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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan April – Mei 2017 dan pembuatan 

silase substrat campuran ampas kelapa dan ampas kulit buah kakao dilakukan di 

Laboratorium Agrostologi, Industri Pakan, dan Ilmu Tanah. Analisa sifat fisik 

dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas Pertanian dan 

Peternakan UIN Suska Riau. 

3.2.  Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas kelapa yang 

diperoleh dari Pasar Tradisional Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan 

kulit buah kakao diperoleh dari Kabupaten Kampar.  Bahan aditif yang digunakan 

adalah air tebu. 

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, mangkok, baskom 

besar, plastik bening ukuran 2 kg, timbangan duduk, spidol dan isolasi. 

3.3.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah Metode Eksperimen dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan 4 ulangan. 

Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

 P0 = 100% Ampas kelapa  + 0% kulit buah kakao (Kontrol) 

 P1 = 90% Ampas kelapa + 10% kulit buah kakao 

 P2 = 80% Ampas kelapa + 20% kulit buah kakao 
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 P3 = 70% Ampas kelapa + 30% kulit buah kakao 

 Bahan aditif air tebu yang digunakan pada penelitian ini adalah 7,5%  

yang mengacu pada Setiawan (2017). Komposisi substrat mengacu pada Adelina 

dan Irawati (2014).  

3.4.  Parameter yang diukur 

Parameter yang diukur adalah kualitas fisik yaitu :pH silase, bau silase, 

warna silase, keberadaan jamur pada silase, tekstur silase. 

3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1. Persiapan Materi Penelitian 

Materi penelitian yang disiapkan antara lain: 

1. Persiapan Ampas Kelapa 

Ampas kelapa diambil dari pasar tradisional dalam bentuk segar kemudian 

ditimbang 1 kg setiap perlakuan sesuai keperluan penelitian . 

2. Persiapan Kulit Buah Kakao  

Kulit buah kakao diambil dari petani buah kakao yang ada di Kampar . Kulit 

buah kakao yang sudah di dapatkan di cacah kemudian dijemur sampai 

kadar air 60 % – 70%  Setelah itu, ditimbang untuk setiap perlakuan sesuai 

keperluan penelitian. 

3. Air Tebu 

Batang tebu yang diperoleh dari pohon tebu kemudian dikupas kulitnya 

setelah batang dikupas lalu dilakukan penggilingan atau pemerasan batang 

tebu untuk diperoleh airnya. 
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3.5.2. Tahapan Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pencampuran dengan air tebu 

Ampas kelapa dicampurkan dengan Kulit buah kakao sesuai dengan 

perlakuan, lalu diberikan air tebu 7,5% setiap perlakuan diaduk sehinnga 

bahan tercampur secara merata. 

2. Pembungkusan  

Ampas kelapa dan kulit buah kakao  serta air tebu yang sudah tercampur 

kemudian di masukkan kedalam plastik ukuran 2 kg selanjutnya kantung 

plastik ditutup dengan mengeluarkan udara terlebih dahulu atau kondisi 

anaerob. 

3.       Fermentasi  

Ampas kelapa dan kulit buah kakao setelah pembungkusan   yang sudah di 

campur air tebu difermentasi pada suhu ruang selama 21 hari. 

4. Uji sifat fisik 

Proses fermentasi berlangsung selama 21 hari kemudian sampel dibuka dan 

dilakukan analisis berdasarkan tampilan fisik oleh 20 orang panelis tidak 

terlatih. 

 

 

 

 

 

 



 18 

3.5.3. Prosedur Penelitian  

 Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Prosedur penelitian 

Persiapan Bahan 

Ampas Kelapa  

Pembungkusan 

Pengolahan data 

Penyimpanan selama 

21 hari 

Pencampuran ampas kelapa + 

kulit buah kakao + air tebu sesuai 

perlakuan 

Kulit Buah Kakao 
Air Tebu 

Pengeringan ampas kelapa dan kulit buah 

kakao hingga kadar air mencapai 65 – 75% 

P0 :100% AK + 0% KBK + 7,5% AT 

P1 : 90% AK+ 10% KBK + 7,5% AT 

P2 : 80% AK+ 20% KBK+ 7,5% AT 

P3 : 70% AK+ 30% KBK+ 7,5% AT 

Analisis fisik dengan panelis 

tidak terlatih 20 orang 



 19 

3.6.  Analisis Kualitas Fisik  

Uji kualitas fisik diamati dengan uji organoleptik. Pengamatan secara fisik 

dilakukan dengan membuat skor untuk setiap kriteria, skor baik diberikan skor 3, 

kurang baik diberikan skor 2, dan yang buruk diberikan skor 1 (Soekanto., 1980).  

Nilai untuk setiap kriteria yang diamati sebagai berikut:  

Kriteria Karakteristik Skor 

Bau 

Asam 

Tidak Asam / tidak busuk 

Busuk 

3 – 3,9 

2 – 2,9 

1 – 1,9  

Warna 

Putih kecoklatan 

Coklat sampai kehitaman 

Hitam 

3 – 3,9 

2 – 2,9 

1 – 1,9  

Keberadaan jamur 

Tidak ada/sedikit (kurang  dari 

2% dari total silase) 

Cukup (2-5% dari total silase) 

Banyak (lebih dari 5% dari 

total silase) 

3 – 3,9 

 

2 – 2,9 

1 – 1,9  

Tekstur 

Padat (tidak mengumpal tidak 

terdapat lendir) 

Agak lembek (agak 

mengumpal, terdapat lendir) 

Lembek (mengumpal, lendir 

dan berair) 

3 – 3,9 

 

2 – 2,9 

 

1 – 1,9  

 

 

Nilai pH 

Nilai pH dihitung menggunakan pH meter yang distandarisasi terlebih 

dahulu sebelum digunakan yaitu dengan cara dicelupkan kedalam cairan dengan 

pH 7. Apabila pada layar muncul angka 7,00 maka pH meter siap digunakan. 

Suhu yang digunakan pada saat dilakukan uji nilai pH adalah suhu ruang. pH 

meter yang telah distandarisasi, dicelupkan satu persatu kedalam sampel silase.   
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3.7.   Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah menurut analisis Keragaman Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) menurut Steel dan Torrie (1991), model linier rancangan acak 

lengkap adalah sebagai berikut : 

Yij = µ + αi + €ij 

Keterangan : 

Yij : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, dan ulangan ke- j 

µ : Rataan umum 

αi : Pengaruh perlakuan ke-i 

ɛij : Pengaruh galat dari perlakuan ke-i ulangan ke-j 

Tabel 3.5 Analisis Ragam 

Sumber 

keragaman 
db JK KT Fhitung 

Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG - - 

Galat t-(r1) JKG KTG - - - 

Total rt-1 JKT - -  - 

 

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK)  =  Y..
2 

         r.t 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)    =   (Yij)
2 
- FK     

                                                                                                                               

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)   =  (Yi)
2 __ 

FK 

             r 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)  = JKT – JKP 

 

 Bila hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata dilakukan uji lanjut 

dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 


