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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Limbah pertanian dan perindustrian memiliki dua 

potensi yang bertolak belakang, yaitu potensi yang 

merugikan dan potensi yang menguntungkan bagi 

manusia. Limbah tersebut berpotensi untuk memberi nilai 

tambah ekonomi bagi masyarakat petani jika dikelola 

dengan baik. Limbah tersebut juga akan menjadi masalah 

bagi masyarakat sekitar area pertanian khususnya dan 

manusia pada umumnya, jika pengelolaannya dilakukan 

dengan baik atau bahkan tidak dikelola.  

Pengolahan limbah kotoran diharapkan dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan dan memperoleh 

keuntungan. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan kotoran ternak sapi potong maupun 

sapi perah sebagai pupuk kandang untuk tanaman, 

sebagai penghasil biogas, bioarang dan campuran bahan 

pakan ternak (Wahyuni, 2013). Kotoran dengan volume 

cukup besar masih memiliki berbagai kandungan 

senyawa, unsur hara dan mikroorganisme, sehingga dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. Kotoran dimanfaatkan 

sebagai pupuk kandang, karena kandungan unsur 

haranya, seperti nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K), 

dibutuhkan tanaman dan kesuburan tanah (Kristanto, 

2002). 

Junus (2006), menyatakan bahwa bio-sludge 

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

Kandungan gizi bio-sludge cukup baik, yaitu kandungan 

protein 13,3%, serat kasar 24,3% dan energy 3651 

kkal/kg. Melihat 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. Selain limbah padat, biogas juga 

menghasilkan limbah cair (slurry).  

Gas bio sebagai energi alternatif sudah semakin 

banyak penggunaanya karena bahan bakar minyak sudah 

semakin langka dan mahal. Selain menghasilkan gas 

sebagai bahan bakar alternatif, instalasi unit gas bio juga 

menghasilkan keluaran (effluent) atau limbah berupa 

lumpur organik yang berbentuk padatan dan cairan. 

Lumpur organik yang berbentuk padatan dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ternak dan 

ikan, sedangkan yang berbentuk cairan dapat digunakan 

sebagai pupuk organik untuk tanaman darat dan air. 

Kualitas produk fermentasi bergantung kepada jenis 

mikroba, dosis dan lama fermentasi, serta media yang 

digunakan. 

Pupuk cair nabati adalah pupuk yang berasal dari 

limbah pertanian (sayuran,buah dan empon-empon). 

Yang mana pupuk cair nabati ini selain dapat digunakan 

sebagai pupuk untuk pertanian juga dapat digunakan 

sebagai pengganti EM-4 untuk ternak. Penelitian dengan 

perlakuan pemeraman terhadap limbah biogas diharapkan 

dapat meningkatkan kandungan bahan organik dan 
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menurunkan kadar serat kasar. Kadar serat kasar dalam 

pakan ternak yang terlalu tinggi jika dikonsumsi ternak 

dapat menurunkan kecernaan, sehingga dilakukan proses 

pengolahan penurunan serat kasar agar tidak 

mempengaruhi kecernaan. Pakan alternatif cocok 

diberikan pada ternak unggas dan non ruminansia 

lainnya, karena dengan kadar serat rendah ternak tersebut 

mampu mencerna dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh lama pemeraman 

dan proporsi pada cair nabati terhadap kandugan serat 

kasar padatan lumpur organik unit gas bio. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Kandungan serat kasar pada lumpur organik unit 

gas bio masih sangat tinggi apabila digunakan sebagai 

pakan ternak non ruminannsia. Untuk itu perlu 

penurunan serat kasar padatan lumpur organik unit gas 

bio.  

Pupuk cair nabati adalah pupuk yang berasal dari 

limbah pertanian (sayuran,buah dan empon-empon). 

Yang mana pupuk cair nabati ini selain dapat digunakan 

sebagai pupuk untuk pertanian juga dapat digunakan 

sebagai pengganti EM-4 untuk ternak.  

Beberapa penelitian penambahan air limbah 

nabati pada padatan lumpur organik unit gas bio memang 

dapat menurunkan kandungan serat kasar, tetapi masih 

kurang optimal.  Oleh karena itu perlu dilakukan 
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penelitian dengan penambahan pupuk cair nabati untuk 

menurunkan kandungan serat kasar. Permasalahannya 

adalah lama dan proporsinya belum ada ukuran yang 

pasti. Sehingga penelitian ini akan melakukan 

penambahan pupuk cair nabati yang dapat digunakan 

untuk menurunkan kandungan serat kasar padatan 

lumpur organik unit gas bio. 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui pengaruh lama pemeraman dan 

proporsi pupuk cair nabati terhadap kandungan 

serat kasar padatan LOUGB. 

2. Mengetahui lama pemeraman dan proporsi 

terbaik untuk penurunan kadar serat kasar 

LOUGB. 

3. Mengetahui interaksi lama pemeraman dan 

proporsi pupuk cair nabati terhadap kandungan 

serat kasar padatan LOUGB. 

 
1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Memastikan ada tidaknya perubahan setelah 

pemberian pupuk cair nabati dengan lama 

pemeraman dan proporsi yang berbeda terhadap 

kandungan serat kasar padatan LOUGB. 

2. Memastikan ada tidaknya perubahan setelah 

pemberian pupuk cair nabati dengan interaksi 

lama pemeraman dan proporsi yang berbeda 

terhadap kandungan serat kasar padatan LOUGB. 
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3. Menentukan proporsi penggunaan pupuk cair 

nabati dan lama pemeraman terhadap kandungan 

serat kasar padatan LOUGB. 

 
1.5  Kerangka Pikir 

Limbah gas bio, bisa disebut dengan lumpur 

organik unit gas bio sangat kaya akan unsur-unsur yang 

dibutuhkan oleh tanaman oleh karena itu sering 

dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Lumpur organik 

unit gas bio juga mengandung unsur-unsur yang lain 

seperti protein, selulose, lignin dan lain-lain yang masih 

bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Junus (2006), menyatakan 

bahwa bio-sludge merupakan padatan sisa hasil 

pembuatan gas bio yang masih mengandung bahan 

organik yang belum terurai. Kandungan gizi bio-sludge 

cukup baik, dengan kandungan protein 13,3%, serat kasar 

24,3% dan energy 3651 kkal/kg. Melihat 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.  

Pupuk cair nabati dibuat dari empon-empon, 

sayuran, buah dan gula merah atau tetes. Di dalam pupuk 

cair nabati terdapat kandung nitrogen (N), fosfor (P) dan 

kalium (K). Pupuk cair nabati menghasilkan mikroba 

probiotik yang memiliki banyak manfaat, yang bisa 

digunakan untuk tanaman, ternak dan manusia. Pupuk 

cair nabati dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

panen dan mencegah pertumbuhan hama (Untung, 2008). 
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Sedangkan manfaat yang dibutuhkan untuk ternak 

biasanya dimanfaatkan sebagai pengganti EM-4 dan 

pakan ternak. Probiotik adalah suatu pakan tambahan 

berupa mikroba hidup yang dapat memberikan pengaruh 

menguntungkan terhadap inang dan lingkungan dengan 

cara memperbaiki keseimbangan mikroba saluran 

pencernaan dan lingkungan (Untung, 2012). 

Penelitian tentang pengaruh lama pemeraman dan 

proporsi pupuk cair nabati terhadap serat kasar padatan 

lumpur organik  unit gas bio dapat menurunkan 

kandungan serat kasar pada padatan LOUGB sehingga 

sebagai bahan pakan ternak dapat ditentukan kandungan 

presentase serat kasar yang baik apabila dikonsumsi oleh 

ternak.  

 

1.6  Hipotesis  

Hipotesis penelitian ini adalah lama pemeraman, 

penambahan pupuk cair nabati  dan interaksinya dapat 

menurunkan kandungan serat kasar dari padatan 

LOUGB. 

 


