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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian mulai dilaksanakan bulan Mei hingga bulan Juli 
2018. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sentral Ilmu 
Hayati Universitas Brawijaya dan Laboratorium Bioindustri 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 
pertanian, Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 
3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk uji BMP yaitu timbangan 
digital, manometer, waterbath, botol uji, pH meter, thermometer, 

pipa tiga jalur, jarum suntik dan spatula. Alat yang digunakan 
untuk persiapan inokulum dan sampel yaitu blender, ember, 
dirijen, saringan, dan spatula. Alat yang digunakan untuk 
mengukur kadar air dan kadar abu yaitu oven, muffle, 
timbangan digital, desikator, crucible, spatula. Alat yang 
digunakan untuk mengukur kandungan asam asetat yaitu buret, 
gelas beaker, pipet tetes, gelas ukur.  
3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah limbah makanan yang diperoleh dari Kantin Akademik 
Halalan Toyyiban Universitas Brawijaya. Kotoran sapi (slurry) 
digunakan sebagai inokulum. Limbah ampas tahu dan rumput 
laut liar (Gracilaria sp) digunakan sebagai bahan campuran. 

Alpha selulosa digunakan sebagai sampel kontrol. Bahan lain 
yang digunakan untuk menguji kandungan asam asetat yaitu 
indikator PP.   
 
3.3 Prosedur Penelitian 
 Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi identifikasi 
masalah hingga kesimpulan. Diagram alir prosedur penelitian 
dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 

3.3.1 Identifikasi Masalah 

 Saat ini banyak sekali limbah makanan yang terbuang 
begitu saja dan tidak termanfaatkan, sehingga sampah-sampah 
tersebut menumpuk dan membusuk. Apabila limbah makanan 
tersebut membusuk maka akan terjadi pencemaran lingkungan 
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menimbulkan bau busuk karena limbah organik terdegradasi 
oleh mikroorganisme dan menimbulkan berbagai penyakit 
karena adanya bakteri patogen. Padahal, limbah makanan 
tersebut umumnya mengandung konsentrasi bahan organik 
yang sangat tinggi. Bahan organik yang terkandung pada limbah 
makanan terdiri dari karbohidrat (C,H,O), protein (N,P), serat 
kasar serta lemak dan selulosa atau ligno selulosa yang dapat 
didegradasi secara biologi (Jenie dan Winiati,1993). Oleh 
karena itu, berdasarkan komposisi bahan baku tersebut, limbah 
makanan memiliki potensi menjadi produk lain yang bernilai 
ekonomi tinggi seperti  biogas dan asam asetat. 

3.3.2 Studi Pustaka 

 Studi pustaka yang dilakukan untuk mencari informasi 
dan landasan teori yang diperoleh dari jurnal, buku, majalah, 
penelitian terdahulu dan internet. Infromasi dan data yang dicari 
maupun dikumpulkan tersebut dapat mendukung dalam 
pengerjaan penelitian seperti untuk membuat latar belakang, 
tinjauan pustaka, daftar pustaka mengenai potensi limbah 
makanan untuk produksi biogas, asam aetat dan metode yang 
digunakan yaitu BMP.  

3.3.3 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan mengacu pada 
beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya 
yang diperoleh melalui studi literatur. Hasil yang diperoleh 
melalui studi literatur dicobakan pada saat penelitian terdahulu 
dan diaplikasikan ke dalam penelitian yang akan dilakukan. 
Pengaplikasian dilakukan dengan mengkombinasikan penelitian 
satu dengan penelitian yang lain dan dengan pertimbangan 
hasil penelitian pendahuluan.   

3.3.4 Penentuan Hipotesis 

Penentuan hipotesis yang dilakukan sebagai pendugaan 
awal atas identifikasi permasalahan. Pada penelitian ini diduga 
bahwa limbah makanan berpotensi sebagai sumber biogas 
untuk pemanfaatan energi baru terbarukan. Selain itu, limbah 
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makanan diduga dapat dimanfaatkan sebagai sumber asam 
asetat. 
 
3.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium. 
2. Bahan utama yang digunakan yaitu limbah makanan dari 

kantin akademik Universitas Brawijaya yang terlebih 
dahulu dihaluskan serta bahan campuran yang 
digunakan berupa ampas tahu dan rumput laut 
Gracillaria sp. 

3. Inokulum yang digunakan yaitu slurry kotoran sapi yang 
diperoleh dari Balai Besar Penelitian Peternakan Kota 
Batu. 

4. Penelitian ini menggunakan metode Biochemical 
Methane Potential (BMP) berdasarkan penelitian 

(Suhartini et al., 2014) dengan sedikit modifikasi. 
5. Hasil dari produksi biogas yang diidentifikasi hanya 

metana (CH4) dan CO2. 

3.5 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan menggunakan satu faktor perlakuan. Faktor 
tersebut yaitu variasi substrat bahan baku (limbah makanan) 
dengan substrat bahan campuran (ampas tahu dan seeweed)  
dengan rasio yang berbeda (S). Rasio yang digunakan terdiri 
dari 5 yaitu S0, S1, S2, S3 dan S4 sehingga didapatkan 5 
perlakuan. Masing-masing sampel dilakukan 3 kali perulangan 
sehingga diperoleh 15 kali percobaan. Rasio sampel yang 
digunakan untuk pengujian ini meliputi sampel limbah makanan 
(LM) 100%, sampel limbah makanan (LM) 50% : Ampas tahu 
(AT) 50% dan sampel limbah makanan (LM)  50% : Rumput 
Laut (RL) 50%. Sampel kontrol terdiri dari Kontrol 
inokulum/kontrol kosong (inokulum tanpa penambahan substrat) 
dan kontrol positif  (inokulum dan sampel α selulosa selulosa). 
Rancangan percobaan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan berat 

sampel dan inokulum yang ditambahkan dapat dilihat pada 
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Tabel 3.2. Data berat sampel dan inokulum yang ditambahkan 
diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan yang sebelumnya 
sudah saya lakukan.  
 
Tabel 3.1 Rancangan Penelitian  
Ulangan Perlakuan 

S0 S1 S2 S3 S4 
1 S01 S11 S21 S31 S41 
2 S02 S12 S22 S32 S42 
3 S03 S13 S23 S33 S43 

 
Keterangan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S0 = Kontrol (blank sample)           = berat sampel 0 g dan berat    
inokulum 40 g 

S1  = Kontrol (positif α selulosa)      = Berat sampel 0,13 g dan berat 
inokulum 39,87 g 

S2 = Sampel 100% LM = Berat sampel 0,48 g dan berat 
inokulum 39,52 g 

S3  = Sampel LM50%:AT50% = Berat sampel 0,64 g dan berat 
inokulum 39,36 g 

S4 =  Sampel LM50%:RL50% = Berat sampel 0,72 g dan berat 
inokulum 39,36 g 
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Tabel 3.2 Berat Sampel dan Inokulum yang ditambahkan 
No Bera

t 
sam
pel 
(g) 

Berat 
inokul
um (g) 

Fraksi 
Vs 
dari 
sampe
l 

Fraksi Vs 
dari 
inokulum 

VS 
sampel 
ditamb
hkan 
(g) 

VS inoc 
ditamb
hkan 
(g) 

I/
S 
ra
si
o 

VS 
loa
d 

 g 
VS 
l/in
ok 

S01 0 40 0.0000 0.018209 0 0.7283     

S02 0 40 0.0000 0.018209 0 0.7283     

S03 0 40 0.0000 0.018209 0 0.7283     

S11 0.13 39.87 0.9506 0.018209 0.1210 0.7260 6 3 

S12 0.13 39.87 0.9506 0.018209 0.1210 0.7260 6 3 

S13 0.13 39.87 0.9506 0.018209 0.1210 0.7260 6 3 

S21 0.48 39.52 0.2483 0.018209 0.1199 0.7196 6 3 

S22 0.48 39.52 0.2483 0.018209 0.1199 0.7196 6 3 

S23 0.48 39.52 0.2483 0.018209 0.1199 0.7196 6 3 

S31 0.64 39.36 0.1855 0.018209 0.1194 0.7166 6 3 

S32 0.64 39.36 0.1855 0.018209 0.1194 0.7166 6 3 

S33 0.64 39.36 0.1855 0.018209 0.1194 0.7166 6 3 

S41 0.72 39.28 0.1665 0.018209 0.1192 0.7153 6 3 
S42 0.72 39.28 0.1665 0.018209 0.1192 0.7153 6 3 

S43 0.72 39.28 0.1665 0.018209 0.1192 0.7153 6 3 

 
3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode 

Biochemical Methane Potential (BMP). Prosedur metode BMP  

dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang digunakan oleh 

Suhartini et al (2014) dengan sedikit modifikasi. Uji BMP ini 

dilakukan selama 28 hari pada waterbath dengan suhu konstan 
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37oC.  Uji BMP yang dilakukan meliputi sampel kosong 

(inokulum saja), sampel kontrol positif (α selulosa), sampel LM 

100%, sampel LM 50% : AT 50% dan sampel LM 50% : RL 50 

%. Masing-masing sampel dilakukan 3 kali perulangan. Sampel 

kosong digunakan untuk mengukur produksi biogas awal dari 

inokulum. Sampel kontrol selulosa (α selulosa) digunakan untuk 

menguji aktivitas inokulum.  

Penelitian ini terdiri dari beberapa langkah. Tahap awal 
dari penelitian ini dimulai dari persiapan bahan (sampel) yang 
digunakan dan persiapan inokulum. Selanjutnya  diikuti dengan 
tahap BMP test. Pada tahap BMP test ini akan diukur 

kandungan metana dan biogas yang dihasilkan serta akhir dari 
BMP test ini akan dilakukan pengukuran nilai pH,TS,VS, kadar 
air, kadar abu dan asam asetat yang dihasilkan. Diagram alir 
tahapan pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 
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3.6.1 Persiapan Bahan Baku  
         a. Limbah Makanan 

Alat yang digunakan pada tahap ini yaitu kantong plastik 
dan blender. Bahan yang digunakan untuk tahap ini yaitu 
sampel limbah makanan dari kantin akademik halalan toyyiban 
Universitas Brawijaya. Tahap-tahap persiapan sampel limbah 
makanan sebagai berikut: 

1. Diawali dengan mengumpulkan bahan limbah 
makanan (foodwaste) dari  kantin akademik halalan 

toyyiban Universitas Brawijaya dengan menggunakan 
kantong plastik (trash bag). 

2. Setelah semua bahan limbah makanan (foodwaste) 

terkumpul lalu sampel limbah makanan dipisahkan 
dari sampel yang organik dan anorganik. 

3. Selanjutnya, sampel yang telah dipilah tadi dilakukan 
pengecilan ukuran (dihaluskan) dengan 
menggunakan blender.  

4. Terakhir sampel yang sudah dihaluskan tadi disimpan 
kedalam wadah plastik yang kedap udara dan 
disimpan kedalam freezer. 

Diagram alir persiapan sampel limbah makanan dapat 
dilihat pada  Lampiran 1. 

 
    b.  Ampas Tahu 

Alat yang digunakan pada tahap ini yaitu kantong plastik. 
Bahan yang digunakan untuk tahap ini yaitu sampel ampas tahu 
dari pabrik Tahu di Kota Belimbing Malang. Tahap-tahap 
persiapan sampel ampas tahu sebagai berikut: 

1. Diawali dengan mengumpulkan limbah ampas tahu 
dari Pabrik Tahu dengan menggunakan karung. 

2. Ampas tahu kemudian dilakukan pemerasan. 
3. Setelah semua bahan terkumpul lalu dimasukkan ke 

dalam kantong plastik kecil. 
4. Terakhir sampel yang sudah siap  tadi disimpan 

kedalam freezer. 
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Diagram alir persiapan sampel ampas tahu  dapat dilihat 
pada Lampiran 2.  

 
c. Rumput Laut (Gracilaria sp.) 

Alat yang digunakan pada tahap ini yaitu kantong plastik dan 
blender. Bahan yang digunakan untuk tahap ini yaitu sampel 
limbah rumput laut Gracilaria sp. dari Kota Gresik. Tahap-tahap 
persiapan sampel rumput laut Gracilaria sp. sebagai berikut: 

1. Diawali dengan mengumpulkan sampel limbah rumput 
laut Gracilaria sp.dari Kota Gresik. 

2. Selanjutnya, sampel yang sudah terkumpul dicuci dan 
dipisahkan dari kotoran yang menempel pada sampel. 

3. Dilakukan pengecilan ukuran pada sampel yang telah 
bersih menggunakan blender, 

4. Terakhir sampel yang sudah dihaluskan tadi disimpan 
kedalam wadah plastik yang kedap udara dan 
dimasukkan kedalam freezer. 

Diagram alir pre-treatmen sampel limbah rumput laut 
Gracilaria sp dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
3.6.2  Persiapan Inokulum 

Alat yang digunakan pada tahap persiapan inokulum 
seperti dirigen, corong dan ember. Bahan yang digunakan untuk 
tahap ini yaitu slurry dari kotoran sapi. Tahap-tahap persiapan 
inokulum: 

1. Diawali dengan pengambilan slurry dari Balai Besar 

Penelitian Pertenakan di Kota Batu. 
2. Slurry yang telah diambil tadi kemudian dimasukkan 

ke dalam dirigen. 
3. Slurry terlebih dahulu disaring untuk menghilangkan 

partikel ukuran besar  
4. Terakhir slurry dimasukkan kedalam botol dan 

dilakukan degassed selama 48 jam pada suhu 37 oC 
sebelum dilakukan BMP test. 

Diagram alir persiapan inokulum dapat dilihat pada 
Lampiran 4. 
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3.7    Tahap BMP Test 

Alat yang digunakan untuk uji BMP tabung reaktor, 
timbangan digital, manometer, waterbath. Bahan yang akan 
diujikan meliputi limbah makanan yang diambil dari kantin 
akademik halaalan toyyiban Univesitas Brawijaya, limbah 
ampas tahu yang akan diambil di UKM Tahu di Malang,  dan 
rumput laut liar Gracilaria sp. dari Kota Gresik. Tahap uji BMP 

yaitu : 

1. Setelah slurry disaring dan dilakukan degassed 

selama 48 jam pada suhu 37 oC kemudian masing-
masing sampel ditimbang dengan rasio antara 
inokulum dan biomasa yang digunakan adalah 6:1.  

2. Timbang sampel Kontrol (Sampel Kosong) dengan 
berat sampel 0 g dan berat inokulum 40 g. Kontrol 
(Sampel α selulosa) dengan berat sampel 0,13 gr 
dan berat inokulum 39,87 g. Rasio LM 100% dengan 
berat sampel 0,48 g dan berat inokulum 39,52 g. 
Rasio LM 50%: AT 50% dengan berat sampel 0,64 g 
(0,32 LM+0,32 AT) dan berat inokulum 39,36 g serta 
rasio LM 50%:RL 50% dengan berat sampel 0,72 g 
(0,36 LM+0,36 RL) dan berta inokulum 39,28 g.  

3. Setelah penimbangan substrat dan inokulum 
dimasukan dalam botol test  dengan kapasitas 250 
ml dan ditutup rapat. Penutup yang digunakan telah 
terhubung dengan jarum suntik yang terhubung 
dengan selang melalui pipa kepala 3.  

4. Selanjutnya botol test tersebut diinkubasi ke dalam 
waterbath dengan suhu 37oC.  

5. Nantinya setiap hari akan dilakukan pengukuran 
tekanan gas yang dihasilkan pada masing-masing 
sampel menggunakan manometer selama 28 hari. 
Akan tetapi pada hari pertama, kedua dan ketiga 
harus dikontrol dan dilakukan pengukuran tekanan 
sebanyak 3 kali sehari.  
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Diagram alir proses Biochemical Methane Potential 
(BMP) dapat dilihat pada Lampiran 5.  
3.8    Analisa Data 
3.8.1 Karakteristik Fisik 

Tujuan dari tahap percobaan ini yaitu untuk 
mengidentifikasikan komposisi fisik dari sampel limbah makanan 
(foodwaste). Karakteristik fisik limbah makanan meliputi kadar 
air, pH, kadar abu, total solids (TS) dan volatile solids (VS). 

Analisa TS, VS dan pH dilakukan di awal dan di akhir uji  BMP.  
 

a. Pengukuran pH  
Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui fluktuasi nilai 

pH pada sampel. Pengukuran pH menggunakan metode 
elektrometri (APHA, 1999). Berikut merupakan langkah-langkah 
dalam melakukan pengukuran pH yaitu:  

1. Sebelum digunakan pH meter dikalibrasi terlebih dahulu. 
2. Elektroda dikeringkan dengan kertas tisu dan dibilas 

dengan akuades. 
3. Elektroda dicelupkan ke dalam sampel hingga pH meter 

menunjukkan  pembacaan yang tetap.  
4.  Hasil pembacaan angka pada tampilan pH meter dicatat.  

 
b. Pengukuran suhu  

Pengukuran suhu dilakukan untuk mengetahui fluktuasi 
suhu pada sampel. Pengukuran suhu menggunakan termometer 
(APHA, 1999). Berikut merupakan langkah-langkah dalam 
melakukan pengukuran suhu:  

1. Termometer dicelupkan ke dalam sampel dan dibiarkan 
2 menit sampai dengan 5 menit sampai termometer 
menunjukkan nilai yang stabil.  

2. Pembacaan skala termometer dicatat tanpa mengangkat 
terlebih dahulu termometer dari sampel. 

 
c. Pengujian Kadar Air dan TS 

Tahap pengujian kadar air berdasarkan SNI 01-2891-
1992 Butir 5.1 sebagai berikut : 
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1. Timbang sampel sebanyak 3 gr lalu masukkan ke 
dalam crucible.  

2. Dioven selama 24 jam dalam suhu 105 oC. 
3. Dimasukkan ke dalam desikator selama 15 ±  3 menit. 
4. Timbang lagi berat sampel yang telah dioven. 

 
Hasil yang diperoleh tadi dapat digunakan untuk 

menghitung TS dan kadar air yang terkandung di dalam sampel. 
Penghitungan TS dan kadar air dilakukan dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 

100%
12

13 x
WW

WW
TS






                                                            [3.1]   

                                                                                       

Kadar air =  x 100%                                                    [3.2]                                                                      

 
d. Pengujian Kadar Abu dan VS 

Tahap pengujian kadar abu berdasarkan SNI 01-2891-
1992 Butir 6.1 sebagai berikut : 

1. Sampel yang telah dioven selama 24 jam dalam suhu 
105 oC tadi ditimbang lagi terlebih dahulu. 

2. Hidupkan alat furnace (muffle) dengan tekan tombol 
ON. Tunggu sampai suhu muffle mencapai 550 oC. 

3. Masukkan sampel ke dalam alat furnace (muffle) 

dengan suhu 550 oC selama 2 jam. 
4. Setelah itu, ambil sampel dan masukkan ke desikator 

selama  30 ± 5 menit. 
5. Setelah crucible dingin lalu timbang sampel yang 

telah di furnace. 
6. Terakhir, didapatkan hasil berat sampel kering setelah 

di furnace. Hasil yang diperoleh tadi bisa digunakan 

untuk perhitungan VS dan kadar abu. 
Penghitungan kadar abu dan VS dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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100)(%
12

43 x
WW

WW
totalberatnberdasarkaVS






                  [3.3]                                    

       

100)(%
13

43 x
WW

WW
TSberatnberdasarkaVS






                     [3.4]                                            
        

        % Kadar Abu      =  x 100%                                    

 
                                                                                               [3.5]

 

Dimana :        
W1 adalah berat krusibel kosong. 
W2 adalah berat krusibel yang mengandung sampel awal. 
W3 adalah berat krusibel dan sampe setelah pengovenan pada 
suhu 105oC selama 24 jam. 
W4 adalah berat krusibel dan sampe setelah pembakaran pada 
suhu 550oC selama 2 jam. 
 
3.8.2  Karakteristik Kimia 

Tujuan dari tahap percobaan ini yaitu untuk 
mengidentifikasikan komposisi kimia dari sampel limbah 
makanan (foodwaste). Karakteristik kimia limbah makanan 

meliputi uji karbohidrat, uji protein, uji lemak, total gula, 
kandungan energi (calory value) dan analisis unsur CHON.  

 
a. Uji Karbohidrat 

Prosedur pengujian kandungan karbohidrat pada limbah 
makanan (foodwaste) berdasarkan Karbohidrat by different : 

1. Timbang seksama  5 g cuplikan ke dalam Erlenmeyer. 
2. Tambahkan 200 ml larutan HCl 3% dan didihkan 

selama 3 jam dengan menggunakan pendingin tegak. 
3. Dinginkan dan netralkan dengan larutan NaOH 30% 

(dengan lakmus atau fenolftalin) serta tambahkan 
sedikit CH2COOH 3% agar suasana larutan sedikit 
asam. 
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4. Pindahkan isinya ke dalam labu ukur 500 ml dan 
impitkan hingga tanda garis kemudian saring. 

5. Pipet 10 ml saringan ke dalam erlenmenyer 500 ml 
lalu tambahkan 25 ml larutan luff (dengan pipet) dan 
beberapa butir batu didih serta 15 ml air suling. 

6. Panaskan campuran tersebut dengan nyala api yang 
tetap. Usahakaan agar larutan dapat mendidih dalam 
waktu 3 menit, didihkan terus selama tepat 10 menit 
kemudian dengan cepat dinginkan dalam bak berisi 
es. 

7. Setelah dingin tambahkan 15 ml larutan Kl 20% dan 
25 ml H2SO4 25% secara perlahan-lahan. 

8. Titar secepatnya dengan larutan tio 0,1 N (gunakan 
petunjuk larutan kanji 0,5%). 

9. Lakukan juga pada blanko. 
 

Rumus perhitungan : 

Kadar Glukosa     = x 100%                              

[3.5]

                              

           Kadar Karbohidrat = 0,90 x kadar glukosa            

[3.6]

               

Dimana: 
W = glukosa yang terkandung untuk ml tio yang  

dipergunakan dalam  mg dari daftar 
W1  =   bobot cuplikan (mg) 
fp    =   faktor pengencer 
Hasil pengujian kadar kandungan karbohidrat dapat 

dilihat pada Lampiran 6. 

 
b. Uji Kadar Protein 

Prosedur pengujian kandungan protein pada limbah 
makanan (foodwaste) berdasarkan Inhouse Method 
(IKP/1.0.4.03/LSIH) :  
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1. Nyalakan disgestion unit dengan menekan tombol 
on/off lalu atur suhu alat pada 400oC dan nyalakan 

aliran air untuk kondensor. 
2. Timbang 0,5 gr sampel dan masukkan ke dalam 

labung destruksi. 
3. Tambahkan 1 tablet Kjedahl dan 10 ml H2SO4 pekat 

ke dalam tabung tersebut. 
4. Pasang tabung destruksi pada rak, pasang rak tabung 

destruksi pada alat digestion unit dimana semua 

tabung destruksi harus terpasang. Lalu pasang 
exhaust system pada tabung destruksi, tekan tombol 
run/stop untuk mulai menaikkan suhu. 

5. Proses destruksi selesai jika larutan sudah bewarna 
hijau dan hentikan proses dengan menekan tombol 
run/stop. 

6. Secara otomatis exhaust system akan mati dan 
nyalakan kembali dengan menekan tombol suc. 
Diamkan hingga agak dingin dan angkat exhaust 
system serta rak tabung destruksi dari plat digestion 
unit.  

7. Matikan exhaust system dengan menekan tombol suc 
dan matikan alat alat destruksi dengan menekan 
tombol on/off. 

8. Dinginkan larutan yang sudah didestruksi hingga 
mencapai suhu ruang. 

9. Nyalakan distillation dan titration unit dengan 
menekan tombol on/off. Nyalakan aliran air untuk 

kondensor dan nyalakan komputer lalu masuk ke 
program vapodest. 

10. Setelah proses kalibrasi selesai lalu bersihkan 
elektroda dengan aquades dan masukkan ke dalam 
wadah larutan asam borat. 

11. Masukkan tabung destruksi kedalam carosel. 

12. Sebelum destilasi terhadap sampel harus dilakukan 
blank test. Blank test dilakukan dengan menggunakan 

tabung kosong dan dilakukan perulangan sebanyak 3  
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kali. Setelah semua tabung masuk ke carossel lalu 
jalankan alat melalui computer. 

13. Melalui computer, pilih Sampel input  New Insert 
sampleAdd sample lalu isikan data-data yang 
dibutuhkan. 

14. Untuk blank sample, nama sampel diisikan blank dan 

metode yang digunakan sesuai dengan jenis sampel 
yang dianalisa. Setelah pengaturan penamaan selesai 
klik tombol start. 

15. Proses distilasi akan dilanjutkan dengan proses titrasi. 
16. Dari volume HCl hasil titrasi dikalkulasikan menjadi 

%N dan % protein. 
17. Print data hasil dari analisa dengan klik data result 

klik ok pilih data klik icon print klik print untuk 
print data dan klik prieview untuk melihat detail data. 

18. Matikan alat dengan menekan tombol on/off lalu 

matikan aliran air pada kondensor serta matikan juga 
komputer. 

Rumus perhitungan: 
%N          = 

 x 

100% 
% Protein =  %N x Faktor konversi (6,25)               [3.7]                             

 
Hasil pengujian kadar kandungan protein dapat dilihat 

pada Lampiran 6. 

 
c. Uji Kadar Lemak 

Prosedur pengujian kandungan lemak pada limbah 
makanan (foodwaste) berdasarkan SNI 01-2891-1992 Butir 8.2 : 

1. Timbang seksama 1-2 gr cuplikan ke dalam gelas 
piala. 

2. Tambahkan 30 ml HCl 25% dan 20 ml air serta 
beberapa butir batu didih. 
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3. Tutup gelas piala dengan kaca arloji dan didihkan 
selama 15 menit. 

4. Saring dalam keadaan panas dan cuci dengan air 
panas hingga tidak bereaksi asam lagi. 

5. Keringkan kertas saring dan isinya pada suhu 100-
105oC. 

6. Masukkan ke dalam kertas saring pembungkus (paper 
thimble) dan ekstrak dentin heksana atau pelarut 

lemak lainnya 2-3 jam pada suhu 80oC. 
7. Sulingkan larutan heksana atau pelarut lemak lainnya 

dan keringkan ekstrak lemak pada suhu 100-105oC. 
8. Setelah itu dinginkan dan timbang. Ulangi proses 

pengeringan ini hingga tercapai bobot tetap. 
 

Rumus perhitungan : 

Kadar lemak =  x 100%                                   [3.8]                                         

Dimana : 
W   = bobot cuplikan (g) 
W2 = bobot labu lemak sesudah ekstraksi (g) 
W1 = bobot labu lemak sebelum ekstraksi (g) 
Hasil pengujian kadar kandungan lemak dapat dilihat 
pada Lampiran 6. 

 
3.8.3 Calorific Value (CV) 

Pengujian nilai kalori untuk sampel ini menggunakan alat 
Bom   Calorimeter. Prosedur pengujian nilai kalori pada bahan 
baku sebagai berikut: 

1. Siapkan satu unit alat Bomb Calorimeter yang terdiri 
dari calorimeter, cooler,air filter, tabung oksigen, 
tabung pembakaran dan pengait ssmpel . 

2. Pasang kabel arus listrik dari unit Bom calorimeter ke 
sumber arus listrik yang mempunyai tegangan 220 
Volt. 
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3. Siapkan sampel yang akan diuji dan timbang dengan 
massa 0,5 g, kemudian masukkan ke dalam cawan 
yang ada pada unit Bom Calorimeter. 

4. Ikat benang pembakar pada kawat pembakar yang 
ada alat pengait sampel. 

5. Kaitkan sampel kedalam tabung pembakaran (vessel)  
dan masukkan sampel ke dalam tabung pembakaran. 

6. Isi tabung pembakaran dengan oksigen dengan car 
meletakkan vessel tepat ditengah pengisi udara pada 
air filter. 

7. Atur tekanan udara pada manometer yang kaan 
diisikan dalam vessel antara 2500 bar sampai 3000 
bar tergantung tingkat kepadatan sampel. 

8. Tekan handel pada air  filter ke arah  bawah hingga 
vessel terisi udara juga tekan handel pada air  filter ke 
arah  atas dan angkat vessel dari air filter 

9. Buka tutup Calorimeter, dengan cara menarik tombol 
kemudian angkat sampai calorimeter terbuka. 

10. Bersihkan entri data dengan cara tekan kode keybord  
11. Masukkan massa sampel dengan cara tekan (ketik) 

kode keyboard M dan masukkan angkanya, kemudian 
tekan enter dengan kode keyboard  

12. Masukkan ID sampel dengan cara tekan (ketik) kode 
keyboard  I dan masukkan ID sampel kemudian tekan 
enter dengan kode keyboard  

13. Masukkan vessel kedalam lubang yang ada pada 
Calorimeter kemudian pilih data sampel dan ID yang 
telah dimasukkan dengan cara tekan kode keyboard 
S sampai data sampel dan ID muncul pada display 
sesuai dengan data yang dimasukkan. 

14. Tutup Lid (penutup) calorimeter, pembakaran 
berlangsung selama 10 menit dan nilai calor 
pembakaran yang dihasilkan akan Nampak pada 
display pada sudut kanan atas yang ada pada 
calorimeter. 

15. Catat nilai kalor pada sampel yang dihasilkan. 
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Pengujian nilai kalorifik (CV) selain menggunakan Bomb 
Calorimetry, nantinya juga dilakukan pengukuran nilai kalorifik 

(CV) secara teoritis. Nilai kalorifik hasil pengukuran akan 
dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan 
rumus Boie. Rumus Boie dapat dilihat pada persamaan  

    
SNOHCHCV 465.10280.6090.11225.116160.35   

                                                                                                     [3.11] 
Dimana:  
HCV adalah higher calorific value in MJ kg-1TS 
C, H, N, S dan O dinyatakan dalam unit massa (g). 

Hasil pengujian nilai kalorifik (pengukuran) dapat dilihat 
pada Lampiran 7. sedangkan hasil perhitungan nilai kalorifik 
(teoritis)  dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 
3.9  Kandungan Asam Asetat 

Prosedur penelitian untuk pengujian asam asetat yaitu 
residu hasil dari biogas yang telah dilakukan selama 28 hari, 
kemudian diambil sebanyak 6 ml untuk masing-masing sampel. 
Selanjutnya, sampel tersebut dipisahkan menggunakan alat 
sentrifugal dengan kecepatan 1400 rpm selama 15 menit. 
Sampel yang telah disentrifugasi tersebut kemudian diukur 
kandungan asam asetat dengan cara titrasi.  

Kadar asam asetat (SNI 01-3711-1995), pengukuran 
dengan uji kuantitatif secara alkalimetri yaitu dengan cara 
memasukkan 2 ml asam cuka ke dalam gelas beaker 100ml dan 
ditambahkan aquades sebanyak 18 ml. kemudian sampel 
larutan sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam gelas beaker 100 
ml dan ditambahkan 1 tetes PP 1% lalu ditritasi dengan larutan 
NaOH 0,1 N sampai terlihat perubahan warna menjadi merah 
muda yang konstan. Diagram alir pengujian kadar asam asetat 
dapat dilihat pada Lampiran 9 dan hasil perhitungan kadar 
asam asetat dapat dilihat pada Lampiran 10. 
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3.10    Analisis CHON 
Pengukuran komposisi CHON akan dilakukan dengan 

menggunakan elemental analyser. Konsentrasi metana dihitung 

menggunakan rumus penghitungan teoritis dengan 
menggunakan formula Buswell (Buswell, 1952),yaitu: 

 
CcHhOoNn + 1/4(4c-h-2o+3n) H2O= 1/8(4c+h-2o-3n)CH4 + 

1/8(4c-  
h+2o+3n)CO2+nNH3                                                            

 
 [3.12] 

 
Dimana : 
C H O N  fraksi % dari C H O N  berdasarkan VS 
c h o n     jumlah mol              

Hasil perhitungan konsentrasi metana secara teoritis 
dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 
3.11 Rerata Produksi Biogas Kumulatif 

Pengukuran volume gas dalam botol dilakukan dengan 
mengukur tekanan yang dihasilkan. Kemudian hasil dari 
tekanan yang telah diukur tadi diakumulasikan per hari sehingga 
didapatkan rerata tekanan gas.  Rerata hasil tekanan gas yang 
dihasilkan per hari dapat dilihat pada Lampiran 12. Setelah itu, 
dilakukan pengukuran volume gas dengan menggunakan 
persamaan: 

   PV = nRT                         [3.13]                                           
Dimana: 
P = Tekanan (kPa) 
V = Volume gas  (ml) 
n = the amount of substance of gas (moles) 
T = Suhu (oC)  
R = Konstanta gas ideal (8.314 J·K−1·mol−1) 
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3.12     Specific Methane Potential  
Specific Methane Potential adalah jumlah metana yang 

dapat dihasilkan per harinya pada produksi biogas. Spesifik 
metana dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (3.14)  

 

                                         

                                                                                   [3.14] 
Dimana :  
Vs = akumulasi volume biometana dari reaktor yang 

mengandung sampel/   substrat 
VI = volume biometana yang berasal dari inokulum yang 

ada dalam botol sampel 
mVS, 

sS 
= jumlah bahan organik substrat yang terkandung 

dalam  botol sampel 
VB = jumlah biometana yang berasal dari inokulum 
mIS = jumlah total inokulum dalam sampel 
mIB   = jumlah total inokulum di sampel kosong 
 

3.13 Estimasi Potensi Energi Listrik dari Limbah Makanan 

Estimasi potensi energi listrik dari limbah makanan dapat 
diperkirakan dengan mengkonversikan nilai kalori dari limbah 
makanan menjadi energi. Menurut Banks (2009), zat organik 
dapat dikonversikan menjadi biogas hingga 75%, dan 
mengandung metan sebanyak 50% hingga 60% tergantung 
substratnya. Nilai kesetaraan energi dapat dilihat pada Tabel 
3.3 
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Tabel 3.3 Nilai Kesetaraan Energi 
                                  Kesertaraan Energi 
1 Watt 1 J/s 
1 Wh 3600 J 
1 kWh 3.600.000 J 
1 kWh 
1 m3 biogas 

3,6 MJ 
22 MJ 

1 m3 biogas 6.1 kWh 
1 m3 metana 36 MJ 
1 kWh 3,6 MJ 
1 m3 metana (CH4) 10 kWh 

 
Estimasi pertama dari energi yang dihasilkan digester 

dapat diasumsikan bahwa 1 m3 biogas memiliki nilai kalor 
sebesar 22 MJ. Perhitungan untuk energi yang dihasilkan per 
hari (MJ/hari) menggunakan persamaan berikut : 

Energi/hari = Produksi gas harian (m3/hari) x 22 MJ/m3                            
[3.15]                                            

Hasil uji BMP dikalikan dengan berat volatile solid (VS) dari 
berat substrat limbah makanan sehingga didapatkan total 
biogas yang dihasilkan. Perhitungan volume metana dapat 
dilihat pada persamaan (3.16) : 

      Volume metana (m3 CH4)          = BMP x  VS x m                                                      
[3.16]      

Dimana: 
BMP = Specific methane potential (m3/kgVs) 
VS    = Total kandungan VS (gVs/kg WW) 
m      = Berat total substrat (kg WW) 

Estimasi potensi listrik dapat diperkirakan dengan 
menggunakan persamaan berikut  
       Estimasi potensi listrik = Volume metana (m3CH4) x 10 
kWh/m3 CH4                                                                          [3.17] 

Hasil perhitungan estimasi potensi listrik dari masing-
masing bahan baku dapat dilihat pada Lampiran 13. 
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