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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat  

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2017 di Laboratorium 

Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN 

Suska Riau dan  di Laboratorium Buangan Padat Padang, Sumatera Barat. 

 

3.2.      Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini ialah Botol 1500 mL, botol 

600 mL, timbangan, lesung, pisau, plastik dan pH meter. Bahan yang digunakan 

adalah kubis, bayam, sawi, gula merah, air cucian beras dan aquadest. 

 

3.3. Metode Penelitian  

 Metode penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah sayuran 

yang terdiri dari 3 taraf yaitu : M1 = kubis, M2 = kangkung, M3 =sawi. Faktor 

kedua yaitu lama fermentasi yang terdiri dari : H1 = fermentasi 2 minggu, H2 = 

fermentasi 4 minggu. Dari kedua faktor tersebut diulang sebanyak 3 kali sehingga 

diperoleh 18 pengulangan. 

 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan H1 H2 

M1 M1H1 M1H2 

M2 M2H1 M2H2 

M3 M3H1 M3H2 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.   Persiapan Bahan Untuk MOL 

Bahan–bahan yang digunakan berasal dari jenis sayuran yang mudah 

didapat yaitu kubis, kangkung, dan sawi. Sayuran yang digunakan untuk dijadikan 

bahan MOL yaitu sayur yang tidak layak dikonsumsi lagi, baik dari sampah 

rumah tangga ataupun dari pasar.  



13 
 

3.4.2.   Pembuatan  Pupuk Organik Cair MOL 

Pembuatan MOL sayuran kubis, kangkung, dan sawi adalah  siapkan 600 

g jenis sayur yang dicacah dan  dihaluskan dengan lesung, 100 g gula merah, 1 

liter air cucian beras. Suhastyo (2011) Air cucian beras dicampur dengan gula 

merah yang telah diiris halus kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dilakukan 

pengocokan sampai gula larut dengan keadaan botol tertutup. Sayuran yang telah 

dihaluskan dimasukkan ke dalam botol yang berisi campuran gula merah dan air 

cucian beras, Bahan dikocok kembali sampai semua bahan tercampur merata. 

Kemudian tutup botol dengan penutupnya dan MOL difermentasikan  selama 14 

hari (Juanda dkk., 2011), dan 28 hari (Budiyani dkk., 2016). Berikut Gambar 3.1. 

bagan pembuatan MOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan pembuatan MOL 

 

3.4.3. Pengamatan Laboratorium  

 Pengamatan ini dilakukan di laboratorium yang menganalisis sifat kimia 

larutan meliputi analisis N-total, P-tersedia, K-tersedia, C-organik dan pH. 

 

 

Bahan dihaluskan 

 

 

Bahan ditimbang  

600 g sayur, 100 g gula merah 1 liter air cucian beras 

600 g sayur + 100 g gula merah + 1 liter air cucian beras 

Dimasukkan dalam botol 1500 ml 

Hubungkan botol 1500 ml yang berisi larutan MOL 

Ke botol 600 ml berisi air 

Dibiarkan terfementasi selama 

2 minggu dan 4 minggu 
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1. Analisis N-total 

Metode analisis N-total yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

Kjeldhl yang mengkonversikan nitrogen dalam bentuk (NH4)2SO4 (Utami dan 

Handayani, 2003). Sampel sebanyak 5 mL ditambahkan dengan H2SO4 pekat 

dengan katalis selenium mixture (Se+CuSO4+Na2SO4). Kemudian didestruksi 

sampai menjadi jernih/ putih (semua N diubah menjadi (NH4)2SO4). Sampel 

didinginkan setelah itu didestilasi dengan menambahkan 20 mL NaOH 50% untuk 

melepaskan NH3 yang ditampung dengan larutan asam borat 1%. Sampel yang 

telah didestilasi selanjutnya dititrasi dengan HCI encer (0,05N) dengan indikator 

Conway (Fitria, 2008). 

2. P-tersedia 

Fosfor tersedia dianalisis dengan menggunakan metode Bray atau Bray I 

(pengukuran dengan spektrophotometer). Sampel sebanyak 1 mL diekstrak 

dengan 10 mL larutan Bray I1 (NH4F + asam) disaring, kemudian ditambahkan 

dengan larutan amonium molibdat+asam borat dan direduksi dengan pereduksi 

asam askorbat sampai timbul warna biru. Kerapatan optik sampel diukur dengan 

menggunakan spectrophotometer dengan panjang gelombang 660 nm sebagai 

pembanding dilakukan penetapan deret standar dengan konsentrasi fosfor 

0,1,2,3,4,5 ppm. 

3. K-tersedia 

Penentuan nilai K-tersedia menggunakan metode Flamefotometri. 

Menimbang 0,5 g sampel ke dalam labu Kjdahl, ditambah 5 mL HNO3 pa dan 0,5 

ml HCIO4 pa, dikocok-kocok dan dibiarkan semalam kemudian dipanaskan mulai 

dengan suhu 100
o
C setelah uap kuning habis suhu dinaikkan 200

o
C. Distruksi 

diakhiri bila sudah keluar uap putih dan cairan dalam labu tersisa 0,5 mL 

kemudian didinginkan dan diencerkan dengan H2O dan volume didapatkan 50 

mL, dikocok hingga homogen dan dibiarkan semalam atau disaring dengan kertas 

saring W-41 agar didapat ekstrak jernih (ekstrak A). Memipet 1 mL ekstrak A 

dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL ditambah aquades hingga tanda batas 

kemudian dikocok sampai homogen (ekstrak B). Mengukur K dengan 

menggunakan SSA dengan deret dasar pembanding (Sulaeman dkk., 2005). 
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4. C-organik 

Penentuan nilai C-organik menggunakan metode walky and Black dengan 

cara langsung (Djuwanti dkk., 2007). Sampel sebanyak 1 mL di tambahkan 

dengan 10 mL K2Cr2O7 dan 5 mL H2SO4 pekat, kemudian di panaskan di atas 

penangas air  sampai semua sampel melarut. Sampel yang sudah larut diencerkan 

menjadi 100 mL dengan akuades. Larutan ini kemudian dipipet 10 ml kedalam 

erlemeyer dan ditetesi indikator feroin 3 tetes (feroin adalah campuran 

FeSO4.7H2O dan ortho pnenantrolin), selanjutnya dititrasi dengan larutan FeSO4 

0,5 N sampai terjadi perubahan warna hijau menjadi coklat. 

5. Analisis pH 

Nilai pH selama penguraian bahan organik diukur dengan menggunakan 

pH meter. pH meter yang akan digunakan dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara  

mencelupkan elektroda ke dalam larutan buffer yang telah diketahui pH-nya.  

Kemudian elektroda tersebut dibilas dengan aquades dan dicelupkan kembali ke  

dalam aquades, skala pH meter diatur di angka 7. Elektroda dibilas  dengan 

aquades dan dikeringkan dengan tisu. Setelah dikalibrasi pH meter dapat  

digunakan untuk mengukur pH sampel, dengan cara mencelupkan elektroda ke  

dalam 50 mL sampel yang dimasukan ke dalam erlenmeyer (Fitria, 2008). 

 

3.5. Analisis Data 

Model RAL faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) yang 

digunakan adalah: Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Keterangan: 

Yijk      : Hasil pengamatan pada faktor M pada taraf ke-i dan faktor H pada taraf   

ke-j dan pada ulangan ke-k 

µ  : Rataan nilai tengah 

αi  : Pengaruh faktor M pada taraf ke-i 

βj : Pengaruh faktor H pada taraf ke-j 

(αβ)ij   : Pengaruh interaksi dari faktor M pada taraf ke-i dan faktor H pada taraf 

ke-j 

εijk      : Pengaruh galat dari faktor M pada taraf ke-i dan faktor H pada taraf ke-j 

dan pada ulangan ke-k 
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 Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara 

statistik mengunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap (Tabel 

3.2). 

Tabel 3.2. Sidik Ragam RAL 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas (DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

0.

05 

0.01 

M m-1 JKM KTM KTM/KTG - - 

H h-1 JKH KTH KTH/KTG - - 

M x H (m-1)(p-h1) JK(MH) KT(DP) KT(MH)/KTG - - 

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

Total  r mh-1 JKT - - - - 

 

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK) = 
   

   
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) =        - FK 

Jumlah Kuadrat Faktor M (JKM) =∑
    

  
 – FK 

Jumlah Kuadrat Faktor H (JKH) = ∑ 
     

  
 – FK 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor D dan P {JK(MH)} = JKP – JKM – JKH 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JK(MH) – JKK 

 Uji lanjut yang akan dilakukan adalah Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) taraf 5%. Model Uji Jarak Duncan adalah sebagai berikut: 

UJD α=Rα ( , DB Galat x √            

Keterangan: 

α = Taraf uji nyata 

  = Banyaknya perlakuan 

R = Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

 


