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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian ini berlangsung selama empat bulan dan dilaksanakan pada 

bulan September – Desember 2016. Penelitian ini dilaksanakan di Balebat Farm 

yang terletak di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 

3.1. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian yaitu ayam petelur strain Lohman 

Brown sebanyak 200 ekor yang berumur 80 minggu dengan berat rata-rata 

1.932,75 ± 189,50 gram (CV = 9,80%). Bahan pakan yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas jagung kuning, bekatul, bungkil kedelai, tepung ikan, 

meat bone meal (MBM), poultry meat meal (PMM), kapur, lysin, metionin, 

premix dan ampas kecap. Kandungan nutrisi bahan pakan terdapat pada Tabel 2., 

sedangkan komposisi dan kandungan nutrisi pakan terdapat pada Tabel 3. 

 Peralatan yang digunakan terdiri dari 20 unit kandang baterai lengkap 

dengan tempat pakan dan minum, kertas label untuk memberikan tanda pada tiap 

unit, timbangan kapasitas 5 kg untuk menimbang pakan, plastik pakan untuk 

tempat pakan, thermohygrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban, egg tray 

untuk tempat menaruh telur, timbangan digital untuk menimbang sampel, deep 

micrometer untuk mengukur ketinggian interior dan eksterior telur, yolk color fan 

untuk mengukur skor warna kuning telur, pemisah kuning telur untuk 

memisahkan kuning telur, jangka sorong untuk mengukur diameter kuning telur. 
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Tabel 2. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Penelitian 

Bahan Pakan 
EM

2) 
PK

1) 
SK

1) 
LK

1) 
Ca

1) 
P

1) 
Lisin

3) 
Metionin

3) 

(kkal/kg) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Jagung 2829,42 9,59 2,74 3,42 0,03 0,00 0,26 0,18 

Bekatul 3253,32 13,88 18,54 15,92 0,00 6,69 0,50 0,19 

Bungkil 

Kedelai 

3213,03 51,35 7,53 0,75 0,05 0,69 2,90 0,65 

Tepung Ikan 2933,69 29,79 2,53 6,42 6,42 6,24 5,00 1,80 

MBM 2769,16 52,34 5,40 9,08 2,37 1,89 5,96 0,60 

PMM 3555,47 45,43 8,25 14,44 1,01 2,24 0,00 0,00 

AmpasKecap 3786,47 34,27 12,03 18,13 0,20 0,57 1,03 1,67 

Lysin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 

Methionin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

Kapur 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

Premix 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 0,51 0,00 0,00 

 
1)

 : Analisis Proksimat Bahan Pakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi  

     dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, UNDIP 
2)

  : Hasil perhitungan Gross Energy dari uji Bomb Calorimeter (Schaible, 1979) di                                   

Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian,  

UNDIP dengan rumus EM = 72% x GE. 

 
3)

 : Wahju (2004) 

 

Tabel 3. Susunan dan Kandungan Nutrisi Pakan Penelitian 

Bahan Pakan 

Persen (%) dalam Pakan 

T0 T1 T2 T3 

Jagung 55,00 55,00 55,00 55,00 

Bekatul 15,00 11,30 10,30 9,30 

Bungkil Kedelai 15,50 12,00 10,50 9,00 

Tepung Ikan 4,00 2,00 2,00 2,00 

MBM 2,00 2,00 2,00 2,00 

PMM 2,80 2,00 2,00 2,00 

Ampas Kecap 0,00 10,00 12,50 15,00 

Lysin 0,10 0,10 0,10 0,10 

Methionin 0,10 0,10 0,10 0,10 

Kapur 4,50 4,50 4,50 4,50 

Premix 1,00 1,00 1,00 1,00 

Total 100 100 100 100 

EM 2.814,20 2.872,86 2.886,79 2.900,71 

PK 18,83 18,98 18,93 18,88 

SK 5,90 6,03 6,03 6,04 

LK 5,23 6,18 6,46 6,75 

Ca 3,9999 3,87 3,87 3,88 

P 0,72 0,54 0,53 0,52 

Lysin 1,08 0,96 0,94 0,91 

Methionin 0,40 0,50 0,53 0,56 

Harga (Rp) 5.648 5.110 4.993 4.877 
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3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan penelitian meliputi analisis proksimat bahan pakan, 

penyediaan bahan pakan, persiapan peralatan, kandang dan ayam petelur yang 

akan digunakan. Ampas kecap diambil dari hasil limbah industri dari pabrik kecap 

“Mirama” yang memiliki lokasi di Gang Baru, Pekojan, Pasar Johar, Semarang. 

Ampas kecap yang sudah diambil kemudian direndam menggunakan asam asetat 

selama 24 jam dengan perbandingan 2 liter air, 1 kg ampas kecap dan 6 ml asam 

asetat. Ampas kecap yang sudah direndam kemudian dicuci dengan menggunakan 

air mengalir. Hasil ampas kecap yang sudah bersih dijemur selama kurang lebih 2 

hari dibawah sinar matahari hingga kering. Ampas kecap hasil limbah industri 

yang sudah kering kemudian digiling hingga menjadi tepung. Kadar NaCl dalam 

ampas kecap awal yaitu sekitar 19,37 - 20,25%, setelah dilakukan perendaman 

dengan menggunakan asam asetat menjadi 9,15%. Bahan pakan yang digunakan 

dalam menyusun pakan dilakukan analisis proksimat di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, 

Semarang. 

3.2.2. Tahap Pelaksanaan 

 Adaptasi pakan dilakukan selama 16 hari dengan rincian 4 hari dengan 

75% pakan jadi dan 25% pakan perlakuan, 4 hari dengan 50% pakan jadi dan 50% 

pakan perlakuan, 4 hari dengan 25% pakan jadi dan 75% pakan perlakuan dan 4 

hari dengan 100% pakan perlakuan. Pemberian pakan diberikan 2 kali yaitu pagi 
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hari pukul 07.00 WIB sebanyak 60% dan pada siang hari pukul 14.00 WIB 

sebanyak 40%, dimana juga dilakukan penimbangan pakan setiap pagi hari 

sebelum pemberian pakan. Pengambilan sisa pakan dilakukan seminggu sekali. 

Pemberian air minum dilakukan ad libitum. Pengambilan telur untuk dilakukan 

analisis dilakukan seminggu sekali pada hari Rabu pukul 09.00 WIB, kemudian 

dianalisis di Laboratorium Produksi Ternak Unggas, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

3.2.3. Rancangan Penelitian 

 Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan menggunakan 4 perlakuan dengan 5 

ulangan dan terdiri atas 20 unit percobaan yang masing-masing unit percobaan 

berisikan 10 ekor ayam petelur yang ditempatkan pada kandang baterai secara 

acak. 

3.2.4. Perlakuan 

 Ayam petelur berumur 80 minggu sebanyak 200 ekor digunakan pada 

percobaan ini. Perlakuan yang diterapkan penggunaan tepung ampas kecap yaitu 

sebagai berikut : 

T0  : Pakan tanpa menggunakan tepung ampas kecap 

T1  : Pakan dengan menggunakan 10% tepung ampas kecap 

T2  : Pakan dengan menggunakan 12,5% tepung ampas kecap 

T3  : Pakan dengan menggunakan 15% tepung ampas kecap 
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3.2.5. Parameter 

 Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kualitas interior dan 

eksterior telur yang meliputi warna kuning telur, indeks kuning telur, bobot 

kuning telur, tekstur cangkang, warna cangkang dan ketebalan cangkang telur. 

- Warna Kuning Telur (Haryono, 2000) 

Warna kuning telur diuji dengan membandingkan warna kuning telur 

dengan skor 1-20 warna kuning telur pada yolk color fan, dan dicatat 

warna yang sama. Pengujian dilakukan setiap seminggu sekali pada akhir 

minggu dalam 2 bulan dengan menguji 1 butir telur per unit. 

- Indeks Kuning Telur (Yuwanta, 2010) 

Indeks kuning telur diukur dengan mengukur dan membandingkan antara 

tinggi dan diameter kuning. Telur dengan cara telur dipecah diatas kaca 

bidang datar, diukur tinggi, diameter dengan menggunakan deep 

micrometer dan jangka sorong. Pengukuran dilakukan setiap seminggu 

sekali pada akhir minggu dalam 2 bulan dengan menguji 1 butir telur per 

unit. 

- Bobot Kuning Telur (Haryono, 2000) 

Bobot kuning telur dilakukan dengan memisahkan kuning telur dan putih 

telur menggunakan alat pemisah, kemudian ditimbang dengan 

menggunakan timbangan digital. Penimbangan dilakukan setiap seminggu 

sekali pada akhir minggu dalam 2 bulan dengan menguji 1 butir telur per 

unit. 
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- Tekstur Cangkang Telur (Haryono, 2000) 

Tekstur cangkang diuji dengan menggunakan indera peraba secara satu per 

satu, diperiksa keadaan cangkangnya kasar atau halus. Pengujian 

dilakukan setiap seminggu sekali pada akhir minggu dalam 2 bulan dengan 

menguji 1 butir telur per unit. 

- Warna Cangkang Telur (Haryono, 2000) 

Warna cangkang diuji dengan menjadikan 3 score kelompok warna 

cangkang yaitu coklat tua, coklat dan coklat muda. Pengujian dilakukan 

setiap seminggu sekali pada akhir minggu dalam 2 bulan dengan menguji 

1 butir telur per unit. 

- Ketebalan Cangkang Telur (Haryono, 2000) 

Ketebalan cangkang telur diukur dengan menggunakan deep micrometer 

pada bagian keempat sisi kulitnya. Pengukuran dilakukan setiap seminggu 

sekali pada akhir minggu dalam 2 bulan dengan menguji 1 butir telur per 

unit. 

-  Income Over Feed Cost (IOFC) 

 Income Over Feed Cost merupakan selisih pendapatan dari penjualan telur 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan (Siregar, 2002). Income Over 

Feed Cost dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut : 

 Income Over Feed Cost = Total pendapatan (Rp) – Total biaya pakan (Rp) 

3.3. Analisis Data 

 Model matematika menurut Steel dan Torrie (1991) sebagai berikut : 
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 Yij = μ + τi + ɛij 

Keterangan : 

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-j 

μ = rerata harapan (mean atau nilai rerataan populasi) 

τi = pengaruh faktor perlakuan ke-i 

ɛij = pengaruh galat ke-ij 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian 

(anaysis of varience), dengan uji F pada taraf 5% untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan. Jika ada pengaruh perlakuan yang nyata, maka dilanjutkan dengan Uji 

Wilayah Ganda Duncan (Still and Torrie, 1995). 

3.4. Hipotesis Penelitian 

H0 : i = 0 → tidak ada perbedaan pengaruh perlakuan ke-i terhadap hasil 

pengamatan Yij 

H1  = 0 → paling tidak ada satu perlakuan ke-i yang memberikan pengaruh 

berbeda terhadap hasil pengamatan Yij 

Kriterian Pengujian 

Jika F hitung < F tabel 5% maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika F hitung ≥ F tabel 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

 

 

 


