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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan Desember 2017 

sampai Januari 2018 yang bertempat Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sampel dianalisis di Laboratorium Tanah Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Jalan raya Karangploso, Km. 4 

Malang. 

3.2 Materi Dan Alat 

 3.2.1 Materi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah urin segar dari ternak 

sapi potong jenis Limousin, sapi FH (Frisien Holstein), domba ekor gemuk dan 

kambing peranakan Etawa, tiap masing – masing urin ternak sebanyak 1 liter 

dengan jenis kelamin jantan berumur 1 sampai 2 tahun.Ternak yang akan di ambil 

urinnya berasal dari peternak disekitar Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan 

Kota Batu.   

 3.2.2 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wadah penampungan 

urin, thermometer untuk pengukuran suhu urin, botol bekas sebagai penyimpanan 

urin, saringan, plastik, labu ukur, penumbuk rempah – rempah dan gelas takar. 

  3.2.2.1 Alat Pada Pengujian Kadar Nitrogen 

    Peralatan yang digunakan harus memenuhi ketentuan pemakaian 

alat dan telah dikalibrasi, yang terdiri dari : 
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a) Peralatan destilasi Kjeldahl. 

b) Peralatan destruksi. 

c) Neraca analitik yang terkalibrasi. 

d) Labu Kjeldahl 800 ml. 

e) Oven yang terkalibrasi. 

f) Tanur yang berkpasitas ≥ 500
0
 C 

g) Desikator yang berdiameter 40 cm. 

h) Cawan porselen yang berdiameter 10 cm. 

i) Alat penjepit cawan sesuai kebutuhan. 

j) Labu elenmeyer 250 ml. 

k) Pipet seukuran yang terkalibrasi. 

l) Tabung pengendap 500 ml. 

m) Buret 50 ml. 

n) Labu ukur yang terkalibrasi. 

o) Ayakan baja nir karat yang berbentuk bundar dengan porositas 0,5 

mm. 

p) Gelas ukur 10 ml. 

q) Lemari pendingin yang dilengkapi dengan freezer. 

  3.2.2.2 Alat Pada Pengujian Kadar Fosfor 

    Peralatan yang digunakan dalam pegujian kadar Fosfor yaitu yang 

terdiri dari : 

a) Spectrofotometer UV-VIS. 

b) Timbangan analitik. 
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c) Corong gelas. 

d) Tanur (furnance). 

e) Cawan porselin. 

f) Labu ukur 50 ml dan 10 ml. 

g) Pipet volume 5, 10 ml. 

h) Pipet tetes. 

i) Batang Pengaduk. 

j) Hot Plate 

k) Bunsen Spiritus. 

l) Oven. 

m) Penangas air. 

n) Beaker glass 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 Batasan variabel bebas adalah urin dari sapi potong jenis Limousin, sapi 

FH, domba ekor gemuk dan kambing peranakan etawa masing – masing urin 

ternak diambil pada pagi pukul 07.00 WIB sampai siang pukul 12.00 WIB 

sebanyak 1 liter dengan jenis kelamin yang sama yaitu jantan. 

 3.3.1 Urin Berbagai Jenis Ternak 

 Urin merupakan limbah cair yang belum banyak digunakan sebagai pupuk 

cair. Urin adalah hasil dari metabolisme tubuh yang disekresikan melalui organ 

ginjal yang selanjutnya ditampung pada kandung kemih yang selanjutnya 

dikeluarkan pada proses urinasi. Urin yang berasal dari proses metabolisme yang 

mengandung urea, asam urat dan keratin serta air hampir 90%.  
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 3.3.2 Uji Kadar Nitrogen (N) 

Pengujian kadar nitrogen (N) dilakukan menggunakan metode Kjedahl 

Titrimetri dengan prosedur pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Timbang 10 g ± 1 mg benda uji yang dibuat secara duplo. 

2. Masukan benda uji ke dalam labu kjeldahl. 

3. Tambahkan ± 10 g katalis campuran selen. 

4. Tambahkan 35 ml H2SO4 pekat. 

5. Didihkan pada alat destruksi sampai larutan jernih dan dilanjutkan 

selama 30 menit. 

6. Tambahkan 300 ml air suling, dinginkan pada suhu di bawah 25
0
C. 

7. Tambahkan serbuk seng atau batu didih untuk menghindarkan letupan. 

8. Siapkan elenmeyer 250 ml berisi 50 ml larutan H3BO3 4% untuk 

penampungan sulingan. 

9. Tambahkan 150 ml larutan NaOH pada butir g) untuk menjadikan 

larutan lebih alkali. 

10. Destilasikan sampai dengan gas keluar sampau NH4 terdestilasi. 

11. Tampung destilat kedalam larutan H3BO3 4%. 

12. Hentikan destilasi bila hasil destilat sidah mencapai ± 150 ml. 

13. Titrasi destilat dengan larutan baku H2SO4 0,1 N dengan menggunakan 

indikator campuran hingga titik akhir berwarna violet. 

14. Catat volume titrasi  (ml) H2SO4 yang digunakan. 
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15. Apabila selisih hasil titrasi ≤ 0,1 ml rata-ratakan hasilnya untuk 

perhitungan kadar nitrogen total, ulangi pengujian apabila pemakaian 

H2SO4 secara duplo lebih dari 0,1ml. 

16. Lakukan penetapan blanko tanpa benda uji dengan pengerjaan yang 

sama mulai dari butir c) sampai o). 

17. Hitung kadar nitrogen total sendimen layang berdasarkan rumus 

perhitungan. 

 3.3.3 Uji Kadar Fosfor (P) 

Pengujian kadar fospor (P2O5) dilakukan menggunakan metode 

spektrofotometer. Pengukuran kadarfosfor(P) menurut Huda (2013) adalah 

sebagai berikut: metode pengujian fosfor oksidasi basah HNO3+HCLO4 

spectrophotometer. 

1. Langkah pertama menimbang 0,5 gr sampel, masukkan sampel ke 

dalam labu Kjeldahl. 

2. Langkah kedua menambahkan 5 ml HNO3 dan 0,5 ml HClO4, 

mengocok  dan mendiamkan selama 3jam.  

3. Langkah ketiga memanaskan sampai asap berwarna cokelat habis dan 

melanjutkan hingga timbul asapputih.  

4. Proses destruksi berakhiri bila sudah keluar asap putih dan cairan dalam 

labu tersisasekitar 0,5 mL, kemudian dinginkan dan encerkan dengan 

aquades hingga 50 mL dalam labu ukur 50 mL. Mengambil 1 ml larutan 

dalam labu ukur 10 Mlmenambah pereaksi pembangkit warna sampai 

batas mengocokhingga homogen, dan didiamkan15-25 menit. 
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Mengukur nilai absorbansi denganmenggunakan spektrofotometer UV 

Vispada panjang gelombang 693 nm. 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Metode 

  Metode penelitian ini menggunakan metode percobaan atau eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

adanya pengaruh pemberian suatu treatmen atau perlakuan subjek penelitian. 

Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu 

perlakuan terhadap kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain 

dengan perlakuan yang berbeda.   

 3.4.2 Rancangan Percobaan 

  Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Rancangan Acak Lengkap merupakan rancangan 

percobaan yang cocok untuk materi yang bersifat homogen.  

  Model matematik pada Rancangan Acak Lengkap adalah : 

Yij = µ + αi + ∑ij 

Keterangan : 

Yij : nilai pengamatan dari perlakuan ke i dan ulangan ke j 

µ : nilai rata – rata umum 

αi   : pengaruh perlakuan ke i 

∑ij :kesalahan percobaan atau galat 

3.4.3 Perlakuan Percobaan 

  Perlakuan pada penelitian ini menggunakan 4 level diantaranya adalah 
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P1 : Urin sapi potong jenis Limousin 

P2 : Urin sapi FH jantan 

P3 : Urin kambing peranakan Etawa 

P4 : Urin domba ekor gemuk 

3.4.4 Tabulasi Data 

Tabel 3.1 Tabulasi data 

Perlakuan 
Ulangan  Jumlah 

Yi 
Rataan 

U1 U2 U3 U4 

P1 P1U1    Y1.  

P2  P2U2   Y2.  

P3   P3U3  Y3.  

P4    P4U4 Y4.  

Jumlah 

(Y.j) 
Y.1 Y.2  

 
Y..  

 

3.5 Metode Analisis Data 

  Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Anava. Jika hasil 

analisis berpengaruh maka di uji lanjutan Duncan's Multiple Range Test atau 

(DMRT) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Tabel analisis variansi 

dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Analisis Variansi 

Sumber 

Variansi 
Db JK KT F Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t – 1 JKP KTP KTP/ KTG   

Galat t-1 x r-1 JKG KTG    

Total txr – 1 JKT 
Koefisien Keragaman (KK) = σ x 100 % 

                                   Π 
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3.6 Pelaksanaan 

3.6.1 Persiapan Penelitian 

   Tahap persiapan dalam penelitian ini adalah menyiapkan alat dalam 

pengambilan urin antara lain tempat penampungan, saringan, jaring, botol bekas, 

thermometer, plastik dan penumbuk rempah – rempah. Serta persiapan dalam 

bahan pembuatan biourin seperti kunyit, temulawak dan jahe. Tahap persiapan 

selanjutnya adalah mencari peternak yang memiliki ternak sapi potong, sapi 

perah, domba dan kambing diarea Kota Batu dan Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang serta meminta ijin ke peternak dalam pengambilan urin untuk keperluan 

penelitian. 

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian 

  Tahap pelaksanaan pada penelitian ini adalah tahap pertama menampung 

urin ternak sapi potong, sapi perah, domba dan kambing yang memisahkan dari 

kotoran menggunakan saringan, pengambilan urin ini dimulai pada pagi hari 

sampai sore hari. Setelah pengambilan urin berdasarkan jenis ternak tahap 

selajutnya adalah menimbang bahan campuran pembuatan biourin yang di 

antaranya starter, molasses dan rempah – rempah (kunyit, temulawat dan 

jahe).Pembuatan biourin menurut Rasyid (2017) dapat dilihat pada gambar 3.1. 

  



 

26 

 

Mulai 

- Urin sapi potong

- Urin sapi perah

- Urin kambing PE

- Urin Domba

Penampungan urin ternak masing-

masing 1000ml

Penambahan starter 

1% dan molases 10% 

dari jumlah masing-

masing urin ternak

Fermentasi selama 14 hari 

(Pengadukan sekali sehari)

Biourin

Pengujian Nitrogen dan Fosfor

Kunyit 1%, jahe 1%

 temulawak 1%

 dari jumlah masing-

masing urin ternak

Selesai 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pembuatan Biourin 

 3.6.3 Pengambilan Data 

  Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara untuk 

pengukuran suhu akan di lakukan setiap hari dengan frekuensi satu kali sehari. 

Pada pengambilan data kadar unsur hara Nitrogen (N) dan Fosfor (P) dilakukan 

setelah fermentasi biourin selesai dan sampel biourin dari berbagai jenis ternak di 

analisis laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3.7 Jadwal Kegiatan 

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Selama 2 Bulan 

Uraian 

Kegiatan 

Bulan 

November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan  

proposal 

penelitian X X 

Seminar X 

Persiapan alat 

Dan bahan X 

Pelaksanaan  

penelitian X X X X X 

Pengumpulan 

Data X 

Analisis data X X 

Penyusunan  

laporan akhir X X 

Konsultasi  

Laporan  

X


