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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian tentang pemanfaatan tepung olahan biji alpukat sebagai 

subtitusi jagung dalam ransum terhadap kecernaan PK, SK dan laju digesta ayam 

broiler dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 - 29 Juli 2014 di kandang Unggas, 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Analisis 

kadar PK dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Analisis kadar SK 

dilaksanakan di Pusat Studi Pangan dan Gizi, Universitas Gadjah 

Mada,Yogyakarta. 

 

3.1. Materi Penelitian 

 Materi penelitian tahap persiapan adalah biji alpukat dan larutan Kalsium 

Hidroksida Ca(OH)2. Penggunaan Ca(OH)2  atau kapur tohor untuk mengurangi 

kadar tanin didasari oleh adanya pengikatan senyawa tanin oleh ion Ca2
+
 sehingga 

membentuk garam tanat. Ion Ca2
+
 juga dapat meningkatkan aktivitas enzim 

tripsin dan khimotripsin yang berfungsi dalam pencernaan protein, disamping itu 

ion ini juga menyediakan mineral Ca dalam ransum (Akmal, 2008).  

Materi penelitian terhadap pengujian sevara in vivo adalah ayam broiler 

umur 1 hari (Day Old Chick) strain Lohman dari PT. Japfa sebanyak 90 ekor berat 

rata - rata 41,38 ± 1,08 g, desinfektan, vaksin ND (Newcastle Disease) strain La 

Sota. Ransum yang disusun dari campuran jagung kuning, tepung ikan, bungkil 
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kedelai, bekatul, Poultry meat meal (PMM), tepung biji alpukat dan premix. 

Peralatan yang digunakan adalah kompor dan panci untuk merebus biji alpukat 

serta saringan untuk menyaring biji alpukat, pisau, kandang 15 petak (berukuran 

70 x 70 x 70 cm) masing - masing terdiri dari 6 ekor ayam, lampu listrik, tempat 

pakan, tempat minum, termometer, timbangan analitik untuk menimbang eksreta, 

timbangan digital kapasitas 5 kg (tingkat ketelitian 1 g) untuk menimbang ransum 

broiler. Peralatan yang digunakan dalam tahap penampungan eksreta dengan 

metode total koleksi antara lain 15 petak kandang battery, plastik, nampan untuk 

menampung eksreta dan peralatan untuk analisis kadar protein kasar dan serat 

kasar. Ransum yang digunakan untuk penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.  

 Tabel 2. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian 

Bahan pakan T0         T1 T2 T2 

 ----------------(%)---------------- 

Jagung kuning 

Tepung biji alpukat  

Bungkil kedelai 

Bekatul 
PMM  

Tepung ikan 

Premix 

59,00 

- 

15,00 

12,00 
8,00 

5,00 

1,00 

51,50 

7,50 

15,00 

12,00 
8,00 

5,00 

1,00 

44,00 

15,00 

15,00 

12,00 
8,00 

5,00 

1,00 

Jumlah 100 100 100 

Protein kasar
a
 

Energi Metabolis (kkal/kg)
a
  

Lemak kasar 
a
 

Serat kasar
b
 

Kalsium
a
 

Fosfor
a 

Tannin
a 

20,06 

3.079,00 

6,34 

5,12 

0,88 
0,55 

0,27 

20,20 

3.105,00 

6,43 

5,24 

0,93 
0,54 

0,32 

20,33 

3.132,00 

6,52 

5,67 

0,98 
0,54 

0,39 

Keterangan :  

a =  Dianalisis di Lab. Ilmu Nutrisi dan Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian 
Universitas Diponegoro, Semarang. 

b = Dianalisis di Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta. 
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3.2. Metode Penelitian 

 Kegiatan penelitian dibagi menjadi 4 tahap yaitu: 1) tahap persiapan, 2) 

tahap perlakuan, 3) tahap total koleksi, dan 4) tahap analisis. 

 Tahap persiapan adalah tahap pembuatan tepung biji alpukat, persiapan 

kandang dan penyusunan ransum. Tepung biji alpukat diiris dan direndam dengan 

larutan kalsium hidroksida Ca(OH)2 dengan perbandingan 200 g kalsium 

hidroksida dilarutkan dengan 1 liter air selama 30 menit. Biji alpukat direbus 

selama 30 menit, disaring dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 24 

jam. Tepung biji alpukat dibuat dengan cara menggiling biji alpukat dengan 

grinder. 

  Tahap perlakuan meliputi proses pemeliharaan ayam. Pakan perlakuan 

diberikan sampai umur 35 hari. Terdapat 3 perlakuan dengan 5 kali ulangan, 

antara lain T0 = pakan basal tanpa biji alpukat; T1 = pakan basal subtitusi jagung 

dengan tepung biji alpukat 7,5%; dan T2 = pakan basal subtitusi jagung dengan 

tepung biji alpukat 15%. Air minum diberikan ad libitum. 

 Proses vaksinasi dilakukan 1 kali yaitu umur 4 hari dilakukan vaksinasi 

ND strain La sota dengan ditambahkan dalam air minum. Tahap pengumpulan 

data adalah dengan mengukur kecernaan nutrien dan laju digesta. Pengukuran 

kecernaan menggunakan metode total koleksi, lama total koleksi berlangsung 

selama 4 hari dengan menggunakan indikator Ferri oksida. Ayam yang digunakan 

dalam total koleksi diambil secara acak dari setiap unit percobaan, masing - 

masing 1 ekor. Ayam ditempatkan dalam kandang individu untuk diukur 

kecernaan dan laju digesta dan dipuasakan selama 12 jam pada umur 34 hari, pada 



22 
 

umur 35 hari ayam diberikan ransum dengan indikator  secara ad libitum 

kemudian dilakukan penampungan eksreta setelah ada perubahan warna. Umur 36 

hari pakan diberikan ransum tanpa indikator, penampungan eksreta berhenti 

ketika warna merah sudah tidak nampak. Loyang yang digunakan dilapisi terlebih 

dahulu dengan plastik. Penyemprotan HCl 0,2 N dilakukan berkala tiap 2 jam 

sekali yang bertujuan agar N eksreta tidak menguap. Eksreta selanjutnya 

dikeringkan di bawah sinar matahari.  

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis, eksreta yang sudah dikeringkan 

kemudian ditimbang, dihaluskan lalu dianalisis untuk mengetahui kadar PK dan 

SK.  

 

Parameter Penelitian 

 Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu kecernaan PK, SK dan 

laju digesta. Kecernaan PK dan SK dapat dihitung berdasarkan rumus total 

koleksi (Wahju, 2004) yaitu: 

1.  Kecernaan Protein Kasar 

(Konsumsi protein) - (Protein kasar eksreta terkoreksi) 
 100%

(Konsumsi protein)
x

 

Keterangan : 

Konsumsi protein = kadar PK ransum x konsumsi ransum 

Protein eksreta = jumlah eksreta x kadar PK eksreta 

Protein urin  = 30% x PK ekskreta (Muller, 1982)  

Protein Kasar ekskreta terkoreksi  = PK ekskreta – PK urine 

 

2.  Kecernaan Serat Kasar 

(  Konsumsi x SK Ransum) - (  Eksreta x SK Ransum) 
 100%

(  Konsumsi x SK Ransum)
x

 



 

Kecernaan PK 

Kecernaan SK 
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3.  Laju Digesta 

 

Ekskreta berwarna sesuai indikator pertama kali keluar dicatat waktunya 

dengan menggunakan stopwatch, demikian  pula saat ekskreta tidak berwarna 

pertama kali keluar setelah ransum tanpa indikator diberikan lagi. Pengukuran laju 

digesta berlangsung selama 4 hari. Nilai laju digesta diperoleh dari selisih waktu 

saat ransum berindikator dikonsumsi dengan saat ekskreta dengan indikator atau 

tanpa indikator pertama kali keluar, kemudian dihitung rata–ratanya. 

 

3.3. Analisis Statistik dan Hipotesis 

 Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan meliputi:  

T0: Ransum basal 

T1: Ransum basal subtitusi jagung dengan tepung olahan biji alpukat 7,5% 

T2: Ransum basal subtitusi jagung dengan tepung olahan biji alpukat 15% 

 Data hasil penelitian diolah secara statistik dengan analisis ragam 

berdasarkan rancangan acak lengkap dengan model linier aditif sebagai berikut: 

Yij  : μ + τi + εij 

Keterangan :  

Yij  : Angka pengamatan perlakuan pemberian ransum ke - i (1, 2, 3)  

ulangan ke j (1, 2, 3, 4, 5) 

μ  : Nilai rataan umum dari total perlakuan 

τi  : Pengaruh perlakuan pemberian ransum ke - i 

εij  : Galat percobaan yang timbul pada perlakuan pemberian ransum  

ke - i ulangan ke - j 
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apabila hasil analisis menunjukan pengaruh nyata, untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan, dilakukan uji ganda Duncan. 

 

Hipotesis Penelitian 

H0  :  τi  = 0  :  Pemberian ransum yang mengandung tepung olahan biji alpukat 

mempengaruhi kecernaan PK, SK dan laju digesta ayam 

broiler. 

H0  :  τi  ≠ 0  :  Pemberian ransum yang mengandung tepung olahan biji alpukat 

tidak mempengaruhi kecernaan PK, SK dan laju digesta ayam 

broiler. 

H0 diterima apabila F Hitung ≤ F tabel (5%) dan H1 diterima apabila F 

Hitung ≥ F Tabel (5%). Apabila hasilnya menolak H0  dan menerima H1 artinya 

terdapat pengaruh nyata dari perlakuan yang diamati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


