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 THE INFLUENCE OF LONG FERMENTATION EM4 
OF THE DRY SOLIDS CONTENT OF CRUDE FIBER  
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2) Lecturer of Faculty of Animal Husbandry, University of Brawijaya 

 
ABSTRACT 

 
The aims of this study was to find and got the ideal time 

0.5% + EM4 fermentation to get the lowest crude fiber content of 
organic sludge dry solids biogas unit. The research methods was 
RAL treatment replication. And the fermentation results were 
analyzed crude fiber content. Data were analyzed using variance 
(ANOVA) and followed by Duncan's multiple test. The results 
showed a significant decreased in crude fiber content in P2 with 24 
hours fermentation but in P3 and P4 for 48 hours and 72 hours of 
fermentation, crude fiber content increased. The average crude fiber 
respectively P0, P1, P2 and P3 are 22.00 ± 0.38, 19.74 ± 0.30 ; 28.27 
28.73  ± 0.63 and ± 0.38. The conclusion of this research was the 
ideal fermentation time to get the lowest crude fiber content of 
organic sludge dry solids fermentation biogas unit was 24 hours. 
Based on this study, it was suggested that fermentation time from 
crude fiber of organic mud biogas unit must be done in 24 hours to 
get a low crude fiber. 
Keyword: fermentation, unit biogas, fiber, EM4 
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RINGKASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - April 

2013 di Jl. Joyo Taman Sari I No.3 RT 05, RW 06, Merjosari, 
Lowokwaru, Malang dan di Laboraturium Nutrisi dan 
Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menentukan waktu 
fermentasi yang ideal penambahan EM4 untuk mendapatkan 
kandungan serat kasar terendah padatan kering lumpur organik 
unit gas bio. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan lebih lanjut tentang padatan kering lumpur 
organik unit gas bio hasil fermentasi EM4 dengan kandungan 
serat kasar rendah sebagai bahan pakan alternative ternak. 
Metode penelitian adalah percobaan meliputi pengambilan 
sampel, pengeringan, penimbangan dan fermentasi. Hasil 
fermentasi tersebut dianalisis kandungan serat kasar. Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan varian (ANOVA) dari 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan dilanjutkan dengan uji 
Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

Hasil fermentasi menunjukkan adanya penurunan 
yang signifikan kandungan serat kasar pada P2 dengan waktu 
fermentasi selama 24 jam, sedangkan pada P3 dengan waktu 



vi 

 

fermentasi selama 48 jam dan P4 dengan waktu fermentasi 
selama 72 jam kandungan serat kasarnya mengalami kenaikan. 
Kandungan serat secara berturut-turut P1, P2, P3 dan P4 
adalah 22,00±0,38; 19,74±0,30; 28,27±0,63 dan 28,73±0,38. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah lama fermentasi 
dengan EM4 menurunkan kadar serat kasar padatan kering 
lumpur organik unit biogas yaitu fermentasi 24 jam, semakin 
lama waktu fermentasi (48 jam dan 72 jam) meningkatkan 
kadar serat kasar. Berdasarkan hasil penelitian ini maka 
disarankan waktu fermentasi EM4 padatan kering lumpur 
organik unit gas bio dilakukan dibawah 24 jam untuk 
mendapatkan serat kasar yang rendah dan penelitian 
selanjutnya tentang pemanfaatan padatan kering lumpur 
organik unit gas bio sebagai pakan alternative/suplemen untuk 
peningkatan produktivitas ternak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
     Penimbunan kotoran ternak sapi perah di sekitar 
kandang menyebabkan pencemaran lingkungan, diantaranya 
bau menyengat, jika kotoran ikut tergenang air hujan dapat 
menurunkan mutu lingkungan dan mutu kesehatan bagi 
masyarakat sekitar peternakan, maka perlu dilakukan 
pengolahan limbah kotoran agar tidak dibuang sia-sia. 
Pengolahan limbah kotoran diharapkan dapat mengurangi 
pencemaran lingkungan dan memperoleh keuntungan. 
Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan cara menggunakan 
kotoran ternak sapi potong maupun sapi perah sebagai pupuk 
kandang untuk tanaman, sebagai penghasil biogas, bioarang 
dan campuran bahan pakan ternak. Kotoran dengan volume 
cukup besar masih memiliki berbagai kandungan senyawa, 
unsur hara dan mikroorganisme, sehingga dapat dimanfaatkan 
secara maksimal. Kotoran dimanfaatkan sebagai pupuk 
kandang, karena kandungan unsur haranya, seperti nitrogen 
(N), fosfor (P) dan kalium (K), dibutuhkan tanaman dan 
kesuburan tanah. 

Metode tersebut cukup populer dalam rangka 
pemanfaatan kotoran ternak adalah biogas. Biogas semakin 
banyak diminati dan terus mengalami perkembangan terutama 
dalam hal teknologi. Menurut Wahyuni (2009), menjelaskan 
bahwa biogas didefinisikan sebagai campuran gas yang 
dihasilkan oleh bakteri metanogenik yang terjadi pada 
material-material yang dapat terurai secara alami dalam 
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kondisi anaerobik. Biogas merupakan bentuk pemanfaatan 
limbah yang berpotensi patogen menjadi bahan bakar yang 
menghasilkan energi lebih besar dengan emisi karbon dioksida 
lebih sedikit. Beberapa pertimbangan menunjukkan bahwa 
biogas merupakan alternatif dan teknologi tepat guna dirasa 
tepat sebagai sumber energi. Sifat biogas yang ramah 
lingkungan dan dapat mengurangi efek rumah kaca serta 
memiliki limbah yang masih dapat dimanfaatkan. Sisa 
fermentasi atau limbah biogas dalam bentuk padat dapat 
digunakan sebagai pupuk organik yang berkualitas tinggi, 
sedangkan yang berbentuk cair dapat digunakan sebagai pakan 
mengandung nutrisi tinggi (Taroreh, 2007). Sejauh ini limbah 
biogas banyak dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Limbah 
biogas atau disebut slurry sangat kaya dengan unsur-unsur 
yang dibutuhkan tanaman.     

Kandungan bahan organik limbah biogas yang masih 
tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak 
alternative. Penelitian ini memberikan perlakuan fermentasi 
terhadap limbah biogas yang diharapkan dapat meningkatkan 
kandungan bahan organik dan menurunkan kadar serat kasar. 
Kadar serat kasar dalam pakan ternak yang terlalu tinggi jika 
dikonsumsi ternak dapat menurunkan kecernaan, sehingga 
dilakukan proses pengolahan penurunan serat kasar agar tidak 
mempengaruhi kecernaan. Pakan alternative cocok diberikan 
pada ternak unggas dan non ruminansia, karena dengan kadar 
serat rendah ternak tersebut mampu mencerna dengan baik. 
Penelitian Santoso dan Kurniati (2000) menyatakan bahwa 
EM4 mampu menurunkan serat kasar pada kotoran ayam 
petelur yang difermentasi, berdasarkan uraian diatas diketahui 
bahwa lumpur padat masih memiliki kadar nutrisi protein 
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kasar serat kasar yang dapat dimanfaatkan oleh ternak, akan 
tetapi kadar serat kasar padatan lumpur organik tersebut masih 
cukup tinggi sehingga hal tersebut yang mendasari untuk 
melakukan penelitian pengaruh lama fermentasi EM4 terhadap 
kadar serat kasar padatan kering lumpur organik unit gas bio.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian tentang pengaruh lama fermentasi dengan 
penambahan EM4 terhadap kadar serat kasar padatan kering 
lumpur organik unit gas bio. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menentukan waktu yang ideal pengaruh lama fermentasi 
dengan penambahan EM4 untuk mendapatkan kadar serat 
kasar terendah padatan kering lumpur organik unit gas bio. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut 
tentang padatan kering lumpur organik unit gas bio hasil 
fermentasi EM4 dengan kandungan serat kasar rendah sebagai 
bahan pakan alternative ternak. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Meningkatnya populasi ternak sapi di Indonesia dari 
tahun ke tahun ini berbanding lurus dengan limbah yang 
dihasilkan ternak tersebut. Limbah adalah buangan yang tidak 
dikehendaki di lingkungan, karena tidak memiliki nilai 
ekonomi. Namun, berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah 
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dibedakan menjadi dua macam yaitu bersifat ekonomis dan 
non ekonomis. Kristanto (2002) menyatakan limbah memiliki 
nilai ekonomis yaitu limbah yang melalui suatu proses lanjut 
memberikan suatu nilai tambah, sedangkan limbah non 
ekonomis adalah limbah melalui proses lanjut tidak 
memberikan nilai tambah, kecuali untuk mempermudah sistem 
pembuangan. Limbah yang mengandung bahan polutan 
memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3 
yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif 
sedikit, tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan 
sumber daya. 

Limbah menyebabkan pencemaran lingkungan, 
sehingga perlu dilakukan pengolahan limbah yang tepat 
dengan memberikan nilai guna pada limbah itu sendiri. 
Tersedianya padatan lumpur organik unit gas bio dari sisa 
buangan proses biogas yang berkelanjutan dan masih memiliki 
kandungan nutrisi serat kasar yang cukup tinggi serta 
diperlukan kajian lebih rinci mengenai potensi pemanfaatan 
limbah kotoran ternak. Limbah selain aman, juga bermanfaat 
secara ekonomi dan lingkungan. Lumpur organik unit gas bio 
memiliki kandungan serat kasar yang masih tinggi, sehingga 
apabila dikeringkan dan difermentasi diharapkan dapat 
munurunkan kandungan serat kasar tersebut. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi dengan 
penambahan EM4 terhadap serat kasar padatan kering lumpur 
organik unit gas bio. 

Berikut kerangka operasional penelitian pengaruh 
lama fermentasi EM4 terhadap serat kasar padatan kering 
lumpur organik unit gas bio disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Operasional Penelitian 
  
1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan EM4 
pada padatan lumpur organik gas bio dan lama fermentasi 
berpengaruh terhadap penurunan kadar serat kasar. 

Uji Kadar Serat Kasar 

Diletakkan pada tumpo dan 
difermentasi 

0 jam , 24 jam , 48 jam , 72 jam 

Di keringkan Sinar Matahari 
 

Di saring dan  
dipisahkan dengan air   

Padatan Lumpur 

Organik 

Dikeringkan Sinar Matahari 

Ditambah EM4  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Biogas 
Beberapa negara berkembang berada dalam krisis 

energi. Pakistan menghabiskan hampir 7 milyar US$ untuk 
mengimpor bahan bakar minyak per tahun dalam rangka 
mencukupi keutuhan energi dalam negeri (Amjid dkk, 2011). 
Nepal juga merupakan salah satu negara berkembang. 
Walaupun kebutuhan energi dapat dipenuhi menggunakan 
tenaga air namun Nepal tetap membutuhkan kebaharuan 
energi untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak. 
Biogas sudah mulai dikembangkan di negara tersebut 
walaupun sebagian besar penerapannya masih fokus pada 
skala rumah tangga (Kuwatul dan Bohara, 2009). Negara 
Indonesia sebagai negara penghasil minyak juga 
membutuhkan sumber energi aternatif dalam rangka 
mempertahankan kondisi perekonomian dimasa mendatang. 
Negara Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada 
tahun 1998 dan sejak saat itu terjadi peningkatan konsumsi 
energi sekitar 7% per tahun dan belum didukung dengan 
penyediaan sumber energi yang cukup. Ketersediaan bahan 
bakar fosil terbatas sedangkan ketergantungan masyarakat 
tetap tinggi dan meningkat (Hasan dkk, 2012). 

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan uraian di 
atas, teknologi biogas dianggap dapat menjadi salah satu 
alternatif sumber energi yang ramah lingkungan. Biogas 
berperan penting dalam rangka mengurangi emisi gas rumah 
kaca. Melalui fermentasi anaerob, biogas mengurangi senyawa 
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organik dalam limbah, diubah menjadi gas metan (CH4) dan 
karbon dioksida (CO2) (Flesch dkk, 2011). Biogas dari proses 
biodegradasi anaerob tersusun dari komponen utama gas CH4 

sebesar 35-65% dan CO2 sebesar 15-50%. Komponen-
komponen lain ada dalam jumlah yang kecil yaitu hidrogen 
sulfida, nitrogen, air, oksigen dan amonia. Jumlah masing-
masing komponen tergantung pada sumber dan komposisi 
bahan baku biogas tersebut (Starr dkk, 2012).  

Sebagai salah satu energi alternatif, biogas memiliki 
beberapa kelebihan dibanding dengan energi alternatif lainnya. 
Selain bahan baku utama pembuat biogas dapat diperbaharui 
dan memiliki nilai ekonomi nol, biogas yang dihasilkan juga 
bersih dan mudah dikontrol. Pemanfaatan biogas sebagai 
pengganti minyak tanah ataupun kayu bakar dalam kegiatan 
sehari-hari direkomendasikan karena dapat mengurangi 
pencemaran udara. Gas metan yang seharusnya terlepas ke 
atmosfer, dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar dan akan 
mengalami pembakaran sempurna menjadi karbon dioksida 
yang ramah lingkungan (Rahayu, dkk, 2012).  

Siklus dari pemanfaatan limbah kotoran ternak dan 
limbah organik disajikan dalam Gambar 2 berikut ini. Skema 
tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan biogas tidak 
membutuhkan bahan baku yang memiliki nilai ekonomis. 
Limbah organik yang tidak dimanfaatkan, biasanya hanya 
akan menjadi polusi bagi lingkungan. Sektor peternakan 
menyumbangkan 18% dari keseluruhan emisi gas rumah kaca. 
Jika ditangani secara tepat, maka kotoran ternak pun dapat 
menjadi sumber kabaharuan energi dan sumber nutrien untuk 
sektor pertanian (Nielse dkk, 2009). Pemanfaatan energi 
biogas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi rumah 
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tangga, namun limbah industri juga sudah mulai dimanfaatkan 
untuk bahan bakar transportasi (Tufvesson dkk, 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 Gambar 2. Siklus Pemanfaatan Limbah Organik dan 
Kotoran Ternak (Seadi 2002 in Nielse, dkk, 2009) 

 
Limbah ternak dan limbah pertanian bisa 

dimanfaatkan menjadi gas bio menggunakan anaerobik 
digester sehingga energinya bisa dijadikan sumber listrik dan 
panas, selain itu limbah dari biogas dapat dimaanfaakan 
kembali sebagai pupuk organik. 

Penguraian bahan-bahan organik menjadi biogas 
dibagi menjadi 4 tahap yaitu hidrolisis, asidogenesis, 
asetogenesis, dan metanogenesis yang berlangsung terus 
secara berantai sampai pada suatu keadaan tidak ada lagi 
bahan organik yang dapat dihidrolisa (Aggarangsi dkk, 2013). 
 Alur sistem produksi biogas disajikan dalam Gambar 3 
berikut ini. 
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      Gambar 3. Alur Proses Produksi Biogas (Aggarangsi dkk, 
2013) 

 
Berikut penjelasan tentang tahapan produksi biogas 

(Haq dan Soedjono, 2009) : 
1. Hidrolisis  

Grup mikroorganisme hydrolytic mengurai senyawa 
organik kompleks menjadi molekul-molekul sederhana dengan 
rantai pendek. Senyawa tersebut diantaranya adalah glukosa, 
asam amino, asam organik, etanol, karbon dioksida, dan 
hidrokarbon yang dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan 
energi bagi bakteri untuk melakukan fermentasi. Proses 
hidrolisis dikatalis oleh enzim yang dikeluarkan bakteri seperti 
selullase, protease, dan lipase. Bakteri selulotik memecah atau 
memotong molekul selulosa yang merupakan molekul dengan 
berat yang tinggi menjadi selulobiose (glukosa-glukosa) dan 
menjadi glukosa bebas (free glucose). Glukosa difermentasi 



10 

 

secara anaerob menghasilkan berbagai macam produk 
fermentasi seperti asam asetat, propionat, butirat, H2, dan CO2.   

Protein dan lemak juga mengalami proses fermentasi 
anaerob yang menghasilkan metana, kandungan protein dan 
lemak lebih sedikit dari karbohidrat, tetapi metana yang 
dihasilkan dari fermentasi protein dan lemak dapat menambah 
jumlah metana yang digunakan untuk biogas. Semakin banyak 
kandungan bahan organik yang terdapat dalam slurry maka 
mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 
serta semakin banyak bahan organik yang diubah menjadi 
metana.  
2. Asidogenesis  

Tahap hidrolisis berlanjut pada pembentukan asam 
pada proses asidogenesis, proses ini bakteri acidogenesis 
mengubah hasil dari tahap hidrolisis menjadi bahan organik 
sederhana (kebanyakan dari rantai pendek, keton, dan 
alkohol).  
3. Asetogenesis (Tahap Pembentukan Asam)  

Tahapan ini terjadi pembentukan senyawa asetat, 
CO2, dan hidrogen dari molekul-molekul sederhana yang 
tersedia oleh bakteri aseton penghasil hidrogen. Bakteri 
pembentuk asam antara lain Pseudomonas, Escherichia, 
Flavobacterium, dan Alcaligenes yang mendegradasi bahan 
organik menjadi asam-asam lemak. Asam lemak yang 
menguap dari hasil asidogenesis digunakan sebagai energi 
oleh beberapa bakteri obligat anaerobik, tetapi bakteri-bakteri 
tersebut hanya mendegradasi asam lemak menjadi asam asetat. 
Salah satunya adalah degradasi asam propionate oleh 
Synthophobacter wolinii.  
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4. Metanogenesis (Tahap Pembentukan Metan)  
Tahapan metanogenesis adalah tahapan konversi 

anaerobik terakhir, yaitu dilakukan penguraian dan sintesis 
produk tahap-tahap sebelumnya untuk menghasilkan gas 
metana (CH4). Hasil lain dari proses ini berupa 
karbondioksida, air, dan sejumlah kecil senyawa gas lainnya. 
Bakteri yang terlibat pada proses ini yaitu bakteri metanogenik 
dari sub divisi acetocalstic methane bacteria yang terdiri atas 
Methanobacterium, Methanosarcina, dan Methanococcus.  

Proses yang terjadi di dalam reaktor pertumbuhan 
bakteri ini bergantung pada temperatur, keasaman, serta 
jumlah material organik yang akan dicerna. Pada tahap awal 
pertumbuhannya bakteri metanogenik bergantung pada 
ketersediaan nitrogen dalam bentuk ammonia dan jumlah 
substrat yang digunakan. Bakteri metanogenik mensintesis 
senyawa molekul rendah menjadi senyawa dengan berat 
molekul lebih tinggi, misalnya bakteri ini menggunakan 
hidrogen, CO2, dan asam asetat untuk membentuk metana dan 
CO2. Bakteri metanogenik memiliki pertumbuhan lebih lambat 
dibandingkan dengan bakteri yang ada pada tahap hidrolisis 
dan asidogenesis. Bakteri metanogenik secara alami dapat 
diperoleh dari berbagai sumber seperti air bersih, endapan air 
laut, sapi, kambing, lumpur (sludge) kotoran anaerob atau 
TPA (tempat pembuangan akhir). 

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari produksi 
biogas yaitu menghasilkan buangan (sludge). Sludge 
merupakan endapan padat yang secara alami berada di dalam 
air dan air limbah, atau benda yang bukan endapan padat tetapi 
secara pengentalan kimia dan flokulasi biologi dapat 
mengendap dan dialirkan dari tangki pembuangan limbah. 
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Sludge ini dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. 
Pemanfaatan sebagai pupuk, sludge ini mempunyai manfaat 
yang sama dengan pupuk kandang, terutama dapat 
memperbaiki struktur tanah dan memberikan kandungan unsur 
hara yang diperlukan oleh tanaman. Sludge mempunyai 
kelebihan lain yaitu setelah keluar dari digester biasanya 
sludge telah matang karena telah mengalami proses 
penguraian di dalam alat. Lumpur organik di dapat dari 
pemisahan sludge padat dan cair (Setiawan, 2004).  

 
2.2  Bahan Baku Produksi Biogas 

Produksi biogas memungkinkan untuk menggunakan 
beberapa bahan baku yang berbeda. Bahan baku tersebut 
berupa limbah organik dari rumah tangga dan industri 
makanan, limbah produk pertanian seperti sisa panen dan 
kotoran ternak (Borjesson dan Berglund, 2006). Berikut ini 
adalah skema proses penggunaan bahan baku biogas menjadi 
energi seperti pada Gambar 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 

         Gambar 4. Alur proses fermentasi dari unit biogas 
(Borjesson dan Berglund, 2006) 
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Gambar tersebut menjelaskan tentang proses 
pemanfaatan limbah hingga menghasilkan energi. Limbah 
oorganik baik yang berasal dari rumah tangga, industri 
makanan, limbah peternakan dan limbah pertanian dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas. Berdasarkan 
skalanya, biogas dibagi menjadi dua yaitu skala besar dan 
kecil. Biasanya limbah rumah tangga, industri makanan dan 
limbah peternakan dimanfaatkan untuk biogas skala besar 
sedangkan limbah pertanian dimanfaatkan untuk skala kecil. 
Energi yang dihasilkan dari biogas tersebut antara lain berupa 
gas, panas dan listrik.   

Kotoran ternak merupakan bahan baku sumber biogas 
yang tersedia dalam jumlah banyak dan pemanfaatannya 
belum optimal. Hampir semua jenis kotoran ternak dapat 
dijadikan bahan baku menghasilkan biogas, hanya faktor 
jumlah dan ketersediaan secara terus-menerus yang dapat 
dimanfaatkan. Gas bio berasal dari campuran gas-gas yang 
dihasilkan dari suatu proses pengomposan bahan organik oleh 
bakteri dalam keadaan tanpa oksigen (anaerobic process). 
Kotoran sapi merupakan substrat yang paling cocok sebagai 
sumber penghasil biogas, karena telah mengandung bakteri 
penghasil gas metana yang terdapat dalam perut ruminansia. 
Bakteri tersebut membantu dalam proses fermentasi sehingga 
mempercepat proses pembentukan biogas (Sufyandi, 2001). 
Melalui proses produksi gasbio, maka sludge yang berasal dari 
kotoran ternak (sapi, ayam, domba dan babi) dapat 
mengurangi bau 70% dibandingkan dengan sebelum diproses 
(Carothers, 1980). 

Bahan organik berupa limbah kotoran ternak (feces) 
dapat dimanfaatkan untuk produksi gas bio yang aplikasinya 
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dapat digunakan manusia untuk penerangan lampu atau untuk 
keperluan memasak. Pembentukan biogas merupakan proses 
biologis. Kotoran sapi yang dicampur air dengan perbandingan 
1 : 2 dialirkan ke reaktor, muncul biogas 7 hari, dalam reaktor 
ada pengaman gas,penampung gas dari reaktor, 
tungku/kompor biogas. Bahan dasar yang berupa bahan 
organik akan berfungsi sebagai sumber karbon yang 
merupakan sumber aktivitas dan pertumbuhan bakteri. Bahan 
organik dalam alat penghasil biogas (digester) akan dirombak 
oleh bakteri dan akan menghasilkan campuran gas metan 
(CH4) dan karbondioksida (CO2) dan sedikit gas-gas lain 
(Rahayu dkk, 2012) 
 
2.3 Fermentasi Biogas 

Proses degradasi limbah pertanian dan limbah 
peternakan atau campuran air yang ditempatkan dalam tempat 
yang tertutup dalam kondisi anaerob akan membentuk biogas, 
keadaan anaerob ini dapat terjadi secara alami (Setiawan, 
2004). Pembentukan biogas mikroba anaerobik mencakup tiga 
tahap. Pertama, tahap hidrolisis yaitu pembubaran terjadi pada 
tahap ini bahan organik larut dan pencernaan bahan organik 
kompleks menjadi sederhana, mengubah struktur utama dari 
bentuk monomer. Kedua, tahap pengasaman yaitu pada tahap 
komponen monomer (gula sederhana) yang terbentuk pada 
hidrolisis akan menjadi makanan bagi bakteri pembentuk 
asam. Produk akhir dari gula sederhana akan diproduksi pada 
tahap asam asetat, alkohol propionat, format, laktat, dan 
sedikit butirat, karbon dioksida, hidrogen dan amonia. Ketiga, 
panggung metagonetik, pada tahap ini adalah pembentukan 
metana dan gas karbon dioksida. Fermentasi atau perombakan 



15 

 

adalah proses mikrobiologis yang merupakan himpunan proses 
metabolisme sel. Fermentasi bahan organik tersebut dapat 
terjadi dalam keadaan aerobik maupun anaerobik. Biogas 
adalah hasil dari proses fermentasi anaerobik. Sementara itu, 
fermentasi aerobik menghasilkan gas-gas amonia (NH3) dan 
karbondioksida (CO2) (Sahidu, 1983). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
pembentukan biogas diantaranya nisbah C/N substrat antara 20 
- 30, bahan kering 5 - 10%, kadar air 90 - 95%, aktivitas 
mikroorganisme dalam digester. Ketiga faktor ini merupakan 
faktor utama, sedangkan faktor pendukungnya antara lain 
derajat keasaman (pH) senilai 6,0 - 8,0 (Hidayati, 1996). 
pengadukan, waktu fermentasi dan suhu sebesar 32 - 360C 
(Asep dan Rumi, 2005). 

Biogas merupakan campuran gas yang dihasilkan oleh 
aktivitas fermentasi anaerobik yang dilakukan oleh bakteri 
metanogenesis pada bahan-bahan organik. Bahan organik 
untuk proses biogas antara lain seperti kotoran manusia dan 
hewan, limbah organik rumah tangga dan industri. Pada 
umumnya biogas terdiri atas gas metana (CH4) 50-70%, gas 
karbondioksida (CO2) 30-40%, Hidrogen (H2) 5-10% dan gas-
gas lainnya dalam jumlah yang sedikit (Wahyuni, 2009). 
 
2.4 Lumpur Organik Biogas 

Proses produksi biogas akan meghasilkan hasil 
samping berupa lumpur organik dalam jumlah besar. Lumpur 
organik biogas tersebut dapat berupa gas, cairan dan padatan 
(Feng, dkk, 2011). Limbah tersebut masih dapat digunakan 
karena memiliki sejumlah kandungan nutrien berupa protein 
kasar dan serat kasar serta mineral. Nutrien tersebut dapat 
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dimanfaatkan sebagai pupuk organik (Kristanto, 2002). 
Dibandingkan dengan limbah organik bahan baku biogas, 
kandungan nutrien dalam lumpur organik biogas relatif 
rendah. Makromolekul yang terkandung dalam lumpur organik 
tersebut masih sulit dimanfaatkan oleh tanaman jika digunakan 
sebagai pupuk organik. Setelah dilakukan dekomposisi oleh 
mikroorganisme, makromolekul tersebut akan menjadi 
struktur yang lebih sederhana sehingga dapat dengan mudah 
dimanfaatkan oleh tanaman.  

Padatan lumpur yang merupakan lumpur organik dari 
biogas limbah industri, banyak mengandung bahan organik. 
Padatan tersebut memiliki manfaat yang sama dengan pupuk 
kandang terutama dalam memperbaiki struktur tanah dan 
memberikan kandungan unsur hara yang diperlukan oleh 
tanaman. Kelebihan lain yaitu setelah keluar dari digester 
biasanya padatan telah siap digunakan karena telah mengalami 
proses penguraian di dalam alat tersebut (Setiawan, 2004). 

Komposisi utama pada lumpur organik biogas antara 
lain adalah air 95,5%, nitrogen 4,20 g/kg, fosfor 27 g/kg, total 
potasium 1,15 g/kg dan nilai pH sebesar 7,6. Lumpur organik 
biogas mengandung banyak monosakarida, asam humat, asam 
lemak tak jenuh, selulosa dan antibiotik tertentu yang 
mendukung pertumbuhan tanaman. Misalnya, Giberelin (GA) 
dapat meningkatkan tingkat perkecambahan dengan biji 
merangsang, mempromosikan batang tanaman dan daun 
tumbuh cepat. Kandungan lain berupa beberapa asam nukleat 
dapat meningkatkan ketahanan tanaman selama kekeringan, 
asam amino bebas dan asam lemak tak jenuh dapat melindungi 
tanaman dari kerusakan akibat musim dingin pada suhu 
rendah, vitamin tertentu dapat meningkatkan ketahanan 
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terhadap penyakit tanaman. Ada banyak asam amino yang 
terkandung dalam lumpur organik biogas seperti lisin, 
triptofan, metionin, histidin, leusin, isoleusin, fenilalanin, 
treonin, valin, arginin dan sebagainya. Asam amino tersebut 
banyak dibutuhkan oleh ternak. Maka dari itu lumpur organik 
biogas juga dapat dimanfaatkan sebagai aditif pakan karena 
mengandung vitamin dan hormon yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhan ternak (Feng dkk, 2011). 

Pengolahan dan pemanfaatan hasil keluaran gas bio 
berupa slury (campuran padatan dan cair) terdiri dari dua 
komponen yaitu : 

1. Komponen padat (solid biofertilizer) 
2. Komponen Cair (liquid biofertilizer) 

Pemisahan antara komponen padat dan cair dapat dilakukan 
setelah slury keluar dari lubang keluaran. Pemisahan tersebut 
membutuhkan kolam penampung yang dapat mengendapkan 
bahan padat (Junus,1984). Komponen padat dapat 
dimanfaatkan sebagai persediaan pakan ternak dan komponen 
cair dapat digunakan untuk meningkatkan kandungan unsur 
hara disawah atau ladang pertanian (Udiharto,1981). 

Bio-sludge merupakan padatan  sisa hasil pembuatan 
gas bio yang masih mengandung bahan organik  yang belum 
terurai. Kandungan gizi bio-sludge cukup baik, kandungan 
nutrisi pada gas bio tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 
Melihat  kandungan gizi yang baik dalam bio-sludge maka 
bio-sludge dari sapi perah dapat dijadikan  sebagai bahan baku 
pakan alternative sebagai sumber serat dan energi. 
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi sludge Gas Bio 
No Nutrisi Kandungan sludge gas bio 
1. Protein 13,3 % 
2. Serat Kasar 24,3% 
3. Energi 3651 kkal/kg 

Sumber: Junus (2006) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya, bio-sludge yang digunakan sebagai pakan 
tambahan ternak babi dapat meningkatkan efisiensi pakan. 
Begitu juga saat digunakan sebagai pakan ikan, bio-sludge 
dapat mengurangi resiko penyakit dan mengurangi konversi 
pakan. Bio-sludge juga meningkatkan jumlah plankton yang 
turut meningkatkan laju fotosintesis di dalam air sehingga 
menambah jumlah oksigen (Feng dkk, 2011).  

 
2.5 Effective microorganisms 4 (EM4) 

Effective microorganisms 4 (EM4) ditemukan oleh 
Teruo Higa dari Universitas Ryukyus, Jepang. Terdapat 80 
genus mikroorganisme fermentasi dalam EM4 yang tersusun 5 
golongan utama yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus 
sp.,Streptomyces sp., ragi dan Actinomycetes. Mikroorganisme 
efektif atau EM4 adalah suatu kultur campuran berbagai 
mikroorganisme yang bermanfaat (terutama bakteri 
fotosintesis, bakteri asam laktat, ragi, Actinomycetes, ragi). 
EM4 dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme pathogen 
dan digunakan untuk mengolah bahan limbah menjadi kompos 
dengan proses lebih cepat dari cara tradisional, serta 
digunakan  memfermentasi pakan (Indriani, 2007). 
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EM4 adalah campuran kulture yang memiliki 
kandungan lactobacillus, jamur fotosintetik, bakteri 
fotosintetik, Actinomycetes (jamur), dan ragi. 
Keuntungan Lactobacillus dalam EM4 dalam mencerna serat 
kasar yaitu bakteri tidak menghasilkan serat kasar dalam 
aktivitasnya, sehingga lebih efektif dalam menurunkan serat 
kasar dari pada ragi dan jamur (Pasaribu dkk, 1998). EM4 
merupakan probiotik yang didalamnya terdapat 
mikroorganisme 90 persennya yaitu Lactobacillus Sp. bakteri 
lainnya Azotobacter, Clostridia, Enterobacter, Agrobacterium, 
Erwinia, Pseudomonas, dan mikroorganisme pembentuk asam 
laktat. Media kulturnya berbentuk cairan dengan pH 4,5.  

Produk peternakan EM4 merupakan kultur EM dalam 
medium cair berwarna coklat kekuning - kuningan yang 
menguntungkan untuk pertumbuhan dan produksi ternak 
dengan ciri-ciri berbau asam manis. EM4 peternakan mampu 
memperbaiki jasad renik dalam saluran pencernaan ternak, 
sehingga kesehatan ternak akan meningkat, stres berkurang 
dan mengurangi bau kotoran. EM4 yang diberikan pada pakan 
dan minuman ternak dapat meningkatkan nafsu makan karena 
aroma asam manis yang ditimbulkan. Penggunaan mikroba 
pengurai limbah yang disebut effective microorganism (EM4) 
pada kotoran babi telah dicoba diteliti dan ternyata 
penggunaan EM4 dengan kadar 1,5% dapat menurunkan kadar 
gas amonia dan H2 (Palgunadi dkk, 1999). Sebelum EM4 
digunakan perlu diaktifkan dahulu karena mikroorganisme 
dalam larutan EM4 berada dalam keadaan tidur (dorman). 
Pengaktifan mikroorganisme didalam EM4 dapat dilakukan 
dengan menambahkan air atau makanan (molases). Waktu 
yang dibutuhkan untuk fermentasi dengan EM4 dapat 
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maksimal kerja dari mikroorganismenya yaitu dalam waktu 3-
5 hari (Yuwono, 2005). Penambahan EM4 pada kosentrasi 
yang semakin besar yaitu 0,5% merupakan hasil terbaik untuk 
menurunkan C/N ratio karena bakteri - bakteri lebih banyak 
untuk menguraikan bahan sesuai kinerjanya bakteri (Yuniwati 
dkk, 2012). 

Mesrawati (2001) menyatakan bahwa ransum dengan 
kadar serat kasar 12% yang diberikan penambahan probiotik 
starbio 0,5% memberikan respon terbaik dalam menurunkan 
serta kasar ransum yaitu menjadi 10%. Menurut Lembah Hijau 
Multifarm (1999) bahwa probiotik anaerob dapat membantu 
pemecah zat pakan secara ezimatis dengan cara menguraikan 
struktur jaringan pakan yang sulit terurai. Didukung dengan 
penemuan (Mangisah dkk, 2009) bahwa penambahan 
probiotik starbio sebanyak 0,5% pada ransum dengan level 
serat kasar tinggi (10 dan 15%) ternyata mampu menurunkan 
konversi ransum (meningkatkan efisiensi ransum). 
 
2.6 Fermentasi EM4 terhadap Lumpur Organik Biogas  

Limbah padat industri pangan terutama terdiri dari 
bahan-bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, serat 
kasar, dan air merupakan bahan-bahan yang mudah 
terdegradasi secara biologis dalam sebuah bioreaktor baik 
secara aerob atau anaerob serta menyebabkan pencemaran 
lingkungan, terutama menimbulkan bau. Sugiharto (1987) 
menyatakan bahwa lumpur (sludge) yang dihasilkan dari 
pengolahan limbah cair perlu dilakukan pengolahan secara 
khusus agar lumpur tersebut dapat dimanfaatkan kembali 
untuk keperluan kehidupan manusia. Sistem pengolahan air 
limbah aerobik secara konvensional dengan menggunakan 
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lumpur aktif merupakan pengolahan air limbah yang paling 
populer dilakukan baik pada instalasi pengolahan air limbah 
domestik atau pada industri.  

Proses fermentasi berdasarkan dari medianya terbagi 
menjadi dua golongan yaitu fermentasi medium padat dan 
fermentasi medium cair. Berikut  penjelasan dari fermentasi 
medium padat adalah fermentasi yang substratnya tidak larut 
dan tidak mengandung air bebas tetapi cukup mengandung air 
untuk keperluan mikroba. Sebaliknya fermentasi medium cair 
adalah fermentasi yang substratnya larut atau tersuspensi 
dalam fase cair (Rahman, 2008). Prinsip fermentasi adalah 
mengaktifkan pertumbuhan mikroorganisme yang dibutuhkan 
sehingga membentuk produk baru yang berbeda dari bahan 
asal (Sabrina dkk, 2001). Fermentasi merupakan salah satu 
proses pengolahan dan pengawetan dengan bantuan mikroba. 
Adams dan Moss (2002) menyatakan bahwa kandungan asam 
amino, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral bahan 
mengalami perubahan akibat aktifitas dan perkembangbiakkan 
mikroorganisme selama proses fermentasi. Fermentasi dapat 
meningkatkan nilai gizi bahan makanan menjadi lebih tinggi 
dari bahan asalnya, sebab mikroba katabolik akan memecah 
komponen kompleks menjadi (zat-zat) yang lebih sederhana 
(Dwidjoseputro, 2003). EM4 mengandung mikroba starter 
berupa koloni kecil bibit mikroba pengurai protein 
(proteolitik), serat kasar (sellulitik), lignin (lignolitik), dan 
nitrogen fiksasi non simbiotik, yang berasal dari lambung sapi 
dan dikemas dalam campuran tanah, akar rumput dan daun-
daun atau ranting yang dibusukkan (Suharto dan 
Winatuningsih, 1993).  
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BAL memfermentasi gula melalui jalur yang berbeda 
sehingga berdasarkan produk akhirnya dapat dikelompokkan 
menjadi homo–fermentasi, hetero–fermentasi, atau fermentasi 
campuran (Hofvendahl dan Haegerdal, 2000).  

Fermentasi dibagi menjadi 2 macam yaitu 
homofermentasi dan heterofermentasi. Homofermentasi 
menghasilkan asam laktat (AL) sebagai produk akhir 
metabolisme glukosa melalui jalur Embden–Meyerhof–Parnas. 
Heterofermentasi selain menghasilkan AL, dihasilkan pula 
karbondioksida dan etanol melalui jalur fosfoketolase. 
Fermentasi asam campuran dibentuk oleh homofermentor 
seperti laktokokus ketersediaan glukosa kurang/sedikit, dan 
pada saat pertumbuhan dalam gula-gula lain mis. Lc. lactis 
dalam maltosa, laktosa dan galaktosa atau pada saat 
peningkatan pH dan penurunan suhu. Etanol, asam asetat dan 
format dibentuk sebagai tambahan terhadap AL. Jalur yang 
digunakan adalah homofermentatif, namun perbedaannya 
adalah dalam metabolisme piruvat, selain menghasilkan AL, 
juga dibentuk asam format dan acetyl-CoA oleh pyruvate 
formate lyase (PFL) (Hofvendahl dan Haegerdal, 2000). 



23 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - April 

2013 di Jl. Joyo Taman Sari I No.3 RT 05, RW 06, Kelurahan 
Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Malang serta dianalisis 
serat kasar di Laboraturium Nutrisi dan Makanan Ternak, 
Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 
 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Padatan lumpur organik unit gas bio 
Padatan lumpur organik unit gas bio ini merupakan 
hasil samping dari pengolahan gas bio yang 
dipisahkan antara padatan dan cair. 

2. Bahan aktif EM4 
EM4 digunakan dalam penelitian ini sebagai starter 
fermentasi padatan lumpur organik unit gas bio. EM4 
yang digunakan adalah EM4 komersial yang 
didapatkan dari toko Songgolangit Poultry Shop Kota 
Batu. EM4 mengandung bakteri asam laktat 
Lactobacillus dan bateri fotosintetik serta 
Streptomyces sp. dan khamir. 
 

3.3 Metode Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan adalah percobaan dengan 4 
perlakuan dan 6 ulangan. 
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3.3.1 Penyiapan Sampel : 
 
a. Pengambilan Sampel 

Sampel padatan lumpur organik unit gas bio 
didapatkan dari peternakan rakyat yang memiliki unit gas bio 
dengan jumlah ternak sapi perah skala 4-6 ekor yang 
beralamat di Desa Bocek milik Bapak Imam Syafi’i. Cara 
pengambilan padatan lumpur organik unit gas bio pada kolam 
oksidasi dengan diaduk menggunakan pengaduk (gayung) 
supaya padatan di dasar kolam naik kepermukaan, kemudian 
diambil dengan gelas ukur lumpur organik tersebut pada 
kolam dua dan tiga dengan umur lumpur organik mencapai 14 
hari, selanjutnya dipisahkan antara padatan dan cair di atas 
kain kasa sampai air tidak menetes dengan cara diperas lalu 
padatan dimasukkan pada kantong plastik. 

 
b. Pengeringan Sampel 

Padatan lumpur organik unit gas bio yang masih basah 
tersebut kemudian dikeringkan dengan cara diletakkan pada 
kain sebagai alas jemur. Penjemuran dilakukan dengan sinar 
matahari secara langsung selama 3 hari sehingga didapatkan 
padatan kering lumpur organik unit gas bio.  

 
c. Penimbangan Berat Sampel Setelah Pengeringan  

Padatan kering lumpur organik unit gas bio yang telah 
dikeringkan diletakkan pada bak plastik untuk ditimbang 
beratnya dengan menggunakan alat ukur Portable scale 
(timbangan digital) untuk mengetahui berat padatan kering 
lumpur organik unit gas bio, sehingga dapat diketahui jumlah 
berat air yang menguap karena pengeringan. 
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d. Rancangan Penelitian : 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan 4 macam waktu 
fermentasi dan diulang 6 kali, adapun rinciannya disajikan 
pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Rancangan Penelitian 

 
Perlakuan/jam 

Ulangan 

1 2 3 4 5 6 

0       

24       

48       

72       

 
Padatan kering lumpur organik unit gas bio pada bak 

plastik dengan berat 6 kg dikeluarkan dan diletakkan pada 
plastik dengan permukaan datar kemudian dilakukan 
penambahan EM4 0,5% dari berat kering yang setara dengan 
330 ml larutan EM4 kemudian diaduk hingga merata, dan 
dikeringkan kembali selama satu hari dengan sinar matahari, 
selanjutnya dimasukan ke dalam tompo masing-masing 1 kg 
yang dibagi empat bagian dengan penyekat didalam tompo per 
bagian 250g dari masing-masing perlakuan serta difermentasi 
pada suhu ruang 28°C, ditutup koran dengan perbedaan lama 
waktu fermentasi yaitu ; 0, 24, 48 dan 72 jam.  
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e. Lokasi Penelitian 
  Lokasi penelitian dilakukan di Jl. Joyo Taman Sari I 
No 3 RT 05. RW 06, Kelurahan Merjosari, Kecamatan 
Lowokwaru, Malang. Berikut ditampilkan denah lokasi 
penelitian pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Denah Lokasi Penelitian 

 
       Jl. Joyo Taman Sari terletak pada ketinggian 
ketinggian 452 meter dari permukaan laut, dengan suhu 27-
28°C serta memiliki kelembaban 70%. Kelembaban dan 
temperatur merupakan faktor ekstrinsik dalam melakukan 
fermentasi. Sesuai pernyataan Ray (2004) bahwa faktor 
ekstrinsik fermentasi meliputi kelembaban, temperatur, 
komposisi gas. Faktor ekstrinsik  merupakan keadaan yang 
dapat berubah dikarenakan kondisi di sekitar media. 
 
3.4 Variabel Penelitian 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, terdiri 
atas : 
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1. Pengukuran Separasi Lumpur Organik : 
a. Volume lumpur organik unit gas bio : berat lumpur 

organik dengan satuan kg yang diperoleh dari kolam 
oksidasi dua dan tiga yang diaduk terlebih dahulu. 

b. Berat padatan lumpur organik unit gas bio : hasil 
pemisahan padatan lumpur organik dengan cairannya. 

c. Berat padatan kering lumpur organik unit gas bio : 
berat lumpur organik yang masih basah di keringkan 
dengan sinar matahari secara langsung. 

d. Berat endapan pada cairan : cairan unit gas bio hasil 
pemisahan dengan padatan lumpur organik unit gas bio 
menghasilkan endapan, kemudian endapan dipisahkan 
lagi dengan cairannya dan dikeringkan sinar matahari 
langsung, sehingga dapat diketahui persentase endapan 
dari cairan lumpur organik unit gas bio. 
 

2. Kadar Serat Kasar  
Padatan kering lumpur organik unit gas bio dianalisis 

serat kasarnya di Labolatorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 
Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 
 
3.5 Analisis Data 

  Analisis data dengan menggunakan Sidik Ragam pola 
dasar RAL (Rancangan Acak Lengkap) yang mempunyai 
model linier (anonim, 2012) : 
Yij = µ +  Ti  + єij  
Keterangan : 
Yij  =  Pengamatan pada perlakuan 
µ     =  Nilai tengah (rata-rata) umum kadar serat kasar pada 
pengamatan 
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Ti    =  Perlakuan (1,2,3,4) 
 є  = Galat perlakuan (1,2,3,4) pada padatan unit gas bio yang 

mendapat ulangan ke (1,2,3,4,5,6) 
  Adapun analisis data yang diperoleh adalah Analisis 
Ragam (anova), apabila Analisis data yang berbeda nyata akan 
dilajutkan menggunakan uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT). Seperti : 
 

 SY = √������ 

 
 
3.6  Batasan Istilah 

• EM4 (Effective microorganisms 4): Campuran kultur 
mikroba yang mengandung lactobacillus, bakteri 
fotosintetik.  

• Fresh sludge : Lumpur organik yang diambil dari 
kolam oksidasi dalam keadaan segar yang bercampur 
air patusan. 

• Lama fermentasi : Waktu yang digunakan untuk 
memfermentasi padatan kering lumpur organik unit 
gas bio. 

• Padatan kering lumpur organik : Hasil pemisahan 
antara sludge padat dan cair kemudian  dilakukan 
pengeringan sinar matahari. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Pengukuran Lumpur Organik  

Lumpur organik segar unit gas bio (fresh sludge) 
diambil dari kolam oksidasi dua dan tiga sebanyak 70 kg 
kemudian dipisah antara padatan dan cair. Lumpur cair 
diperoleh sebanyak 42 liter dan padatan lumpur organik unit 
gas bio sebanyak 28 kg. Selanjutnya padatan lumpur organik 
unit gas bio dikeringankan selama tiga hari di bawah sinar 
matahari dan didapatkan berat padatan kering lumpur organik 
unit gas bio 6 kg. Kemudian, padatan kering lumpur organik 
unit gas bio ditambah EM 4 0,5% dari berat kering yang setara 
dengan 330 ml larutan EM4 yang diaduk hingga merata, dan 
dikeringkan kembali selama 1 hari. Kolam oksidasi lumpur 
organik unit gas bio disajikan pada Gambar 6. 

 
               Gambar 6. Kolam Oksidasi Lumpur Organik Unit 
Gas Bio 

 
Kolam oksidasi lumpur organik merupakan tempat 

penampung keluaran hasil samping gas bio, kolam oksidasi 
terbagi menjadi tiga bagian yaitu kolam ke satu merupakan 
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tempat pembuangan yang masih baru, dan kolam ke-2 dan ke-
3 merupakan tempat penampungan lumpur organik yang sudah 
berumur 14 hari, diantara kolam oksidasi terdapat sekat dari 
kawat dan kayu. Setalah satu minggu lumpur organik unit gas 
bio pada kolam oksidasi ke-1 mengalir ke kolam 2 dan 3, 
sehingga dapat diketahui bahwa pembeda kolam oksidasi 
berdasarkan dari umur lumpur organik unit gas bio. Bentuk 
lumpur oksidasi Gambar 6 pada  kolam oksidasi ke-1 terlihat 
masih encer dan berwarna coklat kehijauan, dan pada kolam 
oksidasi ke-2 dan ke-3 lumpur organik terlihat lebih 
menggumpal dan berwarna coklat. 

Berat lumpur organik unit gas bio terjadi penguapan 
air dalam keadaan awal basah 28 kg menjadi 6,02 kg padatan 
kering lumpur organik unit gas bio, jadi air yang menguap dari 
hasil pengeringan selama 3 hari yaitu 21,98 kg. Bertha (2010) 
menyatakan bahwa proses pengeringan dapat terjadi 
penyusutan bahan dan proses akan lebih cepat apabila luas 
penampang diperbesar dengan proses pengecilan ukuran 
terlebih dahulu. 

Berikut pengeringan lumpur organik unit gas bio pada 
hari ke 1 disajikan pada Gambar 7. 

 
 
 
 
 
 

              Gambar 7. Pengeringan lumpur organik unit gas bio 
pada hari ke 1 
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Pengeringan lumpur organik unit gas bio pada hari ke 
2 dan ke 3 disajikan pada Gambar 8 dan 9 berikut ini.  

 
Gambar 8. Pengeringan lumpur organik unit gas bio 

pada hari ke 2 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                             

             Gambar 9. Pengeringan lumpur organik unit gas bio 
pada hari ke 3 

Proses pengeringan ini terjadi perubahan bentuk fisik 
dan tekstur yang lebih halus. Lumpur organik unit gas bio 
dalam kondisi masih basah berwarna lebih coklat gelap. 
Setelah penjemuran hari ke-1, tektur masih kasar dan 
menggumpal, akan menjadi lebih kering dengan warna yang 
cenderung lebih cerah pada hari ke-2. Kondisi yang sangat 
kering didapatkan setelah penjemuran hari ke-3 dari segi 
warnanya menjadi lebih coklat cerah dengan tekstur yang 
lebih halus dibandingkan dengan tahap penjemuran 1 dan 2 
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hari. Lumpur organik gas bio tersebut dikatakan sebagai 
padatan kering lumpur organik unit gas bio setelah melalui 
tahap penjemuran tersebut. 

Cairan hasil pemisahan padatan dan cair tersebut di 
endapkan pada gelas ukur volume 1 liter selama 24 jam pada 
suhu ruang dan didapatkan hasil endapan cairan basah 187,5 
gram, kemudian endapan basah di keringkan selama 1 hari dan 
diketahui bahwa total endapan kering menjadi 40,5 gram. 
Sehingga diketahui bahwa total berat endapan kering dari 
cairan (air patusan) sebanyak 0.4%. 

Fermentasi dilakukan secara anaerob dengan cara 
diletakkan pada suhu ruang dengan alat tumpo sebagai alat 
fermentasi karena bersifat dari bahan organik dan digunakan 
penutup atas menggunakan koran. Berikut disajikan Persiapan 
fermentasi padatan kering lumpur organik unit gas bio pada 
Gambar 10. 

 
Gambar 10. Persiapan fermentasi padatan kering 

lumpur organik unit gas bio. 
 

4.2   Kadar Serat Kasar  
           Hasil analisis kadar serat kasar padatan kering lumpur 
organik unit gas bio yang difermentasi dengan perbedaan lama 
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waktu fermentasi dengan menggunakan EM4 terlampir pada 
Lampiran 1, dan tersajikan pada Tabel 3. 
Tabel 3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Serat Kasar 

 
Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
* : Berdasarkan 100%BK 
Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata (P<0,01) 
 
Berdasarkan hasil uji statistik dijelaskan pada Tabel 3 dan 
Gambar 11.  

 
Gambar 11. Grafik Analisis Kadar Serat Kasar 
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P1 0 22,00 ±0,38b 

P2 24 19,74 ±0,30a 

P3 48 28,27±0,63c 

P4 72 28,73±0,38c 
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Kadar serat kasar sludge yang belum difermentasi (P1) 
adalah 22,00±0,38% (Tabel 3). Junus (2006) menyatakan 
bahwa bio-sludge atau lumpur organik dari sapi perah 
memiliki kadar serat kasar 24,3%. Hasil analisis statistik 
(Lampiran 1) menunjukkan bahwa setelah difermentasi selama 
24 jam, kadar serat kasar mengalami penurunan yang 
signifikan yaitu menjadi 19,74±0,30% yang berpengaruh 
sangat nyata . Perlakuan fermentasi setelah 48 dan 72 jam (P3 
dan P4) kadar serat kasar akan meningkat kembali menjadi 
28,27±0,63% dan 28,73±0,38%.  

Perlakuan P2 menunjukkan lama ideal fermentasi 
karena mampu menurunkan  kadar serat kasar sludge. Hal 
tersebut menunjukkan aktifitas optimal dari bakteri dan 
kapang selulolitik yang merombak serat kasar menjadi 
senyawa-senyawa yang lebih sederhana (Hernaman dkk, 
2007). Penurunan kadar serat kasar akan diiringi oleh 
penambahan kandungan nutrien seperti bahan organik dan 
protein kasar.  

Proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yang dibagi menjadi dua bagian yaitu intrinsik dan ekstrinsik. 
Faktor intrinsik meliputi pH, kelembaban, potensial oksidasi-
reduksi, kandungan nutrisi, kandungan anti mikroba dan 
struktur biologi. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi 
temperatur, kelembaban lingkungan, konsentrasi gas di 
lingkungan dan beberapa faktor lain . Berdasarkan penjelasan 
tersebut, maka dalam hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa 
semakin lama waktu fermentasi, maka semakin tinggi kadar 
serat kasar suatu substrat. Fermentasi dalam penelitian ini 
merupakan fermentasi yang tidak spontan, yaitu fermentasi 
yang menggunakan starter. Pertumbuhan starter mikroba 
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tersebut membutuhkan keadaan yang sesuai untuk tumbuh dan 
beraktifitas (minimum, optimum dan maksimum).  

Duan, Lin. Gao, Wang, Wang dan Hou (2006) 
melaporkan bahwa fermentasi pada lumpur organik biogas 
memiliki dua keuntungan yaitu dapat dimanfaatkan menjadi 
pupuk organik dan mengurangi hama atau penyakit akibat 
polusi limbah tersebut jika dibiarkan. Beberapa studi 
menjelaskan bahwa sebagian besar membahas mengenai 
fermentasi sludge biogas untuk dimanfaatkan sebagai pupuk 
organik karena kandungan nitrogen, potassium atau fosfor 
tinggi. Fermentasi tersebut diharapkan dapat membuat sludge 
biogas siap digunakan sebagai pupuk organik. Penelitian 
memanfaatkan padatan kering lumpur organik unit gas bio 
yang diambil sebagai sampel hasil pemisahan padatan dan cair 
dari sludge biogas dinilai masih mengandung serat kasar 
tinggi, maka dari penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
kadar serat kasar terendah. Hal tersebut menjadi salah satu 
pertimbangan untuk memanfaatkannya lebih lanjut. 

Awalnya kadar serat kasar padatan kering lumpur 
organik tersebut adalah 22,0% kemudian difermentasi 
menggunakan starter EM4 dengan proporsi 0,5% dari total 
substrat. Lama fermentasi mengakibatkan kadar serat kasar 
bervariasi, kadar serat kasar terendah didapatkan pada waktu 
fermentasi 24 jam. Aktifitas mikroba dalam proses fermentasi 
sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang 
berpengaruh adalah nutrien dalam substrat (Sukardi dkk, 
2000). Bakteri mikroorganisme lainnya, seperti kapang 
ataupun khamir membutuhkan energi untuk dapat merombak 
senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Energi ini 
didapatkan dari bahan organik substrat yang tersedia, seperti 
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senyawa gula sederhana. Proses fermentasi 24 jam pertama 
jumlah nutrien lebih tinggi jika dibandingkan dengan jam-jam 
berikutnya. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor mengapa 
aktifitas mikroba pada 24 jam pertama paling tinggi dibanding 
lama fermentasi berikutnya.  

Penurunan kadar serat kasar dapat terjadi karena 
proses dekomposisi komponen serat oleh kapang. Serat kasar 
sebagian besar berasal dari sel dinding tananam dan 
mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin. Aktifitas 
mikroba selama proses fermentasi menyebabkan perubahan 
komponen biomasa bahan. Perubahan yang paling sering 
terjadi adalah kehilangan bahan kering dan bahan organik 
(Nelson dan Suparjo, 2011). 

Penurunan kadar serat kasar diduga karena adanya 
aktifitas enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri 
selulolitik. Selain itu serat kasar juga dipengaruhi oleh 
pertumbuhan miselia kapang. Kapang selulolitik juga mampu 
menghasilkan senyawa selulase yang dapat menghidrolisis 
selulosa menjadi senyawa sederhana (Pujioktari, 2013).  

Penelitian ini, fermentasi selama 48 dan 72 jam 
menunjukkan peningkatan kadar serat kasar yang signifikan 
terhadap kadar serat kasar dengan 24 jam lama fermentasi. Hal 
ini diduga oleh waktu fermentasi semakin lama akan 
mengakibatkan penurunan kadar air bahan. Penurunan kadar 
air bahan tersebut menyebabkan kadar serat kasar semakin 
terkonsentrasi, dan pertumbuhan ragi yang semakin banyak 
yang pada dinding-dinding sel. Perkembangan bakteri dan 
kapang juga turut menyumbang penambahan kadar serat kasar 
melalui dinding selnya (Ginting dan Krisnan, 2006). 
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Padatan kering lumpur organik unit gas bio yang telah 
difermentasi 24 jam mengalami penurunan kadar serat kasar 
19,74%, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk 
pemanfaatannya sebagai bahan pakan ternak yang potensial 
untuk meningkatkan produktivitas ternak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

2.1 Kesimpulan 
  Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Lama fermentasi EM4 menurunkan kadar serat kasar 
padatan kering lumpur organik unit gas bio yaitu 
fermentasi 24 jam. 

2. Semakin lama waktu fermentasi (48 jam dan 72 jam) 
meningkatkan kadar serat kasar. 

 
2.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan 
waktu fermentasi EM4 padatan kering lumpur organik 
unit gas bio dilakukan dengan waktu fermentasi 
dibawah 24 jam untuk mendapatkan serat kasar yang 
rendah. 

2. Penelitian selanjutnya tentang pemanfaatan padatan 
kering lumpur organik unit gas   bio sebagai pakan 
alternative/suplemen untuk peningkatan produktivitas 
ternak. 

3. Cara lain untuk menurunkan serat kasar dapat 
dilakukan proses penepungan untuk memperkecil 
ukuran partikel padatan kering lumpur organik unit 
gas bio. 
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Lampiran 1.  
 
% Kadar Serat Kasar Padatan Kering Lumpur Organik Unit 
Gas Bio Yang Telah Difermentasi Dengan EM4 

P % Kadar Serat Kasar Total Rataa
n 

SD 
1 2 3 4 5 6 

P1 22,48 22,11 21,41 22,30 21,95 21,76 132,01 22,00 0,38 
P2 19,26 20,04 19,91 19,65 19,59 19,98 118,43 19,74 0,30 
P3 29,3 27,69 27,81 28,5 28,56 27,78 169,64 28,27 0,63 
P4 28,23 29,3 28,65 28,77 28,44 28,98 172,37 28,73 0,38 

Total 99,27 99,14 97,78 99,22 98,54 98,50 394,04   
 
 

FK = 
�∑ 
���� ��

�  

 = 
����,����

��
  

 = 6469,48 
 
JKT  = �∑ 
������ ) – FK 

= (22,482 + 22,112 + 21,412 + 21,952 + …… + 28,982) 
– 6469,48 

= 8524,66 
 

JKP =  
�∑ 
������

�  – FK 

 = (132,012 + 118,432 + 169,642 +172,372)/6 – 6469,48 
 = 8520,76 
 
JKG = JKT – JKP  
 = 8524,66– 8520,76 
 = 3,89 
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Sidik Ragam % Serat Kasar 

Sumber 
Keragaman 

Db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 3 8520,76 2840,25 14589,41 3,10 4,94 
Galat 20 3,89 0,19       

Total 23 8524,66         
Kesimpulan : Perlakuan menunjukkan ada perbedaan 

yang sangat nyata. Hal tersebut   karena F 
hitung perlakuan lebih besar dari F tabel 1%. 

 
Uji Duncan 

SY = √������ 

 = �	�,���  

 = 0,2206 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2 3 4 

JND 1 % 4,024 4,197 4,312 

JNT 1 % 0,887744 0,92591 0,95128 
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Penotasian 
No. Perlakuan Rata-rata Notasi 

1. P2 19,74±0,30 A 

2. P1 22,00±0,38 B 

3. P3 28,27±0,63 C 

4. P4 28,73±0,38 C 

 
Kesimpulan  : Perlakuan P3 dan P4 yaitu lama fermentasi 

48 dan 72 jam memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap kadar serat kasar. 
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Lampiran 2.  Hasil Pengamatan Lumpur Organik Unit 
Gas Bio 

 
No Jenis Bobot Volume 

1 Lumpur Organik 70kg  

2 a) Padatan Basah 28 kg  
 b) Padatan Kering 6 kg  

3 Cairan  42 L 

4 Endapan   

 a) Cairan  1 L 
 b) Padat Basah 15,5 g  

 c) Kering 3,4 g  
 
 


