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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2011 sampai 3 

Januari 2012, berlokasi di Kandang Fakultas Peternakan dan Pertanian, 

Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah anak ayam broiler Day 

Old Chick (DOC) unsex, strain ross dengan merk dagang CP 707, sejumlah 200 

ekor dengan rata-rata bobot badan 46,01±4,88 gram, ditempatkan ke dalam 20 

unit percobaan. Kandang sistem litter dengan alas sekam,  ukuran kandang 1 x 1 

m. Peralatan yang digunakan adalah 20 buah tempat pakan gantung, 20 buah 

tempat minum gantung, termohigrometer digantung di dalam ruangan kandang 

untuk mengukur suhu dan kelembaban kandang, 20 buah lampu 100 watt sebagai 

pemanas ditempatkan dalam unit percobaan, tiap unit terdapat 1 buah lampu dan 1 

buah lampu penerang kandang.  

Timbangan elektrik untuk menimbang bobot badan ayam dan pakan 

dengan kapasitas maksimal  5 kg dengan tingkat ketelitian 1 gram, tirai plastik 

untuk menutup kandang, desinfektan rodalown untuk sanitasi kandang, vitamin 

dan obat-obatan. Pakan yang digunakan adalah pakan komersial dengan 

kandungan protein 22,69% dianalisis di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dapat dilihat di 
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Lampiran 1. dan dikonversikan dengan dasar kering udara dapat dilihat di 

Lampiran 3. energi metabolis 2.935 kkal/kg yang dihitung dengan rumus 

Carpenter dan Clegg (1956) yang disitasi oleh Amrullah (2004) terlampir di 

Lampiran 4. Standar kebutuhan pakan di Lampiran 2.   

 

 Tabel 1. Kebutuhan Pakan Ayam Broiler  

 

Minggu Hari Jumlah Konsumsi Konsumsi Pakan Kumulatif (Gram) 

1 1-6 150 150 

2 7-14 365 515 

3 15-20 660 1175 

4 21-38 945 2120 

5 29-35 1177 3297 

Sumber : PT. Charoen Pokphand (2010) 

 

 

Pakan yang digunakan pada periode awal sampai akhir menggunakan 

pakan komersial, kandungan gizi pakan dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

3.2. Metode Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap, yang meliputi tahap 

persiapan, tahap perlakuan, tahap pengambilan data serta analisis data hasil 

penelitian. 

 

3.2.1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi persiapan kandang, perlengkapan pemeliharaan, 

analisis pakan dan alat-alat pendukung yang akan digunakan dalam penelitian, 

pengadaan anak ayam (DOC), penimbangan, kemudian dilakukan pengacakan dan 

ditempatkan di unit percobaan. 



15 

 

3.2.2. Tahap perlakuan 

 Ayam dipelihara selama 1 – 35 hari, Pakan diberikan ad libitum pada umur 

1-7 hari. Setelah itu pembatasan pakan berbagai frekuensi pemberian pada umur 

8-21 hari, perlakuan 4 kali pemberian pada pukul 06.00, 10.00, 14.00 dan 18.00;  

3 kali pemberian pada pukul 06.00, 14.00 dan 18.00 dan 2 kali pemberian 

diberikan pada pukul 06.00 dan 14.00, Ayam umur 21-35 hari diberikan pakan ad 

libitum kembali.  

Kriteria perlakuan adalah sebagai berikut : 

T0 : Pemberian pakan ad libitum  

T1 : Pemberian pakan 75 % dari konsumsi standar dengan frekuensi pemberian 4 

kali sehari 

T2 : Pemberian pakan 75 % dari konsumsi standar dengan frekuensi pemberian 3 

kali sehari 

T3 : Pemberian pakan 75 % dari konsumsi standar dengan frekuensi pemberian 2 

kali sehari 

 

3.2.3. Teknik pengambilan data 

Parameter pengamatan yaitu bobot akhir, lemak abdominal, dan kadar 

lemak hati 

1. Bobot badan akhir diperoleh dengan cara menimbang bobot ayam diakhir  

penelitian (umur 35 hari) dengan menggunakan alat timbang digital, kapasitas 

maksimal  5 kg dengan tingkat ketelitian 1 gram. 
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2.  Lemak abdominal diperoleh dengan cara memisahkan lemak pada bagian 

rongga perut. Lemak ditimbang dengan alat timbang digital dengan kapasitas 

maksimal 5 kg dengan tingkat ketelitian 1 gram dan persentase dihitung 

dengan cara membandingkan bobot lemak abdominal dengan bobot hidup 

kemudian dikalikan 100%. 

3.  Lemak hati diperoleh dengan cara  mengambil sampel hati percobaan, 

sehingga ada 20 hati ayam broiler kemudian  menganalisis kadar lemak yang 

terkandung dalam hati di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. 

 

3.2.4. Rancangan percobaan 

Penelitian menggunakan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), yaitu dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan sehingga ada 20 unit percobaan. 

Setiap unit percobaan terdiri dari 10 ekor ayam, sehingga semua ada 200 ekor 

ayam. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam 

dengan uji F pada taraf uji 5%. Jika terdapat perbedaan antar perlakuan, 

dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan untuk mengetahui letak perbedaan. 

Model linier dari RAL adalah : 

Yij = µ + τi + εij 

i =  (1, 2, 3, 4) 

j = (1, 2, 3, 4, 5) 

Keterangan : 

Yij     = Performans ayam broiler ke-j yang memperoleh perlakuan pembatasan    

             pakan pada berbagai frekuensi pemberian ke –i 
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µ       =  Nilai tengah umum perlemakan ayam broiler 

τi         = Pengaruh aditif dari perlakuan pembatasan pada berbagai frekuensi    

            pemberian pakan ke-i 

εij       = Pengaruh galat percobaan pada ayam broiler ke-j yang memperoleh      

            perlakuan   pembatasan pakan pada berbagai frekuensi pemberian ke-i 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam, adapun kriteria 

penguji adalah sebagai berikut : 

Jika F hit < F tabel, maka H0 diterima dan HI ditolak 

Jika F hit ≥ F tabel, maka HI diterima dan H0 ditolak  

 

3.2.5. Hipotesis statistik 

H0 : τ0=τ1 = (yang berarti tidak terdapat pengaruh pembatasan pakan pada berbagai 

frekuensi pemberian terhadap perlemakan ayam broiler) 

H1 : τ0≠τ1= (yang artinya terdapat pengaruh pembatasan pakan berbagai frekuensi 

pemberian yang mempengaruhi perlemakan ayam broiler). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


