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III.  MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini telah dilakukan selama 28 hari pada bulan Oktober 2016  di  

Kandang Percobaan Laboratorium UIN Agriculture Research and Development 

Station (UARDS) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 

3.2. Bahan dan Alat 

3.2.1. Anak Ayam Pedaging 

Ayam yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Strain Cobb, 

merek CP 707 umur 1 hari tanpa membedakan jenis kelamin jantan dan betina 

(unsexing) produksi PT. Charoen Pokphand Indonesia, adapun jumlah ayam yang 

diteliti sebanyak 80 ekor dan dipelihara selama 28 hari.  

3.2.2. Kulit Buah Semangka Kuning 

Kulit buah semangka kuning yang digunakan dalam penelitian ini dalam 

bentuk tepung. Bahan  didapat dari petani buah semangka yang berada di Desa 

Ridan Permai Bangkinang. 

3.2.3. Ransum Komersial  

Ransum yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis ransum komersial 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa Bravo 311 untuk pakan ayam umur 1-

20 hari dan Bravo 512 untuk pakan ayam umur 21-28 hari dicampurkan tepung 

kulit semangka kuning. Komposisi nutrisi ransum komersial untuk periode starter 

dan finisher disajikan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1.  Komposisi Nutrisi Ransum Komersial Periode Starter dan Finisher 

Zat Nutrisi  Jenis Ransum (%) 

Bravo 311 Bravo 512 
Protein (%) 21,50 21,00 
Abu (%) 7,00 6,50 
Lemak (%) 5,00 4,00 
Serat Kasar (%) 5,00 4,00 
Kalsium (%) 0.90 0,90 
Phosphor (%) 0,60 0,70 

Sumber : PT Charoen Pokphand (2015) 

3.2.4. Kandang dan Peralatan  

Kandang penelitian dengan ukuran panjang 75 cm x lebar 60 cm x tinggi 60 

cm sebanyak 20 petak plus 1 petak tambahan sebagai cadangan untuk karantina. 

Setiap petak kandang ditempati 4 ekor ayam pedaging. Kandang tersebut 

ditempatkan dalam kandang utama dengan model kandang postal berukuran 

panjang 6 m x lebar 6 m x tinggi 3 m, tinggi dinding kandang 1 m dari lantai dan 

tinggi kawat kasa 2 m. Setiap unit kandang dilengkapi dengan satu tempat 

ransum, tempat air minum dan satu buah lampu. 

Peralatan lain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, termometer 

ruang untuk mengukur suhu lingkungan kandang, spuit Terumo
TM

 untuk 

vaksinasi, lampu pemanas, timbangan untuk menimbang berat badan ayam 

pedaging dan sisa konsumsi ransum, semprotan untuk desinfeksi, litter, plastik 

dan kertas koran bekas untuk menampung feses ayam pedaging, ember untuk 

menampung air, nampan, kain lap, alat tulis dan kamera pocket digital. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dalam penelitian ini akan digunakan 4 

perlakuan dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Adapun 

dosis perlakuan sebagai berikut : 



16 
 

T1 :  kontrol ( ransum komersial + 0% tepung kulit semangka kuning) 

T2 :  ransum komersial + 1% tepung kulit semangka kuning 

T3 :  ransum komersial + 2% tepung kulit semangka kuning 

T4 :  ransum komersial + 3% tepung kulit semangka kuning 

3.4. Prosedur Penelitian  

3.4.1. Persiapan Kandang  

Sebelum anak ayam (day old chicken; DOC) datang, kandang terlebih 

dahulu disanitasi, yakni pembersihan kandang hanya dengan parsial saja. 

Kemudian kandang didesinfeksi dengan menggunakan desinfektan dengan cara 

disemprotkan ke seluruh bagian kandang secara merata. Kandang yang sudah 

higienis dibiarkan selama 3-7 hari, demikian juga dengan peralatan penelitian 

yang digunakan sudah tersedia dan dalam keadaan bersih 1 hari sebelum ayam 

pedaging datang. 

Peralatan kandang yang dipersiapkan seperti tempat ransum dan tempat air 

minum. Penerangan dan pemanas kandang menggunakan lampu pijar dengan daya 

60 watt yang ditempatkan di setiap unit kandang. Pengukuran suhu dan 

kelembapan kandang menggunakan termometer ruang dan suhu tubuh yang 

dilengkapi dengan higrometer. 

3.4.2. Pembuatan Tepung Kulit semangka kuning 

 Pembuatan tepung kulit semangka dilakukan dengan cara kulit semangka 

kuning terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran dan dicuci sampai bersih, 

kemudian dipotong kecil-kecil, selanjutnya dijemur sampai kering, lalu kulit 
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semangka kuning yang sudah kering digiling menjadi tepung. Berikut alur 

pembuatan tepung kulit semangka kuning. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram alur pembuatan tepung kulit semangka kuning. 

3.4.3. Penempatan Perlakuan pada Petak Kandang Penelitian 

Penempatan perlakuan pada petak kandang penelitian akan dilakukan secara 

acak. Dengan distribusi bobot badan yang sama dengan cara menimbang 80 ekor 

ayam umur 1 hari dimana setiap ayam diberi penomoran dan diurutkan nomor dari 

yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian ayam dimasukkan pada kandang 

perlakuan yang sebelumnya diacak, lalu dihitung  rata-rata ayam per kandang dan 

selanjutnya rata–rata keseluruhan. Selanjutnya bobot badan ayam diseragamkan 

dengan memindahkan posisi ayam sehingga masing-masing kandang memiliki 

rata-rata yang sama.  
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3.4.4. Pemberian Ransum dan Air  Minum 

Pemberian ransum didasarkan pada periode umur pemeliharaan yang 

mengacu pada standar pemberian ransum ayam pedaging PT. Charoen Pokphand 

Indonesia menurut umur ayam setiap harinya. Namun jumlah pemberian ransum 

pada penelitian ini tidak menjadi parameter yang diamati, melainkan pemberian 

ransum secara ad libitum, dengan cara memperhatikan tempat ransum jika sudah 

habis, maka ditambahkan dan dicatat.  

3.4.5. Pemberian Air  Minum 

Pemberian air minum pada penelitian ini dilakukan secara ad libitum tanpa 

menggunakan obat-obatan dan vitamin. 

3.4.6. Pemberian Vaksin  

Vaksin ND pertama dilakukan pada hari ke-4 dengan aplikasi melalui tetes 

mata. 

3.5 Parameter yang Diamati  

Pengamatan terhadap parameter penelitian dilakukan pada hari ke 8-28. 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah performan ayam pedaging 

meliputi: 

1. Bobot Badan Akhir 

 Bobot badan akhir diperoleh dari hasil penimbangan setelah dipuasakan 

selama 8 jam (Rasyaf, 2004). 

2. Bobot Karkas  

 Bobot karkas merupakan daging bersama tulang hasil pemotongan setelah 

dipisahkan kepala sampai batas pangkal leher,kaki sampai batas lutut serta 

kulit, buluh, darah, organ dalam kecuali paru-paru dan ginjal (Mardi, 2015). 
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3. Persentase Karkas  

 Persentase bobot karkas dihitung dengan karkas ayam yang telah di keluarkan 

jeroannya, kepala dipisahkan dengan leher hingga batas pemotongan dan kaki 

(Buddy dan Diggins,1968). Perhitungan persentase bobot karkas sebagai 

berikut: 

 Perhitungan persentase bobot karkas sebagai berikut ; 

  Persentase Karkas =
Bobot  Karkas

Bobot  Hidup
𝑥100% 

4. Bobot Lemak Abdominal 

 Lemak abdominal merupakan salah satu komponen lemak tubuh yang  

terletak pada ronggga perut. Bobot lemak abdominal dihitung dengan cara 

menimbang bobot lemak yang melekat di dalam perut ayam yang meliputi 

jantung, rempela, dinding perut, ginjal, dan kloaka (Widiastuti, 2001). 

5. Persentase Lemak Abdominal 

 Persentase lemak abdominal diperoleh dengan membandingkan berat lemak 

yang terdapat disekitar perut dengan berat hidup dikalikan 100%. Menurut 

Waskito (1981), Penentuan lemak abdominal dihitung dengan cara  sebagai 

berikut : 

 Persentase Lemak Abdominal=
Bobot  Lemak  Abdominal

Bobot  Karkas
x100% 

 

3.6. Analisis Data 

 Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan anlisis ragam 

sesuai dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), menurut Steel dan Torrie (1991). 

Adapun model matematikanya yaitu :  

𝑌𝑖𝑗   =𝜇 + 𝜎𝑖 + 𝜀𝑖𝑗  
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Dimana :  

𝑌𝑖𝑗  = Nilai perlakuan ke-i dengan ulangan ke-j. 

𝜇 = Rata-rata pengamatan 

𝜎𝑖  = Pengaruh pelakuan ke-i 

𝜀𝑖𝑗  = Eror/galat dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i   = 1,2,3,4,5 

j  =1,2,3,4 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis Sidik Ragam seperti 

pada Tabel 3.2. dibawah ini. 

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam Penelitian   

SK Db JK KT F hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG   

Galat t(r-1) JKG KTG    

Total rt-1 JKT     

Keterangan : Faktor koreksi = (Y..)
2 

  r.t 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) : ∑Y
2

ij – FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) : ∑Y
2
 – FK 

r 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) : JKT – JKP 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) : JKP 

 t-1 

Kuadrat Tengah Galat (KTG) : JKG 

  n-t 

F hitung = KTP 

 KTG 

 Jika analisis sidik ragam menunjukkan pengaruh nyata akan dilakukan uji 

lanjut dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 

 

 

 

 

 


