
23 
 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan 13 Januari 2018 sampai dengan 8 Maret 2018. 

Tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu di experimental farm closed house 

Universitas Muhammadiyah Malang Dusun Gondang, Desa Tegalgondo, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

 3.2.1 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Day Old Chick (DOC) ayam 

kampung super strain platinum sebanyak 100 ekor. Bobot badan awal DOC ayam 

kampung super yaitu berkisar antara 35 gram sampai dengan 55 gram, dengan rataan 

bobot 42,51 ± 4,13. Dipelihara sampai dengan 55 hari.  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu temulawak. Temulawak yang 

ditambahkan pada pakan yaitu berupa tepung. Temulawak diperoleh dari penjual 

tanaman herbal di pasar. Temulawak terlebih dahulu di uji proksimat untuk 

mengetahui kandungan nutrisinya. 

 Kandang yang digunakan pada saat penelitian yaitu kandang baterai bersusun 3, 

namun yang digunakan untuk penelitian hanya susunan tengah dengan jumlah flock 

seabnyak 20. Kapasitas kandang tersebut yaitu sekitar 1.200 ekor ayam dengan lebar 

8 meter dan panjang 30 meter.  Kandang closed house dilengkapi blower dan cooling 

pad serta peralatan pakan yang minum yang berupa litter. 
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 3.2.2 Alat Dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain timbangan, tempat pakan, 

tempat minum, termometer dan lampu. Alat yang digunakan untuk mengukur kadar 

abu dan protein kasar daging ayam kampung adalah timbangan analitik, labu destilasi 

(250 ml), gelas ukur (25 ml, 50 ml), beaker glass (250 ml), alat destilasi, pipet 

volume 5 ml, buret 25 ml, cawan porselin, eksikator, tanur dan penjepit. 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari koran, bahan 

pakan adalah tepung temulawak serta bahan pakan lain yang terdiri dari bekatul, 

jagung kuning, tepung ikan, kosentrat, minyak kelapa, bungkil kedelai, kapur dan 

garam. Bahan yang digunakan dalam pengukuran kadar abu dan protein kasar daging 

ayam kampung antara lain H2SO4 (95-97%), NaOH 50%, HCL 0,1 N, indikator PP 

1%, NaOH 0,1 N, dan Zink powder/Zn. 

3.3 Batas Variabel Dan Cara Pengamatan 

1. Abu merupakan bahan yang ditanur pada suhu 600ºC dan selama 1 jam. 

Penentuan kadar abu daging ayam kampug  ini mengunakan rumus sebagai 

berikut :   

Kadar Abu=
Berat Pengabuan-berat cawan kosong

Berat sample
x 100% 

 

2. Protein adalah senyawa organik nitrogen kompleks yang esensial bagi proses 

kehidupan dan merupakan unsur pokok dalam makanan. Penentuan kadar 

protein kasar daging ayam kampug mengunakan metode Kjedahl yang terbagi 
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menjadi 3 tahap, yaitu: proses destruksi (oksidasi), proses destilasi 

(penyulingan) dan proses titrasi. Proses destruksi yaitu suatu perlakuan untuk 

melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk unsur di dalamnya dapat 

dianalisis. Proses destilasi yaitu pemisahan komponen dari suatu campuran 

yang berupa larutan cair-cair, sedangkan titrasi yaitu penentuan banyaknya 

suatu larutan dengan konsentrasi yang materi yang dapat diukur sehingga 

kandungan berupa unsur diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara 

lengkap. Cara perhitungan protein kasar yaitu menggunakan rumus : 

Protein Kasar = Kandungan Nitrogen (N) x 6,25 

Metode Penelitian  

3.3.1 RancanganPercobaan 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan (eksperimen). Rancangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Setiap petak 

percobaan terdapat lima ekor ayam. Rumusan model matematik RAL adalah sebagai 

berikut : Yij= µ + τi + ij 

Keterangan dari rumus tersebut adalah : 

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

µ = Nilai rata-rata pengukuran populasi 

τi = Pengaruh aditif  perlakuan ke i 

ij = 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 dan Ulangan 

 Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini, adalah : 

P0: campuran pakan tanpa temulawak (sebagai kontrol) 

P1: campuran pakan dengan temulawak 0,33% 
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P2: campuran pakan dengan temulawak 0,67% 

P3: campuran pakan dengan temulawak 1% 

Adapun kandungan nutrisi pemberian pakan setiap perlakuan dapat dilihat 

pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Formulasi Pakan yang diberikan pada Ayam Kampung Super 

Bahan Pakan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Jagung Kuning 61,72 61,34 60,88 60,39 

Tepung Ikan 3 3 3 3 

Konsentrat 0,25 0,2 0,15 0,1 

Minyak Kelapa 1.85 2 2,15 2,3 

Bungkil Kedele 30,35 30,36 30,37 30,38 

Kapur 0,1 0,1 0,1 0,1 

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 

JUMLAH 100% 100% 100% 100% 

Kandungan Nutrien dan Energi (Terhitung)  

ME (kkal/kg) 3007.26 3004,35 3001,04 2998,10 

Protein (%) 21,57 20,40 19,97 21,45 

Lemak (%) 5,36 4,62 4,81 4,47 

SeratKasar (%) 3,68 3,47 3,35 3,80 

Ca (%) 0,90 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 (%) 0,56 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 : Ca=Kalsium; ME=Metabolisme Energi; P=Fosfor; Na=Natrium 
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Tabel 3.2 Kandungan Nutrisi Temulawak 

Imbuhan 

Pakan 

Kandungan Nutrisi (%) 

Kadar Air Abu Protein 
Lemak 

Kasar 

Serat 

Kasar 

Temulawak 16,74 22,23 7,52 10,74 4,90 

  Sumber : (Data Penelitian) 

 

Penilitiaan ini menggunakan 4 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga diperoleh 

20 (Flock atau satuan percobaan). Perhitungan banyaknya ulangan didasarkan pada 

rumus :(t x r) – 1 ≥ 15 

Keterangan : 

t : Treatment atau perlakuan 

r : Replication atau ulangan 

 

3.4.3 Denah Penelitian 

Denah pada penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 5 ulangan, setiap 

ulangan terdiri dari 5 ekor ayam kampung super, maka terdiri dari 20 flock. Adapun 

denah penelitian yang digunakaan dalam experimental farm, sebagaimana Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Denah Penelitian 

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 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan ditabulasi sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut. 
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 Tabel 3.4 Tabulasi data 

Perlakuan  Ulangan  

1        2       3      4      5 

Jumlah 

Γί 

Rata – rata 
𝑥 

P0 

P1 

P2 

P3 

 Γίj γ1 

γ2 

γ3 

γ4 

γ5 

 

  Ʃγ Ʃ 𝑥 

 

Perhitungan 

a. FK = ∑(yij)2 

N 

b. JKT = Yij2-FK 

c. JKP = ∑yij2  - FK 

r 

d. JKG = JKT-JKP-JKG 

Data hasil penelitian dianalisis dengan metode Analisis Variansi (ANAVA), 

sebagaimana Tabel 3.5. 

   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 

 

 

Selanjutnya apabila hasil penelitian berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji 

BNT (Beda Nyata Terkecil). Uji BNT dilakukan guna mengetahui letak perbedaan 

antar perlakuan, sehingga dapat diketahui pelakuan mana yang terbaik. 
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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 

3.6.1 Tahap Persiapan 

Persiapan yang dilakukan yaitu meliputi pembersihan kandang dan sanitasi 

kandang. Sanitasi kandang menggunakan saldes sebanyak 1ml setiap 1 liter air. 

Menyiapkan sebanyak 20 flock yang akan digunakan untuk penelitian dan 

memasangkan koran sebanyak 10 lapis pada setiap flock. Menyiapkan alat alat 

kandang serta mengontrol fungsi alat didalam kandang seperti blower dan cooling 

pad. Menyiapkan dan membenahi listrik serta membuat sambungan kabel pada flock 

yang digunakan penelitian.  

Menyusun formulasi ransum meggunakan excel, seelanjutnya menyiapkan 

semua bahan pakan yang akan diberikan pada ternak. Mencampur seluruh bahan 

pakan menjadi pakan sebelum ternak datang. Menyimpan pakan di tempat yang aman 

dan tidak lembab yaitu berada di dalam kandang bagian depan. Membuat air gula 

untuk diberikan pada DOC saat baru tiba di kandang, serta menyiapkan vaksin yang 

akan diberikan pada ternak. 
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3.6.2 Pelaksanaan Penelitian 

  Memberikan air gula pada saat DOC baru datang di kandang. Menimbang 

bobot badan DOC keseluruhan sebelum dibagikan dalam flock, lalu memasang 

nomor di kaki. Membagikan DOC ayam kampung super kesetiap flock sebanyak 5 

ekor per 1 flock. Memberikan pakan dan minum 2 kali sehari pada pagi dan sore. 

Pakan yang diberikan pada umur 1 sampai 21 hari menggunakan BR 1, kemudian 

setelah umur 22 hari hingga panen menggunakan pakan hasil formulasi serta air 

minum yang diberikan secara adlibitum.  

Melakukan penggantian koran 2-3 hari sekali pada setiap flock hingga ayam 

berumur 20 hari. Menimbang pakan yang akan diberikan serta menimbang sisa pakan 

yang terdapat ditempat pakan. Memberikan 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. 

Melakukan pengontrolan suhu dan kelembaban didalam kandang serta 

mengamati kesehatan ayam disetiap flock. Melakukan pencatatan recording 

penelitian diantaranya yaitu meliputi suhu, kelembaban, kondisi ayam dalam setiap 

flock, pakan yang diberikan, pakan sisa yang terdapat pada tempat pakan, vaksin serta 

vitamin yang digunakan. Melakukan uji proksimat kandungan pakan yang diberikan 

pada ternak selama penelitian di Laboratorium Nutrisi Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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Memelihara ayam sampai dengan 55 hari dengan bobot badan mencapai 0,8 

kg. Menimbang bobot badan akhir serta mengambil 1 ayam disetiap flock untuk 

diambil dagingnya. Daging yang diambil digunakan sebagai sampel yaitu bagian 

dada sebanyak 800 gram. Melakukan uji di Laboratorium untuk mengetahui 

kandungan abu dan protein kasar daging ayam kampung super sebanyak 20 sampel. 

3.6.3 Pengambilan Data 

 Pengambilan data dilakukan setelah pemeliharaan selesai dilakukan, dimana 

dalam pengambilan data untuk mengetahui kadar abu dan protein kasar daging ayam 

kampung dibutuhkan daging ayam bagian dada. Daging ayam kampung kemudian 

dilakukan uji proksimat untuk mendapatkan kadar abu dan protein kasar di 

Laboratorium Nutrisi Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 

 

 

 

 


