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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian dilaksanakan pada 22 – 24 Mei 2017 di Laboratorium Produksi 

Ternak Unggas Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 

Semarang. 

 

3.1.  Materi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu 252 ekor ayam broiler 

dengan bobot badan rata-rata 1,93 ± 0,08 kg yang dipanen dari kandang closed 

house Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

Peralatan yang digunakan yaitu 21 keranjang pengangkut ayam dengan ukuran 94 

x 57 x 28 cm, mobil pick up. Keranjang dan mobil yang digunakan bisa dilihat 

pada Lampiran 2. Suhu dan kelembaban lingkungan diukur menggunakan kestrel 

selama proses transportasi, Bobot karkas dan komponen lain ditimbang 

menggunakan timbangan digital merek EF-400 dengan ketelitian 1 g, dan pisau 

untuk memperoleh karkas. 

 

3.2. Metode 

3.2.1. Rancangan percobaan 

 

  

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

rancangan acak lengkap (RAL), dengan 3 perlakuan dan 7 ulangan sehingga ada 
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21 unit percobaan, dan setiap unit ada 12 ekor ayam. Perlakuan menempuh jarak 

transportasi sebagai berikut : 

T1 : Jarak Transportasi 60 km 

 

T2 : Jarak Transportasi 120 km 

 

T3 : Jarak Transportasi 180 km 

 

 Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi bobot dan persentase 

karkas, giblet, viscera, dan lemak abdominal. 

 

3.2.2. Pelaksanaan penelitian 

 

 

 Pelaksanaan penelitian meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pengambilan data. Tahap persiapan penelitian meliputi 

persiapan keranjang dan mobil untuk proses transportasi. Ayam yang berasal dari 

kandang sebelum dipanen dilakukan seleksi dengan kriteria bobot badan dan ada 

tidaknya luka akibat pemeliharaan. Selanjutnya ayam yang sudah diseleksi 

dimasukkan keranjang pada mobil.  

 Pelaksanaan proses transportasi dimulai dari kandang closed house 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang kemudian 

di transportasikan sesuai rute yang telah ditentukan dengan jarak 60 km dan 

berakhir di Laboratorium Produksi Ternak Unggas, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. Penentuan jarak serta metode 

transportasi diadaptasi dan diatur ulang dari standar operasional prosedur salah 

satu kemitraan yang ada di Jawa Tengah. Proses awal transportasi dilakukan 

secara serentak. Selama proses transportasi dilakukan pencatatan suhu, 



11 
 

11 
 

kelembaban dan radiasi matahari selama proses transportasi pada awal dan akhir 

proses transportasi pada setiap perlakuan. Kegiatan pelaksanaan dapat dilihat pada 

Ilustrasi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Alur dan Tahapan Perlakuan dan Pengambilan Sampel Ayam 

 

Tahap pengambilan data dilakukan setelah ayam selesai ditransportasikan.  

Setelah proses transportasi, 2 ekor ayam broiler diambil dari tiap perlakuan 

dengan jumlah total 42 ekor yang merupakan representasi bobot untuk diamati 

karkas dan non karkasnya. Ayam disembelih kemudian dicabut bulunya. 

Pembentukan karkas dimulai dari pengeluaran isi perutnya. Isi perut dipisahkan 

antara tiap bagian meliputi viscera, giblet dan lemak abdominalnya, selanjutnya 

Persiapan 

pelaksanaan 

23 Mei 2017 

05.00 WIB 

 

Persiapan 

22 Mei 2017 

 

Awal Transportasi 

 

Selesai 

transportasi 

Perlakuan T1 

 (60 km) 

 

 

Pengamatan dan 

pengambilan sampel 

 

Selesai 

transportasi 

Perlakuan T2  

(120 km) 

 

Pengamatan dan 

pengambilan 

sampel 

 

Selesai  

transportasi 

Perlakuan T3  

(180 km) 

 

Pengamatan dan 

pengambilan 

sampel 
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potong bagian kepala dan kaki sehingga terbentuk karkas. Tiap bagian yang telah 

didapatkan ditimbang dan dihitung persentase tiap bagian dengan rumus :  

1. Persentase karkas : 
            

           
        

2. Persentase viscera : 
             

           
      

3. Persentase giblet : 
            

           
      

4. Persentase lemak abdominal : 
                     

           
      

5. Persentase susut karkas :   - 
               

             
      

Bobot kontrol merupakan bobot seekor ayam yang dipelihara pada 

kandang yang sama untuk mengetahui penyusutan yang dihasilkan. Nilai jual 

karkas didapatkan dari bobot karkas yang dihasilkan dikalikan harga daging di 

pedagang pada hari tersebut. Metode yang dilakukan pada pengukuran kondisi 

lingkungan berupa suhu, kelembaban selama transportasi diukur menggunakan 

kestrel dan radiasi matahari diukur menggunakan thermometer black globe 

dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir setiap jarak transportasi lalu dihitung 

menggunakan rumus Stefan–Boltzmann :    

R= δT
4
 

Keterangan :   

R = Radiasi matahari (kCal/m
2
/jam) 

σ = Konstanta Stefan Boltzmann (4,903 x 10
-8

) 

T = Suhu mutlak dalam Kelvin (273+ ºC)  
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3.3. Analisis Data 

 Data dianalisis dengan analisis ragam (analysis of variance) pada taraf 5% 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan dengan aplikasi statistik Statistics 

Analytical System (SAS) . Apabila terdapat data dengan nilai coefficient of 

variance (CV) lebih dari 12% maka dilakukan transformasi data. Data yang 

menunjukkan pengaruh nyata maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan. Model 

statistik dari rancangan acak lengkap (RAL) pada penelitian ini adalah Y
ij
=µ +τ

i
 + 

ε 
j
 

Keterangan: 

Y
ij
 = nilai pengamatan dari perlakuan ke –I ulangan ke-j 

µ = nilai rerata harapan (mean/nilai rataan populasi) 

τ
i
 = pengaruh faktor perlakuan ke-i 

ε
ij
 = pengaruh galat ke-ij 

i = perlakuan (1,2,3) 

j =     g   ( ,2,3,…..,7) 

Kriteria Pengujian 

H  : τ  = τ2 = τ3 =   tidak ada perbedaan pengaruh perlakuan jarak terhadap 

produksi karkas dan non karkas ayam broiler 

 

H1   =                  τ  ≠  ;                            j     y  g 

mempengaruhi produksi karkas dan non karkas ayam broiler. 

 

 

Pengambilan Keputusan 

J    F H    g ≤ F tabel    g   α =  ,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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Jika F Hitung > F tabel    g   α =  ,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 


