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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi unit gas bio milik Bapak Imam Syafi’i berada 

di desa Bocek Kabupaten Malang. Desa Bocek memiliki iklim 

yang sejuk, sehinnga cocok untuk perkembangbiakan sapi 

khususnya sapi perah. Desa Bocek memiliki suhu rata-rata 27
0
 

C, dan curah hujan 250 mm. Unit gas bio berkapasitas 10m
3
 

dengan bahan isian berasal dari 8 ekor sapi perah. Hasil dari 

kororan sapi tersebut di tampung di dalam kolam 

penampungan yang selanjutnya mengisi di tangki pencerna 

yang mengalir ke kolam oksidasi 

Sampel padatan lumpur organik didapatkan dari 

kolam oksidasi peternak yang memiliki unit gas bio dengan 

jumlah ternak yang kurang sesuai dengan kapasitas volume 

tangki pencerna. Dikarenakan jumlah sapi yang terlalu banyak 

sehingga keluaran yang dihasilkanpun tidak maksimal. 

Padatan lumpur organik unit gas bio didapat dari kolam 

oksiasi dengan cara mengaduk kolam oksdasi hingga homogen 

kemudian dilakukan pemisahan antara padatan dan cairan 

dengan cara ditiriskan dan diremas-remas di atas kain kasa 

sehingga cairan lumpur organik akan menetes sampai 

didapatpadatan lumpur organik unit gas  bio 

 

4.2. Variabel Pendukung 

Sampel yang digunakan dalam penelitian berupa 

lumpur organik unit gas bio yang diambil pada kolam oksidasi 

ke-3 sebanyak 120 Kg. Lumpur organik unit gas bio diambil 

dengan cara diaduk dengan menggunakan penaduk kayu 
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hingga homogen, lalu diambil dengan menggunakan ember 

berukuran 2 L dan disaring. Lumpur organik disaring dengan 

menggunakan kawat kasa untuk memisahkan padatan dengan 

air patusan. 

Padatan basah hasil penyaringan diperoleh sebanyak 

40 kg, sedangkan sisanya adalah air patusan sebanyak 80L. 

Padatan basah kemudian dijemur selama sepuluh hari sehingga 

beratnya menyusut menjadi 9 Kg. Air yang menguap selama 

penjemuran sebanyak 32 Kg atau sebesar 80% dari berat 

padatan basah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat 

pada Tabel. 2 

Tabel 2. Presentase Lumpur Organik 

Uraian Jumlah 

(kg/L) 

% 

Sampel LO 120  

Padatan basah 40 33,33 

Air patusan 80 66,67 

Padatan LO kering 9 7,5 

Air yang menguap 32 26,67 

Endapan air patusan 15mL/L 10 

 

4.3. Pengaruh Lama Pemeraman Terhadap Kandungan 

Protein Kasar pada Lumpur Organik Unit Gas Bio 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran. 1 

menunjukkan bahwa lama pemeraman memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar 

pada lumpur organik unit gas bio. Rataan hasil pengujian 

kandungan protein kasar dengan perlakuan lama pemeraman 

yang berbeda disajikan pada Tabel. 3  
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Tabel 3. Rataan protein kasar pada lumpur organik unit gas bio 

dengan lama pemeraman yang berbeda  

Lama pemeraman Rataan PK (%) 

0 jam 6,34±0,37 
a 

12 jam 6,53±0,38 
b 

24 jam 6,74±0,44 
c 

36 jam 6,93±0,35 
d 

72 jam 7,08±0,29 
e 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Dari tabel 3di atas, maka dapat dilihat bahwa 

kandungan protein kasar tertinggi terdapat pada lumpur 

organik unit gas bio dengan lama pemeraman 72 jam sebesar 

sebesar 7,08±0,29% sedangkan terendah terdapat pada lama 

pemeraman 0 jam sebesar 6,34±0,37%. Peningkatan ini 

disebabkan karena  semakin lama fermentasi maka akan 

semakin banyak jumlah  bakteri  yang berasal dari air patusan 

sehingga meningkatkan kandungan protein kasar pada lumpur 

organik unit gas bio 

Diduga mikroorganisme yang dapat merombak asam 

amino pada pemeraman sampel padatan lumpur organik unit 

gas bio berasal dari mikroorganisme yang terdapat 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. Beberapa spesies bakteri protolitik 

diketahui menggunakan asam amino sebagai sumber energi 

utama energi. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain 
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Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes, Bacillus 

lichenifor 

Hal ini sesuai pendapat Arora (1995) yang 

menyatakan proses pemeraman, mikroorganisme 

memanfaatkan kandungan gizi substrat untuk sintesis protein 

tubuhnya. Sintesis protein adalah proses memproduksi 

senyawa-senyawa polipeptida dalam tubuh sel yang berguna 

untuk pewarisan sifat secara genetis kepada keturunannya, 

sehingga bakteri proteolitik akan berkembang biak dan akan 

meningkatkan kandungan protein kasar dari bahan pakan.  

Peningkatan kandungan protein kasar pada padatan 

lumpur organik unit gas bio terjadi karena perlakuan lama 

fermentasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah bakteri 

dalam proses fermentasi lumpur organik unit gas bio. Ini 

disebabkan karena mikroba yang terdapat dalam lumpur 

organik unit gas bio dan air patusan dapat mensintesis protein 

selama masa fermentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Wididana dan Higa (1993) yang menyatakan bahwa bakteri 

yang melakukan fermentasi dapat menghasilkan asam-asam 

amino. Di samping itu bakteri ini mampu mengikat nitrogen 

dari udara bebas sehingga jumlah nitrogen yang digunakan 

lebih tersedia untuk mensintesa asam amino, selanjutnya asam 

amino disintesa menjadi protein. Ditambahkan oleh Gaman 

dan Sherrington (1992) bahwa mikroorganisme mempunyai 

kandungan protein yang tinggi dan mensintesis vitamin dalam 

jumlah yang memadai. Peningkatan protein kasar lumpur 

organik unit gas bio hasil fermentasi mengindikasikan adanya 

sintesis protein oleh mikroba dalam lumpur organik unit gas 

bio selama proses fermentasi. 
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Pada proses fermentasi peristiwa yang terjadi adalah 

suatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi 

metabolit yang khas berada dalam sistem biologis hidup. 

Perubahan kimia oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme tersebut meliputi perubahan molekul-molekul 

kompleks atau senyawa-senyawa organik seperti protein, 

karbohidrat dan lemak menjadi molekul sederhana dan mudah 

dicerna (Setiyatwan, 2001). 

4.4. Pengaruh Proporsi Air Patusan Terhadap Kandungan 

Protein Kasar pada Lumpur Organik Unit Gas Bio 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

kandungan air patusan dalam bahan berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan protein kasar sludge. Hasil 

penelitian pengaruh proporsi air patusan terhadap protein kasar 

lumpur organik unit gas bio disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan Protein kasar pada Lumpur Organik Unit Gas 

Bio proporsi air patusan yang berbeda  

Proporsi Air Patusan (%) Rataan PK (%) 

20 6,29±0,31 
a 

30 6,79±0,31 
b 

40 7,09±0,24 
c 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Dari tabel 4 di atas maka dapat dilihat bahwa proporsi 

air patusan sebesar 40% menghasilkan kandungan protein 

kasar sebesar 7,09±0,24 %, kemudian menurun seiring dengan 

menurunnya proporsi air patusan dengan nilai masing-masing 

sebesar 6,79±0,31% dan 6,29±0,31% pada proporsi air patusan 

30% dan 20%.  Semakin tinggi proporsi air patusan makan 
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akan  meningkatkan kandungan protein kasar pada lumpur 

organik unit gas bio. Tingginya kandungan protein kasar pada 

proporsi air patusan 40% karena semakin tinggi proporsi air 

patusan maka akan semakin banyak jumlah mikroorganisme 

yaitu bakteri proteolitik yang terkandung dalam limbah lumpur 

organik unit gas bio. Kandungan Protein kasar yang meningkat 

disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah biomasa mikroba. 

Hal ini sesuai dengan (Hau dan Wahyuni, 2005) peningkatan 

nilai protein berdampak positif terhadap produksi protein 

mikroba. Contoh bakteri proteolitik yang terdapat dalam air 

patusan adalah Bacteroides amylophilus, Clostridium 

sporogenes, Bacillus licheniformis. Menurut Anggorodi 

(1994) mikroba ini mampu menghasilkan enzim protease yang 

akan merombak protein. Perombakan protein diubah menjadi 

polipeptida, selanjutnya menjadi peptida sederhana, kemudian 

peptida ini akan dirombak menjadi asam-asam amino. Asam-

asam amino ini yang akan dimanfaatkan oleh mikroba untuk 

memperbanyak diri. Jumlah koloni mikroba yang merupakan 

sumber protein tunggal menjadi meningkat selama proses 

fermentasi. Proses tersebut secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar (Wuryantoro, 2000). 

 

Hasil perlakuan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa tingkat kadar air yang tinggi pada lumpur organik unit 

gas bio menyebabkan kandungan BK rendah dan berpengaruh 

terhadap kandungan protein kasar yang semakin meningkat. 

Semakin banyak penambahan air patusan akan menyebabkan 

lumpur organik semakin basah sehingga menurunkan 

kandungan BK dan mikroorganisme semakin meningkat 

sehingga terjadi kenaikan protein kasar. Sesuai dengan 

pendapat Chuzaemi dan Hartutik (1998) yang menyatakan 
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bahwa bahan pakan dibagi menjadi air dan bahan kering. Jika 

kandungan air dalam bahan tinggi maka bahan kering yang 

terkandung dalam bahan tersebut rendah. 

Kandungan air yang tinggi meyebabkan bakteri dalam 

lumpur organik gas bio mempunyai media yang membantu 

proses sintesis bahan. Hal ini disebabkan karena penurunan 

bahan kering sejalan dengan bertambahnya waktu fermentasi. 

Semakin lama waktu fermentasi akan menyebabkan lebih 

banyak air yang terikat dalam substrat itu digunakan oleh 

bakteriuntuk pertumbuhan dan perkembangan miseliumnya, 

selain itu semakin lama fermentasi maka akan semakin banyak 

air yang akan menguap ketika proses fermentasi terus 

berlangsung. Karena itu dengan semakin tingginya proporsi air 

patusan meyebabkan kandungan protein kasar akan semakin 

meningkat karena seiring meningkatnya jumlah bakteri yang 

berkembang. 

 

4.5. Interaksi Lama Pemeraman dan Proporsi Air Patusan 

terhadap Kandungan Protein Kasar pada Lumpur 

Organik Unit Gas Bio 

Kombinasi perlakuan lama pemeraman sampai 72 jam 

dan peningkatan proporsi air patusan memperlihatkan adanya 

interaksi yang sangat nyata terhadap kadar protein kasar 

sludge. Hal ini berarti kedua faktor perlakuan (lama 

pemeraman dan proporsi air patusan) saling mempengaruhi 

untuk meningkatkan kandungan  protein kasar. Rataan 

kandungan protein kasar pada lumpur organik unit gas 

biodengan lama pemeraman dan proporsi air patusan yang 

berbeda disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rataan Protein kasar pada Lumpur Organik Unit Gas 

Bio dengan lama pemeraman dan proporsi air patusan yang 

berbeda (%) 

Lama 

pemeraman 

Proporsi Air Patusan 

20 % 30 % 40 % 

0 jam 5,92±0,02
a 

6,37±0,06
bc 

6,73±0,05
ef 

12 jam 6,07±0,04
a 

6,60±0,01
de 

6,91±0,10
gh 

24 jam 6,23±0,01
b 

6,79±0,01
fg 

7,21±0,04
i 

36 jam 6,51±0,03
cd 

7,02±0,06
h 

7,27±0,02
i 

72 jam 6,73±0,05
ef 

7,18±0,12
i 

7,32±0,01
i 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Lumpur organik unit gas bio pada saat dikeringkan 

akan mudah patah. Ketika ditambah dengan air patusan yang 

jumlahnya tinggi maka akan menyebabkan pertumbuhan 

mikroorganisme dalam lumpur unit gas bio semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya waktu lama 

fermetasi. Akibat tingginya kandungan mikroorganisme ini 

maka akan menghasilkan jumlah kandungan protein yang 

berasal dari proses perkembangnya bakteri yang akhirnya 

menyebabkan kandungan protein kasar pada lumpur unit gas 

bio meningkat. Perlakuan ini sesuai dengan pendapat  Halid 

(1991) yang menyatakan bahwa peningkatan protein sejalan 

dengan bertambahnya lama waktu fermentasi, dari tabel y 

dapat diperoleh bahwa peningkatan protein tertinggi dicapai 

pada interaksi proporsi air patusan  20 % dengan lama waktu 

72 jam. Peningkatan protein yang terjadi selama proses 

fermentasi berlangsung diakibatkan adanya kerja dari mikroba 

tersebut dan adanya protein yang disumbangkan oleh tubuh 

mikrobia akibat meningkatnya pertumbuhan mkiroba akibat 
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pemeraman. Kenaikan protein substrat selama proses 

fermentasi menandakan bahwa mikroorganisme dalam air 

patusanmampu menggunakan bagian dari substrat untuk 

pertumbuhannya dan pembentukan protein mikrobia. 

Peningkatan tersebut dapat dijelaskan bahwa hal ini 

disebabkan oleh adanya pertumbuhan bakteri yang banyak 

mengandung protein (protein sel tunggal) selain itu juga 

peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan 

komponen zat makanan dari substrat tersebut seperti halnya 

dengan penurunan serat kasar. 

Peningkatan protein kasar pada perlakuan  lama 

pemeraman 72 jam dengan proporsi air patusan 40% diduga 

karena semakin tingginya air patusan maka jumlah 

mikrooorganisme akan semakin meningkat pula. Peningkatan 

lama waktu pemeraman menyebabkan meningkatnya 

kesempatan bakteri dalam lumpur organik gas bio dan air 

patusan untuk melakukan pertumbuhan dan fermentasi, 

sehingga semakin lama waktu pemeraman maka jumlah 

bakterisemakin banyak dan akan menambah jumlah protein 

kasar. Adanya penurunan kadar serat kasar dengan semakin 

lamanya waktu pemeraman juga mempengaruhi terjadinya 

peningkatan kadar protein kasar secara proporsional.  

Fermentasi merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak. Secara biokimia, 

fermentasi merupakan pembentukan energi melalui senyawa 

organik, sedangkan aplikasi ke dalam bidang industri diartikan 

sebagai proses mengubah bahan dasar menjadi produk oleh 

massa sel mikrobia. Proses fermentasi dapat terjadi jika ada 
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kontak antara mikroorganisme penyebab fermentasi dengan 

subtrat organik yang sesuai. 

 


