
23 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.     Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 04 Agustus sampai dengan 05 September 

2017, bertempat di peternakan ayam Arab UD. Amaliah Farm Dusun 

Krembangan, Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

3.2. Materi dan Alat 

 Materi dan alat yang di pergunakan dalam proses penelitian adalah : 

3.2.1.   Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ayam Arab fase layer 

dari pembibitan ternak milik bapak Basori di Kabupaten Blitar sebanyak 160 ekor, 

umur 28 minggu. Bahan pakan yang digunakan yaitu jagung, bekatul, konsentrat, 

CGM, DDGS, tepung ikan, tepung daging, ampas kecap, premix, mineral dan 

minyak. Ampas kecap dipergunakan diperoleh dari pabrik pembuatan kecap yang 

ada di Jombang. Kandang yang digunakan adalah kandang baterai individual dan 

terbuat dari bahan kawat beralas besi memiliki ukuran 60 x 40 cm, masing-masing 

kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum otomatis yaitu nipel 

dan atap terbuat dari bahan genting. 

3.2.2.   Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tempat pakan

2. Tempat minum

3. Timbangan

4. Plastik untuk rngumpulkan sisa pakan
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5. Kuas 

6. Termometer  

7. Kemera HP 

8. Buku tulis 

3.3. Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan dalam perlakuan ini variabel terikat yaitu 

konsumsi pakan, hen day production (HDP) dan feed convertion ratio (FCR). 

Adapun cara pengukuranya sebagai berikut: 

1.        Konsumsi Pakan 

 Jumlah konsumsi pakan dihitung dengan cara menimbang pakan yang 

diberikan setiap minggu dikurangi pakan sisa pada akhir minggu itu juga. 

Menurut (Ansori Muhammad, 2005) Konsumsi pakan dapat diketahui dengan 

rumus sebagai berikut:  

       Pakan yang diberikan(g) - Pakan sisa(g)  

Konsumsi pakan (g/ekor/minggu) =  

       Jumlah Ayam (Ekor) 

2. HDP (Hen Day Production) 

 Hen Day Production adalah cara menghitung produksi telur harian. 

Menurut (Ansori Muhammad, 2005) cara memperoleh nilai HDP dapat di 

gunakan rumus sebagai berikut: 

                Jumlah produksi telur (butir) 

 Hen Day Production (%) =                                                        X 100% 

 Jumlah ayam 
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3. FCR (Feed Convertion Ratio) 

 Konversi ransum adalah angka yang menunjukkan kemampuan ayam 

untuk mengubah sejumlah pakan menjadi setiap kg produksi telur dalam satuan 

waktu tertentu. Konversi pakan menunjukkan gambaran tentang efisiensi 

penggunaan pakan ditinjau dari efisiensi teknis. Menurut Rasyaf (2003)  konversi 

pakan dapat diketahui dengan rumus berikut: 

    Konsumsi pakan (kg) 

Konversi ransum=  

    Produksi telur (kg) 

3.4. Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini dilakukan dengan metode percobaan, menggunakan 

Rancangan  Acak Lengkap (RAL), dengan 4 perlakuan, dan masing-masing 

perlakuan diulang 4 (empat) kali dan setiap ulangan berisi 10 ekor ayam Arab fase 

layer. 

Yij = μ + αi + εij 

Keterangan : 

Yij= Perlakuan ke -i ulanganke-j 

 µ = Nilai Tengah 

 αi = Pengaruh perlakuanke-i 

 εij = Galat percobaan 

Penelitian dilakukan dengan 4 perlakuan suplementasi isoflavon dalam 

pakan yaitu : 
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P0 : Pakan basal (Tidak mengandung Isoflavon) ( Pakan Kontrol) 

P1 : Pakan mengandung Isoflavon 30 mg/100g  (4,1 persen) 

P2 : Pakan mengandung Isoflavon 60 mg/100g  (8,2 persen) 

P3 : Pakan mengandung Isoflavon 90 mg/100g  (12,3 persen) 

3.4.1. Denah Penelitian 

Perlakuan diulang sebanyak 4 (empat) kali, sehingga terdapat 16 unit 

percobaan sebagaimana gambar denah penelitian. Proses penempatan ini di 

lakukan dengan cara pengacakan jadi dalam satu baris atau kolom tidak 

mengalami kesaman seperti P0U1 ,PIU1, P2U1, P3U1 dan P4U1. Tujuan dari 

pengacakan ini adalah agar setiap materi percobaan memperoleh kesempatan yang 

sama dalam merespon satu perlakuan yang diberikan, metode pengacakan yang 

kami pergunakan metode pengacakan maka di peroleh hasil sebagai berikut yang 

dapat di lihat pada  denah penelitian berikut : 

Denah Penelitian 

P1U1 P2U2 P0U3 P3U4 

P2U3 P1U4 P3U1 P1U2 

P0U2 P3U2 P2U1 P0U4 

P0U1 P1U3 P2U4 P3U3 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

 Prosedur yang harus dilaksanakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  
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3.5.1. Persiapan Kandang 

 Kandang yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dikondisikan 

sebagaimana kandang kandang yang umum dipergunakan dikebanyakan peternak 

di Indonesia. Kandang dengan mengunakan atap berbahan genting diharap bisa 

menyerap panas, lantai tanah untuk menampung ekskreta, dinding terbuka agar 

udara bisa berganti terus menerus dan dilengkapi dengan tirai untuk 

mengendalikan angin dan hujan. Kandang baterai yang digunakan terbuat dari 

bahan kawat besi dengan sistem individu, yang dilengkapi dengan tempat minum 

otomatis yaitu nipel dan tempat pakan dari bahan pipa paralon.  

3.5.2. Persiapan Ayam 

Ayam yang digunakan sebanyak 160 ekor dalam status homogen, yakni 

umur 28 minggu, bobot badan 1,3 kg dan sudah mendapat vaksinasi secara 

lengkap. Pada saat ayam umur 25 minggu ayam diberi pakan formula sama 

(belum diberi perlakuan), dengan melakukan kontrol konsumsi. Ayam baru diberi 

pakan perlakuan pada saat ayam berproduksi 50 persen. Ayam ditempatkan pada 

kandang baterai secara acak. Penelitian dilakukan selama 1 bulan yaitu saat 

produksi 50 persen (menuju puncak produksi). 

3.5.3.  Persiapan Pakan  

 Bahan pakan yang dipergunakan dalam proses penelitian dapat dilihat 

pada tabel 3.1 pada tabel tersebut jga tercantum kandungan nutrisinya.  Untuk 

mengendalikan kandungan Isoflavon, pada pakan yang diteliti, maka formula 

pakan yang dipergunakan tidak menggunakan bahan pakan yang diduga 

mengandung Isoflavon. Jadi dalam penelitian ini formula pakan tidak 
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menggunakan bungkil kacang-kacangan, bungkil kacang kedelai (BKK) sehingga 

formulasi pakan bebas bahan pakan yang mengandung Isoflavon kecuali ampas 

kecap. 

Tabel 3.1. Formulasi Pakan Penelitian Ayam Arab (%) 

Komposisi P0 P1 P2 P3 

CGM 10,6 8,8 7 5,5 

Jagung 54,6 53,5 54 54 

Katul 20 18,3 15,2 12,3 

Tepung ikan 6 6 6 6 

DDGS 1,5 1,5 1,5 1,5 

MBM 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mineral 5 5 5 5 

Minyak 0,8 1,1 1,2 1,3 

Tp Ampas kecap 0 4,3 8,6 12.9 

Jumlah 100 100 100 100 

Kandungan Nutrisi Bahan Pakan  

EM (kkal/kg) 2900,4 2899,6 2900,2 2899,8 

Protein (%) 17,02 17,04 16,97 17,01 

Lemak (%) 6,54 6,96 6,52 6,36 

SK (%) 2,13 2,16 2,17 2,18 

Ca (%) 3,56 3,37 3,17 2,99 

P (%) 0,99 0,94 0,88 0,82 

Lyisin (%) 0,61 0,70 0,78 1,86 

Metionin (%) 0,27 0,29 0,30 0,32 

 

3.5.4. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh saat penelitian kemudian dilakukan analisis variansi 

(ANAVA). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau 
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tidaknya terhadap pemberian ampas kaya isoflavon dalam pakan terhadap 

Konsumsi pakan, HDP dan FCR ayam Arab. 

Jika dari hasil analisis variansi didapatkan adanya pengaruh nyata maka 

diteruskan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Diharapkan dengan adanya uji 

lanjutan di ketahui pada perlakuan berapa mulai P0 sampai P3 yang dampaknya 

berpengaruh nyata terhadap fariabel yang diamati. Adapun model matematika 

adalah sebagai berikut: 

 BNT= a-t (db: a)  

Ketetangan: 

 a  = tingkat beda nyata (0,05 - 0,01) 

 t   = nilai table T yang diperoleh dari A 

 db = derajat bebas 

 Kt = kuadrat tengah 

 R = ulangan 


