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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian 

termasuk jenis penelitian eksperimen sesungguhnya (True experiment). 

Berdasarkan sifat masalahnya, rancangan penelitian yang digunakan adalah desain 

penelitian The post test only control group design. Perlakuan yang diberikan pada 

penelitian ini 6 perlakuan, yaitu dosis ragi 5 gr, 10 gr, 15 gr,20 gr, 25 gr, dan 

tanpa ragi dengan 4 kali ulangan. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November-Desember 2019  uji 

kandungan P dan K dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang beralamat  di Jl. Raya Tlogomas  No. 246 Malang dan uji 

kandungan N total dilakukan di Labolatorium Kimia Tanah Universitas Brawijaya 

beralamat di Jl. Veteran Malang, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 

65145 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah limbahsayur kubis, sawi putih, dan sawi 

hijau yang di dapat di pasar Pujon. 

3.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan adalah limbah sayur kubis (480 gram), sawi putih 

(480 gram), dan sawi hijau (480 gram).Pengulangan 1 jenis konsentasi pupuk 

dalam penelitian didasarkan pada rumus: 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

       Dimana:  

t = Perlakuan  

r = Ulangan 
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(t - 1) (r - 1) ≥ 15 

(6 - 1) (r - 1) ≥15  

5 (r - 1) ≥ 15 

5r - 5 ≥ 15  

5r ≥ 15+5 

5r ≥ 20 

r ≥  = 20 : 5 

r ≥  = 4 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik Purposive 

Sampling.Teknik purposive sampling merupakan salah satu teknik sampling non 

random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab 

permasalahan penelitian.  

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi: 

a. Variabel Bebas : konsentrasi ragi yaitu, tanpa ragi (kontrol), 5 gr, 10 gr, 15 

gr  ragi, 20 gr ragi, 25 gr ragi. 

b. Variabel Terikat : Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas 

pupuk organik cair dari limbah sayur (kubis, sawi putih, dan sawi hijau). 

c. Variabel Kontrol: air 500 ml dan wadah fermentasi pupuk. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-

indikator yang membentuknya. Definisi operasional didalam penelitian  ialah : 

a. Konsentrasi menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut 

didalam larutan. Konsentrasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pemberian ragi 0 gr ragi (kontrol),5 gr, 10 gr, 15 gr  ragi, 20 gr ragi, 25 gr 

ragi. 



23 
 

b. Kandungan pupuk organik cair dari limbah sayur (kubis, sawi putih, sawi 

hijau) yang diteliti meliputi nilai pH, kualitas unsur hara makro (N, P, dan 

K) setelah fermentasi selama 14 hari. 

 

3.5 Rancangan Percobaan 

Penelitian yang dilakukan ini hanya melibatkan satu faktor yang berbeda 

yaitu konsentrasi ragi dari pupuk organik cair dari limbah sayuran sedangkan 

faktor lain dibuat tetap dan seragam, untuk itu penelitian ini disebut penelitian 

faktor tunggal dan rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL). Perlakuan diatur dengan pengacakan secara lengkap sehingga setiap 

satuan percobaan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan setiap 

perlakuan.  

Pengacakan dan penataan pada penelitian ini terlihat pada gambar 2 yang 

dilakukan dengan cara mengundi, dimulai dengan menentukan banyaknya petak 

percobaan (n) dengan cara jumlah perlakuan (t) dikali jumlah ulangan (r) atau u = 

(t).(r) dengan enam perlakuan dan empat pengulangan maka banyaknya petak 

percobaan ada dua puluh empat buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Acak Lengkap 

Keterangan :  

Angka   : menunjukkan perlakuan 

Angka indeks : menunjukkan ulangan 

P1U1 P0U1 P2U4 P4U3 P5U3 

 

P5U4 

 

P0U3 P2U1 P4U2  P2U3 P5U2 P3U4 

P2U2 P1U2 P0U2 P3U2 P0U4 P4U1 

 

P5U1 

 

P3U1 P1U3 P0U3 P1U4 P4U4 
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P  : menunjukkan perlakuan ke- 

U  : menunjukkan ulangan ke- 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Skema Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Prosedur Penelitian 

 

3.6.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan sebelum penelitian yaitu 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Seperti: 

a. Alat 

- Timbangan (1 buah) 

- Blender buah (1 buah) 

- Baskom kotak (24 buah) 

- Kantong kresek (24 buah) 

- Ember (1 buah) 

- Saringan (2 buah ) 

- Kertas label (1 pack) 

- Alat tulis 

- Sendok (6 buah) 

- Thermometer (1 buah) 

- pH meter (1 buah) 

Persiapan alat dan 

bahan 

Pembuatan pupuk 

dari limbah sayur 

Fermentasi pupuk 

selama 14 hari 

Uji kandungan unsur hara 

makro (NPK) pupuk organik 

cair 

 

Analisis data 
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- pipet tetes (1 buah) 

- pipet ukur 10 ml dan karet pengisap (2 buah) 

- gelas kimia ukuran 50 ml. (6 buah) 

- spatula (1 buah) 

- botol kaca (24 buah) 

- kamera 

- alat laboratorium  

b. bahan  

- Limbah sayuran (Kubis, sawi putih, dan sawi hijau) 

- Ragi 

- Air 

- Aquades 

- (NH4)2FESO4 (amonium teros sulfat ), K2Cr2O7 (kalium dikromat), 

H2SO4 PEKAT, indicator diphenylamine, HgO, NaSO4, H2BO3, 

NaOH, indicator MM, HCl NH4OH, HNO3, MgP2O7, P2O5. 

3.6.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

a. Pembuatan pupuk organik cair 

1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menimbang 480 gram sayur pada masing-masing ulangan. 

3. Menghancurkan sayuran dengan blender, sehingga berukuran kecil 

dan dapat mempercepat proses fermentasi. 

4. Mencampur 480 gram sayuran yang telah dihancurkan ke dalam 

baskom kotak. Kemudian menambahkan 0,5 liter air sehingga volume 

air dan mengaduk hingga homogen. 

5. Memeram (menfermentasi) bahan yang telah dicampur tersebut, 

selama 14 haridi dalam jerigen dan menutup dengan menggunakan 

kantong kresek hingga rapat. 

6. Melakuakan pengukuran pH dan suhu setiap hari. 

7. Setelah proses fermentasi, mengeluarkan dan menyaring bahan dalam 

jerigen dengan saringan sehingga menghasilkan pupuk organik cair 
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yang siap digunakan dengan indikator cairan terlihat berwarna 

kecoklatan dan bau tidak terlalu menyengat. 

8. Kemudian melakukan pengambilan sampel pupuk kompos cair untuk 

analisa kandungan N, P, dan K pupuk. 

b. Penentuan kadar N total (metode semi Micro Kjeldahl) 

1. Mengambil 10 ml pupuk organik cair limbah sayur kemudian 

memasukkan ke dalam tabung Kjeldahl 

2. Menambahkan 2 ml H2SO4 dan menambahkan 1 gram campuran 

Na2SO4 – HgO (20:1) untuk katalisator. 

3. Mendidihkan sampai jernih (kurang lebih 4 jam) dan melanjutkan 

pendidihan 30 menit lagi. 

4. Setelah dingin, menambahkan 35 ml aquades dan menambahkan 8,5 

ml NaOH 45% dan melakukan destilasi. 

5. Menampung destilat dalam beaker glass yang telah berisi 6,5 ml 

H3BO3 4% dan 1 tetesan indicator MM. 

6. Menitrasi destilat yang diperoleh dengan HCl 0,02 N. 

Kadar N(%) =
ml titrasi x N HCl x 14,008 x 100%

g bahan x 1000
 

c. Penentuan kadar P 

1. Menimbang 2 ml pupuk organik cair dan memindahkan ke dalam 

gelas piala (harus Pyrex), menambahkan 7,5 ml larutan Mg-nitrat dan 

mengaduk hingga homogen. 

2. Memanaskan diatas pemanas listrik pada suhu sekitar 180
o
, sampai 

pekat dan tidak terjadi perubahan-perubahan lagi. 

3. Memindahkan ke dalam muffle pada suhu 300-400
o
C sampai residu 

tidak berwarna hitam lagi. Mendinginkan, lalu menambahkan 15-30 

ml HCl pekat dan mengencerkan dengan aquades, kemudian 

memindahkan ke labu takar 250 ml. 

4. Mengambil 100 ml larutan contoh yang diperoleh dan memindahkan 

ke dalam gelas piala 250 ml. 
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5. Menambahkan NH4OH pekat sedikit berlebihan. Endapan yang 

terjadi dilarutkan kembali dengan menambahkan HNO3 pekat sedikit 

sambil diaduk. 

6. Menambahkan 15 g ammonium nitrat, memanaskan diatas pemanas 

air sampai suhu 65
0
C dan menambahkan 70 ml larutan molibdat. 

Mendiamkan pada suhu tersebut selama 1 jam. 

7. Memeriksa apakah endapan tersebut sudah selesai atau belum. 

Caranya mengambil 5 ml supernatant dan menambahkan 5 ml larutan 

molibdat dan gojog. Bila masih berbentuk endapan berarti masih perlu 

menambahkan larutan molibdat lagi sampai pengendapan selesai. 

Jangan lupa setiap kali pemeriksaan, larutan yang dipakai untuk 

pemeriksaan dikembalikan lagi. 

8. Apabila pengendapan sudah selesai, menyaring dan mencuci dengan 

aquades. 

9. Melarutkan kembali endapan dalam kertas saring tersebut dengan 

menambahkan sedikit demi sedikit larutan NH4OH (1:1) dan air panas 

sampai kertas saring menjadi bersih. Volume filtrate dan hasil 

pencucian yang terakhir ini tidak boleh lebih dari 100 ml. 

10. Menetralkan filtrate dan hasil cucian dengan HCl pekat, mendiamkan 

lalu menambahkan 15 ml magnesia mixture dari dalam buret dengan 

kecepatan 1 tetes tiap detik sambil dijogog. Mendiamkan selama 15 

menit. 

11. Menambahkan 12 ml NH4OH pekat dan membiarkan selama 2 jam. 

12. Menuangkan supernatant melalui kertas kertas saring abu, mencuci 

endapan dalam gelas piala dengan ammonia encer sampai bebas 

klorida. 

13. Mengeringkan endapan dan kertas dalam krus yang telah dipijarkan, 

kemudian memijarkan pada suhu rendah hingga pada suhu lebih 

tinggi, sampai diperoleh residu yang berwarna putih atau abu-abu 

keputihan. Mendinginkan dalam desikator dan menimbang berat 
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residu sebagai MgP2O7. Berat P2O5 diperhitungkan dari berat 

MgP2O7yang diperoleh: 

Berat P2O5 = 0,6377 x berat MgP2O7 

d. Penentuan kadar K 

1. Sebanyak 1 ml sampel ditimbang dengan teliti kemudian dimasukkan 

ke dalam beaker glass 100 mL, dan ditambah dengan HNO3 p.a 1 M 

20 mL.  

2. Sampel dipanaskan pelan-pelan selama 30 menit untuk mengoksidasi 

bahan yang mudah teroksidasi.  

3. Setelah itu didinginkan dan ditambah dengan 10 mL HCl 37% 

4. Sampel dipanaskan pelan-pelan sampai larutan timbul asap putih pada 

beaker glass, kemudian didinginkan.  

5. Setelah itu sampel ditambah dengan 50 mL aquades dan dipanaskan 

beberapa menit, kemudian didinginkan kembali.  

6. Lalu sampel dipindah seluruhnya ke dalam labu ukur 500 mL dan 

ditepatkan dengan aquades hingga tanda tera. Sampel dikocok hingga 

homogen serta disaring dengan kertas saring ke dalam erlenmeyer 

yang kering.  

7. Larutan sampel diambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan dengan 

aquades sebanyak 9 ml dalam tabung reaksi (10 kali pengenceran). 

Selanjutnya larutan blanko disiapkan sebelum memulai analisis 

kalium dan Absorbansi kalium diukur menggunakan 

sperktrofotometer serapan atom (SSA) serta dihitung kadar K2O 

dalam sampel. 

Berat K (g) = 0,2821 x berat KClO4 (g). 

 

3.6.4 Tahap Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan adalah mengukur suhu dan pH setiap hari 

selama 2 minggu (14 hari), dan menguji kandungan unsur hara makro (NPK) 

setelah pupuk mengalami proses fermentasi selama 2 minggu. 
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Tabel 1. Data Pengamatan pH 

Perlakuan 

Konsentrasi 

Ulang

an ke 

- 

Hari ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

P0 1 

2 

3 

4 

              

P1 1 

2 

3 

4 

              

P2 1 

2 

3 

4 

              

P3 1 

2 

3 

4 

              

P4 1 

2 

3 

4 

              

P5 1 

2 

3 

4 
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Tabel 2. Data Pengamatan unsur hara makro (NPK) 

Perlakuan 

Konsentrasi 

Ulang

an ke 

- 

Unsur Hara 

Nitrogen 

(N) 

Fosfor 

(P) 

Kalium 

(K) 

P0 1 

2 

3 

4 

   

P1 1 

2 

3 

4 

   

P2 1 

2 

3 

4 

   

P3 1 

2 

3 

4 

   

P4 1 

2 

3 

4 

   

P5 1 

2 

3 

4 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti 

dari subjek atau objek penelitian. Adapun teknik yang termasuk 

pengumpulan data ini adalah metode observasi yang dilakukan di 

laboratorium.metode ini dilakukan dengan cara mengamati kandungan 

unsur makro (N,P, dan K) dan nilai pH pupuk cair yang diteliti.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari 

objek atau subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara studi 

literatur yang berhubungan dengan penelitian, data-data ini berisi semua 

informasiyang berhubungan dalam penyusunan laporan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran parameter, diolah dan 

dianaliasis statistik secara bertahap sesuai  dengan tujuan, yaitu sebagai berikut: 

1. Uji deskriptif dengan menggunakan grafik pengamatan kualitas 

pupuk organik cair limbah sayuran (kubis, sawi putih, dan sawi hijau). 

2. Uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test) untuk mengetahui varians 

populasinya normal atau tidak. 

3. Uji homogenitas (Levene’s Test) yang merupakan asumsi penting di 

dalam perhitungan analisis varians. Uji ini dilakukan untuk 

memastikan apakah asumsi masing-masing data sudah terpenuhi atau 

tidak. 

4. jika data diketahui normal dan homogen, maka uji dilanjutkan uji 

anava satu jalur yaitu teknik statistik parametrik yang digunakan 

untuk menguji perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data berskala 

interval atau rasio yang berasal dari 1 variabel bebas. Hipotesis uji 

anava satu jalur dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
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Ho: Tidak ada pengaruh konsentrasi ragi terhadap kualitas NPK pupuk 

organik cair limbah sayuran. 

Hi: Ada pengaruh konsentrasi ragi terhadap kualitas NPK pupuk 

organik cair limbah sayuran. 

5. Jika hasil anava menunjukkan adanya perbedaan maka analisa 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) atau disebut juga Uji 

Tukey. Uji Tukey memiliki prosedur pengujian yang mirip dengan 

LSD, yaitu mempunyai satu pembanding dan digunakan sebagai 

alternative pengganti LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan 

rata-rata perlakuan setelah uji Analisis Ragam dilakukan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


