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BAB IV
METODE PENELITIAN

Penelitian tentang efek penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) 

dibagi menjadi dua tahap penelitian. Pada tahap pertama adalah uji kandungan 

nutrisi tepung daun kelor dengan analisis proksimat dan uji sifat antibakteri 

terhadap bakteri patogen (Escherichia coli) dengan uji daya hambat menggunakan 

metode sumuran sedangkan penelitian tahap kedua yaitu evalusi biologis tepung 

daun kelor untuk meningkatkan performa ayam petelur baik penampilan produksi 

maupun kualitas telur ayam petelur. Adapun secara lengkap kedua tahap 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

4.1 Penelitian Kandungan Nutrisi dan Antibakteri pada Tepung Daun Kelor 

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian tahap pertama adalah uji kandungan nutrisi tepung daun kelor 

(Moringa oleifera) dan uji sifat antibakteri daun kelor (Moringa oleifera). Uji 

kandungan nutrisi tepung daun kelor (Moringa oleifera) dilakukan di Laboratorium 

Analisis dan Kalibrasi Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian Bogor 

dan uji sifat antibakteri daun kelor terhadap bakteri patogen (Escherichia coli) yang 

dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Tanjungpura. Tepung daun kelor (Moringa oleifera) yang digunakan dalam 

penelitian ini didapatkan dari Pusat Informasi dan Pengembangan Tanaman Kelor 

Indonesia Kunduran Blora dengan harga Rp. 250.000/kg.
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4.1.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan untuk uji kandungan nutrisi dan uji sifat antibakteri 

adalah tepung daun kelor (Moringa oleifera), antibiotik (amoksilin), aquades, media 

uji antibakteri Escherichia coli.

4.1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tahap pertama adalah 

metode penelitian laboratorium dimana untuk uji kandungan nutrisi tepung daun 

kelor (Moringa oleifera) menggunakan analisis proksimat dan uji sifat antibakteri 

daun kelor (Moringa oleifera) adalah dengan uji daya hambat terhadap bakteri 

dengan menggunakan metode sumuran. Rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 6 perlakuan yang masing-

masing diulang sebanyak 4 kali. Adapun perlakuannya adalah sebagai berikut :

P0 : Isolat bakteri + Aquades 25 μl

P1 : Isolat bakteri + Antibiotik amoksilin 25 μg

P2 : Isolat bakteri + 1 ml ekstrak daun kelor sebanyak 0,5% 

P3 : Isolat bakteri + 1 ml ekstrak daun kelor sebanyak 1 % 

P4 : Isolat bakteri + 1 ml ekstrak daun kelor sebanyak 1,5% 

P5 : Isolat bakteri + 1 ml ekstrak daun kelor sebanyak 2% 

Keterangan :

• Isolat bakteri yang digunakan dalam penelitian tahap pertama adalah jenis bakteri 

Escherichia coli.

 

4.1.4 Peralatan dan Perlengkapan Penelitian



55

Peralatan yang digunakan untuk mengetahui tingkat daya hambat daun kelor 

terhadap bakteri patogen Escherichia coli diantaranya adalah cawan petri, tabung 

reaksi, erlenmeyer, incubator, neraca ohaus, mikropipet 1ml, autoklaf, waterbath 

dan magnetic stirrer.

4.1.5 Prosedur Penelitian

4.1.5.1 Pembuatan Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera)

Pembuatan tepung daun kelor (Moringa oleifera) dilakukan sesuai prosedur 

pembuatan tepung daun kelor (Moringa oleifera) untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Lampiran 1

4.1.5.2 Uji Kandungan Nutrisi Tepung Daun Kelor (Moringa oleifera)

Metode uji kandungan nutrisi tepung daun kelor (Moringa oleifera) sesuai 

metode yang di gunakan di Laboratorium Analisis dan Kalibrasi Balai Besar 

Industri Agro Kementerian Perindustrian Bogor dan hasil analisis disajikan pada 

Lampiran 2.

4.1.5.3 Uji Antimikroba

Metode uji Aktivitas Antimikroba adalah sebagai berikut :

a. Bakteri dibiakan sebanyak 106 CFU/ml

b. Media Mueller Hinton Agar (MHA) diencerkan dan disterilisasi

c. MHA yang sudah diencerkan dimasukkan kedalam cawan petri steril sebanyak 

20 ml

d. Bakteri yang sudah dibiakkan dimasukkan ke dalam cawan petri yang berisi 

MHA menggunakan mikropipet sebanyak 1ml

e. Cawan petri ditutup agar tidak terkontaminasi
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f. Cawan petri digoyang seperti angka 8 agar media MHA dan isolat bakteri 

tercampur rata

g. Didiamkan selama 3-5 menit sampai mengeras

h. Dibuat 1 sumuran ditengah cawan petri menggunakan blue tip steril dengan 

diameter sekitar 0,6 cm (1 sumur untuk 1 perlakuan)

i. Perlakuan diteteskan sebanyak 1 tetes ke dalam tiap sumuran menggunakan 

mikropipet 1 ml

j. Cawan petri yang berisi media MHA, bakteri dan perlakuan diinkubasi dalam 

incubator selama 24 jam pada suhu 370C, setelah terlihat zona hambatan 

disekitar sumuran, diameter zona hambatan diukur menggunakan jangka 

sorong dengan ketelitian 0,02 mm Davis dan Stout (1971) disitasi Dewi (2010)

1. Diameter zona bening 20 mm atau lebih berarti mempunyai daya hambat yang 

sangat kuat

2. Diameter zona bening 10 mm – 20 mm berarti mempunyai daya hambat kuat

3. Diameter zona bening 5 mm – 10 mm berarti mempunyai daya hambat sedang

4. Diameter zona bening < 5 mm berarti mempunyai daya hambat lemah.

4.1.6 Variabel yang diamati

Variabel yang diamati adalah daya hambat ekstrak daun kelor (Moringa 

oleifera) terhadap bakteri patogen (Escherichia coli) dibandingkan dengan 

penggunaan antibiotik. Pengamatan nilai daya hambat daun kelor (Moringa 

oleifera) terhadap bakteri patogen (Escherichia coli) diperoleh dari penghitungan 

jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada media padat dengan ketentuan ≤ 0,1% OI 

(Original Inoculum)
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4.1.7 Analisis Statistik

Data yang diperoleh dari penelitian tahap pertama ditabulasi kemudian 

dilakukan analisis statistik dengan ANOVA menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dan apabila terdapat perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat 

nyata dilanjutkan dengan uji Duncan’s. Adapun model matematiknya adalah 

(Astuti, 2007):

Yij =  μ +  αi + E(ij)

Keterangan :
= Nilai pengamatan pada perlakuan ke -i ulangan ke- jYij

= Rata-rata populasiμ
= Efek perlakuan ke - iαi

= Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-jE(ij)

i = 1,2,3,4,5
j = 1,2,3,4

4.2 Penelitian Evaluasi Biologis Tepung Daun Kelor

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengaruh penambahan 

kombinasi perlakuan pemberian tepung daun kelor terhadap penampilan produksi 

dan kualitas telur ayam pada ayam petelur.

4.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai 12 Juli 2015 sampai 11 Agustus 2015 di 

peternakan ayam petelur milik Bapak Zakar Desa Langlang Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang. Analisis proksimat dan feses dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

4.2.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Bahan:

a. 120 ekor ayam ras tipe petelur fase layer umur 38 – 42 minggu strain Isa 

Brown produksi PT. Charoen Pokphand.

b. Pakan konsentrat khusus untuk ayam petelur periode layer dengan kode 

produksi K 204 X-TRA yang diproduksi oleh PT. Sierad Sidoarjo. Pakan 

yang diberikan merupakan campuran antara konsentrat, jagung, bekatul, 

dan mineral dengan perbandingan 30 : 36 : 31 : 3 dengan diberikan 

sebanyak 2 kali sehari.

c. Tepung daun kelor (Moringa oleifera), untuk pembuatan tepung daun kelor 

disajikan pada Lampiran 1.

d. Pemberian air minum dan pakan dilakukan secara add-libitum.

Alat :

a. Kandang sistem baterai yang terbuat dari bambu dengan ukuran 50 x 40 

disusun tiga tingkat dengan sistem stair step.

b. Tempat pakan berbentuk silinder yang terbuat dari pipa paralon yang 

dibelah menjadi dua dengan ukuran 6 x 5 cm.

c. Egg tray sebagai tempat telur

d. Timbangan digital untuk menimbang pakan dan telur dengan ketelitian 

0,01g.

Pakan :

Pakan yang digunakan berbentuk mash yang merupakan hasil 

pencampuran 3 jenis bahan pakan yaitu konsentrat produksi PT. Sierad Sidoarjo, 

jagung kuning dan bekatul. 

Tabel 4. Komposisi dan Kandungan Zat Makanan Pakan Basal 
Susunan Pakan Basal Total
Jagung (%) 52
Bekatul (%) 30
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Konsentrat (%) 16
Mineral (%) 2
Kandungan  Konsentrat Pakan  Basal 
Protein Kasar (%) 34 - 36
Lemak(%) 3
Serat (%) 10
Kalsium (%) 11
Phospor (%) 1

Sumber : PT. Sierad Sidoarjo

Tabel 5. Kandungan zat makanan pakan perlakuan
Hasil  Analisa Proksimat

Kandungan zat makanan P0 P1 P2 P3 P4

Bahan Kering (%) 86,16 86,11 86,10 86,46 86,21
Protein Kasar (%) 12,76 12,34 12,61 14,12 14,40
Lemak Kasar (%) 3,21 3,30 3,76 3,61 3,36
Serat Kasar (%) 9,47 10,01 8,95 9,30 8,67
Abu (%) 11,36 10,12 10,97 12,76 10,43
Kalsium (%)* 4,01 4,28 4,12 4,4 3,46
Pospor (%)* 1,16 1,15 1,03 1,3 1,08

Keterangan : Hasil analisis Laboraorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan dan 

                  ( * ) :Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas
Brawijaya

4.2.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah percobaan atau eksperimental dengan jenis 

rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan, dan 

4 ulangan. Masing-masing ulangan terdiri dari 6 ekor ayam. Perlakuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

P0 : Pakan basal tanpa penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) 

P1 : Pakan basal 99,5% + tepung daun kelor (Moringa oleifera) sebanyak 

0,5%

P2  : Pakan basal 99%+ tepung daun kelor (Moringa oleifera) sebanyak 1%

P3 : Pakan basal 98,5% + tepung daun kelor (Moringa oleifera) sebanyak 1,5%
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P4 : Pakan basal 98% +  tepung daun kelor (Moringa oleifera) sebanyak 2%

4.2.4 Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah penampilan produksi dan 

kualitas telur pada ayam petelur

4.2.4.1 Penampilan Produksi Ayam Petelur

1. Konsumsi pakan (g/ekor) adalah jumlah pakan yang diberikan dikurangi 

dengan sisa pakan dan pakan tercecer dihitung tiap hari selama penelitian 

dan dinyatakan dalam gram per ekor.

Rumus : (Jumlah pakan yang dberikan) – (sisa pakan+pakan tercecer)

2. Produksi telur (%) dihitung dari perbandingan jumlah telur (butir) yang 

dihasilkan dalam satu hari dengan jumlah ayam petelur  (ekor) yang ada 

dikalikan 100 dalam satu bulan pengamatan. Rumus HDP (Hen Day 

Production) sebagai berikut :

HDP =     x 100%
jumlah telur hari itu

jumlah ayam yang hidup pada saat penelitian

3. Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi 

(g) dengan bobot telur (g) yang dihasilkan selama penelitian.

4. Income Over Feed Cost merupakan pendapatan yang diperoleh  dari selisih 

penjualan telur dikurangi dengan biaya pakan dalam kurun waktu tertentu. 

Perhitungan Income Over Feed Cost untuk ayam petelur adalah sebagai 

berikut: 

Income Over Feed Cost (Rp/g) = (g berat telur x harga telur/kg) – (g 

konsumsi pakan x biaya pakan/kg
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4.2.4.2 Kecernaan Protein pada Ayam Petelur

Pada pengamatan hari ke 25 dari tiap-tiap kotak kandang diambil satu ekor 

ayam secara acak dengan bobot badan yang sesuai dan dimasukkan ke dalam 

kandang adaptasi ukuran 35 cm x 25 cm x 35 cm selama lima hari untuk diukur 

kecernaannya. Kandang cage dilengkapi wadah penampung ekskreta dari 

nampan yang telah disemprot HCl 0,2 N untuk menangkap nitrogen ekskreta, 

penampung diganti tiap 12 jam dan dibersihkan dari kotoran seperti bulu dan 

ransum. Ekskreta yang dikoleksi selama lima hari kemudian ditempatkan dalam 

nampan kecil alumunium untuk dikeringkan dengan bantuan sinar matahari 

selama dua hari. Ekskreta kering (kadar air ±12%) digiling hingga halus dan 

ditimbang. Selanjutnya ekskreta dimasukkan ke oven 60oC selama 24 jam dan 

ditimbang, kemudian ekskreta dikomposit untuk tiap ulangan setelah itu digiling 

dan siap untuk dianalisis kandungan bahan kering (BK) (gram) dan protein kasar 

(PK) (gram)

Rumus kecernaan protein adalah sebagai berikut :

Kecernaan protein (%) = 
konsumsi protein – protein ekskreta

konsumsi protein  x 100 %

Keterangan:

Konsumsi Protein  = (Konsumsi pakan % BK) x % PK dalam pakan

Protein Ekskreta  = (Berat ekskreta % BK) x % PK dalam ekskreta

4.2.4.3 Kualitas Telur Ayam

Perubahan yang diamati antara lain: 

4.2.4.3.1 Kualitas Eksternal Telur 
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1. Indeks telur (cm)

     Dihitung dengan rumus  Indeks telur = lebar telur (cm) / panjang telur (cm)

2. Bobot telur (g)

     Berat telur yang diperoleh dengan menimbang telur pada tiap tiga hari sekali 

selama satu bulan penelitian

4.2.4.3.2 Kualitas Internal Telur

1. Warna kuning telur

Warna kuning telur ayam diamati secara visual setelah telur dipecahkan di 

atas meja kaca. Warna kuning telur selanjutnya dibandingkan dengan Roche 

Yolk Colour Fan yang memiliki 15 skor warna. Noda pada putih telur dan 

kuning telur juga diamati, baik pada bagian atas maupun bawah meja kaca. 

Noda pada telur dapat berupa noda daging (meat spot) atau noda darah 

(blood spot). 

2. Berat kerabang telur ayam (g). 

         Perhitungan berat kerabang telur ayam menggunakan timbangan model 

Ohaus 310 (ketelitian 0,1 gram). Kerabang sebelum ditimbang diangin-

anginkan lebih dahulu guna mengurangi kadar airnya. 

3. Tebal kerabang telur ayam (mm). 

          Tebal kerabang telur diukur dengan micrometer setelah kerabang telur 

tersebut dikelupas kulit/selaput tipis bagian dalamnya. 

4. Indeks kuning telur.  
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Indeks kuning telur diukur setelah telur dipecahkan dan isinya dituangkan ke 

atas meja kaca, kemudian tinggi kuning telur dan diameternya diukur dengan 

jangka sorong. Rumus indeks kuning telur adalah 

          Indeks Kuning Telur = (tinggi kuning telur) / (lebar kuning telur)

5.  Kandungan kolesterol kuning telur

Kadar kolesterol kuning telur diukur pada akhir periode penelitian. Analisis 

kolesterol dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya.

Pengukuran kadar kolesterol dengan menggunakan Spektrofotometer 

(ICNND 1963).

Prosedurnya : Kuning telur ditimbang seberat 0.1 gram dan 0.1 ml aquadest 

sebagai blanko. Lalu ditambahkan 1 ml alkoholoic KOH 33%, aduk terus 

sampai terjadi gumpalan. Kemudian disimpan di waterbath 390 – 400 C 

selama 1 jam. Setelah itu ditambahkan 4 ml PE 400 – 600 C, untuk deret 

standar tambahkan 2 ml PE. Kemudian ditambahkan 0.25 ml H2O, kocok 

selama 1 menit, buka, tutup lagi sentrifuse. Standar dan contoh 200 μl diambil 

dengan menggunakan pipet dan ditambahkan batu didih. Disimpan di 

waterbath 800 C selama 2 menit. Dik eringkan di oven 105 0 - 1100 C selama 

35 menit, dinginkan pada suhu kamar. Ditambahkan 4 ml acetic–sulfuric acid 

, kocok dan diamkan 35 menit, lalu baca dengan Spektrofotometer pada 

panjang gelombang 630 nm.

Kolesterol  kuning telur (mg/gr) =
(Abs contoh - Abs blk) x faktor rata - rata x 4/2

gram contoh

Faktor =
konsentrasi std

abs std

4.2.5 Analisis Data
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Data dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) dengan pola Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Apabila ada perbedaan dalam perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan uji Jarak Berganda Duncan’s. Adapun model matematiknya adalah (Astuti, 

2007):

Yij =  μ +  αi + E(ij)

Keterangan :
= Nilai pengamatan pada perlakuan ke -i ulangan ke- jYij

= Rata-rata populasiμ
= Efek perlakuan ke - iαi

= Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-jE(ij)

i = 1,2,3,4,5
j = 1,2,3,4

4.2.6 Batasan Istilah

1. Ayam Petelur adalah ayam yang sangat efisien dalam menghasilkan telur. Tipe 

ayam petelur yang digunakan yaitu tipe ringan dari umur 22 – 42 minggu 

dengan rataan produksi telur 78%.

2. Tepung  Daun Kelor adalah daun kelor yang sudah dikeringkan didalam 

ruangan dengan suhu stabil antara 30-35oC selama 2 hari sampai benar-benar 

kering dengan kadar air 5%.


