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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2017 selama 28 hari, di 

Kandang Percobaan UIN Agriculture Research and Development Station 

(UARDS) Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, Pekanbaru. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

3.2.1. Anak Ayam Ras Pedaging 

Penelitian ini menggunakan anak ayam ras pedaging (DOC), strain Cobb 

merk CP 707 sebanyak 100 ekor tanpa membedakan jenis kelamin (unsexing) 

dengan rata-rata bobot awal DOC adalah 46,81±2,56 gram. 

3.2.2. Ransum Komersial  

Ransum yang digunakan dalam penelitian ini berupa ransum komersial 

untuk fase starter dan fase finisher (Hamadi, 2015). Komposisi nutrisi ransum 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Komposisi Nutrisi Ransum Komersial 

Kandungan  

Nutrisi Pakan 

Pakan Komersial 

Vivo 311 Vivo 511 

ME (Kkal/kg)
** 

2781,50 2910,50 

PK (%)
* 

23,50 20,50 

LK (%)
*
 5,00 5,00 

SK (%)
*
 5,00 5,00 

Ca (%)
*
 0,90 0,90 

P (%)
*
 0,60 0,60 

Abu (%)
*
 7,00 7,00 

Sumber : 
*
PT. Charoen Pokphand  Jaya Farm Indonesia (2013), 

** 
Analisis ME Laboratorium 

Nutrisi Non Ruminansia Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang (2014) 
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3.2.3. Kulit Semangka 

Kulit semangka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit semangka 

yang berwarna putih dari buah semangka kuning. Kulit semangka diperoleh dari 

limbah tempat penjualan buah yang ada di Pekanbaru. Gambar kulit semangka 

yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 
Gambar 3.1. Kulit Semangka 

 

3.2.4. Kandang dan Peralatan 

Kandang penelitian ini menggunakan kandang model postal. Kandang 

terdiri dari 20 petakan. Dalam setiap petakan diisi 5 ekor ayam ras pedaging 

dengan ukuran panjang 60 cm x lebar 50 cm x tinggi 50 cm.  Setiap petak 

kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat air minum. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah termometer ruang 

untuk mengukur suhu lingkungan kandang, spuit ukuran 3 ml untuk vaksinasi, 

lampu pemanas, timbangan untuk menimbang bobot badan ayam ras pedaging dan 

sisa konsumsi ransum, semprotan untuk desinfeksi, litter, plastik dan kertas koran 

bekas untuk menampung feses, alat tulis dan kamera. 
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3.3. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

4 perlakuan, yakni T0, T1, T2 dan T3 masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 

kali. Adapun dosis perlakuan penelitian sebagai berikut:  

T0 : 0% ekstrak kulit buah semangka sebagai kontrol 

T1 : 5% ekstrak kulit buah semangka dalam 1 liter air 

T2 : 10% ekstrak kulit buah semangka dalam 1 liter air 

T3 : 15% ekstrak kulit buah semangka dalam 1 liter air 

 

3.4. Prosedur Penelitian  

3.4.1. Persiapan Kandang  

Sebelum DOC datang, terlebih dahulu kandang dibersihkan dengan cara 

disapu, dicuci dan disiram dengan air bersih, setelah kering dilakukan pengapuran 

lantai hingga dinding kandang. Setelah pengapuran kandang disterilisasi 

menggunakan desinfektan dengan cara diseprotkan keseluruh bagian kandang 

hingga merata. Persiapan alat kandang disiapkan seperti tempat pakan dan tempat 

air minum. Pencahayaan dan pemanas kandang digunakan lampu pijar 60 watt 

yang ditempatkan pada setiap petak kandang. Penentuan letak unit kandang 

dilakukan secara acak dan untuk memudahkan pencatatan pada masing-masing 

unit kandang diberikan tanda sesuai dengan perlakuan yang diberikan. 

3.4.2. Pembuatan Ekstrak Kulit Semangka 

Pembuatan ekstrak kulit semangka dilakukan setiap hari selama penelitian 

agar kesegarannya tetap terjaga dan tidak terkontaminasi. Pembuatan ekstrak kulit 

semangka tersebut disajikan pada Gambar 3.2. di bawah ini. 
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Potong kecil kulit semangka berwarna putih ukuran 1-2 cm 

 

Blender hingga halus 

 

Saring untuk memisahkan ampas dan ekstraknya 

 

Ekstrak kulit semangka sudah dapat digunakan 

 

Gambar 3.2. Prosedur Pembuatan Ekstrak Kulit Semangka Kuning 

 

3.4.3. Penempatan Perlakuan pada Petak Kandang Penelitian 

Penempatan perlakuan dilakukan dengan cara: 

1. Anak ayam dimasukkan ke dalam kandang yang telah diberi penomoran 1 

sampai 20. 

2. Setiap anak ayam yang dimasukkan satu persatu dan diberi penomoran 

pada kaki dengan kertas isolasi dari nomor 1 sampai 100. 

3. Setelah distribusi tahap pertama selesai maka dilakukan pengacakan 

perlakuan. 

4. Setelah itu dilakukan penghitungan rata-rata masing-masing perlakuan. 

5. Dilakukan penyeragaman bobot badan antar perlakuan dengan menukar 

anak ayam sehingga antar perlakuan memiliki bobot badan yang sama. 

 

3.4.4. Pengacakan Perlakuan  

Penempatan perlakuan ayam ras pedaging pada unit kandang penelitian 

dilakukan secara acak. Lay out penempatam ayam ras pedaging tersebut disajikan 

pada Gambar 3.3. dibawah ini. 
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1 T32 2 T01 3 T31 4 T05 

5 T35 6 T11 7 T25 8 T21 

12 T04 11 T24 10 T23 9 T33 

13 T12 14 T14 15 T02 16 T34 

17 T22 18 T03 19 T13 20 T15 

 

Gambar 3.3. Lay Out Penempatan Ayam Ras Pedaging 

 Keterangan : 

  1,2,3,4,........ 20 : Nomor Urut Kandang 

  T01, T02, T03,.... T35 : Kode Perlakuan 

3.4.5. Pemberian Ransum, Air Minum dan Penimbangan Ayam Ras 

Pedaging 

Pemberian pakan dilakukan sesuai dengan periode umur ayam ras 

pedaging sesuai dengan standar pemeliharaan ayam ras pedaging. Jika  pakan 

habis diberikan kembali dan ditimbang. Air minum yang diberikan yaitu air 

minum yang telah diberi ekstrak kulit semangka. Pemberian pakan dan air minum 

dilakukan secara ad libitum. 

Penimbangan anak ayam (DOC) saat datang dilakukan untuk mengetahui 

bobot awal. Selanjutnya penimbangan bobot badan ayam broiler setiap minggu 

yaitu pada umur 7, 14, 21 dan 28 hari.  

3.4.6. Pemberian Vaksin 

Pemberian vaksin ND pertama dilakukan pada hari ke-4 dengan aplikasi 

melalui tetes mata. 

3.4.7. Prosesing Karkas 

Prosesing karkas adalah tahapan memperoleh karkas ayam ras pedaging. 

Berikut tahapan pengambilan karkas ayam ras pedaging adalah: 

1. Pengambilan ayam ras pedaging secara acak pada petak kandang. 
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2. Penyembelihan ayam ras pedaging. 

3. Penuntasan darah ayam ras pedaging dengan cara digantung. 

4. Pencabutan bulu. 

5. Pengeluaran jeroan dan pemotongan kaki, kepala serta leher ayam ras 

pedaging. 

 

3.5. Peubah yang Diamati 

Peubah yang diamati adalah: 

1. Konsumsi Ransum (g/ekor) 

Konsumsi ransum dihitung berdasarkan jumlah ransum yang diberikan 

dikurangi dengan jumlah ransum yang tersisa dalam g/ekor. 

2. Konsumsi Air Minum (ml/ekor) 

Konsumsi air minum dihitung berdasarkan jumlah air minum yang 

diberikan dikurangi dengan jumlah air minum sisa dalam ml/ekor. 

3. Pertambahan Bobot Badan (g/ekor) 

Pertambahan bobot badan ayam dihitung sekali seminggu. Pertambahan 

bobot badan dihitung dengan cara mengurangi bobot badan ayam akhir 

minggu perlakuan dengan bobot badan awal minggu dalam g/ekor. 

4. Konversi Ransum 

Konversi ransum dihitung berdasarkan hasil perbandingan antara jumlah 

ransum yang dikonsumsi dalam g/ekor dengan pertambahan bobot badan 

ayam yang dicapai dalam g/ekor. 

Konversi	Ransum =
Konsumsi	Ransum	(g/ekor)

PBB	(g/ekor)
 

5. Bobot badan akhir  
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Bobot badan akhir dihitung dengan cara penimbangan ayam ras pedaging 

pada saat panen (g/ekor) 

6. Karakteristik Karkas, diantaranya persentase karkas dan persentase lemak 

abdominal. 

- Persentase karkas (%) 

Persentase karkas dihitung dengan cara membagi bobot karkas dengan 

bobot badan akhir dikalikan 100%. 

- Persentase Lemak Abdominal (%) 

Persentase lemak abdominal diperoleh dengan membagi bobot lemak 

abdominal dengan bobot karkas dikalikan 100%. 

 

3.6. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) (Steel and Torrie, 1993). Model matematika 

dari rancangan tersebut adalah sebagai berikut : 

Yij = µ + �i + �ij 

Keterangan : 

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

µ : nilai tengah umum 

�i : pengaruh taraf perlakuan ke-i 

�ij : pengaruh galat perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i : 1,2,3,4 

j : 1,2,3,4,5 
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Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F Hitung F Tabel 

     
5% 1% 

Perlakuan  t-1 JKP KTP KTP/KTG 
 

Galat  t(r-1) JKG KTG 
  

Total  tr-1 JKT 
   

 

Keterangan : 

t : Perlakuan  

r : Ulangan 

JKP : Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKG : Jumlah Kuadrat Galat 

JKT : Kumlah Kuadrat Total 

KTP : Kuadrat Tengah Perlakuan 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

Keterangan : Faktor Koreksi (FK) = (Y..)
2 

   
   r.t  

3.7. Analisis Data  

Data hasil penelitian diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analysis Of 

Variance (ANOVA) untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah yang 

diamati. Jika pada analisis sidik ragam didapatkan hasil yang berbeda nyata, maka 

dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Steel and Torrie, 

1991). Selanjutnya, data diperoleh juga akan diuji menggunakan software stat 

view (SAS, 1998) untuk perbandingan. Sebelum dilakukan pengolahan data, 

semua data mentah (raw data) dilakukan uji Thompson untuk menghilangkan data 

outlier dengan menggunakan tingkat pengujian P (<0,05), kemudian dilanjutkan 
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dengan analisis data. Data yang ditampilkan adalah rata-rata ± STDEV, perbedaan 

signifikan diberi lambang P(<0,05). 

 

 

 


