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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Hasil Rekayasa Alat Filterisasi 
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 Gambar di atas adalah hasil pembuatn alat filterisasi. 

 komponen alat filter (spons, pasir, ijuk dan kerikil) berada pada 

lampiran I, II, III dan IV. 

 Proses penggunaan alat filter sebagai berikut:Siapkan ember kecil 

pada bagian bawah sok penyambung (tempat keluarnya slurry yang 

telah difilter) sebagai wadah penampung, kemudian tuangkan slurry 

awal kedalam pipa menggunakan beker ukur (1 liter), ketika awal 

menuangkan slurry harus bersamaan menggunakan stopwatch untuk 

mengukur berapa lama waktu yang digunakan dalam menghasilkan 

berapa liter slurry yang telah di filter. 

Gambar 4. 1 Alat Filter dan Penampung Slurry 
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 Dalam pelaksanaan menggunakan alat filterisasi untuk menjernihkan 

bioslurry, pada saat memasukan bioslurry kedalam alat filter dengan 

volume 1000 ml secara bertahap hingga mencapai 5000 ml, dalam 

kurun waktu 20 menit didapatkan hasil bioslurry yang telah difilter 

dengan volume 4.800 ml pada tahap awal memasukkan bioslurry dan 

4.950 ml sampai 5000 ml pada tahap - tahap selanjutnya dalam 

kurun waktu yang sama. Dalam pelaksanaan ini ketika volume 

bioslurry yang dimasukkan kedalam alat filterisasi mencapai 60.000 

ml sampai 70.000 ml, maka alat filter akan mengalami penyumbatan 

pada bagian spons yang dapat dilihat keluarnya bioslurry melalui 

fitting penyambung antara komponen spons dan pasir, sehingga 

ketika alat filter mengalami penyumbatan, maka harus dilakukan 

proses service pada komponen - komponen filter dengan cara 

mencuci komponen filter yaitu spons, pasir, ijuk dan kerikil. 

4.1.2 Hasil Rekayasa Alat Sentrifugasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. 2 Alat Sentrifugasi dan PenampungSlurry 
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 Gambar di atas adalah hasil pembuatan alat sentrifugasi. 

 Gambar tampak atas pada dudukan ember, ember, mangkok 1 dan 

mangkok 2 berada pada lampiran V, VI, VII dan VIII 

 Proses penggunaan alat sentrifugasi sangat mudah. Siapkan 2 botol 

air minum kemasan (Air mineral kemasan) besar (volume 1.500 ml) 

sebagai wadah penampung, lalu masukan masing – masing selang 

kedalam botol air minum kemasan, lalu nyalakan dinamo dengan 

cara kontak saklar on/off pada stop kontak, setelah hidup dan 

mangkok 2 pada poros berputar, tuangkan slurry awal yang telah 

disiapkan kedalam mangkok 2 yang berputar secara teraratur 

menggunakan beker ukur (1 liter), ketika awal menuangkan slurry 

harus bersamaan menggunakan stopwatch untuk mengukur berapa 

lama waktu yang digunakan dalam menghasilkan berapa liter slurry 

yang telah di sentrifugasi. 

 Dalam pelaksanaan menggunakan alat sentifugasi untuk 

menjernihkan bioslurry, pada saat memasukkan bioslurry kedalam 

alat sentifugasi dengan volume 1000 ml, dalam kurun waktu 1 menit 

didapatkan hasil bioslurry yang telah disentrifugasi dengan volume 

800 ml slurry bersih dan 180 ml slurry kotor. Dalam beberapa 

pelaksanaan menggunakan alat sentrifugasi, daya kerja alat 

sentifugasi masih sama seperti awal penggunaan, dalam artian alat 

sentrifugasi belum mengalami kemunduran. 

4.1.3 Perbandingan Hasil Akhir Cairan Slurry Yang Difilter, Disentrifius, 

dan Slurry Awal 

 Tingkat kejernihan slurry 

Tabel 4.1 Hasil Uji Kejernihan Bioslurry menggunakan TDS Meter. 

Bioslurry PPM 

Awal 1.510 

Filterissi 1.410 

Sentrifugasi 1.490 
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Tabel 4. 1 memperlihatkan bahwa hasil uji kejernihan pupuk 

organik cair menggunakan alat TDS Meter adalah pada bioslurry 

awal 1.510 ppm, bioslurry yang difilterisasi 1.410 ppm, bioslurry 

yang disentrifugasi 1.490 ppm.  

 Hasil Uji Aroma Slurry 

Tabel 4.2Deskripsi Data Hasil Uji Aroma Bioslurry 

AROMA RESPONDEN 

Sangat beraroma busuk 0 

Beraroma busuk 0 

Agak beraroma busuk 3 

Tidak beraroma 17 

Beraroma diluar busuk 0 

Total 20 

 

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa hasil uji aroma sampel 

pupuk organik cair yang menunjukkan ada 17 sampel yang 

dinilaitidak beraroma (bioslurry awal, bioslurry yang telah 

difilterisasi dan bioslurry yang telah disentrifugasi), sedangkan ada 3 

sampel yang dinilai agak beraroma busuk (bioslurry awal, bioslurry 

yang telah difilterisasi dan bioslurry yang telah disentrifugasi)oleh 

responden yang berjumlah 20 orang, dapat dilihat pada lampiran IX. 

 Hasil pengujian N, P dan K 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Komposisi N-total, P2O5, dan K2O 

Parameter  Satuan  Metode  

Hasil 

M 

Hasil 

F 

Hasil 

S 

N-Total % Kjeldahl 0,02 0,01 0,01 

P2O5 % Spektrofotometri 0,02 0,02 0,02 

K2O % Spektrofotometri 0,08 0,08 0,06 
Keterangan: 
1. F = Metode Filterisasi 

2. M= Slurry Awal, tidak difilter dan tidak di sentrifugasi. 

3. S = Metode Sentrifugasi. 
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Tabel 4.3  memperlihatkan hasil komposisi bioslurry yang diuji 

dengan  metode Kjeldahl, spektofotometer, dan spektofotometer 

menunjukkan bahwa kompoisisi N-Total pada slurry awal 

mengandung 0,02%, metode filter diperoleh 0,01% dan hasil pada 

metode sentrifugasi 0,01%. Komposisi P2O5 pada slurry awal 

melalui spektofometer diperoleh 0,02%, metode filter 0,02%, dan 

metode sentrifugasi 0,02%. Sedangkan komposisi K2O pada slurry 

awal melalui pengujian spektofotometer diperoleh 0,08%, metode 

filter 0,08%, dan metode sentrifugasi 0,06%. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Alat Filter 

 Kelebihan  

Dari proses penyiapan alat dan bahan, proses pembuatan alat hingga 

hasil slurry yang diperoleh, alat filter memiliki kelebihan, 

yaitu:biaya pembelian bahan – bahannya sangat murah, seperti 

pralon dan sok dibandingkan dengan pembelian bahan pada alat 

sentrifugasi (dinamo).material yang digunakan dalam filter dapat 

tersedia dari alam, seperti pasir, ijuk dan kerikil. Pembuatan alat 

filternya juga mudah dan simpel, sehingga hanya membutuhkan 

waktu pembuatan selama satu hari pengerjaan. Service pada 

material filter cukup mudah, dengan cara mencuci material – 

material filter.Slurry yang dihasilkan juga lebih jernih dibandingkan 

dengan slurry awal maupun slurry yang telah disentrifugasi,yang 

menandakan alat filterisasi lebih baik dalam menjernihkan bioslurry 

dibandingkan dengan alat sentrifugasi, dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Slurry yang dihasilkan memiliki nutrisi P dan K sama dengan hasil 

analisis nutrisi P dan K slurry awal, yang berarti tidak adanya 

pengaruh filterisasi terhadap nutrisi P dan K, dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

 Kekurangan  

Selain kelebihan, alat filter juga memiliki kekurangan dalam 

pengoperasian alatnya dan slurry yang dihasilkan, yaitu: waktu yang 



 

22 
 

dibutuhkan dalam mengunakan alat filter adalah20 menit untuk 

menghasilkan 5000 ml bioslurry setelah menuangkan bioslurry 

kedalam alat filter, dibandingkan dengan alat sentrifugasi yang lebih 

cepat dalam proses menjernihkan bioslurry sebanyak 5000 ml dalam 

waktu 5 menit. Alat filter juga memiliki batasan dalam 

penggunaannya, pada saat pemakaian alat filter mencapai 60.000 ml 

hingga 70.000 ml bioslurry, alat filter akan mengalami 

penyumbatan pada bagian spons, yang ditandai dengan meluapnya 

bioslurry keluar melalui sok penyambung antara pipa yang berisi 

material pasir dan pipa yang berisi material spons, sehingga alat 

filter butuh diservice, dapat dilihat pada lampiran X. Aroma pada 

slurry yang dihasilkan pada proses filterisasitidak ada perubahan, 

dibuktikan dengan tidak adanya perbedaan aroma pada bioslurry 

awal dengan bioslurry yang difilterisasi, dapat dilihat pada tabel 4. 

2. Slurry yang dihasilkan memiliki nutrisi N yang kurang dari 

nutrisi N pada slurry awal, yang dapat dilihat pada tabel 4.3. 

4.2.2 Alat Sentrifugasi 

 Kelebihan 

Dari proses penyiapan alat dan bahan, proses pengoperasian alatdan 

hasil slurry yang diperoleh, alat sentrifugasi memiliki kelebihan, 

yaitu: komponen – komponen sentrifugasi dapat kita gunakan bahan 

– bahan yang tidak terpakai atau rongsokan, seperti ember matex dan 

mangkok alumunium yang dijual murah pada tempat rongsokan. Alat 

sentrifugasi juga memiliki kelebihan pada saat pengoperasian, waktu 

yang dibutuhkan untuk sentrifugasi slurry dengan volume 5.000 ml 

adalah 5 menit, dibandingkan dengan alat filterisasi yang cukup lama 

dalam proses penjernihan slurry sebanyak 5000 ml yang 

membutuhkan waktu 20 menit.Alat sentrifugasi juga tahan lama 

dalam pengoperasiannya dan belum memiliki kapasitas maksimum 

produksi slurry selama mesin penggerak pada dinamo tidak 

mengalami kemunduran.Slurry yang dihasilkan lebih jernih 

dibandingkan dengan slurry awal, yang berarti alat sentrifugasi dapat 
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digunakan dalam menjernihkan bioslurry, dapat dilihat pada tabel 

4.1. Slurry yang diperoleh pada proses sentrifugasi memiliki nutrusi 

P yang sama dengan hasil analisis nutrisi P pada slurry awal, yang 

berarti proses sentrifugasi tidak mempengaruhi nutrisi P, dapat 

dilihat pada tabel 4.3. 

 Kekurangan 

Selain kelebihan, alat sentrifugasi juga memiliki kekurangan dalam 

mempersiapkan alat dan bahan, hingga slurry yang dihasilkan, yaitu: 

mahalnyabahan yang dibutuhkan seperti dinamo. Pembuatan alat 

sentrifugasi memimiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, 

sehingga pembuatan alat sentrifugasi memerlukan waktu selama tiga 

hingga empat hari pengerjaan.Tingkat kejernihan slurry yang telah 

disentrifugasi lebih rendah dibandingkan dengan slurry yang telah 

difilterisasi, yang berarti alat filterisasi lebih baik dalam 

menjernihkan bioslurry, dapat dilihat pada tabel 4.1. Aroma pada 

slurry yang dihasilkan pada proses sentrifugasi tidak ada perubahan, 

dibuktikan dengan tidak adanya perbedaan aroma pada bioslurry 

awal dengan bioslurry yang disentrifugasi, dapat dilihat pada tabel 4. 

2. Slurry yang diperoleh memiliki nutrisi N dan K yang rendah 

dibandingkan dengan nutrisi N dan K pada slurry awal, yang dapat 

dilihat pada tabel 4.3. 
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