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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Jl. Tirtagangga Dalam 

No. 17B Klojen, Malang.Analisa proksimat padatan 

lumpur organik yang telah difermentasi dilaksanakan 

di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 

Jawa Timur.Waktu pelaksanaan penelitian ini pada 

bulan November - Desember 2014. 

3.2 Materi Penelitian 

1. Alat 

Alat – alat yang digunakan adalah: 

a. Kain kasa : berukuran 2 meter, dengan 

skala ukuran saring 0,05mm.  

b. Anyaman bambu: dengan diameter 100 cm. 

c. Gelas ukur : dengan volume 2000 ml. 

d. Pengaduk kayu : dengan panjang 75 cm. 

e. Ember  : dengan volume 50 L. 

f. Gayung  : dengan volume 1 L. 
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g. Timbanganmanual Merk “ CAMRY “ 

(Kapasitas maksimal 2 kg) 

h. pH paper dengan Merk “NESCO” (Skala 1 – 

14). 

i. Thermometer digital Merk “MANNIX” Model 

LAM 880D Thermo – Hyogrometer with Dew 

Point ( Skala -20 – 50
o
C). 

j. Plastik ukuran 5 kg. 

k. Masker dan sarung tangan 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lumpur organik unit gas bio (LOUGB) yang 

diambil dari peternakan milik Bapak Imam di dusun 

Tumpang Rejo, desa Kebobang, kecamatan 

Wonosari, kabupaten Malang. LOUGB nantinya 

dipisahkan antara cairan dan padatan yang 

selanjutnya padatan digunakan sebagai bahan 

penelitian.Cairan isi abomasum didapat dari hasil 

pemotongan sapi petani ternak di Rumah Potong 

Hewan (RPH) Gadang, Kota Malang. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode dalam penelitian ini adalah metode 

percobaan dan analisa laboratorium.Data hasil 

pengamatan penelitiaan dianalisis menggunakan 

metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

model tetap dan apabila terdapat pengaruh yang 

sangat nyata dalam analisis variansi dilakukan Uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). Percobaan menggunakan 

bahan seperti padatan lumpur organik unit gas bio, 

bahan pemeram padatan lumpur organik unit gasbio 

dan cairan abomasum. Percobaan yang digunakan 

adalah persentase pada level penambahan cairan 

abomasum terhadap campuran padatan LOUGB dan 

bahan pemeram. 

3.3.1 Penyiapan Sampel 

a. Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio 

Lumpur organik didapatkan dari petani 

ternak yang memiliki unit gas bio dengan 

volume sesuai dengan jumlah ternak yang 

dimiliki.Padatan LOUGB diperoleh dari 
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kolam oksidasi yang telah berumur sekitar 1 

minggu sejak dikeluarkan. Selanjutnya 

dilakukan penyaringan dengan metode 

membiarkan pada proses pematusan secara 

alami. Adapun caranya adalah meniriskan 

lumpur organik yang ditempatkan di atas 

anyaman bambu dan dibiarkan sampai airnya 

tersaring secara alam (atus). Kadar air setelah 

ditiriskan sekitar 9 – 16% dan apabila dijemur 

dengan sinar matahari kadar air yang 

dihasilkan sekitar 7,2 – 9% (Junus. 1995). 

Selanjutnya padatan yang dihasilkan dari 

proses dan dicampurkan dengan bahan 

pemeram yang nantinya juga dicampur dengan 

cairan abomasum. 

b. Bahan pemeram Lumpur Organik Unit Gas 

Bio 

Bahan pemeram LOUGB merupakan 

bahan organik yang terdiri dari a).1 liter 

molases, b).1 kg bekatul, c).50 g terasiudang 
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Merk “Aan Jaya” dan d).6 butir (± 25 g) ragi 

tape Merk “Na Kok Liong (NKL) Solo”. 

c. Cairan abomasum 

Isi abomasum yang diperoleh dari 

abomasum yang merupakan hasil samping 

penyembelihan satu ekor sapi di Rumah 

Potong Hewan (RPH).Selanjutnya isi 

abomasumdisaring dengan kain kasa untuk 

memperoleh cairan abomasum. 

3.3.2 Penentuan Perlakuan dan ulangan 

Cairan abomasum yang didapatkan dari 

RPH dicampur dengan LOUGB dengan 

proporsi: 0, 50, 75, 100, dan 125%. 

Berdasarkan atas jumlah perlakuan ini maka 

ulangan yang dilakukan dalam penelitian 

adalah 4 kali ulangan. Setiap perlakuan dan 

ulangan ditambahkan dengan bahan pemeram 

kecuali pada kontrol.Proporsi cairan 

abomasum yang digunakan berdasarkan 

jumlah LOUGB yang digunakan. Cairan 

abomasum menggunakan satuan Kg 
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berdasarkan konversi berat jenis sekitar 1,022 

– 1,055. 

Perlakuan selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

PO =2,0 Kg LOUGB + 0 Kg cairan abomasum 

(0%) 

P1 =2,0 Kg LOUGB + 1 Kg cairan abomasum 

(50%) 

P2 =2,0 Kg LOUGB + 1,5Kg cairan abomasum 

(75%) 

P3 =2,0 Kg LOUGB + 2 Kg cairan abomasum 

(100%) 

P4 =2,0 Kg LOUGB +2,5 Kg cairan abomasum 

(125%) 
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3.3.3 Pelaksanaan Penelitian ( Diagram Alir ) 

Tahapan – tahapan diagram alir penelitian 

disajikan pada Gambar 1.  

Gambar 1. Pelaksanaan Penelitian (Diagram Alir) 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati untuk mengetahui 

keberhasilan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Serat Kasar LOUGB dengan penambahan 

campuran bahan pemeramsesudah proses 

inkubasi yang diamati dengan analisis 

proksimat 

2. pH campuran LOUGBdan campuran bahan 

pemeramyang diamati sesudah proses 

inkubasi 

3. Suhu campuran LOUGBdan campuran 

bahan pemeramyang diamati sesudah proses 

inkubasi 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian 

ditabulasi dan dianalisis dengan analisis variansi dari 

percobaan yang menggunakan metode Rancangan 

Acak Lengkapdengan bantuan program aplikasi 

Microsoft Excel, adapun bentuk liniernya 

adalah(Steel dan Torrie, 1989): 
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Yij= µ     + εij 

Keterangan: 

Yij  : hasil pengamatan pada perlakuan ke-

0-4 dan ulangan ke-1-4 

µ : Nilai rata-rata (mean) harapan 

αi : pengaruh perlakuan ke-0-4 

εij : pengaruh galat perlakuan ke-0-4 dan 

ulangan –1-4 

Apabila dalam analisis ragam terdapat 

perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT). 

BNT 1%  = t1%/2 , dbs√
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3.6 Batasan Istilah 

a. Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio: 

Lumpur Organik berumur 1 minggu yang 

telah ditiriskan airnya sehingga berupa 

padatan yang masih mengandung banyak zat 

organik yang bisa dimanfaatkan menjadi 

pakan dan pupuk tanaman. 

b. Isi Abomasum: seluruh komponen padatan 

dan cairan yang terdapat didalam bagian 

abomasum yang merupakan bagian dari 

lambung sapi. 

c. Cairan Isi Abomasum: isi abomasum yang 

telah ditiriskan sehingga diperoleh cairan yang 

terpisah dengan padatan. 

d. Padatan Isi Abomasum: isi abomasum yang 

telah ditiriskan sehingga diperoleh padatan 

yang terpisah dengan cairan. 

e. Bahan pemeram: campuran dari tetes, bekatul, 

terasi dan ragi tape dengan proporsi tertentu. 
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f. Pemeraman: pemeraman selama waktu 

tertentu dengan kondisi aerob dan pada suhu 

kamar. 
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