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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Padatan dan Cairan Lumpur Organik Unit Gas 

Bio 

Lumpur organik unit gas bio yang dipakai adalah 

padatannya, yang berumur 10 hari. Jumlah sampel 

lumpur organik 80 Kg, didapatkan perbandingan antara 

padatan lumpur organik basah 43% dan cairan lumpur 

organik sebesar 62%. Setelah pengeringan diperoleh hasil 

9,375%. Banyaknya air yang masuk kedalam padatan 

menunjukkan bahwa banyak pula mikroorganisme yang 

mencerna serat kasar. Jumlah cairan lumpur organik 

diperoleh hasil jumlah air yang menguap sebesar 55%. 

Perbandingan antara endapan cairan lumpur organik 31% 

dan endapan cairan lumpur organik kering 6,8%. 

Berdasarkan presentase lumpur organik diperoleh data 

seperti pada Tabel 3. berikut ini: 
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Tabel 3. Persentase lumpur organik 

No. Uraian Kg/L % 

1. Jumlah Sampel 

LO 

80 Kg - 

2. Jumlah Padatan 

LO Basah 

35 Kg 43 

3. Jumlah Cairan 
LO 

45 L 62 

4. Jumlah Padatan 
LO Kering 

7,5 Kg 9,375 

5. Jumlah Endapan 
Cairan LO 

15,5 gr/L 31 

6. Jumlah Endapan 

Cairan LO 
Kering 

3,4 gr/L 6,8 

Sumber : Data Primer, 2014 

Keterangan : 
 LO = Lumpur organik 

 
Besarnya penyusutan berat padatan lumpur 

organik dikarenakan masih tingginya kandungan air yang 

terdapat pada sampel lumpur organik. Murni dkk. (2008), 

limbah yang berasal dari ternak dan produk perikanan 

mempunyai kandungan air yang tinggi, sehingga perlu 

pengurangan kadar air. Pengeringan mampu mengurangi 

kerapatan jenis beberapa limbah ternak sekitar 20%-30% 

dari volume awal. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

bila diberikan sebagai konsumsi pakan ternak ternak 

kelinci yang mana dapat dijadikan sebagai pakan pellet. 
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4.2  Campuran Padatan dan Pupuk Cair Nabati 

Berdasarkan hasil pencampuran padatan dan 

pupuk cair nabati pada lampiran 1 dapat diperoleh hasil 

yang dapat ditunjukkan pada Tabel 4. dan Tabel 5. 

Berikut ini diperoleh presentase perbandingan antara 

sampel padatan kering dan sampel pupuk cair nabati pada 

masing-masing proporsi pupuk cair nabati. Hal ini 

menunjukkan penambahan berat sampel pada 

penambahan pupuk cair nabati. 

 
Tabel 4. Persentase campuran lumpur organik dengan 

pupuk cair nabati 

No.  Uraian  Proporsi Pupuk Cair 
Nabati 

1%  2%  3%  

1. Jumlah Sampel 

Padatan Kering 
(Kg) 

33,3 33,3 33,3 

2. Jumlah Sampel 
Pupuk Cair Nabati 
(mL) 

1 2 3 

3. Berat Sampel 
Setelah Dicampur 

Pupuk Cair Nabati 
(Kg/mL) 

3,5 4 4,5 

Sumber : Data Primer, 2014 
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Tabel 5. Lumpur organik setelah perlakuan 

No. Uraian Proporsi Pupuk Cair Nabati 

1% 2% 3% 

1. Berat Sampel 

Setelah 
Pemeraman 

0,86 0,95 0,61 

2. Berat Sampel 
Setelah di 
Oven (60°C) 

8,03 6,77 7,39 

Sumber : Data Primer, 2014 

Pada Tabel 5. menyatakan bahwa penurunan berat 

pada sampel, dikarenakan terjadinya pemeraman pada 

padatan lumpur organik. Lampiran 1 menunjukkan 

penurunan berat pada lama pemeraman dan penambahan 

proporsi pupuk cair nabati. Sesuai dengan pendapat 

Murni dkk. (2008), menyatakan secara  umum medium 

pemeraman menyediakan semua  zat makanan yang 

dibutuhkan oleh mikroba untuk memperoleh energi, 

pertumbuhan, bahan pembentukan sel dan biosintesis 

produk-produk metabolisme. Tergantung pada jenis 

mikroba dan produk yang akan diproduksi setiap 

pemeraman memerlukan medium tertentu karena 

medium yang tidak sesuai dapat menyebabkan 

pertumbuhan jenis produk dan pertumbuhan rasio 

diantara berbagai produk hasil pemeraman bersangkutan 

langsung (Widayati dan Widalestari, 1996). 

Proses pengeringan terjadi selama 1 hari. Dari 

data diatas sampel mengalami penyusutan, hal ini 

dikarenakan kadar air yang menguap dalam padatan 
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lumpur organik unit gas bio. Sesuai dengan pendapat 

Soetanto (2011), menjelaskan bahwa pengeringan adalah 

operasi rumit yang meliputi perpindahan panas dan 

massa secara transien serta beberapa laju proses, seperti 

transformasi fisik dan kimia, yang pada gilirannya dapat 

menyebabkan perubahan mutu hasil maupun mekanisme 

perpindahan panas dan massa. 

 

4.3 Pengaruh Lama Pemeraman Terhadap 

Kandungan Serat Kasar Pada Lumpur Organik 

Unit Gas Bio  

Berdasarkan hasil pengamatan pengaruh lama 

pemeraman terhadap kandungan serat kasar pada lumpur 

organik unit gas bio di lampiran 2 dan 3. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa lama pemeraman tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan serat kasar pada lumpur organik unit gas bio. 

Rataan hasil pengujian kandungan serat kasar dengan 

perlakuan lama pemeraman yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rataan serat kasar pada lumpur organik unit gas 

bio dengan lama pemeraman yang berbeda (%) 

Lama Pemeraman Rata-Rata 

0 jam 30,394±2,99 
12 jam 30,533±2,91  

24 jam 29,812±3,29  
36 jam 30,441±2,92 
48 jam 31,338±2,69 
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 Hasil rataan seperti pada Tabel 6. menunjukkan 

bahwa kandungan serat kasar terendah terdapat pada 

lama pemeraman 24 jam sebesar 29,812±3,29%. Rataan 

kandungan serat kasar pada lumpur organik unit gas bio 

yang diperam pada lama yang berbeda disajikan pada 

Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Kandungan serat kasar lumpur organik unit 
gas bio pada lama pemeraman 

 
Gambar 2 diatas memperlihatkan bahwa 

terjadinya penurunan serat kasar yang berbeda nyata pada 

lama pemeraman tanpa perlakuan sampai 24 jam sebesar 
29,812±3,29% dari kandungan serat kasar tanpa 

perlakuan ke lama pemeraman 24 jam. Pengaruh lama 
pemeraman terhadap kandungan serat kasar pada lumpur 
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organik unit gas bio dapat menimbulkan peningkatan dan 
dapat pula menurunkan kandungan serat kasar. Hal ini 
disebabkan karena semakin lama pemeraman maka akan 

semakin banyak jumlah bakteri yang berasal dari pupuk 
cair nabati, sehingga meningkatkan kandungan serat 

kasar pada lumpur organik unit gas bio (Fardiaz, 1992). 
Penurunan ini disebabkan karena semakin lama 

pemeraman maka akan semakin lama pula bakteri yang 

terdapat pada limbah organik gas bio untuk mendegradasi  

senyawa kompleks serat kasar diantaranya lignin secara 

optimal (Soetanto, 2011). Mikroorganisme sangat 

berperan dalam proses pemeraman karena memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan enzim dalam jumlah 

besar, biasanya mikroorganisme yang berperan dalam 

proses pemeraman yaitu dari golongan bakteri, dan 

khamir. Mikroorganisme tersebut memiliki sel tunggal 

dan mempunyai kapasitas fungsional pertumbuhan, 

reproduksi, pencernaan, asimilasi dan memperbaiki isi 

dalam sel dimana bagi kehidupan tingkat tinggi sudah 

didistribusikan ke jaringan-jaringan, oleh karena itu dapat 

diantisipasi bahwa sel tunggal merupakan wujud 

kehidupan yang lengkap seperti khamir yang memiliki 

produktivitas enzim dan kapasitas fermentatif yang tinggi 

dibandingkan dengan mahluk hidup yang lainnya 

(Rachman, 1989).   

Penurunan kandungan serat kasar pada padatan 

lumpur organik unit gas bio terjadi karena perlakuan 

waktu pemeraman dapat menyebabkan perubahan 

struktur dinding sel. Perubahan terkandung dalam lumpur 
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organik unit gas bio mampu memecahkan ikatan 

lignoselulosa dan lignohemiselulosa, serta melarutkan 

silika dan lignin yang terdapat dalam dinding sel bahan 

pakan berserat (Astuti, 2007). Selain itu menurut Untung 

(2012), enzim, yang dihasilkan bakteri dalam proses 

pemeraman mengubah komposisi dan struktur dinding 

sel padatan lumpur organik unit gas bio yang dapat 

melonggarkan atau membebaskan ikatan antara lignin 

dan selulose atau hemiselulosa, yaitu dengan jembatan 

hidrogen antara lignin dan selulose atau hemiselulose. 

Pada proses pemeraman peristiwa yang terjadi 

adalah suatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh 

energi-energi metabolit yang khas berada dalam sistem 

biologis hidup. Perubahan kimia oleh aktivitas enzim 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut meliputi 

perubahan molekul-molekul kompleks atau senyawa-

senyawa organik seperti protein, karbohidrat dan lemak 

menjadi molekul sederhana dan mudah dicerna (Utama, 

2008). 

 

4.4  Pengaruh Proporsi Pupuk Cair Nabati Terhadap 

Kandungan Serat Kasar Pada Lumpur Organik 

Unit Gas Bio 

Berdasarkan pada hasil penelitian seperti 

lampiran 3 menunjukkan bahwa proporsi pupuk cair 

nabati dalam bahan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kandungan serat kasar (LOUGB). Adapun 

perbedaan proporsi pupuk cair nabati dapat dilihat pada 

Tabel. 7. 
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Tabel 7. Rataan serat kasar pada lumpur orgnik unit gas 

bio dengan pemberian proporsi pupuk cair 

nabati yang berbeda (%) 

Proporsi Pupuk Cair Nabati Rata-Rata 

1% 29,988±2,79ab 

2% 32,015±3,08c 

3% 29,508±2,01a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Hasil rataan menunjukkan bahwa semakin tinggi 

proporsi pupuk cair nabati maka akan menurunkan 

kandungan serat kasar pada lumpur organik unit gas bio. 

Hasil uji beda nyata terkecil menunjukkan bahwa 

pemberian proporsi pupuk cair 3% tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan proporsi pupuk cair nabati 1% 

(P>0,05) tetapi memberikan perbedaan nyata (P<0,01) 

dengan perlakuan proporsi pupuk cair nabati 2%. Tingkat 

kandungan air yang optimum dalam bahan pakan kurang 

lebih 55-65% dalam proses ensilase akan dapat 

memudahkan proses fermentasi dan tingginya 

konsentrasi asam butirat dan N-amonia mengakibatkan 

degradasi protein, pembentukan toksin dan kehilangan 

bahan kering serta energi (Krishna dan Levi, 2005). 
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Gambar 3. Kandungan serat kasar lumpur organik unit 

gas bio pada proporsi pupuk cair nabati yang 

berbeda. 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi 

proporsi pupuk cair nabati maka akan semakin rendah 

kandungan serat kasarnya. Hasil rataan menunjukkan 

bahwa proporsi pupuk cair nabati sebesar 1% 

menghasilkan kandungan serat kasar sebesar 

29,988±2,79% kemudian mengalami kenaikan serta 

penurunan  seiring dengan aktivitas mikroba dan 

meningkatnya proporsi pupuk cair nabati dengan nilai 

masing-masing sebesar 32,015±3,08%, dan 

29,508±2,01% pada proporsi pupuk cair nabati 2% dan 

3%. Hal ini berkaitan dengan bahan kering dimana 
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semakin tinggi kandungan air pada bahan akan 

menyebabkan kandungan bahan keringnya semakin 

rendah pula.  

Penurunan kadar serat kasar pada perlakuan ini 

disebabkan karena enzim yang dihasilkan oleh bakteri 

probiotik dalam pupuk cair nabati seperti Basillus sp., 

Lactobacillus sp., Acetobacter sp., Rhodopseudomonas 

sp., Nitrobacter, Saccharomyces, Actinomycetes, Mineral 

& Vitamin Mix (Untung, 2012), mampu memecah 

selulosa selama proses pemeraman menjadi glukosa. 

Enzim selulosa merupakan enzim komplek yang bekerja 

secara bertahap atau bersamaan untuk memecah selulosa 

menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa yang dihasilkan 

dari subtrat akan dipergunakan sebagai sumber karbon 

dan energi. Selain itu semakin lama waktu pemeraman 

menyebabkan terjadinya perombakan aktifitas  bakteri 

yang dapat merenggangkan ikatan lignoselulosa dan 

ikatan lignohemiselulosa semakin lama sehingga 

sebagian komponen serat dapat larut. Hal ini sesuai 

pernyataan Widayati dan Widalestari (1996), yang 

menyatakan bahwa dalam proses pemeraman, mikroba 

dapat memecah komponen yang kompleks menjadi zat-

zat yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh 

ternak, serta dapat memecah selulosa dan hemiselulosa 

menjadi gula sederhana dan turunannya yang mudah 

dicerna. 
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4.5  Interaksi Lama Pemeraman dan Proporsi Pupuk 

Cair Nabati Terhadap Kandungan Serat Kasar 

Pada Lumpur Organik Unit Gas Bio 

Hasil analisis ragam pada lampiran 1 

menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan lama 

pemeraman sampai 48 jam dan peningkatan proporsi 

pupuk cair nabati memperlihatkan bahwa tidak adanya 

interaksi yang sangat nyata (P>0,05) terhadap kadar serat 

kasar LOUGB. Rataan hasil pengujian kandungan serat 

kasar pada lumpur organik unit gas bio dengan interaksi  

lama pemeraman dan proporsi pupuk cair yang berbeda 

dapat dilihat pada Tabel 8. berikut: 
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Tabel 8. Rataan serat kasar pada lumpur organik unit gas 

bio dengan interaksi lama pemeraman dan 

proporsi pupuk cair nabati yang berbeda (%) 

Lama 
Pemeraman 

Proporsi 
Pupuk 
Cair 

Nabati 

Rata-Rata Rata-Rata 

0 jam 1% 31,46±2,80 35,5656±3,23 
2% 29,55±2,71 

3% 30,16±2,74 
12 jam 1% 31,66±2,81 35,7048±3,07 

2% 34,67±2,94 
3% 28,79±2,68 

24 jam 1% 28,84±2,69 34,9839±2,68 

2% 32,74±2,86 
 3% 27,85±2,63 

36 jam 1% 28,97±2,69 35,6122±2,97 
2% 32,61±2,85 
3% 29,73±2,72 

48 jam 1% 29,98±2,73 36,5089±2,54 
2% 34,03±2,91 

3% 30,99±2,78 

 

Hasil rataan seperti pada Tabel 8. menunjukkan 

bahwa kedua faktor perlakuan (lama pemeraman dan 

proporsi pupuk cair nabati) tidak berpengaruh untuk 

menurunkan kadar serat kasar. Rataan kandungan serat 

kasar pada lumpur organik unit gas bio setelah terjadinya 

interaksi lama pemeraman dan pemberian proporsi pupuk 

cair yang berbeda disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Kandungan serat kasar lumpur organik unit 

gas bio pada interaksi lama pemeraman dan 

proporsi pupuk cair nabati yang berbeda. 

 

Lumpur organik unit gas bio pada saat 

dikeringkan akan mudah diremahkan. Ketika ditambah 

dengan pupuk cair nabati yang jumlahnya tinggi maka 

akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme dalam 

lumpur organik unit gas bio semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya waktu lama pemeraman. Akibat 

tingginya mikroorganisme ini maka akan menghasilkan 

enzim yang mampu mengubah ikatan lignoselulosa dan 

lignohemiselulosa, serta melarutkan silika dan lignin 

yang terdapat dalam dinding sel bahan pakan berserat 

pada lumpur organik unit gas bio menurun. Tujuan 

pemeraman, yaitu untuk mengubah selulosa menjadi 

senyawa yang lebih sederhana melalui dipolimerisasi dan 
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memperbanyak protein mikroorganisme, sehingga 

hubungan antara protein kasar dan serat kasar selalu 

berbanding terbalik. Hal ini dapat dilihat  pada Tabel 8. 

bahwa kandungan pada lama pemeraman 24 jam dengan 

proporsi pupuk cair 3% memberikan hasil terbaik 

kandungan serat kasar pada lumpur organik unit gas bio 

sebesar 29,81±3,29%. 

Hal ini berarti kedua faktor perlakuan (lama 

pemeraman dan pemberian proporsi pupuk cair nabati) 

saling mempengaruhi untuk menurunkan kadar serat 

kasar. Pemeraman merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak. Secara 

biokimia, pemeraman merupakan pembentukan energi 

melalui senyawa organik, sedangkan aplikasi ke dalam 

bidang industri diartikan sebagai proses mengubah bahan 

dasar menjadi produk oleh massa sel mikrobia. Dan 

proses pemeraman dapat terjadi jika kontak antara 

mikroorganisme penyebab pemeraman dengan subtrat 

organik yang sesuai. 

Proporsi pupuk cairnabati 3% dan pemeraman 

selama 24 jam dengan kandungan serat kasar sebesar 

29,81±3,29% dalam proses ini membuktikan semakin 

rendahnya kandungan serat kasar. Penurunan ini diduga 

karena kandungan nutrisi yang diperlukan bakteri pada 

proses ini sangat mencukupi sehingga mempengaruhi 

proses degradasi serat. Menurut  Fardiaz (1992), pola 

pertumbuhan mikroba adalah mula-mula lambat (Fase 

lag), karena berusaha adaptasi dengan lingkungan. 
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Kemudian tumbuh cepat (Fase log), yaitu pada saat 

makanan berlimpah. Kemudian akan melambat dan 

stasioner (Fase stasioner), yaitu terjadi saat kondisi 

makanan dalam substrat menipis, kemudian pertumbuhan 

menurun dan menuju kematian (death fase), yaitu terjadi 

jika zat nutrisi dalam substrat atau medium yang 

dibutuhkan mikroba sudah habis. Pakan hijauan 

merupakan sumber serat kasar yang dapat merangsang 

pertumbuhan alat-alat pencernaan pada ternak yang 

sedang tumbuh. Tingginya kadar serat kasar dapat 

menurunkan daya rombak mikroba rumen. Kandungan 

serat kasar pada sludge sebesar 24,3% sedangkan 

kandungan serat kasar yang dibutuhkan bila 

dimanfaatkan untuk pakan kelinci sebesar 11-14%. 

Kandungan air yang tinggi (90%) menyebabkan 

bakteri dalam LOUGB mempunyai media yang 

membantu proses sintesis bahan. Hal ini disebabkan 

karena penurunan bahan kering sejalan dengan 

bertambahnya waktu pemeraman (Arati, 2009). Semakin 

lama waktu pemeraman akan menyebabkan lebih banyak 

air yang terikat dalam substrat itu digunakan oleh bakteri 

untuk pertumbuhan dan perkembangan miseliumnya, 

selain itu semakin lama pemeraman maka akan semakin 

banyak air yang akan menguap ketika proses pemeraman 

terus berlangsung (Krishna dan Levi, 2005).  


