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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

  

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2018 sampai 13 Maret 

2018. Bertempat di kandang peternakan University Farm Universitas 

Muhammadiyah Malang, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang, Provinsi Jawa Timur. Pengujian laboratorium analisis proksimat daging 

dilaksanakan pada tanggal 14 Maret sampai selesai. Bertempat di laboratorium 

Nutrisi Jurusan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi penelitian 

 

Materi percobaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Day 

Old Chick (DOC) ayam kampung super sebanyak 100 ekor dengan  rataan bobot 

badan seragam. Ayam ditempatkan pada kandang baterai koloni dengan isi per 

floknya dapat menampung 5 ekor ayam, sehingga membutuhkan  20 flok untuk 

menampung 100 ekor ayam. Di dalam flok juga diletakkan tempat pakan dan 

tempat minum untuk DOC sampai umur 21 hari.  

Ayam kampung dipelihara sampai bobot akhir mencapai minimal 800 gr 

(0,8 kg) atau kurang lebih selama 2 bulan (61 hari). Materi yang diperlakukan  

berupa temulawak dalam bentuk tepung yang dicampurkan dalam ransum ayam 

kampung super. Pakan dengan campuran tepung temulawak tersebut diberikan 
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pada ayam berumur 22 hari sampai panen, selama DOC sampai umur 21 hari 

diberikan pakan komersial BR1. 

 

3.2.2 Alat dan bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat kandang dan alat uji 

laboratorium antara lain : alat kandang berupa thermometer, higrometer, 

timbangan digital, tempat pakan, tempat minum, plastik, nampan, sapu lidi, 

cangkul, lampu dop 60 watt dan lampu led 3 watt , kabel, ember, timba, karung, 

koran sedangkan alat uji laboratorium berupa timbangan analitik, pisau, 

erlenmeyer, autoclave, cawan petri, gelas kimia, gelas ukur, corong kaca, spatula, 

corong pisah, tabung reaksi, kain kasa asbes, rak tabung reaksi, penjepit kayu, 

oven, bunsen serta alat pendukung lainnya. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 100 ekor 

ayam kampung super, bahan pakan berupa ransum basal yang terdiri dari susunan 

komposisi bahan-bahan pakan yang bernilai gizi tinggi terdiri dari jagung kuning, 

bungkil kedele, tepung ikan, tepung tulang, konsentrat, minyak, garam, kapur 

dengan imbuhan feed additive tepung temulawak.  

 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 
 

Variabel yang diamati terdiri dari : 

1. Kadar bahan organik daging adalah kandungan zat makanan yang diperoleh 

dari pengurangan bahan kering dengan kadar abu. Bahan kering diperoleh dari 

pemanasan sampel menggunakan oven yang bertujuan menghilangkan kadar 

air dalam sampel. Sehingga  rumus untuk mencari bahan kering adalah 100 
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dikurangi kadar air atau berat bahan kering dalam cawan dikurangi berat 

cawan porselen yang digunakan sebagai tempat sampel. Sedangkan kadar abu 

dapat diketahui dari sampel yang ditanur pada suhu 600
0
C selama 1 jam. 

Bahan organik merepresentasikan adanya kandungan protein, kandungan 

lemak, kandungan karbohidrat, kandungan serat kasar dan kandungan vitamin 

didalam bahan pakan.  

Kadar Bahan Organik = 100% - Kadar Abu  

2. Serat kasar daging merupakan senyawa karbohidrat pada daging yang tidak 

dapat dicerna ketika daging dikonsumsi. Cara mengetahui serat kasar daging 

adalah dengan melakukan uji analisis proksimat pada daging. Serat kasar 

hanya dapat dianalisis oleh bahan-bahan kimia seperti asam sulfat (H2SO4) 

dan natrium hidroksida (NaOH). 

 

3.4 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara uji laboratorium analisis proksimat 

yaitu untuk mengetahui kandungan kadar bahan organik dan serat kasar pada 

daging ayam kampung super yang diberi pakan dengan tambahan tepung 

temulawak. 

 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan (eksperimen). Rancangan 

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

dengan menggunakan rumus model matematis sebagai berikut :  

Yij = µ + αi + ∑ij 
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Keterangan :  

Yij = Nilai pengamatan variabel terukur atau variabel terikat  

µ = Nilai tengah atau rata-rata pengukuran populasi 

αi = Pengaruh perlakuan ke i 

∑ij = Kesalahan percobaan/ galat dari perlakuan ke i dan ulangan ke i. 

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

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

 

3.4.2 Perlakuan dan ulangan 

 

Penelitian ini terdiri dari  4 perlakuan dan 5 ulangan dengan membagi 

100 ekor ayam kampung super dalam 20 flok dengan 1 floknya berisi 5 ekor 

ayam kampung super. Perlakuan dalam penelitian ini terdiri atas :  

P0 = Tanpa penambahan tepung temulawak. 

P1 = Penambahan tepung temulawak 0,33% dalam ransum yang diberikan. 

P2 = Penambahan tepung temulawak 0,67% dalam ransum yang diberikan. 

P3 = Penambahan tepung temulawak 1% dalam ransum yang diberikan. 

 

3.4.3 Denah percobaan 

 

Denah percobaan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk gambar pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Denah Percobaan 

 

P0U4 P3U3 P3U5 P0U2 P2U1 P1U1 P3U4 P0U5 P2U3 P1U4 

P2U4 P1U3 P2U5 P1U5 P1U2 P3U1 P0U1 P3U2 P0U3 P2U2 
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3.5 Metode Analisis Data 

 

Data yang telah diperoleh ditabulasi sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Tabel Tabulasi Data 

 

Perlakuan   Ulangan   Jumlah 

Yij 

 U1 U2 U3 U4 U5  

P1       

P2       

P3       

P4       

 

Perhitungan: 

a. Faktor Korelasi (FK)  = ∑(yij)
2
 

                               N 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT)  = Yij
2
- FK 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = ∑yij
2
  - FK 

                                               r 

d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)  = JKT - JKP 

 

Data hasil penelitian dianalisis dengan metode Analisis Variansi (ANAVA) 

sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 3.3 Analisis Variansi (ANAVA) 

 

Sumber 

Variansi 

Db JK KT F hitung F. Tabel 

5 % 1 % 

Perlakuan             t-1 JKP 

Galat t (r-1) JKG 

Total  N-1 JKT   KK = α/Y 

x 100% 
 

 

 Apabila terdapat pengaruh nyata pada penelitian ini, dilakukan uji lanjutan 

yaitu dengan Uji Beda Nyata (BNT) terkecil dengan menggunakan rumus : 

 BNTα = tα x  
    

 
 

 

Keterangan : 

α  = tingkat signifikan (1% dan 5%) 

t  = nilai tabel BNT pada taraf 0,05 dan 0,01 

KTG  = kuadrat tengah galat 

r  = ulangan 

 

3.6 Pelaksanaan 
 

3.6.1 Tahap persiapan 

 Persiapan penelitian dilakukan dengan menyusun proposal penelitian, 

seminar proposal penelitian, mempersiapkan kandang dengan terdiri dari beberapa 

kegiatan seperti :  membersihkan kandang per floknya dari sawang, mencuci 

tempat pakan, tempat minum dan nampan, membersihkan bagian depan flok 

(tempat meletakkan pakan) dengan kain lap yang dibasahi, menyapu lantai dasar 

kandang, membersihkan selokan (bagian bawah kandang/tempat feses), menutup 

tirai kandang, menyemprotkan desinfektan pada seluruh bagian kandang , 

penyusunan ransum dan pengecekan peralatan kandang, menyiapkan bahan-bahan 
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ransum ternak dengan imbuhan tepung temulawak serta mempersiapkan 

pemesanan laboratorium untuk uji analisis proksimat daging dan kecernaan. 

  

3.6.2 Pelaksanaan penelitian 

 

Adapun pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Survey lokasi kandang yang akan digunakan penelitian. 

2. Mempersiapkan kandang dan perlengkapan kandang seperti tempat 

pakan dan tempat minum sebanyak 20 buah, alat kebersihan : sapu lidi, 

kain lap, selang air, nampan, koran, kardus, lampu penerang (lampu 

dop 60 watt untuk DOC umur 1 hari sampai 21 hari dan lampu led 3 

watt dari umur 22 hari sampai panen) , kabel, timbangan analitik dan 

data recording. 

3. Menyusun ransum dengan penambahan tepung temulawak seperti pada 

Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Formulasi Pakan Ayam Kampung Super 

 

Bahan Pakan 
Perlakuan 

P0 (0%) P1(0,33%) P2(0,67%) P3(1%) 

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 2,15 2,30 

Bungkil kedele 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 

Tepung tulang 2,41 2,41 2,41 2,41 

Temulawak 0 0,33 0,67 1,00 

Total (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 

Kadar Air 12,79 12,76 12,36 12,89 

Bahan Kering 87,21 87,24 87,64 87,11 

Abu 5,86 5,24 4,98 5,31 

Protein  21,57 20,40 19,97 21,45 

Lemak Kasar 5,36 4,62 4,81 4,47 

Serat Kasar 3,68 3,47 3,35 3,80 

Komposisi zat-zat makanan 

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 

Fenilanin (%) 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 

Sumber : Hasil analisa proksimat laboratorium sentral 

4. Menimbang bobot badan DOC satu per satu serta diberi penanda yang 

terbuat dari isolasi kertas dan diikatkan pada kaki ayam, kemudian 

DOC tersebut diletakkan pada setiap flok secara acak. 

5. Memberikan pakan berupa BR1 pada umur 1 sampai 21 hari secara 

bertahap dan minum 2x sehari menggunakan tempat minum manual 

secara rutin pada pagi dan sore . Sedangkan untuk ayam berumur 22 
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hari sampai panen diberikan pakan formulasi dengan tambahan feed 

additive tepung temulawak dengan pemakaian tempat minum nipple. 

6. Manajemen kandang yang rutin yaitu pengecekan suhu dan 

kelembaban, pemberian vaksin (Vaksin ND lasota, Vaksin gumboro A 

untuk umur 7 hari, vaksin ND kill untuk umur 11 hari, vaksin gumboro 

B untuk umur 21 hari dan vaksin ND clone untuk umur 40 hari) dan 

recording (pencatatan) dilakukan setiap hari setiap jadwal pemberian 

pakan dan minum. Melakukan penimbangan bobot badan setiap 7 hari 

sekali dengan timbangan analitik. 

7. Pemeliharaan dilakukan kurang lebih 8 minggu (2 bulan) sampai 

mencapai bobot akhir minimal 0,8 kg. 

8. Menimbang bobot badan akhir dengan timbangan analitik. 

9. Mengambil satu ekor ayam per floknya dengan bobot rataan tengah 

sebanyak 20 ekor (20 sampel) dan disembelih serta dibersihkan dari 

bulu dan darah kemudian menimbang berat karkas. 

10. Mengambil sampel uji analisis proksimat secukupnya yaitu berupa 

daging pada bagian dada ayam kampung super sebanyak 60 gr (sesuai 

dengan kebutuhan laboratorium). Daging pada dada ayam merupakan 

bagian dengan prosentase daging yang lebih tinggi dibanding bagian 

lainnya serta rendah lemak . 

11. Melakukan uji analisis proksimat di laboratorium untuk mengetahui 

kandungan kadar bahan organik serta serat kasar pada daging ayam 

kampung super yang dilaksanakan kurang lebih 2 minggu. 
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12. Mencatat dan menganalisis hasil dari kandungan bahan organik dan 

serat kasar pada daging ayam kampung super. 

13. Membuat laporan hasil penelitian. 

 

3.6.3 Analisis data 
 

Data kadar bahan organik dan kadar serat kasar dianalisis dengan 

menggunakan analisis variansi menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).  

 

3.7 Jadwal 

 

Jadwal kegiatan dari penelitian pengaruh penambahan tepung temulawak 

dalam ransum ternak terhadap kandungan kadar bahan organik dan serat kasar 

daging ayam kampung super sebagaimana Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian 

 

Kegiatan 

Waktu pelaksanaan 

Januari Februari Maret  

minggu ke- minggu ke- 
minggu 

ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Survei tempat √           

Pelaksanaan perizinan √           

Persiapan alat dan bahan √           

Pelaksanaan penelitian  √ √ √ √ √ √ √ √   

Pengumpulan data       √ √ √ √   

Analisa data       √ √ √ √  

Evaluasi kegiatan    √ √   √ √   

Pembuatan laporan        √ √ √ √ 

 

 


