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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Karakteristik Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
limbah makanan (LM), limbah ampas tahu (AT) dan limbah 
rumput laut Gracilaria sp (RL). Karakteristik bahan baku yang 

diuji pada penelitian ini meliputi kadar air, kadar abu, TS, VS, 
kadar protein, kadar karbohidrat, kadar lemak, serta nilai kalor.  
Karakteristik bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 

 
Tabel 4.1 Data Karakteristik Fisik Bahan Baku 

Parameter LM 100%  LM 50% dan 
AT 50% 

LM 50% dan RL 
50% 

Kadar Air (%) 74,31 80,89 77,83 

Kadar Abu (%) 0,86 0,56 5,52 

TS (%WW) 25,69 19,11 22,17 

VS  (%WW) 24,83 18,55 16,65 

VS/TS (%TS) 96,65 97,07 75,10 

  
 Berdasarkan data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

kandungan kadar air tertinggi terdapat pada sampel campuran 
LM 50% dan AT 50% sebesar 80,89%. Menurut Rahayu (2012) 
kandungan air dalam substrat dapat mempengaruhi proses 
kerja mikoorganisme. Kandungan air dari bahan berperan 
penting dalam proses degradasi anaerobik. Kandungan air yang 
rendah mengakibatkan terjadinya akumulasi asam asetat yang 
bersifat menghambat pertumbuhan bakteri metanogen. Menurut 
Anugrah dkk (2017), pembuatan biogas dapat berjalan dengan 
maksimal jika kadar air di atas 60%. Kandungan kadar abu 
tertinggi terdapat pada sampel campuran LM 50% dan limbah 
RL 50% sebesar 5,52%. Kadar abu yang terdapat pada bahan 
mengindikasikan adanya kandungan mineral dan bahan 
anorganik lainnya (Sutrisno, 2010). 
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Berdasarkan data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 
nilai TS dan VS tertinggi terdapat pada sampel  LM 100% 
sebesar 25,69 %WW dan 24,83 %WW. Berbeda dengan hasil 
nilai TS dan VS, nilai VS/TS tertinggi terdapat pada sampel LM 
50% dan AT 50% sebesar 97,07 %TS. Nilai TS dan VS 
menyatakan seberapa besar beban biomassa yang harus 
didegradasi mikroorganisme pada proses hidrolisis (Lestari, 
2016). Menurut Wiratmana (2012), kadar VS merupakan 
sumber nutrisi bagi mikroorganisme dalam proses produksi 
biogas. Menurut Amalia (2010) dalam penelitiannya bahwa 
bahan yang mengandung VS yang lebih tinggi akan 
menghasilkan biogas dalam jumlah yang banyak.  

 
Tabel 4.2 Data Karakteristik Kimia Bahan Baku 

Parameter  LM AT RL 

Kadar Karbohidrat (%) 51,60 60,52 50,69 

Kadar Protein (%) 17,26 14,28 17,66 

Kadar Lemak (%) 14,34 4,54 0,72 

Nilai Kalor (MJ/kgTS) 5,80 5,25 16,27 

Nilai Kalor (Teoritis) 
(MJ/kgTS) 

10,58 10,59 5,12 

 
Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.2 kandungan 

karbohidrat yang paling tinggi dari ketiga sampel tersebut yaitu 
sampel AT. Hal ini menunjukkan bahwa limbah ampas tahu 
lebih banyak mengandung senyawa organik dibandingkan 
dengan sampel lainnya. Menurut Neves et al (2008) substrat 

yang mengandung karbohidrat yang tinggi akan menghasilkan 
produksi biogas yang tinggi juga.  Berbeda dengan hasil 
kandungan karbohidrat, ternyata kandungan protein yang paling 
tinggi dari ketiga sampel tersebut yaitu sampel RL sebesar 
17,66%. Menurut Sunarto (2013), semakin tinggi kandungan 
protein dalam substrat maka senyawa organik yang terkandung 
dalam substrat tersebut mudah didegradasi oleh mikoorganisme 
sehingga dapat mempercepat laju produksi biogas.  
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Kandungan lemak yang paling tinggi dari ketiga sampel 
tersebut yaitu sampel LM sebesar 14,34%. Hal ini dikarenakan, 
sampel limbah makanan yang digunakan selain mengandung 
nasi dan sayuran juga mengandung aneka olahan daging yang 
berasal dari daging ayam, dan daging bakso yang 
mengakibatkan kandungan lemak yang terkandung didalam 
sampel limbah makanan tersebut tinggi. Menurut Chang et al. 
(2010), bahwa kandungan lemak, karbohidrat dan protein 
merupakan kandungan bahan organik yang dihidrolisis oleh 
mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam produksi metana. 
Oleh karena itu, semakin besar kandungan lemak, karbohidrat, 
dan protein maka kandungan bahan organik yang dapat 
dihidrolisis akan semakin banyak dan berpengaruh terhadap 
produksi metana didalamnya. Selain itu, menurut Wahyuni 
(2013), tingginya kandungan organik pada bahan akan 
meningkatkan laju produksi dan kuantitas biogas yang akan 
dihasilkan. 

 Pada Tabel 4.2 juga menunjukkan  data hasil nilai kalor 
dari sampel. Diketahui bahwa sampel yang memiliki nilai kalor 
(measured) tertinggi yaitu pada sampel RL sebesar 16,27 MJ/kg 

sedangkan nilai kalor (teoritis) tertinggi yaitu pada sampel AT 
sebesar  10,59 MJ/kg. Nilai kalor (measured) dan nilai kalor 

(teoritis) menghasilkan nilai kalor yang berbeda. Perbedaan ini 
mungkin dikarenakan nilai konsentrasi metana pada RL sangat 
rendah dibandingkan LM dan AT yaitu hanya sebesar 40,8%. 
Semakin tinggi calorific value suatu bahan maka energi yang 

dihasilkan pun akan semakin efisein, karena menghasilkan 
panas yang lebih besar dengan massa yang sedikit (Irzon, 
2012).   

Menurut Manurung (2004), substrat yang digunakan 
dalam produksi biogas harus memiliki kandungan karbohidrat, 
protein, lemak dan serat. Hal ini dikarenakan, komposisi 
substrat mempengaruhi stabilitas mikroorganisme dalam 
memproduksi biogas. Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan 
bahwa ketiga sampel tersebut memiliki potensi sebagai bahan 
baku untuk produksi biogas. 
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4.2  Biochemical Methane Potential test (BMP test) 
4.2.1    Kondisi Awal dan Akhir Sampel  

Pada awal dan akhir proses BMP test dilakukan 
pengukuran pH pada kondisi awal dan akhir pada semua 
sampel. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya perubahan 
yang terjadi saat proses BMP test berlangsung. Hasil dari 
pengamatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Kondisi Awal dan Akhir Sampel 

Nama Sampel pH awal pH akhir 

Sampel kontrol (blank sampel) 7,6 7,43 
Sampel kontrol (positif α selulosa) 7,7 7,3 
LM 100 % 7,6 7,3 
LM 50% dan AT 50% 7,6 7,33 
LM 50% dan RL 50% 7,7 7,4 

 
Berdasarkan data hasil pengujian pada Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa pH awal pada semua sampel uji berkisar 
antara range 7,6-7,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa pH 
sampel masih berada pada rentang optimal untuk proses 
anaerobic digestion. Menurut Haryati (2008), umumnya aktivitas 

mikroba anaerob pada pH optimum antara 6-8. Faktor pH 
sangat berperan pada dekomposisi anaerob karena pada 
rentang pH yang tidak sesuai, mikroba tidak dapat tumbuh 
dengan maksimum dan bahkan apat menyebabkan kematian. 
Pada akhirnya kondisi ini dapat menghambat perolehan gas 
metana (Budiyono dkk, 2016). Apabila nilai pH di bawah 6,5, 
maka aktivitas bakteri metanogen akan menurun dan apabila 
nilai pH di bawah  5,0,  maka  fermentasi  akan  terhenti  (Yani 
dan Darwis, 1990 dalam Kriyse, 2015).  

Pada akhir proses BMP test yang telah dilakukan selama 
28 hari diperoleh nilai pH yang berbeda dari awal proses BMP 
test. Pada akhir BMP test ternyata pH mengalami penurunan, 

akan tetapi nilai pH pada sampel masih berada pada rentang 
optimal untuk proses produksi biogas. Penurunan pH pada 
keseluruhan sampel hanya berkisar dalam rentang 0,2-0,4, yang 
menghasilkan nilai pH sampel anatara 7,3-7,4. Hal ini 
dikarenakan, saat proses BMP test berlangsung sudah dalam 
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keadaan terkontrol. Menurut Yadvika et al. (2004), nilai pH relatif 
menurun pada akhir pengamatan disebabkan oleh bakteri 
asidogenesis yang memproduksi asam asetat, hidrogen, karbon 
dioksida, dan Volatile Fatty Acid (VFA) yang tidak semua diubah 
menjadi biogas tetapi beberapa menjadi bagian atau komponen 
penghambat. 

 
4.2.2 Karakteristik Digestate  Akhir BMP test 

Secara teoritis digestat hasil fermentasi bahan bisa 
digunakan sebagai pupuk organik yang berguna bagi tanaman, 
sehingga dapat menggembalikan kembali (daur ulang) unsur 
hara kedalam tanaman. Menurut Romli (2010), digestat 
merupakan lumpur yang terdiri dari padatan tak tercerna, massa 
sel, nutrient terlarut, bahan inert, dan air. Digestat dengan 
kualitas baik dapat digunakan untuk perbaikan struktur tanah 
dan yang kurang baik dapat digunakan untuk landfilling atau 

bioremediasi tanah. Karakteristik digestat hasil fermentasi (akhir 
BMP test) dapat dilihat pada Tabel 4.4 
 
Tabel 4.4 Karakteristik Digestate Akhir BMP Test 

Nama Sampel Kadar 
Air (%) 

Kadar 
Abu (%) 

TS 
(%WW) 

VS 
(%WW) 

Sampel kontrol 
(blank sampel) 

97,66 0,79 2,34 1,54 

Sampel kontrol 
(positif α selulosa) 

97,26 0,91 2,74 1,83 

LM 100 % 97,15 0,64 2,85 2,21 
LM 50% dan AT 50% 97,25 0,79 2,75 1,96 
LM 50% dan RL 50% 97,25 0,68 2,75 2,06 

 
Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sampel yang 

memiliki kadar air tertinggi yaitu pada sampel kontrol (blank 
sample) yaitu sebesar 97,66% sedangkan sampel yang memiliki 

kadar air terendah yaitu sampel LM 100% sebesar 97,15%. 
Berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa semua sampel 
memiliki kadar air lebih dari 90%. Menurut Rahayu (2012) 
kandungan air dalam substrat dapat memepengaruhi proses 
kerja mikoorganisme. Kandungan air yang rendah 
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mengakibatkan terjadinya akumulasi asam asetat yang bersifat 
menghambat pertumbuhan bakteri metanogen. Sampel yang 
memiliki kadar abu tertinggi yaitu pada sampel kontrol (positif α 
selulosa) yaitu sebesar 0,91% sedangkan sampel yang memiliki 
kadar abu terendah yaitu sampel LM 100% sebesar 0,64%.  

Berdasarkan hasil data diatas nilai TS terendah pada 
akhir BMP test yaitu pada sampel kontrol (blank sample) 
sebesar 2,34% WW sedangkan nilai TS tertinggi pada sampel 
limbah makanan 100% sebesar 2,85% WW. Nilai TS mengalami 
penurunan dari data sebelumnya, yang dapat dilihat pada Tabel 
4.1. Menurut Ratnaningsih (2009) reduksi total solids ini 
disebabkan perombakan bahan organik oleh aktivitas 
mikroorganisme. Menurut (Wiratma et al, 2012), nilai efisiensi 

perombakan organik TS yang cukup tinggi dikarenakan 
kandungan bahan organik pada bahan baku yang cukup tinggi 
dan mengandung unsur protein, lemak, dan karbohidrat. 
Karakteristik yang demikian membuat bahan tersebut mudah 
dicerna oleh mikroorganisme atau mudah diolah secara biologis. 
Nilai VS tertinggi yaitu pada sampel limbah makanan 100% 
sebesar 2,21% WW sedangkan nilai VS terendah yaitu pada 
sampel kontrol (blank sample) sebesar 1,54% WW.  

 
4.2.3 Produksi Biogas  

Proses BMP test dalam penelitian ini dilakukan selama 
28 hari dalam menghasilkan biogas. Tekanan gas yang 
dihasilkan (kPa) dikonversi menjadi volume (ml) dengan 
menggunakan persamaan [3.13].  Rerata hasil produksi biogas 
kumulatif diperoleh dari hasil rata-rata biogas yang dihasilkan 
setiap hari oleh masing-masing sampel. Rerata hasil produksi 
biogas kumulatif pada masing-masing sampel dapat dilihat pada 
Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Rerata Hasil Produksi Biogas Kumulatif 

 
Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa rerata 

potensi biogas terendah dihasilkan dari sampel kontrol (blank 
sample) sebesar 17,49 ml, diikuti oleh sampel LM 50% dan SW 

50% sebesar 28,44 ml, sampel kontrol α selulosa sebesar 31,66 
ml, selanjutnya sampel LM 50% dan AT 50% sebesar 37.72 ml 
dan terakhir sampel pada sampel LM 100% sebesar 43,65 ml. 
Sampel kontrol (blank sample) digunakan untuk mengukur 

produksi biogas awal dari inokulum. Pada grafik tersebut dapat 
dilihat bahwa sampel kontrol (blank sample) menghasilkan 
biogas dari hari pertama hingga hari ke 28. Hal ini menunjukan 
bahwa adanya aktivitas mikroorganisme yang memproduksi 
biogas, sehingga digeste atau residu organik dari AD kantor 
BBPP berpotensi digunakan sebagai sumber inokulum dalam 
proses AD. Sampel kontrol α selulosa merupakan standar yang 
digunakan untuk melihat aktivitas inokulum. Penambahan alpha 
cellulose terhadap inokulum memberikan hasil produksi biogas 
dan laju produksi biogas yang lebih tinggi. Menurut Strang 

   Kontrol (blank sample) LM 50% dan AT 50% 

   Kontrol α selulosa LM 50% dan RL 50% 

LM 100%  
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(2013), mikroorganisme penghasil biogas dapat beradaptsi 
dengan baik pada selulosa dan menghasilkan efek positif pada 
produksi biogas. 

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pada hari ke 0-2 
semua sampel memasuki fase adaptasi, dilihat dari produksi 
biogas yang berjalan lambat. Pada hari ke 3-9 memasuki fase 
logaritma,  dimana produksi biogas berjalan semakin meningkat 
sedangkan untuk sampel kontrol (blank sample) cenderung 

stabil. Hal ini dikarenakan, masih banyak bahan organik yang 
terkandung dalam sampel sehingga mikrooganisme 
memperoleh nutrisi dalam memproduksi biogas. Pada fase ini 
juga, nutrisi yang diperoleh mikroorganisme banyak sehingga 
mikroorganisme mampu mendegradasi bahan organik menjadi 
biogas. Hal ini sesuai dengan literature Fransiska (2011) bahwa 
pada awal proses fermentasi bakteri pembentuk biogas 
(metanogen) mengalami masa penyesuaian dengan keadaan 
didalam bahan baku, kemudian mengalami pertumbuhan karena 
adanya pemanfaatan nutrisi hingga dihasilkan produksi biogas 
maksimal.  

Pada hari ke 10-19 memasuki  fase stasioner hal ini 
ditunjukkan dengan produksi  biogas yang dihasilkan cenderung 
stabil.  Hal ini dikarenakan, bahan baku sebagai nutrisi 
mikroorganisme sudah habis. Pada tahap akhir, fermentasi 
memasuki fase stasioner dimana bakteri mulai kekurangan 
nutrisi dan mengalami kematian sehingga produksi biogas 
cenderung konstan/stabil. Pada akhir menjelang proses 
anaerobic digestion produksi biogas cenderung menurun, 

sehingga pada tahap ini  memasuki fase kematian. Berdasarkan 
hasil penelitian Siallagan (2010) bakteri yang ada selama 
proses fermentasi telah menggunakan unsur karbon (C) sebagai 
energinya dan nitrogen (N) untuk membangun struktur sel 
tubuhnya. Hal ini dapat menyebabkan produksi biogas berhenti 
karena ketersediaan nutrisi berkurang. 

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa rerata hasil 
potensi biogas kumulatif yang hasilnya melebihi sampel kontrol 
α selulosa (31,66 ml) yaitu pada sampel LM 100% sebesar 
43,65 ml dan sampel LM 50% dan AT 50% sebesar 37,72 ml. 
Hal ini sesuai dengan penelitian Amalia (2010) bahwa bahan 



 

55 
 

yang mengandung VS yang lebih tinggi akan menghasilkan 
biogas dalam jumlah yang banyak. Sampel LM 100% 

mengandung VS tertinggi sebesar 24,83 %WW disusul sampel 
LM 50% dan AT 50% sebesar 18,55 %WW. Selain itu, produksi 
biogas juga dipengaruhi oleh kandungan bahan organik yang 
terdapat pada sampel. Kedua sampel tersebut mengandung 
bahan organik yang tinggi contohnya kandungan karbohidrat 
dan protein. Menurut Neves et al (2008) substrat yang 

mengandung karbohidrat yang tinggi akan menghasilkan 
produksi biogas yang tinggi juga. Selain itu, Sunarto (2013) juga 
berpendapat bahwa semakin tinggi kandungan protein dalam 
substrat maka senyawa organik yang terkandung dalam 
substrat tersebut mudah didegradasi oleh mikoorganisme 
sehingga dapat mempercepat laju produksi biogas. Kandungan 
organik yang tinggi dapat mempercepat laju produksi biogas 
dan kuantitas biogas yang akan dihasilkan (Wahyuni, 2013). 

Hasil rerata produksi biogas pada sampel LM 50% dan 
RL 50%  ternyata lebih rendah daripada sampel kontrol α 
selulosa yaitu sebesar 28,44 ml, padahal kandungan organik 
pada sampel tersebut juga tinggi. Hal tersebut dikarenakan 
sampel rumput laut Grasilaria sp. mengandung salinitas yang 
cukup tinggi karena berasal dari air laut yang asin sehingga 
menghambat produksi biogas. Menurut Nofriya (2015), salinitas 
merupakan kadar garam yang terkandung dalam air laut. 
Salinitas pada makroalga air laut berpengaruh terhadap 
produksi biogas yang dihasilkan. Semakin tinggi salinitas pada 
makroalga air laut maka akan menghambat proses degradasi, 
sehingga biogas yang dihasilkan akan menurun.  

 
4.2.4 Produksi Metana (CH4) 

Nilai kandungan metana teoritis diperoleh dari rumus 
perhitungan Buswell pada persamaan [3.12]. Nilai C,H,O dan N 
pada sampel dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Kandungan CHON pada Bahan Baku 
Parameter 

(%TS) 
LM AT RL 

C 42,23 42,70 31,03 
H 7,46 6,59 6,19 
O 47,61 48,05 60,02 
N 2,71 2,65 2,76 

 
Hasil perhitungan Buswell (Lampiran 11) secara teoritis 

menunjukkan bahwa LM memiliki potensi konsentrasi metana 
sebesar 53,3% dengan asumsi 100% terdegradasi. 
Berdasarkan presentase konsentrasi metana yang telah 
diketahui maka dapat dihitung kandungan metana (ml) yang 
telah diproduksi. Diasumsikan bahwa kandungan metana yang 
terdapat pada seluruh perlakuan memiliki presentase metana 
sama dengan presentase metana limbah makanan yaitu 
sebesar 53,3%. Berdasarkan data tersebut, maka rerata hasil 
potensi metana kumulatif dapat dilihat pada Gambar 4.2 

  

 

 
Gambar 4.2 Produksi Metana Kumulatif 

 Kontrol (blank sample) LM 50% dan AT 50% 

 Kontrol α selulosa LM 50% dan RL 50% 

LM 100%  
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Berdasarkan hasil produksi metana kumulatif pada 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa volume metana tertinggi 

selama 28 hari terdapat pada sampel LM 100% sebesar (23,26 
ml), diikuti oleh sampel LM 50% dan AT 50% sebesar (20,10 
ml), sampel kontrol α selulosa sebesar (16,87 ml), sampel LM 
50% dan RL 50% sebesar (15,16 ml) dan sampel kontrol (blank 
sample) sebesar (9,36 ml). Rendahnya volume metana yang 
dihasilkan pada sampel kontrol (blank sample) diakibatkan tidak 

ada nutrisi tambahan yang dapat memacu mikroorganisme 
untuk mempoduksi metana. Kontrol alpha cellulose juga 
menunjukan bahwa dengan penambahan substrat dengan 
kandungan selulosa yang tinggi dapat mempercepat laju 
produksi metana dan meningkatkan volume metana yang 
dihasilkan. 

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada hari ke 0-2 

semua sampel memasuki fase adaptasi, dilihat dari produksi 
metana yang berjalan lambat. Pada hari ke 3-9 memasuki fase 
logaritma, dimana produksi biogas semakin meningkat 
sedangkan untuk sampel kontrol (blank sample) cenderung 

stabil/menurun. Hal ini dikarenakan, masih banyak bahan 
organik yang terkandung dalam sampel sehingga 
mikrooganisme memperoleh nutrisi dalam memproduksi 
metana. Pada hari ke 10-19 memasuki  fase stasioner hal ini 
ditunjukkan dengan produksi  metana yang dihasilkan 
cenderung stabil. Kemudian semakin lama waktu fermentasi 
substrat, kadar gas metana dalam biogas semakin menurun 
atau relative tetap. Hal ini dikarenakan, mikrooranisme mulai 
kekurangan nutrisi dan mengalami kematian sehingga produksi 
biogas cenderung konstan dan mulai menurun. Total bahan 
organik yang didegradasi berpengaruh terhadap produksi gas 
metana yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, bahan organik 
merupakan sumber nutrisi bagi mikroba dalam memproduksi 
gas. Oleh karena itu, semakin besar kandungan bahan organik 
yang dapat dihidrolisis akan berpengaruh terhadap produksi 
metana didalamnya. 

Berdasarkan data rerata hasil potensi metana pada 
Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa semua sampel yang 
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digunakan menghasilkan metana yang cukup tinggi. Pambudi 
(2008) menjelaskan bahwa energi yang terkandung dalam 
biogas tergantung dari konsentrasi metana. Apabila semakin 
tinggi kandungan metana, maka akan semakin besar pula 
kandungan energi pada biogas.  Selain itu, Fusvita (2015) 
menyatakan bahwa produksi biogas yang baik memiliki volume 
dan kualitas kadar gas metana yang tinggi.  Menurut Rahayu 
(2012), umumnya biogas yang baik memiliki kadar metana 
(CH4) sebesar 50-70% sedangkan untuk sampel LM yang 
digunakan memiliki konsentrasi metana sebesar 53,3%. Hal ini 
membuktikan bahwa sampel yang digunakan dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk sumber energi 
terbarukan (biogas). 
 
4.2.5  Specific Methane Potential (BMP) 

Specific Methane Potential (BMP) merupakan jumlah 

metana yang dapat dihasilkan per harinya berdasarkan bahan 
organik yang terkandung. Perhitungan BMP diperoleh dari 
persamaan [3.14]. hasil BMP dari masing-masing sampel dapat 
dilihat pada Gambar 4.3 

    

 

Gambar 4.3 Biochemical Methane Potential 

 Kontrol (blank sample)  LM 50% dan AT 50% 

 Kontrol α selulosa LM 50% dan RL 50% 

LM 100%  
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Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa produksi 

BMP untuk sampel kontrol (blank sample) relative konstan 
dengan rerata BMP yang dihasilkan dari sampel kontrol (blank 
sample) sebesar 0,013 m3CH4/kgVS. Hal ini menunjukkan 

bahwa tanpa adanya penambahan substrat, inokulum dapat 
menghasilkan gas walaupun dalam jumlah yang sedikit. Sampel 
kontrol (blank sample) digunakan untuk mengukur produksi 

biogas awal dari inokulum. Potensi BMP untuk sampel kontrol α 
selulosa sebesar 0,139 m3CH4/kgVS. Sampel kontrol α selulosa 
merupakan standar yang digunakan untuk melihat aktivitas 
inokulum. Kontrol selulosa juga menunjukan bahwa produksi 
biogas pada substrat yang mengandung selulosa yang tinggi 
berpotensi dalam memproduksi metana. Dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Wang et al. (2014), substrat dengan selulosa 

tinggi mampu menghasilkan metana sebesar 0.34 m3CH4/kgVS. 
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pada hari ke 0-2 

semua sampel memasuki fase adaptasi, dilihat dari produksi 
metana yang berjalan lambat.  Semua variasi perlakuan 
campuran substrat, nilai BMP tertinggi dicapai pada hari ke-9 
fermentasi. Hal ini dikarenakan, mikroorganisme dalam fase 
pertumbuhan eksponensial/logaritma dimana banyaknya 
kandungan nutrisi yang diperoleh mikroorganisme untuk 
mendegradasi bahan organik sehingga menghasilkan metana 
yang semakin tinggi. Kemudian semakin lama waktu fermentasi 
substrat kadar gas metana semakin menurun atau relative tetap. 
Hal ini dikarenakan, fermentasi memasuki fase stasioner 
dimana bakteri mulai kekurangan nutrisi dan mengalami 
kematian sehingga produksi metana cenderung konstan dan 
mulai menurun. 

Selain itu, pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 
ketiga sampel yang diberi tambahan substrat, ternyata sampel 
yang menghasilkan BMP tertinggi terdapat pada sampel LM 
100% sebesar 0,191 m3CH4/kgVS selanjutnya sampel LM 50% 
dan AT 50% sebesar 0,166 m3CH4/kgVS dan terakhir sampel 
LM 50% dan RL 50% sebesar 0,124 m3CH4/kgVS. Hasil BMP 
dari sampel LM 100% dan sampel LM 50% dan AT 50% lebih 
tinggi daripada sampel kontrol α selulosa. Hal ini dikarenakan, 
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kedua sampel tersebut memiliki kandungan bahan organik yang 
tinggi. Total bahan organik yang didegradasi berpengaruh 
terhadap produksi gas metana yang dihasilkan. Hal ini 
dikarenakan, bahan organik merupakan sumber nutrisi bagi 
mikroba dalam memproduksi gas (Philippe dan Nicks, 2014). 
Oleh karena itu, semakin besar kandungan bahan organik yang 
dapat dihidrolisis akan berpengaruh terhadap produksi metana 
didalamnya. 

Akan tetapi, hasil BMP pada sampel LM 50% dan RL 
50% sebesar (lebih kecil daripada sampel kontrol α selulosa. 
Hal tersebut dikarenakan sampel rumput laut Grasilaria sp. 
mengandung salinitas yang cukup tinggi karena berasal dari air 
laut yang asin sehingga menghambat produksi biogas dan 
akhirnya produksi biogas menurun. Menurut Lestari (2015), 
Gracilaria sp. memiliki salinitias yang tinggi dan pH yang basa 

sehingga dapat menghambat proses degradasi yang dilakukan. 
Selain itu, rendahnya BMP yang dihasilkan mungkin juga 
diakibatkan oleh kurang halusnya ukuran pencacahan pada 
sampel rumput laut Grasilaria sp. Dengan ukuran cacahan yang 

besar, bakteri membutuhkan proses yang lebih lama dalam 
penguraian bahan baku tambahan tersebut. Menurut Sulaeman 
(2007), bahan dengan ukuran lebih kecil akan lebih cepat 
terdekomposisi daripada bahan dengan ukuran yang lebih 
besar. Hal tersebut dikarenakan bahan dengan ukuran lebih 
kecil memiliki luas kontak permukaan yang lebih besar 
dibandingkan bahan berukuran besar.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardinal dkk (2015) 
menunjukkan bahwa limbah makanan menghasilkan volume 
kumulatif biogas sebesar 13,175 liter dengan estimasi 
konsentrasi gas metana 15502,61 mg/L. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi perbedaan hasil BMP yang diperoleh yaitu kadar 
air yang terdapat didalam sampel. Menurut Rahayu (2012) 
kandungan air dalam substrat dapat mempengaruhi proses 
kerja mikoorganisme. Pada penelitian Ardinal dkk (2015), limbah 
makanan mengandung kadar air sebesar 53,14% sedangkan 
pada penelitian ini limbah makanan mengandung kadar air 
sebesar 74,31%. Menurut Anugrah dkk (2017), pembuatan 
biogas dapat berjalan dengan maksimal jika kadar air di atas 
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60%. Kandungan air yang rendah mengakibatkan terjadinya 
akumulasi asam asetat yang bersifat menghambat pertumbuhan 
bakteri metanogen.  
 
4.3     Kandungan Asam Asetat 

Residu organik yang diperoleh dari akhir BMP test, 

nantinya juga akan digunakan untuk mengukur kandungan 
asam asetat yang dihasilkan. Kandungan kadar asam asetat 
dari masing-masing sampel sampel dapat dilihat pada Tabel 
4.6.   

 
Tabel 4.6 Kandungan Kadar Asam Asetat 

Nama Sampel Kadar Asam Asetat (%) 

Sampel kontrol (blank sampel) 0,120 
Sampel kontrol (positif α selulosa) 0,105 
LM 100 % 0,090 
LM 50% dan AT 50% 0,090 
LM 50% dan RL 50% 0,090 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

kadar asam asetat yang dihasilkan oleh masing-masing sampel 
rendah hanya berkisar 0,09% - 0,12%. Rendahnya kandungan 
asam asetat pada bahan menunjukkan bahwa asam organik 
yang terdapat pada seluruh sampel telah dikonversikan oleh 
bakteri metanogenik menjadi gas metana, H2, CO2 (Kryvoruchko 
et al., 2009). Menurut Loustarinen et al. (2011) pada tahap 

asidogenesis hasil dari proses hidrolisis akan diserap oleh 
bakteri acidogenetic dan dipecah menjadi VFA atau asam 
organik. Keberadaan asam asetat di dalam sistem sangat 
ditentukan oleh keberhasilan dalam proses hidrolisis dan 
asidogenesis terhadap bahan-bahan organik di dalam substrat 
(Michaud, 2006). Menurut Yulistiawati (2008), asam-asam yang 
dihasilkan dari proses perombakan akan dimanfaatkan oleh 
bakteri anaerobik  untuk memproduksi biogas. Selain 
menghasilkan sejumlah asam, dalam proses fermentasi ini juga 
akan menghasilkan energi yang akan digunakan pula oleh 
bakteri anaerobik untuk menghasilkan biogas.  
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Asam asetat yang terkandung dalam residu organik 
memiliki potensi untuk dijadikan hasil samping dari produksi 
biogas. Pemanfatan residu organik sebagai asam asetat dapat 
memberikan nilai tambah baik untuk pangan maupun non 
pangan. Akan tetapi, pemanfaatan asam atetat untuk bahan 
pangan harus dilakukan pemurnian dan uji kelayakan pangan. 
Selain itu, juga dapat menerapkan konsep zero waste sehingga 
dapat mengurangi pencemaran lingkungan.  

 
4.4  Estimasi Potensi Energi Listrik 

Estimasi potensi energi listrik dari limbah makanan dapat 
diperkirakan dengan mengkonversikan nilai kalori dari limbah 
makanan menjadi energi. Diasumsikan bahwa terdapat 1000 kg 
berat basah bahan baku . Estimasi potensi eergi listrik pada 
semua sampel dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Estimasi Potensi Energi Listrik 

Nama Sampel Energi/Hari 
(MJ/kg) 

Volume 
Metana 
(m3CH4) 

Estimasi 
Potensi Listrik 

(kWh) 

LM 100 % 0,034 47,38 473,8 
LM 50% dan AT 
50% 

0,029 30,72 307,2 

LM 50% dan RL 
50% 

0,022 20,66 206,6 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 

sampel LM 100% menghasilkan energi/hari, volume metana dan 
estimasi potensi listrik tertinggi dari keseluruhan sampel yaitu 
sebesar 0,034 MJ/hari, 47,38 m3CH4 dan 473,8 kWh untuk 
asumsi 1000 kg berat basah. Hal ini sesuai dengan literature 
Pambudi (2008) bahwa energi yang terkandung dalam biogas 
tergantung dari konsentrasi metana. Apabila semakin tinggi 
kandungan metana, maka akan semakin besar pula kandungan 
energi pada biogas. Hal ini menunjukkan bahwa sampel LM 
100% dapat digunakan sebagai sumber biogas untuk 
menghasilkan energi baru terbarukan. Selain itu, sampel LM 
50% dan AT 50% serta sampel LM 50% dan RL 50% juga 
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mengandung biogas.  Hal ini menunjukkan bahwa kedua 
sampel tersebut juga dapat digunakan sebagai sumber produksi 
biogas untuk menghasilkan energi baru terbarukan meskipun 
nantinya hasilnya tidak sebesar sampel LM 100%. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Ardinal dkk (2015) menunjukkan 
bahwa biogas dengan volume 704,1 liter/20hari (0,704 
m3/20hari) menghasilkan energi  listrik sebesar 34,359 kWh/20 
hari. 
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