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I. MATERI DAN METODE  

3.1. Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di lahan percobaan Fakultas Pertanian 

dan Peternakan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Analisis unsur hara 

dilakukan di Laboratorium Central Plantation Service PT. Centra Alam Resources 

Lestari. Penelitian ini berlangsung pada Bulan Januari sampai Februari 2019.  

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah gambut, kompos 

limbah sagu, air, kotoran ayam, dedak, gula merah, jamur Trichoderma. 

Alat yang digunakan cangkul, polybag, alat tulis, kertas label, terpal, 

meteran, ember, sekop dan alat-alat laboratorium  yang  mendukung penelitian ini. 

3.3. Metodologi 

 Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 5 taraf, antara lain :  

S0 : Tanpa pemberian kompos limbah sagu (kontrol) 

S1 :  Kompos limbah sagu 3 ton/ ha (30 g/polybag) 

S2 : Kompos limbah sagu 6 ton/ ha (60 g/polybag) 

S3 : Kompos limbah sagu 9 ton/ ha (90 g/polybag) 

S4 : Kompos limbah sagu 12 ton/ ha (120 g/polybag) 

Tiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat ada 15 sampel, 

dan tiap perlakuan terdapat 1 polybag percobaan, dengan demikian terdapat 15 

unit percobaan.  

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Kompos 

Timbang ampas sagu dan kotoran ayam sesuai dengan perbandingan yang 

telah ditetapkan yaitu 2:1:1 dengan ampas sagu 4 kg, feses ayam 2 kg  dan dedak 

2 kg untuk setiap perlakuan (Tutik dan Suyanto, 2016), Hancurkan gula merah 

5%. Artinya 5 g gula merah dilarutkan dalam 1 liter air bersih dan aduk hingga 

larut, kemudian campur semua bahan, ampas sagu, kotoran ayam dan dedak di 

atas terpal, Taburi biakan jamur Trichoderma yang telah dikembangkan pada 
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beras sebanyak 250 g per perlakuan, taburi air gula merah sedikit demi sedikit 

pada kompos, aduk hingga rata. Pencampuran ini dilakukan hingga kadar airnya 

mencapai 20-30 %. Setelah diaduk dan tercampur rata, Kompos ditutup dengan 

terpal. yang tidak terkena sinar matahari dan hujan secara langsung. 

Pengecekan suhu dilakukan setiap 2 hari sekali dengan menggunakan 

thermometer raksa, apabila suhunya diatas 60
 0

C perlu dilakukan pengadukan, 

lakukan terus sampai kompos matang. Ciri-ciri kompos matang secara fisik yaitu 

Tidak berbau busuk, Berwarna kecoklat-coklatan, berbentuk butiran kecil seperti 

tanah, Tidak terlalu panas atau suhunya sekitar 40
0
C dan Volumenya menyusut 

menjadi sepertiga bagian dari volume awal (Anif dkk., 2007).  Setelah 4 minggu 

kompos dibuka dan dikeringanginkan. Sampel dikirim di Laboratorium Central 

Plantation Service PT. Centra Alam CF Resources Lestari Panam Pekanbaru 

untuk di analisis. Adapun kandungan hara yang akan di analisis di Laboratorium 

Central Plantation Service PT. Centra Alam CF Resources Lestari Panam 

Pekanbaru yaitu pH, K, C/N, P, C-organik dan N-total. 

3.4.2. Persiapan Media  

Tanah yang sudah diambil kemudian dibersihkan dari kotoran yang ada 

selanjutnya dikeringanginkan. Ukuran Polybag yang digunakan 40 50 cm dengan 

isi 10 kg.  

3.4.3. Tahap Inkubasi 

Tanah diambil sebanyak 10 kg kemudian tanah dicampur dan diaduk rata 

dengan kompos limbah sagu sesuai dengan dosis masing-masing. Pada bagian 

bawah polybag diletakkan alas berupa terpal demikian juga pada bagian atas 

polybag ditutupi dengan terpal. Tanah yang telah diberi perlakuan tersebut 

diinkubasi selama 4 minggu dan selama inkubasi tanah tersebut disiram sampai 

pada kapasitas lapang. 

3.4.4. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel tanah yang telah diinkubasi untuk dianalisis di 

laboratorium. Sampel tanah dari setiap perlakuan terdapat 1 polybag percobaan 

dikomposit terdahulu. Sampel tanah yang akan diambil untuk dianalisis maksimal 

1 Kg dari setiap perlakuan.  
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3.4.5. Analisis di Laboratorium 

Analisis di Laboratorium merupakan tahap penelitian setelah pengambilan 

sampel. Analisis ini melipiti: pH, Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium  (K). 

3.5. Parameter dan Prosedur Kerja 

3.5.1. Nitrogen Tanah Metode Kjeldah (%) 

Sebanyak 500 mg tanah (lolos saringan 0,5 mm) dimasukkan kedalam labu 

Kjeldahl 25 ml. setelah itu ditambahkan 1,9 g Se, CuSO4 dan Na2SO4 5 ml pekat 

dan 5 tetes prafin cair kedalam labu, kemudian panasi labu di kamar asap dengan 

api kecil hungga diperoleh cairan berwarna terang (hijau biru) lalu ditambahkan 

aquades kira-kira 50 ml dan 5 ml NaOH 50% dan laukan destilasi, kemudian hasil 

destilasi ditampung dalam erlenmeyer 125 ml yang berisi campuran 10 ml  H3BO4 

4% dan 5 tetes indikator Conway. Terakhir titrasi destilasi dengan HCl 0,01 N 

sampai terjadi perubahan warna dari hijau kemerah (Sulaeman, 2005).  

3.5.2. Penetapan P dengan Metode Bray (ppm) 

Timbang 2,5 g contoh tanah < 2 mm, ditambahkan pengrsktrak Bray dan 

Kurt sebanyak 25 ml, Kemudian dikocok selama 5 menit. saring dan bila larutan 

keruh dikembalikan ke atas saringan semula (proses penyaringan maksimum 5 

menit). Dipipet 2 ml ekstrak jernig kedalaman tabung reaksi. Contoh dan deret 

standar masing-masing ditambah pereaksi pewarna fosfat sebanyak 10 ml, 

dikocok dan dibiarkan 30 menit. Diukur absorbansinya dengan spektrometer pada 

panjang gelombang 639 nm (Sulaeman, 2005).  

3.5.3. Penetapan K dengan Ekstrak HCI 25% (mg/100 g) 

Timbang 2,00 g contoh tanah ukuran< 2 mm, dimasukkan ke dalam botol 

kocok dan ditambahkan 10 ml HCl 25% lalu kocok dengan mesin kocok selama 5 

jam. masukkan kedalam tabung reaksi dibiarkan selama atau disentrifuse. pipiet 

0,50 ml ekstrak jernih contoh kedalam tabung reaksi. tambahkan 9,50 ml air bebas 

ion (pengenceran 20x) dan dikocok. pipet 2 ml ekstrak contoh encer dan deret 

standar, dimasukkan kedalam tabung reaksi dibiarkan selama 30 menit diukur 

dengan alat flamefotometer (Sulaeman, 2005). 
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3.5.4. C-Organik metodeWalkey and Black  (%) 

Sebanyak 0,5 g contoh tanah ukuran < 0,5 mm dimasukan kedalam labu 

ukur 100 ml. tambahkan 5 ml K2Cr2O7 1 N, lalu di kocok. Tambahkan 7,5 mL 

H2So4 pekat, dikocok lalu didiamkan selama 30 menit, direncanakan dengan air 

bebas ion, biarkan dingin dan diimpitkan. Keesokan harinya di ukur absorbansi 

larutan jernih dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 561 mn. Sebagai 

pembanding dibuat standar 0 dan 250 ppm, dengan memipet 0 dan 5 ml laruan 

standar 5.000 ppm ke dalam labu ukur 100 mL dengan perlakuan yang sama 

dengan pengerjaan contoh (Sulaeman dkk., 2005).  

3.5.4. pH Tanah 

 Ditimbang 10,00 g contoh tanah sebanyak dua kali, masing-masing 

dimasukkan ke dalam botol kocok, ditambah 50 mL air bebas ion ke botol yang 

satu (pH). Kocok dengan mesin pengocok selama 30 menit. Suspensi tanah diukur 

dengan pH  meter yang telah dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 7,0 dan 

pH 4,0 (Sulaeman dkk., 2005). 

3.6. Analisis Hasil (Analisis Data)  

1. Data yang telah diperoleh dari analisis yang dilakukan di laboratorium yang 

meliputi: Unsur hara makro (N, P, dan K) dan pH selanjutnya dibandingkan 

berdasarkan Balai Penelitian Tanah Bogor (Sulaeman dan Eviati, 2009). 

2. Data yang diperoleh dianalisis secara statistic dengan menggunakan analisis 

sidik ragam (ANOVA), dengan mengunakan aplikasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


