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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan bahan utama lumpur organik cair unit 

gas bio didapatkan di unit biogas milik peternak sapi perah 

rakyat Bapak Sulistyanto di desa Wonokerto, Kecamatan 

Bantur, Kabupaten Malang pada bulan April sampai dengan 

Mei 2015. Sementara itu, pembuatan aktivator nabati dan 

proses aerasi dilakukan di Jl. JoyoGrand Blok C1 No 08, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Analisis kandungan 

unsur hara dilaksanakan di Laboratorium Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian meliputi:  

a. Lumpur organik cair unit gas bio (LOCUGB) 

b. Aktivator Nabati 

 Air 15 liter 

 Empon-empon (kunyit, jahe, kencur dan temu 

lawak). 

 Campuran sayuran dan buah (bayam 0,25 kg, 

kemangi 0,25, kangkung 0,25 kg, papaya 0,25 kg, 

nanas 0,25 kg dan salak 0,25 kg) 

 Molases atau gula tetes 1 Kg 

 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   

a) Terpal 

b) Thermometer 

c) Hygrometer 

d) Timbangan 

e) pH meter 

f) mixer 
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g) ember 

h) alat penyemprot sprayer 

i) sekop/ cangkul 

j) jerigen 

k) tong/ drum dan 

l) karung. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

percobaan. Limbah buah-buahan dan sayuran di fermentasi 

untuk menghasilkan aktivator nabati kemudian dicampur 

dengan limbah bio gas sebanyak 0% untuk P0, 5% untuk P1, 

10% untuk P2, 15% untuk P3, 20% untuk P4, dan 25% untuk P5. 

Alur pelaksanaan penelitian bisa dilihat pada Gambar 2 di 

bawah ini: 
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Gambar 2. Alur Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di awali dengan pembuatan 

aktivator nabati dari bahan limbah buah-buahan dan sayuran 

yang difermentasi setelah aktivator jadi, maka dilakukan 

pencampuran pada limbah biogas dan dilakukan pemeraman. 

Pengukuran pH, suhu dan kelembaban udara, selama 

penelitian di lakukan setiap 1 Minggu 1 kali (Pada hari ke 7), 

sementara pengambilan sampel untuk analisis kimia pupuk 

dilakukan pada pemeraman minggu ke, 1, 2 dan 3. Data hasil 

analisis kemudian di olah menggunakan ANOVA dan 

Aktivator nabati (0%,5%, 

10%, 15%,20% dan 25%) 
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Proses aerasi Secara Segar Terbuka 
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Pertanian 

Analisis Data 

Limbah biogas  

 

1 minggu     2 minggu 

Didapatkan hasil pH, Suhu dan kelembaban udara 
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dilanjutkan menggunakan uji Duncan Multiple Range Test 

(DMRT).  

 

3.4.1 Pembuatan Aktivator Nabati 

Aktivator nabati terbuat dari bahan 1,5 Kg buah-

buahan (Ananas comocus, Carica papaya, Salacca zalacca) 

dan sayuran (Ocimum sanctum, Amaranthus hybridus, 

Ipomoea reptans), (Zingiberacea), 1 Kg gula tetes, dan 15 

Liter 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 dan ditambah 

dengan gula merah/tetes dan 15 Liter air. 

3. Cairan dimasukkan kedalam ember dan 

difermentasikan selama 4 hari. 

4. Setelah 4 hari. diambil dan dicampurkan dengan 

cairan LOCUGB sesuai perlakuan, dan dimasukkan 

kedalam wadah. 

5. Kemudian diaerasi selama 1 minggu, 2 minggu dan 3 

minggu. 

6. Selanjutnya cairan dianalisis di (Laboratorium Tanah) 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya  

 

3.4.2 Pencampuran dan Pemeraman 

Aktivator nabati sebanyak 0% untuk P0, 5% untuk P1, 

10% untuk P2, 15% untuk P3, 20% untuk P4, dan 25% untuk 

P5,) dicampur dengan 500 ml LOCUGB (Lumpur Organik 

Unit Gas Bio) hingga homogen. Campuran dimasukkan dalam 

tong dan diperam secara segar terbuka (aerob). Pemeraman 

dilakukan selama di bawah pohon salak di area perkebunan 

salak milik Bapak Sulistiyanto, DesaWonokerto, Kecamatan 

Bantur, Kabupaten Malang. 

 

 

 

 

http://www.plantamor.com/index.php?plant=1516
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3.5 Variabel Pengamatan 

3.5.1 pH 

 Alat yang digunakan untuk mengukur pH adalah pH 

meter. Pengukuran pH dilakukan dengan cara sebagai berikut:     

1. Ditimbang sebanyak 5 gram pupuk di Erlenmeyer 

2. Ditambahkan aquadest sampai volumenya 100 ml, 

hingga pupuk tersebut terendam semua  

3. Lalu dikocok dengan shaker selama 15 menit dengan 

120 rpm 

4. Pupuk yang telah dishaker disaring ke dalam tiga 

erlemeyer yang berbeda 

5. pH lumpur organik cair diukur dengan alat pH meter. 

 

3.5.2 Suhu  

Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat 

panas dingin suatu benda dimana alat yg digunakan untuk 

pengukuran suhu pada proses pembuatan pupuk cair adalah 

termometer. Dilakukan setiap 3 hari selama proses pembuatan 

pupuk cair, adapun langkah pengukuran suhu sebagai berikut :  

1. Pengukuran temperatur pada pupuk cair dapat 

diketahui dengan meletakkan termometer ke dalam 

wadah / drum pembuatan pupuk cair.  

2. Temperatur diukur pada tiga sisi dalam proses 

pembuatan pupuk cair. 

 

3.5.3 Kelembaban 
Pengukuran kelembaban udara/lingkungan dapat diukur 

menggunakan higrometer. Kandungan kelembaban 

udara/lingkungan optimum sangat diperlukan dalam proses  

pembuatan pupuk cair. Kisaran kelembaban yang ideal adalah 

40 – 60% dengan nilai yang  paling baik adalah 50 %. 

Kelembaban yang optimum harus terus dijaga untuk 

memperoleh jumlah mikroorganisme yang maksimal sehingga 

proses pembuatan pupuk cair dapat berjalan dengan cepat. 

Apabila kelembaban di bawah 40%, aktivitas mikroba akan 

mengalami penurunan dan akan lebih rendah lagi pada 
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kelembaban. Apabila kelembaban lebih besar dari 60%, hara 

akan tercuci, volume udara berkurang, akibatnya aktivitas 

mikroba akan menurun dan akan terjadi fermentasi anaerob 

yang menimbulkan bau tidak sedap. 

 

3.6 Analisis Data 
Percobaan yang telah dilakukan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Menurut Astuti, (2007) 

dengan model linier sebagai berikut: 

Y ij= µ + α i + Eij 
Dimana: 

Y ij = Nilai hasil pengamatan 

µ = Nilai rata-rata umum pengamatan 

αi = Pengaruh perlakuan 

Eij  = Galat percobaan 

Hasil pengamatan pH, suhu dan kelembaban udara 

dianalisis dengan analisis ragam seperti Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis Ragam hasil penelitian 

SK Db JK KT Ftotal 

Perlakuan 5    

Galat 18    

Total  23    

Apabila pada Tabel 1 diatas terjadi perbedaan maka diuji 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

 

3.7 Batasan Istilah 

Kotoran Sapi 

LOCUGB                  :                 

: Limbah hasil pencernaan sapi. 

(Lumpur Organik Cair Unit Gas Bio) 

berasal dari limbah biogas yang 

diambil cairannya 
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Aktivator : Bahan tambahan yang mampu 

meningkatkan penguraian bahan-

bahan organik dalam proses 

pembuatan pupuk cair. 

Aktivator nabati : Aktivator yang terbuat dari bioekstrak 

limbah buah-buahan dan sayuran dan 

mengandung MOL 

MOL : Mikroorganisme lokal yang 

bersumber dari bahan tertentu dan 

berfungsi sebagai dekomposer untuk 

mempercepat proses pembuatan 

pupuk cair. 

Organisme aerob : Organisme yang melakukan 

metabolism dengan bantuan oksigen. 

Pemeraman : Tindakan yang dilakukan untuk 

mempercepat proses pematangan. 

Unsur hara : Unsur atau senyawa kimia yang 

digunakan untuk metabolism atau 

fisiologi organism 

Pupuk Cair : Hasil penguraian parsial dari 

campuran bahan-bahan organik yang 

dipercepat oleh berbagai macam 

mikroba pada kondisi lingkungan 

yang hangat dan lembab secara aerob 

maupun anaearob. 
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