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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 

2015 sampai dengan Juni 2016. Analisis Proksimat, Produksi 

Gas, Kecernaan Bahan Kering dan Organik residu Produksi Gas 

secara In Vitro dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

dan Penghitungan total koloni mikroba dilaksanakan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1 Bahan 

 Cairan rumen yang digunakan pada penelitian ini berasal 

dari ternak sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) betina 

berfistula dengan bobot badan ± 380 kg umur 9 tahun di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Unversitas Brawijaya . 

 Kulit ubi kayu (Manihot utilissima) dengan kisaran umur 

panen  ubi kayu 8 – 10 bulan yang didapatkan dari limbah 

panganan olahan “singkong keju” di daerah Pasar Merjosari 

dan Jalan Soekano-Hatta Kota Malang.  

 Aspergillus niger didapatkan dari suplyer a.n. Eko Purwanto 

di Yogyakarta  dalam bentuk crumble (padatan)  yang 

memiliki nilai TPC sebesar 1,1 x 107 CFU/g. 
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 Bahan untuk analisis proksimat (AOAC, 2005) 

a. Protein Kasar 

H2SO4 pekat (95-97%), NaOH 40%, aquades dan 

katalisator buatan Merck yang terdiri atas campuran 

Sodium Sulphate, Copper (II) Sulphate, Selenium dan 

Polymer of Ethylene Glycol, H2SO4 0,1 N, Indikator (2 

gram methyl red + methyl blue per liter etanol 96%), 

NaOH 0,1 N dan batu didih. (Lampiran 3.) 

b. Serat Kasar 

H2SO4 0,3 N, Ethylene Diamine Tetra Asetic Acid 

Disodium Salt Dihydrate (EDTA), HCL 0,3 N, NaOH 

1,5 N, aquades panas, aceton, pasir bersih dan batu 

didih (Lampiran 4.). 

 Bahan kimia untuk pengukuran produksi gas dan kecernaan 

(Makkar et al. (1995) terdiri dari:  

a. Larutan mikro mineral (13,2 g CaCl2. 2H2O, 10 g 

MnCl2.4H2O, 1 g CoCl2.6H2O, 8 g FeCl3.6H2O, 5,7 g 

Na2HPO4 anhydrous, 6,2 g KHPO4 anhydrous, 0,6 G 

MgSO4.7H2O, 2,22 g NaCl dan Aquades hingga 100 

ml) 

b. Larutan resazaurin 0,1 % (w/v)  

c. Larutan buffer (4 g NH4HCO3, 35 g NaHCO3 dan 

Aquades hingga 100 ml) 

d. Larutan reduktor (3,7 ml NaOH 1 N, 0,58 g Na2S.9H2 

dan Aquades hingga 100 ml) (Lampiran 6.) 
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3.2.2 Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam dalam penelitian 

pembuatan silase meliputi : 

 Analisis Proksimat 

a. Bahan Kering 

timbangan analitik, cawan porselin, eksikator, tang 

penjepit, kertas dan oven  

b. Abu 

timbangan analitik, cawan porselin, eksikator, tang 

penjepit dan tanur  

c. Protein Kasar 

timbangan analitik, labu kjeldhal 50 ml, gelas ukur 

(dispenser) 5 ml, penjepit, alat destruksi, beaker glass 

300 ml dan alat destilasi 

d. Serat Kasar 

timbangan analitik, beaker glass khusus untuk serat 

kasar, gelas ukur, penjepit, pemanas, cawan filtrasi 

(crusible), oven, tanur dan eksikator.  

 Produksi Gas dan Kecernaan Bahan Kering dan Bahan 

Organik residu Produksi Gas In Vitro 

Inkubator, piston, syringe, selang berklip, termos, 

timbangan analitik, gelas ukur, cawan porselin, pipet tetes, 

tabung erlenmeyer, tabung CO2, tabung fermentor, oven, 

tanur, eksikator dan centrifiuge. 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimental laboratorium dengan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) 5 perlakuan dan 3 kali ulangan sebagai 

kelompok. Kelompok pada penelitian ini adalah perbedaan 
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waktu pengambilan rumen ternak. Perlakuan yang diberikan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

P0  = Kulit ubi kayu (dikukus) tanpa fermentasi 

P1 = Kulit ubi kayu (dikukus) + Aspergillus niger 2% 

diinkubasi selama 2 hari 

P2 = Kulit ubi kayu (dikukus) + Aspergillus niger 2% 

diinkubasi selama 4 hari 

P3 = Kulit ubi kayu (dikukus) + Aspergillus niger 2% 

diinkubasi selama 6 hari 

P4 = Kulit ubi kayu (dikukus) + Aspergillus niger 2% 

diinkubasi selama 8 hari 

Penggunaan optimal  Aspergillus niger pada 

fermentasi kulit ubi kayu terhadap kecernaan bahan kering dan 

bahan organik berada pada level 2% dari BK (Nurlaili dkk., 

2013). 

3.3.1 Persiapan Bahan 

 Kulit ubi kayu dibersihkan dan dicuci, kemudian dirajang 

persegi setelah itu dikukus (suhu 70-80 ºC, 30 menit) dan 

didinginkan sebelum proses fermentasi 

 Ditimbang sebanyak 100 g (setara dengan 28 g BK) dan 

dimasukkan ke dalam wadah plastik (fermentor) secara 

aseptis (Muhiddin, Juli dan Aryantha., 2001). Hal ini 

dilakukan sebanyak perlakuan 

 Diinokulasi dengan ditambahkan Aspergillus niger 2% 

dari BK difermentasikan secara aerob dengan lama 

inkubasi berturut-turut 2, 4, 6 dan 8 hari 

 Digiling hingga berukuran 1 mm kemudian digunakan 

sebagai sampel dalam uji produksi gas dan kecernaan 

secara in vitro. 
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3.3.2 Pengambilan Cairan Rumen 

Cairan diambil dari sapi berfistula yang berada di 

Laboratorium lapang Sumber Sekar, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya. Terlebih dahulu disiapkan termos yang 

sebelumnya telah diisi air hangat 40 - 50 ºC sampai penuh, 

kemudian dibuang 1/3 bagian air hangat dan ditambahkan air 

dingin sampai suhu air dalam termos 39 ºC. Air dalam termos 

dibuang dan ganti dengan cairan rumen yang diambil dari 

fistula rumen menggunakan spuit dan ditutup. Cairan rumen 

diambil 2 jam sebelum ternak diberi pakan pada pagi hari. 

Termos yang telah berisi cairan rumen dibawa ke laboratorium 

untuk kepentingan analisis.(Lampiran 5.) 

3.3.3 Prosedur Penelitian 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Prosedur Penelitian 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Produksi Gas secara In Vitro dengan lama inkubasi 0, 2, 4, 

8, 12, 24, 36 dan 48 jam (Makkar et al. 1995) 

 Produksi gas diukur dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 

2. Kinetika Produksi Gas (Ørskov and McDonald, 1979) 

Pengukuran potensi dan laju produksi gas dapat dilakukan 

melalui persamaan menurut sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

Y = Produksi gas pada saat t (ml/500 mg BK) 

b = Potensi produksi gas (ml/500 mg BK) pada “ t ” 

c = Laju produksi gas (ml/jam);  

t = Waktu inkubasi (jam);   

e = Eksponensia 

 

3. Kecernaan Bahan Kering (KcBK) residu Produksi Gas 

secara In Vitro (Close and Menkee, 1986) 

KcBK (%) = 
𝐵𝐾 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑤𝑎𝑙−(𝐵𝐾 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢−𝐵𝐾 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜)

𝐵𝐾 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑤𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

 

4. Kecernaan Bahan Organik (KcBO) residu Produksi Gas  

secara In Vitro (Close and Menkee, 1986) 

KcBO (%) = 
𝐵𝑂 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑤𝑎𝑙−(𝐵𝑂 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢−𝐵𝑂 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜) 

𝐵𝑂 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑤𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

 

 

Vblanko = Vblanko t – VO 

Produksi gas = (V1-V0-Vblanko) 

 

Yt  = b (1 – e-ct)  
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3.5 Analisis Data 

Data hasil percobaan dianalisis menggunakan analisis 

ragam menurut Rancangan Acak Kelompok dengan model 

matematika ( Steel and Torrie, 1980 ).  

Yijk = µ + αi +  βi + γij + εijk  

Keterangan :  

Yijk = hasil pengamatan  

µ =  rata-rata umum  

αi  = pengaruh perlakuan ke- i  

βi = pengaruh kelompok ke-j 

γij  = galat percobaan 

εijk   = galat pada perlakuan ke-i ke kelompok ke j 

contoh ke-k 

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan 

metode  analisis ragam. Selanjutnya, untuk mengetahui 

perbedaan antar perlakuan dilakukan dengan menggunakan 

Beda Nyata Terkecil, dengan rumus:  

JNT = JND x Sx, dengan Sx = 
√𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

Keterangan 

JNT  : Jarak Nyata Terkecil 

JND  : Jarak Nyata Duncan 

Sx   : Galat Baku  
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3.6 Batasan Istilah 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. In vitro merupakan penelitian yang dilakukan di 

Laboratorium yang menirukan kondisi asli ternak. 

b. Produksi Gas merupakan hasil proses fermentasi bahan 

pakan yang dirombak menjadi produk VFA.  

c. Kecernaan bahan residu Produksi Gas secara In Vitro 

merupakan banyaknya bahan yang didegradasi selama 

produksi gas secara In vitro inkubasi 48 jam yang 

menggambarkan bahan terdegradasi di dalam rumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


