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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2017. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi  penelitian yang digunakan daam percobaan ini 

terdiri dari: 

1. Ampas kelapa yang difermentasi dengan penambahan 

Rhizopus oligosporus. 

2. Bahan kimia untuk analisis kandungan nutrien yaitu bahan 

kering, bahan organik, lemak kasar, protein kasar dan serat 

kasar. (terlampir) 

3. Seperangkat alat untuk pengamatan kandungan nutrien dan 

pH (terlampir) 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

percobaan penelitian laboratorium dan pengujian sampel 

dilakukan secara duplo. 

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) terdiri dari empat perlakuan level penambahan Rhizopus 

oligosporus yang masing-masing perlakuan diulang sebanyak 

empat kali yang difermentasi selama 72 jam. Perlakuan adalah 

sebagai berikut: 
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P0 = 1 kg Ampas kelapa (AK) + 0% Rhizopus oligosporus 

(R. oligosporus) 

P1 = 1 kg AK + 0,20% R. oligosporus 

P2 = 1 kg AK + 0,40% R. oligosporus 

P3 = 1 kg AK + 0,60% R. oligosporus 

Adapun denah percobaan disajikan pada Gambar 6. 

P1U1 P2U4 P3U2 P0U3 

P1U2 P0U1 P3U1 P2U2 

P3U3 P2U1 P2U3 P0U4 

P3U4 P1U4 P1U3 P0U2 

Gambar 6. Denah percobaan penempatan perlakuan 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: 

3.5. Proses Fermentasi Ampas Kelapa 

1. Proses Pengukusan 

Ampas kelapa segar dikukus menggunakan panci kukus. 

Pengukusan dilakukan selama 30 menit guna mensterilkan 

ampas kelapa dari mikroba patogen.  

2. Proses Fermentasi 

Ampas kelapa yang telah dikukus selama 30 menit 

dihamparkan pada alas plastik hingga dingin lalu dicampur 

dengan kapang Rhizopus oligosporus sesuai dengan level 

penambahan dengan cara ditaburkan secara merata dan 

dihomogenkan sehingga tercampur sempurna. Inkubasi 

ditempatkan dalam kantong plastik dengan ketebalan ampas 

kelapa 2 cm pada suhu ruang selama 72 jam. Setelah 72 jam, 

ampas kelapa di oven 60oC selama 48 jam lalu digrinding 

dengan ukuran 1 mm lalu disimpan dalam kantong plastik. 
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Gambar 7. Diagram alir pembuatan ampas kelapa fermentasi 

Ampas 
kelapa

Dikus selama 30 menit

Diangin-anginkan hingga 
tempratur suhu ruang 

Dicampur dengan Rhizopus oligosporus 
dengan penambahan level 1 kg + 0% , 1 

kg + 0,2% , 1 kg + 0,4% dan 1 kg + 0,6%

Diisi dalam kantong plastik dengan ketebalan 2 
cm dan dilubangi dengan jarum

Diinkubasi selama 72 
jam pada suhu ruang

Dikeluarkan dari kantong 
plastik dan diiris tipis

Dioven dengan suhu 60oC 
selama 48 jam 

Digrinding dengan ukuram 1 
mm

Tepung ampas kelapa 
fermentasi
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3.6. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. pH 

Pengukuran pH ampas kelapa dilakukan sebagai berikut 

a. pH diukur sebelum dilakukan proses fermentasi 

b. pH diukur setelah dilakukan proses fermentasi selama 

72 jam 

Prosedur pengukuran pH dapat dilihat pada Lampiran 6 

(Gerbang Pertanian, 2011) 

2. Kandungan nutrien 

Pengukuran kandungan nutrien meliputi: 

a. Bahan kering  

b. Bahan organik  

c. Protein kasar 

d. Lemak kasar 

e. Serat kasar 

Pengukuran kandungan nutrien dilakukan dengan petunjuk dari 

Hartutik (2012) yang terdapat di Lampiran 1 hingga Lampiran 

5. 

3.7. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) berdasarkan Rancangan Acak Lengkap 

(Gomez, 1984) 

Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan dilanjutkan 

dengan uji duncan: 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan: 

Yij  =  nilai pengamatan dari perlakuan ke – i pada ulangan 

ke – j  

µ =  nilai tengah umum 
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τi =  tambahan akibat pengaruh perlakuan ke – i 

εij =  tambahan akibat acak galat percobaan dari perlakuan 

ke – i pada ulangan ke – j 

i = banyaknya perlakuan 

j = banyaknya ulangan perlakuan 
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