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METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan mulai pada bulan Desember 

2017 sampai Februari 2018 yang bertempat di Desa Punten Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. Sampel pupuk organik cair selanjutnya dianalisis di 

Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk dan Air Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah urin sapi 

pedaging sebanyak 8 liter dari sapi jenis limosin umur 1,5 – 2 tahun 

dengan jenis kelamin jantan. Ternak yang diambil urinnya berasal dari 

peternakan di desa Punten kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

Pengambilan urin ternak dalam penelitian ini memperhatikan 

beberapa kondisi yakni : 

1. Umur  

Umur sapi pedaging pada subjek penelitian yakni 1,5 – 2 tahun, umur 

dapat mempengaruhi hasil penelitian, hal ini karena sistem pencernaan 

pada ternak usia yang lebih muda lebih sederhana daripada sitem 

pencernaan pada ternak dengan usia yang lebih dewasa. Suprayogi 

dkk (2009) berpendapat perbedaan nilai antara umur yang muda dan 

dewasa, karena perbedaan umur terkait dengan tingkat metabolisme 

dan proses pertumbuhan tubuh. 

2. Waktu Pengambilan  
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Pengambilan urin pada waktu yang berbeda pada hari hari yang sama 

menghasilkan nilai unsur hara yang berbeda. Konsentrasi N dalam 

urin sapi pedaging pada waktu siang hari memiliki nilai N lebih tinggi 

daripada pengambilan pada pagi dan malam hari. Nilai N urin sapi 

pada siang hari 6,0% lebih tinggi daripada malam hari 5,8 % dan pagi 

hari 2,5 %. (Hoogendoorn et.al. 2010) 

3. Curah Hujan 

Curah hujan kota Batu rata-rata 875–3000 mm per tahun 

mempengaruhi fisiologis ternak karena adanya peningkatan suhu saat 

curah hujan rendah serta sebaliknya, sehingga tubuh ternak 

menyesuaikan kondisi lingkungan dengan cara mengkonsumsi pakan 

dan air minum untuk menstabilkan suhu tubuh. Potensi limbah 

cair/urin yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh menurunnya curah 

hujan, sehingga mengakibatkan naiknya konsumsi air minum dan 

produksi urin pada ternak sapi (Adijaya dan Yasa. 2010). 

3.2.2. Bahan dan Alat 

Adapun alat dan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah : Alat yaitu botol plastik, selang kecil, ember, erlenmeyer, 

spektrofotometer uv vis, termometer, ph meter. Bahan yaitu urin sapi 

pedaging, air kelapa muda, dan air cucian beras, serta bioaktivator berupa 

mikroorganisme dari EM-4. 
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3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

3.3.1. Batasan Variabel 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

Variabel Bebas : Sumber energi (air kelapa muda dan air cucian 

beras). Sumber energi adalah sumber karbon dan nitrogen yang menjadi 

penentu keberhasilan proses fermentasi. Air kelapa adalah hasil samping 

dari buah kelapa yang biasa dimanfaatkan sebagai elektrolit dan baik 

digunakan sebagai bahan fermentasi karena bersifat seperti enzim. Air 

cucian beras adalah hasil dari air pencucian beras yang pertama.  

Variabel Terikat : Kadar N, P, dan K. Nitrogen adalah senyawa kimia 

yang memiliki lambang N. Fosfor adalah zat yang dapat berpendar karena 

mengalami fosforesens. Kalium adalah zat pengatur proses fotosintesis 

tanaman. 

3.3.2. Uji Kadar Nitrogen 

Pengujian kadar nitrogen (N) dilakukan menggunakan metode 

kjedahl.   

3.3.2.1. Penetapan N-organik dan N-NH4 

Metode pengukuran N- organik dan N-NH4 Menurut Huda 

(2013)  adalah sebagai berikut : 

1. Langkah pertama yang dilakukan saat penetapan kadar N-organik dan 

NNH4 adalah dengan menimbang 0,25 g contoh sampel kedalam labu 

kjeldahl, kemudian menambahkan katalis 0,25-0,50 g selenium 

mixture dan 3 ml H2SO4 selenium mixture merupakan katalis yang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosforesens&action=edit&redlink=1
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terbuat dari 1,55 g CuSO4 anhidrat, 96,9 g Na2SO4 anhidrat dan 1,55 g 

selen kemudian dihaluskan. 

2. Langkah berikutnya mengocok hingga campuran merata dan biarkan 

2-3 jam. Destruksi sampai sempurna dengan suhu bertahap dari 150oC 

hingga akhirnya mencapai suhu maksimal 350oC dan diperoleh cairan 

jernih (3-3,5 jam). Langkah ini menunjukkan terjadinya dekomposisi 

nitrogen dalam sampel organik dengan bantuan larutan asam pekat.  

3. Setelah dingin mengencerkan sampel dengan sedikit akuades agar 

tidak mengkristal. Larutan secara kuantitatif ke dalam labu didih 

destilator volume 250 ml menambahkan air bebas ion hingga setengah 

volume labu didih dan sedikit batu didih. Siapkan penampung destilat 

yaitu 10 ml asam borat 1% dalam erlenmeyer volume 100 ml yang di 

bubuhi 3 tetes indikator Conway. Destilasikan dengan menambahkan 

20 ml NaOH 40%. Destilasi ini dilakukan dengan menambahkan basa 

berlebih pada campuran acid digestion untuk mengkonversi NH4+ ke 

NH3, diikuti dengan mendidihkan dan mengkondesasi gas NH3 ke 

larutan penerima. 

4. Proses destilasi selesai saat titrasi dengan H2SO4 0,05 N, hingga titik 

akhir ( warna larutan berubah dari hijau menjadi merah jambu muda). 

 

 

 

 



25 
 

3.3.2.2. Penetapan N-NH4 

Metode pengukuran N-NH4 menurut Huda (2013) adalah 

sebagai berikut : 

1. Langkah pertama yang di lakukan dalam penetapan N-NH4 adalah 

menimbang dengan teliti 1 g contoh uji, masukan dalam labu didih 

destilator, menambahkan sedikit batu didih, 0,5 mL parafin cair dan 

100 mL air bebas ion. Blanko adalah 100 mL air bebas ion ditambah 

batu didih dan parafin cair. Setelah itu siapkan penampung destilat 

yaitu 10 mL asam borat 1% dalam erlenmeyer 100 mL yang di bubuhi 

3 tetes indikator Conway. Langkah ini menunjukkan terjadinya 

dekomposisi nitrogen dalam sampel organik dengan bantuan larutan 

asam pekat. 

2. Langkah kedua mendestilasikan dengan menabahkan 10 mL NaOH 

40%.  

3. Destilasi selesai bila volume cairan dalam Erlenmeyer mencapai 

sekitar 75 mL. Destilat di titrasi dengan larutan baku H2SO4 0,05N, 

hingga titik akhir (warna larutan berubah dari hijau menjadi merah 

jambu muda). 

3.3.2.3. Penetapan N-NO3 

Metode pengukuran N-NO3 menurut Huda (2013) adalah sebagai 

berikut :  

1. Langkah pertama penetapan kadar N-NO3 dengan melakukan proses 

lanjutan dari hasil penetapan di atas yang kemudian di biarkan 
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dingin, lalu menambahkan air bebas ion (termasuk blanko) hingga 

volume semula. Menyiapkan penampung destilat yaitu 10 ml asam 

borat 1% dalam Erlenmeyer 100 mL yang di bubuhi 3 tetes indikator 

Conway. 

2. Langkah kedua mendestilasikan dengan menambahkan 2 g Devarda 

alloy atau biasa di sebut logam dervada yang berfungsi untuk 

memecah N-NH4, destilasi di mulai tanpa pemanasan agar buih tidak 

meluap. Setelah buih hamper habis, pemanasan dimulai dari suhu 

rendah, setelah mendidih suhu di naikan menjadi normal. 

3. Destilasi selesai bila volume cairan dalam erlenmeyer sudah 

mencapai sekitar 75 ml,  mentitrasi destilat dengan larutan baku 

H2SO4 0,05 N, hingga titik akhir (warna larutan berubah dari hijau 

menjadi merah jambu muda). 

4. Data penetapan kadar N-organik+N-NH4, penetapan kadar N-NH4 

dan penetapan kadar N-NO3 di atas dapat kita ambil hasil kadar N-

Total dengan cara : N-organik dan N-NH4 + N-NH4 + N-NO3 = N-

Total. 

3.3.3. Uji Fosfor 

Pengujian kadar fosfor (P2O5) dilakukan menggunakan metode 

spektrofotometer.   

3.3.3.1. Penetapan Kurva Kalibrasi 

Metode pengujian kurva kalibrasi menurut Huda (2013) adalah 

sebagai berikut : 
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1. Langkah pertama membuat seri larutan fosfor dengan konsentrasi 0;

1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 ppm. ambil masing-masing 1 ml seri larutan

fosfor, masukkan dalam tabung reaksi 20 ml.

2. Langkah kedua menambahkan ke dalam tiap tabung reaksi sebanyak

9 ml pereaksi pembangkit warna, mengocok larutan hingga

homogen, mendiamkan 15 - 25 menit.

3. Langkah ketiga mengukur nilai absorbansi dari masing masing

larutan deret fosfor dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang 693 nm.

3.3.3.2. Penentuan Kadar (P) 

Metode pengukuran kadar P menurut Huda (2013) adalah sebagai 

berikut : 

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 3 jam.

3. Langkah ketiga memanaskan sampai asap berwarna cokelat habis

dan melanjutkan hingga timbul asap putih.

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

dalam labu tersisa sekitar 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 mL menambah pereaksi pembangkit

warna sampai batas mengocok hingga homogen, dan didiamkan
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15-25 menit. Mengukur nilai absorbansi dengan menggunakan 

spektrofotometer UV Vis pada panjang gelombang 693 nm. 

3.3.4. Uji Kalium 

3.3.4.1. Penentuan Kadar Kalium 

Metode pengukuran kadar kalium menurut Huda (2013) adalah 

sebagai berikut : 

1. Langkah pertama menimbang sampel sebanyak 0,5 gr, kemudian 

dimasukkan ke dalam labu kjedahl. 

2. Langkah kedua menambahkan HNO3 sebanyak 5 mL dan HClO4 

sebanyak 0,5 mL, kemudian kocok larutan dan biarkan selama 3 jam. 

3. Langkah ketiga panaskan larutan sampai mengeluarkan asap 

berwarna cokelat dan dilanjutkan sampai timbul asap berwarna 

putih. 

4. Langkah keempat destruksi selesai bila keluar asap berwarna putih 

dan cairan dalam labu tersisa sebanyak 0,5 mL, kemudian 

mengencerkan larutan menjadi 50 mL dengan labu ukur, selanjutnya 

mengambil sampel yang sudah didestruksi sebanyak 1 mL dan 

menambahkan reagen 1  (EDTA, Tetrasodium salt) dan reagen 2 

(Formaldehyde) kedalam labu sebanyak 10 mL sampai tanda batas. 

5. Langkah kelima mengukur konsentrasi sampel dengan 

spektrofotometer. 
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3.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode percobaan atau 

eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian berbagai jenis sumber energi  

atau perlakuan subjek penelitian terhadap kadar hara nitrogen dan fosfor 

pupuk organik cair dari urin sapi pedaging. 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan pada penelitian ini adalah penggunaan berbagai jenis sumber 

energi dengan bioaktivator mikroorganisme EM4. Terdapat 4  perlakuan 

dengan 3 ulangan, perlakuan dalam penelitian ini :  

P1 : (Air Kelapa 30 %) 

P2 :  (Air cucian beras 30 %) 

P3 : (Air cucian beras 10 % + Air Kelapa 20 %)  

P4 : (Air Kelapa 10 %+ Air cucian beras 20 %)  

3.4.3. Tabulasi Data 

Tabulasi data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel tabulasi data 

dibawah ini yakni tabel 3. 

Tabel 3.Tabulasi Data 

Perlakuan  Ulangan Jumlah Rataan 

 U1 U2 U3 Yi.  

P1    Y1.  

P2 P2U1   Y2.  

P3  P3U2  Y3.  

P4   P4U3 Y4.  

Jumlah 

(Y.j) 

Y.1 Y.2 Y.3 Y..  
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3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Anava. Jika hasil 

analisis berpengaruh maka dilakukan uji lanjutan Duncan's Multiple Range 

Test atau (DMRT) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Tabel 

analisis variansi dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. 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 

 

3.6. Pelaksanaan  

3.6.1. Persiapan 

a. Pembuatan Wadah Fermentasi 

Pembuatan wadah fermentasi menggunakan wadah botol plastik 

ukuran 1,5 liter, kemudian diberi selang kecil menuju botol dengan 

ukuran 800 ml dengan tujuan agar hasil fermentasi yang menguap dapat 

tertampung diwadah yang lain tidak bercampur dengan urin yang 

difermentasi. 

b. Pengumpulan Urin Sapi 

Pengambilan bahan baku urin sapi dilakukan dengan cara 

meletakkan ember di bawah saluran kencing pada sapi. Dalam hal ini 

sapi di letakkan pada kandang yang memungkinkan sapi tidak bergerak 
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dan berjalan jalan sehingga ketika sapi sedang mengeluarkan air 

kencing, urinnya dapat tepat masuk kedalam ember penampungan. 

3.6.2. Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1. Pembuatan Sampel Pupuk organik cair 

  Adapun proses pembuatan sampel pupuk organik cair dari 

urine sapi pedaging sebagai berikut : 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

   

Gambar 1. Bagan Alur Proses Pembuatan Pupuk Organik Cair  

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), Fosfor 

Pengumpulan Urin sapi  

 

Pencampuran urin sapi pedaging 

 

Pencampuran Sumber energi 

Pemberian Bioaktivator 10 % 

Fermentasi selama 14 hari 

Pengujian Unsur Hara N,P dan K 

Air Kelapa 30% 

Air Leri 30 % 

Air Leri 10 %+ 

Air Kelapa 20% 

Air Kelapa 10 % 

+ Air Leri 20 % 
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(P), dan Kalium (K) dilakukan setelah fermentasi pupuk organik cair selesai 

dan sampel pupuk organik cair dari berbagai jenis sumber energi di analisis 

Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Jawa Timur. 
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