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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pembuatan pupuk cair nabati dilakukan di Jalan 

Dandang Gendis Ds. Teguhan No. 14 Kec. Jiwan Kab. 

Madiun. Sedangkan pengambilan sampel di lakukan di 

unit biogas milik  peternak sapi perah rakyat Bapak 

Sulistiyanto di Desa Wonokerto Kec. Bantur Kab. 

Malang, Jawa Timur. Kemudian pemeraman dan 

pemberian proporsi pupuk cair nabati dilakukan di Jalan 

Watugong No.12 Kelurahan Ketawanggede, Malang. 

Analisa proksimat serat kasar dan pengeringan sampel 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua bulan yakni 

dimulai bulan Agustus-September 2014. 

  

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian 

meliputi: 

a. Lumpur organik unit gas bio (LOUGB) 

b. Pupuk cair nabati 

 Air 15 liter 

 Empon-empon (kunyit, jahe 

merah, kencur, dan temulawak), 
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bayam, kemangi, kangkung, 

pepaya, nanas, dan salak  1,5 Kg  

 Gula merah atau tetes 1 Kg 

 

3.2.2  Peralatan Penelitian  

Peralatan penelitian meliputi: 

a. Pisau 

b. Mixer/Blender 

c. Panci/Ember/Toples 

d. Bloom 

e. Aerator (watt) 

f. Timbangan 

g. Volume meter 

h. Kain kasa/saringan 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola faktorial, dimana faktor pertama 

adalah lama pemeraman dengan 5 tingkat, yaitu 0, 12, 24, 

36 dan 48 jam. Faktor kedua adalah proporsi pupuk cair 

limbah nabati untuk memeram padatan terdiri dari 3 

tingkat, yaitu 1, 2 dan 3 %. Setiap perlakuan 

menggunakan 2 kali ulangan. 
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 Gambar 1. Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumpur Organik Unit Gas Bio Padat 

 

Uji Kandungan Serat Kasar 

 
Sumber Pakan Alternatif 

 

Diperam (0, 12, 24, 36 dan 48 jam) 

 

Ditambahkan pupuk cair nabati 1, 2 dan 3% 

 

Diperas 

 

Dikeringkan 

 



28 
 

Tabel lay out penelitian disajikan pada Tabel 2. berikut 

ini: 

 

Tabel 2. Lay out percobaan 

Lama 
Pemeraman  

Ulangan Proporsi Pupuk Cair Nabati 

1%  2%  3%  

0 jam 1 P1A0 P1B0 P1C0 
2 P2A0 P2B0 P2C0 

12 jam 1 P1A12 P1B12 P1C12 
2 P2A12 P2B12 P2C12 

24 jam 1 P1A24 P1B24 P1C24 
2 P2A24 P2B24 P2C24 

36 jam 1 P1A36 P2B36 P2C36 

2 P2A36 P2B36 P2C36 
48 jam 1 P1A48 P1B48 P1C48 

2 P2A48 P2B48 P2C48 

  

3.3.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan dengan 

cara menyiapkan semua alat dan bahan. Untuk 
pembuatan pupuk cair nabati, yaitu empon-

empon, sayuran (bayam, kangkung dan kemangi) 
dan buah (pepaya, nanas dan salak) dicacah, 
hasilnya di mixer dan ditambah air 15 liter. 

Masukan ke dalam tong atau ember selama  4 
hari.  

Tunggu sampai padatan mengambang, 
hasilnya disaring hingga terpisah antara padatan 
dan cairan, cairannya disimpan dan digunakan 

sebagai pupuk cair nabati. Lumpur Organik Unit 
Gas Bio adalah keluaran (limbah) unit gas bio 
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sedangkan padatan basah adalah hasil pemisahan 
lumpur organik unit gas bio dengan air patusan. 
Padatan lumpur organik (sludge) diambil dan 

ditempatkan pada wadah (ember) kemudian 
cairan sisa dari padatan dibuang. Setelah itu 

LOUGB dicampur dengan pupuk cair nabati baru 
kemudian dilakukan pemeraman sesuai dengan 
metode penelitian yang akan dilakukan dengan 

menggunakan proporsi yang berbeda. 
 

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

selama 2 bulan untuk mengamati perubahan yang 

terjadi pada beberapa tahapan waktu pemeraman 

dan perubahan yang terjadi pada beberapa 

proporsi limbah nabati. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati, yaitu: kandungan serat kasar. 

 

3.5 Analisa Data 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial. Adapun model 

matematikanya menurut Astuti ( 2007), sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑗𝑘= μ + 𝐿𝑖+ 𝑃𝑗+ (𝐿𝑃)𝑖𝑗 + 𝐸(𝑖𝑗)𝑘  

Dimana : 

𝑌𝑖𝑗𝑘  =  Pengamatan faktor L ke 1-5 dan faktor 

P taraf kerja dan ulangan ke 1-2 

μ  =  Rataan umum 
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𝐿 𝑖 =  Pengaruh lama pemeraman 

𝑃𝑗 =  Pengaruh proporsi pupuk cair nabati 

(𝐿𝑃)𝑖𝑗 =  Faktor interaksi dari lama pemeraman   

               ke 1-5 dan proporsi pupuk cair  

nabati ke 1-3 

𝐸(𝑖𝑗)𝑘  =  Galat percobaan  

 

Dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil, sebagai 

berikut: 

  BNTa = Qa (p; db galat) x √S2/Ulangan 

  S2/Ulangan = KT galat/ulangan 

Keterangan :  

1. p    = Banyak perlakuan 
2. db  = Derajat bebas 

3. KT = Kuadrat tengah 
 

3.6  Batasan Istilah 

a) Padatan lumpur organik adalah lumpur 

organik unit gas bio yang sudah berbentuk 

padatan namun masih mengandung banyak 

zat organik yang bisa di manfaatkan sebagai 

pakan ternak dan pupuk tanaman. 

 

b) Serat kasar adalah hasil analisis presentase 
serat kasar dari padatan kering LOUGB yang 
diperoleh dari laboratorium NMT Fapet UB. 
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c) Sludge adalah lumpur organik yang keluar dari 
unit gas bio atau sisa produksi pembuatan 
biogas. 

 
d) Pupuk cair nabati adalah pupuk yang dibuat  

dari limbah sayuran dan buah-buahan 
dicampur dengan empon-empon dan di peram. 


