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BAB III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini berlangsung selama bulan Februari sampai Maret 2015.  Penelitian ini 

dilaksanakan di desa Tegal Gondo Malang. 

 

3.2. Materi dan Alat 

 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah feed supplement ekstrak isi rumen 

sapi organic dan semi organic  serta biofarm. 

 

3.2.2. Bahan dan Alat 

Bahan pakan yang digunakan adalah campuran bahan pakan yang terdiri dari jagung, 

bekatul, bungkil kedelai, tepung ikan, minyak, gula dan lain-lain.  Ternak yang digunakan 

asalah ayam broiler dari PT Wonokoyo berumur 1 hari (DOC) sebanyak 100 ekor. Peralatan 

yang digunakan selama penelitian adalah timbangan, thermometer, hygrometer, tempat 

makan dan minum, peralatan untuk jamu-jamuan.   Kandang yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan kandang litter.   

 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 

Variabel yang akan diamati meliputi pertambahan bobot badan dan bobot badan akhir. 

Pertambahan bobot badan harian dihitung dengan mengurangkan bobot akhir dengan bobot 

akhir dibagi lama pemeliharaan.  Bobot akhir diukur dengan penimbangan. 

3.4. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.  

 

3.4.1. Rancangan Percobaan 
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Penelitian ini menggunakan metode percobaan (Eksperimen). Rancangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), Rumusan model 

matematik RAL adalah sebagai berikut : 

 Yij = m + ti + eij    

Dimana dari rumus tersebut dapat diterangkan bahwa : 

Yij   =  Nilai pengamatan variabel terukur atau variabel terikat (Yij )  

m   = Nilai rata-rata pengukuran populasi   

ti  = Pengaruh aditif perlakuan ke i  

eij  = Galat percobaan dari perlakuan ke i dan ulangan ke j.  

   i  =  Perlakuan (i = 1, 2, ...., t) 

   j  =  Ulangan (j = 1, 2, ....., r) 

 

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan ( P ) dari penelitian ini yaitu :  

P0 : pakan tanpa ekstrak isi rumen sapi dan biofarm 

P1 : pakan dengan biofarm   

P2 : pakan dengan ekstrak isi rumen sapi organik 

P3 : pakan dengan ekstrak isi rumen sapi semi organik 

Perlakuan dari penelitian ini yaitu menggunakan 5 kali ulangan dan setiap kali 

ulangan berisi 5 ekor ayam.   

 

3.4.3. Denah Percobaan 

Denah percobaan dari penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut. 

Tabel 3.1.  Denah percobaan penelitian  

 

P0U1 P1U2 P2U1 P3U2 P0U2 P1U1 P2U2 P3U1 P0U3 P3U3 

 

Jalan 
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P1U5 P3U4 P1U3 P3U5 P2U4 P0U5 P2U3 P1U4 P0U4 P2U5 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

digunakan Analisis Variansi (ANAVA). Bila ada pengaruh, selanjutnya diuji dengan Uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 

3.6. Pelaksanaan 

 

3.6.1. Tahap Persiapan  

a. Mempersiapkan ekstrak isi rumen yang akan ditambahkan pada pakan ternak. 

b. Pengukusan bahan baku pakan 

c. Pembuatan flok  

d. Melakukan sanitasi kandang  

e. Memasang perlengkapan kandang 

3.6.2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan meliputi tiga tahap, yaitu pengacakan tata letak materi 

penelitian, cara pengambilan data dan cara pengumpulan data. Penempatan materi pada 

penelitian ditempatkan secara acak, sehingga variabel yang diukur dapat sesuai dengan tujuan 

penelitiuan. Teknik pengambilan data sesuai dengan cara yang sudah dijelaskan, yaitu 

penimbangan berat badan ayam pedaging yang ditimbang setiap minggu dengan satuan gram 

agar data yang diperoleh lebih valid, tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa langkah,yaitu : 

a. Penimbangan DOC yang baru datang untuk setiap flok atau setiap 5 ekor, selanjutnya 

diberikan penanda pada setiap ayam. 

b. Pemberian pakan dan minum, dilakukan 2x per hari, yaitu pagi jam 07.00 WIB dan sore 

jam 15.00 WIB. 

c. Penimbangan sisa pakan setiap pagi dan sebelum pemberian pakan dan minum, sekaligus 

pengecekan suhu kandang 

d. Penimbangan bobot badan pada setiap minggu dan akhir penelitian. 
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