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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen sesungguhnya (True Experiment Research), 

dengan mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan beberapa perlakuan kepada 

kelompok eksperimen kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok 

kontrol yang tidak diberi perlakuan.   

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama yaitu pengelolahan 

limbah kulit kopi menjadi kompos dengan metode vermicomposting dilakukan di 

Jl. Tirto Utomo Gg. 2B No. 24A Landungsari, Dau, Malang. Tahap kedua yaitu 

analisis rasio C/N vermikompos dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah 

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 

2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018. 
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3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah limbah kulit kopi yang dihasilkan oleh 

petani kopi di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple 

randome sampling dengan cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak 

dimana setiap unit memiliki peluang yang sama untuk mewakili populasi. Menurut 

Hanafiah (2005) perhitungan cara menentukan jumlah ulangan dan sampel adalah 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

(16 – 1) (r – 1) ≥ 15 Keterangan: 

15 (r – 1) ≥ 15 r = replikasi (jumlah ulangan) 

15r – 15 ≥ 15 t = treatment (jumlah perlakuan) 

r ≥ 30 / 15 n = jumlah sampel 

r ≥ 2 

 

n = 16 . 2 

   = 32 sampel  

3.3.3 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah limbah kulit kopi. Limbah kulit kopi 

yang digunakan sebanyak 32.000 gram. 

(t - 1) (r - 1) ≥ 15 

n = t . r 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis cacing tanah (Lumbricus 

rubellus, Eisenia foetida, Eudrilus eugeniae) dan lama pengomposan (1 minggu, 2 

minggu, 3 minggu dan 4 minggu). 

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah proses dekomposisi limbah 

kulit kopi dilihat dari karakteristik fisik (warna, bau, tekstur) dan ratio C/N. 

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah suhu, pH, kelembaban, jenis 

kulit kopi, dan EM-4. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam tiap variabel maka perlu didefinisikan 

tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional 

variabel tersebut, yaitu. 

a. Jenis cacing tanah yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 jenis yaitu 

Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, Eudrilus eugeniae berumur ± 2 bulan 

didapatkan dari tempat budidaya cacing di CV. RAJ Organik Sukun-Malang 

b. Lama pengomposan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1 minggu, 2 

minggu, 3 minggu dan 4 minggu. 

c. Proses dekomposisi yang diamati yaitu proses dekomposisi limbah kulit kopi 

dilihat dari karakteristik fisik (warna, bau, tekstur) kadar C organik, kadar N 
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total, dan rasio C/N yang akan disesuaikan dengan SNI 19-7030-2004 tentang 

standar mutu pupuk organik. 

d. Variabel yang dijaga adalah suhu (21-30ºC), pH (6,5-8,5) dan kelembaban (40-

50%). 

e. Limbah kulit kopi yang dipakai adalah limbah kulit kopi Robusta. 

f. Konsentrasi EM-4 yang diberikan yaitu 1 ml tiap 1 kg gram bahan. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Tahapan yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. 

Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. 

3.5.1.1 Alat dan Bahan Pembuatan Vermikompos 

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan vermikompos 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Alat dan bahan pembuatan vermikompos 

 Alat Jumlah  Bahan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Timbangan 

pH meter 

Thermometer tanah 

Soil tester 

Plastik Hitam 

Ayakan 

Paranet  

Ember 

Gelas ukur plastik 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

32 buah 

1 buah 

2 meter 

1 buah 

1 buah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Limbah kulit kopi 

Lumbricus rubellus 

Eudrelus eugeniae 

Eisenia foetida 

EM-4 

Gula Aren 

Air  

32.000 gram 

200 gram 

200 gram 

200 gram 

32 ml 

32 gram 

- 

 

 

3.5.1.2 Alat dan Bahan Analisis Ratio C/N 

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk analisis ratio C/N 

vermikompos dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Alat dan bahan analisis ratio C/N 

 Alat Jumlah  Bahan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Timbangan analitik 

Beaker glass 

Pipet ukur 

Pipet tetes 

Karet hisap 

Erlenmeyer 

Buret 

Klem 

Statif 

Set destilasi 

Kjeldahl destruction 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

32 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Aquades 

K2Cr2O7 

H2SO4 

Diphelamin  

Ammonium ferosulfat 

Na2SO4 

HgO 

NaOH 

HCl 

H3BO3 

Indikator MM 

1.120 ml 

800 ml 

220 ml 

- 

200 ml  

60 gram 

4 gram 

270 ml 

200 ml 

200 ml 

- 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). RAL merupakan rancangan yang peletakan 

perlakuan dilakukan secara acak pada seluruh materi percobaan. Hal ini berarti 

seluruh unit percobaan mempunyai peluang yang sama besar untuk menerima 

perlakuan. Penelitian ini merupakan percobaan Factorial Design. Pada desain 

penelitian ini terdiri dari 2 faktor yaitu faktor A dan faktor B. Faktor A merupakan 

jenis cacing dan faktor B adalah lama pengomposan. Secara skematis rancangan 

penelitian ini dapat digambarkan melalui Tabel 3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Factorial Design 

Faktor 
A 

A0 A1 A2 A3 

B 

B1 A0 B1 A1 B1 A2 B1 A3 B1 

B2 A0 B2 A1 B2 A2 B2 A3 B2 

B3 A0 B3 A1 B3 A2 B3 A3 B3 

B4 A0 B4 A1 B4 A2 B4 A3 B4 

 

Keterangan: 

a. Faktor A adalah jenis cacing tanah yang terdiri dari empat kategori: 

A0 = Tanpa cacing tanah (sebagai kontrol) 

A1 = Cacing Lumbricus rubellus 

A2 = Cacing Eudrillus eugeniae 

A3 = Cacing Eisenia foetida 
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b. Faktor B adalah lama pengomposan yang terdiri dari empat kategori: 

B1 = 1 minggu 

B2 = 2 minggu 

B3 = 3 minggu 

B4 = 4 minggu  

Penelitian ini menggunakan 16 perlakuan dan masing-masing perlakuan 

terdiri dari 2 kali pengulangan untuk perlakuan dan kontrol. Berikut adalah denah 

rancangan acak lengkap faktorial menggunakan 16 perlakuan dan masing-masing 

diulang sebanyak 2 kali disajikan dalam Gambar 3.1 sebagai berikut: 

(A3B3)II (A0B2)II (A2B2)I (A3B1)II (A3B4)I (A3B4)II (A2B4)I (A2B3)II 

(A3B3)I (A1B4)II (A3B1)I (A0B2)I (A1B1)II (A0B3)I (A2B3)II (A2B1)II 

(A1B2)I (A0B3)II (A1B1)I (A2B2)II (A0B1)II (A1B3)I (A0B4)II (A2B4)II 

(A1B4)I (A0B4)I (A2B2)I (A2B1)I (A3B2)I (A0B1)I (A2B3)I (A3B2)II 

 
Keterangan: 

I = Ulangan ke 1 

II = Ulangan ke 2 

A0 B1 = Tanpa cacing dengan lama pengomposan 1 minggu 

A1 B1 = Cacing Lumbricus rubellus dengan lama pengomposan 1 minggu 

A2 B1 = Cacing Eudrillus eugeniae dengan lama pengomposan 1 minggu 

A3 B1 = Cacing Eisenia fetida dengan lama pengomposan 1 minggu 

A0 B2 = Tanpa Cacing dengan lama pengomposan 2 minggu 

A1 B2 = Cacing Lumbricus rubellus dengan lama pengomposan 2 minggu 

A2 B2 = Cacing Eudrillus eugeniae dengan lama pengomposan 2 minggu 

A3 B2 = Cacing Eisenia fetida dengan lama pengomposan 2 minggu 

A0 B3 = Tanpa Cacing dengan lama pengomposan 3 minggu 

A1 B3 = Cacing Lumbricus rubellus dengan lama pengomposan 3 minggu 

A2 B3 = Cacing Eudrillus eugeniae dengan lama pengomposan 3 minggu 

A3 B3 = Cacing Eisenia fetida dengan lama pengomposan 3 minggu 

A0 B4 = Tanpa Cacing dengan lama pengomposan 4 minggu 

A1 B4 = Cacing Lumbricus rubellus dengan lama pengomposan 4 minggu 

A2 B4 = Cacing Eudrillus eugeniae dengan lama pengomposan 4 minggu 

A3 B4 = Cacing Eisenia fetida dengan lama pengomposan 4 minggu 

Gambar 3.1 Denah rancangan acak lengkap factorial 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

1. Preparasi Media 

Tahapan awal yang dilakukan ialah menentukan proporsi material 

untuk persiapan  media  bedding.  Pada  persiapan  bedding  material  organik  

yang digunakan sebagai bahan dasar utama yaitu limbah kulit kopi. Limbah 

kulit kopi  dikeringkan kemudian dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil dan 

halus. Kemudian ditambahkan larutan EM-4 dan disimpan selama 7 hari untuk 

proses fermentasi. Setelah 7 hari hasil fermentasi limbah kulit kopi diinduksi 

cacing untuk proses dekomposisi. 

2. Uji Aklimatisasi 

Uji aklimatisasi dilakukan dengan memasukkan cacing Lumbricus 

rubellus, Eisenia foetida, Eudrilus eugeniae pada masing-masing media. Uji 

aklimatisasi dilakukan selama 48 jam. Jika setelah 48 jam cacing tanah tidak 

meninggalkan media, maka media dinyatakan layak untuk tempat cacing tanah. 

3. Proses Vermicomposting 

Setelah  hasil  persiapan  bedding  dan  uji  aklimatisasi  dari  yang 

sesuai dengan kondisi hidup cacing, selanjutnya dilakukan dengan metode 

vermicomposting. Proses vermicomposting dilakukan dengan memberikan 

cacing tanah Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, Eudrilus eugene masing-

masing ke dalam baskom yang berisi limbah terfermentasi untuk tiap-tiap 

perlakuan. Penggunaan limbah dan massa cacing tanah adalah berat bahan 

1000 gram dan berat cacing tanah 25 gram. Proses vermicomposting dilakukan 
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dengan variasi waktu yang berbeda dengan perlakuan khusus untuk menjaga 

kelembaban media hingga kelembaban mencapai 40-50% , suhu 21 – 30ºC dan 

pH 6,5-8,5. Kondisi tekstur media diamati apabila ditemukan media terlalu 

padat maka dilakukan pembalikan agar aerasi berlangsung dengan baik. Tiap 

perlakuan ditutupi dengan paranet untuk menghindari predator dan sinar 

matahari. 

4. Pemisahan Vermikompos 

Pemisahan vermikompos dengan memisahkan vermikompos yang 

terbentuk dari cacing tanah. Cacing tanah dipisahkan dari media dengan 

metode hand-sorting yaitu pemisahan secara manual. Pemisahan vermikompos 

dilakukan setelah proses vermicomposting selesai, yang ditandai dengan 

terbentuknya kotoran cacing tanah berupa butiran-butiran halus berwarna 

hitam kecoklatan. 

5. Pengamatan Warna, Bau, dan Tekstur 

Pengamatan warna mengacu pada penampakan visual. Warna yang 

diamati adalah perubahan warna selama pengomposan 1 minggu, 2 minggu, 3 

minggu, dan 4 minggu. Kompos yang baik dan matang berwarna coklat 

kehitaman menyerupai tanah. Pengamatan bau dan tekstur dilakukan sama 

seperti pada pengamatan warna yaitu pada pengomposan 1 minggu, 2 minggu, 

3 minggu, dan 4 minggu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kompos yang 

dihasilkan telah matang. Kompos yang baik berbau tanah (netral) dan 

bertekstur remah tidak menggumpal. 
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6. Penentuan Kadar C-organik 

Kandungan C-organik dianalisis dengan menggunakan metode 

Walkey & Black. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

a) Menimbang bahan yang telah kering sebanyak 0,5 gram 

b) Memasukkan bahan ke dalam gelas kimia 

c) Menambahkan 25 ml K2Cr2O7 1 N 

d) Menambahkan 5 ml H2SO4 pekat lalu mendiamkan selama 20 menit 

e) Menambahkan dengan aquades sampai volume sampel dalam gelas kimia 

mencapai 50 ml dan dibiarkan mengendap 

f) Mengambil 10 ml larutan jernih dan memasukkan ke dalam erlenmeyer 

lalu menambahkan 10 tetes diphenilamin 

g) Titrasi dengan ammonium fero sulfat sampai terjadi perubahan menjadi 

warna hijau 

h) Menentukan kadar C organik dengan rumus 

𝐶 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 (%) =
(ml blangko−ml sampel)𝑥 𝑁 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛

bobot bahan x 1000
𝑥100% 𝑥 𝑓𝑝  

7. Penentuan Kadar N Total  

Kandungan N total dianalisis dengan menggunakan metode Kjeldahl. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

a) Menimbang bahan sebanyak 0,5 gram  

b) Memasukkan bahan ke dalam tabung kjeldahl 

c) Menambahkan 2 ml H2SO4 dan menambahkan 2 gram campuran 

Na2SO4+HgO (20:1) untuk katalisator 
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d) Mendidihkan sampai jernih selama 4 jam kemudian dilanjutkan 

pendidihan kembali selama 30 menit 

e) Setelah dingin, menambahkan 35 ml aquades dan 8,5 ml NaoH 45% dan 

melakukan destilasi 

f) Memasukkan 6,5 ml H3BO3 4% yang telah diberi tetesan indikator MM 

(metil merah) ke dalam gelas kimia dan menampung destilat di gelas kimia 

tersebut sampai 25 ml 

g) Menitrasi destilat yang diperoleh dengan HCl 0,02 N 

h) Menentukan kadar N dengan rumus 

𝑁 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =
(ml titrasi−N titrasi)𝑥 14,008

bobot bahan x 1000
𝑥100% 𝑥 𝑓𝑝  

8. Penentuan ratio C/N 

Pengukuran ratio C/N dilakukan dengan cara menghitung 

perbandingan nilai C total organik dan Nitrogen total yang diperoleh dari data 

hasil analisis. Menentukan ratio C/N dengan rumus 

Ratio C/N =
Nilai C − organik

Nilai N total
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3.5.3.2 Alur Penelitian 

Adapun alur dalam penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Alur penelitian 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data tentang proses 

dekomposisi limbah kulit kopi yang diberi perlakuan berbagai jenis cacing tanah 

dan lama pengomposan ditinjau dari karakteristik fisik dan ratio C/N. Teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi 

eksperimen. Peneliti melakukan percobaan dan pengujian untuk mendapatkan data 

Limbah Kulit Kopi 

dicacah 

Preparasi Media 

EM-4 

Uji Aklimatisasi 
Induksi Cacing Tanah (Lumbricus rubellus, 

Eisenia foetida, Eudrilus eugeniae) 

Proses Dekomposisi 
Proses Vermikomposting 

1 minggu, 2 minggu, 3 

minggu, dan 4 minggu 

Pemisahan Vermikompos 

Pengamatan Warna, Bau, dan Tekstur 

Pengamatan pH, 

suhu dan 

kelembaban 

Penentuan Ratio C/N Penentuan Kadar C-Organik Penentuan Kadar N Total 
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terhadap objek perlakuan yang dilaksanakan. Data tentang proses dekomposisi 

dilihat dari karakteristik fisik didapatkan dari pengamatan melalui penampakan 

visual meliputi warna, bau dan tekstur, sedangkan analisa kandungan C-Organik 

dan N-total dan ratio C/N melalui uji laboratorium. Analisa kandungan C-Organik 

menggunakan metode Walkey and Black, analisa kandungan N-total menggunakan 

metode Semi-Mikro Kjeldahl, dan analisa ratio C/N dilakukan dengan menghitung 

perbandingan nilai C-Organik dan Nitrogen-total yang diperoleh dari data hasil 

analisa. 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

Tabel 3.4 Instrumen penelitian 

Perlakuan Parameter Uji 

Warna Bau Tekstur C-organik N-total Ratio C/N 

A0B1 

A1B1 

A2B1 

A3B1 

A0B2 

A1B2 

A2B2 

A3B2 

A0B3 

A1B3 

A2B3 

A3B3 

A0B4 

A1B4 

A2B4 

A3B4 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data hasil penelitian parameter warna, bau, dan tekstur dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif sedangkan data hasil penelitian dengan parameter 

kandungan C-Organik, N-total dan ratio C/N dianalisis dengan ANAVA dua jalan 

(Two-Way ANOVA) menggunakan program SPSS versi 21. Masing-masing 
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variabel penelitian dilakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dan uji 

homogenitas dengan uji Levene Test untuk mengetahui kenormalan dan 

kehomogenan data. Jika data diketahui normal dan homogen, maka dilanjutkan uji 

Anava dua jalan dengan tingkat ketelitian 0,05 untuk mengetahui adanya pengaruh 

perbedaan perlakuan yaitu jenis cacing dan lama pengomposan terhadap proses 

dekomposisi limbah kulit kopi. Setelah hasil dinyatakan signifikan dengan hasil uji 

mempunyai nilai lebih besar dari 0,05 maka dilanjutkan dengan uji beda rerata 

menggunakan uji Duncan untuk mengetahui perlakuan yang terbaik dalam proses 

dekomposisi limbah kulit kopi. Jika distribusi data yang diperoleh tidak normal, 

maka dialihkan dengan menggunakan uji nonparametrik menggunakan Uji 

Kruskall-Wallis. 


