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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Wonokerto, 

Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang pada bulan 

Januari sampai dengan Maret 2015. Sementara itu, 

pembuatan aktivator  nabati dilakukan di Jl. 

Joyotambaksari Gang Langgar No. 62B Merjosari, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Analisis 

kandungan unsur hara dilaksanakan di Laboratorium 

Terpadu Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. 
 
3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah feses sapi perah dalam keadaan segar sebanyak 

200 kg yang didapatkan dari peternakan sapi perah rakyat 

milik Bapak Sulistiyanto di Desa Wonokerto, Kecamatan 

Bantur, Kabupaten Malang dan aktivator nabati yang 

terbuat dari bioekstrak limbah buah-buahan dan sayur 

(MOL).  
 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah terpal, termometer, hygrometer, timbangan, pH 

meter, mixer, ember, alat penyemprot/ sprayer, sekop/ 

cangkul, jerigen, tong/ drum, dan karung. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan dengan rancangan percobaan berupa 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 

perlakuan yaitu: P0 (kontrol), P1, P2, dan P3 dengan 

waktu pengomposan selama 1 minggu (M1) dan 2 

minggu (M2) serta diulang sebanyak 5 kali. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, 

pelaksanaan dan pengamatan sebagai berikut: 

3.3.1 Persiapan 

Pada tahap persiapan, alat dan bahan penelitian 

disiapkan antara lain yaitu pembuatan aktivator nabati. 

Proporsi pembuatan aktivator nabati dilakukan 

berdasarkan metode Lindung (2015), terdiri dari bahan 

750 g buah-buahan (nanas, pepaya, salak) dan sayuran 

(kemangi, bayam, kangkung), 500 g kg empon-empon, 

500 g gula merah/ tetes, dan 7,5 l air. Prosedur 

pembuatan aktivator nabati yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Buah, sayuran dan empon-empon dicacah; 

2. Hasil cacahan kemudian di-mixer kemudian ditambah 

dengan gula merah/ tetes sebagai sumber makanan 

mikroorganisme yang akan ditumbuhkan (Hariatik, 

2009) dan 15 l air sehingga didapatkan sekitar 9  l 

cairan; 

3. Cairan dimasukkan ke dalam tong/ drum; 
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4. Cairan difermentasikan selama 7-10 hari sehingga 

padatan mengambang; 

5. Cairan hasil fermentasi diambil dan padatan dibuang, 

kemudian disimpan pada suhu ruang untuk tujuan 

akhir.  
 

3.3.2 Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a) Pengumpulan Kotoran Sapi 

Kotoran sapi dikumpulkan dari kandang 

menggunakan sekop kemudian ditimbang sebanyak 

200 kg. Pada setiap perlakuan dilakukan ulangan 

sebanyak 5 kali dengan berat kotoran tiap ulangan 

sebanyak 10 kg yang dibagi menjadi 3 bagian untuk 

disemprot dengan aktivator sesuai perlakuan sebelum 

ditumpuk dengan lapisan selanjutnya. 
 

b) Pengenceran Aktivator Nabati 

Pada perlakuan kontrol (P0) aktivator nabati tidak 

ditambahkan untuk membantu pengomposan, 

sedangkan pada P1, P2 dan P3 masing-masing 

ditambahkan aktivator nabati dengan persentase 1%, 

2% dan 3%. Sebelum digunakan aktivator pada tiap 

perlakuan diencerkan terlebih dahulu dengan 500 ml 

air agar dapat membasahi kotoran dengan merata 

sehingga pengomposan dapat berlangsung secara 

efektif. 
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c) Penyemprotan dan Pengomposan 

Penyampuran bahan kompos dan aktivator nabati 

dilakukan sesuai dengan variasi komposisi yang telah 

ditentukan. Penyemprotan aktivator nabati pada 

tumpukan kompos dilakukan menggunakan sprayer 

dengan cara 10 kg kotoran pada tiap ulangan dibagi 

menjadi 3 bagian. Sebelum ditumpuk dengan bagian 

selanjutnya, bagian pertama disemprot secara merata 

terlebih dahulu dengan aktivator nabati dan begitu 

selanjutnya. Campuran tersebut diletakkan di atas 

tanah dan di bawah naungan kemudian dikomposkan 

secara segar terbuka (aerob). Pembalikan (aerasi) 

dilakukan 3 hari sekali agar tercapai panas pada 

tumpukan kompos sehingga mikroorganisme 

pengurai dapat tumbuh dengan baik. 
 

3.3.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap suhu, 

kelembaban, pH, kadar air, rasio C/N, kadar C-organik, 

kadar N total, kadar P2O5 total, dan kadar K2O total. 

Pengamatan dilakukan pada Minggu-I dan Minggu-II 

pengomposan. 
 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini terdiri 

dari: 

a. Parameter Kematangan Kompos, meliputi: 
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1. Suhu dan Kelembaban Lingkungan selama Proses 

Pengomposan  

Pengukuran suhu dan kelembaban dilakukan 

menggunakan termo-higrometer merk Mannix model 

LAM 880D. 

2. Derajat Keasaman (pH) 

Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter 

yaitu berdasarkan pengukuran aktivitas ion hidrogen 

secara potensiometri/elektrometri.  

3. Kadar Air Kompos 

Kadar air kompos diukur dengan metode gravimetri 

yang pada prinsipnya mencakup pengukuran 

kehilangan air dengan menimbang sampel sebelum 

dan sesudah dikeringkan di dalam oven dengan suhu 

105-110oC.  

4 Rasio C/N 

Rasio C/N didapatkan dengan cara membandingkan 

nilai C-organik dan N total. 
 

b. Kandungan Unsur Hara 

Kandungan unsur hara yang dianalisis meliputi C-

organik, N total, P2O5 total, dan K2O total. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis kandungan hara tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. C-organik 

Analisis kandungan C-organik dilakukan 

dengan metode Walkley and Black yaitu 

pengoksidasian dengan kromat dan asam sulfat. 

Sampel ditambah dengan K2Cr2O7 dan H2SO4 
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pekat dipanaskan sampai larut, kemudian 

diencerkan dengan akuades. Setelah itu larutan 

dimasukkan ke  dalam erlenmeyer dan ditetesi 

indikator feroin, lalu dititrasi dengan larutan 

FeSO4 0,5 N sampai terjadi perubahan warna 

hijau menjadi coklat. 
 

b. N total 

Analisis kandungan N total kompos dilakukan 

dengan metode kjeldahl yang terdiri atas tiga 

tahapan yaitu: 

1. Destruksi, yaitu sampel dipanaskan dengan 

asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi 

menjadi unsur-unsurnya. 

2. Destilasi, yaitu tahap pemecahan amonium 

sulfat menjadi amonia dengan penambahan 

NaOH sampai alkalis. Tahap destilasi 

berakhir jika semua amonia telah terdestilasi 

sempurna yang ditandai dengan destilat 

tidak bereaksi basa. 

3. Titrasi, ditandai dengan perubahan warna 

larutan dari biru menjadi merah muda. 

Selisih jumlah titrasi sampel dan blangko 

merupakan jumlah ekuivalen N. 
 

c. P2O5 total 

Analisis kandungan P2O5 total dilakukan 

menggunakan metode spektrofotometri yaitu 

sampel yang diekstrak dengan larutan Bray II 

(NH4 dan HCl) disaring, kemudian ditambah 
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dengan larutan amonium molibdat dan asam 

borat. Setelah itu, sampel direduksi dengan 

asam askorbat sampai berwarna biru. Absorban 

sampel kemudian diukur menggunakan 

spektofotometer.  
 

d. K2O total 

Analisis kandungan K2O total dilakukan 

berdasarkan pertukaran kation dengan cara 

mengekstraksi sampel dengan NH4Oac, pH 7.0, 

lalu diukur menggunakan instrumen 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

 

3.6  Analisis Data 

Penelitian dirancang menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan model linier sebagai 

berikut: 

Yij = μ + Ai +Eij 

Keterangan : 

 

 

 

Yijk 

μ    

Ai    

Eij  

= 

= 

= 

= 

Pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan 

ke-j 

Nilai rataan umum  

Pengaruh tingkat penambahan aktivator nabati 

pada P0, P1, P2, dan P3 

Galat percobaan 
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Analisis data hasil pengamatan dilakukan dengan 

Analisis Ragam (Analysis of Variance) dengan kunci 

penelitian sebagai berikut: 

SK db JK KT Fhitung Ftabel 

Perlakuan  3    0.05 0.01 

Galat  16      

Total  19      

 

Dari hasil analisis ragam maka dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan berbeda atau tidak. Apabila perlakuan 

berbeda, maka dilanjutkan dengan analisis Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) terhadap rataan perlakuan 

sebagai berikut: 

1. P0 = kontrol  

2. P1 = 1 bagian aktivator nabati : 5 bagian air : 100 

bagian kotoran sapi 

3. P2 = 2 bagian aktivator nabati : 5 bagian air : 100 

bagian kotoran sapi 

4. P3 = 3 bagian aktivator nabati : 5 bagian air : 100 

bagian kotoran sapi 
 
3.6 Batasan Istilah 

Kotoran Sapi : Limbah hasil pencernaan sapi.  

Aktivator  : Bahan tambahan yang mampu 

meningkatkan penguraian bahan-

bahan organik dalam pengomposan. 

Aktivator 

nabati 

: Aktivator yang terbuat dari 

bioekstrak limbah buah-buahan dan 

sayuran dan mengandung MOL 
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MOL : Mikroorganime lokal yang 

bersumber dari bahan tertentu dan 

berfungsi sebagai dekomposer untuk 

mempercepat proses pengomposan. 

Pengomposan  : Proses penguraian bahan organik 

secara biologis. 

Organisme 

aerob  

: Organisme yang melakukan 

metabolisme dengan bantuan 

oksigen. 

Unsur hara : Unsur atau senyawa kimia yang 

digunakan untuk metabolisme atau 

fisiologi organisme 

Kompos  : Hasil penguraian parsial dari 

campuran bahan-bahan organik yang 

dipercepat oleh berbagai macam 

mikroba pada kondisi lingkungan 

yang hangat dan lembab seara aerob 

maupun anaearob. 

 


