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III. MATERI DAN METODE

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan di mulai dari bulan April

sampai Mei 2017. Pelaksanaan pembuatan silase dan pengujian sifat fisik

dilaksanakan di Laboratorium Agrostologi, Industri Pakan dan Ilmu Tanah

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

1.2. Bahan dan Alat

1.2.1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu limbah daun ubi kayu

yang berumur 9 bulan yang diperoleh dari wilayah perkebunan daun ubi

kayu di Desa Muara Mahat Kabupaten Kampar. Molases diperoleh dari

toko peternakan di sekitar kota Pekanbaru serta aquades yang diperoleh

dari toko perlengkapan laboratorium di Pekanbaru.

1.2.2. Alat

Alat alat yang digunakan: plastik kedap udara, pisau, talenan, baskom,

selotip, timbangan, alat tulis, pH meter, serta alat-alat yang mendukung

selama penelitian berlangsung.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial (3 x 3) dengan 3 ulangan.

Perlakuan yang diberikan adalah:
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Faktor A: Lama Penyimpanan Silase

A1: 0 hari

A2: 14 hari

A3: 28 hari

Faktor B: Level Penambahan Molasses

B1: Tanpa Penambahan Molases

B2: 7 % Molases

B3: 14% Molases

Adapun kombinasi faktor A dan B sebagai berikut:

A1 B1: 0% molases tanpa proses fermentasi

A1 B2: 0% molases dan proses fermentasi selama 14 hari

A1 B3: 0% molases dan proses fermentasi selama 28 hari

A2 B1: 7% molases tanpa proses fermentasi

A2 B2: 7% molases dan proses fermentasi selama 14 hari

A2 B3: 7% molases dan proses fermentasi selama 28 hari

A3 B1: 14% molases tanpa proses fermentasi

A3 B2: 14% molases dan proses fermentasi selama 14 hari

A3 B3: 14% molases dan proses fermentasi selama 28 hari

1.4. Peubah yang di ukur

Peubah yang diukur adalah karakteristik fisik berupa pH, warna, bau, dan

tekstur.

1.5. Prosedur Penelitian

Adapun prodesur penelitian dapat dijelaskan di bawah ini:
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1. Persiapan materi penelitian

a. Limbah daun ubi kayu

Limbah daun ubi kayu didapatkan dari wilayah perkebunan di Kabupaten

Kampar, alat yang digunakan dalam pembuatan silase limbah ubi kayu

yaitu plastik kedap udara, pisau, parang, sabit, isolasi dan timbangan,

limbah daun singkong kemudian dikeringkan selama 2-3 hari pada ruang

terbuka, setelah kering udara ditimbang kembali untuk melihat berat

keringnya

2. Pencampuran bahan

Pencampuran bahan dilakukan dalam bak palstik dengan mencampurkan

limbah daun ubi kayu dengan molases dengan presentase 0%, 7%, 14%

sehingga semua bahan tercampur homogen.

3. Pengemasan

Sesudah semua bahan tercampur kemudian dimasukan ke dalam kantong

plastik hitam dan dipadatkan sehingga mencapai keadaan anaerob,

kemudian diikat dan di lapisi dengan plastik ke-2 selanjutnya plastik

tersebut dimasukan lagi ke dalam plasik ke-3, kemudian diikat lagi.

4. Tahap fermentasi

Fermentasi / penyimpanan ini dilakukan selama 0 hari / kontrol, 14 hari,

28 hari dalam keadaan anaerob

5. Uji sifat fisik organoleptik

Pengamatan hasil silase limbah daun ubi kayu dilakukan dengan

menggunakan uji fisik yang meliputi warna, bau, tekstur dan keberadaan

jamur. Dengan menggunakan 20 orang panelis yang tidak terlatih, dimana
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para panelis merupakan mahasiswa Peternakan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru semester 3 sampai dengan 10.

Berikut adalah bagan prosedur penelitian yang meliputi persiapan bahan hingga

pengujian sifat fisik silase.

Gambar 3.1. Bagan prosedur penelitian

1.6. Prosedur Analisis Sifat Fisik dan pH

3.6.1. Penentuan warna, bau tekstur, silase dan pH silase (Soekanto, 1980)

Kualitas fisik silase meliputi warna, bau, tekstur dan keberadaan jamur.

Penilaian terhadap warna didasarkan pada tingkat kegelapan atau perubahan

warna pada silase yang dihasilkan. Penilaian tekstur dilakukan dengan mengambil

sebanyak 25 gram silase dari beberapa ulangan  dan dirasakan dengan meraba

tekstur yang dihasilkan (halus, sedang atau kasar). Kemudian dengan indra

penciuman dilakukan penilaian aroma silase (asam tidak bau atau busuk)
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sedangkan pengukuran Nilai pH dilakukan dengan cara (AOAC, 1980) Sampel

sebanyak 5 gram dimasukkan kedalam labu erlenmeyer dan ditambahkan 50 mL

aquadest, lalu dimasukkan selama 10 menit dengan menggunakan magnetic

stirrer. Sampel diukur dengan pH meter yang telah distandarisasi dengan larutan

buffer pada pH 4, kemudin larutan buffer pH 7. Sedangkan pengamatan secara

fisik dilakukan dengan membuat skor untuk setiap kriteria dapat dilihat pada

Tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Tabel kriteria Silase

Kriteria Karakteristik Skor
Warna Coklat kehitaman 1-1,9

Coklat muda/susu 2-2,9
Coklat keemasan 3-3,9

Bau Busuk 1-1,9
Tidak asam/ tidak busuk 2-2,9
Asam laktat/vinegar/alkohol 3-3,9

Tekstur Kasar 1-1,9
Sedang 2-2,9
Halus 3-3,9

Sumber: Soekanto dkk., (1980)

1.7. Analisis data

Analisis data keberadaan jamur menggunakan analisis deskriptif. Data

hasil warna, bau, tekstur akan direkapitulasi dan diolah secara statistik

menggunakan analisis RAL Faktorial menurut Steel and Torrie (1992). Model

matematik analisis ragam adalah sebagai berikut:

Yijk=µ+α i + β j + ( α β )ij + εijk

Keterangan :

Yijk : Nilai pengamatan pada faktor A taraf ke-i, faktor ke-j, dan

ulangan ke-k
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µ : Rataan umum

αi : Pengaruh utama faktor A taraf ke-i

β j : Pengaruh utama faktor B taraf ke-j

( α β )ij : Pengaruh interaksi dari faktor A taraf ke-i dan faktor B taraf ke-j

εijk : Pengaruh galat dari faktor A taraf ke-i, faktor B taraf ke-j dan

i : Taraf 1,2,3

j : Taraf 1,2,3

k : Ulangan 1,2,3

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam

Sumber Db Jk KT F Hitung F Tabel
Keragaman 0,5 0,01

A ɑ-1     JKA     KTA KTA/KTG - -
B b – 1 JKB KTB KTB/KTG - -
AB (α – 1) JKAB KTAB KTAB/KTG - -

(b-1)
Galat ɑb(r-1) JKG KTG - - -
Total ɑbr-1 JKT - - -

ulangan ke-k


