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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sampai April 2015. Pelaksanaan penelitian 

pembuatan pelet calf starter (CS) dengan penambahan limbah kubis fermentasi di 

Laboratorium Teknologi Pengolahan Pakan. Analisis proksimat, berupa bahan 

kering (BK) dan protein murni dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1.     Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan meliputi bahan pakan dan peralatan. 

Bahan pakan yang digunakan untuk pembuatan calf starter (CS) antara lain 

jagung kuning, bekatul, bungkil kedelai, molasses, mineral mix dan limbah kubis 

fermentasi. Limbah kubis fermentasi memerlukan bahan antara lain kulit luar 

kubis, gula dan garam. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah pisau untuk mencacah 

kubis, nampan untuk tempat mencampur kubis dengan garam dan gula, blender 

untuk menghaluskan kubis, plastik untuk memeram limbah kubis fermentasi, 

isolasi untuk memadatkan plastik, kompor dan dandang untuk mengukus calf 

starter (CS), mesin pelleter untuk membuat pelet, termometer untuk mengukur 

suhu limbah kubis fermentasi dan inkubator dengan aliran udara terkendali untuk 

mengeringkan pelet. 
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Peralatan analisis BK dan protein murni meliputi tabung fermentor, oven, 

tabung destilasi, crusible porselin, labu kjeldahl, alat titrasi, pipet tetes, timbangan 

analitis, erlenmeyer, gelas beaker, eksikator, gelas ukur, dan kompor listrik. 

Bahan yang digunakan adalah aquades, NaOH 45%, H3BO3 0,3 N, MR, MB dan 

HCl 0,1 N. 

 

3.2.     Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 7 ulangan. Perlakuan dilakukan dengan 

perbedaan lama penyimpanan, yaitu : 

T1 : CS + 4 % limbah kubis fermentasi  + masa penyimpanan 2 minggu 

T2 : CS + 4 % limbah kubis fermentasi  + masa penyimpanan 4 minggu 

T3 : CS + 4 % limbah kubis fermentasi  + masa penyimpanan 6 minggu 

Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:1) tahap persiapan, 2) 

tahap pelaksanaan, dan 3) tahap pengambilan data. 

 

3.2.1.  Tahap persiapan 

 Tahap persiapan meliputi pembuatan limbah kubis fermentasi, formulasi 

ransum dan tahap pengumpulan bahan pakan penyusun ransum. 

Pembuatan limbah kubis fermentasi dengan cara mencacah limbah kubis 

dengan menggunakan pisau kemudian dipotong kecil-kecil kemudian diblender 

ditambahkan garam 6% dan gula 6,4 % dari berat limbah kubis. Limbah kubis 

yang telah tercampur garam dan gula dikemas dalam plastik dengan kondisi 
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anaerob fakultatif menggunakan lakban. Limbah kubis diperam selama 6 hari. 

Hasil limbah kubis fermentasi dibuka kemudian ditimbang dengan penambahan 

4% dari calf starter, setelah itu siap dicampurkan dalam CS. Perhitungan formula 

pakan Calf Starter pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perhitungan Formula Calf  Starter Berdasarkan Bahan Kering 

BahanPakan Kadar (%) 

Jagung kuning 43 

Bekatul 25,5 

Bungkil kedelai 26 

Molases 5 

Mineral Mix 0,5 

Kandungan nutrien  

- Protein Kasar 

- TDN 

- NDF 

- Kalsium 

- Pospor 

19,62 

79,41 

11,11 

0,83 

0,45 

Sumber : Mukodiningsih et al., (2010) 

3.2.2.   Tahap pelaksanaan  

 Tahap pembuatan pelet diawali dengan proses sterilisasi mesin pelleter 

menggunakan alkohol 70%, menunggu sampai kering agar mikrobia kontaminan 

mati. Tahap selanjutnya mencampur semua bahan pakan CS meliputi jagung 

kuning, bekatul, bungkil kedelai, molasses dan mineral mix. Penambahan 

aquadest (70% dari berat CS) dicampurkan pada pakan CS sampai homogen. 

Pengukusan pada pakan dengan suhu 80 ºC selama 20 menit, kemudian di angin-

anginkan sampai dingin. Pencampuran limbah kubis fermentasi pada CS yang 

telah dingin ditambah dengan 4% fermentasi limbah kubis. Calf starter dicetak 

menggunakan mesin pelleter dengan cetakan diameter 5-6 mm. Proses 
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pengeringan dilakukan selama 2-3 hari dengan menggunakan inkubator pengering 

yang dilengkapi blower in dan blower up (sebagai pengatur aliran udara 

terkendali) serta sumber pemanas inkubator berasal dari luar kotak inkubator. 

Tahap terakhir pengambilan sampel pelet kering untuk dianalisis BK dan protein 

murni. 

 

3.3.     Parameter Penelitian 

 Pengambilan data meliputi tahap analisis BK dan protein murni yang 

dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro Semarang. 

 

3.3.1.  Analisis BK 

 Analisis kadar air bahan menggunakan oven dengan temperatur sedikit 

diatas temperatur didih air yaitu 105 
o
C. Sampel dimasukan ke dalam oven 

beberapa waktu sehingga tercapai berat tetap. Kadar air adalah selisih berat awal 

dan akhir dalam satuan persen. Umumnya pakan yang telah mengalami 

pengeringan matahari/oven 70
 o

C masih mengandung kadar air. Dari analisis ini 

akan diperoleh kadar bahan kering (bahan yang sudah bebas air/uap air) dengan 

cara 100% dikurangi dengan kadar air. 
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3.3.2.  Analisis protein murni 

 Penghitungan konsentrasi protein murni menggunakan metode Kjeldahl 

(AOAC, 1990). Sampel 1 gr ditimbang kemudian diinkubasi ke dalam tabung 

fermentor dengan tri chlor acid (TCA) 10 ml dan SSA 10 ml selama 24 jam 

dengan suhu 38-39°C. Hasil endapan sampel disaring dengan kertas saring 

ashless, ditimbang dengan krusibel porselin kemudian sampel dimasukkan ke 

dalam krusibel porselin dan ditimbang. Sampel tersebut kemudian dioven pada 

suhu 110°C selama 6 jam. Larutan H2SO4 dan Selenium ditambahkan, kemudian 

didestruksi sampai larutan berwarna hijau jernih. Hasil destruksi dimasukkan ke 

dalam labu suling sambil diencerkan dengan 70 ml aquadest, ditambahkan 60 ml 

NaOH 45%. Larutan di destilasi dan ditangkap dengan 20 ml H3BO3 0,3 n 

berindikator campuran MR+MB sebanyak 2 tetes. Larutan hasil destilasi dititrasi 

dengan HCl 0,1 N.  

Perhitungan Konsentrasi Protein Murni 
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Diagram alir prosedur penelitian dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Persiapan Alat dan Bahan 

Pembuatan Limbah Kubis Fermentasi Pembuatan Pelet Calf Starter 

Limbah Kubis 

dipotong 

diblender 

dicampur 6,4% gula dan 6% garam 

fermentasi (anaerob fakultatif) 

diperam selama 6 hari 

Formulasi ransum 

Pengumpulan bahan pakan 

Analisis bahan pakan 

Pencampuran bahan pakan CS 

Conditioning (80
0
 C) 

Penambahan LKT sesuai perlakuan 

pencetakan 

pengeringan 

Analisis protein murni 

dan BK 

Ilustrasi 1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 

Penyimpanan 
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3.4.     Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam pada tingkat 

kepercayaan 5%. Apabila terdapat pengaruh perlakuan dilanjutkan dengan uji 

wilayah ganda Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan (Steel dan 

Torrie, 1995). 

Model linier dari RAL sebagai berikut : 

Yijk  = µ + τi + εij 

Keterangan: 

Yij = Konsentrasi BK dan protein murni yang memperoleh perlakuan masa 

penyimpanan 2, 4 dan 6 minggu berbasis limbah kubis fermentasi 4% 

pada pelet calf starter (CS) ke-i dan ulangan ke j. 

µ = Nilai tengah populasi atau rataan umum masa penyimpanan terhadap 

konsentrasi BK dan protein murni  

εij = Pengaruh galat perlakuan ke i dan ulangan ke j. 

i = Perlakuan (i = 1,2 dan 3) 

j =  Ulangan (j = 1,2,3,4,5,6 dan 7) 

Hipotesis yang diajukan dalam analisis ragam adalah : 

H0 : τ      

Tidak ada pengaruh penambahan  limbah kubis fermentasi dalam pelet CS 

terhadap konsentrasi BK dan protein murni. 

H1 : τ  ≠   

Paling tidak ada 1 perlakuan penambahan limbah kubis fermentasi dalam 

pelet CS yang meningkatkan konsentrasi BK dan protein murni. 
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Kriteria Pengujian: 

H0 diterima dan H1 ditolak, apabila Fhitung< Ftabel 

H0 ditolak dan H1 diterima, apabila Fhitung ≥ Ftabel 


