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III.    METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Januari 2018 hingga akhir bulan 

Maret 2018 di Laboraturium Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Tempat untuk melakukan analisis total solid, volatile solid, total dissolved solid 

dan volatile suspended solid dilaksanakan di Perum Jasa Tirta Jl. Surabaya No. 

2A,Sumbersari Kec. Lowokwaru Kab. Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kopi kering yang 

diperoleh dari Bali yang ditambahkan dengan cairan rumen sebanyak 15 % yang 

diperoleh dari RPH Gondanglegi Kabupaten Malang dan Slurry yang diperoleh dari 

hasil fermentasi Biogas selama 14 Hari. 

3.2.2.  Bahan dan  Alat 

- Bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

a. Kulit Kopi sebanyak  83,5 gram yang dibagi sebanyak 27 digester 

b. Slurry hasil fermentasi selama 14 hari sebanyak 4,5 liter yang dibagi kedalam 9 

digester 

c. Cairan rumen sebanyak 4,5 liter yang dibagi kedalam 9 digester 

- Alat yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

a. Digester ukuran 5 liter sebanyak 27 buah 

b. Selang berukuran 3,4 dim sebanyak 27 buah 
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c. Selang berukuran dim sebanyak 27 buah 

d. Botol aqua sebanyak 27 buah 

e. Erlenmeyer 

f. Pipet tetes 

g. Cawan porselin 

h. Tanur 

i. Oven 

j. Timbangan analitik 

k. Desikator 

l. Penjepit 

m. Dua gelas ukur 

n. Muffle  

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel yang diamati adalah variabel total solid, volatile solid, total 

dissolved solid dan volatile suspended solid  yang didapatkan dari digester biogas. 

Cara pengamatan total solid, volatile solid, total dissolved solid dan volatile 

suspended solid yakni dengan uji analisis total solid, volatile solid, total dissolved 

solid dan volatile suspended solid kemudian dikonversikan kedalam rumus. 

3.3.1. Batasan Variabel 

3.3.1.1. Total Solid 

Total padatan (total solid) merupakan residu yang tertinggal di dalam wadah 

setelah proses evaporasi cairan dari sampel yang selanjutnya akan dikeringkan di 

dalam oven pada suhu 103oC hingga 105oC selama tidak kurang dari satu jam. 
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Angka total solid dapat menunjukkan aktivitas mikroorganisme dalam 

menguraikan limbah selama proses fermentasi (Telliard, 2001). 

3.3.1.2. Volatile Solid 

Volatile solids merupakan berat yang hilang setelah sampel dibakar 

dipanaskan hingga mengering pada suhu 550oC. Penentuan volatile solids tidak 

dibedakan secara tepat antara material organik dan anorganik karena berat yang 

hilang selama pembakaran tidak ditentukan pada material organik (Telliard, 2001). 

3.3.1.3. Total Dissolved Solid 

Padatan Terlarut Total (Total Dissolved Solid adalah bahan-bahan yang terlarut 

(diameter < 10-6 mm) dan koloid (diameter 10-6mm – diameter 10-3mm) yang 

berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain, yang tidak tersaring pada 

kertas saring yang berdiameter 0,45 μm. TDS biasanya disebabkan oleh bahan 

anorganik yang berupa ion-ion yang biasanya ditemukan di perairan (Suyasa, 

2015). 

3.3.1.4. Volatile Suspended Solid 

Volatile suspended solid merupakan pecahan dari total suspended solid dan 

materi yang hilang pada saat pembakaran dalam muffle pada suhu 5000C selama 15 

menit (Loughtin et al, 2009). 

 

3.3.2. Cara Pengukuran 

3.3.2.1. Total Solid 

Adapun cara kerja untuk mengamati total solid adalah sebagai berikut : 
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1. Cawan porselin kosong dimasukkan dalam oven dengan suhu 105oC selama 

1 jam. Kemudian cawan diambil dengan menggunakan penjepit dan 

dimasukkan desikator selama kurang lebih 30 menit (sama dengan suhu 

ruang). Kemudian timbang untuk mendapatkan berat sampel A. 

2. Timbang sampel lebih kurang 2 gram(untuk sampel padatan) 20 ml (untuk 

sampel cair) dengan teliti lalu masukkan dalam cawan dan catat (berat B). 

3. Cawan yang berisi sampel masukkan dalam oven dengan suhu 105oC 

selama 4 jam (Suhu konstan). Kemudian ambil dan msukkan dalam 

desikator selama +30 menit dan timbang dengan teliti kemudian catat (Berat 

C). 

4. Menghiitung menggunakan rumus. 

3.3.2.2. Volatile Solid 

Adapun cara menentukan volatile solid adalah sebagai berikut : 

1. Cawan porselin kosong dimasukkan oven dengan suhu 105oC selama 1 jam. 

Kemudian cawan diambil dengan menggunakan penjepit dan dimasukkan 

desikator selama +30 menit (sama dengan suhu ruang). Kemudian 

ditimbang dengan teliti untuk mendapatkan (berat A). 

2. Timbang sampel lebih kurang 2 gram (untuk sampel padatan) 20 ml (untuk 

sampel cair) dengan teliti lalu masukkan dalam cawan dan catat (berat B) 

3. Masukkan dalam tanur dengan suhu 550oC, apabila suhu sudah mencapai 

550oC hitung 1 jam kemudian 

4. Setelah selesai tunggu suhu turun sampai 100oC dan masukkan dalam oven 

selama 1 jam dengan suhu 105oC 
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5. Masukkan dalam desikator selama + 30 menit setelah dingin timbang untuk 

mendapatkan berat C. 

3.3.2.3. Total Dissolved Solid (TDS) 

Adapun cara menentukan Total Dissolved Solid adalah sebagai berikut : 

1. Masukkan beberapa fitrat ke dalam cawan. Filtrate yang dipanaskan 

diperkirakan memiliki konsentrasi residu kering tertimbang antara+2,5 

sampai dengan 200 mg. 

2. Panaskan dalam oven 180-185oC selama minimal 1 jam 

3. Dinginkan dalam desikator sampai dengan suhu ruang 

4. Timbang dengan timbangan analitik 

5. Ulangi (minimal 1 kali) langkah pengeringan, pendinginan, dan 

penimbangan (b sampai dengan d) hingga dipewroleh berat tetap 

(selisih berat tidak boleh lebih dari 4% atau 0,5 mg ). 

6. Catat berat kemudian hitung jumlah zat padat terlarut. 

3.3.2.4. Volatile Suspended Solid (VSS) 

1. Masukkan cawan yang berisi kertas kering dan zat padat tersuspensi 

kedalam muffle dengan suhu 550-552oC selama + 15 menit, biarkan suhu 

turun hingga 100oC. 

 2.  Dinginkan dalam desikator hingga suhu ruang. 

 3. Timbang dengan timbangan analitik. 
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4. Ulangi (minimal 1 kali) langkah pemijaran, pendinginan dan 

penimbangan hingga diperoleh berast tetap (selisih berat tidak lebih dari 4 

/0,5 mg). 

5. Catat beratnya dan hitung (jumlah zat padat yang hilang dan zat padat 

terikat). 

6. Masukkan dalam rumus penghitungan. 

3.4. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kemudian dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif  kuantitatif. 

3.4.1. Perlakuan 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 perlakuan dan 

ulangan dilakukan 3 kali. 

 Starter yang digunakan  sebagaiperlakuan pada penelitian kali ini adalah 

sebagai berikut: 

P1 : Biogas kulit kopi fermentasi tanpa penambahan starter apapun yang dijadikan 

sebagai perlakuan kontrol. 

P2 :Biogas kulit kopi fermentasi dengan penambahan starter cairan rumen 

sebanyak 15% dari volume total digester. 

P3 : Biogas kulit kopi fermentasi dengan  penambahan starter slurry sebanyak 

15% dari volume total digester. 

Penelitian ini menggunakan starter sebanyak 15% dikarenakan kurang 

optimalnya fermentasi yang didapatkan pada saat pra penelitian dengan 

menggunakan starter  5 dan 10%. 
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3.4.2. Denah Percobaan 

Tabel Hasil Pengujian 

Perlakuan Parameter 
Lama Fermentasi 

M2 M4 M6 M8 

P1 TS TS1M2 TS1M4 TS1M6 TS1M8 

 VS VS1M2 VS1M4 VS1M6 VS1M8 

 TDS TDS1M2 TDS1M4 TDS1M6 TDS1M8 

 VSS VSS1M2 VSS1M4 VSS1M6 VSS1M8 

P2 TS TS2M2 TS2M4 TS2M6 TS2M8 

 VS VS2M2 VS2M4 VS2M6 VS2M8 

 TDS TDS2M2 TDS2M4 TDS2M6 TDS2M8 

 VSS VSS2M2 VSS2M4 VSS2M6 VSS2M8 

P3 TS TS3M2 TS3M4 TS3M6 TS3M8 

 VS VS3M2 VS3M4 VS3M6 VS3M8 

 TDS TDS3M2 TDS3M4 TDS3M6 TDS3M8 

 VSS VSS3M2 VSS3M4 VSS3M6 VSS3M8 

Keterangan : 

P1 = Kontrol 

P2 = Starter Cairan Rumen 15% 

P3 = Starter Slurry 15% 

TS= Total Solid 

VS= Volatile Solid. 

TDS = Total Dissolved Solid 

VSS = Volatile Suspended Solids 

M2 = Minggu 2 

M4 = Minggu 4 

M6 = Minggu 6 

M8 = Minggu 8 
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3.5. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, meliputi : 

3.5.1. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan adalah tahap yang dilaksanakan sebelum dilakukannya 

penelitian. Tahap persiapan disini meliputi pengadaan alat-alat dan materi yang 

digunakan selama penelitian. 

3.5.1.1 Persiapan Pengadaan Kulit Kopi. 

 Kulit kopi yang digunakan berasal dari Bali yang dikirim dalam keadaan 

kering. Kulit kopi kemudian ditimbang sebanyak 83.5 gram untuk kemudian 

dimasukkan kedalam digester ukuran 5 liter sebanyak 27 digester. 

3.5.1.2 Persiapan Pengadaan Starter 

 Starter yang digunakan pada penelitian kali ini terdiri dari 3 starter yaitu 

starter kontrol (tanpa penamb ahan apapun), starter cairan rumen 15%, dan starter 

cairan slurry 15%. Starter cairan rumen diperoleh dari RPH yang ada Kecamatan 

Gondanglegi Kabupaten Malang. Setelah mendapatkan cairan rumen kemudian 

cairan rumen diperas dan disaring dengan menggunakan kain putih dan mengambil 

sebanyak 500 ml untuk kemudian dimasukkan kedalam 9 digester. Starter 

selanjutnya adalah cairan slurry. Cairan slurry didapatkan dari hasil fermentasi kulit 

kopi dengan cairan rumen yang difermentasikan selama 14 hari didalam digester. 

Setelah 14 hari cairan slurry diambil sebanyak 500 ml untuk kemudian dimasukkan 

digester ukuran 5L sebanyak 9 digester. 
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3.5.1.3 Pembongkaran Digester 

 Pembongkaran digester pada penelitian kali ini ditujukan untuk mengambil 

sampel pada digester untuk dianalisa kandungan total solid, volatile solid, total 

dissolved solid dan volatile suspended solids  pada masing-masing digester. 

Pembongkaran digester dilakukan secara bertahap yaitu pada minggu ke 4,6, dan 8 

selama pelaksanaan penelitian. 

3.5.2.3. Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data pada penelitian kali ini dilakukan selama 4 kali yaitu pada 

minggu ke 2,4,6, dan 8 selama pelaksanaan penelitian. Data-data kemudian 

dianalisis dan dimasukkan kedalam rumus. 

3.6. Jadwal Kegiatan 

N

o. 

Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan 

(Bulan) 

Januari Februari Mei Juni Juli 

1. Tahap persiapan : 

- Seminar 

proposal 

penelitian 

- Persiapan alat 

dan bahan 

penelitian 

- Persiapan 

materi 

penelitian 

     

2. Tahap pelaksanaan : 

- Pengambilan 

data 

- Analisis data 

     

3. Tahap akhir : 

- Penyusunan 

laporan 

- Ujian sidang 

hasil penelitian  
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