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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the 

effect of molasses addition on crude protein and crude 

fibre as well as determine the best proportion of 

molasses. The design in this study an experiment with a 

completely randomized design (CRD) with five 

treatments and five replications. The treatment in this 

study given of (P0) without treatment (0%), addition of 

molasses on P1 (5%), P2 (10%), P3 (15%), and P4 (20%). 

Statistic analysis used variance analysis. If the results 

beetwen treatmen showed signicant differen, then 

followed by Duncan's Multiple Range Test (DMRT). The 



 

vi 

 

result of this research showed that the addition of 

molasses on organic sludge solids bio gas unit highly 

(P<0,01) significant effect on crude protein contain P0 

(4,28%), P1 (4,83%), P2 (5,03%), P3 (5,93%) P4 (4,81) 

and crude fibre P0 (20,11%), P1 (13,58%), P2 (12,08%), 

P3 (11,29%), P4 (9,46%). The conclusion of this research 

was the addition of molasses with level of 5%, 10%, 15% 

and 20% can increased 4.28 to 5.93% crude protein and 

crude fibre may decreased 20.11 to 9.46%. The 

proportion of the used of molasses was the best increased 

as much as 15% with a value of 5.93% crude protein 

from P0 (4,28%) and crude fiber 11.29% from P0 

(20,11%). Suggested that addition of molasses no more 

than 15%, and need further research on the benefits of 

sludge to non-ruminant animal feed and pseudo-

ruminant. 

Keywords: biogas, sludge, molasses, crude protein, crude 

fibre 
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RINGKASAN 

Peternakan memiliki peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakant 

Indonesia. Bergantinya sistem pemeliharaan secara 

ekstensif menjadi sistem intensif akan membantu 

meningkatkan populasi maupun produk hasil ternak. 

Namun, seiring dengan meningkatnya produk peternakan 

yang berupa telur, daging, susu dan kulit juga membawa 

produk ikutan atau hasil samping ternak (by product) dan 

juga limbah ternak (waste). Apabila peningkatan populasi 

ternak tidak diirngi dengan pengolahan limbah ternak 

akan berdampak pada permasalahan yang semakin 

banyak baik limbah padat, cair, maupun gas yang 

menimbulkan pencemaran pada tanah, air, dan udara. 

Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya yaitu 
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dengan mengelola menjadi biogas, pupuk atau pakan 

ternak. 

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Kedondong No. 

4, Malang. Padatan lumpur organik unit gas bio diambil 

dari peternak pemangku unit gas bio di Desa Bocek, 

Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Analisa 

kandungan protein dan serat kasar sampel padatan 

lumpur organik unit gas bio yang telah diperam 

dilaksanakan di Laboratorium Mutu Produksi Hasil 

Pertanian Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini pada bulan Maret-April.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh penambahan molases pada padatan lumpur 

organik unit gas bio yang di peram selama 7 hari 

terhadap protein kasar dan serat kasar dan untuk 

mengetahui proporsi molases paling baik yang digunakan 

untuk proses inkubasi padatan lumpur organik unit gas 

bio. 

Materi penelitian adalah padatan lumpur organik 

unit gas bio dan molases. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. 

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian yaitu P0 tanpa 

penambahan perlakuan (0%), P1 dengan tingkat 

penambahan molases (5%), P2 dengan tingkat 

penambahan molases (10%), P3 dengan tingkat 

penambahan molases (15%), dan P4 dengan tingkat 
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penambahan molases (20%). Variabel yang diamati 

meliputi kandungan protein kasar, serat kasar dan pH. 

Setelah data rata-rata diperoleh, dilanjutkan dengan 

analisis statistik menggunakan analisis sidik ragam. 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan, 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

Hasil penelitian dan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penambahan molases pada padatan 

lumpur organik unit gas bio berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01)  terhadap peningkatan kadar protein kasar 

padatan lumpur organik unit gas bio P0 (4,28%), P1 

(4,83%), P2 (5,03%), P3 (5,93%) P4 (4,81). Peningkatan 

kadar protein kasar ini diduga karena penambahan 

molases sebagai sumber energi mikrobia sehingga 

mikrobia berkembang lebih banyak dalam proses 

pemeraman dan dengan bertambahnya mikrobia maka 

bermanfaat sebagai penyumbang kadar protein kasar 

padatan lumpur organik unit gas bio. Penambahan 

molases pada padatan lumpur organik unit gas bio 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap penurunan 

kadar serat kasar padatan lumpur organik unit gas bio P0 

(20,11%), P1 (13,58%), P2 (12,08%), P3 (11,29%), P4 

(9,46%). 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, 

penambahan molases dengan level 5%, 10%, 15% dan 

20% dapat meningkatkan protein kasar yaitu 5,93% dari 

P0 (4,28%) serta dapat menurunkan serat kasar yaitu P4 
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(9,46%) dari P0 (20,11%) dengan lama pemeraman 7 

hari. Proporsi penambahan molases yang paling baik 

untuk meningkatkan kandungan protein kasar dan 

menurunkan serat kasar padatan lumpur organik unit gas 

bio yang diperam dengan waktu 7 hari yaitu sebanyak 

15% dengan nilai protein kasar 5,93% dan serat kasar 

11,29%. Saran dari penelitian ini yaitu penggunaan 

molases dalam proses pemeraman padatan lumpur 

organik unit gas bio maksimal 15%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan memiliki peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakant 

Indonesia. Bergantinya sistem pemeliharaan secara 

ekstensif menjadi sistem intensif akan membantu 

meningkatkan populasi maupun produk hasil ternak. 

Namun, seiring dengan meningkatnya produk peternakan 

yang berupa telur, daging, susu dan kulit juga membawa 

produk ikutan atau hasil samping ternak (by product) dan 

juga limbah ternak (waste). Peningkatan populasi ternak 

tidak diiringi dengan pengolahan limbah ternak akan 

berdampak pada permasalahan yang semakin banyak 

baik limbah padat, cair, maupun gas yang menimbulkan 

pencemaran pada tanah, air, dan udara. Berbagai upaya 

telah dilakukan, salah satunya yaitu dengan mengelola 

menjadi biogas, pupuk atau pakan ternak. 

Bau merupakan salah satu karakteristik limbah 

ternak yang paling terasa dampaknya, berbagai upaya 

selama ini telah dilakukan untuk mengurangi bau, salah 

satunya yaitu dengan digester biogas. Biogas adalah 

campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar gas 

dengan nilai kalor cukup tinggi (kisaran 4800-6700 

kkal/m
3
) yang merupakan hasil biotransformasi dari 

bahan organik dalam kondisi anaerob dan gas yang 

dominan adalah gas metana (CH4) 50-70%, 
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karbondioksida (CO2) 30-40%, hidrogen 5-10%, dan gas-

gas lainnya dalam jumlah sedikit (Harahap, Apandi, dan 

Ginting, 1978). 

Limbah produksi biogas sapi dalam bentuk sludge 

adalah kotoran sapi yang telah mengalami tahap akhir 

dekomposisi anaerob untuk menghasilkan metan. Sludge 

biogas dapat menjadi sumber karbon bagi mikroba. 

Sludge yang berasal dari biogas sangat baik untuk 

dijadikan bahan pembawa karena mengandung berbagai 

macam unsur yang dibutuhkan oleh pertumbuhan 

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

Pemberian pakan sebaiknya cukup untuk 

mempertahankan fungsi tubuh dan stimulasi 

pertumbuhan sehingga pakan sangat menentukan 

pertumbuhan dan perkembangan ternak. Produktifitas 

yang baik, membutuhkan kualitas dan kuantitas pakan 

yang memadai, namun harganya cukup mahal sehingga 

perlu dicarikan bahan pakan alternatif dan ekonomis, 

baik berasal dari limbah hasil pertanian maupun hasil 

pengolahan produk, salah satunya adalah limbah hasil 

pembuatan gas bio, yaitu bio-sludge yang merupakan 

suatu fraksi padat dalam cairan yang bentuk visualnya 

seperti lumpur dan masih banyak kehidupan 

mikroorganisme. 

Yurmiati, Suradi, dan Wiradana, (2008) 

menyatakan bahwa bio-sludge merupakan padatan  sisa 

hasil pembuatan gas bio yang masih mengandung bahan 

organik  yang belum terurai. Kandungan nutrisi bio-
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sludge cukup baik, dengan kandungan protein 13,3%, 

serat kasar 24,3% dan energi 3651 kkal/kg.  Melihat  

kandungan nutrisi yang baik dalam bio-sludge, maka bio-

sludge dari sapi perah dapat dijadikan  sebagai bahan 

baku pakan alternatif sumber serat dan energi. 

 Tetes adalah larutan kental yang mengandung 

gula dan mineral, merupakan hasil ikutan proses 

pengolahan tebu menjadi gula yang umumnya berwarna 

coklat kemerah-merahan dan mengkristal. Komposisi 

nutrisi tetes dalam 100% bahan kering menurut Paturau 

(1982) molases mengandung kadar gula sekitar 50%-

60%, sejumlah asam amino, dan mineral. 

Penambahan karbohidrat yang tersedia seperti 

tetes pada sludge dimaksudkan untuk mempercepat 

terbentuknya asam laktat serta menyediakan sumber 

energi yang cepat tersedia bagi bakteri, dan melalui 

proses fermentasi mampu merombak senyawa organik 

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana 

sehingga dapat dicerna dengan baik oleh ternak. Winarno 

(1992) menyatakan bahwa substrat yang mengalami 

fermentasi biasanya memiliki nilai nutrisi yang lebih 

tinggi dari pada bahan asalnya, dikarenakan sifat 

katabolik dan anabolik mikroorganisme sehingga mampu 

memecah komponen yang lebih kompleks menjadi 

mudah tercerna. Proses ini diharapkan akan merombak 

struktur jaringan kimia dinding sel, pemutusan ikatan 

lignoselulosa dan penurunan kadar lignin. 
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Fermentasi melibatkan mikrobia yang akan 

memecah serat kasar menjadi produk yang dapat dicerna 

oleh ternak serta dapat meningkatkan kandungan protein 

kasar. Fermentasi juga dapat diartikan sebagai proses 

pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana 

yang melibatkan mikrobia. Berdasarkan analisis di atas, 

maka perlu dilakukan penelitian untuk mengupayakan 

peningkatan kandungan nutrisi padatan lumpur organik 

unit gas bio (LOUGB) dengan penambahan molases 

terhadap kandungan protein kasar dan serat kasar padatan 

lumpur organik unit gas bio. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, keluaran 

lumpur organik unit gas bio merupakan limbah biogas 

yang berupa padatan  dan masih mengandung bahan 

organik  yang belum terurai. Kandungan nutrisi yang 

baik dalam lumpur organik unit gas bio, dapat dijadikan 

sebagai bahan baku pakan alternatif sebagai sumber serat 

dan energi. 

Padatan yang dapat digunakan sebagai bahan 

pakan masih banyak mengandung serat kasar dan akan 

mengakibatkan daya cernanya rendah. Salah satu cara 

untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan protein 

kasar adalah menambahkan molases ke dalam padatan 

lumpur organik unit gas bio dengan proporsi tertentu 

yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai sumber 

makanan bagi bakteri pada lumpur organik unit gas bio 

selama proses pemeraman berlangsung. Berdasarkan hal 
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itu maka perlu ditelaah secara rinci agar menghasilkan 

proporsi penambahan molases dengan waktu pemeraman 

selama 7 hari dapat menghasilkan penurunan serat kasar 

yang ideal dan dapat meningkatkan protein kasar. 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan 

molases pada padatan lumpur organik unit gas 

bio yang diperam selama 7 hari terhadap 

kadar protein kasar dan serat kasar. 

Untuk mengetahui proporsi molases paling baik yang 

digunakan untuk proses pemeraman padatan lumpur 

organik unit gas bio. 

1.4 Kegunaan 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai informasi tentang 

penggunaan molases sebagai aditif pada 

padatan LOUGB yang optimal untuk 

digunakan sebagai sumber protein bagi ternak. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai manfaat 

limbah biogas (sludge) dengan penambahan 

molases sebagai pakan alternatif dalam 

complete feed. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Ketersediaan yang cukup melimpah dari bio-

sludge dan kandungan nutrisinya yang baik, tidak 

beracun, maka dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan 

alternatif secara luas dan ekonomis. Sampai saat ini 

belum banyak dimanfaatkan peternak dan pengaruhnya 

terhadap produktivitas ternak. 

Yurmiati, dkk (2008), menyatakan, bahwa bio-

sludge merupakan padatan  sisa hasil pembuatan gas bio 

yang masih mengandung bahan organik  yang belum 

terurai. Kandungan nutrisi bio-sludge cukup baik, dengan 

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

energy 3651 kkal/kg.  Melihat  kandungan nutrisi yang 

baik dalam bio-sludge maka bio-sludge dari sapi perah 

dapat dijadikan  sebagai bahan baku pakan alternatif 

sebagai sumber serat dan energi. 

 Penambahan karbohidrat tersedia seperti tetes 

dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya asam 

laktat serta menyediakan sumber energi yang cepat 

tersedia bagi bakteri. Tetes adalah larutan kental yang 

mengandung gula dan mineral, merupakan hasil ikutan 

proses pengolahan tebu menjadi gula yang umumnya 

berwarna coklat kemerah-merahan dan mengkristal.  

Molases digunakan sebagai sumber makanan bagi 

mikrobia padatan lumpur organik unit gas bio selama 

proses pemeraman berlangsung. Penambahan ini 

diharapkan dapat menurunkan serat kasar dan 
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meningkatkan protein kasar, sehingga nantinya dapat 

dijadikan sebagai sumber bahan pakan komersial. 

1.6 Hipotesis  

Penambahan molases pada padatan LOUGB 

dengan lama pemeraman 7 hari diduga dapat 

menurunkan pH, meningkatkan kandungan protein kasar 

serta menurunkan serat kasar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Mekanisme Pembentukan Gas Metana Pada 

Ternak Ruminansia 

Pencernaan adalah rangkaian perubahan fisik dan 

kimia yang dialami bahan makanan selama berada di 

dalam alat pencernaan. Proses pencernaan makanan pada 

ternak ruminansia relatif lebih komplek dibandingkan 

proses pencernaan pada jenis ternak lainnya (Ecoshopy, 

2006). Metana diproduksi disaluran pencernaan ternak, 

sebesar 80 - 95% diproduksi di dalam rumen dan 5 - 20% 

dalam usus besar. Metana yang dihasilkan dalam rumen  

dikeluarkan melalui mulut ke atmosfir (Martin, Doreau, 

Morgavi. 2008).  

Pembentukan gas metana di dalam rumen terjadi 

melalui reduksi CO2 oleh H2 yang dikatalisis oleh enzim 

yang dihasilkan oleh bakteri metanogenik. Pembentukan 

gas metana di dalam rumen berpengaruh terhadap 

pembentukan produk akhir fermentasi di dalam rumen, 

terutama jumlah mol ATP, yang pada gilirannya 

mempengaruhi efisiensi produksi mikrobial rumen 

(Thalib, 2008). 

Kondisi anaerob dalam rumen, reaksi oksidasi 

membutuhkan energi dalam bentuk ATP melepas 

hidrogen. Jumlah hidrogen yang dihasilkan sangat 

tergantung pada jenis makanan dan jenis mikroba rumen 

sebagai mikroba fermentasi pakan yang menghasilkan 



 

9 

 

produk akhir yang berbeda yang tidak sama dengan 

hydrogen yang dikeluarkan, misalnya pembentukan asam 

propionat membutuhkan hidrogen sedangkan 

pembentukan asam asetat dan butirat melepas hydrogen 

(Martin,et al. 2008). Produksi gas metana dalam rumen 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Produksi gas metana dalam rumen 

 

Gas metana pada hewan-hewan ruminansia 

berasal dari dua sumber yaitu berasal dari hasil 

fermentasi saluran pencernaan (enteric fermentation) dan 

kotoran (manure).  Fermentasi dari pencernaan ternak 

(Enteric Fermentation) menyumbang sebagian besar 

emisi gas metana yang dihasilkan peternakan. 

Pembentukan gas metana di dalam rumen merupakan 

hasil akhir dari fermentasi pakan. Metana diproduksi di 

saluran pencernaan ternak, sebesar 80 - 95% diproduksi 

di dalam rumen dan 5 - 20% dalam usus besar. Metana 
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yang dihasilkan dalam rumen dikeluarkan melalui mulut 

ke atmosfir (Martin et al,. 2008). Metabolisme hidrogen 

dan metanogenesis dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Metabolisme hidrogen dan metanogenesis 

 

Penurunan produksi gas metana (CH4) dari ternak 

ruminansia merupakan suatu strategi untuk mengurangi 

emisi gas rumah kaca dan sebagai sarana untuk 

meningkatkan efisiensi pakan. Metanogenesis adalah 

mekanisme oleh rumen untuk menghindari akumulasi 

hidrogen. Hidrogen bebas menghambat dehydrogenase 

dan mempengaruhi proses fermentasi. Pemanfaatan 

hidrogen dan CO2 untuk menghasilkan CH4 adalah 

khusus oleh bakteri Archaea metanogen (Martin et 

al.,2008). 
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Senyawa non-protein nitrogen di dalam rumen 

dapat diubah menjadi protein microbial (Siregar (1994). 

Mikroba rumen juga membantu ternak ruminansia dalam 

mencerna pakan yang mengandung serat tinggi menjadi 

asam lemak volatil (Volatile Fatty Acids/ VFA) yaitu 

asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat 

serta isobutirat  dan asam isovalerat. VFA diserap 

melalalui dinding rumen dan dimanfaatkan sebagai 

sumber energy oleh ternak. Produk metabolisme yang 

tidak dimanfaatkan oleh ternak yang pada umumnya 

berupa gas akan dikeluarkan melalui proses eruktasi. 

VFA terdiri atas asam-asam organik yang mudah 

menguap/ atsiri, mulai dari rantai karbon satu sampai 

dengan rantai karbon lima, yaitu asam asetat, propionat, 

butirat, dan valerat. VFA dihasilkan oleh bakteri tertentu 

dan jumlahnya tergantung pada jumlah bakteri dalam 

rumen. Asam asetat adalah yang paling banyak 

diproduksi oleh hampir semua jenis bakteri, diikuti asam 

propionat, butirat dan valerat. Kompoen utama VFA 

ialah asam asetat, propionat, dan butirat (Jouany, 1991; 

Hungate, 1966). Asam asetat yang terbentuk dalam 

rumen sekitar 63% molar, asam propionat 22% molar, 

dan asam lainnya 15% molar (Hungate, 1988). 

2.2. Gas Bio 

 Menurut  Adrianto, Setiadi, Syafila, dan Liang 

(2001) biogas adalah gas produk akhir pencernaan atau 

degradasi anaerobik bahan organik oleh bakteri-bakteri 
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anaerobik dalam lingkungan bebas oksigen atau udara. 

Gas metana dalam biogas, bila terbakar relatif lebih 

bersih daripada batu bara, dan menghasilkan energi yang 

lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih 

sedikit. Terdapat dua tipe alat pembangkit biogas atau 

digester, yaitu tipe terapung (floating type) dan tipe 

kubah tetap (fixed dome type). Sistem produksi biogas 

dibedakan menurut cara pengisian bahan bakunya yaitu 

pengisian curah dan kontinyu. Secara garis besar, reaksi 

kimia proses dekomposisi anaerobik pembentukan biogas 

dengan hasil utamanya adalah gas metana dapat dibagi 

menjadi tiga tahap proses yaitu: hidrolisis, pengasaman 

dan pembentukan gas metana, Bahan organik akan 

didegradasi mikroorganisme secara eksternal oleh enzim 

ekstraseluler (selulosa, amilase, protease, dan lipase). 

Hidrolisis akan mempengaruhi kinetika proses 

keseluruhan karena tahap yang berlangsung paling 

lambat dapat mempengaruhi laju keseluruhan. Pada tahap 

pengasaman (asidifikasi) akan terjadi pembentukan asam 

pada kondisi anaerob yang penting untuk pembentukan 

gas metana oleh mikroorganisme. Pada tahap 

pembentukan gas metana, bakteri yang bekerja adalah 

bakteri metanogen (Methanobacterium, Methanobacillus, 

Methanosarcin dan Methanococcus), pada proses ini 

terjadi simbiosis antara bakteri asam dengan bakteri 

metan yaitu dengan menggunakan hidrogen, CO2, dan 

asam asetat untuk membentuk metana dan CO2. 



 

13 

 

Biogas adalah campuran beberapa gas, tergolong 

bahan bakar gas dengan nilai kalor cukup tinggi (kisaran 

4800-6700 kkal/m
3
) yang merupakan hasil 

biotransformasi dari bahan organic dalam kondisi 

anaerob dan gas yang dominan adalah gas metana (CH4) 

50-70%, karbondioksida (CO2) 30-40%, hidrogen 5-10%, 

dan gas-gas lainnya dalam jumlah sedikit (Harahap, dkk, 

1978).  

Produksi biogas memungkinkan terwujudnya 

pertanian berkelanjutan dengan sistem proses nir limbah 

(zero waste) dan ramah lingkungan. Memproduksi biogas 

dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain: (1) 

mengurangi pengaruh gas rumah kaca, (2) mengurangi 

polusi bau yang tidak sedap, (3) menghasilkan daya dan 

panas, dan (4) memberikan hasil samping untuk pupuk 

dengan kandungan N, P dan K cukup baik campuran 

makanan ternak, media tanam jamur, dan sebagainya. 

Menurut Maramba (1978), produksi biogas sebanyak 

1275-4318 liter dapat digunakan untuk memasak, 

penerangan, menyetrika, dan menjalankan lemari es 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang berjumlah 5 

orang tiap harinya.  

Proses pengolahan kotoran ternak menjadi biogas 

dimulai dari memasukkan kotoran ternak sapi (in-put) ke 

dalam reaktor (digester), lalu didiamkan selama beberapa 

minggu, hingga dihasilkan gas yang siap dialirkan ke 

selang untuk keperluan yang memerlukan energi seperti 

memasak, keperluaan penerangan, dan lain sebagainya. 
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Sedangkan, yang sudah diolah dikeluarkan melalui 

saluran pengeluaran (out-put) sebagai hasil samping yang 

dapat dimanfaatkan langsung sebagai pupuk, media 

tanam dan sebagainya. Perlakuan biologi yang biasanya 

digunakan untuk pengolahan limbah padat adalah proses 

an-aerobik. Komposisi gas yang terdapat dalam biogas 

terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi gas yang terdapat dalam gas bio 

Komponen Konsentrasi 

Metana (CH4) 40-70% vol 

Karbon Dioksida (CO2) 30-60% vol 

Hydrogen Sulfida 0-3% 

Hydrogen 0- 1% vol 

Sumber: Anonymous. (2008) 

Proses an-aerobik dilakukan di dalam sebuah 

tangki pencerna (digester), dengan keuntungan antara 

lain adalah pengurangan masa organik, menghasilkan 

biogas sebagai sumber energi substitusi bahan bakar 

minyak, dan lumpur (sludge) yang dihasilkan dapat 

langsung digunakan layaknya pupuk kompos. Teknologi 

proses anaerobik ini kebanyakan masih menggunakan 

kotoran hewan sebagai bahan isian digester (Suryatika, 

Dalem, Simpen dan Miwada, 2011).  

 Pembentukan biogas dilakukan oleh mikroba 

pada situasi anaerob, yang meliputi tiga tahap, yaitu 

tahap hidrolisis, tahap pengasaman, dan tahap 

http://www.energi.lipi.go.id/
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metanogenik. Pada tahap hidrolisis terjadi pelarutan 

bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan bahan 

organik yang komplek menjadi sederhana, perubahan 

struktur bentuk primer menjadi bentuk monomer. Tahap 

pengasaman komponen monomer (gula sederhana) yang 

terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan 

makanan bagi bakteri pembentuk asam. Produk akhir dari 

gula-gula sederhana pada tahap ini akan dihasilkan asam 

asetat, propionat, format, laktat, alkohol, dan sedikit 

butirat, gas karbondioksida, hidrogen dan amoniak. Pada 

tahap metanogenik adalah proses pembentukan gas 

metan. Bakteri-bakteri anaerob yang berperan dalam 

ketiga fase di atas terdiri dari : 

1. Bakteri pembentuk asam (Acidogenic bacteria) 

yang merombak senyawa organik menjadi 

senyawa yang lebih sederhana, yaitu berupa asam 

organik, CO2, H2, H2S. 

2. Bakteri pembentuk asetat (Acetogenic bacteria) 

yang merubah asam organik, dan senyawa netral 

yang lebih besar dari metanol menjadi asetat dan 

hidrogen. 

3. 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. 
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Mara (2003) menyatakan bahwa proses anaerobik 

sangat penting dalam proses pengolahan limbah fefes di 

suatu daerah yang memiliki iklim sedang. Proses 

anaerobik dibentuk oleh bakteri anaerobik khusus yang 

merupakan konversi dasar, dalam kondisi anaerobik, 

padatan limbah dibentuk menjadi biogas yang merupakan 

metana dan karbondioksida. Proses anaerobik terdiri dari 

4 tahapan, yakni: 

1. Hidrolisis, meliputi proses degradasi bahan 

organik limbah seperti protein, polisakarida, 

lemak. 

2. Acidogenesis, merupakan proses oksidasi 

anaerobik dari asam lemak dan alkohol dan 

proses fermentasi dari asam amino dan 

karbohidrat menjadi asam lemak (volatile fatty 

acids) seperti butirat dan propionat dan gas 

hidrogen. C6H12O6 + 2H2O → 2CH3CH2COOH 

(asam propionat) + 2CO2+2H2 

C6H12O6 → CH3(CH2)2COOH (asam butirat) + 

2CO2 + 4H2 

3. Acetogenesis, merupakan tahapan 

pengkonversian butirat dan propionate menjadi 

asetat. CH3CH2COOH + 2H2O → CH3COOH + 

CO2 + 3H2 

CH3(CH2)2COOH + 2H2O → 2CH3COOH + 2H2 

4. Methanogenesis, merupakan proses konversi dari 

asetat, hidrogen dan karbondioksida menjadi gas 

metan. 
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CH3COOH → CH4 + CO2 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O  

Hasil fermentasi kotoran ternak yang berupa 

pupuk padat dan cair mengandung zat pakan dan zat 

tumbuh. Limbah unit biogas yang dihasilkan dapat dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu, Gas bio, limbah padatan (sludge 

padat) dan limbah cair (sludge cair) (Rustidja, 2001). 

2.3 Lumpur Organik Unit Gas Bio (Sludge)  

 Sludge adalah limbah keluaran 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. 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 pakan 

ikan sudah mulai dilakukan pembudidaya ikan dengan 

mencampurkan sludge biogas dan konsentrat pakan (1:1). 

Yurmiati, dkk (2008) menyatakan bahwa bio-

sludge merupakan padatan  sisa hasil pembuatan gas bio 

yang masih mengandung bahan organik  yang belum 

terurai. Kandungan nutrisi bio-sludge cukup baik, dengan 

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

energy 3651 kkal/kg.  Melihat  kandungan nutrisi yang 
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baik dalam bio-sludge maka bio-sludge dari sapi perah 

dapat dijadikan  sebagai bahan baku pakan alternatif 

sumber serat dan energi. Proses pengolahan biogas 

menghasilkan sludge sebagai lumpur hasil sampingan 

yang masih memiliki kandungan nutrisi terdapat pada  

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan nutrisi sludge dari hasil analisis 

proksimat 

Zat Makanan                         Kandungan Nutrisi 

Protein (%)                                      7,07 

Lemak (%)                                      0,66 

Air (%)                                           14,02 

Abu (%)                                          45,87 

Serat Kasar (%)                                30,78 

BETN (%)                                      15,62 

Energi (Kkal/g)                               104,51 

Sumber : Priyanto (2008) 

Priyanto (2008) menyatakan bahwa pemakaian 

limbah biogas dari kotoran sapi sebagai alternatif bahan 

baku pakan, telah dilakukan dan dikatakannya bahwa 

sludge biogas dapat digunakan sebagai pakan 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 

palatabilitas pakan.  
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Ketersediaan yang cukup melimpah dari bio-

sludge dan kandungan nutrisi yang baik, tidak beracun, 

maka dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif 

secara luas dan ekonomis. Namun 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 seperti P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn (Oman 

2003).  

Proses degradasi anaerob terjadi perubahan 

populasi mikroba (Eulis, 2009), pada tahap awal bahan 

organik komplek didekomposisi dengan proses hidrolisa 

menjadi bahan organik sederhana, bakteri yang berperan 

pada tahap ini adalah Clostridium acteinum, Bacteriodes 

ruminicola, Bifidobacterium sp, Eschericia sp, 

Enterobacter sp, dan Desulfobio sp. Tahap kedua bahan 

organik sederhana akan didekomposisi menjadi asam 

organik oleh bakteri Lactobacillus sp, Streptococcus sp. 

Tahap tiga asam organik didekomposisi menjadi gas 

metan dan CO2 oleh kelompok bakteri metanogenic 

diantaranya Methanobacterium melianskii, 

Methanococcus sp, dan Methanosarcina sp. Populasi 

mikroorganisme dalam sludge dipengaruhi oleh 

kelangsungan proses pembentukan biogas, sedangkan 
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proses pembentukan biogas dipengaruhioleh tersedianya 

bahan organik dalam substrat (C/N rasio) dan aktivitas 

mikroorganisme. C/N rasio yang tinggi akan 

memperlambat proses penguraian, sebaliknya jika C/N 

rasio terlalu rendah maka karbon akan segera habis dan 

proses degradasi anaerob berhenti dan akan 

mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme terganggu 

(Bryant, 1976).  

Analisis proksimat dari pucuk tebu, kotoran sapi, 

sludge basah dan sludge kering terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan nutrisi pucuk tebu, kotoran sapi, 

sludge kering dan sludge basah  dari hasil 

analisis proksimat 

Analisa Kadar (% dari bahan kering) 

Pucuk 

tebu
1)

 

Kotoran 

sapi
2)

 

Sludge 

kering
3)

 

Sludge 

basah
4)

 

Kadar 

air 

21,42 83,0 14,02 89,92 

Abu 2,6  55,89 45,02 

Protein 

kasar 

5,57 12,5 8,3 11,46 

Serat 

kasar 

29,04 31 16,32 18,84 

Lemak 2,41  0,66 2,15 

BETN  12,5 18,8 25,53 

Sumber: Junus (1995)
3,4)

 , Burke (2001)
2)

, Wahyono dan 

Hardiyanto (2004)
1)

. 
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Perlakuan dengan berbagai kombinasi kotoran 

ternak dalam digester biogas dapat menurunkan jumlah 

bakteri total coliform (Hidayati, Harlia, Marlina, 2011). 

Mikroorganisme perombak bahan organik merupakan 

aktivator biologis yang tumbuh alami atau sengaja 

diberikan untuk mempercepat perombakan bahan 

organik. Beberapa jenis bakteri yang umum ditemukan 

dalam sludge ataupun bahan buangan antara lain adalah 

Pseudomonas spp., Achromobacter spp., Bacillus  spp., 

Flavobacterium  spp., Clostridium  spp., Streptomyces 

spp., Thermonospora spp., Microplyspora spp., 

Thermoactinomyces spp, dan lain sebagainya (Sutoro, 

2010).  

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 N, P, Ca, Mg, Cu, dan Zn, yang 

tertinggal di daIam lumpur (sludge) namun kadar K dan 

Mn semakin rendah, juga semakin meningkat proporsi 

pemanfaatan feses sapi sebagai influenl maka unsur 

nitrogen yang terakumulasi daIam sludge cenderung 

semakin meningkat. 

Hasil penelitian Rakhmawati (2000) 

menyimpulkan bahwa sludge dapat dipergunakan  

sebagai pakan ikan dimana limbah tersebut  dapat 

meningkatkan kematangan gonad  calon induk ikan nila. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Iswanti (2000), 
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lumpur sludge juga dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan  spesifik dari benih ikan nila dimana 

kandungan sludge yang digunakan  dalam ransum ikan 

sebanyak 30 persen. 

Limbah organik padat termasuk didalamnya feses 

ternak pada umumnya banyak mengandung 

mikroorganisme, baik yang pathogen maupun yang tidak 

pathogen. Mikroorganisme tersebut dengan proses 

degradasi anaerob (pembentukan biogas) dapat direduksi 

jumlahnya, sehingga tidak mencemari lingkungan. Proses 

pembentukan biogas merupakan proses penguraian 

limbah organik yang mudah terurai menjadi gas methan 

dan sludge yang dilakukan oleh mikroorganisme. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

pembentukan biogas adalah : C/N rasio = 25, 

mikroorganisme, kadar air 36 - 99%, temperatur 30
o
C , 

pH 6,6 – 7,6 , anaerob (Elizabeth and Paul, 1981). 

Indicator sanitasi lingkungan selain jumlah 

bakteri total juga jumlah koliform. Bakteri yang termasuk 

kedalam kelompok koliform adalah Escherichia coli, 

Edwardsiella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, 

Hafnia, Serratia, Proteus, Arizona, Providence, 

Pseudomonas dan Bacil paracolon (Eulis T.M., 2008). 

Bakteri pathogen yang terdapat pada feses seperti 

Escherichia coli tidak bisa tumbuh pada kondisi pH asam 

saat fermentasi, hal ini dikarenakan pH pada proses 

fermentasi yaitu 4-4,5. 
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2.4 Tetes Tebu (Molases) 

Bahan sisa dari industri gula banyak dihasilkan 

selain hasil utamanya. Salah satu bahan sisa yang paling 

banyak dihasilkan industri gula ialah molases. Molases 

adalah sejenis sirup berwarna hitam yang merupakan sisa 

dari proses pengkristalan gula. Molases tak dapat 

dikristalkan karena mengandung glukosa dan fruktosa 

yang sulit mengkristal. Molases mengandung kadar gula 

sekitar 50%-60%, sejumlah asam amino, dan mineral. 

Molases merupakan hasil samping yang potensial dari 

industri gula. Molases adalah fraksi yang tidak dapat 

dikristalkan lagi. Jumlah molases dan komposisinya 

tergantung dari keadaan tebu dan proses pembuatan gula 

di pabrik. Kandungan gula yang tinggi menyebabkan 

molases termasuk dalam kelompok bahan pangan yang 

awet (Paturau, 1982).  

Hasil penelitian di pabrik-pabrik gula di Jawa 

menunjukkan bahwa bila limbah molases disimpan 

selama  setahun, dengan suhu 30-35
o
C, limbah molases 

hanya sedikit sekali mengalami kerusakan yaitu 

kehilangan gula yang difermentasikan sebanyak 2-3% 

dari konsentrasi awal (Jodoanindjoyo, Said dan Hartoto, 

1980). Molases merupakan sumber energi yang murah 

karena mengandung gula sebanyak 50% baik dalam 

bentuk sukrosa, maupun dalam bentuk gula pereduksi. 

Gula-gula tersebut mudah dicerna dan diserap sel dan 

dapat digunakan untuk memperoleh energi (Hariyum, 

1986).  
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Paturau (1982), molases merupakan limbah dari 

pabrik gula, namun masih kaya akan karbohidrat yang 

mudah larut (RAC – Ready Available Carbohydrate), 

mineral dan vitamin B kompleks yang mudah larut dalam 

air. Fungsi utama molases dalam pakan ternak adalah 

sebagai sumber energi. Molases juga meningkatkan cita 

rasa atau palatabilitas pakan sebagai akibat rasa manis 

yang ditimbulkan. Komposisi molases terdapat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kandungan nutrisi molases 

Komponen  Molases 

Karbohirat 58,0 

Air  20,0 

Protein kasar  3,5 

Serat  - 

Mineral 10,5 

Ca 0,8 

P 0,1 

Bahan kering 80,0 

TDN 57,0 

Vitamin (mg/g) - 

Carotine  - 

Thiamine  0,8 

Riboflavin  3,0 

Niacin  28,0 

Asam panthothenat 35,0 

Sumber: Paturau (1982) 
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Molases adalah hasil samping yang berasal dari 

pembuatan gula tebu (Saccharum officinarum L). 

Molases berupa cairan kental dan diperoleh dari tahap 

pemisahan kristal gula. Molases tidak dapat lagi dibentuk 

menjadi sukrosa namun masih mengandung gula dengan 

kadar tinggi 50-60%, asam amino dan mineral. Molases 

kaya akan biotin, asam pantotenat, tiamin, fosfor, dan 

sulfur. Selain itu juga mengandung gula yang terdiri dari 

sukrosa 30-40%, glukosa 4-9%, dan fruktosa 5-12%. 

Tetes tebu digunakan secara luas sebagai sumber karbon 

untuk denitrifikasi, fermentasi anaerobik, pengolahan 

limbah aerobik, dan diaplikasikan pada budidaya 

perairan. Karbohidrat dalam tetes tebu telah siap 

digunakan untuk fermentasi tanpa perlakuan pendahuluan 

karena sudah berbentuk gula (Hidayat dan Suhartini. 

2006). 

Molases sebagai media fermentasi digunakan 

sebagai sumber bahan makanan bagi bakteri selama 

proses fermentasi berlangsung. Bakteri akan 

menggunakan sumber karbohidrat sebagai sumber 

makannya. Ketika sumber karbohidrat di dalam medium 

telah habis terpakai, maka bakteri beralih menggunakan 

sumber nitrogen. Penambahan karbohidrat seperti tetes 

dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya asam 

laktat serta menyediakan sumber energi yang cepat 

tersedia bagi bakteri. Komposisi nutrisi tetes dalam 100 

% bahan kering adalah 0,3 % lemak kasar, 0,4 % serat 
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kasar, 84,4 % BETN, 3,94 % protein kasar dan 11% abu 

(Sutardi, 1981).  

2.5 Proses Fermentasi  

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia 

dalam suatu substrat organik yang berlangsung karena 

aksi katalisator biokimia, yaitu enzim yang dihasilkan 

oleh mikroba tertentu. Faktor-faktor yang penting dalam 

fermentasi adalah medium, garam, keasaman, kultur, dan 

waktu. Parameter penting lainnya dalam proses 

fermentasi adalah pH, suhu, tekanan, dan agitasi. Proses 

fermentasi bersifat sederhana namun harus teliti sehingga 

flavor, tekstur, aroma, dan karakteristik lainnya dapat 

terbentuk dengan baik (Hidayat dan Suhartini, 2006). 

Penambahan karbohidrat tersedia seperti tetes 

dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya asam 

laktat serta menyediakan sumber energi yang cepat 

tersedia bagi bakteri. Karbohidrat merupakan komponen 

esensial semua organisme dan zat yang paling banyak 

penyusun sel. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber 

energi (glukosa, pati, glikogen), membentuk struktur sel 

(glikoprotein), struktur penunjang tanaman (selulosa), 

komponen asam nukleat. Glukosa merupakan sumber 

utama dalam  metabolisme penghasil energi sel. Fungsi 

glukosa untuk mikroorganisme dalam hal ini sebagai 

sumber energi dan cadangan energi, bahan pembentuk 

zat lain yang diperlukan mikroorganisme misalnya 

pembentuk gula pentosa penyusun RNA/DNA, 

pembentuk asam glukoronat, asam askorbat dan gliserol 
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fosfat. Karbon yang terdapat dalam karbohidrat terutama 

glukosa dapat digunakan sebagai penyusun molekul 

organik meliputi karbohidrat, protein, asam amin, lipid 

dan nukleotida. Fungsi dari molekul organik tersebut 

adalah memberikan memnyediakan cukup energi untuk 

mempertahankan fungsi tubuh atau sel. Di dalam sel 

mikrooragnisme glukosa mengalami metabolisme 

sehingga menyebabkan sel dapat bergerak dan 

memperbanyak diri atau berkembangbiak (Muray, 

Granner, dan Rodwell, 2003). 

Fermentasi terbagi menjadi dua berdasarkan 

kebutuhan akan oksigen, yaitu fermentasi aerob dan 

anaerob. Fermentasi aerob adalah fermentasi yang 

prosesnya memerlukan oksigen. Keberadaan oksigen 

membuat mikroorganisme dapat mencerna glukosa 

menghasilkan air, karbondioksida dan sejumlah besar 

energi. Fermentasi dalam proses anaerob tidak 

memerlukan oksigen (Pringgomulyo, 1980). Ada 

berbagai produk metabolit yang bisa dihasilkan dalam 

proses fermentasi, antara lain berbagai jenis asam (asam 

laktat, asetat, etanol, asam volatil), alkohol, protein, dan 

ester. Produk hasil fermentasi dapat diubah lebih lanjut 

melalui proses fermentasi lain untuk menghasilkan 

produk akhir yang lain seperti gas hidrogen (Zaborsky 

1998). 

Mikroba yang berperan dalam proses fermentasi 

yaiti, Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc 

dextranicum. Bakteri ini adalah gram positif berbentuk 
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bulat yang terdapat secara berpasangan atau rantai 

pendek. Bakteri-bakteri ini berperanan dalam perusakan 

larutan gula dengan produksi pertumbuhan dekstran 

berlendir. Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus delbrueckii. Mikroorganisme ini adalah 

bakteri berbentuk batang, gram positif dan sering 

berbentuk pasangan dan rantai dari sel-selnya. Jenis ini 

umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dari pada 

jenis-jenis Pediococcus atau Streptococcus dan oleh 

karenanya menjadi lebih banyak terdapat pada tahapan 

terakhir dari fermentasi tipe asam laktat. Bakteri asam 

propionat termasuk kelompok ini ditemukan dalam 

golongan Propionibacterium, berbentuk batang dan 

merupakan gram positif. Bakteri ini penting dalam 

fermentasi bahan pangan karena kamampuannya 

memfermentasi karbohidrat dan juga asam laktat dan 

menghasilkan asam-asam propionat, asetat, dan 

karbondioksida. Bakteri asam asetat berbentuk batang, 

gram negatif dan ditemukan dalam golongan Acetobacter 

sebagai contoh Acetobacter aceti. Metabolismenya lebih 

bersifat aerobik (tidak seperti spesies tersebut di atas), 

tetapi peranannya yang utama dalam fermentasi bahan 

pangan adalah kemampuannya dalam mengoksidasi 

alkohol dan karbohidrat lainnya menjadi asam asetat 

(Suprihatin, 2010).  

Sistem fermentasi bahan organik secara aerob 

dekomposisi bahan organik  berlangsung dengan adanya 
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oksigen bebas, sehingga hasil akhirnya terutama adalah 

CO2, air, senyawa-senyawa sederhana, energi, dan unsur 

hara. Reaksi yang terjadi pada fermentasi aerob menurut 

Gaur (1983) adalah sebagai berikut : 

 Reaksi aerob 

Gula 

Selulosa (CH2O)x + xO2       xCO2 + xH2O 

+ energi  

Hemiselulosa  

Protein (N organik)       NH4
+
       NO2

-
        

NO3
- 
+ energi 

 Reaksi secara keseluruhan 

Bahan organik 
(aktifitas mikroorganisme aerob)   

CO2 

+ H2O + hara + humus + energi 

Semakin lama fermentasi maka asam yang 

dihasilkan akan lebih banyak. Proses terjadinya 

penurunan pH dapat terjadi dari awal fermentasi 

diakibatkan terbentuknya asam-asam selama proses 

fermentasi berlangsung. Asam-asam yang terbentuk 

seperti asam asetat, asam piruvat, dan asam laktat dapat 

menurunkan pH. (Muljono, dan Daewis, 1990).  

Selama proses fermentasi ini diusahakan agar 

suhu tidak melebihi  36
0
C dan pH dipertahankan 4,5–5. 

Kemudian dilakukan proses fermentasi  dengan 

perlakuan berbeda-beda yaitu 24 jam, 48 jam, 72 jam, 

dan 96 jam. Salah satu tanda bahwa fermentasi sudah 

selesai adalah tidak  terlihat lagi adanya gelembung-
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gelembung udara. Kadar etanol di dalam cairan  

fermentasi kurang lebih 7%-10% (Juwita, 2012). 

 

2.6 Protein Kasar 

Protein merupakan salah satu zat nutrisi 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. Pertama, dianggap bahwa 

semua nitrogen bahan pakan merupakan protein, 

kenyataannya tidak semua nitrogen berasal dari protein 

dan kedua, bahwa kadar nitrogen protein 16%, tetapi 

kenyataannya kadar nitrogen protein tidak selalu 16% 

(Soejono, 1990). Menurut Siregar (1994) senyawa-

senyawa non protein nitrogen dapat diubah menjadi 

protein oleh mikrobia, sehingga kandungan protein pakan 

dapat meningkat dari kadar awalnya. Sintesis protein 

dalam rumen tergantung jenis makanan yang dikonsumsi 

oleh ternak. Jika konsumsi N makanan rendah, maka 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. 
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2.7 Serat Kasar 

 Serat kasar adalah bagian dari karbohidrat yang 

telah dipisahkan dengan bahan ekstrak tanpa nitrogen 

(BETN) yang terutama terdiri dari pati, dengan cara 

analisis kimia sederhana (Tillman, Hartadi, 

Reksohadiprojo, Prawirakusumo dan Lebdosukoyo., 

1989). Serat kasar terdiri atas selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Fraksi serat kasar dapat diukur berdasarkan 

kelarutannya dalam larutan-larutan detergen, yaitu 

menggunakan analisis Van Soest (Tillman  et al., 1989). 

Menurut Sutardi (1980), analisa Van Soest merupakan 

sistem analisis bahan makanan yang lebih relevan 

manfaatnya bagi ternak, khususnya sistem evaluasi nilai 

gizi hijauan.  

Serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan 

lignin (Tillman  et al., 1989). Bagi hewan ruminansia, 

selulosa merupakan sumber energi bagi mikroorganisme 

dalam rumen dan sebagai bahan pengisi rumen, 

sedangkan bagi hewan-hewan monogastrik selulosa 

adalah komponen yang tidak dapat dicerna. Meskipun 

bagi hewan non-ruminansia selulosa tidak memiliki 

peran spesifik, namun keberadaannya penting dalam 

meningkatkan gerak peristaltik. Setiap pertambahan 1% 

serat kasar dalam tanaman menyebabkan penurunan daya 

cerna bahan organiknya sekitar 0,7-1,0 unit pada 

ruminansia (Tillman et al., 1989). 

Selulosa adalah zat penyusun tanaman yang 

jumlahnya banyak, sebagai material struktur dinding sel 
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semua tanaman (Tillman  et al., 1989). Selulosa 

mempunyai bobot molekul tinggi dan terdapat dalam 

jaringan tanaman pada dinding sel sebagai mikrofibril 

(Suparjo et al., 2008). Kandungan selulosa pada dinding 

sel tanaman tingkat tinggi sekitar 35-50% dari berat 

kering tanaman (Suparjo  et al.,2008b). 

Selulosa dicerna dalam tubuh ternak dalam 

saluran pencernaan oleh selulase hasil jasad renik dan 

menghasilkan selubiosa, yang kemudian dihidrolisis 

lebih lanjut untuk menghasilkan glukosa. Hasil 

pencernaan oleh jasad renik terhadap selulosa adalah 

asam-asam lemak terbang (VFA) yang terdiri dari 

campuran asam asetat, asam propionat dan asam butirat, 

dan sebagai hasil sampingan adalah gas metan dan 

CO2(Tillman et al., 1989). 

Hemiselulosa adalah polisakarida pada dinding 

sel tanaman yang larut dalam alkali dan menyatu dengan 

selulosa. Hemiselulosa terdiri atas unit D-glukosa, D-

galaktosa, D-manosa, D-xylosa, dan L-arabinosa yang 

terbentuk bersamaan dalam kombinasi dan ikatan 

glikosilik yang bermacam-macam (McDonald, Edward, 

Greenhalgh, Morgan. 2002). 

Hemiselulosa terdapat bersama-sama dengan 

selulosa dalam struktur daun dan kayu dari semua bagian 

tanaman dan juga dalam biji tanaman tertentu. 

Hemiselulosa yang terhidrolisis akan menghasilkan 

heksosa, pentosa dan asam uronat. Hemiselulosa 

dihidrolisa oleh jasad renik dalam saluran pencernaan 
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dengan enzim hemiselulase, hasil akhir fermentasinya 

adalah VFA (Tillman et al., 1989).  

Jumlah hemiselulosa biasanya antara 15-30% dari 

berat kering bahan lignoselulosa. Hemiselulosa mengikat 

lembaran serat selulosa membentuk mikrofibril yang 

meningkatkan stabilitas dinding sel. Hemiselulosa juga 

berikatan silang dengan lignin membentuk jaringan 

kompleks dan memberikan struktur yang kuat (Suparjo et 

al., 2008b). 

Lignin merupakan komponen yang tidak memiliki 

hasil akhir dari proses pencernaan dan keberadaannya 

dapat menghambat proses pencernaan pada ternak. Pada 

tanaman kandungan lignin akan bertambah seiring 

bertambahnya umur tanaman dan mencapai level 

tertinggi pada saat tanaman sudah dewasa (Tillman  et 

al., 1989). Lignin adalah gabungan beberapa senyawa 

yang hubungannya erat satu sama lain, mengandung 

karbon, hidrogen dan oksigen, namun proporsi 

karbonnya lebih tinggi dibanding senyawa karbohidrat. 

Lignin sangat tahan terhadap degradasi kimia, termasuk 

degradasi enzimatik (Tillman  et al., 1989). 
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BAB III 

METODE KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan 

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Kedondong No. 

4, Malang. Padatan lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB) diambil dari petani ternak pemangku unit gas 

bio di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. Analisis kandungan protein dan serat kasar 

sampel padatan LOUGB yang telah diperam 

dilaksanakan di Laboratorium Mutu Produksi Hasil 

Pertanian Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini pada bulan Maret-April 2013. 

3.2 Materi Penelitian 

 Padatan LOUGB dalam penelitian ini merupakan 

limbah biogas yang didapatkan dari unit gas bio milik 

Bapak Syafi’i di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang, sedangkan molases dibeli dari 

poultry shop. Padatan LOUGB yang telah diambil 

kemudian ditiriskan di atas kain kasa sampai air tidak 

menetes selama 18 jam sehingga cairan lumpur organik 

akan menetes sampai didapatkan padatan lumpur organik 

unit gas bio.  

Alat-alat yang digunakan adalah, kain kasa 

berukuran 2 meter, dengan ukuran saring 0,5mm, gelas 

ukur dengan volume 100 ml, pengaduk kayu dengan 
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panjang 1 m, ember dengan volume 25 L, gayung 

dengan volume 1 L, timbangan digital Merk “UWE” 

(Spesifikasi 10 kg x 0,5 gr), pH meter dengan Merk 

“HANNA” (Spesifikasi Calibration 1 Ph = 7, 

Calibration 2 pH = 4) pH maksimum = 10, thermometer 

(Spesifikasi skala 0
0
C-50

0
C), plastik ukuran 1 kg, masker 

dan sarung tangan.  

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan Model Tetap (fix model). 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lima perlakuan dengan lima kali ulangan sehingga ada 25 

unit percobaan. Perlakuan yang digunakan adalah tanpa 

penggunaan molases (0%) sebagai kontrol dan persentase 

penggunaan molases sebanyak 5%, 10%, 15%, 20% 

dengan lama pemeraman 7 hari. Adapun riciannya yaitu: 

P0 : LOUGB (100gr) 

P1 : LOUGB (95gr) + 5gr Molases (5%). 

P2 : LOUGB (90gr) + 10gr Molases (10%). 

P3 : LOUGB (85gr) + 15gr Molases (15%). 

P4 : LOUGB (80gr) + 20gr Molases (20%). 

Ulangan di dalam percobaan mengacu pada Steel 

and Torrie (1993) yang menyebutkan bahwa (t-1)(n-1) = 

15. Jadi dengan perlakuan lima maka ulangannya adalah 

lima kali. 



 

36 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

a. LOUGB: Lumpur organik unit gas bio (sludge) 

yang di ambil dari peternak pemangku biogas 

yang memiliki unit gas bio dengan jumlah ternak 

yang sesuai dengan kapasitas volume tangki 

pencerna. Selanjutnya lumpur organik diaduk dan 

diambil dengan kaleng plastik yang selanjutnya 

ditiriskan di atas kain kasa sampai air tidak 

menetes selama 18 jam sehingga cairan lumpur 

organik akan menetes sampai didapatkan padatan 

lumpur organik unit gas bio. Hasil pemisahan 

lumpur organik unit gas bio yaitu: Keadaan basah 

36 kg, setelah ditiriskan berat padatan menjadi 25 

kg dan cairan 11 kg. 

b. Pencampuran Sampel: LOUGB yang sudah di 

ambil di campur dengan molases dengan 

presentase 5%, 10%, 15%, dan 20% dari berat 

padatan lumpur organik unit gas bio yaitu 100 gr. 

c. Pemeraman (fermentasi): Setelah bahan 

tercampur, dimasukkan ke dalam kantong plastik 

yang berukuran 1 kg dan kantong plastik ini 

diberi lubang sebanyak 40 tusukan atas dan 

bawah dengan menggunakan tusuk gigi dan 

diperam didalam ruangan. Penelitian ini 

dilakukan secara aerobic process. 
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3.4.1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pelaksanaan penelitian 

LOUGB 

Ditiriskan 

Penambahan Substrat : 

- Penambahan Molases sebanyak 5% dari berat 

LOUGB 

- Penambahan Molases sebanyak 10% dari berat 

LOUGB 

- Penambahan Molases sebanyak 15% dari berat 

LOUGB 

- Penambahan Molases sebanyak 20% dari berat 

LOUGB 

Pemeraman 

selama 7 hari 

Pengujian 

-  pH  

- Protein Kasar 

- Serat Kasar 

Pengukuran 

pH 

Pengukuran 

suhu 
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3.5 Variabel Pengamatan 

3.5.1 Uji pH 

Metode pengukuran pH dilakukan dengan 

menggunakan pH meter. Pengukuran pH dilakukan 

sesudah proses pemeraman. Metode pengukuran 

menggunakan pH meter merupakan cara yang paling 

efektif karena keakurasian nilai yang terhitung lebih 

tepat dibandingkan hanya menggunakan kertas 

lakmus (kertas pengukur kadar pH). Proses 

pengukuran pH dilakukan dengan cara melakukan 

kalibrasi terlebih dahulu dengan mencelupkan pH 

meter pada pH 4 dan pH 7, kemudian dicelupkan 

pada aquades dan diusap pada kain kering. Setelah 

dikalibrasikan pH meter siap dipergunakan. 

3.5.2 Suhu Padatan LOUGB Selama Proses 

Pemeraman 

Metode pengukuran suhu saat pemeraman 

menggunakan thermometer (spesifikasi skala 0
0
C-

50
0
C). 

3.5.3 Uji Kandungan Protein Kasar 

Pengukuran atau penentuan kadar protein 

kasar dilakukan di Laboratorium Mutu Produksi 

Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Hasil 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Metode 

yang digunakan dalam analisis protein kasar yaitu  

Metode Kjeldahl. Metode analisis protein kasar 

tertera pada Lampiran 1. 
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3.5.4 Uji Kandungan Serat Kasar 

Pengukuran atau penentuan kadar serat kasar 

dilakukan di Laboratorium Mutu Produksi Hasil 

Pertanian Fakultas Teknologi Hasil Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. Metode yang 

digunakan dalam analisis serat kasar yaitu Metode 

Weende. Metode analisis serat kasar tertera pada 

Lampiran 2. 

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis 

dengan analisis variansi dari percobaan yang 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

model tetap (Fix Model). Bentuk linier dari Rancangan 

Acak Lengkap dengan Model Tetap adalah: 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij =   Nilai hasil pengamatan  protein kasar dan serat 

kasar  pada perlakuan tingkat penambahan molases 

µ =   Nilai  rataan  protein kasar dan serat kasar 

τi =   Pengaruh  tingkat  penambahan molases  ke 

(0,1,2,3,4) 

 εij = Pengaruh galat acak yang menerima perlakuan 

ke (0,1,2,3,4) pada ulangan ke(1,2,3,4,5). 

Perbedaan yang sangat nyata antar perlakuan 

terbaik, dilakukan uji jarak Berganda Duncan (Steel dan 

Torrie, 1993). 
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3.7 Batasan Istilah 

 Molases: Molases merupakan salah satu hasil 

samping dari proses pembuatan gula tebu 

(sukrosa). Molases merupakan cairan kental sisa 

yang tertinggal dari kristalisasi gula pada proses 

pembuatan gula pasir. Dan cairan ini tidak dapat 

lagi membentuk Kristal sukrosa (Paturau, 1982). 

 Pemeraman (fermentasi): Proses perubahan 

kimia dalam suatu substrat organik yang 

berlangsung karena aksi katalisator biokimia, 

yaitu enzim yang dihasilkan oleh mikroba 

tertentu. 

 Kolam oksidasi: Kolam/tempat lumpur organik 

dari kolam penampung (out let) agar 

berhubungan dengan udara (teroksidasi), 

sehingga dapat diterima oleh makhluk hidup lain 

termasuk tumbuhan. 

 Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio : 

Lumpur Organik yang sudah ditiriskan airnya 

sehingga berupa padatan yang masih 

mengandung banyak zat organik yang bisa 

dimanfaatkan menjadi pakan dan pupuk 

tanaman. 

 LOUGB (Sludge): Lumpur organik yang keluar 

dari unit gas bio atau sisa produksi pembuatan 

biogas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Jl. Kedondong 

Nomor 4, Kota Malang dan pengambilan sampel padatan 

lumpur organik unit gas bio di Ds. Bocek, Kec. 

Karangploso, Kab. Malang, sedangkan molases dibeli 

dari poultry shop. Lumpur organik unit gas bio yang 

digunakan dalam penelitian diperoleh dari peternakan 

sapi milik bapak Imam Syafi’i di Ds. Bocek, Kec. 

Karangploso, Kab. Malang. Peternakan bapak Syafi’i 

merupakan peternakan dalam skala kecil atau skala 

rumah tangga dengan karakteristik yaitu jumlah sapi 

milik bapak Syafi’i sebanyak 8 ekor, dengan ketentuan 

jenis sapi PFH (Peranakan Frisian Holstein) sebanyak 7 

ekor dengan keterangan indukan 5 ekor dan pedet yang 

berumur 1-1,5 bulan, sedangkan yang satu yaitu sapi 

jantan jenis peranakan limosin dengan umur 2,3 tahun. 

Tipe instalasi gas bio di peternakan yaitu tipe digester 

sistem tetap (dengan bahan beton). Penggunaan gas bio 

sehari-hari yaitu dipergunakan untuk memasak 

kebutuhan keluarga.   

Pengukuran suhu dalam proses penelitian 

dilakukan pada awal penelitian (awal pemeraman). Suhu 

lingkungan penelitian yaitu 27
o
C, suhu ruangan 

penelitian yang sama dengan suhu ruang yang lain 

disebabkan letak ruangan yang terlindungi dari sinar 
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matahari dimana dinding ruangan penelitian yang cukup 

tebal sehingga menahan udara panas yang berada diluar 

ruangan. Fermentasi berlangsung pada suhu 27
o
C, 

sedangkan suhu 27
o
C merupakan suhu optimal mikrobia 

tumbuh. Hampir seluruh aktivitas biologi dipengaruhi 

oleh suhu. Suhu dapat menghambat atau mempercepat 

pertumbuhan mikroba, penguraian bahan organik, 

produksi gas, penggunaan substrat, dan banyak aktivitas 

biologi lainnya. Salah satu alasannya adalah karena 

berbagai aktivitas biologi melibatkan reaksi-reaksi 

berbantuan enzim, sedangkan enzim sangat sensitif 

terhadap perubahan temperatur (Hartono 2009). 

Hasil penelitian di pabrik-pabrik gula di Jawa 

menunjukkan bahwa bila limbah molases disimpan 

selama  setahun, dengan suhu 30-35
o
C, limbah molases 

hanya sedikit sekali mengalami kerusakan yaitu 

kehilangan gula yang difermentasikan sebanyak 2-3% 

dari konsentrasi awal (Jodoanindjoyo, Said dan Hartoto, 

1986). Molases merupakan sumber energi yang murah 

karena mengandung gula sebanyak 50% baik dalam 

bentuk sukrosa, maupun dalam bentuk gula pereduksi. 

Gula-gula tersebut mudah dicerna dan diserap sel dan 

dapat digunakan untuk memperoleh energi (Hariyum, 

1986).  

Pencampuran molases dengan padatan lumpur 

organik unit gas bio bertujuan untuk memberikan sumber 

energi bagi mikrobia sehingga proses pemeraman bisa 

berjalan dengan maksimal. Nilai pH padatan lumpur 
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organik unit gas bio segar yaitu 7,2 dan pH molases 5,4 

sedangkan pH pencampuran sebelum pemeraman yaitu 

5,5-6,8. 

Proses pemeraman dalam penelitian ini yaitu 

selama 7 hari dengan hasil dapat meningkatkan protein 

kasar dan menurunkan serat kasar. Lama pemeraman 

mempengaruhi proses fermentasi karena substrat 

membutuhkan  waktu berbeda untuk didegradasi dengan 

baik, selain itu setiap bakteri membutuhkan waktu  

mencapai pertumbuhan optimum  atau pertumbuhan 

logaritma dan aktivitas enzim selulase produk fermentasi 

nyata dipengaruhi oleh interaksi antara proses 

pengeringan dengan suhu ruang fermentasi (Sinurat, 

Purwadaria, Rosida, Surachman, Hamid, dan Kompiang, 

1998). 

4.2. Pengaruh Penambahan Molases Terhadap 

Protein Kasar Padatan Lumpur Organik Unit 

Gas Bio 

Data hasil perhitungan analisis ragam kandungan 

protein kasar padatan lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB) terdapat pada Lampiran 3. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa penambahan molases pada 

padatan lumpur organik unit gas bio berpengaruh sangat 

nyata terhadap peningkatan kadar protein kasar padatan 

lumpur organik unit gas bio (P<0,01). Perbedaan yang 

sangat nyata antar perlakuan terbaik maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) yang 

terdapat pada Lampiran 3. Rataan nilai kandungan 
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protein kasar padatan lumpur organik unit gas bio pada 

berbagai perlakuan dan hasil UJBD  terdapat pada Tabel 

5.  

Tabel 5. Pengaruh penambahan molases terhadap 

kandungan protein kasar padatan LOUGB 

No. Perlakuan   Rataan Protein Kasar (%) 

1 P0  4.28 ± 0.569
a
 

2 P1  4.83 ± 0.675
a
 

3 P2  5.03 ± 0.723
ab

 

4 P3  5.93 ± 0.388
b
 

5 P4  4.81± 0.505
a
 

Keterangan: Superskrip a-b yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

pada Tabel 5, perbedaan rataan kandungan protein kasar 

antar perlakuan dapat dijelaskan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Rataan protein kasar padatan lumpur organik 

unit gas bio 
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Tabel 5 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa 

penambahan molases pada padatan lumpur organik unit 

gas bio menunjukkan pengaruh sangat nyata antara 

perlakuan dengan kontrol (tanpa penambahan molases). 

Perlakuan 4 dengan penambahan 20% molases terjadi 

penurunan kadar protein kasar dibandingkan dengan 

perlakuan penambahan molases yang lain meskipun tidak 

terlalu deratis. Hal ini diduga dikarenakan pemberian 

molases yang terlalu tinggi dan keadaan padatan lumpur 

organik unit gas bio terlalu lengket sehingga dalam 

proses pemeraman agak terhambat. Widjaja, Maria dan 

Debby (2009) menyatakan bahwa penambahan 

konsentrasi glukosa yang tinggi dan berkurangnya 

substrat, menyebabkan mikrobia teracuni oleh kadar 

glukosa yang terdapat pada molases, sehingga proses 

fermentasi terhambat. Proses fermentasi pada tingkat 

kadar air yang tinggi menyebabkan tumbuh kembangnya 

bakteri Clostridia yang mengkonsumsi protein, 

karbohidrat, dan Lactid acid sebagai sumber energi dan 

mengeluarkan asam butirat yang dapat menyebabkan 

penurunan nutrien dan pembusukan selama proses 

fermentasi (Anonymous, 2009). Sesuai dengan pendapat 

Chuzaemi dan Hartutik (1998) yang menyatakan bahwa 

bahan pakan dibagi menjadi air dan bahan kering. 

Kandungan air dalam bahan tinggi maka bahan kering 

yang terkandung dalam bahan tersebut rendah. 

Hasil uji protein kasar menunjukkan bahwa 

penambahan molases pada setiap perlakuan penambahan 
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5%, 10%, 15% dan 20% molases dan diperam selama 7 

hari dapat meningkatkan kadar protein kasar padatan 

lumpur organik unit gas bio. Namun dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada P3 dengan penambahan 15% 

molases menunjukkan peningkatan kadar protein kasar 

paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain 

yaitu (5.93±0.388). Peningkatan kadar protein kasar ini 

terjadi karena penambahan molases sebagai sumber 

energi mikrobia sehingga mikrobia berkembang lebih 

banyak dalam proses pemeraman dan dengan 

bertambahnya mikrobia maka bermanfaat sebagai 

penyumbang kadar protein kasar padatan lumpur organik 

unit gas bio. Sesuai dengan  penelitian Purwadaria, 

Kompian, Danna, Supriyati, Sudjatmika (2003) 

menyatakan bahwa peningkatan  protein kasar 

disebabkan  oleh  pertumbuhan  mikrobia. Penambahan 

molases pada padatan lumpur organik unit gas bio 

cenderung meningkatkan kadar protein kasar. Singh, 

Goswami, Singh, Heller (2009) menyatakan bahwa sifat 

yang penting  dari bakteri  asam  laktat  adalah  

kemampuannya untuk  memfermentasi  gula menjadi 

asam laktat (Lactobacillus lactis, Pediococcus atau 

Streptococcus, dan Acetobacter aceti). Bakteri tersebut 

merupakan penyumbang  protein asal mikrobia. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kandungan 

nutrisi dari padatan lumpur organik unit gas bio adalah 

dengan melakukan fermentasi secara biologis. Mikroba 

proteolitik dapat menghasilkan enzim protease yang 
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mampu mengubah protein menjadi asam amino 

(Anggorodi, 1994), sedangkan enzim selulase dapat 

mendegradasi selulosa menjadi senyawa oligosakarida, 

disakarida, dan monosakarida yang bersifat larut, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon oleh 

koloni mikroba untuk berkembang biak sehingga dapat 

meningkatkan kandungan protein yang berasal dari 

koloni mikroba (McDonald, Edward, Greenbalg, 1994). 

Tetes merupakan sumber energi yang mudah 

dicerna oleh mikrobia (dalam bentuk bahan ekstrak tanpa 

nitrogen = BETN) sehingga memungkinkan terjadinya 

aktivitas mikrobia selama proses fermentasi berlangsung 

dan menyebabkan penurunan pH yang dapat 

menghambat aktivitas bakteri pembusuk (clotridia). 

Setelah kondisi optimum fermentasi tercapai (pada pH 

3,8 sampai 4,0) maka aktivitas mikrobia akan berhenti 

dan material yang terjadi selama proses fermentasi bisa 

terjaga (McDonald et al., 1994). 

Fermentasi merupakan teknologi pengolahan 

bahan organik menggunakan aktifitas mikroba baik aerob 

maupun anaerob yang mampu mengubah senyawa 

kompleks menjadi senyawa sederhana dan membebaskan 

molekul air (Rahman 1993). Fermentasi dapat terjadi 

karena adanya aktifitas mikrobia. Menurut Sjofjan (1996) 

dalam proses fermentasi terjadi penguraian molekul 

organik yang komplek menjadi molekul  sederhana  dan 

molekul yang tidak larut  sehingga dapat meningkatkan 

kecernaan bahan organik.  
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4.3. Pengaruh Penambahan Molases Terhadap Serat 

Kasar Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio 

Data hasil perhitungan analisis ragam kandungan 

serat kasar padatan lumpur organik unit gas bio terdapat 

pada Lampiran 4. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penambahan molases pada padatan lumpur 

organik unit gas bio berpengaruh sangat nyata terhadap 

penurunan kadar serat kasar padatan lumpur organik unit 

gas bio (P<0,01). Perbedaan yang sangat nyata antar 

perlakuan terbaik, maka dilanjutkan dengan  Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) yang terdapat pada Lampiran 

4. Rataan nilai kandungan serat kasar padatan lumpur 

organik unit gas bio pada berbagai perlakuan dan hasil 

UJBD  terdapat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh penambahan molases terhadap 

kandungan serat kasar padatan lumpur organik 

unit gas bio. 

No. Perlakuan   Rataan Serat Kasar (%) 

1 P0  20,11 ± 0,657
d
 

2 P1  13,58 ± 0,685
c
 

3 P2  12,08 ± 0,900
b
 

4 P3  11,29 ± 0,551
b
 

5 P4  9,46 ± 0,466
a
 

Keterangan: Superskrip a-d yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01).  

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

pada Tabel 6, perbedaan rataan kandungan serat kasar 

antar perlakuan dapat dijelaskan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Rataan serat kasar padatan lumpur organik 

unit gas bio 

Tabel 6 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa 

penambahan molases pada padatan lumpur organik unit 

gas bio menunjukkan pengaruh sangat nyata antara 

perlakuan dengan kontrol (tanpa penambahan molases). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan serat 

kasar cenderung turun dengan bertambahnya pemberian 

molases yaitu 5%, 10%, 15% dan 20% molases dan 

diperam selama 7 hari dapat menurunkan kadar serat 

kasar dengan rataan 20,11-9,46%.  

Pemberian molases pada perlakuan dapat 

menurunkan kadar serat kasar padatan lumpur organik 

unit gas bio. Hal ini  dikarenanakan  terdapat mikrobia 

yang bersifat  selulolitik  selain mikrobia  asam laktat. 

Mikrobia yang bersifat selulolitik mampu  menghasilkan 

enzim selulase yang dapat  memecah selulosa sehingga 

akan dihasilkan  glukosa (Volk dan Wheeler, 1992). 

Glukosa tersebut akan dipergunakan sebagai  sumber 
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karbon  dan energi  untuk  pertumbuhan  dan 

perkembangannya (Cahya dan Sumarsih, 2010). 

Diduga dalam proses pemeraman mikrobia dapat 

merombak protein dan serat kasar. Komar (1984) 

menyatakan bahwa tujuan dari fermentasi yaitu untuk 

mengubah selulosa menjadi senyawa yang lebih 

sederhana melalui dipolimerisasi dan memperbanyak 

protein mikroorganisme, sehingga hubungan antara 

protein kasar dan serat kasar selalu berbanding terbalik.  

Pemberian molases bertujuan untuk sumber 

energi bagi mikrobia, sehingga mikrobia bisa 

berkembang biak dengan baik. Sintesis protein adalah 

proses memproduksi senyawa-senyawa polipeptida 

dalam tubuh sel yang berguna untuk pewarisan sifat 

secara genetis kepada keturunannya, sehingga 

mikroorganisme akan berkembang biak dan akan 

meningkatkan kandungan protein kasar dari bahan 

pakannya (Irawan dan Utama, 2012). 

Penambahan karbohidrat yang tersedia seperti 

tetes pada padatan lumpur organik unit gas bio 

dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya asam 

laktat serta menyediakan sumber energi yang cepat 

tersedia bagi bakteri, dan melalui proses fermentasi 

mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi 

senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat dicerna 

dengan baik oleh ternak. Menurut Winarno (1992) 

menyatakan bahwa substrat yang mengalami fermentasi 

biasanya memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi dari 
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pada bahan asalnya. Sifat katabolik dan anabolik 

mikroorganisme sehingga mampu memecah komponen 

yang lebih kompleks menjadi mudah tercerna. Proses ini 

diharapkan akan merombak struktur jaringan kimia 

dinding sel, pemutusan ikatan lignoselulosa dan 

penurunan kadar lignin. 

 

4.4. Pengaruh Penambahan Molases Terhadap nilai 

pH Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio 

Data hasil perhitungan analisis ragam nilai pH 

padatan lumpur organik unit gas bio terdapat pada 

Lampiran 5. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan molases pada padatan lumpur organik unit 

gas bio berpengaruh sangat nyata terhadap nilai pH 

padatan lumpur organik unit gas bio (P<0,01). Perbedaan 

yang sangat nyata antar perlakuan terbaik, maka 

dilanjutkan dengan  Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

yang terdapat pada Lampiran 1. Rataan nilai pH padatan 

lumpur organik unit gas bio pada berbagai perlakuan dan 

hasil UJBD  terdapat pada Tabel 7.  
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Tabel 7. Pengaruh penambahan molases terhadap nilai 

pH padatan lumpur organik unit gas bio. 

No. Perlakuan   Rataan pH 

1 P0 7,24 ± 0,114
d
 

2 P1  5,52 ± 0,130
c
 

3 P2  4,42 ± 0,084
b
 

4 P3  4,26 ± 0,055
b
 

5 P4  4,08 ± 0,084
a
 

Keterangan: Superskrip a-d yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

pada Tabel 7, perbedaan rataan nilai pH antar perlakuan 

dapat dijelaskan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Rataan pH padatan lumpur organik unit gas 

bio 
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Tabel 7 dan Gambar 6 menunjukkan bahwa 

penambahan molases pada padatan lumpur organik unit 

gas bio dan diperam selama 7 hari menunjukkan 

pengaruh sangat nyata antara perlakuan dengan kontrol 

(tanpa penambahan molases). Berdasarkan hasil 

pengukuran pH, bahwa nilai pH cenderung turun dengan 

bertambahnya pemberian molases. Pengukuran pH pada 

pada penelitian ini yaitu pada saat selesai proses 

pemeraman selama 7 hari. Pengukuran pH dilakukan 

untuk mengetahui optimalisasi yang terjadi saat 

pemeraman. Nilai pengukuran pH masing-masing 

perlakuan setelah di peram selama 7 hari menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata pH seragam. Tabel 7 menunjukkan 

nilai hasil dari pengukuran pH ini menunjukkan bahwa 

penambahan molases pada LOUGB bekerja sangat baik 

pada saat fermentasi yaitu dengan rataan (7,24 ± 0,114 - 

4,08 ± 0,084). 

Proses terjadinya penurunan pH dapat terjadi dari 

awal fermentasi diakibatkan terbentuknya asam-asam 

selama proses fermentasi berlangsung. Asam-asam yang 

terbentuk seperti asam asetat, asam piruvat, dan asam 

laktat dapat menurunkan pH (Muljono dan Daewis, 

1990). Masuda, Junus, Onba, Shimojo, dan Furuse, 

(2000) menyatakan bahwa penambahan bahan yang kaya 

akan karbohidrat fermentable dapat mempercepat 

penurunan pH, karena karbohidrat fermentable 

merupakan energi bagi pertumbuhan bakteri pembentuk 

asam laktat dan  asam laktat yang dihasilkan bereaksi 
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dengan NH3. Selain itu bakteri juga dapat memfiksasi 

NH3 sebagai sumber N untuk perkembangbiakannya, 

sehingga mengurangi jumlah amonia (NH3) yang terlepas 

ke atmosfer. 

Gelembung-gelembung udara terjadi saat proses 

fermentasi berlangsung. Sesuai dengan pendapat Fardiaz 

(1992) bahwa gelembung-gelembung udara ini adalah 

gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi. 

Kadang-kadang terdengar suara gemuruh selama proses 

fermentasi ini. pH dari media sangat mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme. Setiap mikroorganisme 

mempunyai pH minimal, maksimal, dan optimal untuk 

pertumbuhannya. pH optimal untuk pertumbuhan yeast 

ialah berkisar antara 4,0 sampai 4,5. Pada pH 3,0 atau 

lebih rendah lagi fermentasi alkohol akan berjalan 

dengan lambat (Juwita, 2012). 

Penambahan molases sangat berpengaruh 

terhadap kadar pH padatan lumpur organik unit gas bio. 

Semakin banyak penambahan molases pada lumpur 

organik unit gas bio maka kadar pH semakin turun. 

Bakteri asam laktat merupakan bakteri penghasil 

sejumlah besar asam sebagai hasil akhir dari metabolisme 

gula (karbohidrat). Asam laktat yang dihasilkan dengan 

cara tersebut dapat menurunkan nilai pH lingkungan 

pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. Bakteri 

asam asetat seperti Acetobacter aceti melakukan 

metabolisme bersifat aerobik (Edward dan Watton, 

1988). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penambahan molases dengan level 5%, 10%, 

15% dan 20% dapat meningkatkan protein kasar 

yaitu 4,28-5,93% serta dapat menurunkan serat 

kasar yaitu 20,11-9,46% dengan lama pemeraman 

7 hari. 

2. Proporsi penambahan molases yang paling baik 

untuk meningkatkan kandungan protein kasar dan 

menurunkan serat kasar padatan lumpur organik 

unit gas bio yang diperam selama 7 hari yaitu 

sebanyak 15% dengan nilai protein kasar 5,93% 

dan serat kasar 11,29%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan 

bahwa penggunaan molases dalam proses pemeraman 

padatan lumpur organik unit gas bio tidak lebih dari 15%, 

dan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

manfaat sludge untuk pakan ternak non-ruminansia dan 

pseudo-ruminansia. 

 

 



 

56 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adrianto, A., Setiadi T, Syafilla M, Liang OB. 2001. 

Studi kinetika reaksi hidrolisis senyawa 

kompleks organic dalam proses biodegradasi 

anaerob. J Biosains 1: 1- 

Anggorodi, R. 1994. Ilmu Makanan Ternak. Penerbit PT 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Anonymous. 2008. Komposisi Gas yang Terdapat dalam 

Biogas. http://www.energi.lipi.go.id 

    . 2009. Pengawetan Pakan dengan Pembuatan 

Silase. 

http://tonysapi.multiply.com/journal/item/18. 

AOAC. 1990. Official Methods of Analysis of the 

AOAC. AOAC Inc. Arlington. Virginia. 

Bambang. 2001. Pedoman Meramu Pakan Ikan. 

Kanisius. Yogyakarta. 

Bata, M. 2008. Pengaruh Molases pada Amoniasi Jerami 

Padi Menggunakan Urea Terhadap Kecernaan 

Bahan Kering dan Bahan Organik In Vitro. 

Agripet : Vol (8) No.2: 15-20. Fakultas 

Peternakan, Unsoed Purwokerto, Jawa Tengah. 

Bryant, M.D. 1976. The Microbiology of Anaerobic 

Degradation and Methanogenesis With Special 

Referance to Sewage. Department of Dairy 

http://www.energi.lipi.go.id/
http://tonysapi.multiply.com/journal/item/18


 

57 

 

Science And Microbiology. University of 

Illinoois. Urban Illinois. 

Burke, D.A. 2001. Options For Recovering Beneficial 

Products From Dairy Manure. 

Www.Energimaking.com. 

Cahya, S. U., dan S. Sumarsih. 2010. Pengaruh  

Penambahan  Aras  Ekstrak  Kubis Sortir dan  

Lama  Pemeraman  Terhadap Kandungan  

Nutrisi  Silase  Ikan. Jurnal  Kesehatan. Vol.3, 

No.  I. Fakultas  Peternakan Universitas  

Diponegoro. 

Chuzaemi,S dan Hartutik. 1998. Nutrisi Ruminansia. 

FakultasPeternakan Universitas Brawijaya. 

Malang. 

Collision, A. E. 1979. Feeds and feeding. 2-nd ed. A 

Prentice Hall Company, Reston. Earthscan. 

London. 

Ecoshopy, 2006. Mikroba Dalam Rumen Sapi . http:// 

www. Damandiri.or.id Diakses pada Tanggal 14 

Januari 2013 

Edward, B. and F. Watton. 1988. Ilmu Pangan. Jakarta : 

UI Press 

Elizabeth C.P. and Paul N.C. 1981. Biogas Production 

and Utilization. Ann Arbor Science Publishers 

inc/The Butterworth Group. Michigan. 

Eulis T.M., 2009. Biokonversi Limbah Industri 

Peternakan.UNPAD PRESS. Bandung. 

http://www.energimaking.com/


 

58 

 

Fardiaz, S. 1992. Mikrobiologi Pangan Edisi I. PT. 

Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 

Gaur, A.C. 1983. A Manual of Rural Composting. Food 

and Agricultural Organization, Rome. 

Harahap, F., Apandi, M. dan Ginting, S. 1978. Teknologi 

Gas Bio. Pusat Teknologi Pembangunan. Institut 

Teknologi Bandung. Bandung 

Harahap, N. 1994 Pengolahan Limbah Bagase Pabrik 

Gula Sei Semayang Menjadi Gas Bio, Pasca 

Sarjana IPB, Bogor. 

Hariyum A. 1986.  Pembuatan protein sel tunggal,  PT 

Waca Utama Pramesti, h1 

Hartono, R. 2009. Produksi Biogas dari Jerami Padi 

dengan Penambahan Kotoran Kerbau. Seminar 

Nasional Teknik Kimia Indonesia – SNTKI 

2009 ISBN 978-979-98300-1-2. Bandung, 19-20 

Oktober 2009.  

Hidayat, N.M.C.,dan Suhartini. 2006. Mikrobiologi 

Industri . Andi.Jakarta. 

Hidayati, Y.A., E. Harlia, E.T. Marlina. 2010. Deteksi 

Jumlah Bakteri Total dan Koliform Pada 

Lumpur hasil Ikutan Pembentukan Gasbio dari 

Feses Sapi Perah (Detection Total Bacteria 

Amount and Coliform in Sludge Biogas from 

Dairy Cattle Feces). Jurnal Ilmu Teernak, Juni 

2010, Vol. 10 No. 1, 17-20. 



 

59 

 

Hungate, R.E. 1966. The Rumen and Its Microbes. New 

York: Academic Press. 

Hungate, R.E. 1988. The Ruminant and The Rumen. 

Applied Science. Academic Press, New York. 

Irawan S., dan Utama. 2012. Komponen Proksimat Pada 

Kombinasi Padatan lumpur organik unit gas bio 

Dan Erami Jagung Yang Difermentasi Dengan 

Berbagai Aras Isi Rumen Kerbau. Animal 

Agriculture Journal Fakultas Peternakan dan 

Pertanian Universitas Diponegoro, 1(2), 17–30. 

Iswanti. 2000. Pengaruh Pemberian Limbah Biogas 

(Sludge) Yang Berbeda Dalam Ransum 

Terhadap Pertumbuhan Benih Ikan Nila GIFT 

(Oreochromis sp). Skripsi. Fakultas Perikanan 

Universitas Brawijaya Malang. 

Jodoanidjoyo RM. Said G dan Hartoto L. 1986. 

Biokonversi (transformasi mikrobial), Dep. 

Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan 

Tinggi, PAU-Bioteknologi, IPB, h131. 

Jouany, J.P. 1991. Rumen Microbial Metabolism and  

Ruminant Degistion. Institute National De La 

Recherche  Agronomique Edition, Paris. p. 165-

178. 

Junus, M. 1995. Teknik Membuat dan Memanfaatkan 

Unit Gas Bio. Gajah Mada  

Juwita, R. 2012. Studi Produksi Alkohol dari Tetes Tebu 

(Saccharum Officinarum L) Selama Proses 



 

60 

 

Fermentasi. Skripsi. Fakultas Pertanian 

Universitas Hasanuddin. Makasar. 

Komar, A. 1984. Teknologi Pengolahan Jerami sebagai 

Makanan Ternak. Cetakan Pertama. Yayasan 

Dian Grahita. Bandung. Dalam: Irawan 

S.,Utama. (2012). Komponen Proksimat pada 

Kombinasi Padatan lumpur organik unit gas bio 

dan Erami Jagung yang Difermentasi dengan 

Berbagai Aras Isi Rumen Kerbau. Animal 

Agriculture Journal Fakultas Peternakan dan 

Pertanian Universitas Diponegoro, 1(2), 17–30. 

Mara, D.  Domestic Wastewater Treatment in 

Developing Countries.  

Maramba, F.D., 1978, Biogas and Waste Recycling, 

Maya Farm, Manila, Philippines. 

Martin,C., M. Doreau, D. P. Morgavi. 2008. Methane 

Mitigation in Ruminants: From Rumen 

Microbes To The Animal. Inra, Ur 1213, 

Herbivores Research Unit, Research Centre of 

Clermont-Ferrand-Theix, F-63122 St Genès 

Champanelle,France. 

Masuda, Y., Junus, M.,  Onba,  N.,  Shimojo, M.,  and 

Furuse, M.  2000. Effect of Urea Molases on 

Napiergrass Silage Quality.  Asian-Aust. J. 

Anim. Sci. 13 (11) : 1542-1547. 

McDonald, P., R. A. Edward, J. F. D. Greenhalgh, and C. 

A. Morgan. 2002. Animal Nutrition. 6thEdition. 

Prentice Hall. New York. 



 

61 

 

McDonald, P., R.A. Edward and J.F.D. Greenbalg. 1994. 

Animal Nutrition. 4
th

 Ed. Longman Scientific 

and Technical, Harlow. 

Muljono, J., dan A.A Daewis. 1990. Teknologi  

Fermentasi. Pusat  Antara  Universitas 

Bioteknologi, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Murray RK. Granner DK dan Rodwell VW. 2003. 

Harper’s illustrated Biochemistry.  27 th edition. 

United Stated : McGraw-Hill. 2003. h.14 

Oman. 2003. Kandungan Nitrogen Pupuk Cair Dari Hasil 

Penambahan Urine Pada Limbah Keluaran 

Instalasi Gas Bio Dengan Masukan Feces Sapi. 

Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian 

Bogor. 

Paturau, J.M. 1982. By-products of the Cane Sugar 

Industry. Elsevier Scientific Publishing Co. 

Amsterdam. 

Pringgomulyo, W. 1980.  Petunjuk Praktek Kimia 

Industri. Volume ke-3. Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Priyanto, A. 2008. Pemanfaatan Limbah Biogas Sebagai 

Pengganti Pakan Pellet Komersial untuk 

Meningkatkan Pertumbuhan Benih dan 

Perkembangan Kematangan Gonad Lele Dumbo 

(Clarias gariepinus). Skripsi Fakultas Perikanan 

Universitas Brawijaya Malang. 



 

62 

 

Purwadaria, T., I. P. Kompian, J. Danna., Supriyati., E. 

Sudjatmika. 2003. lsolasi  dan Penapisan  

Probiotik  Unggas  dan Pertumbuhannya  pada  

Berbagai  Sumber Gula. Balai  Penelitian  

Ternak, Bogor. 

Rahman. 1993. Pengantar Ilmu Fermentasi. Mediatama 

Sarana Perkasa, Jakarta. 

Rakhmawati. 2000. Pengaruh Limbah Biogas (Sludge) 

dalam Ransum Pakan Terhadap Perkembangan 

Kematangan Gonad Calon Induk Ikan Nila Gift 

Betina. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas 

Brawijaya Malang. 

Rustidja, 2001. Unit Bio-Gas Dan Pemanfaatan 

Limbahnya untuk Pakan Ikan. Fakultas 

Perikanan. Universitas Brawijaya. Malang. 70 

hal. 

Schmid, G. 2007. Biogas Utilization. http: //www. 

gtz.de/gate/  techinfo /biogas 

/appldev/operation/utilizat.html. 

Singh. S., P. Goswami,  R. Singh, and  K. J. Heller. 2009. 

Application  Of  Molecular Identification  Lools  

For  Lactobacillus,  With A Focus  On  

Discrimination  Between  Closely Related  

Species. Food Science and  Technol' 42:448457. 

Sinurat, A.P., T. Purwadaria, J. Rosida, H. Surachman, 

H. Hamid, dan I.P. Kompiang. 1998. Pengaruh 

Suhu Ruang Fermentasi Dan Kadar Air Substrat 

Terhadap Nilai Nutrisi Produk Fermentasi 



 

63 

 

Lumpur Sawit. Jurnal Ilmu Ternak dan 

Veteriner Vol. 3 No. 4 Th. 1998 

Siregar, S.B. 1994. Ransum Ternak Ruminansia. Penebar  

Swadaya, Jakarta. 

Sjofjan, O. 1996. Rekayasa Fermentasi Campuran  

Limbah Tepung Tapioka dan Kotoran Ayam 

Kering. Laporan Penelitian  Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Soejono, M. 1990. Petunjuk Laboratorium Analisis dan 

Evaluasi Pakan. Fakultas Peternakan Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Steel, R. G. D. dan J. H. Torrie. 1993.  Prinsip  dan 

Prosedur Statistik Suatu  Pendekatan Biometrik. 

Cetakan  ke-4. Gramedia  Pustaka Utama,  

Jakarta (Diterjemahkan  oleh Bambang 

Sumantri). 

Suparjo, R. Murni, Akmal, dan B. L Ginting. 

2008
a
.Klasifikasi Limbah untuk Bahan Pakan 

Ternak. http://jajo66.files.wordpress.com.  

Suparjo, R. Murni, Akmal, dan B. L Ginting. 2008
b
. 

Potensi dan faktor pembatas pemanfaatan 

limbah sebagai pakan ternak. 

http://jajo66.files.wordpress.com 

Suprihatin, 2010. Teknologi Fermentasi. Penerbit 

UNESA University Press. ISBN : 978-602-

8915-50-2 

http://jajo66.files.wordpress.com/


 

64 

 

Suryatika, R. Dalem, N. Simpen dan N. S. Miwada. 

2011. Pelatihan Teknologi Fermentasi 

Kombinasi Feses Sapi dan Babi Dalam Digester 

Mobile Sebagai Upaya Produksi Bioenergi 

Alternatif. Udayana Mengabdi10 (1): 51 - 54 

ISSN: 1412-0925. 

Sutardi, T. 1980. Landasan Ilmu Nutrisi. Departemen 

Ilmu Makanan Ternak. Fakultas Peternakan. 

Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Sutardi, T. 1981. Sapi Perah dan Pemberian 

Makanannya. Departemen Ilmu Makanan 

Ternak. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian 

Bogor, Bogor. 

Sutoro, A.K. (2010). Isolasi dan Identifikasi Kapang 

Pereduksi Fosfat dari Berbagai Bioaktivator. 

Skripsi Jurusan Biologi, Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya. 

Thalib, A. 2008. Buah Lerak Mengurangi Emisi Gas 

Metana Pada Hewan Ruminansia. Warta 

Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Vol 30 

N0 2. 

Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprojo, S. 

Prawirakusumo dan S. Lebdosukoyo. 1989. 

Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada 

University Press. Yogyakarta. 

Volk, W. A dan Wheeler. 1992. Mikrobiologi Dasar.  

Jilid  2. Edisi Kelima.  Erlangga, Jakarta. 



 

65 

 

Wahyono, D.E. dan R. Hardianto. 2004. Pemanfaatan 

Sumberdaya Pakan Lokal untuk Pengembangan 

Usaha Sapi Potong. Lokakarya Nasional Sapi 

Potong. 

Winarno, F.G., 1992. Kimia Pangan dan Nutrisi. Penerbit 

PT Gramedia Jakarta. 

Yurmiati H., K. Suradi dan Wiradana. 2008. 

Pemanfaatan Bio-Sludge Feses Sapi Perah 

Dalam Ransum Kelinci Terhadap Kuantitas 

Pelt. Fakultas Peternakan Universitas 

Padjadjaran. 

Zaborsky O.R. 1998. Biohydrogen. New York: Plenum 

Pr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Metode analisis protein kasar dengan 

metode Kjeldahl 

 

Kadar protein kasar ditentukan dengan  metode Kjeldahl 

(AOAC, 1990).  

Cara kerja: 

- Sejumlah kecil sampel ditimbang (kira-kira 

memerlukan 3-10 ml 3-10 ml HCL 0,01 N atau 

0,02 N. 

- Masukkan kedalam labu Kjeldhal 30 ml. 

Selanjutnya ditambahkan 1 g K2SO4, 40 mg HgO, 

dan 20 ml H2SO4.  

- Jika sampel lebih dari 15 mg, ditambahkan 0,1 ml 

H2SO4 untuk setiap 10 mg baha organik di atas 

15  mg.  

- Tambahkan beberapa batu didih. Sampel didihkan 

selama 1-1,5 jam sampai cairan menjadi jernih, 

kemudian dinginkan.  

- Isi labu Kjeldhal dipindahkan ke dalam alat 

destilasi. Labu kemudian dicuci dan dibilas 5-6 

kali dengan 1-2 ml air. 

- Air cucian dimasukkan  ke dalam alat destilasi 

dan tambahkan 8-10 ml larutan NaOH Na2S2O3.  

- Erlenmeyer 125 ml yang berisi 5 ml larutan 

H3BO3 dan 2-4 tetes indicator (campuran 2 bagian  
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Lanjutan lampiran 1 

metil merah 0,2% dalam alhohol dengan 1 bagian 

metilen blue 0,2% dalam alkohol) diletakkan di 

bawah kondesor.  

- Ujung tabung kondensor harus terendam dalam 

larutan H3BO3. Selanjutnya dilakukan destilasi 

sampai diperoleh kira-kira 15 ml destilat dalam 

erlenmeyer. Tabung kondesor dibilas dengan air 

dan ditampung dalam erlenmeyer yang sama.  

- Isi erlenmeyer diencerkan sampai kira-kira 50 ml, 

kemudian dititrasi dengan HCL 0,02 N sampai 

terjadi perubahan warna menjadi abu-abu. Hal 

yang sama juga dilakukan terhadap blanko. 

Penentuan kadar protein ditentukan persamaan 

berikut : 

% N = (ml sampel – ml blanko) x N Hli x 14.007 

x 100%mg sampel 

% Protein = % N x faktor koreksi (6,25) 
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Lampiran 2. Metode analisis searat kasar dengan 

metode Weende 

Serat kasar adalah semua bahan organik yang 

tidak larut dalam H2SO4 0,3N dan dalam NaOH 1,5N 

yang berturut-turut dipanaskan selama 0,5 jam. Pereaksi : 

H2SO4  0,3N = 8,4 ml/l, NaOH 1,5N =  64,51 g/l, Aceton  

50% = 129,03 ml/l 

Cara kerja : 

- Timbang sample 0,5 g lalu dimasukkan kedalam 

tabung reaksi 

- Tambahkan 30 ml H2SO4 0,3 N dan direfluks 

selama 30 menit 

- Tambahkan 15 ml NaOH 1,5 N kemudian direfluks 

selama 30 menit dan disaring dengan menggunakan 

sintered glass no.1 sambil diisap dengan pompa 

vakum 

- Cuci dengan menggunakan 50 cc air panas, 50 cc 

H2SO4 0,3 N, 50 cc air panas dan 50 cc alcohol 

- Keringkan dalam oven pada suhu 105
0
C selama 8 

jam atau biarkan bermalam lalu dinginkan dalam 

desikator selama 30 menit kemudian ditimbang (a 

gram). 

- Tanurkan selama 3 jam lalu dimasukkan kedalam 

desikator selama 30 menit kemudian ditimbang (b 

gram). Rumus:       a – b  

 Kadar Serat Kasar = ------------------  x 100%
 

    Berat contoh  
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Lampiran 3. Pengaruh penambahan molases 

terhadap protein kasar padatan 

LOUGB 

Ulanga

n 

Perlakuan Jumla

h P0 P1 P2 P3 P4 

1 3.48 4.83 4.61 6.23 5.43 24.58 

2 4.75 5.69 5.65 5.76 4.49 26.34 

3 3.87 4.41 5.57 5.78 4.23 23.86 

4 4.63 3.98 3.96 5.47 4.67 22.71 

5 4.66 5.26 5.34 6.43 5.23 26.92 

Jumlah 

21.3

9 

24.1

7 

25.1

3 

29.6

7 

24.0

5 124.41 

Rataan 4.28 4.83 5.03 5.93 4.81 

S.D 

0.56

9 

0.67

5 

0.72

3 

0.38

8 

0.50

5 

               (  )  

∑ ∑      
   

 

i= 

     
 

 

∑ ∑      
   

 

i= 
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Lanjutan lampiran 3. 

Jumlah Kuadrat (JK)  otal =∑∑    - FK
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Lanjutan lampiran 3. 
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Lanjutan lampiran 3. 

     
     

     
       

Tabel Analisis Ragam kandungan protein kasar padatan 

LOUGB 

SK 

D

b JK KT Fhit 

F0.0

5 

F0.0

1 

Perlakua

n 4 7.276 

1.81

9 

**5.32

3 

2.87

0 

4.43

0 

Galat 20 6.835 

0.34

2 

   

Total 24 

14.11

1 

    Keterangan : **F hitung ≥ F tabel  % , maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P≤0,0 ) 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

Tabel Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

P 2 3 4 5 

R(4,20,4.430) 4,02 4,22 4,33 4,40 

DMRT 1% 1,051 1,103 1,132 1,150 

 

Keterangan:  R(4; 20; 4,430) 

4= jumlah perlakuan – 1 

20= db galat 

4,430= f tabel taraf beda nyata 1% 
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Lanjutan lampiran 3. 

DMRT 1% 2 = R.√           

  = 4,02. √        

   = 1,051 

 

Perlakuan Rata-

rata 

DMRT 

1% 

Rata-rata + 

DMRT 1% 

Notasi 

P0 4,28 1,051 5.331 a 

P4 4,81 1,103 5.913 a 

P1 4,83 1,232 5.962   ab 

P2 5,03 1,150 6.180   ab 

P3 5,93      b 
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Lampiran 4. Pengaruh penambahan molases 

terhadap serat kasar padatan 

LOUGB 

 

Ulanga

n 

Perlakuan Jumla

h P0 P1 P2 P3 P4 

1 19.31 

13.6

6 

12.3

5 

10.8

9 

10.1

3 66.34 

2 20.24 

14.5

5 

11.2

7 

11.4

1 9.47 66.94 

3 19.78 

12.7

2 

12.0

1 

10.8

4 8.87 64.22 

4 21.09 

13.7

7 

11.3

2 

12.1

9 9.59 67.96 

5 20.12 

13.1

9 

13.4

7 

11.1

3 9.23 67.14 

Jumlah 

100.5

4 

67.8

9 

60.4

2 

56.4

6 

47.2

9 332.60 

Rataan 20.11 

13.5

8 

12.0

8 

11.2

9 9.46 

S.D 0.657 

0.68

5 

0.90

0 

0.55

1 

0.46

6 
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∑ ∑      
   

 

i= 

     
 

 

∑ ∑      
   

 

i= 
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Lanjutan lampiran 4. 
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Lanjutan lampiran 4. 
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Lanjutan lampiran 4. 

Tabel Analisis Ragam kandungan serat kasar padatan 

LOUGB 

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

Perlakuan 4 333.489 83.372 **186.844 2.870 4.430 

Galat 20 8.924 0.446 

   Total 24 342.413         

Keterangan : **F hitung ≥ F tabel  % , maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P≤0,0 ) 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

Tabel Uji Jarak Bberganda Duncan 1% 

P 2 3 4 5 

R(4,20,4.430) 4,02 4,22 4,33 4,40 

DMRT 1% 1,201 1,261 1,294 1,314 

 

Keterangan:  R(4; 20; 4,430) 

4= jumlah perlakuan – 1 

20= db galat 

4,430= f tabel taraf beda nyata 1% 

 

DMRT 1% 2 = R.√           

  = 4,02. √        

   = 1,201 
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Lanjutan lampiran 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-

rata 

DMRT 

1% 

Rata-rata + 

DMRT 1% 

Notasi 

P4 9,46 1,201 10,661 a 

P3 11,29 1,261 12,551    b 

P2 12,08 1,294 13,374    b 

P1 13,58 1,314 14,894       c 

P0 20,11             d 
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Lampiran 5. Pengaruh penambahan molases 

terhadap nilai pH padatan LOUGB 

Ulangan 
Perlakuan Jumla

h P0 P1 P2 P3 P4 

1 7.2 5.6 4.4 4.3 4.1 25.60 

2 7.1 5.4 4.3 4.2 4.0 25.00 

3 7.3 5.5 4.5 4.3 4.1 25.70 

4 7.2 5.4 4.4 4.3 4.2 25.50 

5 7.4 5.7 4.5 4.2 4.0 25.80 

Jumlah 

36.2

0 

27.6

0 

22.1

0 

21.3

0 

20.4

0 127.60 

Rataan 7.24 5.52 4.42 4.26 4.08 

S.D 

0.11

4 

0.13

0 

0.08

4 

0.05

5 

0.08

4 
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Lanjutan lampiran 5. 
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Lanjutan lampiran 5. 
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Tabel Analisis Ragam nilai pH Padatan LOUGB 

SK Db JK KT Fhit 

F0.

1 

F0.0

5 

F0.0

1 

Perlakua

n 4 

34.82

2 

8.70

5 

**926.10

6 

2.2

5 

2.87

0 

4.43

0 

Galat 20 0.188 

0.00

9 

    

Total 24 

35.01

0 

     Keterangan : **F hitung ≥ F tabel  %, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P≤0,0 ) 
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Lanjutan lampiran 5. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

Tabel Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

P 2 3 4 5 

R(4,20,4.430) 4,02 4,22 4,33 4,40 

DMRT 1% 0,174 0,183 0,188 0,191 

 

Keterangan:  R(4; 20; 4,430) 

4= jumlah perlakuan – 1 

20= db galat 

4,430= f tabel taraf beda nyata 1% 

 

DMRT 1% 2 = R.√           

  

= 4,02. √        

 = 0,174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Lanjutan lampiran 5. 

 

Perlakuan Rata-rata DMRT 

1% 

Rata-rata 

+ DMRT 

1% 

Notasi 

P4 
4,08 

 
0,174 4,254 a 

P3 
4,26 

 
0,183 4,443    b 

P2 
4,42 

 
0,188 4,608    b 

P1 
5,52 

 
0,191 5,711       c 

P0 7,24             d 
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Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 7. Kolam Oksidasi 

     

Gambar 8. Pengambilan Sampel 
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Gambar 9. Padatan LOUGB 

       

Gambar 10. Proses Inkubasi 

 

Gambar 11. Pengeringan Sampel 

 


