
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
Dalam melakukan sebuah penelitian ini dilakukan untuk mencari sebuah 

alternatif baru dalam proses pengolahan batang pisang yang tidak dimanfaatkan 

oleh petani untuk memperoleh sebuah hasil rancangan produk yang memiliki nilai 

tambah yang berguna bagi pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimen yang dilakukan di Kebun Bokashi Percontohan 

Penerapan Teknologi Pertanian Akrab Lingkungan Sistem Effective 

Microorganisme Kerjasama Universitas Riau – PT. Caltex Pacifik Indonesia. 

Adapun tahapan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pembuatan pupuk organik cair dengan menggunakan batang pisang  

2. Penambahan zat EM4 (Effective Microorganisms 4) dalam pembuatan 

pupuk organik cair sebagai alat mempercepat terbentuknya pupuk organik 

cair. 

3. Pembuatan pupuk organik cair untuk perancangan produk ramah 

lingkungan dengan cara ekstraksi. 

4. Melakukan perbandingan pupuk organik cair dengan melakukan 

pemberian air pada pupuk cair dan dengan tidak memberikan air terhadap 

pupuk cair, ini berfungsi untuk melihat kualitas dari pupuk yang diberi 

perbedaan tersebut. Selanjutnya, melakukan uji coba terhadapa tanaman 

sayur bayam. 

 

 Pembuatan pupuk organik cair ini bertujuan untuk menganalisa prospek 

pasar di kalangan petani dan juga sebagai produk alternative yang tidak merusak 

lingkungan dalam sektor industri pertanian, serta untuk melindungi manusia agar 

tidak ada zat kimia yang masuk kedalam tubuh setelah memakan sayuran atau 

tumbuhan setelah dipanen. Dimana tumbuhan tersebut sebelumnya telah diberi 

pupuk organik cair dari bahan batang pisang yang tidak mengandung zat kimia 

yang merusak lingkungan dan tubuh manusia. Batang pisang yang digunakan 

dalam pembuatan pupuk organik cair ini berasal dari limbah pertanian pisang 
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yang ada di wilayah Kebun Bokashi Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian 

Akrab Lingkungan Sistem Effective Microorganisme Kerjasama Universitas Riau 

– PT. Caltex Pacifik Indonesia. Kemudian diolah menjadi pupuk organik cair 

yang diproses dengan cara ekstraksi. Yang mana tujuan ekstraksi adalah untuk 

mengeluarkan zat yang diinginkan dari suatu campuran dan memisahkan zat yang 

tidak diinginkan dari campuran tersebut. Lalu dilakukan uji kandungan unsur hara 

yang terdapat di dalam pupuk organik cair tersebut 

 

3.1 Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel berikut:  

 Tabel 3.1 Bahan yang digunakan dalam penelitian dan beserta fungsinya 

No. Bahan Penelitian Jumlah Fungsi Harga 

1. Batang Pisang 1 kg 

Sebagai sampel untuk 

pembuatan pupuk organik 

cair 

Rp. - 

2. 

EM4 (Effective 

Microorganisms 

4) 

20 ml 

Untuk mengaktifkan 

bakteri pelarut dan 

meningkatkan kandungan 

humus tanah. 

Rp. 20.000 /Liter 

3. Gula Merah 500 ml 

Untuk mempercepat masa 

fermentasi dan 

pembentukan bakteri 

pembantu dalam 

fermentasi 

Rp.  7000 /Kg 

 

Tabel 3.2 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian dan fungsinya 

No. 
Alat-alat 

Penelitian 

Jumlah 

(buah/meter) 
Fungsi 

1. Penutup 1 
Untuk penutup kotak cat 

ketika proses fermentasi. 

 2. Pisau 1 
Alat pemotong batang pisang 

menjadi ukuran kecil. 
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Tabel 3.2 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian dan fungsinya (lanjutan) 

No. 
Alat-alat 

Penelitian 

Jumlah 

(buah/meter) 
Fungsi 

3. Timbangan 1 

Untuk mengukur banyaknya 

massa sampel yang 

digunakan. 

4. Kaleng Cat 1 
Tempat proses ektraksi pupuk 

organik cair. 

5. Tali 1,5 meter 

Untuk mengikat goni pada 

kotak cat agar udara dan 

makhluk hidup tidak masuk 

ke dalam pupuk. 

6. Tumbukkan Kayu 1 
Untuk menumbuk sampel 

dari ukuran besar ke kecil. 

7. Tempat Tumbukan 1 

Alat bantu untuk menumbuk 

batang pisang menjadi lebih 

halus atau kecil. 

  

3.2 Metodologi Rancangan Eksperimen Penelitian 

Pada gambar 3.1 diperlihatkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian eksperimen dimana alurnya seperti pada bagan ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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3.3 Gagasan dan Ide Penelitian 

Gagasan penelitian merupakan perluasan pengetahuan yang diperoleh dari 

sumber atau publikasi maupun dari pemikiran untuk memperbaiki suatu keadaan 

yang semula tidak menghasilkan apa – apa sampai bernilai guna. Dalam penelitian 

ini pemanfaatan limbah batang pisang timbul ketika dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, yang mana peneliti seblumnya menggunakan kulit buah pisang, dan 

batang pisang jantan, karena akan sangat berdampak untuk membuka wawasan 

dan pikiran melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk diteliti, juga 

akan erat kaitanya kepada kegiatan yang akan diteliti tersebut, sehingga diperoleh 

sebuah ide untuk melakukan penelitian tentang pembuatan pupuk cair dengan 

menggunakan batang pisang kepok. Melihat banyaknya limbah batang pisang 

kapok yang ada dilingkungan pertanian yang tidak dimanfaatkan, tetapi hanya 

dibiarkan tumbuh dan dibuang tanpa dipelihara. Perawatan pada tanaman pisang 

ini dilakukan sampai tanaman pisang ini berbuah setelah itu batangnya akan 

dibuang dan dibiarkan hidup tanpa dirawat. Limbah batang pisang ini sulit 

terbakar, karena memiliki kandungan air yang sangat banyak.  

Hal ini menimbulkan suatu pemikiran untuk mencari solusi yang dapat 

dilakukan dengan latar belakang menghindari pencemaran tanah pertanian pada 

saat ini, sehingga gagasan untuk merancang pupuk organik cair dengan 

menggunakan limbah batang pisang menjadi sebuah pemikiran untuk 

dilakukannya penelitian.  

Untuk membuat pupuk organik cair dari batang pisang ini, sangat 

dibutuhkan penelitian-penelitian sebelumnya, karena sangat erat kaitanya untuk 

penggunaan bahan yang akan di rancang. Adapun beberapa faktor penunjang 

dalam melakukan eksperimen penelitan ini adalah seperti buku tentang pembuatan 

pupuk cair, skripsi tentang pupuk cair, publikasi para peneliti, jurnal-jurnal dan 

prosiding mengenai pupuk organik cair, sehingga menjadi studi pustaka dalam 

melaksanakan penelitian ini. Sehingga akan tahu apa saja yang akan dibutuhkan 

dalam pembuatan pupuk organik cair dari batang pisang ini. Seperti bagaimana 

wacana untuk kembali kealam (back to nature) dengan potensi ramah lingkungan 

didalam bidang industri pertanian.  
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3.4 Persiapan Bahan Dasar atau Sampel 

Bahan atau sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Batang Pisang dan EM4 (Effective Microorganisms 4). Tanaman Pisang yang 

digunakan sebagai pembuatan pupuk organik cair adalah batangnya, yang 

digunakan nanti adalah air hasil fermentasi dari batang pisang dan EM4 (Effective 

Microorganisms 4) untuk dijadikan pupuk organik cair. 

 

3.4.1 Tahapan Memperoleh Batang Pisang 

1. Tanaman pisang yang siap dipanen. Bahan dasar diperoleh dari tanaman 

pisang di kebun bokashi, yaitu sebuah kebun penelitian di FMIPA 

Universitas Riau, dan tidak menutup kemungkinan masih banyak tempat 

lain yangbertanam tanaman pisang. 

2. Batang pisang yang tidak digunakan setelah panen tanaman pisang tadi 

dikumpulkan dan dipotong menjadi bagian kecil-kecil dengan 

menggunakan pisau. 

3. Jumlah massa batang pisang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak ± 1 kg.  

4. Sebelum dilakukan fermentasi batang pisang ditumbuk terlebih dahulu 

untuk memudahkan proses fermentasi nantinya. 

5. Kemudian setelah ditumbuk batang pisang dicampur dengan EM4 

(Effective Microorganisms 4) didalam wadah kaleng cat dan ditutup 

dengan goni, dan diikat, agar tidak ada makhluk hidup yang masuk selama 

proses fermentasi. 

 

3.5 Rancangan Alur Eksperimen & Pengolahan Sampel 

Rancangan alur eksperimen dan pengolahan sampel bertujuan untuk 

merancang alur eksperimen yang akan dilakukan, sehingga terarah dengan metode 

apa yang akan digunakan ketika melakukan penelitian. Adapun tahapan dalam 

melakukan rancangan alur eksperimen ini, yaitu tahapan pembuatan pupuk 

organik cair menggunakan bahan dasar batang pisang dan EM4 (Effective 

Microorganisms 4) Selanjutnya melakukan pengujian pupuk organik cair, pada 

tanaman yang bertujuan untuk melihat hasil dari pembuatan pupuk cair tersebut. 
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Dengan melakukan uji coba pupuk terhadap tanaman sayur. Adapun tahapan yang 

akan dilakukan dalam proses pembuatan dan pengujian pupuk organik cair adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan Pupuk  

Dalam pembuatan pupuk organik cair dari batang pisang ini yang 

harus dilakukan adalah dengan menyiapkan batang pisang sebesar ± 1 

kg, air tanah 1 liter, EM4 (Effective Microorganisms 4) sebanyak 10 

ml, 15 ml, dan 20 ml dan gula merah ½ liter. Selanjutnya, seluruh 

bahan di satukan dalam satu wadah dan ditutup rapat dengan goni dan 

diikat dengan kuat menggunakan tali, ini berfungsi agar tidak ada 

bakteri yang masuk selama proses ekstraksi ataupun fermentasi, 

setelah itu didiamkan selama 2 minggu.  

Tabel 3.3  Komposisi dan variasi EM4 dalam pembuatan pupuk cair batang             

pisang. 

Sampel Batang Pisang EM4 Gula Merah Air 

I 1 Kg 10 ml 500 ml 1 liter 

II 1 Kg 15 ml 500 ml 1 liter 

III 1 Kg 20 ml 500 ml 1 liter 

 

Dari tabel 3.3 di atas diperlihatkan variable EM4 berubah dari 10 ml, 

15 ml, dan 20 ml untuk masing – masing sampel pupuk untuk melihat 

efek EM4 terhadap kualitas pupuk. Dalam hal ini akan dilihat dari 

kandungan unsur N, P dan K, serta efeknya pada tanaman bayam. 

2. Pengujian Sampel Pupuk 

Unsur hara yang akan di uji dalam kandungan pupuk organik cair ini 

adalah Nitrogen (N), Phospor (P), dan Kalium (K). Alat-alat yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah tabung reaksi, gelas ukur 500 ml, 

pipet, flmephotometer, spectrophometer (420mm) dan erlenmeyer 

(50ml). proses yang dilakukan dalam pengujian unsur hara ini adalah 

proses detruksi dan titrasi. Pengujian pupuk organik cair ini berfungsi 

untuk mengetahui unsur hara yang terdapat di dalamnya dan berfungsi 

sebagai apa unsur hara tersebut untuk tanaman dan tanah. Pengujian 
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unsur hara dilakukan di Laboratorium Kimia Hasil Perikanan 

Universitas Riau  

 

3.6 Pengolahan Data 

Pengolah data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambaran 

yang bisa di mengerti dan dipahami oleh pembaca. Disini pengolahan data untuk 

mengetahui proses ekstraksi, tujuan ekstraksi adalah untuk mengeluarkan zat yang 

diinginkan dari suatu campuran dan memisahkan zat yang tidak diinginkan dari 

campuran tersebut. Selanjutnya filtrasi, proses filtrat dan penganalisaan 

kandungan yang terdapat di dalam pupuk organik cair. Atau dengan melakukan 

pengujian unsur hara yang ada di dalam pupuk organik cair dari batang pisang 

tersebut, apa saja unsur hara yang terdapat di dalam pupuk cair tersebut sehingga 

bisa membuat kesuburan tanah dan ramah lingkungan. 

 Adapun pengolahan data yang dilakukan dalam penilitian ini adalah 

dengan melakukan uji unsur hara N, P, K dan C organik pada pupuk cair. Setelah 

itu melakukan perbandingan pembagian kadar pupuk yang diberikan pada 

tanaman sayuran dan melakukan tahapan pembuatan pupuk organik cair dari 

batang pisang kepok. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Metode eksperimen didefinisikan 

sebagai metode yang dijalankan dengan menggunakan suatu perlakuan 

(treatment) tertentu pada sekelompok orang atau objek penelitian. 

Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Rancangan acak lengkap merupakan salah satu model rancangan dalam rancangan 

percobaan. Rancangan acak lengkap digunakan bila unit percobaan homogen. 

Rancangan ini disebut rancangan acak lengkap, karena pengacakan perlakuan 

dilakukan pada seluruh unit percobaan. Perlakuan yang dilakukan pada penelitian 

ini dengan memberikan 3 variasi, yaitu penambahan konsentrasi EM4 sebanyak 

10 ml, 15 ml dan 20 ml serta perhitungan harga pokok produksi pada pupuk 

organik cair dari limbah batang pisang, untuk proses pengembangan  produk 

dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dalam proses wawancara 

untuk mendapatkan hasil pemakaian pupuk organic oleh petani.  
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3.7 Analisis Data 

Berdasarkan data yang telah diolah, langkah berikutnya adalah membahas 

hasil dari pengolahan data dan menganalisa secara mendalam dari hasil 

pengolahan data. 

Analisis bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna 

sehingga dapat dipahami. Dalam penelitian ini, analisa dilakukan terhadap data 

yang telah diolah sehingga didapat kesimpulan penelitian diinginkan. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Setelah hasil pembahasan dibuat, langkah berikutnya adalah membuat 

kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. Kesimpulan tersebut akan menjadi 

hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga akan diberikan saran 

atas kesimpulan yang didapat agar untuk ke depannya masalah tersebut dapat 

berguna bagi pertanian dan peneliti. Dalam kesimpulan, nantinya akan dipaparkan 

rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab tujuan penelitian 

tersbut. Masukan untuk memberikan nasehat agar membuat sesuatu dari buruk 

menjadi yang lebih baik. 

Dalam bab penutup ini juga akan diberikan simpulan yang berkaitan 

dengan penelitian ini sehingga hasil yang di peroleh bertambah bagus. Serta 

memberikan temuan baru di kemudian hari. 

  


