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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the content of N, p2o5 and K2o in biogas sludge of dairycattlefaeces.-The compounds were used as an indicator ror *..*ir[-uie quarity of sludge to be used as anorganic fertilizer' An exPloration Tggog was applied inlhis study 4 ilry-irders instaTling u tio!* pr*tin Haumgombong Pamulihan subdistric - sumedang. Parameters inctuolo tq, p2o5 and K2o content andtemperatur of biogas sludge. Results showed there wai a different cnv raiio of substrate (a mixture of dairycattle faeces and sawdust) used by the farmers as a biogas surstrate. it 
" 

.ontent or N, prq ano ?ro i,sludge of dairy cattle faeces was 0.82; 0.20 and 0.827o, wi'ile ln sluale of a rirturc of dairy cattle faeces andsawdust was 1.06;0.77 and l,A4%respectively.
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ABSTRAK

,*::,.,j,:^iil"Sl* :ryk, mengetahui. kan{ung1n N, p,os dan K2o pada lumpur hasil ikutan

::*"1i,::T,:::,j-ITg":"]l:1.gl11:".lrig.in: i.uaeaiiF(d;;?.I**d;','fr.iiili',,ill,lili
ff_:li":1ry*.n.,::1"fl_llryl ?lqg1\ Metode.r.*.s ai93t"i dd,h ;;;;;i;';i*J*d;i';
lgT*r"p-r q"r.uh y*c..remTqc. 

inltalaqi gasbio di aisa irur*e;;b;d-ii;;;fi"ffi;1ffi'
Sumedang. Peubah yang diamari aggtul m"a3,r-e- N, p?o.r. dT a;d,ua;]idffi;f;#;","Sir;
::3:11y::gCi !u11rygttung. Hasil penelitian menunlukkan uatrwa aaa perbedaan nisbah cN substrarffi;;ffiffi1il;c^.;il:
I:T*X|T*,lr*"dg !f9 pada lumpur dari srrst at &sps'sapr p".rh #'tu;;ilr.r-"e;'t,iffi'il
t9:1?"1"]:,,i9:- !0*y ) 9q r*o (!;lzuil dan kandungan N-*"r,E5' ilii;d;#;ilff";#"li;Hl
feses sapi perah dan serbuk gergaji berturur-turut sebigai berikui N-iit"r?p-o,z"i; pror-(6,iinii""rro
(1,04%).

Kata Kunci: Feses, Sapi perah, Lumpur, Gasbio, Kandungan N, p2O5, K2O

PEIIDAHULUAN

- 
Populasi sapi perah di desa Haurgombong

cukup banyalq sehingga limbah yang dihasilkan
cukup banyak pula. Limbah sapi perah berupa
feses oleh peternak sapi perah di deia
Haurngombong biasanya dimanfaatkan sebagai
pupuk kandang tanpa melalui proies
pengolahan terlebih dahulu. pada tahun 2003
didesa tersebut dikenalkan suatu teknologi
pengolahan limbah sapi perah menjadi gasbio,
namun teknologi tercebut belum diaplikasikan
secara penuh, salah satu peternak mencoba

mengembangkan teknologi tersebut dengan
tekun dan kontinyu sampai diperoleh hisil
sumber energi yang disebut gasbio. pada saat
ini mulai lanyak peternak sapi perah di desa
Haurngombong yang telah memanfaatkan
teknologi gasbio ini.

, Teknologi pembentukan gasbio selain
nienghasilkan gas methan CHe sibaeai il;;;
energi juga menghasilkan lumpui (sludse\
yang dapat dimanfaatkan sebagai pup"uk
organik. Kualitas lumpur sebaeai ououL
organik tidak terlepas dari proses Aegraaasi
bahan organik yang digunakan -uotof.
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membentuk gasbio. Faktor-faktor yang
mempengaruhi proses pembentukan gasbio
diantaranya nisbah CA.{ substrat antara20 - 30,
Bahan Kering 5 - llYo, Kadar Air 90 - 95yo,
aktivitas mikroorganisme dalam digester.
Ketiga faktor ini merupakan faktor utama,
sedangkan faktor pendukungnya antara lain
derajat keasaman (pH) senilai 6,0 - 8,0
(HIDAvATI. 1996); pengadukan, waktu
fermentasi dan suhu sebesar 32 - 36"C (AsEP

dan RuuI, 2005).
Nisbah CAI substrat tergantung dari

campuran bahan yang digunakan untuk
pembentukan gasbio. Peternak sapi perah di
desa Haurngombong yang memasang instalasi
gasbio ada yang menggunakan feses saja
sebagai substrat, dan ada juga yang
menggunakan campuran feses dan serbuk
gergaji sebagai substrat, hal ini , akan
mempengaruhi nisbah CA{ substrat yang
digunakan dan pada akhirnya akan
mempengaruhi proses pembentukan gasbio
maupun kualitas lumpur yang dihasilkan.
Lumpur yang dihasilkan dapat digunakan
sebagai pupuk organikjika mengandung unsur
N, P2O5 dan KzO dalam jumlah yang cukup,
unsur N, PzOs dan K2O pada sludge merupakan
indikator kualitas lumpur yang dapat
digunakan sebagai pupuk organik. Sebagian
peternak sapi perah di desa Haurngombong
diduga ada kekeliruan dalam menggunakan
substrat sebagai bahan pembuatan gasbio
sehingga hasilnya belum optimal, oleh karena
itu perlu dilakukan penelitian.

MATERI DAN METODE

Materi penelitian berupa lumpur hasil
ikutan gasbio yang berasal dari peternak sapi
perah yang memasang instalasi gasbio dengan
substrat dari feses sapi perah saja dan lumpur
hasil ikutan gasbio yang berasal dari petemak
sapi perah yang memasang instalasi gasbio
dengan substrat dari feses sapi perah dan
serbuk gergaji. Sejumlah zat kimia untuk
menganalisis unsur N, P2O5 dan K2O dalam
lumpur.

Metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah metode eksplorasi pada peternak sapi
perah yang membuat instalasi gasbio di Desa

Haurngombong, Kecamatan Pamulihan,
Kabupaten Sumedang. Peubah yang diamati
adalah kandungan unsur N, PzOs dan KzO
dalam lumpur hasil ikutan pembentukan gasbio
serta temperatur sebagai data pendukung.

Proses pembuatan gasbio

Persiapan instalasi gasbio yang terdiri dari;
corong untuk memasukkan substrat, digester,
penampung gasbio (yang terbuat dari plastik
dengan ketebalan 0,2 mm, diameter I m,
panjang 4 m), corong untuk pembuangan
lumpur (sludge). Pengisian feses (feses dan
serbuk gergaji) dan air ke dalam digester setiap
hari dengan perbandingan I : l. Hal ini
dilakukan setiap hari sampai terbentuk gasbio
yang siap digunakan, biasanya selama Zlhari.
Lumpur yang terbentuk diambil sebagai
sampel dan dianalisis.

Analisis kandungan N-total

Timbang 0,5 g sampel yang telah
dihaluskan dan masukkan kedalam labu
kjeldahl 100 ml. Tambahkan I g selenium
reagent mixture sebagai katalis, 4 ml H2SO4
lalu kocok. Panaskan dengan api kecil selama
+ 2 menit (timbul warna hitam), pemanasan
dilanjutkan dengan memperbesar api sedikit
demi sedikit, dan akhirnya didestruksi sampai
jernih. Setelah didestruksi, labu Kjeldahl
didinginkan, setelah dingin ditambahkan 15 ml
aquades. Pipet 5 ml asam 2%o yang telah
mengandung indikator kedalam labu
erlenmeyer 100 ml, kemudian ditempatkan
untuk menampung hasil destilasi. Labu
Kjeldahl yang berisi hasil destruksi kemudian
dipasang pada alat destilasi. Pada labu Kjeldahl
tambahkan 20 ml NaOH 40%o secaru hati-hati
kemudian cepat-cepat dihubungkan dengan alat
destilasi. Destilasi sampai NH3 habis
(diperiksa dengan kertas laksmus). Bilas alat
destilasi kemudian larutan didalam labu
erlenmeyer dititrasi dengan HCI 0,01 N sampai
berubah warna. Kemudian dilakukan
perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

X ml (hasil titrasi) x BM N x 0,03 N x 100%
Berat sampel basah.

{i
;il
el
n

*
!q

il
il

u
,flr

4

:ilt,

t,

l

ll

272



*&wF-

Seminar Nastorwl Telowlogi peterndbtda yetertner 2N)g

Analisis kandungan P2O5

Timbang 0,5 g sampel dan masukkan ke
dalam botol ukuran 50 ml. Tambahkan 12,5 ml
HCI25o/o, ditutup lalu dikocok selama 6 jam.
Saring dengan kertas saring dan tampung
filnatnya ke dalam tabung erlenmeyer. Pipet I
ml filtrat, kemudian masukkan ke dalam labu
ukur 25 ml, encerkan sampai tanda batas dan
kocok sampai homogen. Pipet 5 ml larutan di
atas ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 5
ml reagen P, kocok sebentar dan diamkan
selama 15 menit. Baca intensitasnya pada
panjang gelombang 660 nm (%T) dongan
spekfrofotometer. Buat standar dengan cara:
dipipet masing-masing 5 ml larutan standar
0,0; 0,25; 0,5; l; 2;4;6;8 ppm P2O5 ke dalam
tabrng reaksi. Tambahkan 5 ml reagen p, baca
intensitasnya % D. Catat hasil pengukurannya.
Pengukuran standar dilakukan sebelum
pengukuran filtrat. Kemudian dilakukan
perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

Mg P/100 g sampel = ppm pembacaan x
4.2xlOOlBK

Mg P2O5/100 g sampel = ppm pembacaan x
9.62 x 100/BK

Analisis kandungan K2O

Ekstzk HCl25% sisa dari proses analisis
P dipipet I ml ke dalam labu ukur 25 ml. Ukur
absorbannya dalam flame fotometer, setelah
penguloran standar dilakukan kemudian buat
kurvanya. Perhitungan dilalcukan dengan
rumus sebagai berikut:

Mg Bi/100 g sampel/BK = (ppm sampel -
ppmblanko)x2x 100/BK

I{ASILDANPEMBAHASAN

Kandungan N-total dalam Lumpur Hasil
Ikutan Gasbio dari Feses Sapi Perah dan dari
Feses Sapi Perah dan Serbuk gergaji.

Rata-rata kandungan N-total dalam lumpur
hasil ikutan gasbio dari feses sapi perah dan
dari feses sapi perah dan serbuk gergaji,
disajikan pada Tabel l.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-
rata kandungan N-total dalam lumpur hasil
ikutan gasbio dari feses sapi perah lebih rendah
dibanding kandungan N-total dalam lumpur

hasil ikutan gasbio dari feses sapi perah dan
serbuk gergaji, hal ini diduga perbedaan
subsrat ftandungan nisbah C/N) yang
digunakan dalam pembuatan gasbio
mempengaruhi proses pembentukan gasbio
yang pada akhirnya juga mempengaruhi
kualitas lumpur yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat AsBp dan
RUMI (2005) yang menyatakan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi proses
pembentukan gasbio diantaranya nisbah CA{
subsffat antxa 20 - 30. Dari hasil penelitian
ini, kandungan N-total, yang dihasilkan masih
dibawah standar kualitas pupuk organik yang
ditentukan oleh Internasional, pT pUSRt dan
Pasar Khusus (IGMENTRTAN LrNcruNcaN
HIDUr, 2006) yaitu kandungan N-total-; >2,12
dan > 2,30. Untuk itu perlu ditetapkan nisbah
C[rI substrat yang digunakan dalam pembuatan
gasbio sebesar 30 sehingga diperoleh hasil
yang optimal.

Tabel l. Rataan kandungan N-total dalam lumpur
hasil ikutan gasbio dari feses sapi perah
dan dari feses sapi perah dan serbuk
gergaji

Petemak LSP (7o) LSp+ SG (yo)

I

a

J

4

5

0,84

0,87

0,83

0,76

0,80

1,02

1,06

1,10

1,08

1,04

0,82

LSP = Lumpur dari feses sapi perah; LSp + SG =
Lumpur dari feses sapi perah dan serbuk gergaji

Kandungan P2O5 dalam lumpur hasil
ikutan gasbio dari feses sapi perah dan dari
feses sapi perah dan serbuk gergaji

_ Rata-rata kandungan P2O5 dalam lumpur
hasil ikutan gasbio dmi feses sapi perah dan
dari feses sapi perah dan serbuk gergaji,
disajikan pada Tabel 2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-
rata kandungan PzOs dalam lumpur hasil ikutan
gasbio dmi feses sapi perah lebih rendah
dibanding kandungan P2O5 dalam lumpur hasil
ikutan gasbio dari feses sapi perah dan serbuk
gergaji, hal ini diduga kandungan p2O5 dalam

1,06
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lumpur berkaitan dengan kandungan N dalam
substrat.

Tabel 2. Rataan kandungan P2O5 dalam lumpur
hasil ikutan gasbio dari feses sapi perah

dan dari feses sapi perah dan serbuk
gergaji

LSP (o/o) LSP + SG (o/o)

Tabel 3. Rataan kandungan K2O dalam lumpur
hasil ikutan gasbio dari feses sapi perah
dan dari feses sapi perah dan serbuk
gergaji

Petemak LSP (7o) LSP + SG (%)

I

2

3

4

5

1,00

1,06

1,02

1,08

1,04

1,04

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-
rata kandungan &O dalam lumpur hasil ikutan
gasbio dari feses sapi perah lebih rendah
dibanding kandungan KzO dalam lumpur hasil
ikutan gasbio dari feses sapi perah dan serbuk
gergaji, hal ini diduga kandungan KzO dalam
lumpur berkaitan dengan kandungan K2O
dalam substrat. Kalium tidak terdapat dalam
protein, protoplasma dan sellulos4 elemen ini
bukan elemen langsung dalam pembentukan
bahan organik, kalium hanya berperan dalam
membantu pembentukan protein dan
karbohidrat. Hal ini sejalan dengan pendapat
SUTEDJo et al. (1996) yang menyatakan bahwa
kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam
bahan substrat sebagai katalisator, dengan
kehadiran bakteri dan aktivitasnya, sangat
berpengaruh terhadap pengingkatan kandungan
kalium. Kalium diikat dan disimpan dalam sel
oleh bakteri dan jamur, jika didekomposisi
kembali maka kalium akan menjadi tersedia
kembali.

Dari hasil penelitian ini, kandungan K2O
yang dihasilkan masih dibawah standar
kualitas pupuk organik yang ditentukan oleh
lnternasional, PT PUSRI dan Pasar Khusus
(Krunmruau LTNGKUNGAN HrDUp, 2006)
yaitu kandungan K2O-; > 2,00 dan> 2,40.

KESIMPULAN

Kandungan N-total, PzOs dan K2O pada
lumpur dari substrat feses sapi perah berturut _
turut sebagai berikut N (0,82%); p2O5 (0,20%)
dan KzO (0,82%).
. Kandungan N-total, p2O5 dan K2O pada
lumpur dari substrat feses sapi perah dan
serbuk gergaji berturut - turut seUagai berikut
N (1,06%o); P2O5 (0,77yo) dan XlzO 6,04%\.

I
,,

3

4

5

0,20 0,77

Semakin besm nitrogen yang dikandung
maka multiplikasi mikroorganisme yang
merombak fosfor akan meningkat, sehinga
kandungan fosfor dalam substrat juga
meningkat, demikian juga kandungan fosfor
dalam lumpw seiring dengan kandungan fosfor
dalam substrat. Kandungan fosfor yang ada

dalam substrat akan digunakan oleh
mikroorganisme untuk membangun selnya.
Pada penelitian ini kandungan N-total pada

LSP lebih rendah dari LSP+SG demikian
halnya pada kandungan P2O5. Hal ini sejalan
dengan pendapat KAI{N (2001) yang

menyatakan bahwa unsur P sangat diperlukan
oleh milaoorganisme untuk membangun
selnya, seperti pembentukan protoplasma dan

inti sel. Perombakan bahan organik dan proses

asimilasi fosfor terjadi karena adanya enzim
fosfatase yang dihasilkan oleh sebagian
mikoorganisme. Dari hasil penelitiaq ini,
kandungan PzOs yang dihasilkan masih

dibawah standar kualitas pupuk organik yang

ditentukan oleh Internasional, PT PUSRI dan

Pasar Khusus (KrurNrntaN LINcKLTNcAN

HIDUP,2006) yaitu kandungan PzOs > 6,00; >

1,30 dan > 1,60.

Kandungan KzO dalam lumpur hasil ikutan
gasbio dari feses sapi perah dan dari feses

sapi perah dan serbuk gergaji

Rata-rata kandungan K2O dalam lumpur

hasil ikutan gasbio dari feses sapi perah dan

dari feses sapi perah dan serbuk gergaji,

disajikan pada Tabel 3.

0,19

0,21

0,20

0,18

0,22

0,80

0,68

0,81

0,80

0,78

0,84

0,80

0,83

0,79

0,84
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Perlu dilakukan evaluasi substrat. -yang
digunakan untuk pembuatan gasbio pada
masing-masing peternak sesuai dengan
persyaratan substrat yang dibutuhkm untuk
pembuatan gasbio.
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