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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2017 sampai bulan Agustus 

2017 dengan dua tahap. Tatap pertama yaitu pembuatan silase berbahan dasar 

rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) dengan campuran molases 

dan BAL (L. plantarum, L. fermentum) di Laboratorium Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Tahap kedua yaitu analisis pH dan asam laktat di 

Laboratorium Nutrisi Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium 

Kimia UGM Yogyakarta. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah rumput gajah mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott), dengan jumlah 2000 gram, masing-masing 100 

gram dibagi menjadi 20 sampel, BAL (L. plantarum, L. fermentum). 

3.2.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi: alat pemotong rumput 

(chopper), silo (plastik), timbangan, wadah (ember), plastik, korek api, gelas ukur, 

pipet ukur, guting, spidol permanen, 2 buah kardus, pH meter, HPLC. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput gajah mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott), molase (tetes tebu) bakteri asam laktat BAL 

(L. plantarum, L. fermentum), aquades, tisue, alkhol, spirtus. 
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3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah variabel nilai pH dan asam laktat yang 

berada didalam kandungan silase rumput odot setelah diberi suplementasi molase. 

Dengan cara pembuatan silase dan analisis sehingga data dapat diperoleh. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode eksperimen 

dengan menggunakan 5 perlakuan yang berbedadan 4 ulangan disetiap Perlakuan 

sehingga mendapatkan 20 sample. Metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

pengaruh silase terhadap penamambahan molases yang berbeda sehingga dapat 

mengetahui perlakuan yang paling baik terhadap nilai pH dan asam laktat. 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5kali 

pengulangan terhadap 4 perlakuan yang berbeda. Masing-masing perlakuan yang 

digunakan meberikan konsentrasi (%) molase yang berbeda. RAL adalah 

rancangan percobaan yang paling sederhana terhadap aspek tata cara letak 

percobaan dan analisis variansi. Dikatakan RAL karena perlakuan akan diacak 

secara lengkap atau bebas pada suatu percobaan. Syarat utama RAL, materi harus 

relatif seragam, seperti materi pada penelitian ini yang berupa 5 jenis perlakuan. 

Metode matematik RAL adalah sebagai berikut :  

Yij = µ + αi + ∑ij 

Keterangan : 

Yij= Nilai pengamatan  

µ= Rata-rata atau nilai tengah 

αi= pengaruh perlakuan ke-i 

∑ij= galat atau kesalahan percobaan 
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3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbedaan pemberia 

lavel suplementasi molase didalam pembuatan silase rumput gajah mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott). Perlakuan yang digunakan sebanyak 5 

perlakuan dan 4 kali ulangan. P0 (silase rumput odot), P1 (silase rumput odot + 

BAL 50 µL), P2 (silase rumput odot + BAL 50 µL+ 1% molase), P3 (silase 

rumput odot + BAL 50 µL + 2% molase), P4 (silase rumput odot + BAL 50 µL + 

3% molases).   

3.4.3. Denah percobaan 

Adapun denah percobaan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibwah ini:  

Tabel 3.1. Denah Percobaan atau tabulasi data  

   Ulangan  Jumlah 

Perlakuan       (Yi.) Rataan 

  1 2 3 4 

 

P0  Y01 Y02 Y03 Y04  Y1.  Ȳ1 

P1  Y11  Y13   Y2.  Ȳ2 

P2  Y21     Y3.  Ȳ3 

P3  Y31   Y34  Y4.  Ȳ4 

P4  Y41  Y43   Y5.  Ȳ5 

        

∑Y  Ʃ 𝑥  

   

Perhitungan: 

a. FK = ∑(yij)2 

N 

b. JKT = Yij2-FK 

c. JKP = ∑yij2  - FK 

r 

d. JKG = JKT-JKP-JKG 
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3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data yang diukur dalam penelitian ini adalah nilai pH dan asam 

laktat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk nilai pH dan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 kali 

ulangan dengan metode variansi (ANAVA) untuk nilai kadar asam laktat. 

Tabel 3.2. Analisi Variansi 

S.V Db JK KT FHitung 

FTabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKp KTP 
KTp

KTG
  

Ganat (t-1) (r-1) JKG KTG  √KTG 

Total (t x r) - 1 JKT  
KK = 

√KTG

Ȳ
 x 100 % 

 N - 1   

Nilai yang berbeda nyata selanjutnya dilanjutkan dengan uji BNT (Beda 

Nyata Terkecil). Uji BNT dilakukan untuk mengetahui letak perbedaan antar 

perlakuan, sehingga dapat diketahui pelakuan mana yang terbaik. 

BNTα  = tα x √
𝟐𝑲𝑻𝑮

𝒓
  

Keteranagan : 

 α : Tingkat signifikan (0,01 dan 0,05) 

 t : Nilai tabel BNT pada taraf 0,01 dan 0,05 

 KTG : Kuadrat tengah galat 

 r : Ulangan 
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3.6 Pelaksanaan 

3.6.1 Persiapan 

Persiapan dalam penelitian ini ada dua tahap. Persiapan alat dan bahan 

yang digunakan dalam pembuatan silase dan persiapan Laboratorium yang 

digunakan dalam Uji nilai pH dan asam laktat.  

3.6.2 Pelaksaan Penelitian 

Adapun pelaksanaan Penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

 Prosedur Pembuatan Silase 

Tahap pembuatan silase rumput gajah mini (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) mengikuti prosedur menurut (Cai, et at,.1998) meliputi: 

1. Rumput odot yang baru dipanen dilayukan terlebi dahulu selama ± 1-2 

hari untuk menghilangkan kadar airnya. 

2. Rumput odot dipotong kecil-kecil dengan ukuran ± 5cm menggunakan 

chopper. 

3. Menimbang 200 gram rumput odot, dengan kadar air 55-60% 

4. Menyiapkan plastik (silo) yang memiliki ukuran KRIS BR 2205, 

22X500 ml. 

5. Kemudian udara yang ada dalam plastik (silo) dihilangkan dengan 

cara divakum (KRIS Vs 200). 

6. Mencapurkan bahan berupa rumput odot sebanyak 2000 gram, BAL 

50 µL, molase 1-3% sampai merata, kemudian dibagi 100 gram/ 

perbungkus. 

7. Masukan kedalam silo dalam keadaan anaerob. 
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8. Masukan dalam kardus, kemudian disimpan pada suhu ruang ± 26-

27ºc selama 28 hari. 

 Prosedur Pengukuran Nilai pH  

Pengukuran pH silase dilakukan dengan menggunakan metode. Cara 

kerja pengukuran pH yaitu sebagai berikut : 

1. Mengambil 9 ml aquades kedalam gelas ukur menggunakan pipet, 

kemudian masukan kedalam plastik. 

2. Menimbang sample (silase) seberat 2 gram. 

3. Masukan 2 gram sample kedalam plastik yang sudah terisi dengan 9 

ml aquades. 

4. Mencampurkan sample dan aquades sampai tercampur merata, 

kemudian didiamkan sebentar. 

5. Melakukan pengukuran sample menggunakan pH meter. 

6. Elektroda pH meter distandarkan dulu (kalibrasi). 

7. Mencelupkan elektroda pH meter kedalam sample. 

8. Mendiamkan pH meter sampai angka pH meter stabil, kemudian 

mencatat untuk dijadikan data. 

9. Sebelum dilakukan pengukuran pH pada sampel yang lainnya, terlebih 

dahulu elektroda dicuci kembali dengan aquades, setelah itu 

dibersihkan dengan tisu. 

 Prosedur Pengukuran Asam Laktat 

Pengukuran kandungan asam laktat dengan metode HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) Simadzul LC20AD, Japan 

menggunakan kolom C-18 5µm  (panjang kolom 15 cm dan diameter 4,6 
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mm), dan dibaca pada λ=210 nm (UV detector Simadzu, Japan) mengikuti 

prosedur menurut (Nour et al., 2010) dengan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

1. Mengambil 10 gram sample ditambahkan 90 ml aquades, jadi total 

100 gram sample. 

2. Campuran dipindah ke dalam tabung Erlenmeyer dan dikocok selama 

± 1 menit, kemudian disentrifuse pada 2000 rpm selama ± 5 menit 

kemudian diambil 10 µL. 

3. sebelum diinjeksi ke dalam HPLC sample disaring terlebih dahulu 

dengan kertas whatman 0,2 µm. 

4. Analisis dilakukan pada kondisi isokratik pada suhu 40 ºC dengan 

larutan fosfat 50 mM sebagai fasa gerak. 

5. Sebelum dilakukan injeksi, alat harus distabilkan terlebih dahulu. 

6. Setelah alat sudah stabil kembali makan pengukuran kadar asam laktat 

pada sample yang lain bisa dilakukan seperti langkah sebelumnya. 

3.6.3 Pengambilan Data 

Teknik pangambil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi atau dengan cara pengamatan yang membantudalam pengumpulan data, 

kemudian dengan cara Uji Laboratorium untuk menentukan nilai pH dan asam 

laktat. 
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3.7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian  

Tabel 3.3. Jadwal kegiatan penelitian 

No  Kegiatan      Bulan Ke- 

     1  2      3  4 

1. Tahap Pertama : 

 Persiapan Alat dan 

Bahan Penelitian  

 Pengambilan Rumput 

Gajah Mini 

 Pembuatan Silase 

(Sample) 

 Persiapan Laboratorium  

Uji Sample 

2. Tahap Kedua : 

 Uji Laboratorium 

 Pengambilan data 

3. Tahap Akhir : 

 Penyusunan Laporan 

Skripsi 

 Ujian sidang hasil 

penelitian 


