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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Penambahan Tepung Jahe (Zingiber 

officinale Rosc.) dalam Ransum Ayam Broiler terhadap Jumlah Eritrosit, Kadar 

Hemoglobin dan Nilai Hematokrit” dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 

– 23 Januari 2017 di kandang ayam broiler milik Bapak Hadi yang terletak di desa 

Sodong, kelurahan Cangkiran, kecamatan Mijen, kota Semarang. 

 

 3.1. Materi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 100 ekor day old chick 

(DOC) ayam broiler unsex berumur satu hari dengan bobot rata-rata 36,17±0,22 g. 

Kandang yang digunakan adalah kandang koloni ukuran 1m×1m×0,5 m dengan 

jumlah petak sebanyak 20 buah sehingga setiap unit perlakuan berisi 5 ekor ayam. 

Ransum yang digunakan adalah ransum komersial dengan kandungan kadar air 

13,0%; protein 23,0%; lemak 5,0%; serat kasar 5,0%; abu 7,0%; kalsium 0,9% 

dan fosfor 0,6%, tepung Jahe dan sekam sebagai alas kandang. Alat yang 

digunakan adalah timbangan untuk menimbang pakan, thermohygrometer untuk 

mengukur suhu dan kelembaban lingkungan, spuit untuk mengambil sampel 

darah, tabung vacutainer EDTA untuk menampung sampel darah dan cool box 

untuk menampung sampel darah menuju laboratorium untuk dilakukan analisis. 
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3.2. Metode 

3.2.1. Rancangan penelitian 

 

    Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, dimana setiap ulangan berisi 5 ekor 

ayam. 

Perlakuan yang diberikan selama penelitian adalah : 

T0 : Pakan basal tanpa penambahan tepung Jahe 

T1 : Pakan basal + 0,5% tepung Jahe 

T2 : Pakan basal + 1% tepung Jahe 

T3 : Pakan basal + 1,5% tepung Jahe 

 

3.2.2. Parameter penelitian 

 

 Penelitian ini memiliki dua parameter yaitu parameter utama dan parameter 

pendukung. Parameter utama meliputi jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan 

nilai hematoktit. Parameter pendukung meliputi suhu dan kelembaban lokasi 

penelitian. 

 

3.2.3. Prosedur penelitian 

 

3.2.3.1. Tahap persiapan, tahap persiapan dimulai dari membuat sekat kandang 

berukuran 1m×1m×0,5 m, membersihkan kandang, tempat pakan dan tempat 

minum yang akan digunakan. Persiapan dan pembersihan ini dilakukan 1 minggu 

sebelum ayam masuk ke kandang (chick in). Lantai, dinding dan sekat kandang 
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yang telah dibersihkan, diberi kapur (CaCO3) untuk mengurangi kejadian penyakit 

dan penularan penyakit yang ada sebelumnya, kemudian kandang dan lingkungan 

di sekitar kandang disemprot dengan desinfektan untuk membunuh 

mikroorganisme patogen di dalam maupun di luar kandang. Tahap berikutnya 

adalah melapisi lantai kandang dengan sekam kering. 

Pembuatan tepung Jahe dilakukan 2 minggu sebelum dilakukan perlakuan 

pada ayam. Jahe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jahe Emprit yang 

diperoleh dari pasar tradisional Bandungan, Semarang dipilih bagian rimpangnya, 

dikupas lalu dicuci sampai bersih. Kemudian Jahe dipotong tipis dengan ketebalan 

7-10 mm. Jahe yang telah dipotong tipis tersebut dikeringkan menggunakan oven 

dengan suhu 55 °C selama 24 jam (1 hari). Setelah kering, Jahe dihaluskan 

dengan cara digiling kemudian ditimbang dan dicampur ke dalam ransum sesuai 

dengan perlakuan yang telah ditentukan. Setiap 10 kg Jahe akan menghasilkan 

0,01 kg tepung Jahe. Bagan proses pembuatan tepung Jahe dijelaskan pada 

Ilustrasi 2. 

 

3.2.3.2. Tahap pemeliharaan, ayam dipelihara sejak umur 1 hari dan perlakuan 

dilaksanakan sejak hari pertama pemeliharaan. Ransum ayam yang diberikan 

adalah ransum komersial. Pemberian pakan dilakukan secara bertahap dua kali 

dalam satu hari pada pagi dan sore hari. Penggantian sekam dilakukan setiap 

sekam dalam kondisi basah dan lembab. Pengamatan suhu dan kelembaban 

dilakukan sebanyak 3 kali pada pagi (pukul 07.00 WIB), siang (pukul 12.00 WIB) 

dan sore hari (pukul 15.00 WIB). Penimbangan bobot badan ayam dilakukan satu 

kali dalam satu minggu. 
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Ilustrasi 2. Bagan Proses Pembuatan Tepung Jahe (Suprapti, 2007) 

 

 

3.2.3.3. Tahap pengambilan data, pada akhir penelitian (35 hari) dilakukan 

pengambilan sampel darah sebanyak 10 ml yang diambil dari 1 ekor ayam pada 

masing-masing unit perlakuan (4 perlakuan × 5 ulangan × 1 ekor = 20 ekor) 

melalui vena brachialis menggunakan spuit. Darah ditampung dalam vacutainer 

yang telah diberi koagulan ethylene diamine tetra acetate (EDTA) untuk 

menghindari pembekuan darah, kemudian sampel darah dimasukkan ke dalam 

cool box untuk selanjutnya dianalisis di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

3.2.4. Analisis data 

 

   Rancangan yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan model matematika sebagai berikut (Sastrosupadi, 2007) :  

Yij = μ + τi + ɛj   

Jahe Segar  

Pembersihan, Pencucian dan Pemotongan 

Pengeringan ringan 

Sortasi 

Pemotongan 

Pengeringan (24 jam) 

Penepungan50-60 mesh 

Produk Tepung Jahe Cokelat 
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i = 1, 2, 3, 4;  j = 1, 2, 3, 4, 5 

Keterangan:  

Yij = Hasil pengamatan dari peubah pada penggunaan tepung Jahe ke-i dengan 

ulangan ke-j  

μ = Rata-rata pengamatan  

τi = Pengaruh perlakuan tepung Jahe ke-i  

ɛ  = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  

Apabila perlakuan nyata terhadap perubah yang diukur maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan. 

 

3.2.5. Hipotesis statistik 

 

   Hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah eritrosit, kadar 

hemoglobin dan nilai hematokrit akibat pemberian tepung Jahe. Hipotesis 

statistiknya adalah : 

H0 : τ = 0 = Pemberian tepung Jahe dalam ransum ayam broiler tidak berpengaruh 

terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit 

H1 : τ ≠ 0 = Pemberian tepung Jahe dalam ransum ayam broiler berpengaruh 

terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit 

Penentuan daerah keputusan, yaitu daerah dimana hipotesis nol diterima atau tidak 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel. 

H0 diterima apabila F hitung ≤ F tabel, artinya semua variabel bebas secara 

bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 



16 
 

H0 ditolak apabila F hitung ≥ F tabel, artinya semua variabel bebas secara 

bersama-sama merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel 

terikat. 

 


