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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan 

Pembuatan alat filterisasi dan sentrifugasi dilakukan pada bengkel 

las.Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan 

Desember 2021 di bengkel las yang berlokasi di Jln. Pabelan no 24, Rt2/Rw1, 

kec. Pabelan, kab.Semarang, kemudian dilanjutkan di laboratorium tanah 

Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 

3.2 Alat dan Bahan Pembuatan Alat Filterisasi, Pembuatan Alat 

sentrifugasidan Pelaksanaan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan adalah: 

3.2.1 Alat dan bahan pembuatan alat filterisasi 

Alat: meter, alat potong besi, peralatan las, gunting, kertas pasir, pisau. 

Bahan:bioslurry, pipa pvc (4 dim), besi 6 dan 12, sok penyambung pipa 

(4 dan 4 dim, 4 dan 3 dim), spons, pasir, ijuk, kerikil, saringan santan, 

ember, corong, botol, alat pengukur banyaknya cairan (liter). 

3.2.2 Alat dan bahan pembuatan alat sentrifugasi 

Alat: meter, alat potong besi, peralatan las, kunci 4 dan 8, peralatan bor, 

palu 

Bahan:bioslurry, besi plat hitam 3 mm, rangka besi hollow kotak, 

dinamo dabaqua 2800rpm100watt,ember besi, pipa, selang,plat 

alumunium 5 mm, baut mur 8. 

3.3 Metode Penelitian 

Dalam penelitia deskriptif kualitatif ini hanya melakukan pengujian 

tingkat kejernihanpada bioslurry yang sudah difilterisasi, sentrifugasi dan 

bioslurry awal (tanpa difilterisasi dan sentrifugasi) dengan menggunakan alat 

TDS Meter (Total Dissolved Solids).Kemudian dilanjutkan dengan uji aroma, 

yang dibuktikan dengan menggunakan 20 orang sebagai penguji aroma dari 

bioslurry yang telah di filterisasi dan sentrifugasi.20 orang responden 

memiliki karakteristik yaitu tidak memiliki ganguan penciuman aroma, 

responden adalah mahasiswa UKSW dan pemilihan responden secara 
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acak.Selanjutnya pengujian kandungan nutrisi N, P dan K sebagai pengamatan 

tambahan dalam enelitian ini. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Hal-hal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk merekayasa 

alat filterisasi dan sentrifugasi. 

3.4.2 Tahap pembuatan alat filterisasi 

A. Pembuatan kerangka besi 

 Potong besi 12 (SNI diameter 12 mm) menjadi 3 buah dengan 

ukuran yang sama (70 cm). 

 Potong besi 6 (SNI diameter 6 mm)menjadi 2 buah dengan 

ukuran yang berbeda (kira – kira) Panjang dan pendek. 

 Besi yang panjang dibentuk menjadi lingkaran agar pipa dapat 

masuk dalam linkaran besi dan yang pendek dibuat lingkaran 

juga agar fitting penyambung dapat masuk kedalam lingkaran, 

sehingga dapat menopang pipa. 

 Potong besi 6 menjadi 3 buah dengan ukuran yang sama (10 

cm). 

 Las besi 12 bagian ujung dengan besi 6 yang telah dibentuk 

lingkaran besar dengan jarak yang sama sehingga membentuk 

tungku 3 kaki. 

 Las besi 6 yang dipotong menjadi 3 buah dengan besi 12 

dengan ketinggian 17,5 cm dari permukaan tanah. 

 Las besi 6 yang dibentuk lingkaran dengan besi 6 yang telah 

dilas dengan besi 12 barusan.a 

 Jadilah kerangka besi 

B. Pembuatan rangkaian pipa paralon 

 Siapkan pipa 4 dim sepanjang 1 meter. 

 Potong menjadi 5 buah dengan ukuran yang sama (20 cm). 

C. Penyusunan paralon dan bahan material filter ke kerangka 
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 Rangkai pipa dengan tahap awalnya meletakkan sok 

penyambung pada bagian lingkaran kecil yang ada pada rangka 

besi sebagai dasar. 

 Dalam sok penyambung diberi alas agar dapat menopang 

material yang digunakan dalam filter. 

 Masukkan bagian pipa pertama kedalam sok penyambung, 

setelah itu isi spons yang telah disiapkan kedalam pipa pertama 

hingga penuh. 

 Gunakan sok penyambung untuk menyambung pipa pertama 

dan kedua, setelah tersambung, isi pasir yang telah disiapkan 

kedalam pipa kedua hingga penuh. 

 Gunakan sok penyambung untuk menyambung pipa kedua dan 

pipa ketiga, setelah tersambung, isi ijuk yang telah disiapkan 

kedalam pipa ketiga hingga penuh. 

 Gunakan sok penyambung untuk menyambung pipa ketiga dan 

keempat, setelah tersambung, isi kerikil yang telah disiapkan 

kedalam pipa keempat hingga penuh. 

 Gunakan sok penyambung untuk menyambung pipa keempat 

dan kelima, setelah tersambung, jadilah alat filterisasi yang siap 

digunakan. 

3.4.3 Tahap pembuatan alat sentrifugasi 

A. Pembuatan kerangka besi 

 Potong besi siku sebanyak 4 buah dengan panjang 50 cm 

sebagai kaki. 

 Potong besi siku sebanyak 4 buah dengan panjang 30 cm 

sebagai panjang dan lebar. 

 Las setiap pertemuan antara besi siku yang Panjang 50 cm 

sebagai kaki - kaki  dan 30 cm sebagai penyambung antara kaki 

- kaki membentuk kotak sehingga berupa kursi tanpa sandaran. 

 Potong besi siku sebanyak 3 buah dengan Panjang 30 cm 

sebagai pegangan kaki bagian bawah. 
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 Las pada kaki – kaki bagian bawah dengan ketinggian 10 cm 

dari permukaan tanah. 

 Potong besi plat dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 30 

cm. 

 Las pada bagin atas rangka sebagai tempat dudukan ember. 

 Lubangi besi plat dengan berbagai macam ukuran lubang 

sebanyak 5 lubang (1 lubang as, 2 lubang pengikat, 1 lubang 

pembuangan slurry bersi dan 1 lubang pembuangan slurry 

kotor) dengan posisi yang berbeda. 

B. Pembuatan dudukan dinamo dan pemasangandinamo 

 Potong besi plat sepanjang 40 cm dan lebar 9 cm sebagai 

tempat pegangan atau dudukan dinamo. 

 Lubagi sebanyak 4 lubang tempat baut dan mur dinamo 

dikaitkan, lalu   bagian ujung – ujung sepanjang 5 cm besi plat 

dibengkokkan sehingga berbentuk u memanjang. 

 Ujung – ujung besi plat yang telah dibengkokkan dilas pada 

kaki rangka dan bagian bawah pada penyambung kaki – kaki. 

 Pasang dinamo yang telah didrat dengan mengaitkan baut dan 

mur pada besi plat sebaigai pegangan dinamo. 

C. Pembuatan rangkaian komponen sentrifugasi 

 Lubangi ember matex besi sesui jumlah, ukuran dan posisi 

lubang pada besi plat, lalu beri pipa kecil pada lubang 

keluarnya slurry bersih dengan cara dilas. 

 Lubangi mangkok 1 sebanyak 4 lubang dengan posisi yang 

sama pada ember dan besi plat (minus satu lubang keluarnya 

slurry bersih), lalu beri pipa yang lebih besar pada lubang 

keluarnya slurry kotor. 

 Ember besi dan mangkok 1 disatukan dengan cara dilas 

(menjadi satu bagian yang tak terpisahkan). 

 Gabungkan pada dudukan yang telah dibuat dengan cara 

mengaitkan 2 buah baut dan mur pada 2 lubang pengait pada 

besi plat. 
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 Siapkan mangkok 2 yang diameter lebih kecil dari mangkok 1, 

kemudian lubangi bagian tengah mangkok sesuai besarnya 

poros dinamo yang telah didrat. 

 Gabungkan mangkok 2 yang telah di lubangi dengan mur 17 

sesuai ukuran lubang dengan cara dilas. 

 Lubangi mangkok 2 sebanyak 4 lubang dengan ukuran kecil 

dengan posisi yang berbeda sebagi tempat kelurnya slurry 

kotor. 

 Gabungkan mangkok 2 pada poros dinamo yang telah didrat 

dengan cara seperti menggabungkan baut dan mur. 

 Pasang selang sesui ukuran pada masing – masing pipa 

keluarnya slurry bersih dan slurry kotor, setelah semuanya siap 

jadilah alat sentrifugasi yang siap digunakan. 

3.4.4 Model alat filterisasi 

 

Gambar 3.1 Alat Filter  
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3.4.5 Model alat sentrifugasi 

 

Gambar 3.2Alat Sentrifugasi 

 

Gambar 3.3Prespektif Alat Sentrifugasi 

 

3.4.6 Analisis tingkat kejernihan dengan TDS Meter. 

 Siapkan bioslurry awal, bioslurry yang telah difilterisasi dan 

bioslurry yang telah disentrifugasi dalam masing – masing wadah 

sebanyak 1000 ml. 

 Alat TDS Meter dinyalakan dengan menekan tombol ON, maka akan 

terjadi proses inisialisasi LCD. Celupkan ujung alat TDS Meter yang 
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memiliki logam, kemudian hasilnya akan terbaca pada LCD dalam 

Part Per Million (PPM). 

3.4.7 Pengujian aroma dengan 20 orang sebagai penguji. 

 Menyiapkan bioslurry awal, bioslurry yang telah difilterisasi dan 

bioslurry yang telah disentrifugasi dalam botol mineral kemasan. 

 20 orang responden menghirup masing – masing aroma bioslurry 

awal, bioslurry yang telah difilterisasi dan bioslurry yang telah 

disentrifugasi. 

 Responden mengisi kuesioner. 

3.4.8 Analisis kandungan nutrisi N, P, K 

A. Nutrisi N: 

 Penetapan N-organik dan N-NH4  

Timbang teliti 0,250 g pupuk orgnik cair yang ke dalam labu 

Kjeldahl/ tabung digestor. Tambahkan 0,25 – 0,50 g selenium 

mixture dan 3 ml H2SO4 pa, kocok hingga campuran merata dan 

biarkan 2 – 3 jam supaya diperarang. Didestruksi sampai sempurna 

dengan suhu bertahap dari 150 o C hingga akhirnya suhu maks 350 o 

C dan diperoleh cairan jernih (3 –3,5 jam). Setelah dingin diencerkan 

dengan sedikit akudes agar tidak mengkristal.Pindahkan larutan 

secara kuantitatif ke dalam labu didih destilator volume 250 ml, 

tambahkan air bebas ion hingga setengah volume labu didih dan 

sedikit batu didih. Siapkan penampung destilat yaitu 10 ml asam 

borat 1 % dalam erlenmeyer volume 100 ml yang dibubuhi 3 tetes 

indikator conway. Destilasikan dengan menambahkan 20 ml NaOH 

40 %. Destilasi selesai bila volume cairan dalam erlenmeyer sudah 

mencapai sekitar 75 ml. Destilat dititrasi dengan H2SO4 0,05 N, 

hingga titik akhir (warna larutan berubah dari hijau menjadi merah 

jambu muda) = A ml, penetapan blanko dikerjakan = A1 ml.  

 Penetapan N- NH4  

Timbang teliti 1 g pupuk organik cair ke dalam labu didih destilator, 

tambahkan sedikit batu didih, 0,5 ml parafin cair dan 100 ml air 

bebas ion. Blanko adalah 100 ml air bebas ion ditambah batu didih 
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dan parafin cair. Siapkan penampung destilat yaitu 10 ml asam borat 

1 % dalam erlenmeyer 100 ml yang dibubuhi tiga tetes indikator 

Conway. Destilasikan dengan menambahkan 10 ml NaOH 40 %. 

Destilasi selesai bila volume cairan dalam erlenmeyer sudah 

mencapai sekitar 75 ml. Destilat dititrasi dengan larutan baku 

H2SO4 0,05 N, hingga titik akhir (warna larutan berubah dari hijau 

menjadi merah jambu muda) = B ml, blanko = B1 ml.  

 Penetapan N-NO3  

Bekas penetapan di atas (N-NH4) dibiarkan dingin, lalu tambahkan 

air bebas ion (termasuk blanko) hingga volume semula. Siapkan 

penampung destilat yaitu 10 ml asam borat 1 % dalam erlenmeyer 

100 ml yang dibubuhi tiga tetes indikator Conway. Destilasikan 

dengan menambahkan 2 g devarda alloy, destilasi dimulai tanpa 

pemanasan agar buih tidak meluap. Setelah buih hampir habis, 

pemanasan dimulai dari suhu rendah, setelah mendidih suhu 

dinaikkan menjadi normal. Destilasi selesai bila volume cairan dalam 

erlenmeyer sudah mencapai sekitar 75 ml. Destilat dititrasi dengan 

larutan baku H2SO4 0,05 N, hingga titik akhir (warna larutan 

berubah dari hijau menjadi merah jambu muda) = C ml, blanko = C1 

ml.  

 Perhitungan N-organik dan N-NH4  

Kadar N (%) = (A ml – A1 ml) x 0,05 x 14 x 100 mg contoh-1 x fk  

N-NH4 Kadar N-NH4 (%) = (B ml – B1 ml) x 0,05 x 14 x 100 mg 

contoh-1 x fk  

N-NO3 Kadar N-NO3 (%) = (C ml – C1 ml) x 0,05 x 14 x 100 mg 

contoh-1 x fk  

Keterangan:  

A ml = ml titran untuk contoh (N-org + N-NH4)  

A1 ml = ml titran untuk blanko (N-org + N-NH4)  

B ml = ml titran untuk contoh (N-NH4)  

B1 ml = ml titran untuk blanko (N-NH4)  

C ml = ml titran untuk contoh ( N-NO3)  
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C1ml = ml titran untuk blanko ( N-NO3)  

14 = bobot setara N  

fk = faktor koreksi kadar air = 100/(100 – % kadar air)  

Kadar N- organik (%) = (kadar N-organik dan N-NH4) – kadar N-

NH4  

Kadar N-total (%) = kadar N-organik + N-NH4 + N-NO3 

B. Nutrisi K dan P 

 Timbang teliti 0,5 gpupuk organik cair yang ke dalam labu digestion 

/labu Kjeldahl. Tambahkan 5 ml HNO3 dan 0,5 ml HClO4, kocok-

kocok dan biarkan semalam. Panaskan pada block digestor mulai 

dengan suhu 100 0 C, setelah uap kuning habis suhu dinaikan hingga 

200 0 C. Destruksi diakhiri bila sudah keluar uap putih dan cairan 

dalam labu tersisa sekitar 0,5 ml. Dinginkan dan encerkan dengan 

H2O dan volume ditepatkan menjadi 50 ml, kocok hingga homogen, 

biarkan semalam atau disaring dengan kertas saring W-41 agar 

didapat ekstrak jernih (ekstrak A). 

 Pengukuran K  

Pipet 1 ml ekstrak A ke dalam tabung kimia volume 20 ml, 

tambahkan 9 ml air bebas ion (dapat menggunakan dilutor), kocok 

dengan vortex mixer sampai homogen. Ekstrak ini adalah hasil 

pengenceran 10x (ekstrak B).Ukur K dan Na dalam ekstrak B 

menggunakan flamefotometer atau SSA dengan deret standar 

campuran I sebagai pembanding, dicatat emisi/absorbansi baik 

standar maupun contoh. 

 Pengukuran P 

Pipet 1 ml ekstrak B ke dalam tabung kimia volume 20 ml (dipipet 

sebelum pengukuran K dan Na), begitupun masing-masing deret 

standar P (standar campuran III). Tambahkan masing-masing 9 ml 

pereaksi pembangkit warna ke dalam setiap contoh dan deret standar, 

kocok dengan vortex mixer sampai homogen. Biarkan 15 – 25 menit, 

lalu diukur dengan spektrophotometer pada panjang gelombang 693 

nm dan dicatat nilai absorbansinya. 
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 Perhitungan K 

Kadar K/Na (%) = ppm kurva x ml ekstrak 1.000 ml-1 x 100 mg 

contoh-1 x fp x fk 

 Perhitungan P 

Kadar P (%) = ppm kurva x ml ekstrak 1.000 ml-1 x 100 mg contoh-

1 x fp x 31/95 x fk 

Keterangan:  

ppm kurva = kadar contoh yang didapat dari kurva regresi hubungan 

antara kadar deret standar dengan pembacaannya setelah dikurangi 

blanko.  

fp = faktor pengenceran (bila ada)  

fk = faktor koreksi kadar air = 100/(100 – % kadar air)  

100 = faktor konversi ke %  

31 = bobot atom P  

95  bobot molekul PO4 

3.4.9 Pembuatan laporan dan pelaporan. 
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