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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 

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 jantan, Domba Ekor Gemuk dan Kambing 

Peranakan Etawa tiap masing – masing urin ternak sebanyak 1 liter dengan jenis 

kelamin jantan dengan umur sekitar 1 sampai 2 tahun Ternak yang akan di ambil 

urinnya berasal dari peternak disekitar 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, pipet, Erlenmeyer, 

gelas takar dan spektrofotometer.  

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

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

FH jantan, 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. 
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 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%.  

 3.3.2  Unsur Hara Kalium (K) 

  Kalium (K) merupakan salah satu unsur hara makro termasuk unsur hara N 

dan P. Kalium merupakan logam alkali yang sangat reaktif kalium ini diserap 

dalam bentuk ion K+  terutama pada tanaman muda dan banyak terdapat pada sel 

muda pada tanaman. Cara pengukuran Unsur hara Kalium metode Atomic 

Absorbsion Spetrophotometer (AAS) adalah : 

1. Menimbang sampel 0,5g dan dimasukan kedalam labu Kjeldal 

2. Penambahan 5 ml HNO3 dan 0,5 ml KClO4 dan mengocok serta 

didiamkan selama 3 jam 

3. Dipanaskan sampai asap berwarna coklat habis dan tunggu sampai muncul 

asap berwarna putih  

4. Melakukan proses desktruksi sampai berasap putih dan cairan pada labu 

sekitar 0,5 ml setelah itu di encerkan sampai 50 ml pada labu ukur 

5. Diambil 1 ml sampel yang sudah didestruksi kemudian ditambahkan 

reagen 1 (EDTA, tentrasedium salt) dan reagen 2 (Formaldehyde) pada 

labu ukur sebanyak 10 ml 

6. Diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 768 nm. 
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 3.3.3 Unsur Hara Karbon (C-organik) 

  Karbon organik merupakan bagian fungsional pada bahan organik yang 

mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menentukan produktivitas dan 

kesuburan tanah melalui pengaruhnya terhadap sifat fisik, kimia dan biologis 

tanah. Bahan organik merupakan sumber energi bagi makro dan mikro orgamisme 

tanah. Salah satu bahan organik yang mampu meningkatkan cadangan karbon 

adalah dengan pemberian pupuk organik yang berasal dari kororan atau limbah 

ternak. 

  Cara pengukuran kadar C organik menggunakan metode Walkley and 

Black adalah 

1. Menimbang sampel sebanyak 50 g kedalam labu takar volume 100 ml 

2. Penambahan berturut – turut 10 ml larutan K2Cr2O7 1N kemudian 

digoyangkan dan ditambahkan 20 ml H2SO4 pa 98%. Kemudian dikocok 

setelah itu dibiarkan sampai dingin. 

3. Mengencerkan 250 aquades serta menambahkan 6 tetes feroin 0.025M 

kemudian titrasi dengan FeSO4 0.5 N sampai larutan berwarna merah 

anggur kemudian catat volume FeSO4 yang terpakai . 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1  Metode Penelitian 

  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 
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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 Kelompok (RAK). Rancangan Acak Kelompok merupakan rancangan 

percobaan yang digunakan dalam materi yang tidak bisa dihomogenkan dan 

kondisi lingkungan tidak sama.  

  Model matematik pada Rancangan Acak Kelompok adalah  

Yij = µ + αi + βj + ∑ij 

Keterangan : 

Yij = Nilai Pengamatan 

µ   = Nilai Rata – rata 

αi = Pengaruh Perlakuan ke i 

βj   = Pengaruh Kelompok ke j 

∑ij = Kesalahan Percobaan / galat  

 

3.4.3 Perlakuan Percobaan 

 Perlakuan pada penelitian ini menggunakan 4 level diantaranya adalah 

P1 = Urin sapi potong jenis Limousin 

P2 = Urin sapi FH jantan 

P3 = Urin kambing Peranakan Etawa 

P4 = Urin domba Ekor Gemuk 
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3.4.4 Tabulasi Data 

Tabel 3.1 Tabulasi data 

Perlakuan Ulangan (Kelompok)  Jumlah Rataan 

 U1 U2 U3 U4 Yi.  

P1     Y1.  
P2     Y2.  
P3     Y3.  
P4     Y4.  

Jumlah 
(Y.j) 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 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 

  
Blok / 

Kelompok 
r – 1 JKB KTB KTB/ KTG 

Galat t-1 x r-1 JKG KTG  

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

                                   Π 
Keterangan : Pada RAK yang diuji ada dua yaitu apakah perlakuan  berpengaruh dan apakah  
         kelompok berpengaruh. 
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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 siang hari. Setelah pengambilan urin berdasarkan jenis ternak tahap 

selajutnya adalah menimbang bahan campuran pembuatan biourin yang di 

antaranya EM4, molasses dan rempah – rempah (kunyit, temulawak dan jahe). 

. 
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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 awal fermentasi dan akhir fermentasi. Pada 

pengambilan data kadar unsur hara Kalium (K) dan Karbon (C organik) dilakukan 

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

analisis di Laboratorium Tanah  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa 

Timur Jalan Raya Karangploso, km. 4 Malang. 

 

Penampungan 
urin ternak 
masing – masing 
1000 ml 

Penambahan Stater 
1 % dan 
Molasses 10 % dari 
jumlah masing – 
masing urin ternak 

Kunyit 1%, Jahe 
1% 
Temulawak 1% 
dari jumlah 
masing – masing 
urin ternak 

Fermentasi selama 14 hari 
dengan suhu 270C 

Pengadukan 
sekali sehari 

Biourin 

Urin Sapi Potong 
Urin Sapi Perah 
Urin Kambing 
Urin Domba 

Pengujian Kalium dan C-organik 
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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
  

 




