
BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian tentang bobot relatif usus halus dan organ limfoid ayam broiler 

periode finisher pada suhu pemeliharaan yang berbeda dilaksanakan pada tanggal 

8 Maret – 23 Maret 2018 di kandang A Laboratorium Produksi Ternak Unggas, 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1.  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam broiler strain CP 

707 jantan periode finisher (umur 21 hari) sebanyak 20 ekor dengan bobot badan 

rata-rata 1.167 g yang diperoleh dari kandang close house A, Fakultas Peternakan 

dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang.  

Peralatan yang digunakan adalah thermohygrometer untuk mengukur suhu 

dan kelembaban, AC merk samsung 0,5 pk yang digunakan untuk pendingin 

kandang, thermostat untuk pengatur suhu, heater yang terdiri dari 6 lampu pijar 

60 watt yang diletakkan di ruangan untuk suhu panas, lampu LED untuk 

penerangan dimana masing-masing ruangan dipasang 2 buah lampu LED, blower 

untuk membantu sirkulasi udara, papan triplek untuk menyekat kandang, tempat 

pakan, tempat minum, timbangan gantung dengan merk C-tech Portable 

Elektronic Scale
®

 kapasitas 50 kg dan ketelitian 100 g untuk menimbang bobot 

badan ayam broiler, timbangan digital merk SF-400
®
 kapasitas 7 kg dengan 

ketelitian 1 g untuk menimbang pakan yang akan diberikan kepada ternak, alat 



 

tulis untuk mencatat data dan koran sebagai alas kandang. Peralatan yang 

digunakan untuk pengambilan data meliputi timbangan digital merk Digital 

Scale
®
 kapasitas 200 g dengan ketelitian 0,01 g, plastik cor, nampan, pisau dan 

gunting serta trashbag. 

Bahan yang digunakan yaitu bahan pakan komersial S12G, air minum, 

desinfektan, detergen, sekam dan kapur yang digunakan untuk proses pengapuran. 

Kandungan nutrien pakan ayam broiler periode finisher disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Kandungan Nutrien Pakan Ayam Broiler Periode Finisher  

Kandungan Nutrien Pakan (%) 

Air 11,20 

Abu 6,86 

Lemak Kasar 3,96 

Serat Kasar 4,19 

Protein Kasar 21,27 

Sumber : Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan (2018)  

 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini meliputi penentuan rancangan percobaan, prosedur 

penelitian dan analisis data.   

 

3.2.1. Rancangan Percobaan  

Penelitian dilakukan dengan merancang suhu pemeliharaan agar mencapai 

suhu panas dengan cara menyalakan 6 lampu pijar 60 watt pada pukul 05.00 pagi 

agar suhu naik secara bertahap mencapai 35 – 36°C pada pukul 07.00 pagi, 

kemudian suhu perlakuan akan diatur otomatis pada suhu 36°C menggunakan 

thermostat, ketika mencapai suhu 36°C lampu pijar akan mati dan jika suhu 



kurang dari 36°C maka lampu pijar akan tetap menyala. Penggunaan blower akan 

membantu sirkulasi udara terutama pada siang hari, sedangkan perlakuan suhu 

nyaman dengan cara menyalakan AC mula-mula dengan suhu yang paling rendah 

(16°C) kemudian bertahap dinaikkan mengikuti suhu lingkungan sehingga pada 

pukul 07.00 pagi suhunya sekitar 23 – 24°C. Semakin siang suhu lingkungan 

semakin meningkat, sehingga suhu AC akan diturunkan kembali untuk 

mempertahankan suhu nyaman.  

Perlakuan yang diberikan adalah 2 perlakuan dengan 10 ulangan sebagai 

berikut : 

T1 : Suhu panas (35 – 36
o
C) 

T2 : Suhu nyaman (23 – 24
o
C) 

 

3.2.2 Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan 3 tahap yaitu persiapan, pemeliharaan dan 

pengambilan data.  

Tahap persiapan dimulai dengan membersihkan kandang dan lingkungan 

sekitar kandang kemudian pembuatan sekat berukuran 1,35 x 1,35 m.  Kandang 

dibersihkan menggunakan detergen. AC dipasang di salah satu ruangan yang akan 

digunakan sebagai kandang suhu nyaman, thermohygrometer diletakkan di dalam 

ruangan, thermostat dipasang di ruangan yang lainnya sekaligus pemasangan 

heater menggunakan lampu pijar, pemasangan lampu penerangan, memasang 

tempat pakan dan tempat minum, memasang koran dan menaburi sekam untuk 



 

alas kandang dan pemasangan tirai kemudian pengapuran lantai dan dinding, serta 

desinfeksi.  

Tahap pemeliharaan dimulai pada saat ayam broiler berumur 22 hari, yang 

sebelumnya telah dilakukan penimbangan bobot badan ayam broiler di close 

house dengan memilih yang jenis kelaminnya jantan. Penelitian dilakukan selama 

2 minggu dengan diberi perlakuan suhu pemeliharaan yang berbeda, dimana 10 

ekor dipelihara pada suhu panas (35 – 36
o
C) dan 10 ekor yang lainnya dipelihara 

pada suhu nyaman (23 – 24
o
C). Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. 

Sekam diganti setiap hari. Perlakuan diberikan mulai dari pukul 07.00 pagi 

sampai dengan pukul 19.00 malam, kemudian heater dan AC akan dimatikan. 

Kontrol suhu dan kelembaban di kedua ruangan maupun di lingkungan kandang 

dicatat pada pukul 07.00 pagi, 13.00 siang dan pukul 19.00 malam. 

Pengambilan data dilakukan pada saat ayam broiler berumur 35 hari (5 

minggu) terhadap seluruh ayam broiler (20 ekor). Penimbangan bobot hidup ayam 

dilakukan sebelum disembelih. Pembedahan dilakukan dengan cara membedah isi 

perut ayam dengan gunting dan pisau kemudian diletakkan di atas nampan, 

pisahkan masing-masing usus halus (duodenum, jejenum, ileum) dan organ 

limfoid (bursa fabrisius, timus, limpa), kemudian keluarkan sisa pakan maupun 

ekskreta dan ditimbang menggunakan timbangan analitik serta dicatat hasilnya. 

Bobot relatif usus halus dan organ limfoid dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Bobot relatif usus halus (%)  =  
bobot usus halus  g 
bobot hidup  g 

 × 100% 



Bobot relatif organ limfoid (%) = 
bobot organ limfoid  g 

bobot hidup  g 
 × 100%  

Discomfort Index (DI)   = T – 0,55 (1 – 0,01RH) (T – 14,5) 

 

 

3.2.3. Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan uji-t atau uji beda rata-rata (Mas dan 

Prastiwi, 2016). Rumus yang digunakan yaitu :  

t hitung = 
          

√ 
  
 

n 
   
  
 

n 

           

Keterangan : 

X1 = rata-rata data bobot relatif usus halus atau organ limfoid pada suhu 

panas 

X2 = rata-rata data bobot relatif usus halus atau organ limfoid pada suhu 

nyaman 

S1
2
 = simpangan baku data bobot relatif usus halus atau organ limfoid pada 

suhu panas 

S2
2
 = simpangan baku data bobot relatif usus halus atau organ limfoid pada 

suhu nyaman 

n1 = banyaknya data bobot relatif usus halus atau organ limfoid pada suhu 

panas 

n2 = banyaknya data bobot relatif usus halus atau organ limfoid pada suhu 

nyaman 

  



 

Hipotesis penelitian ini adalah :  

H0 : µ1 = µ2 : tidak terdapat perbedaan bobot relatif usus halus dan bobot 

relatif organ limfoid ayam broiler periode finisher yang 

dipelihara pada suhu panas dan suhu nyaman 

H1 : µ1 ≠ µ2 : terdapat perbedaan bobot relatif usus halus dan bobot relatif 

organ limfoid ayam broiler periode finisher yang dipelihara 

pada suhu panas dan suhu nyaman 

 

Kriteria pengambilan keputusan :  

 Apabila – t tabel < t hitung < t tabel, maka H1 diterima, berarti terdapat 

perbedaan nyata pada taraf kesalahan 5% 

 Apabila di luar dari ketentuan di atas maka H0 diterima, berarti perlakuan 

sama 

  

  


