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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2017. 

Lokasi penelitian di Laboratorium Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Hasil Perikanan Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. 

3.2. Bahan dan Alat 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan baku yaitu: feses kerbau yang 

berasal dari ternak kerbau di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan limbah sayur kol (Brassica oleracea) yang 

berasal dari Pasar Simpang Baru, air dan EM- 4. 

Bahan kimia untuk analisis N adalah H2SO4, CuSO4, K2SO4, NaOH, HCl 

0.1N, H3BO3 0.1N dan mix indicator. Bahan kimia untuk analisis P adalah 

KH2PO4 standar, K2S2O8, H2SO4 pekat NaOH, indikator fenolptalin dan aquades. 

Untuk analisis K adalah KCl standar. 

Peralatan yang digunakan yaitu: cangkul, skop, pisau, terpal, ember,  

timbangan, kamera digital, gelas ukur, sepatu boat, sarung tangan , masker, alat 

tulis, dan saringan.  

Alat-alat analisis kimia adalah termometer, termohigrometer, pH meter,   

Oven, Tanur, Flame Spectrophotometer untuk analisis kadar C, N, P, K dan C/N 

kompos. 
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3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Experimen  dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 3 perlakuan dan 6 ulangan.  

P1 = Ratio C/N 17.07778 (100 % Limbah Sayur Kol) 

P2 = Ratio C/N 19.71061 (50 % Limbah Sayur Kol dan 50 % Feses Kerbau) 

P3 = Ratio C/N 22.34343 (100% Feses Kerbau) 

3.3.2. Prosedur Penelitian 

Adapun langkah-langkah prosedur pembuatan kompos dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan C, N, dan C/N feses kerbau dan sampah sayur kol. 

Hasil analisis feses kerbau dan limbah sayur kol digunakan sebagai acuan 

untuk membuat campuran bahan isian dalam pembuatan kompos sesuai dengan 

kelompok perlakuan perbedaan tingkat ratio C/N. (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Hasil Analisis Feces Kerbau dan Limbah Sayur Kol 

No Kode Sampel 

Pengabuan Kjedhal 

C/N 

Kadar 

Air 

Bahan 

Kering 

C-Organik 

(%) 

N-Total 

(%) 
(%) (%) 

1 Feses kerbau 44,24 1,98 22,39 82,12 17,88 

2 Limbah sayur kol 46,11 2,70 17,06 89,83 10,17 

Hasil analisis Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau (2016). 

 

Menurut SNI-7030-2004, ratio C/N kompos yang baik yaitu 10-20. Rasio 

C/N feses kerbau adalah 22,39. Perlakuan yang diterapkan adalah P1 = Ratio C/N 

17.07778, P2 = Ratio C/N 19.71061, dan P3 = Ratio C/N 22.34343. Selanjutnya 

untuk menghitung massa bahan komposan tiap- tiap perlakuan menggunakan 

rumus  Richard  dan  Trautmann (2005), yaitu : 
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Keterangan : 

R =  Nisbah C/N bahan komposan 

Q1  =  Massa feses kerbau  (kg) 

Q2  =  Limbah sayur kol (kg) 

C1   =  Kadar C feses kerbau (%) 

C2   =  Kadar C Libah sayur kol (%) 

N1   =  Kadar N feses kerbau (%) 

N2  =  Kadar N Limbah sayur kol (%) 

M1  =  Kadar air feses kerbau (%) 

M2  =  Kadar air Limbah sayur kol (%) 

Campuran antara feses kerbau dan limbah sayur kol di hitung kadar airnya. Kadar 

air untuk rasio P1 = Ratio C/N 17.0778 yaitu 89.83%, untuk P2 = Ratio C/N 

19.7101 yaitu 80.17%, dan untuk P3 = Ratio C/N 22.34343 yaitu 82,12%. Kadar 

air ini digunakan untuk mengetahui air yang dibutuhkan untuk pengenceran agar 

mencapai kadar air optimal yaitu 50% (SNI-09-7030-2004). Inokulum 

ditambahkan sebanyak 1% dari air pengencer. Rumus untuk mencari banyaknya 

penambahan air yaitu : 

 

Keterangan : 

 

 

Hasil penambahan air dan inokulan tertera pada Tabel 3.2. 

 

 

 

V1 . M1 = V2 . M2 

V1  = Volume bahan 1 

V2  = Volume bahan 2 

 M1 = Konsentrasi bahan 1 

M2 = Konsentrasi bahan 2 
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Tabel 3.2. Komposisi Bahan Penelitian Feses Kerbau dengan Limbah Sayur Kol 

pada Setiap Perlakuan. 

Komposisi 

Rasio C/N 

P1 = Ratio C/N 

17.07778 

P2 = Ratio C/N 

19.71061 

P3 = Ratio C/N 

22.34343 

Feses kerbau 

Persentase (%) 

Jumlah (kg/20 kg bahan) 

limbah sayur kol 

Persentase (%) 

Jumlah (kg/20 kg bahan) 

Inokulum 1%(l) 

Air (1/20 kg) 

 

0 % 

0 kg 

 

100 % 

20 kg 

79 mL 

7,9 L 

 

44 % 

8,8  kg 

 

56 % 

11,2 kg 

53 mL 

5,3 L 

 

100 % 

20 kg 

 

0 % 

0 kg 

64 mL 

6,4 L 

 

2. Persiapan komposter 

Komposter adalah tempat atau wadah fermentasi kompos. Dalam penelitian 

ini menggunakan ember cat sebagai komposter. 

3. Persiapan bahan 

4. Pencampuran bahan 

Pencampuran bahan dilakukan dalam ember plastik dengan mencampurkan 

feses kerbau dan limbah sayur kol sesuai perlakuan pada Tabel 3.2, 

kemudian bahan diaduk hingga semua bahan tercampur homogen. 

5. Tahap fermentasi 

Fermentasi dilakukan selama 4 minggu, dalam proses fermentasi dilakukan 

pengukuran suhu, pH, dan pembalikan kompos perminggu. 

6. Pencatatan nilai C, N, P, K, C/N, suhu dan pH akhir 

Setelah proses fermentasi selesai atau sudah mencapai waktu 4 minggu 

kemudian dilakukan pengukuran C, N, P, K, C/N, suhu dan pH akhir, 

dengan mengambil sampel kompos setelah fermentasi sebanyak 10 ml 

kemudian dibawa ke Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Riau. 
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Untuk lebih jelasnya penelitian akan dilakukan seperti Gambar 3.1 pada 

skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kompos matang 

  

 

3.4. Peubah yang Diukur 

Peubah yang di ukur dalam penelitian ini adalah kandungan C, N, P, K 

Rasio C/N, Nilai pH, suhu dan warna kompos diamati selama proses 

pengomposan sebagai data pendukung.  

Penimbangan  

Limbah sayur kol dan feses kerbau 

Timbangan 

 

 

Pencampuran  

Penumpukan  

Kotak pengomposan 

Pembalikan, 

pengukuran suhu 

dan pH/ minggu 

selama 4 minggu. 

Kotak pengomposan 
Proses 

pengomposan  

(30 hari) 

Analisis C,N, P, K dan rasio C/N 

Gambar 3.1. Tahap pengomposan 

Analisa awal bahan untuk pembuatan 

kompos 

Persiapan alat dan bahan 

Penghitungan massa kompos 

untuk setiap sampel 
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3.5. Teknik Pengambilan Data 

Pengamatan dan pengambilan data dilakukan berdasarkan hasil analisa yang 

meliputi : 

3.5.1. Kandungan Karbon (C-organik) 

Kandungan C-organik dianalisis dengan menggunakan metode Walkey and 

Black (Thom dan Utomo., 1991). Analisis ini dilakukan pada awal dan akhir 

proses pengomposan. Sampel sebanyak 0,2 g yang lolos ayakan 2 mm ditimbang 

dan dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 ml. Sebanyak 10 ml kalium 

bikromat 1 N ditambahkan ke dalam labu. Ditambahkan 15 ml asam sulfat pekat 

dan digoyang secara perlahan dengan cara memutar labu selama 2 menit. 

Diusahakan agar sampel tidak naik keatas sisi bagian atas gelas labu sehingga 

tidak terjadi kontak dengan pereaksi. Labu akan menjadi panas saat asam sulfat 

ditambahkan dan dibiarkan selama 30 menit. Sebanyak 100 ml air ditambahkan 

dan dibiarkan hingga dingin. Tambahkan 5 ml asam fosfat pekat, 2,5 ml larutan 

NaF 4% dan 5 tetes indikator difenilamin. Sampel dititrasi dengan larutan 

ammonium sulfat besi (2+) 0,5 N hingga warna larutan berubah dari coklat 

kehijauan menjadi lebih keruh (turbid blue). Dititrasi tetes demi tetes dan labu 

digoyang terus menerus hingga warna berubah dengan tajam menjadi hijau terang. 

Sampel blangko disiapkan dan dilakukan prosedur yang sama. 

Perhitungan :  

 

Keterangan : s = ml titrasi sampel 

t = ml titrasi blanko 

ml K2Cr207 x (1-s/t) 

% C =     x 0,3886 % 

Berat sampel tanah 
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3.5.2. Kandungan Nitrogen (N)  

Kadar total N diuji dengan metode Kjeldahl (AOAC, 1990). Sampel di 

timbang sebanyak 0,50 gram, dimasukkan kedalam labu Kjeldahl ditambahkan 

campuran selen 1 gram, dan 3 ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung, didestruksi 

selama 4 jam. Setelah didestruksi sampel didinginkan selama 30-40 menit 

dipindahkan kedalam labu ukur 50 ml dipaskan dengan aquades sampai tanda 

tera, dikocok agar homogen. Sampel didestilasi tambahkan 10 ml ekstrak 

destruksi dimasukan kedalam labu didih ditambahkan 10 ml NaOH 40% dan 

aquades ½ volume labu. Penampungan destilasi tambahkan 10 ml H3BO3 1% 

tambah 3 tetes mix indicator. Distilasi berakhir bila H3BO3  berubah warna 

menjadi hijau. Hasil destilasi dititrasi dengan mengunakan H2SO4 0.5 N.  

Kadar N di hitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Vc  = Volume titrasi 

Vb = Volume blangko 

Fp  = Faktor pengenceran 

Bst N = Berat setera N 

B.Sseb = Berat sampel sebenarnya 

 

3.5.3. Kandungan Fosfor (P) 

Pengujian P dengan metode Ammonium Molibdate Colorimetric (Rump and 

Krist., 1992), pertama-tama timbang 1 gram sampel, ditambahkan pengekstrak 

NaHCO3 0,5 N 20 ml, kemudian shaker selama 60 menit dan sentrifuge 30 menit. 

filtrat disaring atau didekantasi lalu pipet 2 ml ekstrak masukkan ke dalam tabung 

reaksi. Sampel dan deret standar masing-masing ditambah 10 ml pereaksi pewarna 

P, dikocok dan dibiarkan 30 menit. Ukur  absorbansinya  pada panjang gelombang 

(Vc – Vb) × N H2SO4 × FP × Bst N 

% N =       × 100% 

B.Sseb (mg) 
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830 nm. Konsentrasi larutan standar H2PO4 yang digunakan adalah 5, 10, 15, 20, 

dan 25 ppm. Larutan dibuat menjadi 100 ml dengan aquades dan P ditentukan 

dengan spektrofotometer. 

3.5.4. Kandungan Kalium (K) 

Pengujian K dengan metode Flamephoptometric (Rump and Krist., 1992), 

timbang 5 gram sampel lalu masukkan dalam botol kocok. Tambahkan 25 ml 

NH4OAc pH=7, shaker selama 60 menit kemudian sentrifuge pada 2400 rpm 

selama 30 menit. Saring filtrat dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, 

sedangkan endapannya dibilas dengan etanol 95% sebanyak 20 ml, selanjutnya 

dishaker 60 menit dan sentifuge selama 30 menit (ulangi langkah tersebut 

sebanyak tiga kali). Masukkan semua hasil ekstraksi kedalam labu ukur 100 ml 

kemudian tambahkan aquades hingga tanda batas. Filtrat ulang, setelah disaring 

diamati absorbansinya dengan flamephotometer  pada panjang gelombang 766.5 

nm. 

3.5.5. Pengukuran C/N rasio  

C/N rasio adalah perbandingan jumlah karbon dengan nitrogen dalam suatu 

bahan. Selain pengamatan secara visual (fisik), analisis rasio C/N adalah 

parameter yang diuji pertama kali karena salah satu parameter penting untuk 

mengetahui kualitas kompos matang atau belum. Rasio C/N ini juga diatur 

didalam SNI (Standar Nasional indonesia) atau Keputusan Menteri Pertanian 

tentang kualitas kompos. Rasio C/N kompos yang dizinkan SNI-09-7030-2004 

adalah 10-20. 

Pengukuran rasio C/N dilakukan dengan menghitung perbandingan nilai 

Total C organik dan Nitrogen Total yang diperoleh dari data hasil analisis. 
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Perhitungan :  

 

3.5.6. pH  

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter (soil tester), pH 

diukur dengan menancapkan soil tester ke dalam kompos atau dalam sampel pada 

setiap ulangan sebanyak tiga kali kemudian dicatat angka yang tertera di soil 

tester tersebut. 

3.5.7. Suhu 

Suhu kompos diukur setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan 

termometer dan setiap selesai pengukuran dilakukan pengadukan. 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan analisis ragam 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) menurut Steell & Torrie (1993), model linier 

rancangan acak lengkap sebagai berikut : 

Yij = µ + i + ∑ij 

Keterangan :Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke j 

µ : rataan umum 

τi : pengaruh perlakuan ke-i 

€ij : pengaruh galat dari perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i : 1, 2, dan 3 

j : 1, 2, 3 dan 4 

Data di tampilkan dalam bentuk tabel hasil analisis sidik ragam di sajikan pada 

tabel 3.2. 

         Nilai C-Organik 
Rasio C/N = 

         Nilai N- Total 
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Tabel 3.3. Analisis sidik ragam 

Sumber 

Keragaman 

Derajat 

bebas (db) 
JK KT F Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG - - 

Galat t (r-1) JKG KTG - - - 

Total tr-1 JKT - - - - 

 

Keterangan :  

Faktor koreksi  (FK)   = 

Jumlah kuadrat total (JKT)  =     

Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) =             -  

Jumlah kuadrat galat (JKG)  =  JKT-JK 

Kuadrat tengah perlakuan (KTP) =  

Kuadrat tengah galat (KTG)  =  

F hitung    =  

Jika hasil yang diperoleh menunjukkan berbeda nyata atau sangat nyata, maka 

dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 

∑(Yi)
2
 

r 

∑(Yi)
2
 

r 

(Y...)
2
 

rt 

- FK 

JKP 

dbP 

KTP 

KTG 
JKG 

dbG 


