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BAB 3 MATERI DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan di 

kandang hewan percobaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 

sebagai tempat pemeliharaan ayam pedaging. Penimbangan sisa pakan dan berat 

badan juga dilakukan di kandang hewan percobaan tersebut.Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Desember 2013 sampai bulan Januari 2014. 

3.2 Bahan dan Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi : Probiotik Unggas 

BioOne Poultry dari PT. Centra Biotech Indonesia dengan komposisi 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 

Candida pintolopesii, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus 

subtilis, Bacillus megaterium (4 x 109 CFU = Coloni Forming Units/ml). Probiotik 

ini berupa sediaan cair yang mudah larut dalam air minum. 

 Obyek yang digunakan pada penelitian ini adalah ayam pedaging strain 

Cobb CP 707 dari PT. Charoen Pokphand beserta pakan BR 1 pada fase starter 

dan BR 2 pada fase finisher yang diproduksi untuk jenis ayam pedaging tersebut. 

Air minum PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) diberikan untuk melarutkan 

probiotik. 
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3.2.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah kandang ayam individual tipe 

baterai, lampu penghangat, tempat pakan, tempat minum, spuit (1 ml) sebagai 

pengukur dosis probiotik, dan timbangan digital untuk menimbang sisa pakan dan 

berat badan ayam pedaging. 

3.2.3 Populasi dan Sample 

Penelitian ini menggunakan ayam pedaging jantan berumur 1 hari (DOC) 

yang diadaptasikan di dalam kandang selama 1 hari sebelum diberi perlakuan. 

Hewan coba dikandangkan dalam kandang individual tipe baterai. Ayam 

dipelihara dengan pemberian pakan dan minum ad libitum. Jumlah sampel yang 

digunakan pada penelitian ini berdasarkan rumus Federer dalam kusriningrum 

(2011) : 

 

Dengan  : t = kelompok perlakuan dan n = ulangan 

Dengan rumus di atas, didapatkan jumlah ulangan 4,75 untuk 4 perlakuan 

maka dibutuhkan jumlah sampel 5 ekor ayam pada tiap perlakuan dan 20 ekor 

ayam secara keseluruhan. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel Bebas : Variable bebas yang mempengaruhi obyek penelitian 

adalah probiotik unggas dengan pola pemberian pada umur yang berbeda. 

Variabel Tergantung : 

1. Pertambahan berat badan ayam pedaging selama 32 hari pemeliharaan 

2. Jumlah konsumsi pakan ayam pedaging selama 32 hari pemeliharaan 

t ( n-1 ) ≥ 15 
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3. Nilai konversi pakan ayam pedaging selama 32 hari pemeliharaan 

Variabel Kendali : Variabel kendali pada penelitian ini adalah strain 

ayam, jenis kelamin ayam, pakan ayam, umur ayam, kandang, waktu 

pemeliharaan dan peralatan yang digunakan. 

Definisi Operasional Variabel 

1. Pengacakan sampel dilakukan dengan cara pemberian nomor pada 

sampel lalu dilanjutkan dengan diundi untuk menentukan 

kelompok perlakuan. 

2. Dosis probiotik yang diberikan sebesar 0,5 ml perekor perhari yang 

dicampurkan ke dalam air minum. 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Pada penelitian ini ayam pedaging dipelihara mulai umur satu hari (day 

old chick) sampai dengan umur 32 hari, jumlah ayam yang digunakan secara 

keseluruhan adalah 20 ekor, jenis kelamin jantan. Ayam diambil secara acak 

dengan metode simple random sampling (Kusriningrum, 2011). Seluruh ayam 

dikelompokkan dalam empat kelompok perlakuan, sehingga setiap kelompok 

perlakuan terdapat lima ekor ayam. Setiap ayam ditimbang berat badannya untuk 

mengetahui berat badan awal masing-masing ayam agar dapat dihitung 

pertambahan berat badannya setelah 32 hari masa pemeliharaan.  Probiotik 

unggas yang digunakan mengandung (4 x 109 CFU = Coloni Forming Units/ml) 

dengan dosis 0,5 ml probiotik perekor perhari yang dicampurkan ke dalam air 

minum. 

Pengelompokan hewan percobaan secara lengkap adalah sebagai berikut : 
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P0 : Tidak diberikan probiotik, hanya air minum PDAM (kontrol) 

P1 : Diberikan probiotik mulai umur 2 hari sampai dengan 32 hari 

dalam air minum dengan dosis 0,5 ml perekor perhari 

P2 : Diberikan probiotik mulai umur 12 hari sampai dengan 32 hari 

dalam air minum dengan dosis 0,5 ml perekor perhari 

P3 : Diberikan probiotik mulai umur 22 hari sampai dengan 32 hari 

dalam air minum dengan dosis 0,5 ml perekor perhari 

 Setelah diberi perlakuan tersebut, dilakukan pengambilan data antara lain 

konsumsi pakan, penimbangan berat ayam dan penghitungan nilai konversi  

pakan. 

3.4.1 Pencatatan Jumlah Konsumsi Pakan 

 Setiap hari dilakukan pencatatan jumlah konsumsi pakan dengan cara 

banyaknya pemberian pakan perhari dikurangi dengan sisa pakan perhari. Jumlah 

pemberian pakan dan sisa pakan ditimbang menggunakan timbangan digital. 

Pencatatan jumlah konsumsi pakan dilakukan selama 32 hari masa pemeliharaan. 

3.4.2 Penimbangan Berat Badan 

Penimbangan berat badan menggunakan timbangan digital dan dilakukan 

saat ayam pedaging berumur dua hari, 12 hari, 22 hari dan 32 hari selama 32 hari 

masa pemeliharaan. Penimbangan berat badan dilakukan untuk mengetahui 

pertambahan berat badan dengan cara mengurangkan berat badan akhir dengan 

berat badan awal. 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POLA WAKTU PEMBERIAN DEFRI MARDHIANSYAH



24 
 

 
 

3.4.3 Penghitungan Nilai Konversi Pakan 

Konversi pakan dihitung dari hasil bagi antara konsumsi pakan selama 32 

hari pemeliharaan dengan pertambahan berat badan ayam selama 32 hari 

pemeliharaan. Berikut rumus nilai konversi pakan:  

                                 Total Konsumsi Pakan per ekor 
Konversi Pakan =   
                                  Pertambahan Berat badan per ekor 
 

3.5 Analisis Data 

Rancangan Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

dengan empat macam perlakuan dan lima ulangan. Data meliputi konsumsi pakan, 

Pertambahan Berat Badan dan Nilai Konversi Pakan dikoleksi dan ditabulasikan, 

diuji normalitas data dengan uji KOLMOGOROV-SMIRNOV, kemudian 

dilakukan analisis varian menggunakan uji ANOVA. Apabila diperoleh hasil yang 

berbeda nyata, maka untuk mengetahui perbedaan rerata di antara kelompok 

perlakuan dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda DUNCAN dengan taraf 

kepercayaan  95%. Penghitungan statistik dilakukan dengan bantuan perangkat 

lunak SPSS® 16 for Windows® 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P0 
5 Ekor Kontrol 
(Tidak diberi 

Probiotik) 
 
 

P1 
5 Ekor diberi 

Probiotik (mulai 
umur 2 hari) 

P2 
5 Ekor diberi 

Probiotik (mulai 
umur 12 hari) 

P3 
5 Ekor diberi 

Probiotik (mulai 
umur 22 hari) 

Diadaptasikan Selama 1 Hari 

Ayam Pedaging Jantan (20 ekor) 
Ditimbang Berat Badan Awalnya 

Penimbangan 
Berat Badan 

Setiap 
Minggu 

Penghitungan 
Konsumsi 

Pakan Setiap 
Hari (Rekap 

Setiap 
Minggu) 

Umur 32 Hari 

Konversi Pakan 

Koleksi Data 

Analisis Data Statistik 
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