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3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen sesungguhnya 

(True Experimental Research) dengan desain rancangan penelitian berupa 

faktorial karena penelitian ini tidak hanya diberikan satu perlakuan atau lebih dari 

satu variabel bebas.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di peternakan milik bapak Julisyanto yang berada 

di Jalan Bunga Widuri Nomor 4, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, 

Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian dilaksanakan selama 7 

minggu pada tanggal 23 Oktober-10 Desember tahun 2018. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Gallus gallus domesticus Linn. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. 

Teknik ini digunakan karena dalam populasi terdapat sampel yang sama 

(homogen).  
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3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gallus gallus 

domesticus Linn. unsex (tidak dibedakan jenis kelamin) yang berumur ± 14 hari, 

dengan bobot badan ± 120 gram. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis tumbuhan hasil fermentasi 

(Moringa oleifera Lam., Azolla pinnata R. Br., dan Tithonia diversifolia 

(Hemsley) A. Gray) dan konsentrasi tumbuhan hasil fermentasi (0%, 5%, 10%, 

dan 15%). 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah performa Gallus gallus 

domesticus Linn. yang meliputi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan 

konversi ransum. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara 

pembuatan tepung fermentasi, volume larutan fermentasi yang digunakan (EM4), 

lama fermentasi pakan, tipe kandang yang digunakan, suhu dan kelembaban 

lingkungan, serta umur dan bobot badan awal Gallus gallus domesticus Linn. 
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

 Pelaksanaan penelitian agar tidak menjadi terlalu luas maka dibuat definisi 

operasional variabel, sebagai berikut. 

1) Jenis Tumbuhan hasil fermentasi yang digunakan untuk bahan ransum 

meliputi daun Moringa oleifera Lam., daun Azolla pinnata R. Br., dan daun 

Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray. Daun Moringa oleifera Lam. yang 

digunakan berumur ± 3 minggu dengan ciri-ciri berwarna hijau tua, bertekstur 

halus, tidak kering dan tidak berlubang. Daun Azolla pinnata R. Br. yang 

digunakan berumur ± 2 minggu dengan ciri-ciri berwarna hijau segar, 

bertekstur kasar dan tidak kering.  Daun Tithonia diversifolia (Hemsley) A. 

Gray yang digunakan berumur ± 1 bulan dengan ciri-ciri berwarna hijau tua, 

bagian bawah daun sedikit kasar. 

2) Konsentrasi tumbuhan hasil fermentasi disusun berdasarkan penelitian 

terdahulu yaitu konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15%. 

3) Pengujian performa Gallus gallus domesticus Linn. meliputi konsumsi 

ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. Pengambilan data 

konsumsi dan pertambahan bobot badan dilakukan setiap seminggu sekali 

selama 4 minggu, sedangkan pengambilan data konversi ransum dilakukan 

diakhir penelitian. 

4) Fermentasi dilakukan menggunakan larutan EM4 dengan waktu fermentasi 

selama 4 hari. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Adapun hal-hal yang perlu disiapkan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Alat Penelitian  

Alat yang digunakan pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian 

Alat Fungsi 

36 buah kandang batterai terbuat dari kayu 

ukuran 50 x 50 x 50 cm (panjang x  lebar x 

tinggi) 

Sebagai tempat dimana Gallus gallus domesticus 

Linn. dipelihara 

36 buah tempat ransum tanpa merk             Sebagai tempat  meletakkan ransum Gallus gallus 

domesticus Linn. 
36 buah tempat minum tanpa merk              Sebagai tempat meletakkan air minum Gallus gallus 

domesticus Linn. 
1 buah timbangan analitik merk Camry      Untuk menimbang ransum dan bobot badan Gallus 

gallus domesticus Linn. 
1 buah termoanemometer                              Untuk mengukur suhu udara kandang 
1 buah higrometer                                          Untuk mengetahui kelembaban udara kandang       
1 buah alat penyemprot kandang merk 

matrix                                                                   
Untuk menyemprotkan larutan desinfektan pada 

kandang 
2 buah lampu merk Philips 15 watt               
1 buah blender merk Philips                          

Sebagai sumber penerangan kandang di malam hari 

Untuk menghaluskan daun yang sudah dikeringkan 

menjadi tepung 

2 lembar kertas label                                     Untuk memudahkan memberi keterangan pada 

perlakuan 

1 buah baskom tanpa merk            Untuk tempat pencampuran tepung daun dengan 

EM4 

3 buah toples tertutup tanpa merk                Sebagai tempat untuk menyimpan tepung daun 

selama proses fermentasi 

1 pack plastik tanpa  merk                            Sebagai wadah untuk proses fermentasi tepung daun 

buah kantung kresek tanpa merk            Sebagai wadah penyimpanan ransum 
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b. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam penelitian 

Bahan Jumlah 

Gallus gallus domesticus Linn.                                             72 ekor 
Larutan EM4 diproduksi oleh PT. SONGGOLANGIT 

PERSADA         
1 botol 

Larutan desinfektan merk Formades 100 ml                         1 buah 

Air sumur                                                                               Adlibitum (tidak terbatas) 

Tepung daun Moringa oleifera Lam. fermentasi                  2,25 kg 

Tepung daun Azolla pinnata R. Br. fermentasi                     2,25 kg 

Tepung daun Tithonia diversifolia (Hemsley) A. 

Gray        

2,25 kg 

Jagung giling                                                                         52,52 kg 

Tepung ikan                                                                           2 ,46 kg 

Pakan ayam tipe BR2                                                            0,83 kg 
Minyak kelapa                                                                       1,59 kg 

Bungkil kedelai                                                                     23,45 kg 

Kapur 0,09 kg 

Garam     0,25 kg 

Tepung tulang                                                                       2,23 kg 

c.  Penyusunan Ransum 

Penyusunan ransum dilakukan untuk mengetahui jumlah komposisi 

ransum sesuai kebutuhan nutrisi dan umur Gallus gallus domesticus Linn. 

Penyusunan ransum dilakukan dengan menggunakan metode coba-coba (trial and 

error) dan program tujuan berganda dengan bantuan software program 

penyusunan ransum. Formula ransum disajikan dalam Lampiran 1, sedangkan 

untuk kandungan nutrisi setiap perlakuan disajikan dalam Lampiran 2.  

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Dua faktor 
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yang digunakan adalah faktor A (jenis tumbuhan hasi fermentasi) dan faktor B 

(konsentrasi).  

Tabel 3.3 Kombinasi perlakuan antara jenis tumbuhan hasil fermentasi dan 

konsentrasi yang berbeda 

 

 

 

Keterangan: 

Faktor A terdiri dari : 

A1 = Moringa oleifera Lam. fermentasi 

A2= Azolla pinnata R. Br. fermentasi 

A3 = Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray fermentasi  

Faktor B terdiri dari : 

B0= konsentrasi 0%  

B1= konsentrasi 5%  

B2 = konsentrasi 10%  

B3 = konsentrasi 15%  

Kombinasi perlakuan diperoleh 9 unit percobaan dengan 1 perlakuan 

kontrol yaitu kontrol ransum komersil tanpa perlakuan. Banyaknya ulangan dalam 

penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus menurut Kemas (1994) sebagai 

berikut: 

(t–1) (r–1) ≥ 15 

(12–1) (r–1)  ≥ 15 

Faktor A, Faktor B                                            Faktor B 

Faktor A                         B0                B1                  B2                 B3 

A1                                                     A1B0                  A1B1                     A1B2                    A1B3  

A2                                                    A2B0                  A2B1              A2B2                     A2B3 

A3                                                   A3B0                   A3B1                     A3B2                     A3B3 

Keterangan : 

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t = Treatment (jumlah perlakuan) 

n = Jumlah sampel (perlakuan) 
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12 (r–1) ≥ 15 

  12r–12 ≥ 15 

       r ≥ (15 + 12)/ 12 

r ≥ 2,25 dibulatkan 3 (ulangan yang digunakan 3 kali) 

Menentukan jumlah sampel penelitian, dengan cara : 

 

      n = 12. 3 

      n = 36 

Hasil perhitungan sampel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36. Setiap sampel terdiri dari 2 ekor 

Gallus gallus domesticus Linn., sehingga banyaknya Gallus gallus domesticus 

Linn. yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 ekor. Penggunaan 2 ekor 

Gallus gallus domesticus Linn. dalam setiap sampel dikarenakan untuk 

mengantisipasi jika terdapat Gallus gallus domesticus Linn. yang mati. 

Penggunaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial karena penelitian 

ini dilakukan di lingkungan yang dianggap homogen, sehingga penempatan setiap 

unit percobaan dilakukan secara acak pada seluruh materi percobaan. Hal ini 

berarti seluruh unit percobaan memiliki peluang yang sama besar untuk menerima 

perlakuan. Sekelompok subyek dari penelitian ini diambil secara acak dari 9 

kombinasi faktorial dan 3 kontrol dengan 3 kali ulangan. Adapun gambar denah 

rancangan acak lengkap faktorial sebagai berikut: 

  

n = t . r 
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(A1B3)II (A2B1) III (A3B1) II (A2B2) I (A3B3) I (A2B3) I 

(A1B2) III (A3B2) III (A1B1) II (A1B1) I (A1B3) I (A3B3) II 

(A2B2) III (A2B1) I (A2B2) II (A3B1) I (A3B3) III (A1B1) III 

(A2B1) II (A1B2) II (A1B3) III (A3B2) I (A3B2) II (A2B3) III 

(A1B2) I (A3B1) III (A2B3) II (A1B0) I (A2 B0) I (A3 B0) III 

(A2 B0) III (A1B0) II (A3 B0) II (A2 B0) II (A1B0) III (A3 B0) I 

Gambar 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

Keterangan: 

A1B0 = ransum Moringa oleifera Lam. fermentasi pada konsentrasi 0% 

A1B1 = ransum Moringa oleifera Lam. fermentasi pada konsentrasi 5% 

A1B2 = ransum Moringa oleifera Lam. fermentasi pada konsentrasi 10% 

A1B3 = ransum Moringa oleifera Lam. fermentasi pada konsentrasi 15% 

A2B0 = ransum Azolla pinnata R. Br. fermentasi pada konsentrasi 0% 

A2B1 = ransum Azolla pinnata R. Br. fermentasi pada konsentrasi 5% 

A2B2 = ransum Azolla pinnata R. Br. fermentasi pada konsentrasi 10% 

A2B3 = ransum Azolla pinnata R. Br. fermentasi pada konsentrasi 15% 

A3B0 = ransum Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray fermentasi pada 

konsentrasi 0% 

A3B1 = ransum Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray fermentasi pada 

konsentrasi 5% 

A3B2 = ransum Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray fermentasi pada 

konsentrasi 10% 
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A3B3 = ransum Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray fermentasi pada 

konsentrasi 15% 

I = Pengulangan ke 1 

II = Pengulangan ke 2 

III = Pengulangan ke 3 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

a.  Pembuatan Tepung Daun 

1. Menyiapkan daun tumbuhan yaitu Moringa oleifera Lam., Azolla pinnata R. 

Br., dan Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray dan memisahkan daun dari 

tangkainya. 

2. Meletakkan ketiga daun tersebut pada wadah yang berbeda. 

3. Mengeringkan ketiga daun tersebut dengan diangin-anginkan di tempat yang 

terlindung dari sinar matahari secara langsung kurang lebih selama 7 hari. 

4. Menghaluskan masing-masing daun tersebut dengan blender hingga menjadi 

serbuk halus atau tepung. 

b.  Pembuatan Larutan Starter 

1.  Pembuatan larutan starter dilakukan dengan cara mengambil 503 ml larutan 

EM4 dicampurkan dengan 2867 ml air sumur, atau dengan perbandingan 15% 

larutan EM4 ditambahkan dengan 85% air sumur  (Winedar et al., 2006). 

2.    Mengaduk larutan tersebut hingga tercampur rata. 
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c.  Pembuatan Tepung Daun Fermentasi  

1.  Menyiapkan tepung daun Moringa oleifera Lam., Azolla pinnata R. Br., dan 

Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray pada baskom yang berbeda.  

2.  Menimbang masing-masing tepung daun sebanyak 2250 gram menggunakan 

timbangan analitik. 

3. Menuangkan larutan starter pada setiap 2250 gram tepung daun sebanyak 

1125 ml atau dengan perbandingan 1000 gram tepung daun : 500 ml larutan 

starter (Manihuruk et al., 2018). 

4. Masing-masing tepung daun dikemas dalam kantong plastik yang berbeda. 

5. Menyimpan masing-masing tepung daun pada toples yang berbeda.  

6. Menyimpan toples pada tempat yang kering dan kedap udara.  

7. Proses fermentasi ini dilakukan selama 4 hari dengan pengadukan dan 

perataan setiap 24 jam (Manihuruk et al., 2018). 

8. Membuka plastik yang berisi tepung daun, selanjutnya mengangin-anginkan 

tepung daun pada tempat yang terlindung dari sinar matahari selama kurang 

lebih 3 hari.  

d. Persiapan Kandang 

Pada tahap ini kandang yang digunakan harus dibersihkan dan disterilkan 

satu minggu sebelum kandang digunakan dengan cara berikut ini :  

1. Membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada kandang, tempat 

ransum, maupun tempat minum.  

2. Menyemprot kandang menggunakan desinfektan. 
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3. Memasang lampu pada kandang. 

4. Mengukur suhu dan kelembaban kandang. 

5. Memberi nomor untuk penanda perlakuan pada setiap kandang sesuai dengan 

RAL.  

6. Pembersihan kandang selama penelitian dilakukan setiap satu kali sehari, 

yaitu setiap pagi hari. 

e. Aklimasi Gallus gallus domesticus Linn. 

1. Menimbang bobot awal Gallus gallus domesticus Linn. menggunakan 

timbangan analitik. 

2. Memasukkan Gallus gallus domesticus Linn. ke kandang secara acak sesuai 

RAL. 

3. Aklimasi dilakukan selama 7 hari agar Gallus gallus domesticus Linn. 

beradaptasi dengan lingkungan baru. 

4. Menimbang bobot badan Gallus gallus domesticus Linn. setelah diaklimasi 

untuk memperoleh bobot badan awal sebelum perlakuan. 

f.  Pemberian Ransum dan Minum 

1.  Pemberian ransum dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan umur 

Gallus gallus domesticus Linn. ransum ditimbang dan diberikan setiap pagi 

hari (06.00 WIB), siang hari (11.00 WIB), dan sore hari (16.00 WIB) 

(Manurung, 2011). 

2. Pemberian minum dilakukan secara adlibitum, penggantian minum dilakukan 

setiap pagi hari dan sore hari setelah peemberian ransum. 
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g.  Pengamatan Performa  

1. Konsumsi ransum: Sisa ransum setiap harinya disimpan selama 1 minggu 

sampai waktu penimbangan. Pengukuran berupa banyaknya sisa ransum 

dikurangi ransum awal dibagi jumlah Gallus gallus domesticus Linn. 

Penimbangan dilakukan setiap seminggu sekali selama 4 minggu. Hasil 

perhitungan dicatat dalam tabel konsumsi ransum. 

2. Pertambahan bobot badan: Pengukuran bobot badan akhir dikurangi bobot 

badan minggu sebelumnya dibagi jumlah Gallus gallus domesticus Linn. 

Penimbangan dilakukan setiap seminggu sekali selama 4 minggu. Hasil 

perhitungan dicatat dalam tabel pertambahan bobot badan. 

3. Konversi ransum: Jumlah konsumsi ransum dibagi dengan pertambahan 

bobot badan. Perhitungan konversi ransum dilakukan setelah selesai 

penelitian. Hasil perhitungan dicatat dalam tabel konversi ransum.  
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h.  Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian  

Menyiapkan tepung 

Moringa 

oleifera 

Lam. 

Azolla pinnata 

R. Br. 

Tithonia 

diversifolia 

(Hemsley) A. Gray 

Menyiapkan Gallus 

gallus domesticus Linn. 

sebanyak 60  ekor 

Fermentasi dengan menambahkan 

EM4 selama 4 hari 

Pembuatan konsentrasi pada masing-

masing tumbuhan hasil fermentasi 

0% 5% 10% 15% 

Ditambahkan pada masing-

masing ransum perlakuan 

Aklimasi selama 7 

hari 

Pemberian ransum campuran 

(ransum komersial + tumbuhan 

hasil fermentasi) selama 4 minggu 

Pengukuran konsumsi 

ransum 

Pengukuran pertambahan 

bobot badan 

Pengukuran 

konversi ransum 

Pengumpulan data 

Analisis data dengan SPSS 22.0 

Membuat kesimpulan hasil penelitian 

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 
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3.6 Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen secara langsung dengan prosedur yang telah direncanakan 

dengan melibatkan kegiatan melihat dan mencatat secara langsung. Observasi 

dilakukan di peternakan milik bapak Julisyanto terhadap obyek penelitian berupa 

Gallus gallus domesticus Linn. yang telah diberikan perlakuan yaitu jenis 

tumbuhan hasil fermentasi dengan konsentrasi yang berbeda. Hasil pengukuran 

konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum dicatat pada 

masing-masing Tabel 3.4, 3.5, dan 3.6. 

Tabel 3.4 Konsumsi ransum 

Kombinasi 

Perlakuan 

Ulangan Ke Jumlah Konsumsi Ransum               Rata-rata 

(gram)                                  (gram) 
 1        2         3         4 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Pertambahan bobot badan 

Kombinasi 

Perlakuan 

Ulangan Ke Jumlah Pertambahan Bobot               Rata-rata 

Badan (gram)                        (gram) 
 1        2         3          4 
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Tabel 3.7 Konversi ransum 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 

yang berupa angka. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS (Statistic Program for Social Science) 22.0 dengan level signifikansi 5%. 

Data hasil penelitian diolah dengan cara uji normalitas Saphiro-Wilk dan uji 

homogenitas Levene Test untuk mengetahui data berdistribusi normal dan varian 

populasi datanya homogen. Setelah diketahui data hasil penelitian telah 

berdistribusi normal dan varian populasi datanya homogen, maka dilanjutkan 

dengan dengan uji two-way ANOVA untuk mengetahui pengaruh jenis tumbuhan 

hasil fermentasi dan kosentrasi yang berbeda. Selanjutnya dilakukan uji lanjut 

yaitu Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) untuk membandingkan hasil yang 

diperoleh dari setiap perlakuan. Apabila data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan tidak berdistribusi normal dan/atau tidak homogen maka uji hipotesis 

dialihkan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis (uji non parametrik). 

Kombinasi Perlakuan Ulangan Ke Jumlah Konversi  Rata-Rata 

     Ransum   I  II  III 
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