + πi + βij 

Dimana : 

Yij = Nilai pengantar pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 
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µ = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

βij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1,2,3, 4 dan 5 

j = 1,2,3 dan 4 

 

3.7. Batasan Istilah 

Ayam pedaging :  Jenis ayam unsex 

berumur 1-35 hari yang 

dipelihara secara intensif 

untuk menghasilkan 

daging yang berkualitas. 

Ragi tape : Organisme fakultatif 

mempunyai kemampuan 

menghasilkan energi dari 

senyawa organik dalam 

pakan ternak. 

Tepung bawang putih : Tepung yang terbuat 

dari bawang putih melalui 

proses penggilingan 

dengan kandungan bahan 

aktif Allin, Allicin, 

flavonoid, minyak atsiri, 

dan tanin. 

Kualitas fisik daging :  Variabel dalam 

penelitian yang meliputi 

Derajat Keasaman (pH), 

Keempukan, WHC, 

Warna, dan Cooking Loss 

daging ayam . 

 


