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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect 

of urea on the content of crude protein and crude fiber of 

biogas sludge solids, over seven days of incubation and to 

determine the exact levels of urea to get the best value of 

crude protein and crude fiber from them. The levels of urea 

additive were 0.5%, 1%, 1.5%, and 2% respectively. This 

research employed an Experimental Completely Randomised 

Design (CRD) used five treatments and five replications were 

the effects were significant, it was further analysed by a 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The results showed 

that the levels of urea additive had a significant influence 

(P<0.01) on the value of the crude protein and crude fiber 

content. Each treatment gave a significantly difference effect 

due to the different levels of urea added, resulting in the value 

of crude protein and crude fiber being varied. In conclusion, 

this study found that the addition of urea increased the value of 

crude protein and reduce the content of crude fiber of biogas 

sludge solids over seven days incubation. The most 

appropriate level of  the urea additive for increasing the crude 

protein values of biogas sludge solids with was 2% resulting in 

10.46% crude protein. Where as, The 1% level of urea additive 

gave the best crude fiber reduction, resulting 26,31%. 

Keywords : Biogas Unit, Sludge, Urea 
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RINGKASAN 

 

Lumpur organik unit gas bio merupakan salah satu 

sumber bahan baku alternatif pakan ternak dan ikan yang 

murah dan potensial dengan kualitas nutrien yang memadai 

disertai dengan jumlah dan ketersediaan yang terjamin 

sepanjang tahun. Pemanfaatan lumpur organik unit gas bio 

merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk 

mengatasi naiknya harga pakan ternak maupun ikan. Namun 

banyak petani ternak tidak mengetahui mengenai pengolahan 

limbah unit gas bio sehingga tidak sedikit pula limbah gas bio 

yang tidak terpakai dan terbuang. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan urea terhadap kandungan protein kasar 

dan serat kasar padatan lumpur organik unit gas bio yang 

diperam selama 7 hari. Serta menentukan kepastian proporsi 

pemberian urea yang tepat untuk mendapatkan nilai protein 

kasar dan serat kasar yang terbaik dari padatan lumpur organik 

unit gas bio yang diperam selama 7 hari. 

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Kedondong No. 4, 

Malang. Padatan lumpur organik unit gas bio diambil dari 

petani ternak pemangku unit gas bio di Desa Bocek, 

Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Analisa 

kandungan protein dan serat kasar sampel padatan lumpur 

organik unit gas bio yang telah diperam dilaksanakan di 

Laboratorium Mutu Produksi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 
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Jawa Timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan 

Maret-April 2013. 

 Materi penelitian adalah padatan lumpur organik unit 

gas bio dan urea. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan yang menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan 

yang diberikan dalam penelitian yaitu tanpa penambahan urea 

(P0), penambahan urea dengan tingkat penambahan 0,5% 

(P1); 1% (P2); 1,5% (P3); dan 2% (P4) dari 100 gram berat 

sampel padatan lumpur organik unit gas bio. Variabel yang 

diamati meliputi kandungan protein kasar, serat kasar dan pH. 

Data yang diperoleh dari ketiga pengujian tersebut diolah 

dengan bantuan program Microsoft Excel. Setelah data rata-

rata diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan analisis ragam. Apabila diperoleh hasil yang 

berbeda atau signifikan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian dan analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan tingkat penambahan urea memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 

protein kasar padatan lumpur organik unit gas bio. Perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata karena 

adanya perbedaan proporsi urea yang ditambahkan, sehingga 

menghasilkan nilai protein kasar yang berbeda pada masing-

masing perlakuan. Hasil penelitian dan analisis ragam juga 

menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penambahan urea 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai serat kasar padatan lumpur organik unit gas bio. 

Perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

karena adanya perbedaan proporsi urea yang ditambahkan, 

sehingga menghasilkan nilai serat kasar yang berbeda pada 

masing-masing perlakuan. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penambahan 

urea dengan proporsi penambahan 0,5% sampai dengan 2% 

terhadap padatan lumpur organik unit gas bio dapat 
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meningkatkan nilai protein kasar hingga 10,46% dan 

menurunkan nilai serat kasar hingga 26,31% dengan lama 

waktu pemeraman selama 7 hari. Proporsi penambahan urea 

yang paling baik untuk meningkatkan nilai protein kasar dari 

padatan lumpur organik unit gas bio dengan lama waktu 

pemeraman selama 7 hari adalah sebanyak 2% dengan rataan 

nilai protein kasar sebesar 10,46%  untuk menurunkan nilai 

serat kasar adalah sebanyak 1% dengan rataan nilai serat kasar 

26,31%.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, penggunaan urea 

dalam upaya meningkatkan nilai protein kasar dan 

menurunkan nilai serat kasar padatan lumpur organik unit gas 

bio diperbolehkan dengan tingkat pemberian 0,5% sampai 

dengan 2%. Dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai proporsi pemberian urea di atas 2% untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap kadar protein kasar dan 

serat kasar, serta penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan 

secara langsung terhadap ternak atau ikan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agaris yang beriklim tropis 

memiliki sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup 

besar. Sumber daya tersebut selain digunakan untuk kebutuhan 

pangan juga menghasilkan limbah yang dapat berpotensi 

sebagai sumber energi alternatif dengan cara penanganan dan 

pengolahan limbah yang baik. Sistem penanganan limbah 

peternakan yang dilakukan secara baik dapat memberikan nilai 

tambah bagi petani ternak dan lingkungan sekitar karena dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu penanganan 

limbah peternakan adalah memanfaatkannya sebagai influent 

pada instalasi unit gas bio untuk menghasilkan energi 

alternatif (bahan bakar gas). 

Gas bio adalah campuran beberapa gas yang tergolong 

sebagai bahan bakar gas, gas yang dominan adalah 55 – 70% 

gas metan (CH4), 27 – 44 % gas carbon dioxide (CO2), dan 

sedikit mengandung hydrogen sulfide (H2S), dan gas lain 

(Werner, Stöhr, dan Hees, 1989). Gas bio sebagai energi 

alternatif sudah semakin marak penggunaanya karena bahan 

bakar minyak sudah semakin langka dan mahal. Selain 

menghasilkan gas sebagai bahan bakar alternatif, instalasi unit 

gas bio juga menghasilkan keluaran (effluent) atau limbah 

berupa lumpur organik yang berbentuk padatan dan cairan. 

Lumpur organik yang berbentuk padatan dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan alternatif untuk ternak dan ikan, sedangkan 

yang berbentuk cairan dapat digunakan sebagai pupuk organik 

untuk tanaman darat dan air. Penyediaan pakan merupakan 
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komponen biaya tertinggi pada suatu usaha budidaya 

peternakan maupun perikanan yang menggunakan sistem 

intensif sehingga tingginya harga pakan sangat mempengaruhi 

kelangsungan usaha budidaya. 

Harga pakan tinggi menyebabkan kesulitan bagi petani 

ternak karena sekitar 60% biaya produksi berasal dari pakan. 

Tidak sedikit petani ternak di Indonesia yang melakukan 

inovasi-inovasi dalam pembuatan pakan alternatif sebagai 

pakan ternak maupun ikan. Para petani ternak juga menyadari 

bahwa pakan komersial tidak selamanya dapat memenuhi 

kebutuhan pakan dari ternak maupun ikannya, selain itu 

penyediaan pakan komersial yang semakin lama berkurang 

karena  persaingan antara kebutuhan manusia akan bahan baku 

menyebabkan harga bahan baku semakin menjulang tinggi 

sehingga menyebabkan mahalnya harga pakan yang antara lain 

juga disebabkan karena bahan baku pakan sebagian masih 

impor. Hal ini membuat para petani ternak berpikir keras 

mencari alternatif pakan untuk ternaknya. 

Lumpur organik unit gas bio merupakan salah satu 

sumber bahan baku alternatif pakan ternak dan ikan yang 

murah dan potensial dengan kualitas nutrien yang memadai 

disertai dengan jumlah dan ketersediaan yang terjamin 

sepanjang tahun. Pemanfaatan lumpur organik unit gas bio 

merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk 

mengatasi naiknya harga pakan ternak maupun ikan. Namun 

banyak petani ternak tidak mengetahui mengenai pengolahan 

limbah unit gas bio sehingga tidak sedikit pula limbah gas bio 

yang tidak terpakai dan terbuang. 

Penelitian mengenai kandungan nutrisi dari limbah gas 

bio atau lumpur organik telah sering dilakukan, tetapi 

penelitian untuk meningkatkan nilai nutrisi dari padatan 
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lumpur organik dengan penambahan urea untuk meningkatkan 

nilai protein dan menurunkan kandungan serat kasar belum 

pernah dilakukan. Oleh karena itu penulis memilih judul 

penelitian “Pengaruh Penambahan Urea terhadap Kandungan 

Protein Kasar dan Serat Kasar Padatan Lumpur Organik Unit 

Gas Bio” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Keluaran atau limbah dari unit gas bio yang keluar 

dari tangki pencerna disebut lumpur organik (SNI 7826:2012). 

Lumpur organik unit gas bio banyak mengandung zat-zat 

organik dan unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme, tanaman, dan ternak. Hasil pemisahan dari 

lumpur organik menghasilkan padatan dan cairan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pakan ternak dan pupuk tanaman. 

Padatan lumpur organik yang dapat digunakan sebagai bahan 

pakan mengandung protein kasar dan serat kasar. Protein kasar 

yang rendah dan serat kasar yang tinggi membuat kualitas 

bahan pakan menjadi kurang baik karena bahan pakan menjadi 

sulit untuk dicerna dan protein akan dipecah menjadi asam 

amino menjadi rendah. 

 Salah satu cara untuk meningkatkan nilai protein dan 

menurunkan serat kasar adalah mencampur padatan lumpur 

organik dengan urea atau yang disebut dengan amoniasi 

dengan menggunakan urea sebagai sumber amonia (NH3). 

Berdasarkan hal itu maka perlu diteliti lebih lanjut tentang 

proporsi pemberian urea yang dapat menghasilkan 

penambahan nilai protein kasar dan penurunan serat kasar 

yang ideal dengan waktu pemeraman yang telah ditentukan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan urea terhadap 

kandungan protein kasar dan serat kasar padatan lumpur 

organik unit gas bio yang diperam selama 7 hari. 

2. Mengetahui kandungan protein kasar dan serat kasar 

terbaik dari padatan lumpur organik unit gas bio yang 

diperam selama 7 hari. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan kepastian proporsi pemberian urea yang 

tepat untuk mendapatkan nilai protein kasar dan serat 

kasar yang terbaik dari padatan lumpur organik unit 

gas bio yang diperam selama 7 hari. 

2. Sebagai bahan informasi terhadap pembaca tentang 

pengaruh penambahan urea terhadap kandungan 

protein dan serat kasar padatan lumpur organik unit 

gas bio. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Lumpur organik unit gas bio atau sludge merupakan 

limbah keluaran berupa lumpur yang terdiri padatan dan cairan 

yang berasal dari lubang pengeluaran digester setelah 

mengalami proses fermentasi oleh bakteri metanogen dalam 

kondisi anaerobik. Setelah ekstraksi biogas (energi), sludge 

dari digester sebagai produk samping dari system pencernaan 

secara aerobik. Kondisi ini dapat dikatakan dalam keadaan 

stabil dan bebas mikroorganisme yang bersifat patogen serta 

dapat digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah dan 

dapat diolah sebagai pakan ternak. 
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Ketersediaan yang cukup melimpah dari lumpur 

organik unit gas bio dan kandungan gizinya yang baik, tidak 

beracun, maka dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan 

alternatif secara luas dan ekonomis. Namun sampai saat ini 

belum banyak dimanfaatkan oleh petani ternak dan 

pengaruhnya terhadap produktivitas ternak. 

Hal ini sesuai dengan Yurmiati, Kusmajadi, dan 

Wiradana (2008) yang menyatakan bahwa bio-sludge 

merupakan padatan  sisa hasil pembuatan gas bio yang masih 

mengandung bahan organik  yang belum terurai. Kandungan 

gizi bio-sludge cukup baik, dengan kandungan protein 13, 3 

%, serat kasar 24,3 % dan energy 3651 kkal/kg.  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. 

Schmid (2007) menyatakan bahwa limbah biogas 

berupa padatan (sludge) jumlahnya sekitar 30% dari bahan 

kotoran sapi. Berdasarkan informasi dari lapang, pemakaian 

sludge biogas sebagai bahan pakan ikan sudah mulai 

dilakukan pembudidaya ikan dengan mencampurkan sludge 

biogas dan konsentrat pakan (1:1). Limbah biogas dari kotoran 

sapi dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif pengganti 

tepung pollard, karena mengandung kadar protein 17,08%, 

lemak 0,81%, karbohidrat 38,85%, mudah didapat, murah, 

jumlah dan ketersediaannya terjamin sepanjang tahun. 

Pemakaian limbah biogas dari kotoran sapi sebagai alternatif 

bahan baku pakan, telah dilakukan Utomo (2006) dan 

dikatakan bahwa sludge biogas dapat diterima oleh ikan nila 

Oreochromis niloticus. Penggunaan limbah biogas dari 

kotoran sapi sebagai alternatif bahan baku pakan ikan diduga 
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masih dapat dikaji melalui formulasi dengan bahan baku lain 

untuk meningkatkan nilai nutrisi, serta palatability pakan. 

Padatan lumpur organik unit gas bio dengan 

penambahan urea dengan perbandingan 0,5% - 2%, dengan 

tingkat waktu pemeraman yang ditentukan diharapkan dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan 

kandungan serat kasar padatan lumpur organik unit gas bio 

sehingga tercapainya standar kualitas pakan ternak yang baik. 

  

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah penambahan urea dengan 

tingkat penambahan yang berbeda dengan lama pemeraman 7 

hari dapat berpengaruh terhadap kandungan protein kasar dan 

serat kasar padatan lumpur organik unit gas bio.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Proses pengolahan biogas menghasilkan lumpur 

organik unit gas bio (LOUGB) atau sludge sebagai lumpur 

hasil sampingan yang masih memiliki kandungan nutrisi 

(Tabel 1). 

Tabel 1. Analisis Proksimat Lumpur Organik Unit Gas Bio  

Sumber :  *** Priyanto (2008) 

**** Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fapet UB 

Polprassert (1980) menyebutkan bahwa di dalam 

sludge gas bio terdapat 50 % Nitrogen (N) berada dalam 

bentuk ammonia dan unsur hara fosfor, kalium dan lain lain. 

Sludge memiliki manfaat yang sama dengan pupuk kandang 

terutama dalam memperbaiki struktur tanah dan memberikan 

kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Sludge 

Kandungan Nutrisi LOUGB*** LOUGB**** 
LOUGB*** 

Kering Basah 

Bahan Kering (%) 

Kadar air (%) 

Protein kasar (%) 

Serat kasar (%) 

Lemak (%) 

BETN (%) 

Abu (%) 

Ca (%) 

P (%) 

Energi (kkal/kg) 

ADF (%) 

NDF (%) 

- 

14,02 

7,07 

30,78 

0,66 

15,62 

45,87 

- 

- 

- 

- 

- 

67,73 

- 

10,84 

34,02 

2,00 

- 

16,84 

- 

- 

3305,84 

52,54 

74,12 

- 

14,02 

8,3 

16,32 

0,66 

18,8 

55,89 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

89,92 

11,46 

18,84 

2,15 

25,53 

45,02 

- 

- 

- 

- 

- 
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memiliki kelebihan lain yaitu setelah keluar dari digester 

biasanya sludge telah matang karena telah mengalami proses 

penguraian di dalam alat digester. 

Hasil penelitian Rakhmawati (2000) menyimpulkan 

bahwa sludge dapat dipergunakan  sebagai pakan ikan dimana 

limbah tersebut  dapat meningkatkan kematangan gonad  calon 

induk ikan nila. Sementara penelitian yang dilakukan oleh 

Iswanti (2000), lumpur sludge juga dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan  spesifik dari benih ikan nila dimana kandungan 

sludge yang digunakan  dalam ransum ikan sebanyak 30 

persen. 

Suzuki  et  al.  (2001),  bahwa  keluaran  (effluent)  

dari instalasi  gas  bio  yang  berasal  dari  kotoran  babi  

mengandung  konsentrasi  P04-P, NH4-N, Mg, dan Ca yang  

tinggi  serta  berada dalam  bentuk  yang mudah  larut,  dan 

tingginya  konsentrasi  NH4-N berasal  dari  campuran  urine  

dan  bahan  organik masukan  serta  hasil  proses  fermentasi  

anaerob  dalam  instalasi  gas  bio. Pemakaian limbah biogas 

dari kotoran sapi sebagai alternatif bahan baku pakan, telah 

dilakukan Utomo (2006) dan dikatakan bahwa sludge biogas 

dapat diterima oleh ikan nila Oreochromis niloticus. 

Penggunaan limbah biogas dari kotoran sapi sebagai alternatif 

bahan baku pakan ikan diduga masih dapat dikaji melalui 

formulasi dengan bahan baku lain untuk meningkatkan nilai 

nutrisi, serta palatability pakan. 

Schmid (2007) menyatakan bahwa limbah biogas 

berupa padatan (sludge) jumlahnya sekitar 30% dari bahan 

kotoran sapi. Berdasarkan informasi dari lapang, pemakaian 

sludge biogas sebagai bahan pakan ikan sudah mulai 

dilakukan pembudidaya ikan dengan mencampurkan sludge 

biogas dan konsentrat pakan (1:1). 
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Yurmiati dkk (2008) menyatakan bahwa bio-sludge 

merupakan padatan  sisa hasil pembuatan gas bio yang masih 

mengandung bahan organik  yang belum terurai. Kandungan 

gizi bio-sludge cukup baik, dengan kandungan protein 13, 3 

%, serat kasar 24,3 % dan energy 3651 kkal/kg.  Melihat  

kandungan gizi yang baik dalam bio-sludge maka bio-sludge 

dari sapi perah dapat dijadikan  sebagai bahan baku pakan 

alternatif sebagai sumber serat dan energi. 

 

2.2 Gas Bio 

Gas bio adalah campuran gas metan, NOx, dan CO2 

sebagai hasil perombakan limbah organik secara anaerob di 

dalam digester atau reaktor oleh campuran berbagai kelompok 

mikroorganisme diantaranya adalah bakteri hidrolitik atau 

fermentatif, bakteri penghasil asetat dan bakteri metanogenik 

(Triatmojo, 2004) sedangkan menurut Simamora (1989) gas 

bio adalah campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar gas 

yang merupakan hasil fermentasi dari bahan organik dalam 

kondisi anaerob, dan gas yang dominan adalah gas metan 

(CH4) dan gas karbondioksida (CO2). Gas bio memiliki nilai 

kalor yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 4800 sampai 

6700 kkal/m
3
, untuk gas metan murni (100%) mempunyai 

nilai kalor 8900 kkal/m
3
. Menurut Maramba (1978) produksi 

gas bio sebanyak 1275 sampai 4318 liter dapat digunakan 

untuk memasak, penerangan, menyeterika, dan mejalankan 

refrigerator untuk keluarga yang berjumlah lima orang per 

hari.  

 Menurut  Adrianto, Setiadi, Syafilla, dan Liang (2001) 

biogas adalah gas produk akhir pencernaan atau degadasi 

anaerobik bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik dalam 

lingkungan bebas oksigen atau udara. Gas metan dalam 
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biogas, bila terbakar relatif lebih bersih daripada batu bara dan 

menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon 

dioksida yang lebih sedikit. Terdapat dua tipe alat pembangkit 

biogas atau digester, yaitu tipe terapung (floating type) dan 

tipe kubah tetap (fixed dome type). Sistem produksi biogas 

dibedakan menurut cara pengisian bahan bakunya yaitu 

pengisian curah dan kontinyu. Secara garis besar, reaksi kimia 

proses dekomposisi anaerobik pembentukan biogas dengan 

hasil utamanya adalah gas metan dapat dibagi menjadi tiga 

tahap proses yaitu: hidrolisis, pengasaman, dan pembentukan 

gas metan. Bahan organik akan didegadasi oleh 

mikroorganisme secara eksternal dengan enzim ekstraseluler 

(selulose, amilase, protease, dan lipase). Hidrolisis akan 

mempengaruhi kinetika proses keseluruhan karena tahap yang 

berlangsung paling lambat dapat mempengaruhi laju 

keseluruhan. Pada tahap pengasaman (asidifikasi) akan terjadi 

pembentukan asam pada kondisi anaerob yang penting untuk 

pembentukan gas metan oleh mikroorganisme. Tahap 

pembentukan gas metan, bakteri yang bekerja adalah bakteri 

metanogen (Methanobacterium, Methanobacillus, 

Methanosarcin dan Methanococcus) pada proses ini terjadi 

simbiosis antara bakteri asam dengan bakteri metan yaitu 

dengan menggunakan hidrogen, CO2, dan asam asetat untuk 

membentuk metan dan CO2. 

Biogas adalah campuran beberapa gas, tergolong 

bahan bakar gas dengan nilai kalor cukup tinggi (kisaran 4800-

6700 kkal/m
3
) yang merupakan hasil biotransformasi dari 

bahan organik dalam kondisi anaerob dan gas yang dominan 

adalah gas metan (CH4) 50-70%, karbondioksida (CO2) 30-

40%, hidrogen 5-10%, dan gas-gas lainnya dalam jumlah 

sedikit (Harahap, Apandi, dan Ginting, 1978; Simamora, 
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1989). Produksi biogas memungkinkan terwujudnya pertanian 

berkelanjutan dengan sistem proses nir limbah (zero waste) 

dan ramah lingkungan. Memproduksi biogas dapat 

memberikan berbagai manfaat, antara lain: (1) mengurangi 

pengaruh gas rumah kaca, (2) mengurangi polusi bau yang 

tidak sedap, (3) menghasilkan daya dan panas, dan (4) 

memberikan hasil samping untuk pupuk dengan kandungan N, 

P, dan K cukup baik, campuran makanan ternak, media tanam 

jamur, dan sebagainya (Miwada, 2011).  

Proses pengolahan kotoran ternak menjadi biogas 

dimulai dari memasukkan kotoran ternak sapi (input) ke dalam 

reaktor (digester), lalu didiamkan selama beberapa minggu, 

hingga dihasilkan gas yang siap dialirkan ke selang untuk 

keperluan yang memerlukan energi seperti memasak, 

keperluaan penerangan, dan lain sebagainya. Sedangkan, yang 

sudah diolah dikeluarkan melalui saluran pengeluaran (output) 

sebagai hasil samping yang dapat dimanfaatkan langsung 

sebagai pupuk, media tanam dan sebagainya (Junus, 1995). 

Perlakuan biologis yang biasanya digunakan untuk 

pengolahan limbah padat adalah proses anaerobik. Proses 

anaerobik dilakukan di dalam sebuah tangki pencerna 

(digester), dengan ke-untungan antara lain adalah pengurangan 

masa or-ganik, menghasilkan biogas sebagai sumber energi 

substitusi bahan bakar minyak, dan lumpur (sludge) yang 

dihasilkan dapat langsung digunakan layaknya pupuk kompos. 

Sampai saat ini, teknologi proses anaerobik ini kebanyakan 

masih menggunakan kotoran hewan sebagai bahan isian 

digester (Junus, 1995). 

Proses anaerobik adalah proses mikrobiologi. 

Mikroorganisme anaerobik membutuhkan unsur karbon (C) 

sebagai sumber utama energi dan pem-bentukan karbon sel, 
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untuk menghasilkan asam lemak volatil, gas metan (CH4) dan 

CO2. Mikroorganisme anaerobik juga membutuhkan unsur 

nitrogen (N) yang diperlukan untuk hidup dan pem-belahan 

sel. Biogas juga merupakan gas yang terdiri dari beberapa gas 

yang tercampur menjadi satu gas yang sangat bermanfaat dan 

dapat digunakan sebagai sumber energi seperti halnya gas 

LPG. Komposisi gas yang terkandung dalam biogas, 

ditunjukkan pada Tabel 2 seperti di bawah ini. 

Tabel 2. Komposisi Biogas  

Komponen Konsentrasi 

Metan 50-75% vol 

Karbon Dioksida 25-45% vol 

Air 2-7% vol (20-40
o
C) 

Hydrogen Sulfida 20-20.000 ppm 

Nitrogen < 2% vol 

Oksigen < 2% vol 

Hydrogen < 1% vol 

Sumber: Kaltschmitt dan Hartmann (2001) dalam Hambali, 

Eliza (2007: 53)  

 

 Pembentukan gas bio dilakukan oleh mikroba pada 

situasi anaerob, yang meliputi tiga tahap, yaitu tahap 

hidrolisis, tahap pengasaman, dan tahap metanogenik. Tahap 

hidrolisis terjadi pelarutan bahan-bahan organik mudah larut 

dan pencernaan bahan organik yang komplek menjadi 

sederhana, perubahan struktur bentuk primer menjadi bentuk 

monomer. Tahap pengasaman komponen monomer (gula 

sederhana) yang terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi 

bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam. Produk akhir 

dari gula-gula sederhana pada tahap ini akan dihasilkan asam 

asetat, propionat, format, laktat, alkohol, dan sedikit butirat, 
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gas karbondioksida, hidrogen dan amoniak. Sedangkan pada 

tahap metanogenik adalah proses pembentukan gas metan. 

Sebagai ilustrasi dapat dilihat salah satu contoh bagan 

perombakan serat kasar (selulosa) hingga terbentuk gas bio. 

Sedangkan bakteri-bakteri anaerob yang berperan dalam 

ketiga fase di atas terdiri dari : 

1. Bakteri pembentuk asam (Acidogenic bacteria) yang 

merombak senyawa organik menjadi senyawa yang 

lebih sederhana, yaitu berupa asam organik, CO2, H2, 

H2S. 

2. Bakteri pembentuk asetat (Acetogenic bacteria) yang 

merubah asam organik, dan senyawa netral yang lebih 

besar dari metanol menjadi asetat dan hidrogen. 

3. Bakteri penghasil metan (metanogens), yang berperan 

dalam merubah asam-asam lemak dan alkohol 

menjadi metan dan karbondioksida. Bakteri 

pembentuk metan antara lain Methanococcus, 

Methanobacterium, dan Methanosarcina. 

Bahan gas bio dapat diperoleh dari limbah pertanian 

yang basah, kotoran hewan (manure), kotoran manusia dan 

campurannya. Kotoran hewan seperti kerbau, sapi, babi dan 

ayam telah diteliti untuk diproses dalam alat penghasil gas bio 

dan hasil yang diperoleh memuaskan (Harahap dkk, 1978).  

Feses dari semua ternak ruminansia pada hakekatnya 

potensial untuk pembuatan gas bio, tetapi yang paling baik 

untuk dikembangkan di masyarakat adalah ternak sapi potong 

atau sapi dan kerbau, karena jumlah produksi feses per hari 

cukup banyak (Sihombing, 1979). Limbah organik yang 

diproses menjadi gas bio selain menghasilkan bahan bakar 

juga menghasilkan sludge yang kualitasnya sebagai pupuk 
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lebih tinggi dibandingkan dengan kompos dan relatif tidak 

mengandung bibit penyakit (Apandi, 1979; Junus, 1995). 

Feses merupakan bahan yang paling banyak dan cocok 

digunakan untuk pembuatan gas bio karena mengandung unsur 

N cukup tinggi, mudah dicampur menjadi bubur atau slurry 

dan memungkinkan diproses secara kontinyu yaitu dengan 

pencernaan khusus untuk kandang. Jumlah kotoran ternak per 

hari yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh jenis pakan, 

jumlah pakan, berat badan hewan dan sistem pemeliharaan 

(Harahap dkk, 1978). Feses secara umum mengandung 72% 

sampai 79% N, 61% sampai 87% P, dan 82% sampai 92% K 

(Apandi, 1979). Feses juga masih mengandung zat-zat 

makanan seperti protein, karbohidrat, dan mineral dalam 

ukuran relatif rendah, tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber bahan pakan untuk ikan (Sihombing, 1979). 

Kadar bahan kering untuk memproduksi gas bio yang 

ideal adalah 7% sampai 9% karena kisaran ini merupakan 

kisaran ideal untuk tumbuhnya bakteri fermentatif anaerob. 

Menurut Triatmojo (2004), bahan isian yang paling baik untuk 

menghasilkan gas bio adalah bahan yang mengandung sekitar 

7 sampai 9% bahan kering. Apabila bahan kering lebih dari 

9% maka gas bio yang terbentuk akan sulit disalurkan 

sehingga akan menyumbat pipa pengeluaran, tetapi apabila 

bahan kering kurang dari 7 % maka kecepatan produksi gas 

bio akan menurun. Proses fermentasi untuk pembentukan gas 

bio sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan baik 

biotik maupun abiotik, selain itu perlu adanya keseimbangan 

antara tahap non methanogenik dan tahap methanogenik. 

Faktor lingkungan biotik meliputi bentuk dan sifat 

jasad yang aktif dalam proses serta sifat kehidupan antara 

jasad. Mikroorganisme yang berperan di dalam proses 
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degradasi bahan organik secara anaerob dibagi menjadi tiga 

kelompok, ketiga kelompok bakteri ini dalam proses 

pembentukan metan berlaku secara simbiosis, yaitu: 1) 

kelompok bakteri fermentatif seperti Streptococci, 

Bacteriodes, dan Enterobacteriaceae; 2) kelompok bakteri 

asetogenik seperti Methanobacillus, dan Desulfoxibrio; 3) 

kelompok bakteri methanogenik seperti Methanobacterium, 

Methanobacillus, Methanosarcina, dan Methanococcus. 

Faktor lingkungan abiotik (non biologis) menyangkut faktor 

luar yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, serta secara 

langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan aktivitas jasad, 

juga terhadap proses-proses yang terjadi kemudian (Suriawiria 

dan Sastramihardja, 1980). 

Suhu yang baik untuk perkembangan bakteri dalam 

proses fermentasi adalah 35°C (Harahap dkk, 1978). Produksi 

biogas yang tinggi adalah dari bahan-bahan atau kotoran yang 

mengandung C dan N dengan perbandingan 30 (C/N = 30) 

(Sihombing, 1980).  

Menurut Harahap dkk, (1978), bakteri anaerobik 

bekerja aktif pada pH antara 6,8 sampai 8. Proses fermentasi 

anaerobik untuk menghasilkan biogas menurut Apandi (1979) 

merupakan proses tiga tahap. Segolongan mikroorganisme 

yang fakultatif anaerob bekerja pada bahan organik yang 

polimerik secara hidrolisa enzimatis dirombak menjadi 

monomer-monomer yang larut pada tahap pertama. Monomer-

monomer yang larut ini pada tahap kedua diubah menjadi 

asam organik, terutama asam asetat disamping propionat dan 

laktat. Asam organik ini merupakan substrat bagi tahap ketiga 

dari dekomposisi yang dilakukan oleh bakteri methanogenik. 

Gas methan yang berasal dari asam asetat sekitar 70%.  
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2.3 Lumpur Organik Unit Gas Bio atau Sludge (LOUGB) 

Sludge adalah limbah keluaran berupa lumpur dari 

lubang pengeluaran digester setelah mengalami proses 

fermentasi oleh bakteri metanogen dalam kondisi anaerobik. 

Setelah ekstraksi biogas (energi), sludge dari digester sebagai 

produk samping dari sistem pencernaan secara anaerobik. 

Kondisi ini dapat dikatakan dalam keadaan stabil dan bebas 

pathogen serta dapat digunakan untuk memperbaiki kesuburan 

tanah dan dapat di olah sebagai pakan ternak (Junus, 1995). 

Vesilind et al.  (1990),  menyatakan  bahwa  lumpur  

keluaran  (sludge)  yang berasal  dari  instalasi  gas  bio  sangat  

baik untuk dijadikan  sebagai  pupuk  karena mengandung 

berbagai macam mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, 

antara lain: P, Mg,  Ca,  K,  Cu,  dan  Zn.,  sebagaimana  juga  

diutarakan  oleh  Suzuki  et al.  (2001) 

Hasil  penelitian  Pujiharti  (2000),  produksi  gas  bio  

dan  kualitas  lumpur (sludge) dari  padatan lumpur organik 

unit gas bio dan feses sapi menunjukkan bahwa makin banyak 

feses sapi yang digunakan sebagai  bahan  isian  (influent), 

maka semakin  tinggi kadar N,  P, Ca, Mg, Cu,  dan Zn,  yang  

tertinggal  di  daIam  lumpur  (sludge)  namun kadar K dan 

Mn semakin  rendah,  juga semakin meningkat  proporsi  

pemanfaatan  feses  sapi  sebagai influent maka  unsur  

nitrogen  yang  terakumulasi  daIam  sludge  cenderung  

semakin meningkat  

Menurut  Sugiharto  (I987),  bahwa  lumpur (sludge)  

yang  dihasilkan  dari  pengolahan  limbah  cair perlu  

dilakukan  pengolahan secara  khusus  agar  lumpur  tersebut  

dapat  dimanfaatkan  kembali  untuk  keperluan kehidupan  

manusia.  Menurut  Suzuki  et  al.  (2001),  bahwa  keluaran  

(effluent)  dari instalasi  gas  bio  yang  berasal  dari  kotoran  
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babi  mengandung  konsentrasi  P04-P, NH4-N, Mg, dan Ca 

yang  tinggi  serta  berada dalam  bentuk  yang mudah  larut,  

dan tingginya  konsentrasi  NH4-N berasal  dari  campuran  

urine  dan  bahan  organik masukan  serta  hasil  proses  

fermentasi  anaerob  dalam  instalasi  gas  bio.  Menurut 

Polprasert  (1980),  bahwa didalam sludge  gas bio  terdapat 

50% nitrogen  (N)  berada dalam bentuk amonia, dan unsur 

hara fosfor serta kalium tidak mengalami perubahan selama 

dalam digester. 

Schmid (2007) menyatakan bahwa limbah biogas 

berupa padatan (sludge) jumlahnya sekitar 30% dari bahan 

kotoran sapi. Berdasarkan informasi dari lapang, pemakaian 

sludge biogas sebagai bahan pakan ikan sudah mulai 

dilakukan pembudidaya ikan dengan mencampurkan sludge 

biogas dan konsentrat pakan (1:1). 

Limbah biogas dari kotoran sapi dapat digunakan 

sebagai bahan baku alternatif pengganti tepung pollard, karena 

mengandung kadar protein 17,08%, lemak 0,81%, karbohidrat 

38,85%, mudah didapat, murah, jumlah dan ketersediaannya 

terjamin sepanjang tahun. Harga 1 kg limbah biogas dari 

kotoran sapi Rp.500, sedangkan harga 1 kg tepung pollard Rp. 

2900. Pemakaian limbah biogas dari kotoran sapi sebagai 

alternatif bahan baku pakan, telah dilakukan Utomo (2006) 

dan dikatakan bahwa sludge biogas dapat diterima oleh ikan 

nila Oreochromis niloticus. Penggunaan limbah biogas dari 

kotoran sapi sebagai alternatif bahan baku pakan ikan diduga 

masih dapat dikaji melalui formulasi dengan bahan baku lain 

untuk meningkatkan nilai nutrisi, serta palatability pakan. 

Yurmiati dkk (2008) menyatakan bahwa bio-sludge 

merupakan padatan  sisa hasil pembuatan gas bio yang masih 

mengandung bahan organik  yang belum terurai. Kandungan 
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gizi bio-sludge cukup baik, dengan kandungan protein 13, 3 

%, serat kasar 24,3 % dan energy 3651 kkal/kg.  Melihat  

kandungan gizi yang baik dalam bio-sludge maka bio-sludge 

dari sapi perah dapat dijadikan  sebagai bahan baku pakan 

alternatif sebagai sumber serat dan energi. 

Ketersediaan yang cukup melimpah dari bio-sludge 

dan kandungan gizinya yang baik, tidak beracun, maka dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif secara luas dan 

ekonomis. Namun sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan 

oleh petani ternak dan pengaruhnya terhadap produkktivitas 

ternak. Limbah produksi biogas sapi dalam bentuk sludge 

adalah kotoran sapi yang telah mengalami tahap akhir 

dekomposisi anaerob untuk menghasilkan gas metan. Sludge 

yang berasal dari biogas (slurry) sangat baik untuk dijadikan 

pupuk karena mengandung berbagai macam unsur yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan seperti P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn 

(Oman, 2003). 

2.4 Urea 

Perlakuan peningkatan kualitas pakan secara kimia 

dapat dilakukan melalui cara amoniasi dengan menggunakan 

urea sebagai sumber amonia (NH3). Satu – satunya sumber 

NH3 yang mudah didapat dan masih terjangkau biayanya oleh 

petani adalah urea. (Wahyuni, 2008). Urea yang banyak 

beredar untuk pupuk tanaman pangan adalah dalam bentuk: 

 

 

Perlakuan alkali dengan urea dapat merenggangkan 

ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa serta esterifikasi 

gugus asetil sehingga mudah dicerna oleh enzim 



19 

 

mikroorganisme, di samping itu dapat meningkatkan kadar 

protein kasarnya. Teknik amoniasi dapat meningkatkan 

kualitas gizi padatan lumpur organik unit gas bio agar dapat 

bermanfaat bagi ternak. Teknik amoniasi ini dapat menambah 

kadar protein kasar (crude protein). Kadar protein kasar 

tersebut diperoleh dari amonia di dalam urea yang berperan 

dalam memuaikan serat selulosa. Pemuaian ini memudahkan 

penetrasi enzim selulase dan meningkatkan kandungan protein 

kasar melalui peresapan nitrogen dalam urea. (Shiddieqy, 

2005)  

2.5 Protein Kasar 

Protein merupakan salah satu zat makanan yang 

berperan dalam penentuan produktivitas ternak. Jumlah 

protein dalam pakan ditentukan dengan kandungan nitrogen 

bahan pakan kemudian dikali dengan faktor protein 6,25. 

Angka 6,25 diperoleh dengan asumsi bahwa protein 

mengandung 16% nitrogen. Kelemahan analisis proksimat 

untuk protein kasar itu sendiri terletak pada asumsi dasar yang 

digunakan. Pertama, dianggap bahwa semua nitrogen bahan 

pakan merupakan protein, kenyataannya tidak semua nitrogen 

berasal dari protein dan kedua, bahwa kadar nitrogen protein 

16%, tetapi kenyataannya kadar nitrogen protein tidak selalu 

16% (Soejono, 1990). Menurut Siregar (1994) senyawa-

senyawa non protein nitrogen dapat diubah menjadi protein 

oleh mikroorganisme, sehingga kandungan protein pakan 

dapat meningkat dari kadar awalnya. Sintesis protein dalam 

rumen tergantung jenis makanan yang dikonsumsi oleh ternak. 

Jika konsumsi N makanan rendah, maka N yang dihasilkan 

dalam rumen juga rendah. Jika nilai hayati protein dari 
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makanan sangat tinggi maka ada kemungkinan protein tersebut 

didegadasi di dalam rumen menjadi protein berkualitas rendah. 

2.6 Serat Kasar 

Fraksi serat kasar mengandung selulosa, lignin, dan 

hemiselulosa tergantung pada spesies dan fase pertumbuhan 

bahan tanaman (Anggorodi, 1994). Pakan hijauan merupakan 

sumber serta kasar yang dapat merangsang pertumbuhan alat-

alat pencernaan pada ternak yang sedang tumbuh. Tingginya 

kadar serat kasar dapat menurunkan daya rombak mikroba 

rumen (Farida, 1998). Cairan retikulorumen mengandung 

mikroorganisme, sehingga ternak ruminasia mampu mencerna 

hijauan termasuk rumput-rumputan yang umumnya 

mengandung selulosa yang tinggi (Tillman et al., 1991). 

Langkah pertama metode pengukuran kandungan serat kasar 

adalah menghilangkan semua bahan yang terlarut dalam asam 

dengan pendidihan dengan asam sulfat bahan yang larut dalam 

alkali dihilangkan dengan pendidihan dalam larutan sodium 

alkali. Residu yang tidak larut adalah serat kasar (Soejono, 

1990).  

 

2.7 Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Perlakuan 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

proses urea amoniasi adalah faktor yang berpengaruh pada 

proses hidrolisis urea menjadi amonia dan proses reaksi yang 

terjadi antara amonia dengan dinding sel padatan lumpur 

organik unit gas bio. Beberapa faktor dapat berpengaruh 

terhadap proses hidrolisis urea menjadi amonia adalah : 

2.7.1 Proses Kimiawi yang terjadi selama proses pemeraman 

Ada dua proses kimiawi  penting  yang terjadi  secara 

berurutan  selama pemeraman padatan lumpur organik unit gas 
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bio dengan urea. Pertama adalah proses  ureolisis yaitu proses 

penguraian urea menjadi amonia oleh enzim urease yang 

diproduksi oleh bakteri ureolitik yang terdapat pada padatan 

lumpur organik unit gas bio. Kedua, amonia yang terbentuk 

mengubah komposisi dan struktur dinding sel padatan lumpur 

organik unit gas bio yang dapat melonggarkan atau 

membebaskan ikatan antara lignin dan selulose atau 

hemiselulose yaitu dengan memutus jembatan hidrogen antara 

lignin dan selulose atau hemiselulose. Kondisi ini akan 

mengubah fleksibilitas dinding sel padatan lumpur organik 

unit gas bio sehingga memudahkan penetrasi enzim yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme di dalam padatan lumpur 

organik unit gas bio (Marjuki, 2012). 

2.7.2 Ketersediaan air atau kelembaban 

Ketersediaan air atau kelembaban dalam sampel 

padatan lumpur organik masih berkisar antara 30-60% 

sehingga proses hidrolisis urea dapat berlangsung dengan baik 

karena sampel padatan lumpur organik yang digunakan dalam 

penelitian ini masih dalam keadaan segar dan basah. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan (Marjuki, 2012) yang menyatakan 

bahwa kelembaban minimal dalam silo atau plastik untuk 

terjadinya proses hidrolisis urea adalah 30-60%. Jika 

kelembaban kurang dari 30% proses hidrolisis urea akan 

berlangsung lambat sehingga akan memperlambat proses urea 

amoniasi, dan jika lebih dari 60%  berarti terlalu banyak air 

yang  digunakan, maka amonia yang terbentuk banyak yang 

terlarut dalam air dan biasanya mengendap di bagian bawah 

silo sehingga proses amoniasi menjadi tidak efektif dan tidak 

merata.   
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2.7.3 Suhu Pemeraman 

Suhu pemeraman sampel padatan lumpur organik unit 

gas bio adalah 27
o
C. Suhu tersebut adalah suhu optimal bagi 

proses hidrolisis urea dan proses perombakan urea oleh 

mikroorganisme sehingga dapat menghasilkan protein yang 

tinggi dan serta kasar yang rendah. Hal ini didukung oleh 

penyataan (Marjuki, 2012) yang menyatakan bahwa proses 

hidrolisis urea menjadi amonia berlangsung dengan baik pada  

kisaran suhu 30-60
o
C. Kecepatan hidrolisis tersebut akan 

berlipat atau turun dua kali lipat pada setiap peningkatan atau 

penurunan suhu sebesar 10
o
C. Hidrolisis urea dapat 

berlangsung dalam waktu sehari sampai seminggu pada suhu 

antara 20-45
o
C dan proses tersebut berlangsung sangat lambat 

pada suhu 5-10
o
C. Proses reaksi antara amonia dengan dinding 

sel padatan lumpur organik unit gas bio secara prinsip semakin 

tinggi suhu dan tekanan maka proses amoniasi akan 

berlangsung semakin  cepat dan  baik. Suhu yang paling 

optimal untuk proses tersebut adalah berkisar antara 20-100
o
C. 

Jadi agar proses amoniasi dapat berlangsung dengan baik 

harus dilakukan dalam silo yang rapat dan di ruangan terbuka 

atau terkena sinar matahari langsung. 

 

2.7.4 Ketersediaan enzim urease  

Enzim urease pada padatan lumpur organik unit gas 

bio sebenarnya dihasilkan oleh bakteri ureolitik yang terdapat 

pada padatan lumpur organik unit gas bio. Oleh karena itu 

untuk mempercepat proses ureolisis dan meningkatkan 

efektifitas proses urea amoniasi perlu ditambahkan bahan 

sumber enzim urease (Marjuki, 2012). Penambahan sumber 

enzim urease dan perlakuan peningkatan kualitas padatan 

lumpur organik unit gas bio secara kimia dapat dilakukan 
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dengan menggunakan urea sebagai sumber amonia (NH3). 

Satu – satunya sumber NH3 yang mudah didapat dan masih 

terjangkau biayanya oleh petani ternak adalah urea. Perlakuan 

alkali dengan urea dapat merenggangkan ikatan lignoselulosa 

dan lignohemiselulosa serta esterifikasi gugus asetil sehingga 

mudah dicerna oleh enzim mikroorganisme, di samping itu 

dapat meningkatkan kadar protein kasarnya. Teknik ini dapat 

menambah kadar protein kasar (crude protein). Kadar protein 

kasar tersebut diperoleh dari amonia di di dalam urea yang 

berperan dalam memuaikan serat selulosa. Pemuaian ini 

memudahkan penetrasi enzim selulosa dan meningkatkan 

kandungan protein kasar melalui peresapan nitrogen dalam 

urea. (Shiddieqy, 2005) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Kedondong No. 4, 

Malang. Analisa protein dan serat kasar sampel padatan 

lumpur organik unit gas bio yang telah diperam dilaksanakan 

di Laboratorium Mutu Produksi Hasil Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini pada bulan Maret-April 2013. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan padatan lumpur organik 

unit gas bio yang diambil dari petani ternak pemangku unit gas 

bio di Desa Bocek, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten 

Malang. Sampel padatan lumpur organik didapatkan dari 

kolam oksidasi petani ternak yeng memiliki unit gas bio 

dengan jumlah ternak yang sesuai dengan kapasitas volume 

tangki pencerna. Padatan lumpur organik unit gas bio 

didapatkan dari kolam oksidasi dengan cara mengaduk kolam 

oksidasi hingga homogen, kemudian dilakukan pemisahan 

antara padatan dan cairan dengan cara ditiriskan selama 18 

jam di atas kain kasa sehingga cairan lumpur organik akan 

menetes sampai didapatkan padatan lumpur organik unit gas 

bio. 

Hasil pemisahan antara cairan dan padatan dalam 

berat awal 26 kg menjadi 15 kg padatan  lumpur organik unit 

gas bio, jadi cairan yang menetes dari hasil penirisan selama 

18 jam yaitu 11 kg. Urea dibeli di toko obat pertanian. Alat-

alat yang digunakan adalah: 
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a. Kain kasa  : Berukuran 2 meter, dengan ukuran 

  saring 0,5mm. 

b. Gelas ukur   : Dengan volume 100 ml. 

c. Pengaduk kayu : Dengan panjang 1 m. 

d. Ember  : Dengan volume 25 l. 

e. Gayung  : Dengan volume 1 l. 

f. Timbangan digital Merk “UWE” (Spesifikasi 10 kg x 

0,5 g). 

g. pH meter dengan Merk “HANNA” (Spesifikasi 

Calibration 1 pH = 7, Calibration 2 pH = 4) pH 

maksimum = 10 

h. Thermometer (Spesifikasi skala 0°C-50°C) 

i. Plastik ukuran 1 kg 

j. Masker dan sarung tangan. 

  

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan Model Tetap. 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 

perlakuan dengan 5 kali ulangan sehingga ada 25 unit 

percobaan Proporsi pemberian urea telah ditentukan antara 

0,5% - 2% dari 100 g padatan lumpur organik, kemudian urea 

ditaburkan ke dalam padatan lumpur organik kemudian diaduk 

hingga rata dan diperam selama 7 hari. Proporsi pemberian 

urea yang digunakan adalah sebagai berikut : 

P0 = 100 g LOUGB + 0 g urea (0%) 

P1 = 99,5 g LOUGB  + 0,5 g urea (0,5%) 

P2 = 99 g LOUGB + 1 g urea (1%) 

P3 = 98,5 g LOUGB + 1,5 g urea (1,5%) 

P4 = 98 g LOUGB + 2 g urea (2%) 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Setiap sampel padatan lumpur organik unit gas bio 

yang dimasukan ke dalam kantong plastik dikeluarkan kembali 

dan ditaruh di atas plastik. Berikutnya dicampur dengan urea 

sesuai perlakuan antara 0,5 % - 2% dari 100 g padatan lumpur 

organik. Sampel diaduk sampai rata, kemudian dimasukan ke 

dalam kantong plastik kembali dan diperam dengan suhu 

kamar lokasi penelitian yaitu 27 
o
C selama 7 hari.  

Setelah masa pemeraman selama 7 hari, masing-

masing sampel padatan lumpur organik unit gas bio dilakukan 

pengecekan pH menggunakan pHmeter kemudian dikeringkan 

selama 2 hari untuk menghentikan proses pemeraman dan 

membuat sampel padatan lumpur organik unit gas bio berubah 

bentuk serta tekstur menjadi lebih kering dan halus hingga 

menyerupai pakan bentuk konsentrat. Kemudian sampel 

dianalisis kandungan protein dan serat kasar di laboratorium. 
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Diagam Alir Pelaksanaan Penelitian 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati untuk mengetahui keberhasilan 

dalam penelitian ini antara lain :  

1. pH campuran sludge  dan urea yang diamati setelah 

proses pemeraman 

2. Protein Kasar sludge tanpa penambahan urea setelah 

proses pemeraman yang diamati dengan analisis 

proksimat 

3. Protein Kasar sludge dengan penambahan urea setelah 

proses pemeraman yang diamati dengan analisis 

proksimat 

4. Serat Kasar sludge tanpa penambahan urea setelah 

proses pemeraman yang diamati dengan analisis 

proksimat 

5. Serat Kasar sludge dengan penambahan urea setelah 

proses pemeraman yang diamati dengan analisis 

proksimat 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan ditabulasi 

dan dinalisis dengan analisis ragam dari percobaan yang 

menggunakan rancangan acak lengkap dengan model tetap 

(Fix Model). Apabila dalam analisis ragam terdapat perbedaan 

antar perlakuan dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan (Steel 

dan Torrie, 1984). Adapun bentuk linier dari Rancangan Acak 

Lengkap dengan Model Tetap adalah: 

 Yijk = µ + τi + εijk 

Keterangan : 

Yijk =   Nilai hasil pengamatan pada perlakuan tingkat 

      pemberian urea 
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µ =   Nilai rataan umum pengamatan 

τi =   Pengaruh pemberian urea terhadap perlakuan ke 

      (0,1,2,3,4) 

 εijk =    Pengaruh galat acak yang menerima perlakuan ke 

       (0,1,2,3,4) pada ulangan ke(1,2,3,4,5). 

 

3.7 Batasan Istilah 

a. Kolam oksidasi : kolam tempat penampungan lumpur 

organik yang telah teroksidasi. 

b. Sludge : Lumpur Organik Unit Gas Bio. 

c. Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio : Lumpur 

Organik yang sudah ditiriskan airnya sehingga berupa 

padatan yang masih mengandung banyak zat organik 

yang bisa dimanfaatkan menjadi pakan dan pupuk 

tanaman. 

d. Urea : urea yang biasa dimanfaatkan oleh petani atau 

petani ternak yang dibeli di toko pertanian. 

e. Pemeraman : pemeraman selama waktu yang 

ditentukan dengan kondisi aerob dan pada suhu 

kamar. 

f. LOUGB : Lumpur Organik Unit Gas Bio. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Suhu dan Waktu Pemeraman terhadap 

       Perlakuan  

Hasil pengukuran suhu lingkungan selama proses 

pemeraman sampel padatan lumpur organik unit gas bio yang 

berlangsung selama satu minggu adalah 27
o
C. Suhu tersebut 

adalah suhu optimal bagi proses hidrolisis urea dan proses 

perombakan urea oleh mikroorganisme sehingga dapat 

mendegadasi protein dan serat kasar pada padatan lumpur 

organik unit gas bio. Pemilihan waktu pemeraman selama 7 

hari karena waktu yang dibutuhkan oleh suatu bahan untuk 

terurai dan teramoniasi oleh amonia minimal adalah 7 hari 

atau 1 minggu, hal ini sesuai dengan penelitian Wahyuni 

(2008). Noferdiman, Rizal, Mirzah, Heryandi, dan Marlida 

(2008) menambahkan urea sebagai substrat pemeraman 

lumpur limbah pengolahan kelapa sawit dengan tingkat 

penambahan urea sebagai perlakuan yaitu mulai dari 0,5% - 

2% dengan waktu pemeraman selama 7 hari.   

Selama masa pemeraman 7 hari, urea yang 

ditambahkan ke dalam sampel padatan lumpur organik unit 

gas bio telah terurai secara sempurna. Hal ini dapat diamati 

ketika proses penghentian masa pemeraman, sampel menjadi 

lebih berbau amonia dan urea yang ditambahkan sudah tidak 

ada. Hal ini sesuai dengan penyataan (Marjuki, 2012) yang 

menyatakan bahwa hidrolisis urea dapat berlangsung dalam 

waktu sehari sampai seminggu pada suhu antara 20-45
o
C dan 

proses tersebut berlangsung sangat lambat pada suhu 5-10
o
C. 

proses hidrolisis urea menjadi amonia berlangsung dengan 
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baik pada  kisaran suhu 30-60
o
C. Kecepatan hidrolisis tersebut 

akan berlipat atau turun dua kali lipat pada setiap peningkatan 

atau penurunan suhu sebesar 10
o
C. 

Menurut Soejono dkk (1985) waktu pemeraman 

memegang peranan penting dalam proses amoniasi, karena 

pada saat pemeraman akan lebih dahulu terjadi hidrolisis urea 

menjadi amonia, kemudian baru terjadi perubahan struktur 

dinding sel dari bahan pakan berserat akibat suasana basa 

(adanya OH). Pada proses reaksi antara amonia dengan 

dinding sel bahan percobaan secara prinsip semakin tinggi 

suhu dan tekanan maka proses amoniasi akan berlangsung 

semakin  cepat dan  baik. Suhu yang paling optimal untuk 

proses tersebut adalah berkisar antara 20-100
o
C. Jadi agar 

proses amoniasi dapat berlangsung dengan baik harus 

dilakukan dalam silo atau plastik yang rapat dan di ruangan 

terbuka atau terkena sinar matahari langsung.  

Hampir seluruh aktivitas biologi dipengaruhi oleh 

suhu. Suhu dapat menghambat atau mempercepat 

pertumbuhan mikroba, penguraian bahan organik, produksi 

gas, penggunaan substrat, dan banyak aktivitas biologi 

lainnya. Salah satu alasannya adalah karena berbagai aktivitas 

biologi melibatkan reaksi-reaksi berbantuan enzim, sedangkan 

enzim sangat sensitif terhadap perubahan suhu (Hartono, 

2009).  

4.2 Pengaruh Penambahan Urea Terhadap Protein Kasar 

 Data hasil pengukuran kandungan protein kasar 

padatan lumpur organik unit gas bio selengkapnya terdapat 

pada Lampiran 1. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tingkat penambahan urea memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai protein 
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kasar padatan lumpur organik unit gas bio . Perbedaan yang 

sangat nyata antar perlakuan dapat ditelaah menggunakan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD). Rataan nilai kandungan 

protein kasar padatan lumpur organik unit gas bio pada 

berbagai perlakuan dan hasil UJBD  tertera pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pengaruh Penambahan Urea terhadap Kandungan 

 Protein Kasar Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio 

No. Perlakuan Rataan Protein Kasar (%) 

1 P0 7,67 ± 0,911
 a
 

2 P1 9,03 ± 0,338
 bc

 

3 P2 8,93 ± 0,638
 ab

 

4 P3 9,79 ± 0,813
bc

 

5 P4 10,46
 
± 1,053

cd
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

 Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan pada 

Tabel 3, perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata karena adanya perbedaan proporsi urea yang 

ditambahkan, sehingga menghasilkan nilai protein kasar yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan. Perlakuan kontrol 

tanpa penambahan urea (P0) menunjukan rataan protein 

sebesar 7,67% sedangkan perlakuan penambahan urea dengan 

tingkat pemberian yang berbeda mulai dari 0,5%-2% dapat 

meningkatkan rataan nilai protein berturut-turut menjadi 

9,03%; 8,93%; 9,79%; dan 10,46 % . Perbedaan rataan 

kandungan protein kasar antar perlakuan dapat digambarkan 

dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Rataan Protein Kasar (%) 

 

Gambar 1 menunjukan bahwa penambahan urea 

terhadap padatan lumpur organik unit gas bio dengan waktu 

pemeraman 7 hari menyebabkan peningkatan rataan protein 

kasar yang nyata antara kontrol dengan perlakuan. Perlakuan 

yang menghasilkan rataan protein kasar terbaik ada di P4. 

Semakin banyak proporsi urea yang ditambahkan dalam 

padatan lumpur organik unit gas bio maka akan meningkatkan 

kandungan protein kasar menjadi semakin tinggi.  

Peningkatan kandungan protein kasar disebabkan 

oleh urea yang berfungsi sebagai sumber nitrogen (N) dalam 

proses pemeraman. Penambahan urea diketahui mampu 

meningkatkan kandungan protein kasar secara optimal karena 

menurut Permata (2012) urea mengandung nitrogen sebanyak 

42% hingga 45% atau setara dengan protein kasar antara 262-

281%. Kadar protein kasar tersebut diperoleh dari amonia di di 

dalam urea yang berperan dalam memuaikan serat selulosa. 

Pemuaian ini memudahkan penetrasi enzim selulosa dan 

meningkatkan kandungan protein kasar melalui peresapan 

nitrogen dalam urea. (Shiddieqy, 2005). Hal ini sependapat 

dengan Baldwin (1995) bahwa penambahan urea juga dapat 
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meningkatkan total N dalam bahan pakan sehingga turut 

menunjang kenaikan protein kasar. Proses amoniasi oleh urea 

akan menyebabkan fiksasi nitrogen dan nitrogen yang 

terfiksasi ini yang nantinya akan dihitung sebagai protein 

kasar.  

Komar (1984) menambahkan bahwa kenaikan kadar 

protein kasar bahan yang diamoniasi dengan urea adalah 

sebagai akibat dari adanya amonia hasil hidrolisis urea yang 

terfiksasi (terserap) ke dalam jaringan serat dan nitrogen yang 

terfiksasi akan terukur sebagai protein kasar. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa ammonium hasil disosiasi NH4OH dari urea 

akan terserap ke dalam jaringan tanaman dan akan berikatan 

dengan gugus asetil dari tanaman, kemudian membentuk 

garam ammonium asetat. Garam-garam ini mengandung 

nitrogen (inti protein) yang akan terukur sebagai protein kasar 

(Komar, 1984). Menurut Soejono dkk. (1987) amoniasi 

dengan urea akan meningkatkan kadar protein kasar karena N 

dari hidrolisis urea akan menyusup ke jaringan-jaringan sel, 

sehingga kadar protein akan meningkat. 

Urea juga berfungsi sebagai substrat dalam proses 

pemeraman padatan lumpur organik unit gas bio karena 

semakin banyak proporsi urea yang ditambahkan maka nilai 

protein kasar akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan 

bahwa  selama proses pemeraman, mikroorganisme 

memanfaatkan kandungan gizi substrat untuk sintesis protein 

tubuhnya (Arora, 1995). Sintesis protein adalah proses 

memproduksi senyawa-senyawa polipeptida dalam tubuh sel 

yang berguna untuk pewarisan sifat secara genetis kepada 

keturunannya, sehingga mikroorganisme akan berkembang 

biak dan akan meningkatkan kandungan protein kasar dari 

bahan pakannya. (Irawan dkk, 2012) 
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Diduga mikroorganisme yang dapat merombak asam 

amino hasil peresapan nitrogen dalam urea menjadi protein 

pada sampel padatan lumpur organik unit gas bio berasal dari 

mikroorganisme yang terdapat di dalam rumen sapi yaitu salah 

satunya adalah bakteri proteolitik. Hal ini diperkuat pendapat 

(Soetanto, 2011) yang menyatakan bahwa bakteri proteolitik 

merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada 

saluran pencernaan makanan mamalia termasuk karnivora. 

Didalam rumen, beberapa spesies diketahui menggunakan 

asam amino sebagai sumber utama enersi. Beberapa contoh 

bakteri proteolitik antara lain: Bacteroides amylopHilus, 

Clostridium sporogenes, Bacillus licheniformis. 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Urea Terhadap Serat Kasar 

Data hasil pengukuran kandungan serat kasar padatan 

lumpur organik unit gas bio selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 2. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tingkat penambahan urea memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai serat kasar 

padatan lumpur organik unit gas bio. Perbedaan yang sangat 

nyata antar perlakuan dapat ditelaah menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). Rataan nilai kandungan protein 

kasar padatan lumpur organik unit gas bio pada berbagai 

perlakuan dan hasil UJBD  tertera pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Pengaruh Penambahan Urea terhadap Kandungan 

  Serat Kasar Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio 

No. Perlakuan   Rataan Serat Kasar (%) 

1 P0  31,39 ± 1,642
 d
 

2 P1  26,73
 
± 0,567

 ab
 

3 P2  26,31 ± 1,994
 a
   

4 P3  27,26
 
± 1,755

 bc
 

5 P4  29,45 ± 1,638
 cd  

 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama  menunjukan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan pada 

Tabel 4, perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata karena adanya perbedaan proporsi urea yang 

ditambahkan, sehingga menghasilkan nilai serat kasar yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan. Perlakuan kontrol 

tanpa penambahan urea (P0) menunjukan rataan serat kasar 

sebesar 31,39% sedangkan perlakuan penambahan urea 

dengan tingkat pemberian yang berbeda mulai dari 0,5%-2% 

dapat menurunkan rataan nilai serat kasar berturut-turut 

menjadi 26,73%; 26,31%; 27,26%; dan 29,45 %  Perbedaan 

rataan kandungan protein kasar antar perlakuan dapat 

digambarkan dalam Gambar 2. 
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        Gambar 2. Gambar Rataan Serat Kasar 

 

Gambar 2 menunjukan bahwa penambahan urea 

terhadap padatan lumpur organik unit gas bio dengan waktu 

pemeraman 7 hari menyebabkan penurunan rataan serat kasar 

yang sangat nyata antara kontrol dengan perlakuan. Perlakuan 

yang menghasilkan rataan serat kasar terbaik ada di P2.  

Penurunan kandungan serat kasar pada padatan 

lumpur organik unit gas bio terjadi karena perlakuan 

penambahan urea dapat menyebabkan perubahan struktur 

dinding sel. Perubahan ini disebabkan oleh adanya proses 

hidrolisis dari urea yang mampu memecah ikatan lignoselulosa 

dan lignohemiselulosa, serta melarutkan silika dan lignin yang 

terdapat dalam dinding sel bahan pakan berserat (Komar, 

1984). Selain itu menurut (Marjuki, 2012) amonia dalam 

proses hidrolisis urea yang terbentuk mengubah komposisi dan 

struktur dinding sel padatan lumpur organik unit gas bio yang 

dapat melonggarkan atau membebaskan ikatan antara lignin 

dan selulose atau hemiselulose yaitu dengan memutus 
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jembatan hidrogen antara lignin dan selulose atau 

hemiselulose. 

Kondisi ini akan mengubah fleksibilitas dinding sel 

padatan lumpur organik unit gas bio sehingga memudahkan 

penetrasi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme di 

dalam padatan lumpur organik unit gas bio yang dapat 

meningkatkan niali dari protein kasar dan menurunkan nilai 

serat kasar. Hal ini diperkuat oleh Komar (1984) yang 

menyatakan bahwa tujuan dari fermentasi yaitu untuk 

mengubah selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana 

melalui dipolimerisasi dan memperbanyak protein 

mikroorganisme, sehingga hubungan antara protein kasar dan 

serat kasar selalu berbanding terbalik. Hal ini dapat dilihat dari 

Gambar 1 dan Gambar 2 bahwa kenaikan protein kasar dari 

kontrol (P0) yaitu pada P1, P2, P3, dan P4 juga diimbangi 

dengan penurunan serat kasar dari kontrol (P0) yaitu pada P1, 

dan P2 tetapi pada P3 dan P4 nilai dari serat kasar cenderung 

mengalami kenaikan.    

Peningkatan kadar serat kasar pada P4 diduga karena 

adanya ikatan lignin antara selulosa dan hemiselulosa. Lignin 

merupakan bagian dari kayu yang mengandung suatu zat 

komplek yang tidak dapat dicerna (Anggorodi, 1994). Ikatan 

antara lignin dengan selulosa dan hemiselulosa ini akan 

menurunkan kemampuan enzim mikroorganisme dalam 

mencerna serat kasar.  Lignin dan silika tidak dapat 

dihancurkan oleh mikroorganisme (Komar, 1984). Komponen 

serat kasar meliputi selulosa, hemiselulosa, dan lignin. 

Urea yang ditambahkan ke dalam padatan lumpur 

organik unit gas bio bersifat alkali atau basa. Van Soest (1998) 

menyatakan bahwa alkali dapat menyebabkan terjadinya 

“disifilikasi” (perombakan dan pelarutan silika) serta 
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“delignifikasi” (perombakan dan pelarutan lignin) terhadap 

bahan yang diberi perlakuan. Lebih lanjut diduga bahwa zat 

ini hanya dapat dicerna dengan enzim selulase yang dihasilkan 

oleh mikroorganisme selulolitik dalam proses pemeraman, 

sehingga kadar serat kasar pada masing-masing padatan 

lumpur organik unit gas bio menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata. 

Marjuki (2012) menambahkan bahwa ada dua proses 

kimiawi  penting  yang terjadi  secara berurutan  selama 

pemeraman padatan lumpur organik unit gas bio dengan urea. 

Pertama adalah proses  ureolisis yaitu proses penguraian urea 

menjadi amonia oleh enzim urease yang diproduksi oleh 

bakteri ureolitik yang terdapat pada padatan lumpur organik 

unit gas bio. Kedua, amonia yang terbentuk mengubah 

komposisi dan struktur dinding sel padatan lumpur organik 

unit gas bio yang dapat melonggarkan atau membebaskan 

ikatan antara lignin dan selulosa atau hemiselulosa yaitu 

dengan memutus jembatan hidrogen antara lignin dan selulosa 

atau hemiselulosa. Kondisi ini akan mengubah fleksibilitas 

dinding sel padatan lumpur organik unit gas bio sehingga 

memudahkan penetrasi enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme di dalam padatan lumpur organik unit gas bio. 

 

4.4 Pengaruh Penambahan Urea Terhadap pH 

Data hasil pengukuran pH padatan lumpur organik 

unit gas bio selengkapnya terdapat pada Lampiran 3. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat 

penambahan urea memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH padatan lumpur 

organik unit gas bio . Perbedaan yang sangat nyata antar 

perlakuan dapat ditelaah menggunakan Uji Jarak Berganda 
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Duncan (UJBD), rataan nilai pH padatan lumpur organik unit 

gas bio pada berbagai perlakuan dan hasil UJBD  tertera pada 

Tabel 5.  

Tabel 5. Pengaruh Penambahan Urea terhadap Nilai pH 

 Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio 

No. Perlakuan   Rataan pH  

1 P0  7,24 ± 0,114
 a
 

2 P1  7,88 ± 0,045
 b
 

3 P2  8,10 ± 0,173
 c
 

4 P3  8,40 ± 0,292
 c
 

5 P4  9,00 ± 0,141
 d
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan pada 

Tabel 5, perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata karena adanya perbedaan proporsi urea yang 

ditambahkan, sehingga menghasilkan nilai pH yang berbeda 

pada masing-masing perlakuan. Perlakuan kontrol tanpa 

penambahan urea (P0) menunjukan rataan derajat keasaman 

sebesar 7,24 sedangkan perlakuan penambahan urea dengan 

tingkat pemberian yang berbeda mulai dari 0,5%-2% dapat 

meningkatkan rataan nilai pH berturut-turut menjadi 7,88; 

8,10; 8,40; dan 9,00. Perbedaan rataan kandungan protein 

kasar antar perlakuan dapat digambarkan dalam Gambar 3. 
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Gambar 3. Gambar Rataan Nilai pH  

 

Gambar 3 menunjukan bahwa penambahan urea 

terhadap padatan lumpur organik unit gas bio dengan waktu 

pemeraman 7 hari menyebabkan peningkatan rataan pH yang 

sangat nyata antara kontrol dengan perlakuan. Semakin 

banyak proporsi urea yang ditambahkan dalam padatan lumpur 

organik unit gas bio maka akan meningkatkan nilai pH 

menjadi semakin tinggi.  

Peningkatan pH padatan lumpur organik unit gas bio 

disebabkan oleh urea yang disebabkan oleh urea yang 

digunakan bersifat alkali (basa). Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Noferdiman dkk, (2008) yang menyatakan bahwa 

urea yang ditambahkan ke dalam suatu bahan penelitian akan 

mengalami ureolitik menjadi  amonia (NH3) dan CO2, dimana 

bersama air; NH3 membentuk basa NH4OH. Sehingga dengan 

penambahan urea yang semakin tinggi akan menyebabkan pH 

padatan lumpur organik unit gas bio juga semakin meningkat.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penambahan urea dengan proporsi penambahan 0,5% 

sampai dengan 2% dapat meningkatkan nilai protein 

kasar padatan lumpur organik unit gas bio yaitu 

7,67%-10,46% dan menurunkan nilai serat kasar 

sebesar 31,39%-26,31% dengan lama waktu 

pemeraman selama 7 hari. 

2. Proporsi penambahan urea yang paling baik untuk 

meningkatkan nilai protein kasar dari padatan lumpur 

organik unit gas bio dengan lama waktu pemeraman 

selama 7 hari adalah sebanyak 2% dengan rataan 

kadar protein kasar sebesar 10,46% dan untuk 

menurunkan nilai serat kasar dari padatan lumpur 

organik unit gas bio penambahan urea yang paling 

baik adalah sebanyak 1% dengan rataan kadar serat 

kasar sebesar 26,31%. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, penggunaan urea 

dalam upaya meningkatkan nilai protein kasar dan 

menurunkan nilai serat kasar padatan lumpur organik unit gas 

bio diperbolehkan dengan tingkat pemberian 0,5% sampai 

dengan 2%. Dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih 
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lanjut mengenai proporsi pemberian urea di atas 2% untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap kadar protein kasar dan 

serat kasar, serta penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan 

secara langsung terhadap ternak atau ikan. 
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Lampiran 1. Analisis Data Hasil Pengukuran Protein 

                    Kasar 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 8,37 6,11 7,67 8,02 8,20 38,37 7,67  ± 0,911 

P1 8,67 9,47 9,07 8,72 9,22 45,15 9,03  ± 0,338 

P2 8,32 9,23 9,10 9,76 8,26 44,67 8,93  ± 0,638 

P3 10,62 8,44 9,83 9,94 10,12 48,95 9,79  ± 0,813 

P4 11,44 9,68 11,61 9,22 10,36 52,31 10,46 ± 1,053 

    TOTAL 229,45  

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
( 𝐱𝐢
𝐧
𝐢=𝟏 )𝟐

n
 

 = 
(229,45)2

25

  

 
=

 
2105,800 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  = ( xi
2n

i=1 ) – FK 

= (8,37
2 
+ 6,11

2
 + 7,67

2
 + 8,02

2
 + …… + 10,36

2
) –  

2105,800 

= 34,339 

JKP =  
( x i

2)t
i=1

t
 – FK 

= (38,37
2
 + 45,15

2
 + 44,67

2
 +48,95

2
+ 52,31

2
 
 
)/5– 

2105,800 

 = 21,848 
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JKG = JKT – JKP  

 = 34,339– 21,848 

 = 12,491 

 

 TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 21,848 5,462 8,746** 2,870 4,430 

Galat 20 12,491 0,625 
   

Total 24 34,339 
    

Keterangan : **F hitung ≥ F tabel 1% , maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI UJBD 1% 
 

P 2 3 4 5 

R(4,20,4.430) 4,02 4,22 4,33 4,40 

DMRT 1% 1,421 1,491 1,530 1,555 

 

Keterangan:  R(4; 20; 4,430) 

4= jumlah perlakuan – 1 

20= db galat 

4,430= f tabel taraf beda nyata 1% 

DMRT 1% 2 = R. 𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

  = 4,02.  0,625/5 

   = 1,421 
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TABEL NOTASI UJBD 

Perlakuan Rata-

rata 

DMRT 

1% 

Rata-rata + 

DMRT 1% 

Notasi 

P0 7,670 1,421 9,091 a 

P2 8,930 1,491 10,421 ab 

P1 9,030 1,530 10,560 bc 

P3 9,790 1,555 11,345 bc 

P4 10,460   cd 
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Lampiran 2. Analisis Data Hasil Pengukuran Serat Kasar 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 31,34 32,19 30,52 29,28 33,61 156,94 31,39 ± 1,642 

P1 26,40 25,92 27,33 27,11 26,88 133,64 26,73 ± 0,567 

P2 26,44 25,13 23,81 29,07 27,10 131,54 26,31 ± 1,994 

P3 27,26 26,15 25,04 29,48 28,37 136,30 27,26 ± 1,755 

P4 28,23 30,09 29,76 27,51 31,68 147,27 29,45 ± 1,638 

TOTAL 705,69 

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
( 𝐱𝐢
𝐧
𝐢=𝟏 )𝟐

n
 

 = 
(705,69)2

25

  

 
=

 
19919,794 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  = ( xi
2n

i=1 ) – FK 

= (31,34
2 
+ 32,19

2
 + 30,52

2
 + 29,28

2
 + …… + 31,68

2
) 

– 19919,794 

= 142,844 

JKP =  
( x i

2)t
i=1

t
 – FK 

= (156,94
2
 + 133,64

2
+ 131,54

2
 +136,30

2
+ 147,27

2
 
 

)/5–    19919,794 

 = 91,816 

JKG = JKT – JKP  

 = 142,844 – 91,816 

 = 51,028 
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 TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 91,816 22,954 8,997** 2,870 4,430 

Galat 20 51,028 2,551 
   

Total 24 142,844 
    

 

Keterangan : **F hitung ≥ F tabel 1% , maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI UJBD 1% 
 

P 2 3 4 5 

R(4,20,4.430) 4,02 4,22 4,33 4,40 

DMRT 1% 2,872 3,015 3,093 3,143 

 

Keterangan:  R(4; 20; 4,430) 

4= jumlah perlakuan – 1 

20= db galat 

4,430= f tabel taraf beda nyata 1% 

 

DMRT 1% 2 = R. 𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

  = 4,02.  2,551/5 

   = 2,872  
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TABEL NOTASI UJBD 

 

 

 

  

Perlakuan 
Rata-

rata 

DMRT 

1% 

Rata-rata + 

DMRT 1% 
Notasi 

P2 26,31 2,872 29,182 a 

P1 26,73 3,015 29,745 ab 

P3 27,26 3,093 30,353 bc 

P4 29,45 3,143 32,593 cd 

P0 31,39   d 



58 

 

Lampiran 3. Analisis Data Hasil Pengukuran PH 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 7,1 7,3 7,2 7,4 7,2 36,20 7,24 ± 0,114 

P1 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9 39,40 7,88 ± 0,045 

P2 7,8 8,2 8,2 8,1 8,2 40,50 8,10 ± 0,173 

P3 8,4 7,9 8,5 8,6 8,6 42,00 8,40 ± 0,292 

P4 9,1 8,9 8,8 9,1 9,1 45,00 9,00 ± 0,141 

TOTAL 203,10 

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
( 𝐱𝐢
𝐧
𝐢=𝟏 )𝟐

n
 

 = 
(203,10)2

25

  

 
=

 
1649,984 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  = ( xi
2n

i=1 ) – FK 

= (7,1
2 
+ 7,3

2
 + 7,2

2
 + 7,4

2
 + …… + 9,1

2
) – 1649,984 

= 9,026 

JKP =  
( x i

2)t
i=1

t
 – FK 

= (36,20
2
 + 39,40

2
+ 40,50

2
 +42,00

2
+ 45,00

2
 
 
)/5– 

1649,984 

 = 8,426 
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JKG = JKT – JKP  

  = 9,026– 8,426 

 = 0,600 

 

 TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 8,426 2,106 70,213 2,870 4,430 

Galat 20 0,600 0,030 
   

Total 24 9,026 
    

Keterangan : **F hitung ≥ F tabel 1% , maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P≤0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI UJBD 1% 
 

P 2 3 4 5 

R(4,20,4.430) 4,02 4,22 4,33 4,40 

DMRT 1% 0,311 0,327 0,335 0,341 

 

Keterangan:  R(4; 20; 4,430) 

4= jumlah perlakuan – 1 

20= db galat 

4,430= f tabel taraf beda nyata 1% 
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DMRT 1% 2 = R. 𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡/𝑟 

  = 4,02.  0,030/5 

   = 0,311 

 

TABEL NOTASI UJBD 

 

 

 

  

Perlakuan 
Rata-

rata 

DMRT 

1% 

Rata-rata + 

DMRT 1% 
Notasi 

P0 7,24 0,311 7,551 a 

P1 7,88 0,327 8,207 b 

P2 8,10 0,335 8,435 c 

P3 8,40 0,341 8,741 c 

P4 9,00   d 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Gambar 6. Sampel yang 

telah ditambahkan urea 

 

Gambar 4. Kolam Oksidasi 

Lumpur Organik 

Gambar 7. Proses 

Pemeraman 

 

Gambar 5. Padatan Lumpur 

Organik Unit Gas Bio 

Gambar 8. Proses 

Pengeringan 

 


