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Abstrak
Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan kegiatan beternak unggas sebagai
kegiatan sehari-hari. Sayangnya, limbah domestik yang berasal dari peternakan unggas dapat berdampak
buruk terhadap badan air dan ekosistem di sekitarnya. Ini juga menghasilkan bau tak sedap. Salah satu solusi
untuk mengolah limbah tersebut adalah dengan memanfaatkannya sebagai biogas. Penelitian ini melakukan
studi kasus produksi biogas dari limbah peternakan unggas di Bangkalan, Madura. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap produksi biogas. Proses produksi biogas juga akan
dianalisis dalam rentang waktu 5, 10, dan 15 hari untuk mengetahui pengaruh fermentasi. Proses dilakukan
dengan metode digester anaerobik dengan kecepatan pengadukan 110 rpm. Hasil analisis menunjukkan
bahwa lama fermentasi dapat mempengaruhi jenis parameter tertentu dalam nilai produksi biogas. Parameter
tersebut adalah temperatur, volume, dan juga sifat mudah terbakar. Suhu rata-rata biogas berkisar antara
26,35 - 28,45oC. Volume biogas yang dihasilkan bervariasi dari 2 - 1451 ml. Gas yang dihasilkan juga
memiliki sifat mudah terbakar yang khas dalam 15 hari.
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1. PENDAHULUAN
Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Bangkalan mulai tertarik untuk menggeluti dunia peternakan,
khususnya beternak ayam. Di Indonesia, ayam petelur merupakan salah satu dari sedikit unggas yang
berpotensi menjadi tujuan komersial untuk produksi telur. Sayangnya, limbah domestik yang berasal

dari peternakan unggas dapat berdampak buruk terhadap badan air dan ekosistem di sekitarnya. Ini
juga menghasilkan bau tak sedap. Salah satu solusi untuk mengolah limbah tersebut adalah dengan
memanfaatkannya sebagai biogas. Biogas merupakan energi alternatif terbarukan yang ramah
lingkungan. Biogas dibentuk oleh degradasi anaerobik bahan organik oleh mikroorganisme dan
menghasilkan energi yang mengandung gas metana (Wahyuni, 2015). Gas yang dihasilkan dari biogas
dapat digunakan untuk memasak, pembangkit listrik, atau sebagai bahan bakar.Selain murah, biogas juga
ramah lingkungan dan terbarukan dibandingkan bahan bakar fosil. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan kotoran ayam sebagai bahan biogas.
Proses pembuatan biogas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikan bakteri yang
terdapat pada komponen dasar yang digunakan untuk membuat biogas, seperti kotoran ayam. Produksi gas
metan dalam proses biogas membutuhkan beberapa tahapan, seperti hidrolisis, asidifikasi, dan
metanogenesis. Sembiring (2014) menjelaskan bahwa lamanya waktu fermentasi dalam proses pembuatan
biogas akan mempengaruhi produksi gas yang dihasilkan. Dengan cara ini, peneliti tertarik menggunakan
kotoran ayam untuk menghasilkan biogas melalui pencernaan anaerobik. Nantinya peneliti akan
membandingkan pengaruh lama waktu proses fermentasi untuk mengetahui kondisi fisik biogas.
2. METODE
Alat dan Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : kotoran ayam dari peternakan yang ada di
kabupaten Bangkalan, serbuk kayu, sedangkan untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
digester tipe batch dengan volume 8 liter, motor DC 110 rpm, pengaduk, stop valve, termometer,
penampung gas, gelas ukur, beaker glass, sarung tangan, drum untuk sampel 160 liter.
Rekator Anaerob Skala Laboratorium
Reaktor pada penelitian kali ini berbentuk tabung dengan kapasitas 8 liter berbahan plastik HDPE.
Untuk variasi dengan pengadukan, reaktor dilengkapi dengan pengaduk motor DC dengan kecepatan 110
rpm. Pengadukan optimal dilakukan pada range 100-110 rpm pada biogas (Irvan,2012). Pada bagian atas
dilengkapi dengan termometer, saluran gas dan botol infus 500ml.
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Gambar 1. Reaktor biogas
Prosedur Pengoperasian Reaktor
Pertama –tama adalah menghitung jumlah total komposisi untuk biogas, kemuadian pembuatan
reaktor, lalu pengujian kebocoran pada reaktor, setelah itu pengambilan kotoran di peternakan ayam
sesuai perhitungan dan memasukkannya pada 2 drum yang berkapasitas 160 l, kemudian dilanjutkan
mencampurkan serbuk kayu yang telah di campur dengan air (berbentuk slurry) pada kedua drum, setelah
itu menghomogenkan bahan baku dengan cara di aduk dan yang terakhir adalah pengamatan pada
masing-masing reactor.
Parameter Penelitian
Parameter penelitian berupa volume gas, temperatur, pH dan uji nyala.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Temperatur
Kisaran temperatur yang optimum untuk pembentukan biogas adalah 20-40 ° C, dan temperatur
optimum adalah 28-30 ° C (Paimin, 2001). Temperatur optimum untuk mikroorganisme mesofilik adalah
35 ° C, dan Temperatur optimum untuk mikroorganisme termofilik adalah 55 ° C (Sahirman dalam
Indarto, 2010). Menurut (Wahyono dan Sudarno, 2012), sensitivitas temperatur digester biogas terbaik di
Indonesia berada pada kisaran 35 ° C. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pembuatan digester anaerobik,
karena bakteri biasanya diproses secara lambat pada temperatur rendah, sehingga biogas yang dihasilkan
dapat membutuhkan waktu yang lebih lama. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut.
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Gambar 2. Data temperatur harian
Pengamatan penelitian dilakukan setiap hari pada jam 18.30 WIB selama 15 hari. Hasil perbandingan
rata-rata harian dengan lama fermentasi 5 hari, lama fermentasi 10 hari, dan lama fermentasi 15 hari. Pada
lama fermentasi 5 hari didapatkan temperatur maksimum sebesar 28,45°C di hari ke- 1. Temperatur
minimum didapatkan sebesar 26,4°C di hari ke- 4. Pada lama fermentasi 10 hari didapatkan temperatur
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maksimum sebesar 28,25°C di hari ke- 8. Temperatur minimum didapatkan sebesar 26,9°C di hari ke- 6.
Pada lama fermentasi 15 hari didapatkan temperatur maksimum sebesar 28,05°C. Temperatur minimum
yang didapatkan sebesar 26,35°C di hari ke- 4.
Grafik diatas menunjukkan hasil dari temperatur maksimum percobaan ini sebesar 28,45°C di hari
ke- 1. Temperatur minimum didapatkan sebesar 26,35°C di hari ke- 4. Percobaan ini dikatakan berhasil
dikarenakan terdapat proses reaksi dekomposisi didalam reaktor biogas. Hal ini dibuktikan dari teori
Paimin, 2001 bahwa temperatur yang baik untuk proses pembentukan biogas berkisar antara 20-40 °C
dan temperatur optimum antara 28-30 °C.

Volume gas (ml)

Volume Gas
Gas seperti CO2 dan H2S dikeluarkan dari reaksi kimia dan gas CH4 adalah satu-satunya gas yang
dapat melewati selang kapiler tersebut untuk memungkinkan transfer gas melalui 2 botol (antara drum
(digester biogas) dengan botol infus), tiap ujung selang kapiler dipasangkan dengan jarum (jarum yang
terdapat lubang silinder di tengahnya) untuk menembus cakram silikon pada masing – masing sumbat
yang terdapat pada drum (digester biogas) dan mulut botol infus (Esposito et al., 2012). Volume gas
metan yang dihasilkan setara dengan larutan alkali yang berpindah tempat di dalam botol pengumpul gas
(Liu G. et al., 2009).
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Gambar 3. Data harian volume gas
Pengamatan volume biogas dilakukan setiap hari pada jam 18.30 WIB selama 15 hari. Pengamatan
dilakukan dengan melihat air yang keluar dari botol infus menuju wadah yang telah disediakan
menggunakan gelas ukur 100ml untuk mengukur volume. Hasil perbandingan rata-rata harian dengan
lama fermentasi 5 hari, lama fermentasi 10 hari, dan lama fermentasi 15 hari. Pada lama fermentasi 5 hari
didapatkan volume gas maksimum sebesar 755 ml di hari ke- 2. Volume minimum didapatkan sebesar 2
ml di hari ke- 1. Pada lama fermentasi 10 hari didapatkan volume gas maksimum sebesar 1081 ml di hari
ke- 4. Volume gas minimum didapatkan sebesar 201 ml di hari ke- 1. Pada lama fermentasi 15 hari
didapatkan volume gas maksimum sebesar 1451 ml di hari ke- 8. Volume gas minimum yang didapatkan
sebesar 3,5 ml di hari ke- 1.
Pengamatan pada grafik diatas menunjukkan hasil dari volume gas maksimum sebesar 1451 ml di
hari ke- 8 pada lama fermentasi 15 hari. volume gas minimum didapatkan sebesar 2 ml di hari ke- 1 pada
lama fermentasi 10 hari. Percobaan ini dikatakan berhasil dikarenakan pada infus terjadi pertukaran
antara air dan gas. Kemudian air mengalir pada wadah yang telah disediakan. Proses tersebut
menunjukkan bahwa terdapat proses produksi gas pada reaktor digester. Hal ini di dukung dari teori Liu
G. et al., (2009) yang mengatakan bahwa volume gas metan yang dihasilkan setara dengan larutan alkali
yang berpindah tempat di dalam botol pengumpul gas.
pH
Menurut Mahida (1993) bahwa pH berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas mikroba.
Organisme-organisme metan sangat sensitif terhadap pH dan paling efisien dalam batas-batas pH yang
berkisar antara 6,4 – 7,8. Dalam prakteknya pembatasan pH yang sesempit ini tidaklah selalu mungkin,
tetapi harus ditekankan bahwa pH 6 dan diatas pH 8 kecepatan perkembangan organisme merosot dengan
sangat pesat. Untuk mencegah penurunan pH pada awal pencernaan dan menjaga pH pada kisaran yang
diizinkan, maka perlu ditambahkan larutan kapur (Ca(OH)2) atau kapur (CaCO3) sebagai buffer. Data pH
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pada penelitian adalah sebagai berikut :
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Gambar 4. Grafik data pH biogas
Pengataman pH dilakukan secara berkala yaitu setiap 5 hari sekali selama 15 hari, pada grafik tersebut
didapatkan hasil pengamatan pada 5 hari pertama pH sebesar 6. sebesar 6,65. Pada lama fermentasi ke- 10
didapat pH sebesar 6,55.. Pada lama fermentasi ke- 15 didapatkan pH sebesar.
. Pengamatan pada grafik di atas menunjukkan pH maksimum sebesar 7,15 di hari ke- 15. Pada pH
minimum sebesar 6,55 di hari ke- 10. Percobaan ini dikatakan berhasil dikarenakan terdapat proses reaksi
dekomposisi didalam reaktor biogas. Hal ini dibuktikan dari teori Mahida (1993) menyatakan bahwa pH
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Organisme-organisme metan sangat sensitif
terhadap pH dan paling efisien dalam batas-batas pH yang berkisar antara 6,4 – 7,8.
Uji Nyala
Uji nyala terhadap gas yang dihasilkan melalui proses fermentasi anaerob merupakan salah satu cara
untuk mengetahui terdapat atau tidaknya metana (CH4) dalam gas tersebut. Gas hasil produksi yang
mengandung metana akan ikut terbakar apabila didekatkan pada sumber api.
Perlakuan uji nyala api dilakukan setiap 5 hari sekali. Pengujian ini dilakukan dengan cara selang
reaktor didekatkan dengan api. Pengamatan pada hari ke 5 nyala api belum terlihat ketika selang di
dekatkan pada selang reaktor. Begitu juga pada pengamatan hari ke 10 nyala api belum terlihat ketika
selang reaktor didekatkan dengan sumber api. Pengamatan pada hari ke 15 selang reaktor ketika
didekatkan dengan api mengeluarkan api kecil.

Gambar 5. Uji nyala biogas
Penelitian ini diketahui api terlihat menyala pada lama fermentasi 15 hari. Api menyala ketika selang
pada reaktor didekatkan pada sumber api. Percobaan pada penelitian ini bisa dikatakan berhasil karena
reaktor pada penelitian mengandung metana. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa metana
yang terkandung di dalam gas dapat terbakar maka diperkirakan kandungan metana dalam gas sekitar
45% (Ihsan 2013).
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4. KESIMPULAN
Perbedaan lama fermentasi memberikan pengaruh terhadap produksi biogas kotoran ayam yang meliputi
parameter temperatur, volume, dan nyala api. Rata-rata temperatur yang dihasilkan pada biogas kotoran ayam
tidak melebihi 40°C dan tidak kurang dari 20°C, dengan volume tertinggi yang didapatkan pada reaktor
dengan lama fermentasi 15 hari pada reaktor dengan variabel tanpa petro gladiator sebesar 1451 ml , dan uji
nyala api pada reaktor dengan lama fermentasi 15 hari berhasil mengeluarkan api.
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