
Juristek, Vol. 1, No. 2, Januari 2013, Hal. 11-19 

 

 

11 
 

BIOKONVERSI FESES TERNAK RUMINANSIA 

MELALUI DIGESTI ANAEROBIK UNTUK 

PRODUKSI GAS BIO DAN SLUDGE 
 

Ida Ketut Mudhita 
Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Antakusuma 

Jl. Malijo No. 96 Kode Pos 74112 Pangkalan Bun 

 

Abstract 

Biogas is known as a source of renewable energy in rural areas, especially for cattle ranchers, for it 

made the manufacture of biogas digesters in the Village Purbasari Arut District South, West 

Kotawaringin. By using four head of cattle fecal material (stool weight averaged 40 kg) processed 

in a plastic digester gas obtained through anaerobic digestion bio and the rest in the form of liquid 

sludge (sludge). Production of bio-gas began appearing on day 8, then increases and the maximum 

at day 14. Gas production is characterized by ballooning plastic digester and gas storage tank 

plastic. The gas is used to cook from day 21 for 2 hours and 4 hours does not make tendons run, but 

to cook for 6 hours continuously making supplies depleted gas or digester tank well. Fire biogas 

output blue and odorless. For the rest of the fermentation digester output in the form of sludge from 

day 8-14 about 6 kg, then increased at weeks 2 to 24 kg and a day to 30 to 30 kg, with an average 

of about 20 pounds a month. 
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PENDAHULUAN 

 

Teknologi biogas merupakan salah satu 

teknik tepat guna untuk mengolah limbah 

(limbah peternakan, pertanian, rumah 

tangga, limbah industri) untuk 

menghasilkan energi.  Biogas dapat 

terjadi dari penguraian limbah organik 

yang mengandung protein, lemak, dan 

karbohidrat. Teknologi ini memanfaatkan 

mikroorganisme yang tersedia di alam 

untuk merombak dan mengolah berbagai 

limbah organik yang di tempatkan pada 

ruang kedap udara (anaerob) (Widodo 

dan Asari 2006). 

 Salah satu limbah peternakan yang 

dapat digunakan untuk membuat biogas 

adalah kotoran ternak (feses) ternak 

ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan 

domba). Limbah feses ini apabila tidak 

dimanfaatkan secara optimal akan sangat 

mengganggu lingkungan sekitarnya, 

seperti pencemaran udara (bau), 

pencemaran pada air bersih. Menurut 

laporan FAO (2006) yang disitasi Swen 

(2008) bahwa sektor peternakan salah 

satu penghasil emisi gas rumah kaca 

terbesar (18%) sebagai sumber 

pemanasan global, yang terdiri atas 

karbon dioksida (CO2) 9%, gas metana 

(CH4) 37%, dinitrogen oksida (N2O) 

65%, dan ammonia 64%.  

 Menurut Anonim (1999) kotoran 

sapi, dianggap substrat paling cocok 

untuk pemanfaatan biogas. Substrat 

dalam kotoran sapi telah mengandung 

bakteri penghasil gas metana yang 

terdapat di dalam  hewan ruminansia. 

Keberadaan bakteri di dalam usus besar 

ruminansia tersebut membantu proses 

fermentasi, sehingga proses pembentukan 

gas bio pada digester (alat pembuat 

biogas) dapat dilakukan lebih cepat. 

 Gas yang dapat dimanfaatkan 

sebagai energi dari pembuatan biogas 

adalah berupa gas metan. Gas metan ini 

diperoleh melalui proses dekomposisi 

bahan-bahan organik oleh 
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mikroorganisme. Gas metan dapat 

diperoleh dari feses sapi tersebut setelah 

melalui serangkaian proses biokimia yang 

kompleks. Kotoran ternak terlebih dahulu 

harus mengalami dekomposisi yang 

berjalan tanpa kehadiran udara (anaerob) 

(Sucipto 2009). Sedangkan menurut 

Sihombing ( 1980), kandungan gas bio 

didominasi oleh gas methan (CH4) yang 

merupakan hasil sampingan  dari  proses  

dekomposisi mikroba pada suatu 

biomassa. 

 Menurut Thomas et al. (1988) 

bahwa proses pembentukan biogas dalam 

keadaan anaerob dalam digester 

(anerobik digester) dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu: a) tahap hidrolisis 

(hydrolysis); pada tahap ini, bakteri 

memutuskan rantai panjang karbohidrat 

kompleks; protein dan lipida menjadi 

senyawa rantai pendek, b) tahap 

asidifikasi (Acidogenesis dan 

Acetogenesis); pada tahap ini, bakteri 

(Acetobacter aceti) menghasilkan asam 

untuk mengubah  senyawa  rantai  pendek  

hasil  proses  hidrolisis  menjadi  asam 

asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. 

Bakteri tersebut merupakan bakteri 

anaerob yang dapat tumbuh dan 

berkembang dalam keadaan asam. 

Bakteri memerlukan oksigen dan 

karbondioksida yang diperoleh dari 

oksigen yang terlarut untuk menghasilkan 

asam asetat. Pembentukan asam pada 

kondisi anaerobik tersebut penting untuk 

pembentukan gas metana oleh 

mikroorganisme pada proses selanjutnya. 

c) tahap pembentukan gas metana 

(Methanogenesis); pada tahap ini, bakteri 

Methanobacterium omelianski  

mengubah senyawa hasil proses 

asidifikasi menjadi metana dan CO2 

dalam kondisi anaerob.  

 Beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap produksi biogas sebagai berikut 

(Simamora dkk 2006) : kondisi anaerob 

atau kedap udara, bahan baku isian, 

imbangan C/N, derajat keasaman (pH), 

temperature dan starter. 

 Selain menghasilkan gas, digester 

aneroob juga menghasilkan limbah yang 

disebut dengan “sludge”. Sludge adalah 

sisa fermentasi biogas berbentuk lumpur. 

Pemanfaatan limbah biogas sebagai 

pupuk dapat memberikan keuntungan 

yang hampir sama dengan penggunaan 

kompos. Sisa keluaran biogas ini telah 

mengalami fermentasi anaerob sehingga 

bisa langsung digunakan untuk memupuk 

tanaman (Rahman 2007). 

 Sludge adalah suatu fraksi padat 

dalam cairan yang bentuk visualnya 

seperti lumpur dan mengandung banyak 

sekali bentuk-bentuk kehidupan seperti 

bakteri, alga dan protozoa. Sludge yang 

dihasilkan dari proses pembuatan biogas 

tidak diolah menjadi bentuk lain, 

melainkan langsung digunakan sebagai 

pupuk tanaman (Anonim 2008). 

 Simamora dkk (2006) menyatakan 

bahwa sludge merupakan limbah yang 

dapat dijadikan pupuk organik. 

Pemanfaatan limbah biogas sebagai 

pupuk padat sangat baik karena 

mengandung berbagai mineral yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan seperti fosfor, 

magnesium, kalsium, kalium, tembaga 

dan seng, sehingga memberikan 

keuntungan sama dengan penggunaan 

kompos dan bisa digunakan secara 

langsung. Pada proses fermentasi dalam 

digester terjadi perombakan anaerobik 

bahan organik menjadi biogas dan asam 

organik yang mempunyai berat molekul 

rendah (asam asetat, asam propionat, 

asam butirat dan asam laktat) sehingga 

konsentrasi N, P dan K meningkat. 

 Diharapkan penelitian konversi 

feses menjadi biogas dapat memberikan 

masukan kepada peternak di pedesaan 

Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa 

feses sapi dapat dipakai sebagai sumber 

energi alternatif pengganti minyak tanah, 

gas elpiji, kayu bakar sebagai bahan 

bakar memasak serta dapat 

memanfaatkan sisa proses digesti 

anaerobik berbentuk sludge sebagai 

pupuk organik tanaman. 
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LANDASAN TEORI 

 

Kotoran sapi adalah limbah peternakan 

yang merupakan buangan dari usaha 

peternakan sapi yang bersifat padat dan 

dalam proses pembuangannya sering 

bercampur dengan urine dan gas  seperti 

metana dan amoniak. Kandungan unsur 

hara dalam kotoran sapi bervariasi 

tergantung pada keadaan tingkat 

produksinya, macam, jumlah makanan 

yang dimakannya, serta individu ternak 

sendiri (Abdulgani 1988).  

 Disamping dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan apabila kotoran 

sapi tidak dikelola dengan baik, limbah 

tersebut dapat dimanfaatkan karena 

mengandung unsur-unsur  yang berguna 

bagi manusia. Kandungan unsur hara 

dalam kotoran sapi antara lain nitrogen 

(0,29 %), P2O5 (0,17 %), dan K2O (0,35%)  

(Hardjowigeno  2003).  Pupuk kandang   

berupa   kotoran   sapi,   babi,   dan 

unggas hampir 100 % menyumbangkan 

unsur P dan K yang dikandungnya ke 

dalam tanah. Kotoran sapi lebih efektif 

daripada kotoran unggas dalam 

menurunkan bobot isi tanah. Kotoran sapi 

yang tinggi kandungan hara dan   

energinya   berpotensi   untuk   dijadikan 

bahan baku penghasil biogas. (Rahman 

2007).  

 Biogas adalah gas yang dihasilkan 

secara mikrobiologi anaerobik dari 

limbah organik (Khorsidi dan Arikan, 

2008). Sedangkan menurut (Thomas et.al 

1988) biogas adalah gas produk akhir 

pecernaan atau degradasi anaerobik 

bahan- bahan organik oleh bakteri-

bakteri anaerobik dalam lingkungan 

bebas oksigen atau udara.  

 Produksi biogas dihasilkan dari 

proses fermentasi anaerobik. Keuntungan 

proses anaerobik dalam memproduksi 

biogas adalah mengurangi penumpukan 

limbah organik, membutuhkan bahan 

baku tidak terpakai berupa limbah 

pertanian dan atau limbah peternakan, 

mengurangi mikrobia patogen, tidak 

membutuhkan supply oksigen, 

mengurangi pemanasan global dan pupuk 

organik sebagai hasil akhir. (Swen, 

2008). 

 Menurut Pambudi (2008), Thomas 

et.al. (1988) ada beberapa jenis reaktor 

biogas (digester anaerobik) yang 

dikembangkan diantaranya adalah reaktor 

jenis kubah tetap (Fixed-dome), reaktor 

terapung (Floating drum), reaktor jenis 

balon, jenis horizontal, jenis lubang 

tanah, jenis ferrocement.  

 Banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan produksi biogas. Faktor 

pendukung untuk mempercepat proses 

fermentasi adalah kondisi lingkungan 

yang optimal bagi pertumbuhan bakteri 

perombak. Beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap produksi biogas 

sebagai berikut (Simamora dkk, 2006) :  

1). Kondisi anaerob atau kedap udara; 

biogas dihasilkan dari proses fermentasi 

bahan organik oleh mikroorganisme 

anaerob. Karena itu, instalasi pengolah 

biogas harus kedap udara (keadaan 

anaerob). 2). Bahan baku isian; bahan  

baku  isian  berupa  bahan  organik  

seperti  kotoran  ternak,  limbah 

pertanian, sisa dapur dan sampah 

organik. Bahan baku isian ini harus 

terhindar dari bahan baku anorganik 

seperti pasir, batu, plastik dan beling. 

Bahan isian ini harus mengandung berat 

kering sekitar 7-9 %. Keadaan ini dapat 

dicapai dengan melakukan pengenceran 

menggunakan air 1:1-2 (bahan baku: air). 

3). Imbangan C/N. Imbangan Carbon (C) 

dan Nitrogen (N) yang terkandung dalam 

bahan organik sangat menentukan 

kehidupan dan aktivitas 

mikroorganisme. Imbangan C/N yang 

optimum bagi mikroorganisme perombak 

adalah 25-30. 4). Derajat keasaman (pH). 

Derajat keasaman sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan mikroorganisme. 

Derajat keasaman yang optimum bagi 

kehidupan mikroorganisme adalah 6,8- 
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7,8. Pada tahap awal fermentasi bahan 

organik akan terbentuk asam (asam 

organik) yang akan menurunkan pH. 

Mencegah terjadinya penurunan pH dapat 

dilakukan dengan menambahkan larutan 

kapur (Ca(OH)2) atau kapur (CaCO3). 5). 

Temperatur; produksi biogas akan 

menurun secara cepat akibat perubahan 

temperatur yang mendadak  didalam  

instalasi  pengolah  biogas.  Upaya  

praktis  untuk menstabilkan temperatur 

adalah dengan menempatkan instalasi 

biogas didalam tanah. 6). Starter; starter 

diperlukan untuk mempercepat proses 

perombakan bahan organik hingga 

menjadi biogas. Starter merupakan 

mikroorganisme perombak yang telah 

dijual komersial. Bisa juga 

menggunakan lumpur aktif organik atau 

isi rumen. Menurut Erawati (2009) ada 

beberapa jenis starter antara lain:             

a). Starter alami yaitu lumpur aktif 

seperti lumpur kolam ikan, air comberan 

atau cairan septic-tank, timbunan kotoran 

dan timbunan sampah organik. b). Starter 

semi-buatan yaitu dari fasilitas 

biodigester dalam stadium aktif. c). 

Starter buatan, yaitu bakteri yang 

dibiakkan secara laboratorium dengan 

media buatan.  
 Thomas et.al. (1988) menyatakan 

bahwa proses pembentukan biogas dalam 

keadaan anaerob dalam digester 

(anerobik digester) dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu: a) tahap hidrolisis 

(hydrolysis); pada tahap ini, bakteri 

memutuskan rantai panjang karbohidrat 

kompleks; protein dan lipida menjadi 

senyawa rantai pendek, b) tahap 

asidifikasi (Acidogenesis dan 

Acetogenesis); pada tahap ini, bakteri 

(Acetobacter aceti) menghasilkan asam 

untuk mengubah  senyawa  rantai  pendek  

hasil  proses  hidrolisis  menjadi  asam 

asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. 

Bakteri tersebut merupakan bakteri 

anaerob yang dapat tumbuh dan 

berkembang dalam keadaan asam. 

Bakteri memerlukan oksigen dan 

karbondioksida yang diperoleh dari 

oksigen yang terlarut untuk menghasilkan 

asam asetat. Pembentukan asam pada 

kondisi anaerobik tersebut penting untuk 

pembentukan gas metana oleh 

mikroorganisme pada proses selanjutnya. 

c) tahap pembentukan gas metana 

(Methanogenesis); pada tahap ini, bakteri 

Methanobacterium omelianski  

mengubah senyawa hasil proses 

asidifikasi menjadi metana dan CO2 

dalam kondisi anaerob.  

 Menurut Balitbang Pertanian 

(2009) biogas kira-kira memiliki berat 20 

persen lebih ringan dibandingkan udara 

dan memiliki suhu pembakaran antara 650 

sampai 750oC. Biogas tidak berbau dan 

berwarna yang apabila dibakar akan 

menghasilkan nyala api biru cerah seperti 

gas LPG. Nilai kalor gas metana adalah 

20 MJ/m3 dengan efisiensi pembakaran 60 

% pada konvesional kompor biogas. 

 Menurut Price dan Cheremisinoff,  

(1981) bahwa nilai aplikasi 1 m 3 biogas 

dilapangan dinyatakan mampu 

melakukan kegiatan-kegiatan seperti : 

memasak untuk keperluan keluarga (5-6 

orang) selama tiga jam, menyalakan 

lampu listrik 60 watt selama enam jam, 

menjalankan motor berkekuatan 1 hp 

selam dua jam, menggerakkan truk 

berbobot 3 ton sejauh 2,8 km dan 

membangkitkan listrik sebesar 1,25 kW. 

 Sedangkan menurut Widodo dan 

Asari (2006), bahwa 1 m3 gas bio setara 

dengan : elpiji 0,46 kg, minyak tanah 

0,62 liter, minyak solar 0,52 liter, bensin 

0,8 liter, gas kota 1,5 m3 dan kayu bakar 

3,5 kg. 

 Sludge adalah suatu fraksi padat 

dalam cairan yang bentuk visualnya 

seperti lumpur dan mengandung banyak 

sekali bentuk-bentuk kehidupan seperti 

bakteri, alga dan protozoa. Sludge yang 

dihasilkan dari proses pembuatan biogas 

tidak diolah menjadi bentuk lain, 

melainkan langsung digunakan sebagai 

pupuk tanaman Anonim (2008). 

 Simamora dkk. (2006) menyatakan 

bahwa sludge merupakan limbah yang 

dapat dijadikan pupuk organik. 
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Pemanfaatan limbah biogas sebagai 

pupuk padat sangat baik karena 

mengandung berbagai mineral yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan seperti posfor, 

magnesium, kalsium, kalium, tembaga 

dan seng, sehingga memberikan 

keuntungan sama dengan penggunaan 

kompos dan bisa digunakan secara 

langsung. Pada proses fermentasi dalam 

digester terjadi perombakan anaerobik 

bahan organik menjadi biogas dan asam 

organic yang mempunyai berat molekul 

rendah (asam asetat, asam propionate, 

asam butirat dan asam laktat) sehingga 

konsentrasi N, P dan K meningkat 

Pupuk yang dihasilkan dari 

limbah hasil pembuatan biogas adalah 

pupuk oganik karena bahan dasarnya 

merupakan limbah organik. Dilihat dari 

bentuknya, pupuk organik terbagi 

menjadi dua, yakni pupuk organik padat 

dan cair. Pupuk organik cair sendiri 

memiliki beberapa keuntungan daripada 

pupuk organik padat karena 

pengaplikasiannya lebih mudah, unsur 

hara yang terkandung di dalamnya lebih 

mudah diserap tanaman, dan mengandung 

mikroorganisme yang jarang terdapat 

dalam pupuk organik padat. (Agusti, 

2009).  

 

METODE 

 

 Penelitian ini berlokasi di Desa 

Purbasari, Kecamatan Arut Selatan, 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

Materi Penelitian 

Bahan : 

Feses segar sapi bali  40 kg segar/hari 

selama 30 hari, isi rumen sapi sebagai 

starter, 50 kg, kapur dolomit 80 kg, air 60 

liter/hariselama 30 hari, plastik UV 14%, 

6,5 meter untuk digester biogas plstik, 

plastik UV 14% 3,5 meter untuk 

penampung gas, Paralon PVC ½", 8 btg 

(32 m), PVC 3" 1 bh (4 m) , PVC 4" 1 bh 

(4 m), Keni ½" 3 bh,  Keni 3" 3 bh, Keni 

4" 1 bh, T ½" 2 bh, T 3" 1 bh, T drat ½" 2 

bh, Stop kran ½" 2 bh, Sock drat dalam 

½" 2 bh, Sock drat luar ½" 3 bh, Dop 3" 2 

bh, Klem 4 bh, Lakban hitam 3 bh, karet 

ban dalam bekas 8 bh, Slang 3 meter, 

Lem PVC 1 bh, Cloth tape 2 bh, lem 

castol 3 bh, Batu bata 1.200 biji, Pasir 2 

m3, Semen 5 zak, seng 7 lbr, Regulator 

(pengaman gas) 1 bh 

Alat : 

Alat las plastik, alat pres laminating  

(untuk penyambung plastik UV), blower 

listrik, Obeng, tang, roll listrik, Gunting, 

pisau, Cutter, Kompor gas 3 kg subsidi 

pemerintah dimodifikasi, Slang hitam 

kompor gas elpiji, ember plastik, 

timbangan gantung 

Metode Penelitian 

a. Pembuatan Digester Biogas Plastik, 

Tandon dan Instalasi Gas 

- Pembuatan bak cor terbuka untuk 

dudukan plastik  di tanah dekat 

kandang tempat menaruh digester 

plastik, dengan ukuran panjang 5 m, 

lebar 1,5 m, tinggi 1,5 meter, 

Dibuatkan bak cor inlet (pemasukan 

bahan baku) ukuran 1 x 1 x 1 m dan 

outlet (pengeluaran ampas sisa) 

dengan ukuran sama. 

- Membuat digester plastik ukuran 

panjang 6,5 m, dan  tandon gas 

panjang 3,5 m, Melekatkan kedua 

sisi plastik dan melasnya dengan alat 

las plastik sehingga berbentuk 

silinder, kemudian kedua ujung 

diikat untuk pengetesan kebocoarn 

gas dengan blower listrik, 

pengecekan kebocoran dengan 

membasahi kedua rekatan tersebut 

dangan air sabun, apabila ada 

gelembung berarti terjadi kebocoran, 

plastik dipres lagi. Apabila tidak ada 

kebocoran plastik siap dipakai. 

- Setelah bak cor tempat digester  siap 

dipakai (kering), kemudian gulungan 

plastik dimasukkan kedalamnya 

setelah angin dikeluarkan dahulu. 

- Tiap ujung plastik panjang 0,75 m 

diikat dengan karet ban dalam ke  

paralon PVC 4”, paralon panjang 1,5 
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m tersebut dimasukkan melalui 

lubang di inlet (pemasukan bahan) 

dan outlet (pengeluaran). 

- Lubang inlet lebih rendah 30 cm 

dibandingkan lubang outlet 

- Sambungan las pres pada plastik 

diletakkan di bagian atas gulungan, 

agar tidak terlalu menahan berat isi 

digester. 

- Paralon keluaran gas dipasang 

dengan klem besi dan karet persis di 

tengah atas gulungan, dipasangkan 

juga stop kran. 

- Pemasangan instalasi pipa paralon 

dari digester plastik ke tandon 

(penampungan, panjang 3 m, 

diameter 1,5 m) gas di dekat ke 

dapur rumah, pada pertengahan pipa 

antara digester dengan tandon  

dipasangkan regulator pengaman gas 

(dibuat dari paralon 3” berisi ¾ air, 

agar bila terjadi kelebihan gas maka 

gas terserap dalam air. 

- Pemasangan kompor modifikasi 

dengan selang elpiji ke pipa paralon 

dari tandon gas. 

b. Pengisian Digester Plastik 

- Pada hari 1, pagi hari (pukul 07.00), 

isi rumen 2 ekor sapi dengan berat 

sekitar 50 kg ditambah kapur dolomit 

80 kg dicampur dengan 50 liter air 

dimasukkan pertama kali ke dalam 

digester plastik melalui bak inlet, 

kemudian dimasukkan 40 kg feses 

sapi segar yang diperoleh dari 4 ekor 

sapi dicampur dengan air 40 liter 

(perbandingan 1 :1), diaduk secara 

merata (lubang inlet ditutup terlebih 

dahulu), setelah campuran merata 

baru lubang inlet dibuka. 

- Pada hari 2 dan seterusnya sampai 

hari ke 30, dengan waktu yang sama, 

digester diisi hanya dengan 

campuran feses sapi 40 kg dan air 40 

liter, diaduk secara merata. 

- Selama pengisian stop kran diatas 

digester ditutup, apabila digester 

sudah tersisi penuh baru stop kran 

dibuka agar gas menuju tandon. 

- Setelah tendon gas terisi dan penuh, 

maka dilanjutkan dengan 

menghidupkan kompor gas di dapur 

untuk memasak setiap hari 

- Kompor dinyalakan setiap hari 

sampai gas yang ada ditandon habis 

c. Penampungan Sludge, volume sludge 

atau lumpur cair yang keluar melalui 

outlet kemudian dikumpulkan dalam 

wadah drum plastik  

d. Pengamatan yang dilakukan adalah : 

penimbangan bahan baku feses; 

pencatatan munculnya gas pertama 

kali di digester plastik, volume gas 

penuh di digester dan di tandon hari ke 

berapa, sebagai bahan bakar untuk 

memasak dilakukan pencatatan : 

warna nyala api dan bau, lama 

memasak (berapa jam) sehari, lama 

matinya api kompor bila dinyalakan 

terus menerus sampai isi tendon gas 

habis; munculnya sludge pertama kali 

pada hari keberapa dan volume sludge 

per hari selama produksi gas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil kotoran sapi dari empat ekor 

rata-rata sebanyak 40 kg per hari, atau 

sekitar 10 kg per ekor. Penimbangan 

dilakukan selama masa persiapan dalam 

waktu 5 hari berturut-turut. Pengamatan 

ini dilakukan untuk mengetahui jumlah 

ketersediaan bahan baku. Tabel 3. Di 

bawah ini memperlihatkan hasil 

penimbangan empat ekor sapi selama 5 

hari. 

 

Tabel 1. Hasil penimbangan berat feses 

sapi bali segar 

Penimbangan  Berat (kg) 

Hari ke 1 37 

Hari ke 2 42 

Hari ke 3 38 

Hari ke 4 44 

Hari ke 5 39 

Rata-rata 40 

Sumber: Data diolah (2009). 

 

Pengamatan Fisik Aplikasi Biogas 

 Hasil pengamatan terhadap 
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munculnya gas pada digester dan 

penuhnya tandon gas terlihat pada tabel 

berikut ini: 

 

 

 

Tabel 2. Tabel hasil pengamatan secara 

fisik pada digester plastik 

Hari ke Kegiatan Pengamatan gas Keterangan

1 Pengisian rumen+kapur+air belum muncul  07.00 - 08.00

Pengisian feses + air

 2-7 Pengisian feses + air belum muncul

8 Pengisian feses + air muncul sedikit

 9 - 13 Pengisian feses + air bertambah

14 Pengisian feses + air digester penuh dialirkan ke tandon

15 Pengisian feses + air digester berkurang tandon berisi

16 Pengisian feses + air digester berkurang 1/2 tandon berisi 1/2

 17 -19 Pengisian feses + air digester bertambah tandon bertambah

20 Pengisian feses + air digester penuh tandon penuh

 21 -23 Pengisian feses + air tandon berisi 1/2 dipakai memasak 2 jam

 24 -25 Pengisian feses + air tandon berisi 1/4 dinyalakan 4 jam

26 Pengisian feses + air tandon habis dinyalakan 6 jam

27 Pengisian feses + air digester penuh tandon berisi 1/2

28 Pengisian feses + air digester penuh tandon penuh

29 Pengisian feses + air tandon berisi 1/4 dinyalakan 4 jam

30 Pengisian feses + air tandon berisi 1/4 dinyalakan 4 jam

 

Sumber: Data diolah (2009). 

 

 Dari hasil pengamatan di atas 

memperlihatkan bahwa gas mulai muncul 

pada hari ke 8, kemudian bertambah terus 

sampai hari ke 14. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Basuki dkk (1985) yang 

menyatakan bahwa produksi gas dengan 

bahan sampah dan kotoran sapi mulai 

pada hari ke 7 dan puncaknya pada hari 

ke 21, sedangkan menurut Sunarto dkk 

(2008), biogas  dengan  bahan baku 

limbah cair tahu muncul pada hari ke 17 

dan berporduksi maksimal pada hari ke 

32, setelah itu turun dan stabil. Perbedaan 

ini mungkin disebabkan oleh perbedaan 

bahan baku, temperatur, perbandingan 

C/N. Menurut Saputro (2006), gas 

muncul pada hari ke 9 dengan 

menggunakan feses sapi dan berproduksi 

maksimal pada hari ke  23. 

 Biogas yang dihasilkan dapat 

dipergunakan untuk memasak dengan 

warna api yang biru dan tidak berbau. 

Bau biogas hanya muncul pada saat awal 

menghidupkan kompor, setelah itu 

menghilang. 

 Dari hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa setelah dari ke 24 

hasil biogas dipakai untuk memasak 

selama 4 jam sehari, produksi di digester 

tetap stabil, kemudian dicoba memasak 

lebih lama lagi yaitu selama 6 jam non 

stop, megakibatkan gas yang ditandon 

habis. Seperti yang dilaporkan Anonim 

(2006), bahwa 1 m3 biogas dapat 

digunakan untuk memasak selama 3 jam 

dengan jumlah keluarga 6 orang. Efektif 

dari pengamatan ini adalah lama 

memasak selama 4 jam karena tidak 

membuat volume tandon gas habis. 

Menurut Swen (2008) bahwa dua ekor 

sapi dewasa akan menghasilkan feses 

sebanyak 50 kg per hari dan akan 

memproduksi biogas 1 m3 atau setara 

dengan 1,2 liter minyak tanah, cukup 

untuk memasak selama 3 jam. Sedangkan 

menurut Widodo dkk (2006) menyatakan 

bahwa setiap 1 kg kotoran sapi akan 

menghasilkan 30 liter biogas atau untuk 

menghasilkan 1 m3 (1.000 liter) biogas 

dibutuhkan 33 kg kotoran sapi (2 ekor 

sapi dewasa). 

Volume Sludge 

 Sludge atau ampas fermentasi 

biogas berbentuk cairan seperti lumpur 

yang keluar pada outlet digester selama 

proses pengamatan seperti pada tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel 3. Volume sludge dengan bahan 

baku feses sapi  

Penimbangan hari ke Berat (kg)/hari 

1 - 7 0 

8 -  14 6 

15 – 22 24 

23 – 30 30 

Rata - rata 20 

Sumber : Data diolah (2009). 

 Rata-rata volume sludge sebesar 20 
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kg per hari, menurut Anonim (2009), 

volume sludge sekitar  10 – 20% dari 

bahan baku, perbedaan ini mungkin 

disebabkan oleh model digester yang 

digunakan.

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 

tersebut dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Kotoran atau feses sapi yang selama 

ini hanya dipakai untuk pupuk 

kandang di tingkat pedesaan 

ternyata dapat dikonversi dengan 

menggunakan anaerobik digester 

yang menghasilkan gas. 

2. Gas tersebut atau biogas dapat 

dipergunakan untuk memasak 

dengan warna api biru dan tidak 

berbau. 

3. Biogas yang dihasilkan dengan 

bahan baku feses sapi sebanyak 40 

kg/hari ternyata mampu dipakai 

memasak selama 4 jam terus 

menerus, akan tetapi apabila dipakai 

selama 6 jam jumlah gas yang 

diproduksi tidak mencukupi. 

4. Disamping menghasilkan biogas, 

hasil akhir dari biokonversi ini 

adalah sisa ampas atau sludge 

berbentuk lumpur cair. Volume 

sludge rata-rata selama 22 hari 

produksi biogas adalah sebanyak  20 

kg per hari 

5. Sludge tersebut dapat dipergunakan 

langsung untuk pupuk tanaman 

6. Dengan adanya biogas ini peternak 

di Desa Purbasari dapat menghemat 

pengeluaran rumah tangga dan 

menurunkan biaya pemupukan. 

 

Saran 

1. Perlu penelitian lebih lanjut agar 

biogas yang dihasilkan bisa 

dipergunakan untuk keperluan 

rumah tangga lainnya. 

2. Digester biogas dari plastik 

gampang bocor terutama 

disambungan pres, untuk itu perlu 

diteliti model digester lain yang 

praktis dan murah sehingga tidak 

memberatkan peternak. 
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