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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan jenis penelitian 

3.1.1 Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.  Jenis 

penelitian merupakan penelitian eksperimen sesungguhnya (True Experiment 

Research). Ciri utama dari true experiment research adalah sampel yang 

digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara 

random dari popuasi tertentu. 

3.2 Lokasi dan waktu penelitian 

3.2.1 Lokasi penelitian 

Penelitian akan dilakukan di laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan uji spektrofotometri uv-vis 

panjang gelombang 412nm, yang beralamatkan di Jalan Raya Tlogomas Nomor 

246 Malang. 

3.2.2 Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-juli dan pengamatan 

kandungan gas metan  dilakukan selamah 40 hari,  21 hari untuk  pembuatan 

MOL bonggol Pisang dan 19 hari untuk analisis gas metan. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman sayuran kubis Brassica 

oleracea L yang berasal dari desa Matung Pujon.
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3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, 

setiap unit atau anggota mempunyai peluang yang sama untuk mewakili populasi. 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sisa kubis Brassica 

oleracea L dari penjualan yang ditinggal tengkulak. 

3.3.4 Sampel Size  

Penentuan jumlah ulangan dapat ditentukan berdasarkan persamaan : 

 (t-1)(r-1) ≥ 15  

r = jumlah ulangan  

t = jumlah perlakuan.  

Dalam penelitian ini terdapat 8 perlakuan dengan 4 ulangan, yang diperoleh 

dari perhitungan pada Gambar 3.4.1 di bawah ini: 

(t-1)(r-1)  ≥ 15     Keterangan: 

(8-1)(r-1) ≥ 15     r : replikasi 

(7)(r-1) ≥ 15     t : treatment 

7r – 7 ≥ 15     n : jumlah sampel 

7r  ≥  22 

r ≥  3,142  dibulatkan 4  (ulangan yang digunakan 4 kali) 

n = t . r 

= 8 . 4 

= 32 
Gambar 3.4.1 perhitungan perlakuan dan ulangan 
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3.4 Jenis dan Definisi Oprasional Variabel  

3.4.1 Jenis Variabel  

1. Variabel Bebas   

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi 

MOL bonggol pisang (25%, 50%, 75% dan 100%) dan lama fermentasi (5 dan 9 

hari).  

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kandungan gas metan dari 

hasil fermentasi kubis. 

3. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol atau kendali yaitu faktor yang sengaja dikendalikan 

supaya tidak mempengaruhi variabel bebas ataupun variabel terikat. Variabel 

kontrol dalam penelitian ini adalah suhu, Jenis kubis putih , kelembaban dan pH. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel  

1. MOL bonggol pisang merupakan larutan yang mengandung mikroorganisme 

yang telah teridentifikasi yakni Bacillus sp., Aeromonas sp., Aspergilus 

nigger, Azospirillium, Azotobacter, dan mikroba selulotik yang dihasilkan dari 

hasil fermentasi bonggol pisang. Pada penelitian ini konsentrasi yang 

digunakan meliputi 25%, 50%, 75%, dan 100%.  

2. Lama fermentasi merupakan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan 

MOL bonggol pisang yaitu selama 21 dan 19 hari.  

3. Kandungan gas metan yang diukur dengan cara spektrofotometri uv-vis 

dengan panjang gelombang 412 nm.   
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3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah pembuatan MOL Bonggol Pisang dan 

pengujian laboratorium kandungan gas metan. Tahapan yang harus dilakukan 

adalah mempersiapkan alat dan bahan. Berikut ini alat dan bahan yang harus 

dipersiapkan:  

3.5.1 Persiapan Penelitian 

3.5.1.1 Alat dan Bahan  

Alat dan bahan yang digunakan dalam penilitian ini meliputi alat dan 

bahan untuk pembuatan MOL (Tabel 3.5.1.1), alat dan bahan untuk kandungan 

gas metan (Tabel 3.5.1.2). 

Tabel 3.5.1.1 Alat dan Bahan Pembuatan MOL 

No Alat  Jumlah  No  Bahan  Jumlah  

1. Ember  2 buah  1. Bonggol Pisang  5 kg 

2. Alat penghalus 2 buah  2. Air kelapa 10 liter 

   3 Gula merah   1 kg  

 
Tabel 3.5.1.2 Alat dan Bahan Uji Kandungan Gas Metan 

No  Alat  Jumlah  No  Bahan  Jumlah  

1. Botol 1500 ml  40 buah  1. Kubis  50 kg  

2. Selang plastik 30cm  40 buah  2. Larutan penjerap  4 liter 

3. Spektrofotometri uv-

vis  

1 buah  3. Aquades  3 liter  

3.5.2 Rancangan Percobaan  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Posttest Only 

Control Group Design. Pada penelitian ini pengukuran awal tidak dilakukan 

karena diasumsikan bahwa di dalam suatu populasi tertentu tiap unit populasi 

adalah homogen maka pengukuran variabel dilakukan setelah pemberian 

perlakuan yang dapat dilihat pada Gambar 3.5.2.1 
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Gambar 3.5.2.1 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah lama fermentasi 

(A) dan konsentrasi MOL (B) sehingga diperoleh 8 kombinasi dengan 

pembanding kontrol.  

Faktor I (Lama Fermentasi) 

A1 : 5 hari  

A2 : 9  hari  

Faktor II (Konsentrasi MOL ) 

B1 : 25% 

B2 : 50% 

B3 : 75% 

B4 : 100% 

RM 

Kel. Eksperimen  

Kel. Kontrol  

A1B1 

A1B0 

O1 

O1B 

Perlakuan  Observasi  

A1B2 

A1B3 

O2 

O3 

A1B4  O4 

A2B1  O5 

A2B2  O6 

A2B3  O7 

A2B4  O8 

A2B0 O2B 
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Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2 x 4 sehingga diperoleh 8 

kombinasi perlakuan, dengan Tabel 3.5.2.1 rancangan percobaan: 

 Tabel 3.5.2.1 Rancangan Percobaan  

Lama Fermentasi Konsentrasi 

25% (B1) 50% (B2) 75% (B3) 100%(B4) 

5 hari (A1) A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 

9 hari (A2) A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 

Keterangan : 

A1B1 = Lama Fermentasi 5 hari konsentrasi 25% 

A1B2 = Lama Fermentasi 5 hari konsentrasi 50% 

A1B3  = Lama Fermentasi 5  hari konsentrasi 75% 

A1B4 = Lama Fermentasi 5 hari konsentrasi 100% 

A2B1 = Lama Fermentasi 9 hari konsentrasi 25% 

A2B2 = Lama Fermentasi 9 hari konsentrasi 50% 

A2B3  = Lama Fermentasi 9  hari konsentrasi 75% 

A2B4 = Lama Fermentasi 9 hari konsentrasi 100% 

 

3.5.3 Denah Percobaan  

Rancangan percobaan yang akan digunakan adalah menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini menggunakan 8 perlakuan dengan 4 ulangan, 

sehinga diperoleh rancangan denah penelitian seperti Gambar 3.6.1.1. 

A1B12 A1B34 A2B42 A2B23 

A1B32 A2B21 A2B12 A2B33 

A1B41 A1B13 A2B24 A2B43 

A2B32 A1B21 A1B43 A1B14 

A2B41 A2B13 A1B31 A1B24 

A2B11 A2B31 A1B22 A1B42 

A2B22 A2B14 A1B44 A1B33 

A2B44 A2B34 A1B23 A1B11 

Gambar 3.6.1.1 Denah Percobaan 
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3.5.4 Pelaksanaan dan Alur Penelitian  

3.5.4.1 Pembuatan MOL  

Alur pembuatan MOL dilakukan dengan  langkah-langkah sebagai berikut 

bukti kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.  

1. Menghaluskan bonggol pisang hingga halus menggunakan blender dan 

dimasukkan ke dalam ember.  

2. Menghaluskan gula dan mencampurkan ke dalam ember yang berisi bonggol 

pisang yang sudah dihaluskan.  

3. Menambahkan 10 liter air kelapa dan mengaduknya hingga rata. 

4. Menutup ember dengan penutup dan fermentasi selama 21 hari. 

3.5.4.2 Penentuan konsentrasi  

Menentukan konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriantanto (2016) 

dengan perbandingan 1: 0,25 : 0,75, 1: 0,50: 0,50, 1: 0,75: 0,25 dan 1:1:0.  

1. Konsentrasi 25% = 1 (Kubis)  : 0,25 Air : 0,75 Mol bonggol Pisang    

2. Konsentrasi 50 % = 1 Kubis : 0,50 Air  : 0,50 Mol bonggol Pisang    

3. Konsentrasi 75%  1 Kubis : 0,75 Air : 0,25 Mol bonggol Pisang    

4. Konsentrasi 100 %  1 Kubis : 1 Air : 0 Mol bonggol Pisang 

3.5.4.3 Pembuatan Digester  

Proses pembuatan digester terdapat pada lampiran 2 yang meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Menyiapkan alat yang akan digunakan 

2. Melubangi bagian atas botol 1500ml 

3. Menyambung lubang dengan kran gas dan merekatkan dengan lem tembak  
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4. Mengecek kebocoran kran yang telah direkatkan  

3.5.4.4 Pembuatan Biogas Tanaman Kubis 

Pembuatan biogas tanaman kubis terdapat pada lampiran 3 yang meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Menyiapkan tanaman kubis.  

2. Mencacah kubis dengan alat pencacah. 

3. Meletakkan kubis yang sudah dicacah kedalam botol 1500 ml. 

4. Mencampurkan kubis yang telah disiapkan dengan MOL (Mikroorganisme 

Lokal) bonggol pisang dengan konsentrasi 100%, 75%, 50%, 25%. 

5. Memberikan label untuk masing-masing perlakuan. 

3.5.5 Pelaksanaan Penelitian  

3.5.5.1 Pembuatan larutan penjerap ZnSO4 

Pembuatan larutan penjerap ZnSO4 terdapat pada lampiran 4 yang 

meliputi langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Zink sulfat (ZnSO4.7H2O) sebanyak 2,5 g dilarutkan dengan 250 ml aquades 

2. 3 g NaOH dilarutkan dengan 150ml aquades 

3. Menghomogenkan larutan NaOH dengan larutan Zink sulfat (ZnSO4.7H2O). 

4. Memasukan (NH4)2SO4 sebanyak 35 g kedalam campuran laruran  NaOH 

dengan larutan Zink sulfat (ZnSO4.7H2O)  dan diencerkan dengan aquades 

hingga volume 500ml. 

5. Pembuatan larutan penjerap tersebut dilakukan sebanyak 6 kali. 

3.5.5.2 Uji kandungan gas metan   

1. Gas metan yang dihasilkan dari fermentasi kubis dialirkan melalui saluran 

reaktor dan pada saat kran dibuka, gas metan terjerap dilarutan zink sulfat. 
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2. Gas hasil penjerapan diukur menggunakkan spektrofotometri uv-vis dengan 

panjang gelombang 412nm dengan didapatkan hasil absorbansinya.  

3.5.5.3 Tahap pengamatan  

Tahap pengamatan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah-

langkah meliputi: 

1. Mengamati kandungan gas metan (CH4) yang terjadi pada kubis dengan 

penambahan mikroorganisme lokal bonggol pisang sampai menghasilkan gas 

metan (CH4). 

2. Mengamati parameter penelitian pada hasil pembentukan biogas meliputi : 

a. Lama waktu yang dibutuhkan pada hari ke 5 dan 9 setelah bahan organik kubis 

dimasukkan kedalam digester. 

b. Suspensi kandungan gas metan (CH4) Pengukuran dilakukan dengan cara 

menghitung nilai banyaknya nilai absorbansi, kemudian membandingkan pada 

setiap perlaukuan. 

c. Mendiskripsikan hasil pembuatan biogas dari bahan organik kubis. 

3.6 Metode Pengumpulan Data  

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yakni dari hasil 

banyaknya nilai absorbansi dengan menggunakan spektofotometri uv-vis 

menggunakkan panjang gelombang 412nm. Dapat dilihat secara lengkap pada 

Lampiran 5. 
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3.7 Teknik Analisis Data  

3.7.1 Teknik Analisis Data  

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anava 

dua jalur  (Two-Way ANOVA). Data tersebut diperoleh dan diolah dengan 

menggunakan uji normalitas (distribusi frekuensi) dan uji Homogenitas, 

dilanjutkan dengan uji analisa varians dua jalur untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan efektifitas mikroorganisme lokal bonggol pisang pada kandungan gas 

metan dalam pembuatan biogas dari kubis.  

3.7.2 Uji Normalitas 

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berkontribusi normal ataukah tidak. Pertama dilakukan distribusi frekuensi, 

prosedur tersebut digunakan untuk menguji kenormalan data dengan uji Shapiro-

Wilk. 

3.7.3 Uji homogenitas 

Uji Homogenitas varian dilakukan untuk memastikan apakah asumsi 

masing-masing data sudah terpenuhi atau belum. Dikatakan datanya bersifat 

homogen jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. 

3.7.4 Analisis Varian 2 jalur (Two way-ANOVA) 

Jika data berdistribusi normal yang variasi datanya homogen, maka dilanjutkan 

dengan analisis varian 2 faktor. Uji (Two-Way ANOVA) 2 Jalur dilakukan untuk 

mengetahui interaksi antara 2 variabel independen.
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