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ABSTRACT 

The purpose of this research was to examine the 

proportion of using liquid vegetable fertilizer on crude 

protein content. This research was conducted from 2nd 

March to 30rd April 2015 by using experimental method 

with 4 treatments and 6 replications. Data was analyzed by 

Analysis of Variance (ANOVA) and continued by Least 

Significant Difference (LSD) test if there was significant 

effect on the treatments. The results showed that liquid 

vegetable fertilizer increased the fermentation process and 

crude protein content, analyzed had a significant difference 

(P<0.05) on crude protein content, but no significant 

difference (P>0.05) on media pH and temperature. The best 

treatment was given by P1 with adding 10% liquid 

vegetable fertilizer, which increased the crude protein 

content of solid organic sludge from biogas unit up to 

13.12%. So, it could be useful as alternative for rabbit feed. 

Beside addition of liquid vegetable fertilizer, the crude 

protein content was also influenced by pH and temperature.  

Keywords: Solid organic sludge, biogas, and liquid 

vegetative fertilizer 
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RINGKASAN 

 Lumpur organik unit gas bio (LOUGB) merupakan 

luaran dari proses biogas. LOUGB adalah bahan organik 

yang memiliki kandungan protein 13,3%, serat kasar 24,3% 

dan energy 3651 kkal/kg, dapat digunakan sebagai bahan 

pakan alternatif ternak non ruminansia, penambahan pupuk 

cair nabati pada padatan LOUGB dapat meningkatkan 

protein kasar yang didukung dengan proses fermentasi. 

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat, pembuatan 

pupuk cair nabati, pemeraman serta penambahan pupuk cair 

nabati dilakukan di Jalan Candi Agung III No. 14 

Kecamatan. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Sedangkan 

pengambilan sampel dilakukan di unit biogas milik  

peternak sapi perah rakyat Bapak Sulistiyanto di Desa 

Wonokerto Kecamatan Bantur Kab. Malang, Jawa Timur. 

Analisis proksimat (kandungan protein kasar) dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Waktu pelaksanaan 
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penelitian tanggal 02 Maret 2015 sampai 30 April 2015 

selama satu bulan. 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian untuk 

mengetahui persentase penggunaan pupuk cair nabati yang 

terbaik pada masing-masing perlakuan dan untuk 

mengetahui pengaruh penambahan pupuk cair nabati 

terhadap peningkatan kandungan protein kasar padatan 

LOUGB. Kegunaan dari penelitian diharapkan penambahan 

pupuk cair nabati dengan persentase yang berbeda dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar pada padatan 

LOUGB dan diharapkan dapat mengetahui kandungan 

protein kasar padatan lumpur organik unit gas bio yang 

dapat digunakan sebagai pakan alternatif ternak non 

ruminansia kususnya kelinci. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 

padatan LOUGB. Metode penelitian adalah metode 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari 4 perlakuan dengan 6 ulangan. Data dianalisis 

dengan analisi ragam, apabila terdapat perbedaan antar 

perlakuan diuji dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil). 

Variabel yang diamati pada penelitian ini yaitu protein 

kasar, suhu dan pH. Pengamatan dilaksanakan 72 jam, 

sedangkan penganalisisan protein kasar  selama 7 hari.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan 

penambahan pupuk cair nabati pada masing-masing media 

pemeraman memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) 

terhadap kandungan nilai protein kasar, namun tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap nilai 

pH dan suhu media. Hasil Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
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terhadap kandungan protein kasar, P1 dengan penambahan 

pupuk cair nabati 10% merupakan nilai tertinggi sebesar 

13,12% ± 0,23 dengan suhu sebesar  27,88 ± 0,77oC dan pH 

senilali 7,92 ± 0,16. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah 

penambahan  pupuk cair nabati sebesar 10% (P1) dapat 

meningkatkan protein kasar paling tinggi dibandingkan 

dengan P0, P2 dan P3 dan terjadi peningkatan  kandungan 

protein kasar pada P1 dan penurunan pada P2 dan P3 karena 

terlalu banyak presentase pupuk cair nabati yang diberikan. 

Perlu penelitian lebih lanjut terkait penambahan pupuk cair 

nabati pada LOUGB dengan persentase antara 5%-15% 

untuk mencari hasil protein kasar (PK) terbaik sehingga 

dapat digunakan sebagai pakan alternatif ternak kelinci. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut data Dinas Peternakan Provinsi Jawa 

timur (2015), populasi sapi perah di Malang cenderung 

mengalami peningkatan selama tahun 2010 sampai 

dengan 2013, berturut-turut yaitu : 71.766 ekor (tahun 

2010), 89.965 ekor (tahun 2011), 94.259 ekor (tahun 

2012) dan 72.486 ekor (tahun 2013). Feses sapi yang 

sangat melimpah dapat dimanfaatkan secara maksimal, 

dari satu ekor sapi yang memiliki bobot sebesar 300 kg 

dapat menghasilkan 15 kg feses per harinya. Seseray, 

Triatmojo dan Pertiwiningrum (2012), melaporkan 

bahwa apabila dalam satu peternakan terdiri dari 20 ekor 

sapi, setelah dikalkulasikan akan diketahui gas bio yang 

diproduksi 19,13m
3 

dan lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB) yang dihasilkan bekisar 2869 kg. Pemanfaatan 

kotoran ternak untuk gas bio sebagai sumber energi telah 

banyak digunakan oleh masyarakat. Unit gas bio tidak 

hanya menghasilkan energi namun juga menghasilkan 

limbah berupa lumpur organik yang masih memiliki 

kandungan nutrisi. Proses pembuatan gas bio 

membutuhkan input berupa feses, urin, dan air cucian 

kandang. 

 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang 

(2015) melaporkan bahwa digester sebagian besar 

diterapkan pada peternakan sapi perah di area Malang, 

tahun 2013 jumlah digester mencapai 2609 unit. Digester 
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digunakan 27 koperasi di Malang. Kapasitas pembuatan 

digester bergantung dengan banyaknya sapi yang 

dipelihara, dari proses pembuatan gas bio yang dapat 

menghasilkan LOUGB memiliki kandungan yang sama 

dengan lumpur organik. Padatan dan cairan LOUGB 

masih mengandung protein kasar yang dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut sebagai alternatif bahan baku 

pakan ternak non-ruminansia seperti ternak kelinci, hal 

iini seperti yang dijelaskan oleh Junus (2006), 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 kasar 13,3%, serat kasar 24,3% dan 

energi 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 kasar, protein kasar dan energi. LOUGB 

dapat berguna bagi peternak sebagai bahan pakan 

alternatif ternak kelinci ataupun sebagai kompos jika 

dilakukan pengolahan lebih lanjut.  

 Pembuatan pakan alternatif ternak non ruminansia 

dengan LOUGB  dapat ditambahkan pupuk cair nabati, 

pupuk cair nabati bermanfaat untuk mengurangi bau dan 

dapat mempercepat peningkatan kandungan nutrisi pada 

padatan LOUGB (Marwati 2009). Pada penelitian Lega, 

Junus dan Setyowati, (2014) tentang pembuatan pakan 

alternatif dari padatan LOUGB yang ditambahkan air 

patusan (cairan yang telah dipisahkan dari padatan 
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LOUGB) menunjukan bahwa air patusan yang diberikan 

sebanyak 40% dengan waktu pemeraman 72 jam dapat 

diperoleh hasil banyaknya air patusan yang diberikan dan 

lama waktu pemeraman dapat meningkatkan kandungan 

protein kasar pada pakan alternatif. 

 Berdasarkan penjabaran diatas, menunjukan 

bahwa pupuk cair nabati dan padatan LOUGB sangat 

berpeluang untuk dijadikan sumber yang berpotensi 

dalam peningkatan aktivitas mikroorganisme sehingga 

dapat mempercepat proses pemeraman dan peningkatan 

kandungan protein kasar dalam padatan LOUGB. 

Pembuatan pupuk cair nabati yang mudah dan 

ketersediaan LOUGB yang sangat melimpah dapat 

mempercepat dan mempermudah terciptanya pakan 

alternatif untuk ternak non-ruminansia yang berkualitas 

baik, sehingga dapat dilakukan penelitian mengenai  

“Pengaruh Penambahan Pupuk Cair Nabati Pada Padatan 

Lumpur Organik Unit Gas Bio Terhadap Peningkatan 

Protein Kasar". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu : 

1. Berapa persen penggunaan pupuk cair nabati yang 

dapat menambah mikroorganisme yang ada dalam 

padatan lumpur organik unit gas bio (LOUGB) dan 

juga dapat meningkatkan kandungan protein kasar 

didalamnya. 
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2. Bagaimana pengaruh penambahan pupuk cair nabati 

terhadap peningkatan protein kasar padatan lumpur 

organik unit gas bio (LOUGB). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui persentase penggunaan pupuk cair 

nabati terbaik pada masing-masing perlakuan. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan pupuk cair nabati 

terhadap peningkatan kandungan protein kasar 

padatan LOUGB 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian adalah 

1. Diharapkan penambahan pupuk cair nabati dengan 

persentase yang berbeda dapat meningkatan protein 

kasar  pada padatan LOUGB 

2. Diharapkan dapat mengetahui kandungan protein 

kasar padatan lumpur organik unit gas bio yang 

dapat digunakan sebagai pakan alternatif ternak non 

ruminansia khususnya ternak kelinci. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir 

 

 Pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi gas 

bio dapat menghasilkan LOUGB, bagi sebagian peternak 

LOUGB hanya ditimbun dan digunakan pupuk organik, 

namun belum optimal. Dijelaskan oleh Sukmana (2011), 

bahwa lumpur organik yang dipisahkan menghasilkan 

padatan dan cairan yang dapat digunakan sebagai bahan 

pakan ternak dan pupuk tanaman. Lumpur organik unit 

gas bio memiliki banyak kandungan nutrisi yang belum 

terurai, menurut Junus (2006) kandungan protein kasar 

sebesar 13,3%, serat kasar 24,3% dan energi 3651 

kkal/kg. LOUGB dapat digunakan sebagai media 



 

6 

 

pertumbuhan yang sangat baik oleh mikroorganisme 

selama proses fermentasi. 

 Pupuk cair nabati dibuat dari rempah-rempah, 

sayuran, buah dan gula merah atau tetes. Pupuk cair 

nabati menghasilkan mikroba probiotik yang memiliki 

banyak manfaat yang bisa digunakan untuk tanaman, 

ternak dan manusia. Pupuk cair nabati dapat digunakan 

untuk meningkatkan hasil panen dan mencegah 

pertumbuhan hama, sedangkan manfaat yang dibutuhkan 

untuk ternak biasanya dimanfaatkan sebagai pengganti 

EM-4 dan pakan ternak (Marwati, 2009). 

 Padatan LOUGB apabila ditambahkan pupuk 

nabati dan dilakukan pemeraman akan menghasilkan 

bahan baku pakan alternatif yang cukup tinggi 

kandungan protein kasar didalamnya, pupuk cair nabati 

dapat menjadi aktivator mikroorganisme yang terdapat 

pada padatan LOUGB dan mempercepat proses 

fermentasi. Oleh sebab itu semakin banyak pupuk cair 

nabati yang digunakan maka semakin banyak pula 

jumlah mikroorganisme yang mampu mengkasilkan 

enzim protease untuk merombak protein, berdasarkan 

dari kondisi tersebut, maka perlu diadakan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui persentase pupuk cair 

nabati yang terbaik yang dapat meningkatkan kandungan 

protein kasar padatan LOUGB. 
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1.6 Hipotesis 

 Penambahan pupuk cair nabati menunjukan 

perbedaan peningkatan kandungan protein kasar padatan 

LOUGB. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gas Bio 

 Gas bio merupakan campuran dari beberapa gas, 

termasuk dalam golongan bahan bakar gas yang 

merupakan hasil fermentasi dari bahan organik dalam 

kondisi anaerob, dan gas yang dominan adalah metan 

(CH4) dan karbondioksida (CO2). Andrianto, Setiadi, dan 

Liang (2001), menjelaskan bahwa biogas adalag gas 

produk akhir perencanaan atau degradasi anaerobik 

bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerobik dalam 

lingkungan bebas oksigen atau udara. Gas metan dalam 

biogas apabila terbakar relatif lebih besar dibandingkan 

dengan batubara, menghasilkan energi yang lebih besar 

dan karbondioksida lebih sedikit.  

Haryati (2006) menjelaskan proses perencanaan 

anaerobik dalam unit gas bio merupakan dasar dari 

reaktor biogas yaitu proses pemecahan bahan organik 

oleh aktivasi bakteri metanogenik dan bakteri asidogenik 

pada kondisi tanpa tanpa udara. Bakteri ini secara alamai 

terdapat dalam limbah yang mengandung bahan organik, 

seperti kotoran  binatang, manusia dan sampah organik 

rumah tangga. Proses anaerobik dapat berlangsung 

dibawa kondisi lingkungan yang luas meskipun proses 

yang optimal hanya terjadi pada kondisi yang terbatas. 

Pembentukan biogas meliputi tiga tahap proses yaitu: 
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(a) Hidrolisis, pada tahap ini terjadi penguraian 

bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan 

bahan organik yang komplek menjadi sederhana, 

perubahan struktur bentuk polimer menjadi 

bentuk monomer. 

(b) Pengasaman, pada tahap pengasaman komponen 

monomer (gula sederhana) yang terbentuk pada 

tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan 

bagi bakteri pembentuk asam. Produk akhir dari 

perombakan gula-gula sederhana ini yaitu asam 

asetat, propionat, format, laktat, alkohol dan 

sedikit butirat, gas karbondioksida, hidrogen, dan 

amonia. 

(c) Metanogenik, pada tahap metanogenik terjadi 

proses pembentukan gas metan. Bakteri pereduksi 

sulfat juga terdapat dalam proses ini, yaitu 

mereduksi sulfat dan komponen sulfur lainnya 

menjadi hidrogen sulfida  

Bakteri-bakteri anaerob yang berperan dalam fase 

pembentukan gas bio terdiri dari : 

(a) Bakteri pembentuk asam (Acidogenic bacteria) 

yang merombak senyawa organik menjadi 

senyawa yang lebih sederhana, yaitu berupa 

asam organik, CO2, H2, H2S. 

(b) Bakteri pembentuk  asetat (Acetogenic bacteria) 

yang merubah asam organik dan senyawa netral 

yang lebih besar dari metanol menjadi asetat dan 
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hidrogen, contoh dari bakteri pembentuk asam 

adalah Methanobacillus, Desulfoxibrio. 

(c) 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. 

 

2.2 Lumpur Organik 

 Sludge atau limbah keluaran berupa lumpur dari 

lubang pengeluaran digester setelah mengalami proses 

fermentasi oleh bakteri metanogen dalam kondisi 

anaerobik. Sludge hasil ekstraksi biogas dari digester 

sebagai produk samping dari sistem perencanaan secara 

aerobik setelah ekstraksi bio gas (energi). Kondisi ini 

dapat dikatakan dalam keadaan stabil dan bebas pathogen 

serta dapat digunakan untuk memperbaiki kesuburan 

tanah dan dapat diolah sebagai pakan ternak. Sludge atau 

lumpur organik sudah memiliki sifat seperti kompos, 

tetapi bentuk lumpur, dan akan menyulitkan pada saat 

pengemasan dan pengangkutan, oleh karena itu 

sebaiknya sludge dipisahkan menjadi bagian padatan dan 

cairan. Junus (2006) menjelaskan 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 
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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 dan ditambahkan Sarwono 

(2002) yang menyatakan pada kelnci potong dan pejantan 

membutuhkan protein kasar sebesar 12-16% dengan 

imbangan lemak 3%, serat kasar 20-27%,dan mineral 5-

6,5. 

 Sludge atau lumpur merupakan padatan hasil dari 

proses fermentasi dalam digester dimana kotoran ternak 

terjadi perombakan anaerobik bahan organik menjadi 

biogas dan asam organik yang mempunyai berat molekul 

rendah (asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan 

asam laktat), dengan demikian konsentrasi N, P, dan K 

akan meningkat ketika sludge keluar (Suhut, 2006). Eulis 

(2009) menambahkan selama proses degradasi anaerob 

terjadi perubahan populasi mikroba, pada tahap awal 

bahan orgnik komplek didekomposisi dengan proses 

hidrolisa menjadi bahan organik sederhana, bakteri yang 

berperan pada tahap ini adalah Colostridium acteinum, 

Bacteriodes ruminicola, Bifidobacterium sp, Eschericia 

sp, Enterobacter sp, Desulfobio sp. Kemudian pada tahap 

kedua organik sederhana akan didekomposisi menjadi 

asam organik oleh bakteri Lactobacillus sp, 

Streptococcus sp, selanjutnya pada tahap tiga asam 

organik didekomposisi menjadi gas methan dan CO2 oleh 

kelompok bakteri metanogenik diantaranya 
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Methanobacterium melianskii, Methanococcuc sp dan 

Methanosarcina sp. 

 Sludge  adalah limbah keluaran berupa lumpur 

dari lubang pengeluaran digester setelah mengalami 

proses fermentasi oleh bakteri metana dalam kondisi 

Setelah ekstrasi biogas (energi), sludge dari digester 

sebagai produk samping dari sistem pencernaan secara 

aerobik. Kondisi  ini, dapat dikatakan manur dalam 

keadaan stabil dan bebas patogen serta dapat 

dipergunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah dan 

meningkatkan produksi tanaman. Sludge memiliki 

manfaat yang sama dengan pupuk kandang terutama 

dalam memperbaiki struktur tanah dan memberikan 

kandungan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. 

Sludge memiliki kelebihan lain, yaitu setelah keluar dari 

digester biasanya sludge telah matang karena telah 

mengalami proses penguraian di dalam alat (Wahyuni, 

2013). 

2.3 Fermentasi 

 Sabrina, Yellita, dan Safrudin (2001) menjelaskan 

prinsip fermentasi adalah mengaktifkan pertumbuhan 

mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga membentuk 

produk baru yang berbeda dari bahan asal. Probiotik 

starbio adalah mikroba starter berupa koloni kecil bibit 

mikroba mengurai protein (proteilitik), serat kasar 

(sellulitik), lignin (lignolitik) dan nitrogen fiksasi non 

simbiotik, yang berasal dari lambung sapi dan dikemas 



14 

 

dalam campuran tanah, akar rumput dan daun-daun atau 

ranting yang dibusukkan.  

 Fermentasi dilakakukan dalam tangki fermentasi, 

pH diatur antara 4-5. Untuk terjadinya fermentasi 

alkohol, maka dibutuhkan kondisi anaerob hingga 

diharapkan sel-sel ragi dapat melakukan fermentasi yang 

akan mengubah gula menjadi alkohol. Padaproses 

fermentasi terjadi peningkatan panas, agar panas yang 

timbul dapat diserap maka diperlukan pendinginan untuk 

menjaga suhu tetap pada 30 0 C selama proses fermentasi 

yang berlangsung selama 30-72 jam (Santi, 2008) 

Teknologi fermentasi adalah suatu teknik 

penyimpanan substart dengan penanaman 

mikroorganisme dan penambahan mineral dalam 

substart, dimana dalam waktu dan suhu tertentu 

dilakukan proses inkubasi. Penggunaan teknologi 

fermentasi pada umumnya dilakukan dengan 

menggunakan substars padat dalam wadah yang disebut 

fermentor. Pada proses teknologi fermentasi, 

mikroorganisme dibutuhkan sebagai penghasil  enzim 

untuk memecah serat kasar dan meningkatkan kadar 

protein (Pasaribu, 2007). Setiyawan (2001) menyatakan 

bahwa pada proses fermentasi peristiwa yang terjadi 

adalah sesuatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh 

energi-energi metabolit yang khas berada dalam sistem 

biologis hidup. Lega, dkk (2014), menyatakan bahwa 

fermentasi merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak, secara biokimia 
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fermentasi merupakan pembentukkan energi melalui 

senyawa organik, sedangkan aplikasi kedalam bidang 

industri diartikan sebagai proses mengubah bahan dasar 

menjadi produk oleh massa sel mikrobial. Wina (2005) 

Produk yang sudah difermentasi oleh Aspergillus niger 

dapat meningkatkan palatabilitas pakan sehingga 

konsumsi pakan meningkat. 

 Fermentasi bahan pangan adalah sebagai hasil 

kegiatan beberapa jenis mikroorganisme baik bakteri, 

khamir, dan kapang. Mikroorganisme yang 

menfermentasi bahan pangan dapat menghasilkan 

perubahan yang menguntungkan (produk-produk 

fermentasi yang diinginkan) dan perubahan yang 

merugikan (kerusakan bahan pangan), dari 

mikroorganisme yang menfermentasi bahan pangan yang 

paling penting adalah bakteri pembentuk asam laktat, 

asam asetat, dan beberapa jenis khamir penghasil 

alkohol. Jenis-jenis mikroorganisme yang berperan 

dalam teknologi fermentasi adalah: 

(a) Bakteri asam laktat 

Dari kelompok ini termasuk bakteri yang 

menghasilkan sejumlah besar asam laktat sebagai 

hasil akhir dari metabolisme gula (karbohidrat). 

Asam laktat yang dihasilkan dengan cara tersebut 

akan menurunkan pH dari lingkungan 

pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. 

(b) Bakteri asam propionat 
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Jenis-jenis yang termasuk kelompok ini 

ditemukan dalam golongan propionibacterium, 

berbentuk batang dan merupakan garam positif. 

Bakteri ini penting dalam fermentasibahan 

pangan karena kemampuannya menfermentasi 

karbohidrat dan juga asam laktat dan 

menghasilkan asam-asam propionat, asetat, dan 

karbondioksida. 

(c) Bakteri asam asetat 

Bakteri ini berbentuk batang, garam negatif dan 

ditemukan dalam golongan Acetobacter sebagai 

contoh Acebacter aceti. Metabolisme lebih 

bersifat aerobik (tidak seperti spesies tersebut 

diatas), tetapi perannya yang utama dalam 

fermentasi bahan pangan adalah kemampuannya 

yang dapat mengoksidasi alkohol dan karbohidrat 

lainnya menjadi asam asetat dan dipergunakan 

dalam pabrik cuka. 

(d) Khamir 

Khamir sejak dulu berperan dalam fermentasi 

yang bersifat alkohol dimana produk utama dari 

metabolisme adalah etanol. Saccharomyces 

cerevisiae adalah jenis yang utama yang berperan 

dalam produksi minuman beralkoholseperti bir, 

anggur, dan juga digunakan untuk fermentasi 

adonan dalam perusahaan roti. 
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(e) Kapang 

Kapang jenis-jenis tertentu digunakan dalam 

persiapan pembuatan beberapa macam keju dan 

beberapa fermentasi bahan pangan Asia seperti 

kecap dan tempe. Jenis-jenis yang termasuk 

golongan Aspergillus, Rhizopus, dan Penicillum 

sangat penting dalam kegiatan tersebut 

(Suprihatin, 2010). 

2.4 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 yaitu (1) anggapan bahwa 

nitrogen bahan pakan merupakan protein, kenyataannya 

tidak semua nitrogen berasal dari protein, (2) bahwa 

kadar nitrogen protein 16%, tetapi kenyataannya kadar 

nitrogen protein tidak selalu 16% (Lega dkk, 2014). 

Siregar (1994), menyatakan  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 terrnak rendah, 
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makan N yang dihasilkan dalam rumen juga rendah, jika 

nilai hayati protein dari makanan sangat tinggi maka ada 

kemungkinan protein tersebut didegradasi di dalam 

rumen menjadi protein berkualitas rendah. 

Metode Kjeldahl merupakan metode yang 

sederhana untuk penetapan nitrogen total pada protein. 

Cara Kjedahl digunakan untuk menganalisis kadar 

protein kasar dalam bahan makanan secara tidak 

langsung, karena senyawa yang dianalisis adalah kadar 

nitrogennya yaitu mengalihkan hasil analisis tersebut 

dengan faktor konvers 6,25 diperoleh nilai protein dalam 

bahan makana (Utama, 2012). Kadar protein yang 

ditentukan dengan metode ini mengandung kelemahan 

karena adanya senyawa lain yang bukan protein 

mengandung N akan ditentukan sehingga kadar protein 

yang diperoleh sering disebut dengan kadar protein kasar, 

dan dijelaskan juga bahwa peningkatan kandungan 

protein kasar pada padatan lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB) terjadi karena perlakuan lama fermentasi dapat 

menyebabkan peningkatan jumlah bakteri dalam proses 

fermentasi lumpur organik unit gas bio (LOUGB) 

(Utama 2012). 

2.5 Pupuk Nabati 

Bioekstrak adalah suatu cairan hasil fermentasi 

dari sayur-sayuran dan buah-buahan dengan gula. 

Bioekstrak mengandung vitamin, enzim, zat organik dan 

mikroorganisme efektif yang menghasilkan nutrisi. Cara 
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pembuatan bioekstrak diawali dengan pemotongan sayur-

sayuran dan buah-buahan segar menjadi potongan-

potongan kecil kurang-lebih berukuran 1-2 cm. Buah-

buahan dan sayur-sayuran harus benar-benar segar, tidak 

perlu dimasak atau didinginkan. Buah harus dalam 

kondisi matang atau dapat juga menggunakan kulit buah 

yang tidak dapat dimakan misalnya kulit pepaya, apel, 

pisang, nanas dan semangka. Selain dilakukan 

pemotongan sayur dan buah dapat dilakukan dengan 

menghancurkannya menggunakan blender dengan 

menambahkan sedikit air. (Marwati, 2009). Bioekstrak 

dapat dikembangbiakkan satu bagian bioekstrak dan satu 

bagian gula ke dalam 10 bagian air dan dibiarkan selama 

3 hari mampu menghasilkan generasi baru bioekstrak 

dengan kulitas serupa (Marwati, 2009). 

Wididana dan Higa (1993), menyatakan bahwa 

dalam pertumbuhan tanaman memerlukan tiga unsur 

penting, yaitu nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K). 

Peranan utama nitrogen (N) adalah untuk merangsang 

pertumbuhan tanaman secara keseluruhan terutama pada 

fase vegetatif, khususnya batang, cabang dan daun. 

Selain itu, nitrogen pun berperan penting dalam 

pembentukan hijaun daun (klorofil) yang sangat berguna 

dalam proses fotosintesis. Fungsi lainnya ialah 

membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan 

organik lainnya. 
Fungsi utama kalium (K) adalah membantu 

pembentukan protein, karbohidrat dan gula. Kalium pun 
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berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, 

bunga, dan buah tidak  mudah gugur. Membantu 

pengangkutan gula dari daun ke buah atau umbi. Yang 

tidak bisa dilupakan adalah kalium pun merupakan 

sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi 

kekeringan dan serangan penyakit (Wididana dan Higa, 

1993). 

2.6 pH 

Salah satu faktor yang berpengaruh pada aktivitas 

mikroba adalah kondisi pH. Kondisi pH media akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Mikroba 

umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6 unit. 

Kebanyakan mikroba memiliki pH optimum sekitar 6,5-

7,5. Sebagian besar mikroba dipengaruhi oleh pH 

optimum yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi 

optimum, dalam fermentasi kontrol pH penting dilakukan 

karena pH optimum harus dipertahankan selama 

fermentasi (Ferdaus, 2008). Nilai pH optimum pada 

proses pengomposan adalah pada kisaran pH 6,5–7,5. 

Umumnya pH kotoran ternak berkisar antara 6,8 – 7,4. 

Proses pengomposan akan menyebabkan perubahan pada 

bahan organik dan pH bahan itu sendiri. Pada periode 

pelepasan asam organik, pH akan menurun karena 

kandungan asam yang meningkat dan pH akan meningkat 

saat terjadi produksi amonia dari nitrogen karena 

peningkatan alkalinitas (Anonymous, 2005). 
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Budiyono, Mariyah dan Ignata, (2012), 

menjelaskan nilai pH yang terlalu tinggi harus dihindari 

karena akan menyebabkan produk akhir yang dihasilkan 

adalah gas Co2. Taiganides dalam Budiyono dkk, (2012) 

menyatakan bahwa drajat keasaman pH optimal untuk 

proses fermentasi berkisar antara 7 sampai 8, pada pH 6,5 

dapat menghambat proses fermentasi dan akan berhenti 

pada pH 5,5. Hasil penelitian menunjukkan pada P1 pH 

paling mendekati 7, hal ini dapat berpengaruh dalam 

peningkatan protein kasar pada proses fermentasi. 

2.7 SUHU 

 Suhu merupakan faktor utama yang berpengaruh 

dalam hampir seluruh aktivitas biologi. Karena suhu 

dapat menghambat atau mempercepat pertumbuhan 

mikroba, pengurai bahan organik, produksi gas, 

penggunaan substrat, dan aktivitas biologi lainnya. 

Aktivitas biologi melibatkan bantuan enzim sangat 

sensitif terhadap perubahan suhu (Hartono,2009). 

Suprihatin (2012) menjelaskan bahwa suhu pertumbuhan 

mikroba berkaitan dengan nilai pH, jika suhu 

pertumbuhan naik, maka pH optimum untuk 

pertumbuhan juga naik. Suhu juga mempengaruhi 

efisiensi konversi substrat (karbon energi) menjadi massa 

sel. Pada umumnya yeald konversi maksimum terjadi 

pada suhu yang lebih rendah daripada suhu dimana 

kecepatan pertumbuhan maksimum. 
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Bakteri bervariasi dalam hal suhu optimum untuk 

pertumbuhan dan pembentukan asam, kebanyakan 

bakteri dalam kultur laktat mempunyai suhu optimum 

30
o
C, tetapi beberapa kultur dapat membentuk asam 

dengan kecepatan yang sama pada suhu 37
o
C maupun 

30
o
C. Aktivitas mikroba menghasilkan panas sehingga 

menaikkan suhu 50-60
o
C dan bertahan selama waktu. 

Kenaikan suhu merupakan tanda dimulainya periode 

aktif pengomposan dimana pada fase tersebut proses 

dekomposisi berlangsung dengan cepat. Laju reaksi 

biokimia biasanya akan meningkat setiap kenaikan suhu 

sebanyak 10
o
C, akan tetapi suhu yang lebih tinggi akan 

meningkatkan pelepasan amonia selama pengomposan. 

Tingkat dekomposisi tertinggi terjadi ketika suhu berada 

di kisaran 43-66
o
C. Periode aktif, suhu 70

 o
C harus 

dihindari karena mikroorganisme dekomposer akan mati 

dan proses pengomposan akan terhenti. Secara bertahap 

suhu akan turun dan memasuki periode pemulihan 

(curing) sampai suhu kompos sesuai dengan suhu air 

tanah.  

Ferdaus (2008) menyatakan daya tahan mikroba 

terhadap suhu tidak sama untuk setiap spesies. Masing-

masing memiliki suhu optimum, minimum, dan 

maksimum untuk pertumbuhannya, dibawah suhu 

minmum dan diatas suhu maksimum aktifitas enzim akan 

berhenti, dan apabila suhu terlalu tinggi akan mengalami 

denaturasi pada enzim. Berdasarkan variasi suhu, 

mikroba dapat dibagi menjadi 3 golongan yakni golongan 
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mikroba psikrofil merupakan mikroba yang dapat 

tumbuh pada suhu bekisar 0-30
o
C, golongan mikroba 

mesofil merupakan mikroba yang tumbuh pada suhu 

bekisar 30-60
o
C dan golongan terakhir yakni mikroba 

termofil merupakan mikroba yang tumbuh pada suhu 40-

80
o
C. Diduga dengan suhu yang dihasilkan saat 

fermentasi mikroba yang bekerja adalah mikroba 

golongan psikrofil yang dapat tumbuh pada suhu 0-30
o
C. 

Ditambahkan Tripetchul et. al, (2012) yang menyatakan 

panas yang menyebabkan peningkatan suhu dihasilkan 

oleh metabolisme mikroorganisme yang terinsulasi oleh 

bahan organik. Yuwono (2005), menjelaskan bahwa 

aktivitas dari mikroorganisme pengurai yang tinggi pada 

MOL dan EM4 akan menaikkan suhu dan menurunkan 

pH. 
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 BAB III 

MATERI DAN METODE  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di tiga tempat yaitu (1) 

pengambilan sampel dilakukan di unit bio gas peternakan 

sapi perah rakyat milik Bapak Sulistyanto di Desa 

Wonokerti Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. (2) 

Pengeringan dan pemeraman sampel dilakukan di Jl. 

Candi Agung III No. 14 Lowokwaru, Malang. (3) 

Analisis proksimat protein kasar dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Waktu pelaksanaan 

penelitian dilakukan selama satu bulan terhitung dari 

bulan 02 Maret sampai 30 April 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan  penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi : 

3.2.1.1 Lumpur organik unit gas bio (LOUGB). 

   LOUGB yang digunakan merupakan 

limbah biogas yang berasal dari kolam oksidasi  

pertama berumur kurang dari 7 hari yang masih 

memiliki kandungan nutrisi tinggi. LOUGB yang 

diambil ditimbang sebanyak 150 kg dilanjutkan 

dengan pematusan (pemisahan padatan dan 

cairan) agar padatan dan cairan dapat terpisah. 
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3.2.1.2 Padatan LOUGB. 

  Padatan LOUGB yang digunakan 

sebanyak 24 kg dengan penggunaan 1 kg untuk 1 

percobaan, kemudian padatan LOUGB 

dihomogenkan dengan pupuk cair nabati 

sebanyak  0%, 10%, 20% dan  30%. 

3.2.1.3 Pupuk cair nabati. 

 Pembuatan pupuk cair nabati 

membutuhkan beberapa bahan organik, meliputi 1 

kg rempah-rempah yang terdiri dari (250 g 

Curcuma domerstica, 250 g Zingber officinale, 

250 g Kaempferia galanga, dan 250 g Curcuma 

Xanthorrhiza Roxb), 1,5 kg sayur-sayuran yang 

terdiri dari (Amaranthus Spp 80 g, Ipomoea 

aquatica 110 g, dan Ocinum xctriodorum 60 g) 

serta buah-buahan yang terdiri dari (Carica 

papaya 500 g, Ananas comosus 500 g dan 

Salacca zalacca 250 g), gula merah atau tetes 1 

kg dan air 15 liter.  

 

3.2.2 Peralatan  penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian  

meliputi pisau sebagai alat pemotong bahan-bahan yang 

digunakan, Blender sebagai penghalus bahan-bahan yang 

digunakan, toples atau ember sebagai media fermentasi 

dalam pembuatan pupuk cair nabati ataupun pembuatan 

pakan alternatif ternak non-ruminansia, timbangan 

sebagai penimbang bahan-bahan yang digunakan, kain 
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kasa atau saringan sebagai pemisah padatan dan cairan 

pada LOUGB dan pupuk cair nabati, pH meter digital 

sebagai media pengukuran pH dan Thermometer  sebagai 

pengukur suhu. 
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3.3 Tahapan penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

adalah:
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3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode percobaan, dengan menghomogenkan 

padatan LOUGB dan pupuk cair nabati. Adapun 

perlakuannya sebanyak 4 perlakuan yakni dengan 

penambahan pupuk cair nabati sebanyak 0%, 10%, 20% 

dan 30% dengan ulangan sebanyak 6 kali sehingga 

didapatkan 24 data pengamatan pada masing-masing 

variabel. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat 

dilihat pula perlakuan dan ulangan pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Metode penelitian 

 

Keterangan : P0 = 1 kg LOUGB + pupuk cair nabati     

0% + diperam selama 72 jam  

P1 = 1 kg LOUGB + pupuk cair nabati 

10% + diperam selama 72 jam 

P2 = 1 kg LOUGB + pupuk cair nabati   

20% + diperam selama 72 jam 

P3 = 1 kg LOUGB + pupuk cair nabati  

30% + diperam selama 72 jam 
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3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diukur dalam pengamatan yaitu: 

1. Kandungan protein kasar (PK) 

 Analisis dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang. 

2. Nilai pH  

Pengecekan dilakukan dengan menggunakan alat pH 

meter digital dengan cara pH meter dimasukkan kedalam 

wadah campuran padatan LOUGB dan pupuk cair nabati. 

Pengukuran dilakukan  saat pengambilan sampel. 

3. Suhu  

Pengukuran suhu menggunakan termometer dengan 

cara dilakukan pengukuran saat pengambilan sampel. 

 

3.6 Analisis Data 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) model acak menurut 

Steel and Torrie (1995), adapun bentuk liniernya sebagai 

berikut : 

Y ij= μ + αi + Eij 

Dimana: 

Y ij      = Nilai hasil pengamatan pada perlakuan (1-4) dan 

6 ulangan  

μ = Nilai rata-rata umum pengamatan 

αi = Pengaruh perlakuan ke i (1-4) 

Eij = Galat percobaan 
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Kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam menurut Steel and Torrie (1995),  seperti 

yang disajikan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Analisis ragam 

 
Selanjutnya apabila terdapat pengaruh perbedaan 

yang nyata maka untuk mengetahui  perlakuan yang 

optimal dapat menggunakan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) (Steel and Torrie, 1995). Adapun bentuk liniernya 

sebagai berikut : 

BNTα = tα/2, dbg.s 

      = tα/2, dbs  

Keterangan : tα = Taraf nyata 5% 

 dbg = Drajat bebas galat 

 KTG = Kuadrat Tengah Galat 

 r   = Banyaknya ulangan 

3.7 Batasan Istilah 

LOUGB : Sisa dari hasil pembuatan gas bio 

yang masih mengandung bahan 

organik yang balum terurai. 
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Padatan 

LOUGB 

: Lumpur yang sudah atus dan 

berbentuk padatan namun masih 

mengandung banyak zat organik 

yang bisa di manfaatkan sebagai 

pakan ternak dan pupuk tanaman. 

Pupuk cair 

nabati 

: Pupuk yang berasal dari limbah 

sayuran dan buah-buahan yang 

dicampur dengan rempah- rempah 

dan di fermentasi, terdapat bakteri 

probiotik yang dapat membantu 

pertumbuhan hewan, tanaman dan 

manusia. 

 

Pematusan : Pemisahan padatan dan cairan 

dengan cara disaring. 

Protein 

kasar 

: Senyawa organik kompleks 

berbobot molekul tinggi yang 

merupakan polimer dari monomer-

monomer asam amino yang 

dihubungkan satu sama lain 

dengan ikatan peptida.  

 
    

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_peptida
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh penambahan pupuk cair nabati 

terhadap protein kasar pada padatan LOUGB 

 Data hasil pengamatan pada pengaruh 

penambahan pupuk cair nabati dengan campuran 

LOUGB terhadap protein kasar disajikan pada (Lampiran 

2), menunjukan perbedaan yang nyata (p<0,05) pada 

setiap perlakuan. Rataan hasil analisis protein kasar (PK) 

seperti disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan kandungan protein kasar (%) pada 

campuran LOUGB dan pupuk cair nabati  

Perlakuan  Rataan (%) 

P0 12,76 ± 0,195a 

P1 13,12 ± 0,235b 

P2 12,74 ± 0,120a 

P3 12,54 ± 0,131a 

Keterangan:  Nilai rataan dengan  notasi berbeda (a-b) 

menujukkan adanya perbedaan yang nyata 

(p<0,05) antar perlakuan 

 

Berdasarkan Tabel 3, didapatkan pengaruh yang 

nyata (p<0,05) karena adanya perbedaan penambahan 

pupuk cair nabati yang ditambahkan pada padatan 

LOUGB, sehingga protein kasar yang dihasilkan berbeda 

pada setiap perlakuan. Kandungan protein kasar tertinggi 



 

34 

 

terdapat pada P1 dengan penambahan pupuk cair nabati 

sebesar 10% sedangkan nilai terendah dihasilkan oleh P3 

yakni perlakuan yang menggunakan 30% campuran 

pupuk cair nabati dalam LOUGB, hal ini menandakan 

bahwa banyaknya mikroorganisme yang aktif saat 

fermentasi berlangsung. Santi (2008) menyatakan bahwa 

pada saat proses fermentasi, terjadi peningkatan suhu 

panas, agar suhu panas yang timbul dapat diserap maka 

diperlukan pendinginan untuk menjaga suhu tetap pada 

30
o 

C selama proses fermentasi yang berlangsung selama 

30-72 jam. Pemberian pupuk cair nabati pada padatan 

LOUGB sebesar 10%  memiliki kandungan protein kasar 

sebesar 13,22 ± 0,23 merupakan perlakuan terbaik karena 

memiliki nilai yang tinggi dan dapat sebagai alternatif 

pengganti pakan ternak non- ruminansia seperti kelinci. 

Menurut Sarwono (2002) yang menyatakan bahwa pada 

kelinci potong dan pejantan membutuhkan protein kasar 

sebesar 12-16% dengan imbangan lemak 3%, serat kasar 

20-27%,dan mineral 5-6,5%, sehingga penambahan 

pupuk cair nabati pada padatan LOUGB dapat sangat 

bermanfaat sebagai pakan alternatif untuk ternak kelinci. 

Penggunaan pupuk cair nabati pada padatan LOUGB 

memiliki kelebihan seperti mengurangi aroma padatan 

LOUGB yang kurang enak menjadi aroma yang lebih 

enak dikarenakan bahan-bahan yang dipakai pada saat 

pembuatannya, sehingga dapat meningkatkan palabilitas 

pada ternak.  
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Hasil rataan protein kasar mengalami peningkatan  

pada P1 dari P0 dan mengalami penurunan pada P2 dan 

P3, semakin banyak pemberian pupuk cair nabati 

semakin rendah kandungan protein kasar yang 

didapatkan sehingga peningkatan protein kasar tidak 

dipengaruhi banyaknya tambahan pupuk cair nabati yang 

diberikan. Hasil peningkatan protein kasar yang 

didapatkan pada analisis proksimat cukup besar dan 

selisih protein kasar tidak terlalu jauh, diduga karena 

semakin banyak pupuk cair nabati yang ditambahkan 

pada padatan LOUGB maka semakin banyak 

mikroorganisme yang aktif kembali, sehingga dapat 

mendegradasi ataupun membentuk protein kasar pada 

padatan LOUGB dan juga berkaitan dengan proses 

fermentasi semi aerob yang  berlangsung. Fermentasi  

semi aerob akan berlangsung dengan baik apabila suhu 

dan pH pada kondisi yang optimum, mikroba dapat 

bekerja dalam proses fermentasi apabila media memiliki 

suhu dan pH yang optimum. Utama (2012), menyatakan 

bahwa peningkatan kandungan protein kasar pada 

padatan lumpur organik unit gas bio (LOUGB) terjadi 

karena perlakuan lama fermentasi dapat menyebabkan 

peningkatan jumlah bakteri dalam proses fermentasi 

padatan LOUGB. Lega, dkk (2014), menjelaskan pada 

hasil penelitiannya yang menggunakan air patusan dan 

LOUGB bahwa dengan pemeraman selama 72 jam dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar dan dapat 
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mempercepat waktu pemeraman, sehingga lebih efisien 

dalam pembuatannya. 

Rataan protein kasar antar perlakuan dapat 

diketahui pada Gambar 2 seperti disajikan berikut. 

Gambar 2. Grafik rataan persentase peningkatan 

protein kasar berdasarkan perbedaan 

penambahan pupuk cair nabati yang 

diberikan. 

 

 Berdasarkan Gambar 2 dapat dijabarkan bahwa 

proses fermentasi pada pupuk cair nabati dengan padatan 

LOUGB menunjukkan hasil yang optimal pada P1, 

selisih yang cukup besar menunjukan ada beberapa faktor 

yang berpengaruh pada setiap perlakuan. Setiyawan 

(2001) menyatakan bahwa pada proses fermentasi 

peristiwa yang terjadi adalah sesuatu rangkaian kerja 

enzim yang dibantu oleh energi-energi metabolit yang 

khas berada dalam sistem biologis hidup. Peningkatan 
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protein kasar pada padatan lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB) hasil fermentasi mengindikasikan adanya 

sintesis protein oleh mikroba dalam padatan lumpur 

organik unit gas bio (LOUGB) selama proses fermentasi. 

Bahan yang digunakan pada pemeraman dalam proses 

fermentasi padatan LOUGB dapat membantu 

mengaktifkan mikroorganisme didalam padatan LOUGB 

sehingga dapat membantu memecah kandungan protein 

kasar yang terdapat pada padatan LOUGB, dan 

didapatkan peningkatan protein kasar pada setiap 

persentase penambahan pupuk cair nabati yang diberikan, 

akan tetapi dengan pemberian pupuk cair nabati pada 

padatan LOUGB tidak hanya mikroorganisme yang dapat 

memecah kandungan Protein kasar saja yang terdapat 

didalamnya, adapula mikroorganisme pendegradasi 

protein kasar pada padatan LOUGB sehingga diduga 

penurunan pada P2 dan P3 disebabkan karena terdapat 

banyak mikroorganisme yang berperan sebagai 

pendegradasi protein kasar didalam padatan LOUGB. 

4.2 Pengaruh Penambahan Pupuk Cair Nabati 

Terhadap pH (Potential Hydrogen) Pada Padatan 

LOUGB 

 Data hasil pengamatan pH secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisis ragam pH 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan penambahan 

pupuk cair nabati dengan persentase yang berbeda tidak 
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memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05). Hasil 

pengukuran pH pada Tabel 4 seperti disajikan berikut. 

 

Tabel 4. Rataan pH campuran pupuk cair nabati dan 

padatan LOUGB 

Perlakuan Rataan pH 

P0 7,67 ± 0,307 

P1 7,92 ± 0,169 

P2 7,26 ± 0,452 

P3 6,95 ± 0,308 

 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa, 

pengukuran pada data hasil rataan pH menunjukkan 

perbedaan yang tidak nyata, nilai rataan pH tertinggi 

terdapat pada P1 sebesar 7,92 ± 0,30 dan pH terendah 

pada P3 yakni sebesar 6,95 ± 0,30 akan tetapi selisih pH 

(Lampiran 3) tidak menunjukkan selisih yang terlampau 

jauh, bisa dikatakan hampir sama yakni dengan total rata-

rata rataan pH pada Lampiran 3 sebesar 7,45. Budiyono, 

dkk., (2012). menyatakan bahwa nilai pH yang terlalu 

tinggi harus dihindari karena akan menyebabkan produk 

akhir yang dihasilkan adalah gas CO2, sementara gas CO2 

sendiri dapat mengakhibatkan pencemaran udara dan 

dapat berbahaya bagi kesahatan manusia, sehingga 

dengan rata-rata pH pada hasil penelitian tidak 

membahayakan bagi lingkungan. Taiganides dalam 

Budiyono, dkk., (2012), menyatakan bahwa derajat 

keasaman pH optimal untuk proses fermentasi berkisar 
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antara 7 sampai 8, sedangkan pada pH 6,5 dapat 

menghambat proses fermentasi dan proses fermentasi 

akan berhenti pada pH 5,5.  

Lebih lanjut, hasil analisis pH campuran padatan 

LOUGB dan pupuk cair nabati (Lampiran 3) 

menunjukkan semua perlakuan memiliki rata-rata rataan 

pH 7,45, hal ini dapat membantu peningkatan protein 

kasar pada proses fermentasi. Menurut Suptihatin (2012) 

proses fermentasi sering dikaitkan dengan aktivitas 

mikroba, fermentasi mempunyai pengertian suatu proses 

terjadinya perubahan biokimia pada suatu substrat 

organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme, pada fermentasi secara semi aerob, 

keberlangsungan hidup mikroorganisme bergantung pada 

sumber energi berupa glukosa, dengan adanya oksigen 

beberapa mikroorganisme mencerna glukosa dan 

menghasilkan air, karbondioksida, dan ATP yang 

digunakan untuk tumbuh. Ferdaus (2008) menambahkan 

bahwa sebagian besar pH optimum yang menyebabkan 

pertumbuhannya menjadi optimum, dalam fermentasi 

kontrol pH perlu dilakukan karena pH optimum harus 

dipertahankan selama fermentasi. 
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Rataan pH antar perlakuan dapat diketahui pada 

Gambar 3 seperti disajikan berikut. 

 

Gambar 3. Grafik rataan pH berdasarkan 

perbedaan persentase pupuk cair 

nabati yang diberikan. 

 

 Gambar 3. menunjukkan nilai pH tertinggi 

terdapat pada P1 (7,92), akan tetapi secara keseluruhan 

nilai pH pada semua perlakuan menunjukkan pH netral 

sehingga sangat efektif dalam proses fermentasi dalam 

peningkatan protein kasar sebagai bahan pakan. Lega, 

dkk., (2014) menyatakan bahwa fermentasi merupakan 

salah satu upaya dalam peningkatan kualitas bahan pakan 

ternak. Secara biokimia fermentasi merupakan 

pembentuk energi melalui senyawa organik, sedangkan 

aplikasi kedalam bidang industri diartikan sebagai proses 

mengubah bahan dasar menjadi produk oleh massa sel 
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mikrobial. Proses fermentasi dapat terjadi jika ada kontak 

antara mikroorganisme penyebab fermentasi terhadap 

subtrat organik yang sesuai. Ditambahkan oleh Pasaribu 

(2007) bahwa teknologi fermentasi adalah suatu teknik 

penyimpanan substrat dengan penanaman 

mikroorganisme dan penambahan mineral dalam 

substart, dimana dalam waktu dan suhu tertentu 

dilakukan proses inkubasi. Penggunaan teknologi 

fermentasi pada umumnya dilakukan dengan 

menggunakan substars padat dalam wadah yang disebut 

fermentor.  

4.3 Pengaruh Penambahan Pupuk Cair Nabati 

Terhadap Suhu Pada Padatan LOUGB 

 Data hasil pengamatan suhu dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Berdasarkan hasil analisis ragam (Lampiran 

4) menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan 

penambahan pupuk cair nabati tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap suhu pada 

campuran pupuk cair nabati dan LOUGB. Hasil 

pengukuran suhu dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. Rataan suhu campuran pupuk cair nabati dan 

padatan LOUGB  

Perlakuan Rataan suhu (
o
C) 

P0 27,82 ± 0,705 

P1 27,88 ± 0,775 

P2 27,75 ± 0,459 

P3 27,43 ± 0,512 

 

 Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa rataan 

suhu tertinggi terdapat pada P1 sebesar 27,88 ± 0,77 o
C 

sedangkan suhu terendah terdapat pada P3 yakni sebesar 

27,43 ± 0,51o
C secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa dari P1 sampai dengan P3 rataan suhu yang 

dihasilkan cenderung menurun hal ini diduga karena 

penggunaan penambahan persentase pupuk cair nabati 

pada setiap perlakuan menyebabkan rata-rata suhu pada 

campuran pupuk cair nabati dan padatan LOUGB 

semakin rendah, hal ini diindikasikan bahwa semakin 

banyak penambahan pupuk cair nabati maka akan 

semakin banyak cairan pada campuran pupuk cair nabati 

dan padatan LOUGB sehingga suhu pada campuran 

tersebut semakin rendah. Proses pemeraman berlangsung 

pada suhu ruang bekisar 26
o
C-27

o
C dan tidak ada 

perubahan yang terlalu signifikan selama proses 

pemeraman terjadi. Suprihatin (2012), menjelaskan 

bahwa suhu pertumbuhan mikroba berkaitan dengan nilai 

pH, jika suhu pertumbuhan naik, maka pH optimum 

untuk pertumbuhan juga naik. 
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Hasil dari rataan perlakuan pada campuran 

padatan LOUGB dan pupuk cair nabati (Lampiran 4)  

sebesar 27,72 
o
C, dengan besarnya suhu yang didapatkan 

telah  mencapai suhu optimum untuk dilakukannya 

fermentasi secara semi aerob, karena menurut SNI 

(2004), suhu pada proses fermentasi sebesar 27-28
 o

C. 

Hartono (2009) menjelaskan bahwa suhu merupakan 

faktor utama yang berpengaruh pada hampir seluruh 

aktivitas biologi, suhu dapat menghambat atau 

mempercepat pertumbuhan mikroba, pengurai bahan 

organik, produksi gas, dan aktivitas biologi lainnya. 

Aktivitas biologi melibatkan bantuan enzim, dan aktivitas 

enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. 

Setiap spesies mikroba memiliki berbagai macam 

variasi suhu sebagai daya tahan mikroba tersebut, pada 

saat fermentasi terdapat berbagai jenis mikroba pada 

campuran padatan LOUGB dan pupuk cair nabati yang 

akan bekerja. Ferdaus (2008) menjelaskan bahwa daya 

tahan mikroba terhadap suhu tidak sama untuk setiap 

spesies. Masing-masing memiliki suhu optimum, 

minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya, 

dibawah suhu minmum dan diatas suhu maksimum 

aktifitas enzim akan berhenti, dan apabila suhu terlalu 

tinggi akan mengalami denaturasi pada enzim. 

Berdasarkan variasi suhu, mikroba dapat dibagi menjadi 

3 golongan yakni golongan mikroba psikrofil merupakan 

mikroba yang dapat tumbuh pada suhu bekisar 0-30
o
C, 

golongan mikroba mesofil merupakan mikroba yang 
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tumbuh pada suhu bekisar 30-60
o
C dan golongan terakhir 

yakni mikroba termofil merupakan mikroba yang tumbuh 

pada suhu 40-80
o
C. Diduga dengan suhu yang dihasilkan 

saat fermentasi mikroba yang bekerja adalah mikroba 

golongan psikrofil yang dapat tumbuh pada suhu 0-30
o
C. 

 

Rataan suhu antar perlakuan dapat dilihat Gambar 

4 seperti disajikan berikut.  

 Gambar 4. Grafik suhu (
o
C) berdasarkan 

perbedaan persentase pupuk cair 

nabati yang diberikan. 

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa selisih 

rataan suhu antar perlakuan mengalami penurunan. Hal 

ini diduga karena banyaknya cairan pada campuran 

padatan LOUGB dan pupuk cair nabati yang diberikan. 

Tingginya suhu P1 menunjukkan peningkatan aktivitas 

mikroorganisme dalam mengurai bahan organik sehingga 
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melancarkan proses terjadinya fermentasi pada campuran 

padatan LOUGB dan pupuk cair nabati. Tripetchul et. al., 

(2012) menyatakan bahwa panas yang menyebabkan 

peningkatan suhu dihasilkan oleh metabolisme 

mikroorganisme yang terinsulasi oleh bahan organik. 

Menurut Yuwono (2005), bahwa aktivitas dari 

mikroorganisme pengurai yang tinggi pada MOL dan EM 

4 akan menaikkan suhu dan menurunkan pH. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang diamati, suhu dan 

pH tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang 

signifikan, hasil dari suhu dan pH relatif sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

47 

 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penambahan  pupuk cair nabati sebesar 10% (P1) 

dapat meningkatkan protein kasar paling tinggi 

dibandingkan dengan P0, P2 dan P3 

2. Terjadi peningkatan  kandungan protein kasar 

pada P1 dan penurunan pada P2 dan P3 karena 

terlalu banyak presentase pupuk cair nabati yang 

diberikan. 

  

5.2 Saran 

Perlu penelitian lebih lanjut terkait penambahan 

pupuk cair nabati pada LOUGB dengan persentase antara 

5%-15% untuk mencari hasil protein kasar (PK) terbaik 

sehingga dapat digunakan sebagai pakan alternatif ternak 

kelinci. 
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 DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Cara pembuatan pupuk cair nabati 
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Lampiran 2 

Hasil Analisis Kandungan Protein Kasar (%) Pada campuran 

Padatan LOUGB dan Pupuk Cair Nabati 

 
Analisis Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Protein Kasar (%) 

 
Faktor Koreksi (FK)  = Y2   

          a x r 

        =  (306,91)
2
      

            (6 x 4)  

        = 3924,74 

 a    r 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ ∑Yij
2
 – FK  

               i=1 j=1 

            =  (12,79
2
+….+12,64

2
) – 3924,74

 

         = 1,68 
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a
 

Jumlah Kuadrat Perlakuan = ( ∑ Yi
2
/r ) – FK  

  (JKP)             i=1 

          = (51,70
2
+….+51,71) / 4 – 3924,74

 

         = 19,46
  

Jumlah Kuadrat Galat  = JK total – JK perlakuan 

= 80,18 – 19,46 

= 60,72 

Analisis ragam protein kasar 

Keterangan  * =  Fhitung < Ftabel 0,05 menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang  nyata.   

Kesimpulan: Perlakuan penggunaan pupuk cair nabati 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0.05) 

terhadap peningkatan protein kasar. 

 

SK db JK KT 

F 

hitung 

F tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 
3 0,41 0,14 

2,16
*
 2,09 2,84 

Galat 
20 1,27 0,06 

   
Total 

23 1,68 0,20 
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Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

BNT0.05  = t0,05/2, dbs.s 

  = t0,05/2, dbs  

  =    

  =  

  = 2,09 x 0,14 

  = 0,30 

Tabel notasi protein kasar  

Perlakuan Rata-rata Notasi Selisih 

P1 13,12 a 0 
P0 12,79 b 0,33 
P2 12,74 b 0,05 
P3 12,54 b 0,20 
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Lampiran 3 

Data Hasil Analisis pH Pada Padatan LOUGB dan Pupuk Cair 

Nabati 

 

Analisis Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) pH 

 
Faktor Koreksi (FK) = Y2  

   a x r  

           =  (178,74)
2 

 

      (6 x 4) 

           = 1331,17     

  a    r 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)      = ∑ ∑Yij
2
 – FK  

      
i=1 j=1 

          = (7,77
2
+…..+6,89

2
) - 1331,17  

          = 5,33 
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  a
 

Jumlah Kuadrat Perlakuan = ( ∑ Yi
2
/r ) – FK  

  (JKP)    i=1 

        = (29,98
2
+….+28,97

2
)/4 – 1331,17 

                                           = 0,79
 

Jumlah Kuadrat Galat = JK total – JK perlakuan  

= 5,33 – 0,79  

= 4,54 

 

Analisis Ragam pH 

Keterangan: Fhitung > Ftabel 0,05 menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang  

nyata. 

Kesimpulan: Perlakuan penggunaan campuran padatan 

LOUGB dan pupuk cair nabati terhadap pH 

tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0.05). 

SK db JK KT 

F 

hitung 

F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 0,79 0,26 1,15 2,09 2,84 

Galat 20 4,54 0,23 

   Total 23 5,33 0,49 
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Lampiran 4 

Data Hasil Analisis Suhu (
o
C) Pada Padatan LOUGB dan 

Pupuk Cair Nabati 

 

Analisis Ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) Suhu (
o
C) 

 

Faktor Koreksi (FK) = Y2    
   a x r       

 =  (665,26)
2 

 

  (6 x 4) 

 = 18440,45  

            a    r 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ ∑Yij
2
 – FK  

            
i=1 j=1 

     =(27,27
2
+…..+27,96

2
) – 18440,45 

      = 8,40 

 a
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Jumlah Kuadrat Perlakuan = ( ∑ Yi
2
/r ) – FK  

  (JKP)   i=1 

     =(109,96
2
+...+110,34

2
)/4 – 18440,45 

     = 1,14
 

Jumlah Kuadrat Galat = JK total – JK perlakuan 

 = 8,40 – 1,14 

 = 7,26 

Analisis Ragam Suhu (
o
C) 

SK db JK KT 

F 

hitung 

F tabel 

0.05 0.01 

Perlakuan 3 1,14 0,38 1,05 2,09 2,84 

Galat 20 7,26 0.36 

   Total 23 8,40 0,74 

   Keterangan: Fhitung>Ftabel 0,05 menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang  

nyata. 

Kesimpulan: Perlakuan penggunaan campuran padatan 

LOUGB dan pupuk cair nabati terhadap 

suhu tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0.05). 
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Lampiran 5 

Dokumentasi penelitian 

1. Rempah-rempah 2. Gula merah 

3. Pemotongan buah-

buahan 
4. Pencampuran semua 

bahan 

5. Penghalusan semua 

bahan 

 

6. Pupuk cair nabati 
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7. Pengambilan 

LOUGB 
8. Pematusan LOUGB 

9. Pencampuran 

LOUGB dengan 

      Pupuk cair nabati 

10. Pengeringan 
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