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BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan 

8 Maret 2018. Penelitian dilaksanakan di Kandang Close House Universitas 

Muhammadiyah Malang Dusun Gondang, Desa Tegalgondo, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Meteri Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah ayam 

kampung super strain Ayam Kampung Super (AKS) platinum sebanyak 100 ekor 

dengan rataan bobot awal 42 ± 4,1. Ternak dipelihara secara semi intensif sampai 

dengan umur 8 minggu. Materi penelitian yang diperlakukan adalah temulawak 

yang diberikan kedalam ransum sebagai feed additive dalam bentuk tepung. 

Terdapat pula kandang closed house, tempat pakan, tempat minum yang 

semuanya digunakan dalam bentuk dan ukuran yang sama. 

3.2.2. Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: kandang, 

koran, kardus, lampu dop 60 watt dan LED 3 watt, kabel, plastik, tempat pakan 

dan minum, timbangan digital, thermohygrometer, sprayer, kalkulator, dan alat 

tulis. 
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 Bahan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:  DOC ayam 

kampung super umur 1 hari, bahan pakan diantaranya: jagung kuning, tepung 

ikan, konsentrat, minyak kelapa, bungkil kedelai, kapur, garam, tepung tulang, 

dan temulawak. 

 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 

 Batasan variabel dan cara pengamatan pada penelitian ini adalah: 

1. Pengukuran lemak abdominal dapat dilakukan dengan cara pengambilan 

sampel ayam paska panen pada tiap kotak sehingga didapatkan sampel 

sebanyak 20 ekor ayam dengan memilih ayam yang memiliki bobot rataan 

pada tiap kotak, dengan selanjutnya dilakukan penimbangan untuk 

mengetahui bobot lemak abdominal pada sampel. Data yang diukur dalam 

bentuk gram/ekor. 

2. Persentase lemak abdominal dapat dihitung setelah melakukan penimbangan 

berat lemak abdominal pada sampel dengan menggunakan perhitungan 

sebagai berikut:  

Persentase lemak abdominal = Berat Lemak (gram) x 100% 

              Bobot Akhir (gram) 

 

3.4. Metode Penelitian 

 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

 

 Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), dengan menggunakan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. 

Rancangan ini digunakan dalam penelitian ini karena materi yang digunakan 
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relative seragam. Materi percobaan yang digunakan adalah ayam kampung super 

dengan bobot badan awalnya relative sama, kandang yang digunakan sama dan 

pakan yang digunakan juga sama. Secara matematik Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dirumuskan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗  

Dimana dari rumus tersebut dapat diterangkan sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑗  :  Nilai pengamatan variabel terukur 

𝜇  :  Nilai rata-rata pengukuran populasi 

𝜏𝑖 :  Pengaruh perlakuan  

𝜀𝑖𝑗  :  Galat 

 Dengan perhitungan model matematik, selanjutnya dilakukan perhitungan 

dengan menggunakan tabulasi data untuk menghitung jumlah kuadrat. Dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Tabel Tabulasi Data 

Perlakuan 
Ulangan 

Ʃyi Rata2 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0        

P1        

P2        

P3        

Ʃ.j      ƩY.. Ʃ 

 Perhitungan jumlah kuadrat:  

1. Faktor Korelasi (FK). 

FK = ∑(yij)
2
 

N 

2. Jumlah Kuadrat Total (JKT). 

JKT = Yij
2
-FK 
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3. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP). 

JKP = ∑yij
2
  - FK 

              r    

4. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT-JKP-JKG 

 

3.4.2. Perlakuan 

 

 Perlakuan penambahan tepung temulawak dalam ransum dibagi menjadi 4 

macam adalah sebagai berikut : 

P0 = Pakan basal 

P1 =Pakan basal + 0,33 % tepung temulawak 

P2 =Pakan basal + 0,67 % tepung temulawak 

P3 =Pakan basal + 1 % tepung temulawak 

 Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga akan 

diperoleh 20 satuan percobaan atau flock. Perhitungan banyaknya ulangan 

didasarkan pada rumus : 

(t x r) -1> 15 

Keterangan : 

t : Perlakuan 

r : Ulangan 
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 Formulasi ransum yang akan digunakan dalam penelitian ini di tunjukan 

dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Formulasi Pakan 

BahanPakan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Jagung Kuning 61,77 61,33 60,88 60,44 

Tepung Ikan 3,00 3,00 3,00 3,00 

Konsentrat 0,25 0,20 0,15 0,10 

Minyak Kelapa 1,85 2,00 2,51 2,30 

Bungkil Kedelai 30,35 30,36 30,37 30,38 

Kapur 0,10 0,10 0,10 0,10 

Garam 0,27 0,27 0,27 0,27 

T. Tulang 2,41 2,41 2,41 2,41 

Temulawak 0 0,33 0,67 1,00 

JUMLAH 100% 100% 100% 100% 

Kandungan 

Nutrien 

(Terhitung) 

    

ME (kkal/kg) 2988,94 3004,32 3001,04 2998,10 

Protein (%) 18,55 20,65 20,62 20,59 

Lemak (%) 4,87 4,84 4,99 5,14 

Serat Kasar (%) 4,56 3,26 3,27 2,28 

Ca (%) 0,92 0,90 0,90 0,89 

P (%) 0,53 0,53 0,52 0,52 

Na (%) 0,15 0,15 0,15 0,15 

ASAM AMINO     

Arginin (%) 0,58 0,57 0,57 0,57 

Histidin (%) 0,23 0,23 0,23 0,23 

Isoleusin (%) 0,48 0,48 0,48 0,48 

Leusin (%) 0,57 0,58 0,58 0,58 

Lisin (%) 0,39 0,39 0,39 0,39 

Metionin (%) 0,24 0,24 0,24 0,23 

Fenilalanin (%) 0,55 0,55 0,55 0,55 

Treonin (%) 0,46 0,45 0,45 0,45 

Triptofan (%) 0,27 0,27 0,27 0,27 

Valin (%) 1,07 1,07 1,07 1,07 
Keterangan : ME = Metabolisme Energi; Ca = Calcium; P = Phosphor; Na = Natrium 
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 Kandungan nutrisi yang terdapat dalam temulawak tersaji pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Kandungan Nutrisi Temulawak 

 Kandungan Nutrisi Kadar (%)  

 Bahan Kering 94,14  

 Lemak 9,04  

 Protein 9,88  

 Serat 2,26  

 Pati 53,00  

 Minyak Atsiri 5,97  

 Kurkumin 2,00  

 Xanthorizol 1,58  
Sumber : Sinurat (2009) 

3.4.3. Denah Percobaan 

 

 Denah percobaan menggunakan 4 perlakuan dan 5 ulangan, setiap ulangan 

terdiri dari 5 ekor ayam. Gambar denah penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

  

Tabel 3.4. Denah Percobaan 

 

3.5. Metode Analisis Data 

 

 Data hasil perhitungan tabulasi data, kemudian dianalisis dengan Analisis 

Variansi (ANAVA), sebagaimana Tabel 3.5. Apabila terdapat pengaruh nyata 

maka akan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Tabel 3.5. Analisis Variansi 

Sumber 

keragaman 

Db JK KT F hitung F. Tabel 

5 % 1 % 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP 

KTG 

  

Acak (t-1)(r-1) JKG KTG    

Total (t.r)-1 JKT   KK-σ100% 

Y 

 

 

P0.4 P3.3 P3.5 P0.2 P2.1 P1.1 P3.4 P0.5 P2.3 P1.4 

P2.4 P1.3 P2.5 P1.5 P1.2 P3.1 P0.1 P3.2 P0.3 P2.2 
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 Selanjutnya jika hasil penelitian berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji 

uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Uji BNT dilakukan untuk mengetahui letak 

perbedaan antar perlakuan, sehingga dapat diketahui pelakuan mana yang terbaik.  

BNTα  = tα x  
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝒓
  

 

Keterangan : 

α : Tingkat signifikan (0,01 dan 0,05) 

t  : Nilai tabel BNT pada taraf 0,01 dan 0,05 

KTG : Kuadrat tengah galat 

r  : Ulangan 

3.6. Pelaksanaan 

 

 Penelitian efektivitas penambahan tepung temulawak (Curcuma 

xanthorriza Roxb) dalam ransum terhadap berat lemak abdominal dan presentase 

lemak abdominal ayam kampung super dilakukan dengan 3 tahap, yaitu : 

 

3.6.1. Persiapan 

 

  Persiapan penelitian meliputi: 

a. Pengecekan fungsi alat-alat penunjang penelitian. 

b. Pembersihan kandang dengan penyemprotan desinfektan  

c. Melengkapi peralatan-peralatan kandang yang kurang. 

d. Menata koran sebagai alas DOC sebanyak 10 lembar. 

e. Menutup setiap flock dengan kardus secara melingkar memperkecil gerak 

DOC dan menjaga panas dalam flock. 

f. Meletakan kawat pada depan flock agar terhindar dari hewan liar. 
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g. Menyiapkan tempat pakan baby chick feeder untuk DOC dan beralih pada 

tempat pakan bentuk talangan ketika sudah bisa makan di talangan. 

h. Menyiapkan tempat minum berbentuk galon dengan ukuran 1 liter untuk 

DOC sampai dengan umur 21 hari dan menggunakan drip cup nipple pada 

umur 22 hari sampai dengan panen. 

i. Menyiapkan bahan pakan dan tepung temulawak yang akan digunakan, dan 

melakukan pencampuran pakan. 

 

3.6.2. Pelaksanaan Penelitian 

 

 Adapun pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan minum air infus sebelum DOC datang.  

b. Menimbang bobot badan DOC secara individual sebelum didistribusikan ke 

dalam masing-masing flock (unit) percobaan secara acak, selanjutnya 

diberikan penanda pada setiap flock. 

c. Membagi ayam ke setiap flock sebanyak 5 ekor per 1 flock.  

d. Pemberian pakan pertama dilakukan setelah 24 jam dari menetasnya DOC. 

e. Memberikan pakan dan minum 2 kali sehari pada pagi dan sore. Pakan yang 

diberikan pada awal pemeliharaan sampai umur 3 minggu menggunakan BR 

1, kemudian setelah minggu ke 3 hingga panen menggunakan pakan hasil 

formulasi ransum. 

f. Setiap 2 hingga 3 hari sekali, dilakukan penggantian koran. 

g. Menimbang pakan yang akan diberikan dan pengecekan suhu kandang pada 

pagi dan sore. 
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h. Menimbang pakan sisa pada pagi hari jam 09.00 WIB. 

i. Manajemen kandang yang rutin yaitu dengan mengecek suhu kandang 

optimal pada yaitu 21
0
C, kelembapan optimal yaitu 50 persen sampai 65 

persen, pemberian vitamin dan recording. 

j. Menimbang bobot badan dilakukan setiap seminggu sekali. 

k. Pemberian vaksin dilakukan ketika ayam umur 4 hari dengan diberikan 

vaksin ND Lasota, umur 7 hari vaksin Gumboro A, umur  11 hari vaksin ND 

IB Kill,  umur 21 hari vaksin Gumboro B dan umur 40 hari vaksin ND Clone. 

l. Pembuatan pakan dengan menyusun formulasi ransum atau pakan. Bahan 

pakan yang digunakan beserta zat nutrisi dari formulasi pakan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3.2.dan kandungan nutrisi tepung temulawak pada 

Lampiran 3. 

m. Panen ayam dan menimbang bobot badan akhir. 

n. Mengambil satu ekor ayam pada tiap flock dengan bobot rata-rata atau 

tengah-tengah untuk dilakukan pembedahan dan pengambilan lemak 

abdominal pada bagian perut, usus, hati, dan yang tidak melekat pada bagian 

tersebut, dengan selanjutnya menimbang lemak abdominal tersebut. 

o. Menghitung persentase lemak abdominal dari data berat lemak abdominal 

yang telah didapatkan untuk kemudian dilakukan pengolahan data. 

 

3.6.3. Pengambilan Data 

 

 Pengambilan data berat lemak abdominal dan persentase lemak abdominal 

pada ayam kampung super dilakukan pada saat setelah pemanenan dengan 

melakukan pembedahan dan penimbangan lemak abdominal.  
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3.7. Jadwal Pelaksanaan 

 

Tabel 3.6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Jenis 

Kegiatan 

Bulan Ke- 

1 2 3 4 

Penyusunan 

formulasi 

ransum 

                

Pembersihan 

Kandang 

dan 

Peralatan 

                

Pemasangan 

Kelengkapan 

Kandang 

                

Pembeliaan 

Bahan Pakan 
                

Pelaksanaan 

Penelitian 
                

Pengambilan 

Data 
                

Pengolahan 

Data 
                

Pelaporan                 

Pengadaan 

Laporan 

                

 


