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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris yang beriklim tropis, 

memiliki sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup 

besar. Sumber daya peternakan dan pertanian selain digunakan 

untuk kebutuhan pangan juga menghasilkan limbah yang 

berpotensi sebagai sumber energi alternatif apabila ditangani 

dengan baik. Sistem penanganan limbah peternakan terutama 

peternakan sapi dapat memberikan nilai tambah dan manfaat 

bukan hanya bagi peternak saja namun juga lingkungan sekitar 

karena dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu 

pemanfaatan limbah peternakan sapi adalah sebagai bahan 

isian pada instalasi unit gas bio yang dapat menghasilkan 

energi alternatif yaitu sebagai bahan bakar gas. 

Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas 

anaerobik atau fermentasi dari kotoran ternak. Biogas dapat 

digunakan sebagai bahan bakar maupun sebagai energi listrik. 

Komposisi biogas bervariasi tergantung dengan asal proses 

anaerobik yang terjadi. Gas yang dihasilkan dalam proses 

fermentasi biogas yang dominan adalah gas metan (CH4) 

sebesar 55-75 %, karbon dioksida (CO2) 25-45% dan sedikit 

mengandung nitrogen (N2), hidrogen (H2), hidrogen sulfida 

(H2S) dan oksigen (O2). 

Limbah  gas bio , yaitu kotoran ternak yang telah 

hilang gasnya atau bisa disebut dengan lumpur organik unit 

gas bio sangat kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh 
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tanaman oleh karena itu sering dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik. Lumpur organik unit gas bio juga mengandung unsur-

unsur yang lain seperti protein, selulose, lignin dan lain-lain 

yang masih bisa dimanfaatkan lebih lanjut. 

Lumpur organik unit gas bio yang masih mengandung 

protein dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk bahan baku 

pakan alternatif untuk ternak dan ikan yang murah dan 

potensial yang jumlah dan ketersediaannya terjamin sepanjang 

tahun. Pemanfaatan lumpur organik unit gas bio merupakan 

salah satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi 

kenaikan harga pakan ternak dan ikan. 

Lumpur organik unit gas bio tersusun dari padatan dan 

cairan. Cairan lumpur organik unit gas bio atau disebut dengan 

air patusan mengandung unsur hara dan zat organik yang bisa 

dimanfaatkan bukan hanya untuk tanaman namun juga oleh 

mikroorganisme. 

Penelitian mengenai kandungan nutrisi dari lumpur 

organik telah dilakukan, tetapi penelitian untuk meningkatkan 

nilai nutrisi dari lumpur organik kering dengan penambahan 

air patusan untuk meningkatkan protein kasar belum pernah 

dilakukan, oleh karena itu penulis memilih judul penelitian 

“pengaruh Lama Pemeraman dan Proporsi Air Patusan 

terhadap Protein Kasar Lumpur Organik Unit Gas Bio” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Berapa lama pemeraman yang ideal untuk menaikkan 

kandungan protein kasar lumpur organik unit gas bio? 

2. Berapa banyak proporsi air patusan yang digunakan untuk 

pemeraman lumpur organik unit gas bio? 

3. Bagaimana interaksi antara proporsi air patusan yang 

digunakan untuk membasahi lumpur organik dan lama 

pemeraman yang dlakukan untuk menaikkan kandungan 

protein kasar lumpur organik unit gas bio? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Lama pemeraman yang ideal untuk menaikkan 

kandungan protein kasar lumpur organik unit gas bio. 

2. Proporsi air patusan yang digunakan untuk pemeraman 

lumpur organik unit gas bio. 

3. Interaksi antara proporsi air patusan yang digunakan 

untuk membasahi lumpur organik dan lama pemeraman 

yang dilakukan untuk menaikkan kandungan protein 

kasar lumpur organik unit gas bio. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menaikkan protein 

kasar lumpur organik unit gas bio dalam peranannya sebgai 

bahan baku pakan alternatif. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Pemanfaatan kotoran ternak untuk gas bio sebagai 

sumber energi sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Unit 

gas bio tidak hanya menghasilkan energi namun juga 

menghasilkan limbah berupa lumpur organik yang masih 

mengandung nutrisi. 

Lumpur organik unit gas bio terbagi atas dua bagian 

yaitu padatan dan cairan. Cairan dari lumpur organik atau bisa 

disebut dengan air patusan biasanya dimanfaatkan sebagai 

pupuk cair saja, sedangkan padatannya dimanfaatkan sebagai 

pupuk organik. Padatan dan cairan lumpur organik masih 

mengandung protein yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut 

sebagai bahan baku pakan ternak alternatif. 

Padatan lumpur organik apabila dikeringkan dan 

ditambah dengan pupuk cair lalu dilakukan pemeraman akan 

menghasilkan bahan baku pakan alternatif yang cukup tinggi. 

Diduga pada air patusan terdapat mikroorganisme yang 

terdapat pada rumen sapi yakni bakteri proteolitik. Bakteri 

proteolitik  berperan dalam proses pemeraman dengan 

memanfaatkan kandungan kandungan gizi substrat untuk 

sintesis protein tubuhnya. 

Bakteri proteolitik dalam air patusan dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar pada lumput organik 

unit gas bio, oleh karena itu semakin tinggi air patusan maka 

akan semakin banyak pula jumlah mikroorganisme yang 

mampu menghasilkan enzim protease untuk merombak 

protein.Oleh karena itu perlu diadakan peneltian lebih lanjut 
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untuk mengetahui proporsi air patusan dan lama pemeraman 

yang ideal untuk menaikkan kandungan protein kasar. 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah semakin banyak 

pemberian air patusan dan semakin lama dilakukan  

pemeraman akan menaikkan kadungan protein kasar pada 

lumpur organik unit gas bio. 


