
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Biogas merupakan salah satu energi berupa gas yang dihasilkan dari 

bahan-bahan organik. Biogas merupakan salah satu energi terbarukan. Bahan-

bahan yang dapat digunakan untuk produksi biogas adalah bahan organik 

berupa  limbah sayur, limbah buah, limbah rumah tangga, limbah rumah 

makan dan kotoran ternak. Salah satu inovasi bahan yang digunakan dalam 

pembuatan biogas adalah dari bahan limbah pasar (sayur dan buah) di campur 

dengan kotoran ayam. 

Menurut Widodo dan Asari (2006) kotoran ternak mengandung 

nitrogen, fosfor dan kalium yang merupakan kandungan nutrient utama untuk 

bahan pengisi biogas. Menurut Omed dkk., (2000) Kotoran  ternak  

merupakan  pilihan yang  tepat  sebagai  bahan  baku  pembuatan biogas,  

karena  di  dalam  kotoran  ternak telah  mengandung  bakteri  metanogenik 

yang dapat menghasilkan gas metan. Hasil penelitian Dewilda et,al., (2013) 

menunjukkan volume kumulatif  biogas yang dihasilkan digester  uji (sampah 

pasar ditambah kotoran ayam) tidak jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan 

dengan volume biogas kumulatif yang dihasilkan digester kontrol (sampah 

pasar). Rata-rata  volume  biogas  kumulatif  digester  uji  adalah  22,67  liter,  

sedangkan  rata-rata volume  biogas  kumulatif  digester  kontrol  adalah  

21,20  liter.  Dapat  disimpulkan bahwa penambahan ko-substrat kotoran 

ayam ke dalam substrat sampah sayur dan buah,  tidak  memberikan  

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  volume  biogas  yang dihasilkan  yaitu  

sekitar  ±3,35%  lebih  besar  daripada  pembentukan  biogas  dari substrat 

sampah sayur dan buah saja. Adapun menurut  Purnomo  (2009),  produksi  

biogas  terbaik  diperoleh  dari  substrat  limbah  makanan  dengan  

penambahan  kotoran  ayam. 
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Dengan menumpuknya limbah pasar dan minimnya pemanfaatan 

limbah pasar maka di adakan penanggulangan salah satunya memanfaatkan 

limbah pasar sebagai pengahasil energi terbarukan. Menurut Sufyadi (2001), 

bahwa  salah satu alternatif untuk memecahkan masalah penumpukan limbah 

pasar adalah pemanfaatan sumberdaya yang selama ini belum dikelola secara 

maksimum di dalam sistem pertanian. Ketersediaan limbah pertanian 

(biomassa) di Indonesia merupakan suatu potensi sumberdaya untuk 

memproduksi energi alternatif terbarukan misalnya biogas, dengan demikian  

pemanfaatan limbah pasar yang dilakukan secara maksimal akan memberi 

dampak yang lebih baik. Memberikan lingkungan yang lebih bersih, 

mengurangi bau yang tidak sedap akibat menumpuknya sampah sehingga 

mendapatkan udara yang sehat. 

Hasil analisis laboratorium  terhadap limbah sayuran diperoleh bahwa 

pada awal penelitian mengandung kadar air 88,78%; pH 7,68; dan rasio C/N 

33,56. Pada hari ke 25 setelah fermentasi dengan penambahan EM4 350 mL 

dihasilkan pupuk organik cair dengan kandungan unsur hara tertinggi yaitu 

1% N; 1,98% P; 0,85% K; dan rasio C/N 30, total solid 34,78%; Chemical 

Demand Oxygen (COD) 2386 mg.L-1; biogas 13 mL; dan pH 5,55 (Siboro et 

al., 2013).  

Menurut Korompot (2012) pada tahun 2008 hingga saat ini di 

Indonesia sering mengalami kirisis energi salah satunya barupa bahan bakar 

minyak (BBM). Kelangkaan energi terjadi karena semakin meningkatnnya 

kebutuhan energi namun, bahan baku pembuatannya sangat terbatas dan 

proses pembuatannya menggunakan waktu yang sangat lama. Wahyuni  

(2011) menyatakan bahwa Pemanfaatan energi yang tidak dapat diperbaharui 

secara berlebihan dapat menimbulkan masalah krisis energi. Salah satu gejala 

krisis energi yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kelangkaan bahan bakar 

minyak (BBM), seperti minyak tanah, bensin, dan solar. Kelangkaan terjadi 

karena tingkat kebutuhan BBM sangat tinggi dan selalu meningkat setiap 

tahunnya, sementara itu minyak bumi sebagai bahan baku pembuatan BBM 
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sangatlah terbatas dan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk proses 

pembentukannya. 

Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik  

misalnya kotoran hewan, kotoran manusia atau sampah organik melalui 

proses fermentasi di dalam biodigester. Komponen biogas terdiri atas 50-70% 

metan, 30-40% karbondioksida, dan sebagian kecil gas lainnya seperti 

nitrogen, hidrogen dan oksigen (Schluter et al., 2008). 

Biogas atau gas bio merupakan salah satu jenis energi yang dapat 

dibuat dari banyak bahan buangan dan bahan sisa, semacam sampah, kotoran 

ternak, jerami, enceng gondok serta banyak bahan-bahan lainnya lagi. Segala 

jenis bahan yang dalam istilah kimia termasuk senyawa organik, entah 

berasal dari sisa dan kotoran hewan ataupun sisa tanaman, dapat dijadikan 

bahan biogas (Suriawiria dkk, 2002). 

Biogas yang telah dikenal tersebut diolah dari kotoran ternak dalam 

keadaan kedap udara. Secara Ilmiah, biogas yang dihasilkan dari sampah 

organik adalah gas yang mudah terbakar. Gas ini dihasilkan dari fermentasi 

bahan – bahan organik oleh bakteri anaerob. Umumnya semua jenis bahan 

organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Tetapi hanya bahan 

organik baik padat maupun cair yang cocok untuk sistem biogas sederhana. 

Bila sampah-sampah organik tersebut membusuk, akan dihasilkan gas metana 

(CH4) dan Karbondioksida (CO2). Tetapi hanya CH4 yang dimanfaatkan 

bahan bakar. Biogas sebagian besar mengandung gas metana (CH4) dan 

karbondiokasida (CO2). Energi yang terkandung dalam biogas tergantung dari 

konsentrasi metana (CH4). Semakin tinggi kandungan metana maka semakin 

besar kandungan energi pada biogas (Sikanna, Rismawaty dkk, 2013). 

Dalam penelitian ini menggunakan penambahan inokulum kotoran 

sapi dengan konsentrasi 10% dan 20%. Menurut Widyasmara (2012) Feses 

sapi mengandung hemiselulosa sebesar 18,6%, selulosa 25,2%, lignin 20,2%, 

nitrogen 1,67%, fosfat 1,11%, dan kalium sebesar 0,56%. Feses sapi 

mempunyai C/N rasio sebesar 16,6-25%. Rentang rasio C/N antara 25-30 

merupakan rentang optimum untuk proses penguraian anaerob. Sakinah et.al., 
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(2012) bahwa penambahan biostarter kotoran sapi sangat mempengaruhi 

peningkatan laju produksi biogas, semakin tinggi konsentrasi biostarter 

kotoran sapi yang di tambahkan maka laju produksi biogas dari semua variasi 

perlakuan memperlihatkan memperlihatkan kecendurangan meningkat 

sampai waktu fermentasi hari ke-30. 

Konsentrasi  starter  kotoran  sapi  dalam medium  sampah basah  

rumah  tangga yang digunakan 0%, 6,25%, 12,5%, 18,75% dan 25% dan 

yang  menghasilkan  biogas  dengan  rendemen tertinggi (971,4 mg/liter) 

adalah 6,25 % Mujahidah (2013). 

Menurut penelitian David dkk., (2011) waktu yang di butuhkan 

fermentasi biodigester yaitu 9 hari, 12 hari, 15 hari, 18 hari, dan 21 hari. 

Lamanya waktu  fermentasi  yang  dibutuhkan  untuk menghasilkan  

komposisi  gas metana (CH4) terbesar terjadi pada fermentasi selama 21 hari. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian produksi biogas dengan bahan 

dasar kotoran ayam dan limbah pasar dengan penambahan konsentrasi 

inokulum 10% dan 20% dan waktu fermentasi 10 hari, 20 hari, dan 30 hari. 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian tentang 

“Produksi Biogas Dari Kotoran Ayam Dan Limbah Pasar Dengan Perbedaan 

Konsentrasi Inokulum”. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar masalah yang dibahas tidak 

meluas, sehingga pembahasan terfokus pada masalah tersebut. Pembatasan 

masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah limbah kotoran ayam, 

limbah pasar, konsentrasi inokulum , dan lama fermentasi. 

2. Obyek penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah produksi biogas 

3. Parameter  

Parameter dalam penelitian ini adalah hasil produksi biogas. 
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C. Rumusan Masalah 

Penelitian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan, 

sebagai berikut: 

Bagaimana hasil produksi biogas dari limbah kotoran ayam dan 

limbah pasar dengan berbagai konsentrasi inokulum dan lama waktu 

fermentasi ? 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hasil produksi biogas dari limbah kotoran ayam 

dengan berbagai konsentrasi inokulum kotoran sapi dan lama fermentasi. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Pendidikan Biologi 

 Manfaat untuk pendidikan biologi adalah sebagai sumber 

pembelajaran dan sebagai pengembangan sumber pembelajaran. 

b. Peneliti 

 Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas 

tentang pemanfaatan kotoran ayam dan limbah pasar sebagai penghasil 

energi alternatif. 

c. Masyarakat 

 Memberi informasi kepada masyarakat bahwa pemanfaatan kotoran 

ayam dan limbah pasar tidak hanya di gunakan sebagai pupuk kandang, 

akan tetapi dapat di manfaatkan sebagi pengahasil energi alternatif. 

d. Lingkungan 

 Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat mengurangi 

pencemaran pada lingkungan yaitu polusi udara, darat, dan air yang di 

sebabkan kotoran ayam dan melimpahnya limbah pasar. 

 


