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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian dengan judul Pengaruh Pemberian Onggok Fermentasi dalam 

Ransum terhadap Persentase Bobot Organ Limfoid dan Usus Halus Ayam Broiler 

dilaksanakan bulan Juni sampai Agustus 2016 di Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Analisis kandungan bahan pakan 

dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Pengukuran bobot organ limfoid 

dan usus halus dilaksanakan di Laboratorium Produksi Ternak Unggas, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 160 ekor day old chick 

(DOC) ayam broiler dengan bobot awal rata-rata 47,75 ± 2,71 g, kandang koloni 

ukuran 1x1x1,5 m sebanyak 20 petak, setiap petak terdiri dari 8 ekor DOC, tempat 

pakan dan minum, lampu bohlam sebagai penghangat dan penerangan kandang, 

blower digunakan sebagai pendingin kandang, peralatan kebersihan kandang yang 

meliputi sapu ijuk, sapu lidi, pengki untuk membersihkan kandang, nampan 

sebagai tempat meletakkan karkas, pisau untuk menyembelih ayam dan 

memisahkan organ limfoid dan usus halus ayam broiler, timbangan digital untuk 

menimbang sisa pakan, timbangan manual untuk menimbang pakan, timbangan 

analitik untuk menimbang antibiotik dan organ limfoid ayam broiler. Bahan yang 
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digunakan pada penelitian ini yaitu bahan fumigasi yang meliputi bubuk kapur, 

air, formalin dan KMnO4, bahan pembuatan onggok fermentasi yang meliputi 

urea, air, kapang Acremonium charticola dan onggok, ransum ayam broiler yang 

terdiri dari jagung kuning, tepung ikan, bungkil kedelai, metionin, lisin, limestone, 

kalsium fosfat, premix, antibiotik (neomycin), menir, NaCl dan onggok 

fermentasi, bahan pembersihan kandang yang meliputi desinfektan. 

 

3.2. Metode 

3.2.1. Prosedur Penelitian 

Penelitian terbagi menjadi tiga tahap yang terdiri dari tahap persiapan, 

pemeliharaan dan pengambilan data. Tahap persiapan dimulai dengan persiapan 

kandang meliputi kegiatan pembersihan kandang, pengapuran dinding dan lantai 

kandang, dan fumigasi kandang. Pembersihan kandang menggunakan sapu untuk 

membersihkan debu dan kotoran di dalam kandang. Pengapuran menggunakan 

kapur bubuk yang dicampur dengan air kemudian dioleskan menggunakan kuas 

pada dinding dan lantai kandang. Fumigasi menggunakan formalin 1,5 liter dan 

KMnO4 sebanyak 2 kg. Formalin ditambahkan ke dalam KMnO4 kemudian 

dibiarkan menguap di dalam kandang yang tertutup. 

Langkah selanjutnya adalah pembuatan onggok yang difermentasi dengan 

kapang Acremonium charticola. Proses pembuatan fermentasi onggok diawali 

dengan pembuatan starter terlebih dahulu. Starter dibuat dengan cara melakukan 

peremajaan Acremonium charticola pada medium Potato Dextrose Agar (PDA) 

dan diinkubasi selama 2 hari dengan suhu 38˚C. Acremonium charticola sebanyak 
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10 cawan petri dicampurkan ke dalam onggok steril dan ditambahkan aquades 

dengan perbandingan 1 liter dibanding 1 kg onggok. Onggok kemudian diinkubasi 

selama 4 hari dan selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah koloni dengan 

metode Total Plate Count (TPC) diperoleh hasil 3,6 ×10
10

 cfu/g. Setelah jumlah 

koloni dihitung, starter siap digunakan untuk proses pembuatan fermentasi 

onggok.  

Proses pembuatan fermentasi onggok meliputi pengkukusan onggok 

dengan suhu 100 
o
C. Starter dicampurkan ke dalam onggok yang sudah dikukus 

sebanyak 110 g/kg onggok. Kemudian urea dilarutkan kedalam air dengan dosis 

urea sebanyak 41 g/kg onggok. Lalu campuran air dan urea tersebut ditambahkan 

ke dalam onggok dengan perbandingan air dan onggok sebanyak 1 liter dibanding 

1 kg onggok. Setelah itu diaduk hingga homogen, kemudian campuran tersebut 

dimasukkan ke dalam wadah khusus dan diinkubasi selama empat hari. Setiap dua 

hari sekali tutup wadah dibuka dan dilakukan pengadukan. Setelah jadi, 

melakukan penjemuran hingga onggok fermentasi tersebut kering udara. 

Semua ransum perlakuan memiliki kandungan protein kasar 22% dan 

energi metabolis 2800 kkal/kg. Energi metabolis ransum dihitung berdasarkan 

rumus Bolton (1967), dengan energi metabolis = 40,81 {0,87 [Protein Kasar + 

2,25 Lemak Kasar + BETN] + 2,5}, setelah itu pakan setiap perlakuan di analisis 

menggunakan analisis proksimat. Antibiotik (neomycin) berbentuk tepung 

dicampurkan ke dalam ransum dengan jumlah 0,0003%. Semua bahan pakan dan 

antibiotik dicampurkan dari bahan pakan yang memiliki berat paling ringan 
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hingga paling berat. Komposisi, persentase dan kandungan nutrien ransum 

disajikan di Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi, persentase dan kandungan nutrien ransum 

Bahan Pakan 
Perlakuan 

T0 T1 T2 T3 

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

Jagung Kuning 59,00 59,00 45,50 45,50 

Bungkil kedelai 29,00 29,00 23,50 23,50 

Tepung ikan 9,00 9,00 12,00 12,00 

Menir  0,75 0,75 1,23 1,23 
Metionin 0,23 0,23 0,23 0,23 

Lisin 0,06 0,06 0,06 0,06 

Limestone 1,01 1,01 0,53 0,53 

Kalsium fosfat 0,20 0,20 0,20 0,20 

Premix 0,50 0,50 0,50 0,50 

NaCl 0,25 0,25 0,25 0,25 

Onggok fermentasi - - 16,00 16,00 

Neomycin - 0,0003 0,0003 - 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Komposisi yang dihitung:     

Energi Metabolis (kkal/kg)  2896 2896 2877 2877 

Protein Kasar (%)  22,50 22,50 22,20 22,20 

Serat Kasar (%)  2,69 2,69 5,51 5,51 

Kalsium (%)  1,04 1,04 1,00 1,00 

Fosfor (%)  0,54 0,54 0,58 0,58 

Metionin (%)  0,67 0,67 0,66 0,66 
Lisin (%)  1,46 1,46 1,42 1,42 

Komposisi yang dianalisis:     

Energi Metabolis (kkal/kg)  3216 3264 3220 3237 

Bahan Kering (%) 86,5 87,2 82,6 83,4 

Protein Kasar (%) 20,2 20,1 19,8 19,7 

Lemak Kasar (%) 3,71 4,21 3,92 3,87 

Serat Kasar (%) 6,83 6,21 6,59 6,81 

Abu (%) 10,1 10,0 10,5 9,74 

 

Tahap pemeliharaan diawali dengan chick in 160 ekor Day Old Chick 

(DOC) ayam broiler ke dalam 20 petak. Setiap petak berisi 8 ekor DOC yang 

telah dilengkapi dengan tempat pakan dan minum, lampu bohlam sebagai 

penghangat dan litter berupa koran pada minggu pertama. Pemberian ransum 



16 
 

komersial diberikan pada saat ayam berumur 1 hari sampai 7 hari, pemberian 

ransum perlakuan dilakukan pada saat ayam berumur 8 hari sampai 35 hari. Air 

minum diberikan secara ad-libitum. Penimbangan sisa pakan dilakukan setiap satu 

minggu sekali. Pembersihan kandang dilakukan setiap pagi dan sore hari.  

Tahap pengambilan data dilakukan pada saat ayam berumur 35 hari. Satu 

ekor ayam diambil pada setiap petak untuk dilakukan proses pemotongan. Ayam 

dipuasakan selama 3 jam kemudian ditimbang sebelum dipotong untuk 

memperoleh data bobot hidup. Ayam dipotong secara Islami menggunakan pisau 

kemudian dipisahkan organ dalamnya berupa organ limfoid ayam yaitu timus, 

limpa dan bursa fabrisius serta organ usus halus yang dibagi menjadi duodenum, 

jejenum, ileum. Masing-masing organ tersebut ditimbang sebagai data bobot 

organ limfoid dan usus halus. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase tiap 

organ limfoid (timus, limpa, bursa fabrisius) dan usus halus (duodenum, jejenum, 

ileum) yaitu bobot tiap organ dibagi dengan bobot hidup kemudian dikali 100%.  

 

3.2. Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Peubah yang diamati adalah persentase bobot  

organ limfoid (timus, limpa, bursa fabrisius) dan usus halus (duodenum, jejenum, 

ileum). Perlakuan penelitian terdiri dari  

T0 = Ransum tanpa mengandung onggok fermentasi dan antibiotik 

T1 = Ransum mengandung antibiotik 

T2 = Ransum mengandung antibiotik dan onggok fermentasi 

T3 = Ransum mengandung onggok fermentasi 



17 
 

Data hasil penelitian selanjutnya diolah secara statistik dengan 

menggunakan analisis ragam pada taraf 5%, apabila terdapat pengaruh yang nyata 

maka dilanjutkan dengan analisis uji Duncan (Sastrosupadi, 2000). 

Model linier rancangan percobaan adalah sebagai berikut :  

Yij = μ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij = Persentase bobot organ limfoid dan usus halus ayam broiler yang  

mendapat perlakuan ransum ke-i dan ulangan ke-j. 

 i = perlakuan ke 1,2,3,4. 

 j = ulangan ke 1,2,3,4,5. 

μ = Nilai  tengah  umum  persentase  bobot  organ  limfoid  dan  usus  

halus ayam broiler 

τi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij  = Pengaruh  galat   percobaan   dari  perlakuan  ransum  ke-i  dan 

       ulangan ke-j. 

 

 Hipotesis statistik pemberian onggok fermentasi dalam ransum terhadap 

persentase bobot organ limfoid dan usus halus ayam broiler yaitu :  

H0     = τ = 0, tidak ada pengaruh penggunaan onggok yang difermentasi 

dengan Acremonium charticola dalam ransum terhadap 

persentase bobot organ limfoid dan usus halus ayam broiler 

H1    = τ ≠ 0, terdapat pengaruh penggunaan onggok yang difermentasi 

dengan Acremonium charticola dalam ransum terhadap 

persentase bobot organ limfoid dan usus halus ayam broiler 

 

 Kriteria untuk pengambilan hipotesis adalah, apabila F hitung < F tabel 

maka terima H0 dan tolak H1 dan apabila F hitung ≥ F tabel maka tolak H0 dan 

terima H1. 


