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III.   METODE PELELITIAN 

3.1 Waktu dan tempat 

     Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bioindustri Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya, yang dimulai dari tanggal 21 Januari 
2015 sampai 9 Oktober 2015.  

3.2 Alat dan bahan 

     Peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian 
adalah alumunium foil, karet, kertas coklat, plastik wrap, plastik, 
parafilm, sarung tangan, gunting, kotak tempat makanan dari 
plastik, baskom, corong, kain saring, kertas saring, centrifuge 
tube, spatula kaca, bunsen, panci, pengaduk panci, penyaring, 
sendok, botol kaca (botol selai), pinset, cawan petri kaca, cawan 
petri disposable, erlenmeyer, spatula kaca, gelas ukur 1 L; 100 
mL dan 50 mL, beaker glass 500mL dan 250mL, jarum oase 
disposable, tabung reaksi, rak tabung reaksi, kuvet, 
thermometer, autoclave, timbangan digital, neraca analitik, 
laminar air flow, inkubator, desikator, oven, shacker waterbath, 
kompor dan spektrofotometer. 
     Bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian 
adalah ampas tebu (bagasse) limbah Pabrik Gula Krebet Baru 1 
yang telah melalui proses pengecilan ukuran dan pengeringan 
(pada pabrik) dan pengayakan, aquades, malt extract, agar, 
alkohol 70%, tissue, inokulum jamur S. lacrymans, biji barley, 
CaCo3, CaSO4 (gipsum), 3,5 DNS (Dinitrosalysilic acid), galic 
acid, potassium sodium tartat, glukosa, NaOH (natrium 
hidroksida), FeCl3 (besi III klorida). 

3.3 Prosedur penelitian 

     Pelaksanaan penelitian dimulai dengan menentukan 
hipotesis awal berdasarkan studi literatur dan penelitian 
pendahuluan yang telah dilakukan. Hipotesis tersebut 
digunakan sebagai acuan dugaan hasil penelitian yang akan 
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dilakukan. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu 
ditentukan batasan masalah, rancangan penelitian dan metode 
pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Prosedur 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
 
 
 

Hipotesis awal

Penentuan batasan masalah

Penentuan rancangan penelitian

Penentuan metode pelaksanaan penelitian

Pengolahan data dan analisa hasil pengolahan data

Kesimpulan

Pelaksanaan penelitian, pengamatan dan pengumpulan data

Data hasil penelitian:

· Total Solube Phenol (TSP)

· Total Gula Reduksi (TGR)

· pH

· Susut berat

Hasil pengolahan data berdasarkan 

metode pengolahan data:

· Ragam MANOVA

· Uji Tukey

 
Gambar 3.1 Diagram alir prosedur penelitian 
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3.3.1 Batasan masalah 

   Penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium. 
2. Pengukuran susut berat dilakukan dengan mengacu pada 

metode dari Pitt dan Hocking (2009). 

3.3.2 Rancangan penelitian 

     Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan 
Faktorial dengan faktor konsentrasi FeCl3 yang terdiri dari 6 
level (K0, K1, K2, K3, K4 dan K5) dan lama inkubasi yang terdiri 
dari 6 level (M0, M1, M2, M3, M4 dan M5). Faktor penelitian 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Faktor 1 = konsentrasi FeCl3 (K): 
a. K0 = penambahan FeCl3 konsentrasi 0 µM 
b. K1 = penambahan FeCl3 konsentrasi 10µM 
c. K2 = penambahan FeCl3 konsentrasi 20µM 
d. K3 = penambahan FeCl3 konsentrasi 30µM 
e. K4 = penambahan FeCl3 konsentrasi 40µM 
f. K5 = penambahan FeCl3 konsentrasi 50µM 
Faktor 2 = lama inkubasi (M): 
a. M0 = lama inkubasi 0 hari 
b. M1 = lama inkubasi 7 hari 
c. M2 = lama inkubasi 14 hari 
d. M3 = lama inkubasi 21 hari 
e. M4 = lama inkubasi 28 hari 
f. M5 = lama inkubasi 35 hari 
     Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh 36 kombinasi. Masing-
masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, 
sehingga terdapat 108 total unit percobaan yang diamati. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
data ragam MANOVA dan uji BNJ (uji Tukey). Metode analisis 
data ragam MANOVA digunakan untuk mengetahui secara 
umum terdapat perbedaan nyata atau tidak pada hasil dari 
perlakuan yang telah diberikan. Metode analisis data ragam 
MANOVA dipilih karena variabel dependent yang dihasilkan 
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lebih dari satu (pH, TSP, TGR dan susut berat), sehingga 
dengan menggunakan metode analisis data ragam MANOVA 
akan lebih mempermudah analisis ragam datanya. Metode 
analisis uji Tukey digunakan untuk mengetahui terdapat 
perbedaan atau tidak dari perlakuan yang telah dilakukan. Jika 
terdapat perlakuan yang tidak berbeda nyata maka uji Tukey 
dapat menunjukkan dua atau lebih perlakuan yang tidak 
berbeda nyata tersebut.  
 
 
 
Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan 

Konsentrasi 
FeCl3 

Lama inkubasi 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 

K0 K0M0 K0M1 K0M2 K0M3 K0M4 K0M5 

K1 K1M0 K1M1 K1M2 K1M3 K1M4 K1M5 
K2 K2M0 K2M1 K2M2 K2M3 K2M4 K2M5 
K3 K3M0 K3M1 K3M2 K3M3 K3M4 K3M5 
K4 K4M0 K4M1 K4M2 K4M3 K4M4 K4M5 
K5 K5M0 K5M1 K5M2 K5M3 K5M4 K5M5 

 
 
 

3.3.3 Pelaksanaan penelitian 

     Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan FeCl3 dan lama inkubasi terhadap hasil proses 
degradasi lignoselulosa bagasse dengan menggunakan jamur 
Serpula lacrymans. Hasil dari proses tersebut dapat diketahui 
dengan melakukan uji pH, Total Soluble Phenol (TSP), Total 
Gula Reduksi (TGR) dan susut berat. Data dari pengujian 
tersebut diolah untuk mengetahui kemampuan jamur S. 
lacrymans dalam mendegradasi lignoselulosa bagasse, nilai 
signifikansi pengaruh penambahan FeCl3 dan dan lama 
inkubasi, dan yang memberikan hasil degradasi lignoselulosa 
dengan peningkatan paling tinggi. Penelitian ini dilakukan 
dengan beberapa tahapan, dimulai dengan persiapan inokulum, 
pretreatment bahan dengan penambahan FeCl3, ekstraksi, 
pengujian dan pengolahan data. Diagram alir penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 3.2. 
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1. Persiapan inokulum 

a. Pembuatan inokulum S. lacrymans pada media Malt 
Extract Agar (MEA) 

     Media Malt Extract Agar (MEA) digunakan untuk 
menumbuhkan jamur S. lacrymans inokulum sebelum 
ditumbuhkan ke media biji. Pembuatan MEA dimulai dengan 
menghomogenkan Malt Extract, agar dan aquades kemudian di 
sterilisasi dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 °C 
selama 15 menit, selanjutnya didiamkan hingga suhu 40 – 50 °C 
dan dituangkan pada cawan petri disposable. Setelah media 
MEA padat, ditambahkan inokulum S. lacrymans yang telah 
tumbuh pada media MEA sebanyak satu potong (diameter ± 1 
cm). Selanjutnya petri dish disposabel dilapisis parafilm pada 
bagian sampingnya dan dinkubasi pada suhu 20 – 25 °C sampai 
hifa jamur tumbuh. Diagram alir proses pembuatan inokulum S. 
lacrymans pada Malt Extract Agar dapat dilihat pada Lampiran 
2. 
 
 
 

Proses pretreatment

Mulai

Persiapan inokulum

· Ampas tebu (bagasse)

· Inokulum S. lacrymans

· Larutan FeCl3

Inkubasi sampai 35 hari (waktu inkubasi  0, 7, 14, 21, 28 dan 35 hari)

Ekstraksi

Pengolahan dan analisis data

Hasil

Ekstrak

· Uji TSP

· Uji TGR

· pH

· Uji Ragam MANOVA

· Uji BNJ (Tukey)

Ampas · Susut berat

Gambar 3.2 Diagram alir urutan kegiatan penelitian 
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b. Pembuatan inokulum S. lacrymans pada media grain 
spawn 

     Pada pembuatan media grain spawn dibutuhkan bahan 
berupa biji barley, inokulum jamur yang tumbuh pada MEA, dan 
sumber nutrisi untuk jamur. Diawali dengan mencuci barley 
sampai bersih, kemudian ditambahkan aquades dan dimasak 
selama 7 – 10 menit atau sampai setengah matang, kemudian 
disaring dan didinginkan hingga 40 – 50 °C, selanjutnya 
ditambahkan sumber nutrisi berupa CaSO4 dan CaCO3 dan 
dihomogenkan. Setelah dipindahkan pada botol selai sampai ¾ 
bagian, disterilkan dengan menggunakan autoclave selama 15 
menit dengan suhu 121 °C, didiamkan 24 jam, kemudian 
disterilisasi sekali lagi. Setelah media grain spawn disterilisasi 
dua kali, ditambahkan inokulum jamur S. lacrymans yang 
tumbuh pada MEA sebanyak 3 – 4 potong (diameter ± 1 cm) 
kemudian diinkubasi pada suhu 20 – 25 °C sampai hifa tumbuh. 
Diagram alir proses pembuatan inokulum S. lacrymans pada 
media grain spawn dapat dilihat pada Lampiran 3. 

2. Perlakuan pretreatment bagasse 

     Perlakuan pretreatment pada bagasse diawali dengan 
pengayakan agar ukurannya seragam, bagasse yang digunakan 
adalah bagasse yang tidak lolos pengayakan (ukuran besar). 
Setiap botol diisi dengan bagasse 10 gram. Kemudian 
ditambahkan larutan FeCl3 15 ml untuk menambah kelembaban 
dan memberikan sumber Fe3+ tambahan pada bahan. 
Konsentrasi larutan FeCl3 yang ditambahkan adalah 0, 10, 20, 
30, 40 dan 50 µM. Setelah itu disterilisasi dengan autoclave 
pada suhu 121oC selama 15 menit, dengan dua kali 
pengulangan. Setelah didinginkan hingga suhu 40 – 50 ⁰C, 

ditambahkan inokulum jamur S. lacrymans yang tumbuh pada 
media grain spawn sebanyak ± 2 gr. Kemudian diinkubasi pada 
suhu 20-25 °C selama 0, 7, 14, 21, 28 dan 35 hari. Diagram alir 
pembuatan larutan FeCl3 dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 
diagram alir perlakuan pretreatment bagasse dapat dilihat pada 
Lampiran 5. 
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3. Ekstraksi 

     Ekstraksi dilakukan untuk melarutkan hasil degradasi 
lignoselulosa, diawali dengan menambahkan 100 ml aquades 
80 °C pada masing-masing botol selai. Selanjutnya dikocok 
dengan shacker waterbath pada 40 ⁰C, 150 rpm selama 1 jam. 

Kemudian disaring dengan menggunakan kain saring untuk 
memisahkan ampas tebu dengan ekstraknya, dan disaring 
kembali dengan menggunakan kertas saring untuk memisahkan 
kotoran dari ekstrak tersebut. Hasil ekstraksi berupa ampas 
digunakan untuk pengujian susut berat dan hasil ekstraksi 
berupa ekstrak digunakan untuk pengujian TSP, TGR dan pH. 
Diagram alir proses ekstraksi dapat dilihat pada Lampiran 6. 

4. Pengujian  

     Hasil proses ekstraksi berupa ekstrak yang berbentuk larutan 
digunakan untuk menguji pH, Total Soluble Phenol (TSP) dan 
Total Gula Reduksi (TGR), sedangkan ampas hasil ekstraksi 
digunakan untuk pengujian susut berat. Menurut Miller (1959) 
analisis gula reduksi bertujuan untuk mengetahui untuk 
mengetahui pola produksi dan konsumsi glukosa selama 
fermentasi oleh jamur. Pengujian dilakukan dengan metode 
kalorimetri menggunakan pereaksi DNS (3,5 Dinitrosalicylic 
acid), yang merupakan senyawa aromatik yang bereaksi 
dengan cara mengurangi kadar glukosa membentuk asam 3-
amino-5-nitrosalisilat, yang menyerap gelombang cahaya 540 
nm. Pengujian Total Soluble Phenol (TSP) dilakukan dengan 
pereaksi Folin-Ciocaleau yang pada prinsipnya bereaksi dengan 
senyawa fenol dengan menghasilkan warna biru yang diukur 
serapannya pada panjang gelombang 765 nm. Asam galat 
digunakan sebagai pengukur atau standar dikarenakan asam 
galat merupakan senyawa polifenol yang terdapat di hampir 
semua tanaman (Rahmawati, 2009).  
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a.  Uji Total Soluble Phenol (TSP) (Singleton dan Rossi, 

1965) 

     Uji Total Soluble Phenol (TSP) bertujuan untuk pengetahui 
total fenol terlarut yang dihasilkan dari degradasi lignoselulosa 
bagasse dengan menggunakan jamur S. lacrymans. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan metode Folin-Ciocalteau Micro. 
Bahan yang dibutuhkan adalah larutan asam galat, Na2CO3, 
reagen Folin-Ciocalteau, larutan sampel dan aquades. Diagram 
alir proses pembuatan larutan asam galat dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Diagram alir proses pembuatan larutan Na2CO3 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Langkah awal yang harus 
dilakukan adalah membuat kurva standar untuk mendapatkan 
persamaan yang nantinya digunakan untuk menghitung nilai 
total fenol terlarut dalam sampel. Diagram alir pembuatan dan 
pengukuran absorbansi larutan standar untuk uji TSP dapat 
dilihat pada Lampiran 9. Untuk mendapatkan persamaan yang 
dibutuhkan, nilai absorbansi yang didapatkan dari pengukuran 
absorbansi larutan standar tersebut dimasukan dalam kurva 
standar sebagai sumbu y dan konsentrasi larutan standar 
sebagai sumbu x. Selanjutnya untuk mengukur nilai absorbansi 
larutan sampel perlu dilakukan pencampuran larutan sampel 
dengan aquades dan reagen Folin-Ciocalteau. Kemudian 
didiamkan selama 8 menit dan dihomogenkan dengan larutan 
Na2CO3. Setelah didiamkan selama 2 jam pada suhu ruang 
diukur nilai aborbansinya dengan menggunakan 
spektrofotometri pada panjang gelombang 765 nm. Nilai 
absorbansi tersebut dimasukkan dalam persamaan sebagai y, 
kemudian dihitung nilai x untuk mendapatkan nilai total fenol 
terlarut dalam larutan sampel. Diagram alir proses pembuatan 
dan pengukuran absorbansi larutan sampel untuk uji TSP dapat 
dilihat pada Lampiran 10. 

b.  Uji Total Gula Reduksi (TGR) (Miller, 1959) 

     Uji Total Gula Reduksi (TGR) bertujuan untuk mengetahui 
kadar seluruh gula reduksi yang terlarut dalam ekstrak yang 
dihasilkan dari degadasi lignoselulosa bagasse dengan 



33 
 

menggunakan jamur S. lacrymans. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan metode Dinitrosalicylic acid (DNS). Langkah awal 
yang harus dilakukan adalah membuat larutan glukosa dengan 
menghomogenkan glukosa dengan aquades. Kemudian 
membuat larutan DNS dan larutan glukosa yang diagram alir 
proses pembuatannya dapat dilihat pada Lampiran 11. 
Selanjutnya membuat kurva standar untuk mendapatkan 
persamaan yang nantinya digunakan untuk menghitung nilai 
total gula reduksi yang terlarut dalam sampel. Diagram alir 
proses pembuatan dan pengukuran absorbansi larutan standar 
untuk uji TGR dapat dilihat pada Lampiran 12. Untuk 
mendapatkan persamaan yang dibutuhkan, nilai abosorbansi 
yang didapatkan dari pengukuran absorbansi larutan standar 
tersebut dimasukan dalam kurva standar sebagai sumbu y dan 
konsentrasi larutan standar sebagai sumbu x. Selanjutnya untuk 
membuat dan mengukur absorbansi larutan sampel perlu 
dilakukan pencampuran larutan sampel dengan larutan DNS. 
Kemudian letakkan pada air dengan suhu 90°C selama 15 
menit. Setelah itu dapat diukur nilai absorbansinya dengan 
menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 
540nm. Nilai absorbansi tersebut dimasukkan dalam persamaan 
sebagai y, kemudian dihitung nilai x untuk mendapatkan nilai 
total gula reduksi terlarut dalam larutan sampel. Diagram alir 
proses pembuatan dan pengukuran absorbansi larutan sampel 
untuk uji TGR dapat dilihat pada Lampiran 13. 

c. Uji pH (SNI 06-6989.11-2004) 

     Pengujian pH dilakukan untuk melihat tingkat keasaman hasil 
ekstraksi tiap lama inkubasi (hari ke 0, 7, 14, 21, 28 dan 35) 
juga dapat dijadikan indikasi pertumbuhan senyawa asam 
organik yang tebentuk pada media bagasse. Pengujian pH 
dilakukan dengan mengukur nilai pH dari larutan hasil ekstraksi 
dengan menggunakan pH meter. Prosedur pengukuran derajat 
keasaman atau pH dapat dilihat pada Lampiran 14. 
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d. Uji susut berat (Pitt dan Hocking, 2009) 

     Pengujian susut berat dilakukan untuk mengetahui susut 
bahan yang disebabkan oleh degradasi lignoselulosa ampas 
tebu (bagasse) oleh jamur Serpula lacrymans. Pengujian 
dilakukan dengan mengeringkan ampas hasil ekstraksi yang 
telah dibungkus dengan alumunium foil pada suhu 80°C selama 
16-24 jam, sampai beratnya konstan. Kemudian hasil 
penimbangan dicatat dan dihitung persentase susut beratnya. 
Diagram alir proses pengujian susut berat dapat dilihat pada 
Lampiran 15. 

3.3.4 Pengolahan dan analisis data 

     Pengolahan data hasil pengujian pH, Total Soluble Phenol 
(TSP), Total Gula Reduksi (TGR) dan susut berat dilakukan 
dengan metode pengolahan data uji ragam MANOVA dan uji 
lanjutan Beda Nyata Jujur (BNJ) (uji Tukey). Uji ragam 
MANOVA merupakan metode statistik pengolahan data yang 
secara umum dilakukan untuk mengetahui terdapat perbedaan 
nyata atau tidak pada hasil dari seluruh perlakuan yang telah 
dilakukan. Jika hasil uji ragam MANOVA menunjukkan terdapat 
perbedaan yang nyata pada hasil dari seluruh perlakuan yang 
telah dilakukan, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan untuk 
mengetahui apakah terdapat perbedaan yang nyata pada 
masing-masing hasil perlakuan yang telah dilakukan. Analisis 
data ragam MANOVA dipilih karena hasil variabel dependen 
yang didapatkan dari penelitian ini lebih dari satu, dengan 
menggunakan analisis data ragam MANOVA memungkinkan 
untuk melakukan pengujian sekaligus. Pengujian lanjutan 
tersebut dilakukan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan 
menggunakan uji Tukey. Hasil pengujian ini akan menjukkan 
perlakuan mena saja yang berbeda nyata dan tidak bebeda 
nyata. 
     Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan grafik 
yang dibuat berdasarkan nilai hasil pengujian masing-masing 
perlakuan pada setiap lama inkubasi. Grafik tersebut digunakan 
untuk melihat tren dari data hasil seluruh pengujian dan 



35 
 

menunjukkan konsentrasi penambahan FeCl3 dan lama inkubasi 
yang memberikan nilai pH terendah, TSP dan TGR tertinggi, 
dan susut berat terendah. Tren dari data hasil seluruh pengujian 
dapat menunjukkan kemampuan jamur S. lacrymans dalam 
mendegradasi lignoselulosa pada bagasse yang dipengaruhi 
oleh konsentrasi FeCl3. 
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