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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 2 September - 11 Oktober 2014 di 

Kandang Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, 

Semarang.Analisis pakan dilakukan di Laboratorium Mutu Pakan, Sekolah Tinggi 

Penyuluhan Pertanian, Magelang.Analisis heterofil limfosit dilakukan di 

Laboratorium Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta. 

 

3.1. Materi 

Materi yang digunakan adalah ayam broiler unsexed umur 18 hari 

sebanyak 120 ekor dengan bobot rata-rata 548,8 ± 23,06 gram (CV sebesar 

4,20%), ransum, kandang, peralatan dan obat.  Bahan pakan penyusun ransum 

terdiri dari bekatul, jagungkuning, bungkil kedelai, tepung ikan, MBM, premix, 

pollard dan tepung ampas kecap fermentasi. Komposisi dan kandungan nutrisi 

bahan pakan penyusun ransum dapat dilihat pada Tabel 3.Ayam broiler umur 0-2 

minggu menggunakan ransum komersial BR-1 dengan Protein Kasar (PK) 23% 

dan Energi Metabolisme (EM) 2900 kkal/kg dan ransum penelitian (ayam broiler 

umur 3-6 minggu) dengan PK 22% dan EM 3000 kkal/kg.  

Kandang yang digunakan yaitu kandang tipe open house dengan sistem 

litter menggunakan sekam padi, terdiri dari 20 pen, ukuran setiap pen masing-

masing  1 x 1 meter. Lay out kandang dapat dilihat pada Lampiran 3.  
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Tabel 3. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian 

Bahan Pakan T0 T1 T2 T3 T4 

 
--------------------------%------------------------------ 

Bekatul 11 11 12 12 11 

Jagung 48 46 43 39 38 

Tepung Ikan 7 7 7 7 7 

Bungkil Kedelai 13 11 9 7 7 

MBM 15 15 15 14 13 

Ampas kecap 0 5 10 15 20 

Top Mix 1 1 1 1 1 

Pollard 5 4 3 5 3 

Jumlah 100 100 100 100 100 

Kandungan Nutrisi 

     EM (kkal/kg) 3037,11 3044,96 3040,98 3046,50 3079,32 

Protein Kasar (%)** 21,84 21,85 21,93 21,80 21,97 

Lemak Kasar (%)** 7,03 7,56 8,14 8,67 9,25 

Serat Kasar (%)** 4,74 5,04 5,48 5,94 6,05 

Abu (%)** 10,71 10,48 10,22 10,07 9,91 

Ca (%)*** 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 

P(%)*** 0,87 0,85 0,84 0,83 0,79 

Keterangan: 

 : EM dihitung dari 72% Gross Energi (Schaible, 1979) 

** : Hasil analisis di Laboratorium Pengujian Mutu Pakan, Sekolah 

Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang 

*** : Hasil analisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian antara lain sapu, selang air, 

ember, tirai plastik, sekop, semprotan,lampu pijar dengan daya 100 watt sebagai 

pengganti brooder, bambu, kawat, timbangan digital, tempat pakan dan minum, 

termometer, higrometer, disposible syringe 1 ml, tabung Ethylen Diamine Tetra 

Acid (EDTA), kapas, alkohol, es batu, kertas label dan alat tulis.Peralatan yang 

digunakan dalam proses fermentasi antara lain, panci kukus, kompor, pengaduk, 

ember, saringan, terpal dan kertas penutup. Bahan yang digunakan dalam proses 
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fermentasi antara lain, ampas kecap diperoleh dari perusahaan kecap “Mirama” 

Semarang, air hangat, molases, asam asetat (CH3COOH) kosentrasi 98% 

diperoleh dari Toko kimia Indrasari, Semarang dan kapang T.viride65,33x 105 

cfu/ml,diperoleh dari Universitas Gadjah Mada (UGM).Bahan yang digunakan 

pada tahap persiapan adalah air gula, kapur, desinfektan dan deterjen. Obat-obatan 

yang digunakan yaituobat anti stress dan vaksin. 

 

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Rancangan percobaan  

Model rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan sehingga ada 20 unit 

percobaan.  Masing-masing percobaan terdiri dari 6 ekor ayam broiler unsexed, 

sehingga ada 120 ekor ayam. 

 

3.2.2. Tahap persiapan 

Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap, yang meliputi tahap persiapan, 

tahap perlakuan dan tahap pengambilan data. 

Tahap persiapan meliputi persiapan kandang, penyusunan ransum, dan 

adaptasi. Tahap persiapan kandang meliputi sanitasi kandang dan sekitarnya, 

pembuatan sekat untuk masing-masing unit kandang yang terbuat dari bambu 

dilanjutkan dengan pengapuran, dilakukan penyemprotan dengan antiseptik. 

Pemberian alas kandang menggunakan sekam, menyiapkan peralatan pakan dan 

minum, alat pemanas, air gula dan vaksin. 
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Tahap penyusunan ransum meliputi pemilihan bahan pakan yang akan 

digunakan. Analisis bahan pakan dilakukan untuk menghitung kandungan nutrisi 

dan kebutuhan ransum.  

Proses pembuatan fermentasi ampas kecap yaitu melakukan perendaman 

ampas kecap yang masih basah dengan air panas pada suhu awal 70°C dengan 

asam asetat dan pH 3 menggunakan ember selama 24 jam, perbandingan antara 

ampas kecap : air : asam asetat adalah 1 kg  : 2 liter : 7,2 cc. Ampas kecap setelah 

24 jam dicuci dengan air yang mengalir hingga pH 7.  Pengeringan dilakukan 

dibawah sinar matahari selama 2-3 hari, kemudian ampas kecap yang sudah 

kering menjadi tepung digiling. Tepung ampas kecap ditambahkanT. viride, 

molases dan air diaduk rata dan diperam selama 2 minggu. 

 

 

 

Ilustrasi 2. Diagram Alir Pembuatan Tepung Ampas Kecap 
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3.2.3. Tahap perlakuan  

Perlakuan ransum selama pemeliharaan sebagai berikut : 

T0 = ransum kontrol (0% ampas kecap fermentasi) 

T1= ransum dengan 5% ampas kecap fermentasi 

T2 = ransum dengan 10% ampas kecap fermentasi 

T3 = ransum dengan 15% ampas kecap fermentasi 

T4 = ransum dengan 20% ampas kecap fermentasi 

Tahap perlakuan dilakukan saat ayam mencapai umur 18 hari setelah  

melakukan adaptasi menggunakan pakan T0 dan pakan komersial. Tahap adaptasi 

dilakuakan pemberian air gula pada Day Old Chicks (DOC), pemberian pakan 

komersial menggunakan BR-1, umur 4 hari melakukan vaksinasi ND melalui tetes 

mata. Setelah 7 hari dilakukan adaptasi terhadap ransum dengan pakan komersial 

dan penambahan T0 sebesar 0,25%, 0,50%, 0,75% dan 100% T0 sampai umur 18 

hari. 

Tahap perlakukan dilaksanakan selama 3 minggu dengan pemberian 

kombinasi ransum dan tepung ampas kecap fermentasi sesuai dengan level 

penggunaan tepung ampas kecap fermentasi.Penimbangan sisa pakan dilakukan 

setiap hari untuk menghitung konsumsi pakannya dan penimbangan bobot badan 

dilakukan setiap satu minggu sekali untuk menghitung pertambahan bobot 

badan.Pengukuran suhu dan kelembaban teratur dilakukan di ruang kandang 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta melakukan vaksinasi. 
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3.2.4. Parameter 

Parameter yang diamati meliputi : 

a. Persentase bobot limpa diperoleh dengan cara menimbang bobot limpa 

menggunakan timbangan analitik dari sampel 2 ekor ayam secara acak dari 

setiap unit percobaan dihitung rata-rata dan dibagi dengan bobot hidup 

dikali 100%. 

b. Persentase bobot bursa fabrisius diperoleh dengan cara menimbang bobot 

bursa fabrisius menggunakan timbangan analitik dari sampel 2 ekor ayam 

secara acak dari setiap unit percobaan dihitung rata-rata dan dibagi dengan 

bobot hidup dikali 100%. 

c. Rasio Heterofil Limfosit (H/L) diperoleh dengan cara membandingkan 

jumlah heterofil dan limfosit dari sampel darah 1 ekor ayam secara acak 

dari setiap unit percobaan.  

 

3.2.5. Tahap pengambilan data 

Pengambilan data dilakukan pada akhir penelitian dengan mengambil 

sampel 2 ekor ayam secara acak dari setiap percobaan, ayam dipuasakan selama 6 

jam kemudian ditimbang bobot hidupnya. Darah diambil dari bagian pembuluh 

vena brachialis sebanyak 0,5-1 ml, untuk pengujian rasio heterofil limfosit (H/L). 

Ayam dipotong dalam bentuk karkas kemudian diambil organ bursa fabrisius dan 

limpa, kemudian ditimbang masing-masing organ dan dicatat hasilnya.  
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3.2.6. Analisis Data  

Model matematika rancangan percobaan yang digunakan adalah: 

Yij = µ + τi+ εij ;  i = (1,2,3,4,5) dan j = (1,2,3,4) 

 

Keterangan :  

Yij = hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum (rata-rata) hasil pengamatan 

τi  = Pengaruh perlakuan pemberian tepung ampas kecap fermentasi ke-i 

εij = Pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan prosedur analisis ragam 

(Analysis of Variance / Anova) derngan uji F pada taraf 5% untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan. 

 

Hipotesis statistik : 

H0 →τ0=τ1=........= τ4 = 0, (Artinyatidak terdapat pengaruh pemberian tepung 

ampas kecapfermentasiterhadap bursa fabrisius, limpa dan rasio H/L ayam 

broiler). 

H1→ minimal ada satu τi≠ 0 (1,2,3,4,5), (Artinya minimal ada satu perlakuan 

pemberian tepung ampas kecapfermentasiterhadap bursa fabrisius, limpa 

dan rasio H/L ayam broiler). 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

 F hitung  F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

 F hitung ≥ F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 


