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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan sampel di lakukan di unit bio gas milik 

peternak di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Malang. 

Pengeringan dan pemeraman sampel dilakukan di Desa 

Jara’an Karangploso malang. Analisa proksimat protein kasar 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya.Waktu pelaksanaan 

penelitian dilakukan selama dua bulan yakni pada Maret 

hingga Mei 2013. 

3.2 Materi dan Metode Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lumpur organik unit gas bio dan air patusan. Lumpur organik 

yang dikeringkan lalu dicampur dengan air patusan dan 

dilakukan pemeraman. 

3.2.1 Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sapi perah (7 ekor sapi dewasa dan 3 ekor sapi anakan) 

2. Limbah yang sudah diolah melalui unit gas bio 

3. Air 

4. Kalium sulfat 

5. Hydrargyrum (Hg) 

6. Asam sulfat 

7. Aquadest 
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Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ember ukuran 2 L 

2. Bak penampung ukuran 25 L 

3. Gelas ukur 1L 

4. Kawat kasa dengan kerapatan 0,5 mm 

5. Pengaduk kayu 

6. Tompo 

7. Koran 

8. Plastik ukuran 1Kg 

9. Alas untuk menjemur 

10. Sarung tangan 

11. Timbangan digital 

12. Labu kjeldahl 

13. Lemari asam 

14. Destilasi 

15. Erlenmeyer 

 

3.2.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan alasisis data  Rancangan Acak 

Lengkap pola Faktorial menggunakan 15 perlakuan. Perlakuan 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Proporsi air patusan 20%      lama pemeraman 0 jam (P1) 

12 jam (P2) 

24 jam (P3) 

36 jam (P4) 

72 jam (P5) 
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Proporsi air patusan 30%      lama pemeraman 0 jam (P6) 

12 jam (P7) 

24 jam (P8) 

36 jam (P9) 

72 jam (P10) 

Proporsi air patusan 40%      lama pemeraman 0 jam (P11) 

12 jam (P12) 

24 jam (P13) 

36 jam (P14) 

72 jam (P15) 

Ulangan di dalam percobaan mengacu pada Steel and 

Torrie (1980) yang menyebutkan bahwa (t-1)(n-1) = 15. Jadi 

dengan 15 perlakuan  maka akan diperoleh ulangan sebanyak 

2 kali sehingga di dapat 30 sampel. 

 

Gambar 2.Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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3.3 Variabel Pengamatan 

3.3.1. Variabel Pendukung  

1. Lumpur Organik unit gas bio adalah keluaran (limbah) 

unit gas bio 

2. Padatan basah adalah hasil pemisahan lumpur organik 

unit gas bio dengan air patusan 

3. Air patusan adalah hasil penyaringan lumpur organik unit 

gas bio 

4. Padatan lumpur organik kering adalah hasil dari 

pengeringan padatan basah 

5. Air yang menguap selama penjemuran 

6. Endapan air patusan diperoleh dari air patusan yang 

didiamkan selama 24 jam dan terdapat endapan 

 

3.3.2. Variabel Pokok 

1. perubahan yang terjadi pada beberapa tahapan waktu 

pemeraman 

2. perubahan yang terjadi pada beberapa proporsi air 

patusan 

 

3.4 Analisis Data 

Data dianalisis dengan analisis of variance (ANOVA). 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola Faktorial. Apabila hasil tersebut menunjukkan 

perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil. 

Adapun model matematikanya adalah (Astuti, 2007): 
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Rancangan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah RAL pola faktorial, adapun bentuk 

liniernya adalah: 

Y ijk= µ + L i+ P j+ (αβ)ij + Eijk 

Dimana: 

Y ijk = Pengamatan faktor L ke 1-5 dan factor P taraf kej dan 

ulangan ke 1-2 

µ   = Rataan umum 

Li  = Pengaruh lama pemeraman ke 1-5 

Pj  = Pengaruh proporsi air patusan ke 1-3 

(αβ)ij  = Faktor interaksi dari lama pemeraman ke 1-5 dan 

proporsi air patusan ke 1-3 

Eijk  = Galat percobaan 

 

Penelitian ini di lakukan 15 kali perlakuan, Setiap 

perlakuan terdiri dari 2 ulangan. Adapun analisis untuk 

membedakan antar perlakuan menggunakan uji beda nyata 

terkecil. 

3.5 Batasan Istilah 

1.Air patusan  : air sisa penyaringan lumpur 

organik 

2.Kandungan protein kasar :kandungan protein pada 

suatu bahan dan diperoleh 

dari                                                

analisis proksimat 

3.Sludge :Lumpur organik yang keluar 

dari unit gas bio atau sisa 

produksi pembuatan biogas 

 


