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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Maret hingga awal bulan Mei 

2018. Penelitian dilakukan di Laboratorium Peternakan Muhammadiyah 

Malang. Tempat untuk melakukan pengamatan terhadap pH dan suhu pada 

resirkulasi slurry berbeda kulit kopi sistem diskontinyu di Laboratorium 

Nutrisi Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas 246 Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kopi sebanyak 

4230 gram yang dibagi menjadi 12 drum setiap drum berisi 360 gram kulit 

kopi. Starter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu slurry dari rendaman 

kulit kopi ditambah cairan  rumen dengan isian 3 liter setiap drum. 

3.2.2 Bahan dan Alat 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;  

a. Limbah kulit kopi dari pabrik.  

b. Air bersih. 

c. Cairan isi rumen 

d. Slurry fermentasi kulit kopi. 

2. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ; 

a. Drum 20 liter. 

b. Botol ukuran 1.5 liter. 
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c. Selang. 

d. Gelas ukur 

e. Corong 

f. pH meter 

g. Termometer digital 

h. Scuit dan peralatan yang mendukung penelitian. 

3.3 Batasan Parameter dan Cara Perhitungan 

3.1.1 Slurry 

Slurry atau air lindi adalah cairan yang mengalir kebawah dari tumpukan 

limbah yang terbentuk karena pelarutan dan pembilasan materi-materi terlarut 

dan proses pembusukan oleh aktivitas mikroba setelah terjadi air eksternal. 

Slurry yang dihasilkan dari proses fermentasi mula-mula ditampung pada 

wadah berupa erlenmeyer untuk kemudian dimasukkan ke dalam digester 

melalui pipa dari bagian atas digester. Setiap slurry yang dihasilkan 

dimasukkan kembali ke dalam digester atau disebut proses resirkulasi slurry. 

Resirkulasi ini bertujuan untuk mengembalikan bakteri yang terbuang. 

3.1.2 pH 

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman pada proses fermentasi kulit kopi. 

3.1.3 Suhu 

Suhu untuk menyatakan besaran derajat panas didalam digester pada 

proses fermentasi kulit kopi dengan 2 pengambilan suhu atas dan suhu bawah. 
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3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian pemberian konsentrasi slurry yang berbeda terhadap pH dan 

suhu pada resirkulasi kulit kopi di digester sistem diskontinyu bersifat 

eksperimental dan selanjutnya dianalisa deskriptif. 

3.4.2 Perlakuan 

Penggunaan slurry bervariasi yaitu pada perbandingan slurry dengan air  

1. P1 =0% slurry : 100% air  

2. P2 =25% slurry: 75% air (perbandingan 175ml air + 125 ml slurry). 

3. P3 =50% slurry: 50% air (perbandingan 150 ml air + 150 ml slurry). 

Masing- masing sampel akan diulang sebanyak 4 kali 

3.4.3 Denah Percobaan 

Perlakuan Ulangan 

I II III IV 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

 

Keterangan:  

P1 = Konsentrasi 0% 

P2 = Konsentrasi 25% 

P3 = Konsentrasi 50% 

 

I     = Pengulangan 1 

II    = Pengulangan 2 

III   = Pengulangan 3 

IV   = Pengulangan 4 

 

 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data ini menggunakan analisa deskriptif. Data yang 

diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel dan kurva. Dari data  tersebut akan 
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diamati perubahan dan perkembangannya serta peningkatan dan penurunan pH 

dan Suhu yang terdapat dalam slurry biogas selama penelitian. 

3.6 Pelaksanaan 

3.6.1 Persiapan 

3.6.1.1 Persiapan Substrat 

Substrat berupa limbah kulit kopi yang diperoleh dari Bali Kondisi limbah 

kulit kopi dalam keadangan kering. Bioaktivator yang digunakan yaitu cairan isi 

rumen. Cairan isi rumen tersebut disaring menggunakan kain kasa. Penggunaan 

untuk setiap  drum sebanyak 20 liter air. 

3.6.1.2 Persiapan digester 

Jumlah digester yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 reaktor. 

Rangkaian digester bervolume 20 liter terdiri dari drum dengan penutup kedap 

udara. Bagian atas reaktor disertai dengan pipa dan selang plastik untuk 

dihubungkan ke toples bervolume 1,5 liter. Kemudian selang dihubungkan 

langsung dengan botol aqua ukuran 1,5 liter sebagai penyimpan cairan hasil 

biogas. 

3.6.2 Pelaksanaan Penelitian 

Selama pembuatan biogas dilakukan pengukuran beberapa parameter 

seperti: suhu dan pH. Pengukuran pH substrat menggunakan pH meter. 

Pengukuran pada sampel yang diambil dari digester dan dimasukan kedalam gelas 

ukur 250 ml. Demikian pula untuk pengukuran suhu substrat menggunakan 

termometer digital. 
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3.6.3 Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu berupa data primer, data 

yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek 

penelitian. 

3.6.4 Jadwal 

Kegiatan Penelitian 

Bulan 

N
o

v
em

b
er

 2
0
1
7

 

D
es

em
b
er

 2
0
1
7

 

Ja
n
u
ar

i 
2
0
1
8

 

F
eb

ru
ar

i 
2
0
1
8

 

M
ar

et
 2

0
1
8

 

A
p
ri

l 
2
0
1
8

 

M
ei

 2
0
1
8

 

Pra penelitian √ 

Pembuatan proposal √ √ 

Persiapan penelitian √ √ 

Pelaksanaan penelitian √ √ √ 

Pengambilan data √ √ 




