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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian ini dilaksanakan bulan Juni 2016 – September 2016 di Balai 

Pusat Bibit Ternak Non Ruminasia (BPBTNR) Satker Ayam Maron, Jalan Kadar, 

Desa Sidorejo, Kecamatan Temanggung, KabupatenTemanggung. Analisis data 

dilaksanakan di Laboraturium Genetika, Pemuliaan dan Reproduksi Ternak, 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi Penelitian  

 Materi yang digunakan adalah telur Ayam Kedu Jengger Merah (AKJM) 

sebanyak 172 dan telur Ayam Kedu Jengger Hitam (AKJH) sebanyak 157 butir 

dan memiliki rata-rata bobot telur sebesar 44,79±0,53 gr dan 45,78±0,82 gr. Alat 

yang digunakan adalah timbangan, jangka sorong, candler, mesin setter, mesin 

hatcher, pembungkus, kandang brooder dan alat tulis. Jangka sorong untuk 

mengukur lebar dan panjang telur. Timbangan digunakan untuk menimbang bobot 

telur sebelum dimasukkan ke mesin setter dan digunakan untuk menimbang DOC 

yang sudah menetas.Candler untuk melakukan candling telur. Mesin setter 

digunakan untuk mengerami ayam umur 1-18 hari yang dijalankan secara 

otomatis dan berkapasitas 10.368 butir. Mesin hatcher digunakan untuk 

menetaskan telur umur 18-21 hari yang dijalankan secara otomatis dan 

berkapasitas 2.880 butir. Pembungkus untuk membungkus telur saat di mesin 

hatcher agar mempermudah pemberian kode. Kandang brooder untuk tempat anak 
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ayam kedu dan alat tulis digunakan untuk mencatat hasil penelitian. Higrometer 

untuk mengukur suhu dan kelembaban. 

 

3.2. Metode Penelitian  

 Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap analisis data. Tahap persiapan penelitian meliputi 

persiapan alat dan materi penelitian. Tahap pelaksanaan meliputi pengambilan 

data sesuai parameter yang diamati. Tahap analisis data meliputi menganalisis 

data yang telah diperoleh selama tahap pelaksanaan. 

 

3.2.1.  Tahap persiapan penelitian 

  Tahap persiapan penelitian meliputi  melakukan seleksi induk AKJH dan 

AKJM baik betina maupun pejantan. Kode pada induk AKJH dan AKJM 

diberikan menggunakan 5 warna kabel ties untuk setiap P1 – P5 dengan tujuan 

mengetahui asal induk tersebut. Setelah dilakukan seleksi dan pemberian kode, 

AKJH dikelompokkan menjadi 4 flock dan AKJM dikelompokkan menjadi 4 flock 

sesuai dengan bobot badan. Manajemen pemeliharaan AKJH dan AKJM 

dilakukan dengan memberikan pakan dan minum.  

 

3.2.2.  Tahap pelaksanaan penelitian 

   Pelaksanaan penelitian dengan melakukan manajemen pemeliharaan di 

dalam flock dengan perbandingan 1:5 (jantan:betina), pengumpulan telur setiap 

hari dari kandang dan telur yang ditetaskan diberi tanda dengan cara menuliskan 
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kode di cangkang telur menggunakan pensil agar telur yang menetas dapat 

diketahui tetuanya secara jelas, pengumpulan telur tetas di gudang telur selama 7 

hari per periode, mengukur lebar dan panjang telur, menimbang bobot telur ayam 

Kedu, melakukan seleksi telur, memasukkan ke dalam mesin setter pada umur 1-

18 hari dengan suhu 37,4˚C dan kelembaban sebesar 55%. Setelah itu 

mengeluarkan telur dari mesin setter dan membungkus telur menggunakan 

Pembungkus agar saat telur menetas Day Old Chick (DOC) mudah diidentifikasi 

serta mencegah tertukarnya kode. Pada hari ke-5 dan ke-18 dilakukan candling. 

Selanjutnya pada hari ke-18 dimasukkan ke mesin hatcher sampai hari ke-21 

dengan suhu 37,5˚C dan kelembaban sebesar 63%. Pada hari ke-21 DOC yang 

sudah menetas ditimbang dan dipindahkan ke kandang brooder kemudian 

mengamati mortalitas dari DOC menetas hingga umur 2 minggu. Penelitian 

dilakukan hingga 5 kali ulangan (5 kali penetasan). Pengambilan data suhu dan 

kelembaban dilakukan pada pagi, siang dan sore hari.  

 

3.3. Parameter Penelitian 

 Parameter yang diukur selama penelitian adalah indeks bentuk telur AKJH 

dan AKJM G2, daya tetas, bobot tetas dan mortalitas. Parameter indeks bentuk 

telur diperoleh dari proses pengukuran telur. Parameter daya tetas diperoleh dari 

hasil candling kemudian dimasukkan kedalam perhitungan. Parameter mortalitas 

diperoleh dari pengamatan ayam selama 2 minggu. 

 Menurut Pratiwi dkk. (2013), perhitungan persentase mortalitas DOC 

dilakukan dengan tujuan mengetahui jumlah DOC yang mati sebagai berikut:  
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Mortalitas  =
              

                  
        .............................................................. (1) 

Daya tetas =  
                         

                        
 x 100% ....................................................... (2) 

Luas Permukaan = 3,978 x W
0,7056 

(Mongin, 1965) .............................................. (3) 

Keterangan: W adalah berat telur 

 

3.4. Analisis Data 

 Data yang diperoleh disusun dan melakukan transformasi data 

menggunakan arcsin terlebih dahulu pada data daya tetas, kemudian dianalisis 

menggunakan t-test unequal variance di Microsoft Excel dengan 5 kelompok 

ulangan yang tidak sama (unbalance design) untuk menganalisis pengaruh indeks 

telur terhadap daya tetas dan bobot tetas karena jumlah sampel pada masing-

masing kelompok yang tidak sama. Analisis mortalitas menggunakan metode 

deskriptif. 

Rumus t-test : 

t   = 
X    X  

√
    

  
 
    

  

 ......................................................................................... (4) 

Keterangan: 

X   dan X    = Rata-rata hitung kelompok I dan II 

   dan      = Jumlah anggota kelompok I dan II 

     dan         = Simpangan kelompok I dan II 
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3.5. Hipotesis Penelitian 

 

H0 : Tidak ada perbedaan indeks bentuk telur antara Ayam Kedu Jengger Merah 

dan Ayam Kedu Jengger Hitam terhadap bobot tetas, daya tetas dan 

mortalitas. 

H1 : Minimal ada satu perbedaan antara indeks bentuk telur pada Ayam Kedu 

Jengger Hitam dan Ayam Kedu Jengger Merah terhadap bobot tetas, daya 

tetas dan mortalitas. 

 

  


