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III. MATERI DAN METODE 

3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017 sampai Juni 2017 di 

Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian 

dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Analisis 

Kimia MOL dilakukan pada Laboratorium Buangan Padat, Padang. 

 

3.2.   Bahan dan Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol plastik 1500 mL, 

selang, pisau, lesung, alat tulis, timbangan, pH meter. Bahan yang digunakan 

meliputi nasi basi, ampas tahu, bonggol pisang, gula merah, dan air cucian beras.  

 

3.3.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

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

asal yang terdiri dari 3 taraf yaitu : M1 = nasi basi, M2= ampas tahu dan M3 = 

bonggol pisang. Faktor kedua yaitu lama fermentasi yang terdiri dari: H1 = 

fermentasi 2 minggu dan 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 Pembuatan MOL 

 Bahan-bahan yang digunakan berasal dari sisa-sisa atau limbah yang bisa 

dikatakan tidak digunakan lagi seperti bonggol pisang, ampas tahu dan nasi basi. 

Bonggol pisang yang digunakan adalah bonggol pisang kepok yang berasal dari 

batang pisang kepok yang dipanen. Ampas tahu didapat dari pabrik pengolahan  
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tahu, ampas tahu pada umumnya hanya digunakan untuk pakan ternak, oleh 

karena itu bisa dinaikkan nilai ekonominya menjadi pupuk organik cair MOL. 

Nasi basi adalah limbah rumah tangga yang hampir setiap hari diproduksi, jadi 

nasi basi yang digunakan didapat dirumah.  

 

3.4.2.  Pembuatan Larutan MOL 

1. MOL Nasi basi 

 MOL nasi basi dibuat dengan cara mendiamkan 600g nasi basi ditempat 

yang tidak terkena sinar matahari langsung agar nasi basi ditumbuhi jamur, 

masukkan 1 liter air cucian beras ke dalam botol plastik, masukkan 100g gula 

merah yang telah diiris, aduk hingga larut sempurna kemudian masukkan nasi basi 

yang telah ditumbuhi jamur tersebut, aduk hingga tercampur rata, tutup wadah 

menggunakan plastik yang sudah terpasang selang, hubungkan ke air, dan 

dibiarkan terfermentasi selama 2 minggu dan 4 minggu.  

2. MOL Ampas tahu 

  MOL ampas tahu dibuat dengan cara memasukan 1 liter  air cucian beras 

ke dalam botol plastik, masukkan 100g gula merah yang telah diiris, aduk hingga 

larut sempurna kemudian campurkan 600g ampas tahu, aduk hingga tercampur 

rata, tutup wadah menggunakan plastik yang sudah terpasang selang hubungkan 

ke air, dan dibiarkan terfermentasi selama 2 minggu dan 4 minggu. 

3. MOL Bonggol pisang 

 MOL bonggol pisang dibuat dengan cara iris-iris bonggol pisang terlebih 

dahulu kemudian bonggol pisang dihaluskan dengan cara ditumbuk menggunakan 

lesung dimasukkan 1 liter air cucian beras kedalam botol plastik dimasukkan 100g 

gula merah yang telah diiris, aduk hingga larut sempurna kemudian campurkan 

600g bonggol pisang yang telah dihaluskan, aduk hingga tercampur rata, tutup 

wadah menggunakan plastik yang sudah terpasang selang hubungkan ke air, dan 

dibiarkan terfermentasi selama 2 minggu dan 4 minggu. 

 

3.4.3. Pengamatan Laboratorium  

 Pengamatan ini dilakukan di laboratorium yang menganalisis sifat kimia 

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



 

15 
 

1.  Analisis N-total 

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

Kjeldhl yang mengkonversikan nitrogen dalam bentuk (NH4)
2 

SO4 (Utami dan 

Handayani, 2003). Senyawa nitrogen organik dioksidasi dalam asam sulfat pekat 

dengan katalis campuran selen membentuk (NH4)
2
 SO4. Kadar amonium dalam 

ekstrak ditetapkan dengan cara destilasi. Hasil ekstrak dibebaskan dengan 

penambahan larutan NaOH, selanjutnya NH3 yang dibebaskan diikat oleh asam 

dan dititar dengan larutan baku H2SO4 menggunakan petunjuk conway (Sulaeman 

dkk., 2005)  

2. P-tersedia 

Penentuan nilai P-tersedia menggunakan metode Bray, fosfat dalam 

keadaan asam akan diikat sebagai senyawa Fe, Al-fosfat yang sukar larut. NH4F 

yang terkandung dalam pengekstrak Bray akan membentuk senyawa rangkai 

dengan Fe & Al dan membebaskan ion PO4
3- 

 (Sulaeman dkk., 2005). 

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 (Makiyah, 2013). 

4.  Analisis pH 

Analisis pH pada penelitian ini ialah menggunakan alat pH meter. Dengan 

cara dikalibrasi/distandarisasi pH meter dengan memasukkan elektroda pH meter 

kedalam larutan buffer pH 7,00 sehingga pembacaan menunjukkan pH 7,00. 

Dikeluarkan elektroda pH meter dari larutan buffer, kemudian dibersihkan dengan 

aquadest yang berada dalam washing bottle. Setelah bersih dimasukkan  elektroda 
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kedalam contoh larutan yang akan dianalisis. Pembacaan pada pH meter 

menyatakan pH (Alfian, 2004). 

5.  C-organik 

Penentuan nilai C-organik menggunakan metode Walky and Black dengan 

cara langsung (Djuwanti dkk., 2007). Karbon sebagai senyawa organik akan 

mereduksi Cr
6+

 yang bewarna jingga menjadi Cr
3+

 yang bewarna hijau dalam 

suasana asam. Intensitas warna hijau yang terbentuk setara dengan kadar karbon 

dan dapat diukur dengan spektofotometer pada panjang gelombang 561 nm 

(Sulaeman dkk., 2005). 

 

3.5. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara 

statistik mengunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap (Tabel 

3.2). 

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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Tabel 3.2. Sidik Ragam RAL 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

5% 1% 

M m-1 JKM KTM KTM/KTG - - 

H h-1 JKH KTH KTH/KTG - - 

M x H (m-1)(h-1) JK(MH) KT(MH) 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 M dan H {JK(MH)} = JKM – JKH – JKP 

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

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

(DMRT) taraf 5%. Model Duncan’s Multiple Range test adalah sebagai berikut: 

DMRT α=Rα (ρ, DB Galat) x √            

Keterangan:  

α = Taraf uji nyata  

ρ = Banyaknya perlakuan 

R = Nilai dari tabel DMRT 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

 

 


