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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai Juni 2017 di 

Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan 

Peternakan UIN Suska Riau. Analisis Kimia MOL dilakukan pada Laboratorium 

Buangan Padat, Padang.  

 

3.2.   Bahan dan Alat 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini ialah Botol 1500 ml, botol 600 ml, 

lesung, Pisau, plastik, selang, timbangan, dan, pH meter. Sedangkan bahan yang 

digunakan ialah: pepaya, pisang, nanas, gula merah, air 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 jenis 

buah yang terdiri dari : B1 = Pepaya, B2 = Pisang, B3 = Nanas. Faktor kedua yaitu 

lama fermentasi yang terdiri dari : M1 = Fermentasi 2 minggu, M2 = Fermentasi 4 

minggu. Dari kedua faktor tersebut diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 36 

pengulangan.  

 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan M1 M2 

B1 B1M1 B1M2 

B2 B2M1 B2M2 

B3 B3M1 B3M2 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.  Persiapan Bahan Untuk MOL 

Bahan–bahan digunakan jenis buah-buahan yang mudah didapat yaitu 

pepaya, pisang dan nanas. Buah yang digunakan yaitu buah yang tidak berguna 

lagi yang diperoleh pasar buah Arengka. Kriteria buah yang digunakan ialah buah 

yang telah busuk atau telah melebihi proses kematangan buah yaitu tingkat 

kematangan buah lebih dari tujuh karena buah tersebut tidak layak dikonsumsi 
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(Antarlina, 2009). Dalam pembuatan larutan MOL bahan baku berupa buah 

sebelumnya dihaluskan dan ditimbang sebanyak yang dibutuhkan. 

 

3.4.2.  Pembuatan Pupuk Organik Cair MOL 

Bahan yang digunakan adalah daging dan kulit buah yang dihaluskan 

menggunakan lesung. Cara pembuatannya adalah masing-masing buah diambil 

600 g, 100 g gula merah, 1 liter air cucian beras (Seni dkk, 2013). Bahan tersebut 

dimasukkan ke dalam botol, selanjutnya diaduk sebentar kemudian tutup botol 

yang sudah terpasang selang hubungkan ke air dan dibiarkan terfermentasi selama 

2 minggu dan 4 minggu. Berikut (gambar 3.1.) bagan pembuatan MOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan pembuatan MOL 

 

3.4.3.   Pengamatan  

Pengamatan ini dilakukan di laboratorium yang menganalisis sifat kimia 

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

1. Analisis N-total 

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

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

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

Bahan ditimbang  

600 gr buah, 100gr gula merah 1 liter air cucian beras 

Bahan dihaluskan 

 

 

600 gr buah + 100gr gula merah + 1 liter air cucian beras 

Diamasukkan 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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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. Analisis 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. Analisis K-tersedia 

Penentuan nilai K-tersedia menggunakan metode Flamefotometri. 

Menimbang 0,5 g sampel kedalam 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 yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pH 

meter. Dengan cara pH meter dikalibrasi/distandarisasi dengan memasukkan 

elektroda pH meter kedalam larutan buffer pH 7,00 sehingga pembacaan 

menunjukkan pH 7,00 lalu keluarkan elektroda pH meter dikeluarkan dari larutan 

buffer kemudian bersihkan dengan aquades wadah yang kan dimasukkan sampel 

setelah bersih, masukkan sampel berupa MOL kedalam wadah kemudian 

masukkan elektroda kedalam wadah, pembacaan pH meter menyatakan pH 

(Alfian, 2004). 
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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 yang diperoleh akan dianalisi menggunakan : 

1. Perbandingan dengan standar pupuk cair 

Hasil analisis yang dilakukan di laboratorium akan dibandingkan dengan 

Standar minimal pupuk cair berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

70/SR. 140/10/2011. 

2. Analisis Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

Model RAL faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) yang 

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

Keterangan: 

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

ke-j dan pada ulangan ke-k 

µ  : Rataan nilai tengah 

αi  : Pengaruh faktor B pada taraf ke-i 

βj : Pengaruh faktor M pada taraf ke-j 

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

ke-j 

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

dan pada ulangan ke-k 

 Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara 

statistik mengunakan Analisis Sidak Ragam Rancangan Acak Lengkap (Tabel 

3.2). 
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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% 

B b-1 JKB KTB KTB/KTG - - 

M m-1 JKM KTM KTM/KTG - - 

B x M (b-1)(m-1) JK(BM) KT(BM) KT(BM)/KTG - - 

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

Total  r bm-1 JKT - - - - 

 

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK) = 
   

   
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) =        - FK 

Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) =∑
    

  
 – FK 

Jumlah Kuadrat Faktor M (JKM) = ∑ 
     

  
 – FK 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor B dan M {JK(BM)} = JKB – JKM – JKP 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKM – JK(BM) – JKK 

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

(DMRT) taraf 5%. Model DMRT 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 


