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III. MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2013 di

Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas Pertanian dan Peternakan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

3.2.1 Bahan

Bahan yang digunakan adalah kulit nenas yang diperoleh dari tempat

pembuatan keripik dan dodol nenas Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Bahan lain

adalah molases, bahan untuk analisis proksimat adalah Aquades, HCl, K3SO4,

MgSO4, NaOH, H3BO4, Eter Benzen, CCl4, dan ditambah dengan pelarut.

Analisi awal kandungan nutrisi materi pada penelitian ini dapat dilihat

pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Komposisi Kimia Kulit Nenas (% BK)

No Sampel
(%BK)

Air BK PK LK Abu SK BETN
1 Kulit Nenas 24,32 75,77 1,49 1,24 5,97 11,87 -
2 Molases * 18,22 81,78 4,94 0,30 - - 39,54

Sumber : Hasil analisis Lab. Ilmu Nutrisi dan Kimia UIN Suska Riau (2013)
* Hasil analisis Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Riau (2013)

3.2.2 Alat

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan silase adalah pisau, talenan,

plastik, selotip. Alat untuk analisis proksimat adalah pemanas, Kjeltec, Soxtec,

Fibertec, kertas saring, tanur listrik, crucible tang, dan alat destilasi lengkap

dengan Erlenmeyer.
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3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Rancangan Percobaan

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan

Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, dan semua

perlakuan difermentasi selama dua minggu (14 hari). Perlakuan yang diberikan

adalah sebagai berikut :

A. Kulit nenas fermentasi tanpa penambahan molases (kontrol)

B. Kulit nenas + 5% molases dari BK kulit nenas

C. Kulit nenas + 10% molases dari BK kulit nenas

D. Kulit nenas + 15% molases dari BK kulit nenas

E. Kulit nenas + 20% molases dari BK kulit nenas

3.4 Prosedur Penelitian

1. Persiapan Materi penelitian

Limbah kulit nenas

Limbah kulit nenas diambil dari industri rumah tangga yang memproduksi

keripik dan dodol nenas di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, kemudian

dicacah 3 - 5 cm dan ditimbang lalu dikeringanginkan serta dibolak-balik

sampai keringnya rata, setelah kering ditimbang kembali untuk melihat berat

keringnya (BK).

Molases

Jumlah molases yang ditambahkan pada masing-masing perlakuan adalah 5%

dari BK kulit nenas= 29,93 g, 10% dari BK kulit nenas= 59,86 g, 15% dari BK

kulit nenas= 89,79 g, 20% dari BK kulit nenas= 119,72 g.

Aquadest

Aquadest yang digunakan sebanyak 196,61 ml per kantong per kulit nenas.
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2. Pencampuran bahan

Pencampuran bahan dilakukan dalam bak plastik dengan mencampurkan kulit

nenas yang telah dikeringanginkan sebanyak 1 kg, molases dan aquades sebanyak

196,61 ml sehingga semua bahan tercampur dengan homogen.

3. Pembungkusan

Setelah semua bahan tercampur kemudian dimasukkan ke dalam kantong

plastik hitam dan dipadatkan sehingga mencapai keadaan anaerob, kemudian

diikat dan dilapisi dengan plastik ke-2 selanjutnya plastik tersebut dimasukkan

lagi kedalam plastik ke-3, kemudian diikat kembali.

4. Tahap fermentasi

Fermentasi dilakukan selama 14 hari (2 minggu)

5. Analisis kandungan nutrisi

Analisis dilakukan secara proksimat di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia

Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau.

3.5 Peubah yang Diamati

Pengamatan silase kulit nenas yang ditambah molases pada level yang

berbeda yaitu terdiri dari sifat fisik dan kimia :

1. Sifat fisik yang diukur yaitu, warna, aroma, tekstur dan jamur.

2. Sifat kimia yang diukur yaitu, pH, Bahan Kering (BK), Protein Kasar (PK),

dan Serat Kasar (SK).



17

3.6 Prosedur Analisis Sifat Fisik

3.6.1 Penentuan warna, aroma, tekstur dan jamur menggunakan panelis
tidak terlatih

Kualitas fisik silase meliputi warna, bau atau aroma, tekstur dan

keberadaan jamur. Penilaian terhadap warna didasarkan pada tingkat kegelapan

atau perubahan warna 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). Melalui indera

penciuman dilakukan penilaian aroma silase (asam atau busuk). Pengamatan

secara fisik dilakukan dengan membuat skor untuk setiap kriteria, dapat dilihat

pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1. Nilai Untuk Setiap Kriteria

Kriteria Karakteristik Skor
Warna Coklat kehitaman

Coklat muda/susu
Coklat keemasan

1
2
3

Bau Busuk
Tidak asam atau tidak busuk
Asam laktat/vinegar/alkohol

1
2
3

Tekstur Kasar
Sedang
Halus

1
2
3

Jamur Banyak
Cukup
Tidak ada/ sedikit

1
2
3

Sumber : Soekanto, dkk (1980)

3.7 Prosedur Analisis Sifat Kimia

3.7.1 Penentuan Kandungan Bahan Kering (AOAC, 1993)

Cara kerja :

1. Cawan porselen yang bersih dikeringkan di dalam alat pengering atau

oven listrik pada temperatur 105oC sampai 110oC selama 1 jam.
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2. Cawan porselen didinginkan di dalam desikator selama 1 jam.

3. Selanjutnya  cawan  porselen  ditimbang  dengan  neraca  analitik,

beratnya (X g).

4. Sampel ditimbang lebih kurang 5 g ( Y g).

5. Sampel bersama cawan porselen dikeringkan di dalam oven listrik pada

temperatur 105 oC sampai 110oC selama 8 jam.

6. Sampel dan cawan porselen didinginkan dalam desikator selama 1 jam.

7. Sampel dan cawan porselen dingin ditimbang dengan neraca analitik

beratnya (Z g)

Penghitungan:

Kadar air = x 100%

Keterangan :

X = Berat cawan porselen

Y = Berat sampel

Z = Berat cawan porselen dan sampel yang telah dikeringkan

Perhitungan penetapan bahan kering yang digunakan adalah:

%BK = BSS – (BSS - BKU) + (% KA x BKU) x 100%
BSS

Keterangan:  BK = Bahan kering

BSS = Berat sampel segar

BKU = Berat kering udara (matahari)

%KA = Kadar air sel (pengeringan oven 105oC).
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3.7.2 Penentuan kandungan Protein Kasar (Foss Analytical, 2003)

Cara kerja:

1. Sampel ditimbang 1 g, dimasukkan ke dalam labu kjedhal.

2. Tambahkan 1 g katalisator selenium dan larutan H2SO4 sebanyak 6 ml

ke dalam sampel.

3. Sampel didestruksi di lemari asam selama 1 jam sampai cairan menjadi

jernih  (kehijauan).

4. Sampel didinginkan, ditambahkan aquades 30 ml secara perlahan-lahan.

5. Sampel dipindahkan ke dalam alat destilasi.

6. Disiapkan   erlenmeyer   125   ml   yang  berisi  25  ml larutan  H3BO3 7

ml metilen red dan 10 ml brom kresol green. Ujung tabung kondensor

harus terendam di bawah larutan H3BO3

7. Larutan NaOH 30 ml ditambahkan ke dalam erlenmeyer, kemudian

didestilasi (3-5 menit).

8. Tabung kondensor dibilas dengan air dan bilasannya ditampung dalam

erlenmeyer yang sama.

9. Sampel dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna

menjadi merah muda.

10. Lakukan juga penetapan blangko.

Penghitungan :

%N = 	 ml	titran − ml	blanko × Normalitas	H₂SO₄	 × 14,007Berat	sampel	 mg × 	100%
% protein = % N x faktor konversi

Keterangan : Faktor konversi untuk makanan ternak adalah 6, 25.
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3.7.3 Penentuan kandungan Serat Kasar (Foss Analytical, 2006)

Cara kerja:

1. NaOH dilarutkan, ditambah aquadest menjadi 1000 ml.

(dilarutkan 13,02 ml H2SO4 dalam aquadest sampai menjadi 1000 ml)

2. Sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam crucible (yang telah

ditimbang beratnya (W1).

3. Crucible diletakkan di cold extration, lalu aceton dimasukkan ke dalam

crucibel sebanyak 25 ml atau sampai sampel tenggelam. Diamkan

selama 10 menit, tujuannya untuk menghilangkan lemak

4. Dilakukan 3 kali berturut - turut kemudian dibilas dengan aquades

(sebanyak 2 kali).

5. Crusible dipindahkan ke fibertex

- H2SO4 dimasukkan kedalam masing-masing crucible pada garis ke 2

(150 ml). setelah selesai dihidupkan kran air, tutup crucible dengan

reflektor.

- Fibertec dipanaskan sampai mendidih. Fibertec dalam keadaan

tertutup dan air dihidupkan.

- Aquadest dipanaskan dalam wadah lain.

- Tunggu hingga sampel di fibertec mendidih ditambahkan octanol

(untuk menghilangkan buih) sebanyak 2 tetes lalu panasnya

dioptimumkan, dibiarkan selama 30 menit, lalu fibertec dimatikan.

6. Larutan di dalam fibertec disedot, posisi fibertec dalam keadaan vacum

dan kran air dibuka.
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7. Aquades yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam semprotan, lalu

semprotkan ke crusible. Posisi fibertec tetap dalam keadaan vacum dan

kran air terbuka. Dilakukan pembilasan sebanyak 3 kali.

8. Fibertec ditutup, NaOH yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam

crucible pada garis ke 2, kran air pada posisi terbuka, fibertec

dihidupkan dengan suhu optimum.Setelah sampel mendidih diteteskan

octanol sebanyak 2 tetes ke dalam tabung yang berbuih, selanjutnya

dipanaskan selama 30 menit.

9. Matikan fibertac kran ditutup, optimumkan suhu lakukan  pembilasan

dengan  aquades panas sebanyak 3 kali, fibertec pada posisi vacum.

Setelah selesai membilas fibertec pada posisi tertutup.

10. Crusible dipindahkan ke cold extraction lalu dibilas dengan aseton. Cold

extration pada posisi vacum, kran air dibuka (lakukan sebanyak 3 kali),

dengan tujuan untuk pembilasan.

11. Crusible dimasukkan ke dalam oven selama 2 jam dengan suhu 130oC.

12. Crusible didinginkan dalam desikator 1 jam  selanjutnya ditimbang

(W2).

13. Crusible dimasukkan ke dalam tanur selama 3 jam dengan suhu 525°C.

14. Dinginkan crusible dengan desikator 1 jam selanjutnya ditimbang (W3)

Perhitungan:

Kadar serat kasar (%) = W2 – W3 x 100%
W1

Keterangan: W1 = Berat sampel (g)

W2 = Berat sampel + cawan crucible setelah dioven (g)

W3 = Berat sampel + cawan crucible setelah ditanur (g)
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3.7.4 Pengukuran nilai pH (AOAC, 1980)

Sampel sebanyak 5 gram dimasukkan kedalam labu erlenmeyer dan

ditambahkan 50 ml aquadest, lalu diaduk selama 10 menit dengan menggunakan

magnetic stirrer. Sampel diukur dengan pH meter yang telah distandarisasi

dengan larutan buffer pada pH 4, kemudian pada larutan buffer pH 7.

3.8 Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel selanjutnya dianalisis

sidik ragam dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk mengetahui pengaruh

dari perlakuan (Steel & Torrie, 1993). Analisis sidik ragam Rancangan Acak

Lengkap disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel.3.2. Analisis Keragaman Rancangan Acak Lengkap

Sumber Db JK KT F hit F Tabel
0,05 0,01

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG - -
Galat t(r-1) JKG KTG - - -
Total tr-1 JKT - - - -

Model matematis Rancangan Acak Lengkap menurut Steel & Torrie

(1993) sebagai berikut :

Yij = µ + τᵢ + εij

Keterangan :

Yij : Nilai pengamatan sifat fisik dan kimia silase limbah kulit nenas pada
perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

µ : Rataan umum hasil perlakuan penambahan molases
τᵢ : Pengaruh perlakuan penambahan molases ke-i
εij : Pengaruh kesalahan perlakuan ke-i ulangan ke-j
i : 1,2,3,4
j : 1,2,3,4

Faktor korelasi (FK) =
( … )

Jumlah kuadrat total (JKP) = (Y ) − 	
Jumlah kuadarat perlakuan (JKP) =

∑ − 	
Jumlah kuadrat galat (JKG) = JKT – JKP
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Kuadrat tengah perlakuan = JKP / dbP
F Hitung = KTP / KTG
Hipotesis Statistik

H0 : Pengaruh perlakuan A=B=C=D=E
H1 : Pengaruh perlakuan A≠B≠C≠D≠E

Dengan kaedah
H0 diterima jika F hitung < F tabel (α = 0,05)
H1 diterima jika F hitung > F tabel (α = 0,05)

Pengujian lanjutan dilakukan dengan Uji Jarak Duncan (UJD). Rumus UJD

adalah sebagai berikut:

UJDα = Rα(ρ ; db galat) x
Ulangan

KTG

Keterangan :
α : Taraf Uji Nyata
R   : Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan
ρ : Banyaknya Perlakuan

KTG
Ulangan


