
11 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.      Lumpur Organik 

Sludge adalah limbah 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 

system pencernaan secara aerobik. 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) menerangkan, limbah unit gas bio merupakan 

hasil samping dari produksi yang terdiri dari 

komponen padatan dan komponen cairan. Komponen 

padatan dapat digunakan sebagai persediaan pakan 

ternak dan pupuk tanaman sedangkan komponen cair 

dapat dimanfaatkan untk meningkatkan unsur hara 

disawah dan diladang. 

Vesilind, Pierce and Weiner  (1990), 

menyatakan  bahwa  lumpur  keluaran  (sludge)  yang 
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berasal  dari  instalasi  gas  bio  sangat  baik untuk 

dijadikan  sebagai  pupuk  karena mengandung 

berbagai macam mineral yang dibutuhkan oleh 

tanaman, antara lain: fosfat, magnesium, dan kalium 

sebagaimana  juga  diutarakan  oleh  Suzuki, Takeshi,  

and Lam  (2001). 

Hasil  penelitian  Pujiharti  (2000),  produksi  

gas  bio  dan  kualitas  lumpur (sludge) dari  jerami 

padi dan feses sapi menunjukkan bahwa makin 

banyak feses sapi yang digunakan sebagai  bahan  

isian  (influent), maka semakin  tinggi kadar nitrogen, 

kalsium, fosfat dan lainnya yang  tertinggal  di  daIam  

lumpur  (sludge)  namun kadar kalium dan mangan 

semakin  rendah,  juga semakin meningkat  proporsi  

pemanfaatan  feses  sapi  sebagai influent maka  unsur  

nitrogen  yang  terakumulasi  daIam  sludge  

cenderung  semakin meningkat.  

Menurut Fair, Geyer and Moris (1967),  

bahwa sludge adalah endapan padat yang secara alami 

berada didalam air dan air limbah, atau benda yang 

bukan endapan padat tetapi secara pengentalan kimia 

dan flokulasi biologi  dapat mengendap  dan dialirkan 
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dari tangki  pembuangan  limbah,  sementara  

menurut  Sugiharto  (I987),  bahwa  lumpur (sludge)  

yang  dihasilkan  dari  pengolahan  limbah  cair perlu  

dilakukan  pengolahansecara  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  babi  

mengandung  konsentrasi  metan, fosfat dan kalsium 

yang  tinggi  serta  berada dalam  bentuk  yang mudah  

larut,  dan tingginya  konsentrasi  metan berasal  dari  

campuran  urine  dan  bahan  organik masukan  serta  

hasil  proses  fermentasi  anaerob  dalam  insta!asi  

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 
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pakan ikan sudah mulai diberikanpada budidaya 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, Kusmajadi Suradi dan Wiradana 

(2008) menyatakan bahwa bio-sludge merupakan 

padatan  sisa hasil pembuatan gas bio yang masih 
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mengandung bahan organik  yang belum terurai. 

Kandungan gizi bio-sludge cukup baik, dengan 

kandungan protein 13, 3 %, serat kasar 24,3 % dan 

energi bruto 3651 kkal/kg.  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. Sampai 

saat ini belum banyak dimanfaatkan oleh peternak 

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(Oman,2003). 

Kandungan nutrisi dari sludge dapat 

dimanfaatkan untuk produk komersil berupa pupuk, 
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pakan ternak dan pakan ikan. Kandungan nutrisi yang 

terkandung dalam sludge dan dapat bermanfaat untuk 

produk komersil seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Dari Sludge 

Sumber Pustaka Kandungan Nutrisi 

Sludge 

Vesilind, Pierce 

andWeiner  (1990) 

P, Mg,  Ca,  K,  Cu,  dan  

Zn. 

Pujiharti (2000) N,  P, Ca, Mg, Cu,  dan 

Zn 

Suzuki  et  al  (2001) P04-P, NH4-N, Mg, dan 

Ca 

 Oman (2003) P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn 

Pembentukan lumpur luaran yang berasal dari 

input merupakan hasil penghancuran input dalam tiga 

tahapan yaitu hidrolisis, pengasaman dan 

metanogenik. Pada awalnya selulosa diubah menjadi 

glukosa selanjutnya diubah menjadi asam lemak dan 

alkohol, asam lemak dan alkohol akhirnya diubah 

menjadi metan yang digunakan sebgai bahan bakar 
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dan CO2. Sisa dari proses tersebut menghasilkan 

luaran berupa lumpur (Wahyuni, 2013). 

2.2.     Serat Kasar 

Berdasarkan NRC (1993) serat kasar dapat 

mempengaruhi kecernaan nutrient lainnya.Fraksi 

serat kasar mengandung selulosa, lignin, dan 

hemiselulosa tergantung pada species dan fase 

pertumbuhan bahan tanaman (Anggorodi, 1994). 

Pakan hijauan merupakan sumber serat 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 

ruminansia mampu mencerna hijauan termasuk 

rumput-rumputan yang umumnya mengandung 

selulosa yang tinggi (Tillman, Hartadi,  

Reksohadiprodjo,  Prawirokusumo,dan Lebdosukojo, 

1991). Langkah pertama metode pengukuran 

kandungan serat kasar adalah menghilangkan semua 

bahan yang terlarut dalam asam dengan pendidihan 
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dengan asam sulfat bahan yang larut dalam alkali 

dihilangkan dengan pendidihan dalam larutan sodium 

alkali. Residu yang tidak larut adalah serat kasar. 

Mangisah, Suthama dan Wahyuni (2009), 

penambahan probiotik starbio sebanyak 0,5% pada 

ransum dengan level serat kasar tinggi 10% dan 15% 

ternyata mampu menurunkan konversi ransum atau 

dengan kata lain dapat meningkatkan efisiensi 

ransum. Menurut Muslih Rossuartini dan Bram 

(2013), bahwa kelinci dewasa dapat mencerna pakan 

dengan kandungan serat kasar 22%. Fahmi (2013) 

menjelaskan bahwa penambahan molasses pada 

sludgedapat menurunkan serat kasar hingga 9%. 

Berdasarkan hal tersebut sludgedengan penambahan 

molasses dapat digunakan sebagai pakan ternak non 

ruminansia seperti itik dan kelinci. 

1.3. Abomasum 

Abomasum merupakan tempat pertama 

terjadinya pencernaan pakan secara kimiawi karena 

adanya sekresi getah lambung. Mukosa abomasum 

terdiri atas sel–sel kelenjar yang menghasilkan HCl 
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dan pepsinogen seperti pada mamalia lain (Rahmadi, 

Sunarso, Achmadi, Pangestu, Muktiani, Christiyanto, 

Surono. 2003). Selanjutnya, didalam abomasum 

terdapat 3 kelenjar yaitu cardiac menghasilkan 

mucus; fundic dengan tiga tipe sel, yaitu body chief 

cell menghasilkan enzim, neck chief cell 

menghasilkan mucus, dan parietal cell menghasilkan 

HCl; dan pyloric gland menghasilkan mucus. 

Abomasum berfungsi untuk mengatur arus 

ingesta ke usus kecil yang dibantu oleh adanya folds 

atau ridges yang membantu pergerakan material. 

Sebagai permulaan dari enzimatis dan chemical 

digestive processes (Zakaria, Askari, 2012). Hal 

tersebut juga dijelaskan oleh Nuswantara (2002), 

fungsi abomasum ini adalah mengatur arus digesta ke 

usus halus dibantu dengan adanya fold (ridges) 

dengan gerakan peristaltic sedangkan kembalinya 

dengan gerakan anti peristaltic. Fungsi dari fold atau 

ridges yaitu berfungsi mempertinggi penyerapan. 

Soeharsono (2010) menjelaskan bahwa pada 

abomsum juga menghasilkan faktor intrinsik suatu 

enzim yang erat kaitanya dengan absorpsi vitamin 
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B12 oleh usus. Fungsi lainnya yaitu fungsi 

hematopoiesis. Cairan didalam abomasum atau 

lambung sejati ialah produk sel – sel parietal dan non 

parietal dikurangi mucus. Mukosa sendiri 

mensekresikan cairan lambung dan mucus. Dari sel 

parietal dihasilkan HCl dan air, dari sel – sel non 

parietal ialah enzim – enzim dan produk lain.  

Enzim yang dihasilkan oleh abomasum terdiri 

dari enzim protease dan non-protease. Enzim protease 

antara lain pepsin, rennin, gastric cathepsin, gastric 

proteasea dan gelatinase. Non-protease ialah enzim 

urease, carbonic anhydrase, mucolysin, lysozyme, 

tributyrase, dehydrogenase, transaminase, 

ribonuclease, fosfatase, fosfomutase, dan alkaline 

fosfatase. Dalam abomasum juga menghasilkan 

mucin yang merupakan kelompok zat mucus yang 

disekresikan oleh mukosa abomasum hal ini terdiri 

dari sejumlah kombinasi zat mucus atau 

mucosubtances yang berasal dari protein dan 

karbohidrat. 

Pembentukan asam lambung (HCl) didalam 

abomasum memiliki fungsi fisiologis antara lain 
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mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin; 

menurunkan pH kepada kisaran pH optimal untuk 

kerja pepsin; mencegah pertumbuhan bakteri yang 

mungkin menyebar dari usus halus sampai 

duodenum; merangsang sekresi dan produksi 

pancreonzimin dalam duodenum yang pada gilirannya 

menghasilkan sekresi bikarbonat dan enzim pancreas. 

Cairan lambung ruminansia agak sedikit encer 

dan mengandung sedikit mucus. Bahan padat hanya 

sekitar 1%.Paling dominan dalam abomasum ialah 

ion hydrogen dan ion natrium.pH bervariasi, pada 

domba yang diberikan makan adlibitum, bila 

dipuasakan akan menjadi sedikit ke arah basa.  

Kondisi cairan demikian diduga karena jenis makanan 

yang dikonsumsi.Output cairan abomasum sekitar 4-6 

liter sehari.Sekresi dari kelenjar pylorus sekitar 500 

ml/hari dengan pH sekitar 2 (Harrison dan Hill, 

1962). 
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1.4. Suhu Fermentasi 

Suhu akan semakin menurun mengikuti 

lamanya waktu fermentasi, dari sekitar 57,2
o
C pada 

minggu pertama menjadi sekitar 39,1
o
C setelah 

minggu keempat. Tingginya suhu pencapaian 

dipengaruhi oleh bahan dan jenis decomposer yang 

digunakan selama proses fermentasi. Tingginya suhu 

diharapkan untuk memacu berlangsungnya fermentasi 

(Adulrachman dan Mejaya, 2013). Wahyono dan 

Sahwa (2008) mengatakan bahwa peningkatan suhu 

sejalan dengan meningkatnya aktivitas mikroba. 

Temperatur meningkat karena panas yang dihasikan 

oleh proses metabolisme mikroba dan respirasi. 

Lanjutnya, semakin aktif populasi mikroba maka akan 

semakin tinggi panas yang dihasilkan. Ketersediaan 

oksigen juga mempengaruhi aktivitas 

mikroba.Semakin tinggi laju penyerapan oksigen 

maka semakin tinggi temperature yang dihasilkan. 
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1.5. Derajat Keasaman atau pH 

Keasaman atau pH dalam proses fermentasi 

mempengaruhi aktivitas mikroba. pH yang baik 

berkisar anatara 6,5 – 7,5 atau netral. Apabila selama 

proses fermentasi pH bahan rendah maka 

ditambahkan kapur atau abu dapur untuk menaikkan 

pH. Kondisi asam pada proses fermentasi biasanya 

diatasi dengan pemberian kapur. Pemantauan suhu 

bahan fermentasi secara tepat waktu dan benar, 

sehingga dapat mempertahankan kondisi pH tetap 

pada titik netral tanpa pemberian kapur.Derajat 

keasaman atau pH pada awal proses fermentasi akan 

mengalami penurunan karena mikroba yang terdapat 

didalam fermentasi mengubah bahan organik menjadi 

asam organik. Proses selanjutnya, mikroba lain akan 

mengkonversikan asam organik yang telah terbentuk 

sehingga memiliki pH tinggi dan mendekati netral. 
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