
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Potensi kotoran ternak yang semakin hari meningkat 

menyebabkan pencemaran lingkungan seperti bau busuk, 

sumber penyakit dan merusak pemandangan, oleh sebab itu 

dilakukannya pengolahan limbah agar memberikan nilai 

tambah dan meningkatkan perekonomian bagi peternak. 

Pengolahan limbah kotoran ternak diproses sebagai biogas 

(gas bio) dan lumpur organik.  

Gas bio merupakan bentuk  yang berpotensi digunakan 

sebagai pengganti bahan bakar, selain menghasilkan gas, 

juga menghasilkan lumpur organik yang terdiri dari padatan 

dan cairan. Padatan digunakan sebagai bahan pakan ternak 

yang berkualitas, sedangkan pupuk organik  cair yang 

merupakan keluaran (effluent) dari instalasi gas bio 

digunakan untuk tanaman darat maupun tanaman air dan 

mengandung unsur hara tinggi bagi tanaman. 

Lumpur dari gas bio yang telah hilang gasnya (slurry) 

masih banyak mengandungan CO2 (Carbon Dioksida) yang 

tinggi dan belum bisa digunakan untuk tanaman. Penelitian  

memberikan perlakuan persentase air patusan unit gas bio 

yang diharapkan sebagai penambahan oksigen dan media 

algae yang nantinya mampu tumbuh dengan baik serta 

meningkatkan kandungan nutrisi lumpur unit gas bio dan 

kandungan asam amino yang komplit. Penggunaan bibit 

algae yang memanfaatkan lumpur cair dari unit gas bio 

untuk disintesa menjadi bahan makanan pada tumbuhan, 

hal ini dengan adanya proses sintesa berada pada khlorofil 
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dengan bantuan sinar matahari (fotosintesis) akan 

mengakibatkan kandungan CO2 berkurang (Junus, 1995). 

Algae  hijau (Chlorella sp) dapat hidup didalam 

lingkungan oligotropik (miskin nutrien) karena 

kemampuannya untuk mengikat CO2 dan menggunakan 

bahan-bahan anorganik untuk metabolisme fotosintetiknya. 

Algae ini mempunyai peranan dalam ekosistem karena 

mereka dapat mensuplai oksigen. Chlorella sp tumbuh pada 

media yang mengandung cukup unsur hara, seperti 

Nitrogen, Fosfor, Kalsium. Chlorella sp akan tumbuh baik 

pada suhu optimal 25ºC. Nutrisi yang diperlukan algae 

dalam jumlah besar adalah Karbon, Nitrogen, Fosfor, 

Sulfur, Natrium, Magnesium dan Kalsium, sedangkan 

unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah relatif sedikit 

adalah Besi, Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Seng (Zn), 

Silikon (Si), Boron (B), Molibdenum (Mo), Vanadium (V) 

dan Kobalt (Co) (Chumadi,1992). 

Algae untuk pengolahan limbah cair menawarkan 

beberapa keuntungan lebih dari pada pengolahan limbah 

secara tradisional, diantaranya dalam hal efektifitas biaya 

untuk menyisihkan BOD, Posfor, Nitrogen dan dapat 

menghilangkan bakteri patogen dibandingkan sistem 

lumpur aktif. Proses pengolahan limbah cair dengan algae 

dapat ditumbuhkan biomassa dalam jumlah besar (Woertz, 

2007). 

Pakan merupakan faktor utama bagi pertumbuhan 

ternak. Pakan yang memiliki kualitas dan kuantitas 

memadai namun seimbang dengan harga yang cukup 

mahal, sehingga perlu dicari bahan pakan yang alternatif 

dan ekonomis untuk menunjang mutu yang baik yaitu 

lumpur organik unit gas bio yang merupakan suatu cairan 
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yang masih memiliki banyak kehidupan mikroorganisme 

dan masih terkandung nutrisi yang tinggi. Pemanfaatan 

lumpur organik sebagai alternatif media pertumbuhan algae 

adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji, baik 

dimanfaatkan sebagai bahan baku formula media tumbuh 

dan bahan pakan bagi ternak. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh persentase air patusan dalam 

media pertumbuhan algae Chlorella sp ditinjau dari 

kandungan nutrisi, pH, dan suhu. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

      Lumpur organik merupakan keluaran (effluent) dari 

instalasi gas bio, yang masih memiliki kandungan yang 

tinggi dan belum seutuhnya dimanfaatkan dan tidak 

mempunyai nilai ekonomi, bahkan mempunyai nilai 

ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik 

untuk membuang atau membersihkan memerlukan biaya 

yang cukup besar serta semakin sulitnya ruang pembuangan 

yang layak. Lumpur organik ini ditingkatkan melalui 

pengelolaan yang harus cukup layak diterapkan sekaligus 

disertai upaya pemanfaatan sehingga memiliki nilai 

tambah, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh persentase air patusan lumpur organik 

unit gas bio dalam  media pertumbuhan algae Chlorella sp 

ditinjau dari pH, suhu, dan kandungan nutrisi? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui persentase air patusan yang cepat dalam 

media pertumbuhan algae. 
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2. Mengetahui kandungan nutrisi endapan pertumbuhan 

algae dalam media air patusan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Menentukan persentase air patusan yang baik untuk 

media pertumbuhan algae Chlorella Sp. 

2. Menentukan kandungan nutrisi campuran air patusan 

lumpur unit gas bio dalam media pertumbuhan algae. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat mengkaji lebih 

lanjut lagi untuk penelitian selanjutnya dan hasil 

endapan dari pertumbuhan algae dapat diaplikasikan 

pada ternak. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Gas bio merupakan salah satu energy alternative yang 

ramah lingkungan, hal ini disebabkan gas bio yang 

kandungan tersebar adalah methane (CH2) jika terlepas ke 

atmosfer akan menjadi penyumbang terjadinya efek rumah 

kaca, dengan pemanfaatan ini CH4 akan mengalami 

pembakaran sempurna membentuk CO2 yang dilepaskan ke 

lingkungan (Rahayu, 2012). 

 Lumpur organik unit gas bio merupakan pada sisa 

hasil pembuatan gas bio yang masih mengandung bahan 

organik yang belum terurai. Kandungan gizi lumpur 

organik unit gas bio cukup baik, dengan kandungan protein 

13,3 %, serat kasar 24,3 % dan energi 3651 kkal/kg. 

Kandungan gizi yang baik dalam bio-sludge, maka bio 

sludge dari sapi perah dapat dijadikan sebagai bahan baku 

pakan alternatif sebagai sumber serat dan energi (Junus, 

1995).   
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 Penggunaan algae untuk pengolahan limbah cair 

menawarkan beberapa keuntungan lebih daripada 

pengolahan limbah secara tradisional, diantaranya dalam 

hal efektifitas biaya untuk menyisihkan BOD, Posfor, 

Nitrogen dan dapat menghilangkan bakteri patogen 

dibandingkan sistem lumpur aktif, melalui proses 

pengolahan limbah cair dengan algae dapat ditumbuhkan 

biomassa dalam jumlah besar (Woertz, 2007). 

 Proses kultur chlorella sp didalam limbah cair 

menyebabkan transformasi zat-zat organik dan nutrien 

dalam limbah menjadi biomassa algae. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa sistem kultur ini berhasil mengolah 

limbah cair peternakan babi dan mengembalikan organisme 

air lain yang menguntungkan bagi lingkungan (Irhamni, 

2012). 

 Persentase pemberian air patusan lumpur organik unit 

gas bio sebagai  media pertumbuhan algae dengan 

pemberian yang berbeda akan ditinjau dari pH, suhu, 

pertumbuhan algae dan kandungan nutrisi hasil endapan 

pertumbuhan algae chlorella sp.  

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Air patusan LOUGB yang berbeda meningkatkan 

kandungan pH media tanam pertumbuhan algae, lemak 

kasar dan protein kasar endapan. 

2. Air patusan LOUGB yang berbeda menurunkan suhu 

media tanam, serat kasar endapan media tanam algae.  

3. Penambahan air patusan LOUGB meningkatkan media 

pertumbuhan algae Chlorella sp. 
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4. Penambahan air patusan LOUGB meningkatkan 

kandungan lemak, protein dan menurunkan kandungan 

serat kasar. 

 

 

 

  

 


