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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Menurut Sugi Rahayu, dkk (2009) dalam jurnalnya yang berjudul 

Pemanfaatan Kotoran Ternak Sapi Sebagai Sumber Energi Alternatif Ramah 

Lingkungan Beserta Aspek Sosio Kulturalnya diperoleh hasil sebagai berikut :  

a. Masyarakat petani dan atau peternak sapi di Desa Jatisarono menjadi 

paham dan mengetahui pemanfaatan residu biogas dari kotoran ternak. 

b. Aspek sosio-kultural penerapan teknologi biogas dalam rangka perintisan 

wirausaha baru telah dipahami masyarakat petani dan atau peternak sapi di 

desa Jatisarono. 

c. Masyarakat mengetahui prospek apa saja yang dapat dikembangkan 

berkaitan dengan penerapan teknologi biogas di desa Jatisarono dalam 

rangka community development untuk jangka yang lebih panjang. 

Penelitian ini terfokus tentang pelaksanaan program penyuluhan mengenai 

pemanfaatan kotoran sapi sebagai biogas. Kegitan ini hanya memberikan 

informasi mengenai cara pemanfaatan limbah kotoran sapi agar dapat diolah 

menjadi sesuatu yang lebih berguna. Penelitian yang akan dilaksanakan 

menjelaskan mengenai situasi sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam 

pemanfaatan limbah kotoran sapi perah. Selain itu penelitian ini juga membahas 

mengenai analisis pendapatan yang diperoleh para peternak. Adanya analisis 

pendapatan ini dapat memberikan motivasi kepada peternak untuk mengolah 

semua limbah dari usaha peternakan mereka menjadi sesuatu yang bernilai 

ekonomis. 
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Menurut Wahyu Febriyanita (2015), dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengembangan Biogas dalam Rangka Pemanfaatan Energi Terbarukan di Desa 

Jetak Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang diperoleh hasil sebagai berikut : 

Pemanfaatan biogas di Desa Jetak digunakan untuk memasak dan untuk 

penerangan. Dari 43 pengguna biogas ada 36 pengguna biogas yang 

menggunakan energi biogas hanya untuk memasak, dan ada 7 pengguna biogas 

yang sudah menggunakan energi biogas untuk memasak dan untuk penerangan. 

Selain itu ada 7 pengguna biogas yang sudah menyalurkan energi biogas yang 

dihasilkan kepada tetangga. Dalam pemakaian biogas pengguna biogas 

mengeluarkan Rp 60.000 per bulan, sehingga dapat menghemat Rp 86.000 

dibanding penggunaan LPG dan Rp 12.000 dibanding penggunaan kayu bakar. 

Limbah biogas baik padat maupun cair bisa digunakan sebagai pupuk untuk 

pertanian. 

Penelitian ini lebih terfokus membahas mengenai potensi pemanfaatan 

biogas yang belum maksimal. Sebagian besar peternak hanya memanfaatkan 

energi biogasnya untuk memasak dan masih jarang yang menggunakannya untuk 

penerangan (listrik). Penelitian yang akan dilaksanakan ini membahas mengenai 

pemanfaatan limbah kotoran sapi perah yang tetap ada keterkaitannya dengan 

sistem pertanian terpadu. Selain energi berupa gas yang dihasilkan, limbah padat 

dan cair (slurry) yang dihasilkan dari sisa pembuatan biogas dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk organik yang bermanfaat bagi kesuburan tanaman. Kegiatan 

pemanfaatan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan sistem pertanian terpadu yang 

berbasis lingkungan. 



9 
 

 
 

Menurut Meksy Dianawati, dkk (2015) dalam jurnalnya yang berjudul 

Peluang Pengembangan Biogas di Sentra Sapi Perah diperoleh hasil sebagai 

berikut : Biogas bermanfaat sebagai sumber energi alternatif, pupuk organik padat 

maupun cair, pakan ternak, dan untuk memperbaiki sanitasi lingkungan. Oleh 

karena itu, biogas perlu dimasyarakatkan terutama di daerah sentra peternakan 

dengan memanfaatkan secara langsung limbah ternak sebagai bahan biogas. 

Biogas dapat menjadi alternatif energi yang murah dibandingkan sumber energi 

lain yang semakin terbatas, sehingga peternak disarankan membangun digester 

biogas secara swadaya daripada membeli elpiji setiap bulan. Pemerintah dapat 

memberikan subsidi digester biogas kepada peternak sapi perah untuk mengurangi 

ketergantungan pada elpiji. Perbaikan teknologi biogas, integrasi sistem biogas 

dengan produksi pupuk organik, serta sosialisasi dan bimbingan teknis dapat 

memperluas pengembangan biogas di masyarakat. Pinjaman kredit lunak secara 

individu dengan pemerintah maupun swasta dapat mendorong pengembangan 

biogas. 

Penelitian ini membahas mengenai teknologi biogas, kendala dalam 

pengembangan biogas, peluang pengembangan biogas, analisis usaha biogas dan 

mencantumkan pembiayaan dalam pembuatan biogas. Penelitian ini tidak 

membahas secara spesifik mengenai dampak sosial dan lingkungan yang terjadi 

akibat dari pemanfaatan limbah kotoran sapi. Penelitian yang akan dilaksanakan 

ini membahas mengenai dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari adanya 

pemanfaatan limbah kotoran sapi perah. Hal ini dilakukan agar para peternak 

mempunyai pemikiran untuk menerapkan sistem pertanian terpadu di daerah yang 

mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai peternak dan petani tersebut. 
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Menurut Y. Sulistiyanto, dkk (2016) dalam jurnalnya yang berjudul 

Pemanfaatan Kotoran Sapi Sebagai Sumber Biogas Rumah Tangga Di Kabupaten 

Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh hasil sebagai berikut :  

1. Instalasi biogas dengan menggunakan kotoran sapi sudah berhasil 

dilakukan yang ditunjukkan dengan adanya gas yang terbentuk dan 

kompor dapat digunakan untuk memasak. 

2. Gas dihasilkan pada hari ke -15 setelah pengisian kotoran sapi, dan 

maksimum tercapai pada hari ke -20. 

3. Diperlukan pengisian kotoran sapi setiap hari sekitar 3 – 4 ember /1 arco 

untuk keberlanjutan gas yang terbentuk untuk dapat digunakan sebagai 

bahan bakar setiap hari. 

4. Gas yang dihasilkan telah dapat digunakan untuk memasak yakni mampu 

menggoreng krupuk, tempe, telur, masak air, dan nasi hingga masak. 

Penelitian ini membahas tentang teknik pembuatan biogas dan kendala-

kendala yang terjadi dalam pembuatan biogas. Penelitian yang akan dilaksanakan 

menjelaskan mengenai situasi sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat 

dalam pemanfaatan limbah kotoran sapi perah. Selain itu penelitian ini juga 

membahas mengenai analisis pendapatan dalam usaha peternakan sapi perah. 

Menurut Mulyatun (2016), dalam jurnalnya yang berjudul Sumber Energi 

Terbarukan dan Pupuk Organik dari Limbah Kotoran Sapi diperoleh hasil sebagai 

berikut : Program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan bidang teknologi 

tepat guna pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas dan pupuk organik di 

Kelurahan Bambankerep Ngaliyan Semarang ditinjau dari aspek capaian 

berdasarkan tujuan, substansi dan usaha program percepatan difusi dan penerapan 
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iptek ini dipandang sangat efektif untuk membangun kemandirian masyarakat 

yang berbasis potensi lokal yakni limbah kotoran sapi. Ditinjau dari aspek hasil, 

manfaat dan dampak yang dihasilkan dari program ini sangat banyak yaitu: 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan limbah kotoran sapi 

untuk energi alternatif biogas, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 

masyarakat bidang pengolahan kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk, 

tumbuhnya kelompok usaha pengolahan pupuk organik dari kotoran sapi di 

kelurahan Bambankerep, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kelurahan Bambankerep Ngaliyan Semarang. 

Penelitian ini membahas tentang evaluasi program pemberdayaan 

masyarakat mengenai pemanfaatan limbah kotoran sapi. Penelitian yang akan 

dilaksanakan lebih terfokus pada mendeskripsikan pemanfaatan limbah kotoran 

sapi yang selama ini menjadi masalah di daerah Dusun Simo dan ditambah 

dengan analisis pendapatan yang dapat memperkuat motivasi peternak untuk 

memanfaatkan limbah kotoran sapi perah mereka. Pemanfaatan tersebut juga 

dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh peternak sekaligus petani. 

Menurut Andhina Putri Herriyanti (2015), dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Menjadi Biogas diperoleh hasil sebagai berikut : 

Secara keseluruhan pengelolaan limbah ternak sapi menjadi biogas di Desa Gogik 

oleh masyarakat belum berjalan dengan baik. Ditinjau dari aspek teknis 

pelaksanaan biogas belum seluruhnya memenuhi persyaratan teknis. Kondisi 

peralatan dan sarana yang hampir 70% mengalami kerusakan menjadikan 

pelaksanaan tidak berjalan maksimal. Selain itu, adanya ketersediaan energi lain 

menjadikan pelaksanaan biogas menjadi energi pilihan didalam penggunaannya. 
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Pada aspek lingkungan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kondisi lingkungan sekitar. Masyarakat belum sepenuhnya menerapkan konsep 

zero waste dalam mengolah limbah yang ada. Dalam aspek manajemen, 

masyarakat belum melakukan pengelolaan secara rutin menyebabkan sebagian 

besar peralatan yang ada mengalami kerusakan. Kurangnya motivasi dan 

kepedulian yang ditunjukkan masyarakat membuat pelaksanaan pengelolaan 

instalasi menjadi terhambat.  

Penelitian yang akan dilaksanakan memuat informasi yang lebih beragam 

karena tidak hanya membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pemanfaatan limbah kotoran sapi namun juga membahas mengenai sistem 

pertanian terpadu antara pertanian dan peternakan. Penelitian yang akan 

dilaksanakan juga menyertakan analisis pendapatan yang dapat membuat petani 

termotivasi untuk mengolah limbah kotoran ternak mereka. Adanya pemanfaatan 

limbah kotoran sapi perah ini selain dapat mengurai biaya produksi juga akan 

meningkatkan kualitas bahan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia. 

Tanaman yang menggunakan pupuk organik lebih sehat dikonsumsi dari pada 

tanaman yang menggunakan pupuk kimia. 

 

2.2 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan sebagai kerangka acuan 

yang disusun berdasarkan aspek yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai  

Analisis Manfaat Limbah Kotoran Sapi Perah sebagai Biogas dan Pupuk Organik 

dalam Sistem Pertanian Terpadu dengan kata lain kajian pustaka ini dimaksudkan 

untuk menghubungkan penelitian ini dengan literatur-literatur yang mendukung.  
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2.2.1 Limbah  

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan, yang mengandung bahan 

berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik 

secara langsung atau tidak langsung akan dapat membahayakan lingkungan, 

kesehatan, kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya. Setiap 

limbah perlu dikarakteristik terlebih dahulu sebelum rancangan proses dimulai. 

Sifat limbah cair yang perlu diketahui adalah volume aliran, konsentrasi organic, 

karakteristik dan toksisitas. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh 

limbah juga bergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berdasarkan sumber 

atau asal limbah, maka limbah dapat dibagi kedalam beberapa golongan yaitu :  

a. Limbah domestik, yaitu semua limbah yang berasal dari kamar mandi, 

dapur, tempat cuci pakaian, dan lain sebagainya, yang secara kuantitatif 

limbah tadi terdiri atas zat organik baik padat maupun cair,bahan 

berbahaya dan beracun (B-3), garam terlarut, lemak.  

b. Limbah nondomestik, yaitu limbah yang berasal dari pabrik, industri, 

pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber 

lainnya. Limbah pertanian biasanya terdiri atas pestisida, bahan pupuk dan 

lainnya (Kristanto P, 2002). 

2.2.2 Limbah Ternak  

Semua jenis ternak menghasilkan kotoran ternak yang jumlah dan 

kandungan haranya bervariasi satu sama lainnya. Kandungan unsur hara dalam 

kotoran ternak ruminansia umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

kotoran ternak unggas (Tabel 1 ). Hal ini erat berkaitan dengan kualitas pakan 

yang diberikan  
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Tabel 1. Kandungan unsur hara beberapa jenis kotoran ternak  

Jenis Ternak N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) S (%) 

Domba 2,45 1,1 3,5 1,5 0,76 0,5 

Sapi 2,0 1,5 2,0 4,0 1,0 0,5 

Unggas 5,0 3,0 1,5 4,0 1,0 2,0 

Kuda 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 

Kelinci 2,6 2,5 1,9 2,1 0,5 0,4 

Sumber : Data Sekunder, Mulyatun (2016). 

Kandungan unsur hara N dari ternak pemakan hijauan berkisar antara 2,0-

2,6%. Selain unsur N, kotoran kelinci juga mengandung unsur P yang cukup 

tinggi (2,5%) yang hampir menyamai kotoran unggas (3,0%). Dibandingkan 

dengan ternak lainnya, kotoran ternak domba dan sapi mengandung lebih banyak 

unsur K. Kotoran ternak sapi memiliki kandungan unsur Ca yang sama dengan 

kotoran ternak unggas (4,0%), dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan ternak 

lainnya. Sementara itu, kandungan unsur Mg dan S yang kurang lebih serupa 

terdapat dalam kotoran ternak yang berkisar antara 0,5-1,0% (Mg) dan 0,4-2,0% 

(S). 

2.2.3 Potensi Limbah Kotoran Sapi Perah 

Indonesia memiliki potensi ternak yang sangat besar yang tersebar di 

beberapa daerah. Ternak yang diusahakan beraneka ragam, antara lain sapi perah, 

sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras 

pedaging, ayam ras petelur, dan itik. Usaha ternak sapi perah memerlukan kondisi 

agroekologis beriklim dingin sehingga ternak ini hanya diusahakan di daerah yang 

memenuhi persyaratan tersebut. Populasi sapi perah di Indonesia pada tahun 2014 

mencapai 502.516 ekor dengan populasi tertinggi di Jawa Timur, diikuti Jawa 

Barat, dan Jawa Tengah. Populasi sapi perah di Jawa Barat mencapai 135.345 
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ekor, yang tersebar di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, 

Bogor, Majalengka, Sukabumi, dan Sumedang. Produktivitas sapi perah yang 

dipelihara peternak saat ini tergolong rendah, yakni 9 - 0 liter/ekor/ hari (Kasworo 

et al. 2013).  

Seiring dengan peningkatan populasi sapi perah sebesar 4,51% dari tahun 

2011 ke 2015 (Ditjen PKH 2015), kotoran yang dihasilkan juga meningkat. 

Apabila tidak dikelola dengan benar, limbah kotoran ini tidak saja memengaruhi 

produksi dan kualitas susu, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Dibandingkan 

dengan ternak lainnya, sapi perah menghasilkan kotoran paling banyak. Kotoran 

tersebut berupa kotoran padat dan urine serta gas yang berbau tidak sedap. 

Perbandingan produksi dan kandungan bahan kering kotoran beberapa jenis 

ternak dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Produksi dan kandungan bahan kering kotoran beberapa jenis ternak. 

Jenis ternak 
Bobot ternak 

/ekor 

Produksi kotoran 

ternak (kg/hari) 
% bahan kering 

Sapi potong 520 29 12 

Sapi perah 640 50 14 

Ayam petelur 2 0,1 26 

Ayam pedaging 1 0,06 25 

Babi dewasa 90 7 9 

Domba 40 2 26 

Sumber: Data Sekunder, Wahyuni (2008). 

Peternak umumnya membuang kotoran sapi perah ke saluran air dan lahan 

yang terairi air tersebut, padahal kotoran yang dihasilkan setiap ekor ternak cukup 

banyak. Menurut Wahyuni (2008), sapi dengan bobot 640 kg/ekor menghasilkan 

kotoran 50 kg/ hari. Jika dalam satu kelompok ternak sapi terdapat 100 ekor maka 

kotoran yang dihasilkan mencapai 5 ton/hari. Sementara itu, gas tidak sedap yang 

berupa gas metana dapat menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan 
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pemanasan global karena memiliki dampak panas 21 kali lebih tinggi daripada gas 

karbon dioksida (Widodo et al. 2009). Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan 

limbah kotoran sapi perah dengan benar.  

Usaha peternakan sapi potong, baik usaha pembibitan maupun usaha 

penggemukan dilakukan tentunya dengan harapan mendapatkan keuntungan 

maksimal dari usaha yang dijalankan. Usaha ternak pembibitan sapi potong 

merupakan usaha jangka panjang, dengan keuntungan kecil (R/C:1,17) dan 

memiliki resiko usaha yang cukup besar. Sementara itu, usaha ternak 

penggemukan sapi potong merupakan usaha jangka pendek, namun memiliki 

keuntungan yang masih kecil (R/C:1,22) dan dicirikan dengan biaya produksi 

mahal (pakan) yang tentunya memerlukan modal besar.   

Dengan demikian, dalam menjalankan usahanya, peternak sapi potong 

memerlukan tambahan pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut, produk hasil 

olahan limbah ternak seperti pupuk padatan, pupuk cair (bio urin) dan gas bio 

dapat digunakan sebagai sumber pendapatan tambahan. Pupuk padatan hasil 

olahan kotoran padat sapi potong dapat diproduksi sejumlah 5 kg/ekor/hari, 

dengan biaya produksi sebesar Rp. 1.018/kg. Pupuk padatan ini dapat dijual 

dengan harga Rp 1.250/kg, sehingga akan didapatkan keuntungan sebesar Rp 

232/kg atau Rp. 1.160/ekor/hari atau Rp. 34.800/ ekor/bln.  

Dengan skala usaha rata-rata peternak sapi potong rakyat sejumlah 4 

ekor/KK, maka dapat diharapkan keuntungan sejumlah Rp. 139.200/4 ekor/ bln 

dari usaha pembuatan pupuk padat. Sementara itu, hasil olahan kotoran cair ternak 

sapi potong atau pupuk cair dapat diproduksi sejumlah 5 ltr/ekor/hari, dengan 

biaya produksi Rp. 7.330/ltr. Pupuk cair tersebut dapat dijual dengan harga Rp 
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10.000/ltr, sehingga memberikan keuntungan sebesar Rp 2.670/ltr atau Rp. 

13.350/ ekor/hari atau Rp. 400.500/ekor/bln. Peternak yang memiliki rata-rata 4 

ekor sapi potong di rumahnya tentunya akan mendapatkan keuntungan sebesar 

Rp. 1.602.000/4 ekor/bln dari usaha produksi pupuk cair. Selain pupuk padat dan 

cair, kotoran sapi potong dapat digunakan sebagai bahan baku biogas atau gas bio. 

Produksi gas bio dari 4 ekor sapi potong rata-rata berjumlah 1,44 m3, yang setara 

dengan kompor dua tungku selama 4 jam atau setara dengan + 2,99 liter minyak 

tanah/hari, atau senilai Rp. 24.000/hari atau Rp. 720.000/bulan, bila menggunakan 

harga minyak tanah Rp. 8.000,-/liter. Produksi gas bio ini akan memberikan 

keuntungan sekitar Rp 620.000/bulan dengan memperhitungkan biaya produksi 

berupa nilai penyusutan instalasi biogas dan tenaga kerja. Selain itu, dari instalasi 

biogas ini juga akan didapatkan bahan baku pupuk organik padat sejumlah 12,8 

kg/hari, dan bahan baku pupuk cair sejumlah 200,5 kg/hari. Oleh karena itu, dapat 

diharapkan produksi pupuk padat + 6,4 kg/hari yang memberikan keuntungan 

sebesar Rp. 1.485/hari atau Rp. 44.544/bulan. Pupuk cair dapat diproduksi 100 

liter/hari dengan harga jual Rp 1.500/liter, memberikan keuntungan Rp. 

75.000/hari atau Rp. 2.250.000/bulan. Secara keseluruhan, instalasi biogas yang 

dipasang akan memberikan keuntungan usaha sebesar Rp 620.000 (gas bio) + Rp 

44.544 (pupuk padat) + Rp 2.250.000 (pupuk cair) = Rp. 2.914.000 per bulannya.  

Dari uraian di atas, kegiatan pengolahan limbah kotoran ternak sapi 

potong ternyata memberikan keuntungan usaha yang cukup besar. Tanpa 

pembuatan biogas, atau dengan hanya melakukan usaha produksi pupuk padat dan 

cair, maka dalam usaha ternak skala 4 ekor/KK akan dapat tambahan pendapatan 

sebesar Rp. 139.200/bulan dari pupuk padat. Selain itu, juga akan didapatkan 
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tambahan penghasilan dari pupuk cair sebesar Rp. 1.602.000/bulan. Secara 

keseluruhan usaha pembuatan pupuk padat dan cair akan memberikan tambahan 

pendapatan sebesar Rp. 1.741.200/ bulan. Tambahan pendapatan yang jauh lebih 

besar akan didapatkan apabila dipasang instalasi biogas yang memberikan 

tambahan penghasilan sebesar Rp. 2.914.000 per bulannya. 

2.2.4 Biogas 

Biogas adalah gas mudah terbakar (flammable) yang dihasilkan dari proses 

fermentasi bahanbahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob (bakteri yang hidup 

dalam kondisi kedap udara). Pada umumnya semua jenis bahan organik bisa 

diproses untuk menghasilkan biogas, namun demikian hanya bahan organik 

(padat, cair) homogen seperti kotoran dan urine (air kencing) hewan ternak yang 

cocok untuk sistem biogas sederhana. Di samping itu juga sangat mungkin 

menyatukan saluran pembuangan di kamar mandi atau WC ke dalam system 

biogas. Di daerah yang banyak industri pemrosesan makanan antara lain tahu, 

tempe, ikan pindang atau brem bisa menyatukan saluran limbahnya ke dalam 

sistem biogas, sehingga limbah industri tersebut tidak mencemari lingkungan di 

sekitarnya. Hal ini memungkinkan karena limbah industri tersebut di atas berasal 

dari bahan organik yang homogen. Jenis bahan organik yang diproses sangat 

mempengaruhi produktivitas sistem biogas di samping parameter-parameter lain 

seperti temperatur digester, pH, tekanan, dan kelembaban udara.  

Salah satu cara menentukan bahan organik yang sesuai untuk menjadi 

bahan masukan sistem biogas adalah dengan mengetahui perbandingan karbon 

(C) dan nitrogen (N) atau disebut rasio C/N. Beberapa percobaan yang telah 
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dilakukan oleh ISAT menunjukkan bahwa aktivitas metabolisme dari bakteri 

methanogenik akan optimal pada nilai rasio C/N sekitar 8-20.  

Bahan organik dimasukkan ke dalam ruangan tertutup kedap udara 

(disebut Digester) sehingga bakteri anaeroba akan membusukkan bahasan organik 

tersebut yang kemudian menghasilkan gas (disebut biogas). Biogas yang telah 

berkumpul di dalam digester selanjutnya dialirkan melalui pipa penyalur gas 

menuju tabung penyimpan gas atau langsung ke lokasi pembuangannya.  

Biogas dapat dipergunakan dengan cara yang sama seperti gas-gas yang 

mudah terbakar lainnya. Pembakaran biogas dilakukan melalui proses 

pencampuran dengan sebagian oksigen (O2). Nilai kalori dari 1 meter kubik 

biogas sekitar 6.000 watt jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel. 

Oleh karena itu, biogas sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif 

yang ramah lingkungan pengganti minyak tanah, LPG, butana, batubara, maupun 

bahan-bahan lain yang berasal dari fosil.  

Namun demikian, untuk mendapatkan hasil pembakaran yang optimal, 

perlu dilakukan pra kondisi sebelum biogas dibakar, yaitu melalui proses 

pemurnian/penyaringan karena biogas mengandung beberapa gas lain yang tidak 

menguntungkan. Sebagai salah satu contoh, kandungan gas hidrogen sulfida yang 

tinggi yang terdapat dalam biogas jika dicampur dengan oksigen dengan 

perbandingan 1:20, maka akan menghasilkan gas yang sangat mudah meledak. 

Tetapi sejauh ini belum pernah dilaporkan terjadinya ledakan pada sistem biogas 

sederhana. Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa 

kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada 

tanaman/budidaya pertanian. Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah 
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hilang gasnya (slurry) merupakan pupuk organik yang sangat kaya akan unsur-

unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan, unsur-unsur tertentu seperti 

protein, selulose, lignin dan lain-lain tidak dapat digantikan oleh pupuk kimia. 

Pupuk organik dari biogas telah dicobakan pada tanaman jagung, bawang merah 

dan padi. Komposisi gas yang terdapat di dalam Biogas dapat dilihat pada tabel 3 

berikut. 

Tabel 3. Komposisi Gas yang terdapat dalam Biogas 

Jenis Gas Volume (%) 

Metana (CH4) 40-70 

Karbondioksida (CO2) 30-60 

Hidrogen (H2) 0-1 

Hidrogen Sulfida (H2S) 0-3 

Sumber : Data Sekunder, Mulyatun (2016). 

Komposisi gas yang terdapat dalam biogas antara lain Metana (CH4), 

Karbondioksida (CO2), Hidrogen (H2), dan Hidrogen Sulfida (H2S). Persentase 

kandungan gas dalam biogas yang terbesar yaitu gas Metana sebanyak 40-70%. 

Kandungan gas Hidrogen memiliki persentase terkecil yaitu 0-1%. 

2.2.5 Teknologi Biogas 

Reaktor biogas (digester) adalah konstruksi bangunan atau alat yang 

digunakan untuk mengolah berbagai bahan baku menjadi biogas. Menurut Abu-

Dahrier et al. (2011), ada dua jenis digester berdasarkan cara pengisian bahan 

bakunya, yaitu batch feeding dan continues feeding. Batch feeding adalah jenis 

digester yang pengisian bahan organik dilakukan sekali sampai penuh, kemudian 

ditunggu sampai menghasilkan biogas. Setelah produksi biogas rendah, isian 

digester dibongkar dan diisi kembali dengan bahan organik yang baru. Continues 
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feeding adalah jenis digester yang pengisian bahan organiknya dilakukan setiap 

hari dalam jumlah tertentu.  

Berbagai tipe digester telah dikembangkan di Indonesia. Digester tipe 

kubah (dome) dibuat dengan menggali tanah yang kemudian dipasang bahan 

bangunan untuk membentuk digester sesuai dengan model yang diinginkan. Ada 

pula digester silinder yang terbuat dari tong atau drum baja yang dapat bergerak 

naik turun untuk menyimpan gas hasil fermentasi. Digester tipe plastik dan 

fiberglass banyak digunakan dalam skala rumah tangga. Kedua digester ini terdiri 

atas bagian yang berfungsi sebagai digester sekaligus penyimpan gas yang 

bercampur dalam satu ruangan tanpa sekat. Menurut Orskov et al. (2014), pilihan 

tipe digester bergantung pada kultur dan tradisi pengguna biogas.  

Harga digester kubah cukup mahal karena bangunan harus tahan gempa 

bumi. Digester silinder terkadang mengalami korosi pada drumnya sehingga tidak 

awet. Digester plastik memiliki kelemahan mudah bocor, terutama jika terkena 

benda-benda tajam. Namun, Herriyanti (2015) menyatakan digester fiber glass 

mudah dideteksi bila ada kebocoran, daya tahan kuat, dan dapat dipindahkan. 

Menurut Rajendran et al. (2012), digester kubah banyak berkembang di China, 

sedangkan digester silinder banyak diadopsi di India.  

Ukuran digester beraneka ragam, bergantung pada kotoran ternak yang 

dihasilkan. Menurut Sunaryo (2014), digester 4 m
2
 memerlukan kotoran ternak 

20-40 kg dengan kepemilikan ternak 3-4 ekor sapi. Dengan kapasitas tersebut, gas 

yang dihasilkan per hari berkisar antara 0,8-1,6 m
3
 (Tabel 4). Penggunaan digester 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan menyebabkan produksi gas rendah dan 

tekanan gasnya tidak mampu mendorong limbah biogas ke saluran pengeluaran. 
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Tabel 4. Ukuran digester dan kuantitas bahan baku 

Kapasitas 

pengolahan (m
3
)

Produksi gas per 

hari (m
3
)

Kotoran hewan yang 

dibutuhkan per hari 

(kg) 

Jumlah ternak 

yang dibutuhkan 

(ekor) 

4 0,8 – 1,6 20 – 40 3 – 4 

6 1,6 – 2,4 40 – 60 5 – 6 

8 2,4 – 3,2 60 – 80 7 – 8 

Sumber: Data Sekunder, Sunaryo (2014). 

Ukuran digester beraneka ragam, bergantung pada kotoran ternak yang 

dihasilkan. Menurut Sunaryo (2014), digester 4 m
3
 memerlukan kotoran ternak

20-40 kg dengan kepemilikan ternak 3-4 ekor sapi. Dengan kapasitas tersebut, gas

yang dihasilkan per hari berkisar antara 0,8-1,6 m
3
. Penggunaan digester yang

tidak sesuai dengan kebutuhan menyebabkan produksi gas rendah dan tekanan 

gasnya tidak mampu mendorong limbah biogas ke saluran pengeluaran. 

2.2.6 Proses Produksi Biogas 

Proses produksi biogas diawali dengan mengencerkan kotoran ternak 

dengan air dengan perbandingan 1: 1-2, bergantung pada kondisi kotoran ternak. 

Bahan ini harus mengandung berat kering 5-10% (Bond dan Templeton 2011). 

Menurut Putro (2007), air yang berlebihan dalam sistem dapat menghambat 

saluran biogas, menurunkan tingkat panas api, dan membuat api berwarna 

kemerahan. Pengadukan dapat dilakukan setiap selang waktu tertentu untuk 

mencegah pengendapan padatan pada dasar tangki dan pembentukan busa pada 

permukaan yang menyulitkan gas keluar (Melse dan Timmerman 2009). Masalah 

tersebut jarang terjadi pada sistem digester kontinu karena pada saat bahan baku 

dimasukkan akan memecahkan busa pada permukaan sehingga seolah-olah terjadi 

pengadukan (Haryati 2006). Pengadukan dengan kandungan padatan sekitar 10% 
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dapat mencegah sedimentasi dan meningkatkan produksi gas dalam digester 

(Hartati et al. 2012). 

Kotoran yang sudah dicampur air dimasukkan ke dalam digester sampai 

menutup saluran pemasukan dan pengeluaran, kemudian dibiarkan sampai gas 

yang dihasilkan stabil. Waktu untuk membentuk gas yang stabil sekitar 20-40 hari 

(Schievano et al. 2011). Setelah itu pengisian digester dilakukan setiap hari atau 

dua hari sekali, bergantung pada kondisi lingkungan dan jenis bahan bakunya. 

Untuk meningkatkan proses fermentasi, pada pengisian pertama perlu 

ditambahkan bakteri anaerob sebagai starter sebanyak 1 liter serta isi rumen segar 

dari rumah potong hewan sebanyak lima karung untuk digester berkapasitas 3,5 - 

5 m
3
. 

Gas yang dihasilkan pertama kali harus dibuang karena didominasi CO2. 

Selanjutnya produksi gas CH4 makin meningkat dan produksi CO2 makin 

menurun. Pada saat komposisi CH4 54% dan CO2 27%, biogas akan menyala. 

Biogas langsung dapat dihubungkan dengan kompor gas atau generator listrik. 

Gas yang dihasilkan sangat baik untuk pembakaran karena mampu menghasilkan 

panas yang cukup tinggi, apinya berwarna biru, tidak berbau, dan tidak berasap 

(Rustijarno 2009).  

Limbah pembuatan biogas yang berupa cairan ataupun padatan dapat 

digunakan sebagai pupuk organik (Rajendran et al. 2012). Pupuk organik dari 

limbah biogas memiliki kandungan N total, amonium, dan pH lebih tinggi 

daripada limbah pertanian yang dikomposkan, sedangkan rasio C/N menurun dari 

10,7 menjadi 7 sehingga memiliki kualitas yang baik (Insam et al. 2015). 
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Aktivitas mikroba distimulasi setelah aplikasi limbah biogas yang berkontribusi 

terhadap peningkatan ketersediaan C dan hara lain (Frac et al. 2012).  

Nkoa et al. (2014) menyatakan bahwa limbah biogas merupakan sumber N 

dengan risiko kehilangan N rendah. Sementara Dianawati (2014) melaporkan 

bahwa limbah biogas merupakan media tanam terbaik untuk kentang, Tanaman 

petsai yang dipupuk limbah biogas basah maupun kering memiliki produksi lebih 

tinggi daripada yang diberi pupuk kandang ayam dan kotoran sapi. Menurut 

Minde et al. (2013), pertumbuhan tanaman yang lebih baik setelah dipupuk 

limbah biogas karena serangan hama penyakit serta gulma lebih sedikit daripada 

yang diberi pupuk kandang yang difermentasi. 

Limbah biogas mengandung vitamin B12 sehingga berpotensi digunakan 

sebagai pakan ternak. Kandungan vitamin B12 pada limbah biogas mencapai 

3.000 mikrogram per kg limbah biogas kering. Sebagai perbandingan, tepung ikan 

dalam ransum pakan ternak hanya mengandung 200 mikrogram per kg, sedangkan 

tepung tulang sekitar 100 mikrogram per kg (Elizabeth dan Rosdiana 2011). 

Rajendran et al. (2012) menyatakan limbah biogas dapat digunakan untuk pakan 

itik dan ikan. 

2.2.7 Perbandingan Biogas dengan Sumber Energi Lain 

Biogas merupakan sumber energi alternatif potensial dari limbah pertanian 

dan peternakan untuk menggantikan energi tidak terbarukan. Widodo et al. (2009) 

menyatakan bahwa energi dari 1 m
3
 biogas sebanding dengan lampu 60-100 watt 

selama 6 jam, memasak tiga jenis makanan untuk 5-6 orang, sebanding dengan 

0,7 kg bensin, menjalankan motor 1 PK selama 2 jam, atau sebanding dengan 1,25 
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kwh listrik. Hanif (2010) melaporkan bahwa energi yang terkandung dalam 1 m
3
 

biogas sebesar 2.000-4.000 kkal atau dapat memenuhi kebutuhan memasak bagi 

satu keluarga (4-5 orang) selama 3 jam. 

Di Argosari, Kabupaten Malang, digester ukuran 5 m
3
 dengan dua ekor 

sapi menghasilkan 3 m
3
 biogas yang cukup untuk memasak dan menyalakan 

genset 400 watt selama 6 jam (Farahdiba et al. 2014). Biogas ini dapat 

menggantikan pengeluaran 2 liter minyak tanah atau 10 kg kayu bakar per hari. 

Sunaryo (2014) melaporkan untuk memasak 1 liter air dibutuhkan 0,04 m
3
 biogas 

dalam waktu 10 menit. Untuk menanak 0,5 kg beras dibutuhkan rata-rata 0,15 m
3
 

biogas dalam 30 menit. Penggunaan sehari-hari dalam rumah tangga 

membutuhkan gas rata-rata 3 m
3
. 

Menurut Susilaningsih et al. (2007), biaya bahan bakar biogas per tahun 

sebesar Rp400.000, lebih rendah dibandingkan dengan kayu bakar yang mencapai 

Rp900.000, elpiji Rp2.520.000, dan minyak tanah Rp1.980.000 (Tabel 5). Dengan 

demikian, penggunaan biogas sebagai bahan bakar lebih ekonomis dibandingkan 

dengan sumber energi lain. Tumwesige et al. (2014) menyatakan efisiensi biogas 

dalam skala kecil adalah 55% untuk memasak, 24% untuk mesin panas, dan 3% 

untuk penerangan. 

Seekor sapi atau kerbau dapat menghasilkan biogas 0,3 m
3
 per hari 

(Sugiyono 2012). Susilaningsih et al. (2007) melaporkan bahwa untuk dapat 

memanfaatkan biogas, keluarga peternak dengan lima orang anggota di Kota 

Batu, Jawa Timur, membutuhkan empat ekor sapi, yang akan menghasilkan 

kotoran 40 kg/hari dan biogas 1,44 m
3
/ hari (Tabel 5). Rustijarno (2009) 

menyatakan tiap kg kotoran sapi menghasilkan biogas rata rata 0,0315 m
3
. Jika 
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produksi kotoran sapi per hari adalah 50 kg maka setiap ekor sapi perah dewasa 

dapat menghasilkan 0,0315 m
3
 x 50 kg atau 1,5 m

3
 biogas.  

Setiap 1 m
3
 biogas sebanding dengan 0,46 kg elpiji. Dengan asumsi 

tersebut, tabung gas 3 kg dapat diisi 6,5 m
3
 biogas dari 4,3 ekor sapi, sedangkan 

tabung gas 12 kg dapat diisi 26 m
3
 biogas dari 17,4 ekor sapi (Wahyuni 2008). 

Jika peternak rata-rata memiliki sapi perah empat ekor (Susilaningsih et al. 2007) 

maka satu tabung gas 3 kg dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1-2 hari, 

sedangkan satu tabung gas 12 kg dapat dipenuhi dalam jangka waktu 4-5 hari. 

Apabila dikelola dengan benar, dalam satu bulan peternak dapat menghasilkan 15-

30 tabung gas 3 kg atau 6-8 tabung gas 12 kg. Dengan demikian, kotoran ternak 

perlu dimanfaatkan sebagai biogas untuk bahan bakar rumah tangga. 

Tabel 5. Perbandingan biaya pemakaian biogas dan bahan bakar lain di Kota Batu, 

Jawa Timur 

Jenis bahan 

bakar 

Harga 

(Rp) 

Nilai ekonomi 
Biaya 

Harga 

Peralatan Periode Harga (Rp) 

Minyak 

tanah 
2.750 /liter 2 liter/hari 5.500 /liter 1.980.000 50.000 

Elpiji 
70.000 

/tabung 

1 tabung /10 

hari 
7.000 /tabung 2.520.000 350.000 

Biogas 0 
20 kg 

kotoran sapi 

1.111 (asumsi 

peralatan) 
400.000 2.000.000 

Kayu bakar 5.000 /ikat 
2 hari 

pemakaian 
2.500 /ikat 900.000 0 

Sumber : Data Sekunder, Susilaningsih et al. (2007). 

Seekor sapi atau kerbau dapat menghasilkan biogas 0,3 m3 per hari 

(Sugiyono 2012). Susilaningsih et al. (2007) melaporkan bahwa untuk dapat 

memanfaatkan biogas, keluarga peternak dengan lima orang anggota di Kota 

Batu, Jawa Timur, membutuhkan empat ekor sapi, yang akan menghasilkan 

kotoran 40 kg/hari dan biogas 1,44 m3/hari (Tabel 3). Rustijarno (2009) 

menyatakan tiap kg kotoran sapi menghasilkan biogas rata rata 0,0315 m3. Jika 
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produksi kotoran sapi per hari adalah 50 kg maka setiap ekor sapi perah dewasa 

dapat menghasilkan 0,0315 m3 x 50 kg atau 1,5 m3 biogas. 

2.2.8 Pupuk Organik  

Pupuk organik merupakan hasil akhir dan atau hasil antara dari perubahan 

atau peruraian bagian dan sisa-sisa tanaman dan hewan. Misalnya bungkil, guano, 

tepung tulang dan sebagainya. Karena pupuk organik berasal dari bahan organik 

yang mengandung segala macam unsur maka pupuk ini pun mengandung hampir 

semua unsur (baik makro maupun mikro). Hanya saja, ketersediaan unsur tersebut 

biasanya dalam jumlah yang sedikit. Pupuk organik diantaranya ditandai dengan 

ciri-ciri : 

a. Nitrogen terdapat dalam bentuk persenyawaan organik sehingga mudah 

dihisap tanaman.  

b. Tidak meninggalkan sisa asam anorganik didalam tanah.  

c. Mempunyai kadar persenyawaan C organik yang tinggi, misalnya hidrat 

arang.  

Pupuk organik (kompos) merupakan hasil perombakan bahan organik oleh 

mikrobia dengan hasil akhir berupa kompos yang memiliki nisbah C/N yang 

rendah. Bahan yang ideal untuk dikomposkan memiliki nisbah C/N sekitar 30, 

sedangkan kompos yang dihasilkan memiliki nisbah C/N < 20. Bahan organik 

yang memiliki nisbah C/N jauh lebih tinggi di atas 30 akan terombak dalam waktu 

yang lama, sebaliknya jika nisbah tersebut terlalu rendah akan terjadi kehilangan 

N karena menguap selama proses perombakan berlangsung. Kompos yang 

dihasilkan dengan fermentasi menggunakan teknologi mikrobia efektif dikenal 
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dengan nama bokashi. Dengan cara ini proses pembuatan kompos dapat 

berlangsung lebih singkat dibandingkan cara konvensional. 

Penggunaan pupuk organik yang dipadukan dengan penggunaan pupuk 

kimia dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan pengurangan penggunakan 

pupuk kimia, baik pada lahan sawah maupun lahan kering. Telah banyak 

dilaporkan bahwa terdapat interaksi positif pada penggunaan pupuk organik dan 

pupuk kimia secara terpadu. Penggunaan pupuk kimia secara bijaksana 

diharapkan memberikan dampak yang lebih baik dimasa depan. Tidak hanya pada 

kondisi lahan dan hasil panen yang lebih baik, tetapi juga pada kelestarian 

lingkungan. 

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar 

berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika, dan biologi tanah serta 

sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara dalam 

pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan 

dalam jumlah cukup banyak. Namun, pupuk organik yang telah dikomposkan 

dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam 

bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi 

yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun 

anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti 

sisa-sisa tanaman (jerami, batang, dahan), sampah rumah tangga, kotoran ternak 

(sapi, kambing, ayam), arang sekam, dan abu dapur10. Sumber utama bahan 

organik bagi tanah berasal dari jaringan tanaman, baik serupa sampah-sampah 

tanaman (serasah) ataupun sisa-sisa tanaman yang telah mati. Sumber bahan 

organik lainnya adalah hewan. Bahan–bahan organik yang berasal dari serasah, 
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sisa-sisa tanaman yang mati, limbah atau kotoran hewan dan bangkai hewan itu 

sendiri, didalam tanah akan diaduk-aduk dan dipindahkan oleh jasad renik yang 

selanjutnya dengan kegiatan berbagai jasad tanah bahan organik itu melalui 

berbagai proses yang rumit dirombak menjadi bahan organik tanah yang 

mempunyai arti penting. 

2.2.9 Proses Pembentukan Pupuk Organik  

Selama proses dekomposisi bahan organik mentah (sampah) menjadi 

kompos akan terjadi berbagai perubahan hayati yang dilakukan oleh 

mikroorgaisme sebagai aktivator. Adapun perubahannya sebagai berikut :  

a. Penguraian karbohidrat, selulosa, hemiselulosa, lemak dan lilin menjadi 

CO2 dan H2O (air).  

b. Protein menjadi ammonia, CO2 dan air.  

c. Pembebasan unsur hara dari senyawa-senyawa organik menjadi senyawa 

yang dapat diserap oleh tanaman.  

d. Terjadi pengikatan beberapa jenis unsur hara didalam sel mikroorganisme, 

terutama nitrogen, fosfor, dan kalium.  

Dengan perubahan tersebut maka kadar karbohidrat akan hilang atau turun 

dan senyawa nitrogen yang larut (amonia) akan meningkat. Dengan demikian, 

C/N semakin rendah dan relatif stabil mendekati C/N tanah. 

2.2.10 Potensi Kotoran Sapi sebagai Pupuk Organik  

Kotoran sapi bagi sebagian orang adalah hal yang menjijikkan, namun 

tahukah bahwa kotoran sapi sangat bermanfaat terutama bagi para petani karena 

dapat menjadi kompos. Proses pengomposan adalah proses menurunkan C/N 

bahan organik hingga sama dengan C/N tanah (< 20). Selama proses 
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pengomposan, terjadi perubahan-perubahan unsur kimia yaitu:1) karbohidrat, 

selulosa, hemiselulosa, lemak dan lilin menjadi CO2 dan H2O, 2) penguraian 

senyawa organik menjadi senyawa yang dapat diserap tanaman. Kompos 

merupakan pupuk organik yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang 

telah mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Selama ini sisa tanaman dan 

kotoran hewan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk 

buatan.  

Kompos yang baik adalah yang sudah cukup mengalami pelapukan dan 

dicirikan oleh warna yang sudah berbeda dengan warna bahan pembentuknya, 

tidak berbau, kadar air rendah dan sesuai suhu ruang. Proses pembuatan dan 

pemanfaatan kompos dirasa masih perlu ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan 

secara lebih efektif, menambah pendapatan peternak dan mengatasi pencemaran 

lingkungan. Kompos merupakan salah satu komponen untuk meningkatkan 

kesuburan tanah dengan memperbaiki kerusakan fisik tanah akibat pemakaian 

pupuk anorganik (kimia) pada tanah secara berlebihan yang berakibat rusaknya 

struktur tanah dalam jangka waktu lama.  

Cara pembuatan pupuk organik dari limbah kotoran sapi adalah sebagai 

berikut :  

Bahan-bahan yang dibutuhkan :  

a. Kotoran sapi : 80-83%  

b. Kapur gamping : 2%  

c. Pemacu mikroorganisme (Stardec) : 0,25%  

d. Serbuk gergaji : 5%  

e. Abu sekam : 10%  
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f. Air secukupnya  

Alat yang digunakan :  

a. Sekop  

b. Cangkul  

c. Gerobak sorong  

d. Tempat pembuatan dan penyimpanan (semacam Gudang)  

Proses pembuatan : 

1. Kotoran sapi (feses dan urine) yang bercampur dengan sisa pakan, di 

kumpulkan pada satu tempat, ditiriskan atau dikering anginkan selama satu 

minggu agar tidak terlalu basah.  

2. Kotoran sapi yang sudah ditiriskan tersebut kemudian dipindahkan ke lokasi 

pembuatan dan diberi kalsit/kapur dan dekomposer. Untuk membuat 1 ton 

bahan pembuatan kompos (kotoran ternak) membutuhkan 20 kg kapur, 50 kg 

ampas gergaji, 100 kg abu sekam dan 2,5 kg dekomposer (stardec) dan 

seluruh bahan dicampur lalu diaduk merata.  

3. Setelah satu minggu diperam, campuran tadi diaduk/dibalik secara merata 

untuk menambah suplai oksigen dan meningkatkan homogenitas bahan. Pada 

tahap ini diharapkan terjadi peningkatan suhu bisa diukur dengan 

memasukkan telapak tangan ke dalam tumpukan bahan, bila terasa hangat 

berarti terjadi proses pemeraman.  

4. Minggu kedua dilakukan pembalikan lagi. Demikian seterusnya sampai pada 

minggu keempat. Pada saat ini pupuk telah matang dengan warna pupuk 

coklat kehitaman bertekstur remah dan tidak berbau.  
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5. Pemeraman dilakukan selama 1 bulan. Kelembaban dan temperatur harus tetap 

dijaga agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme 

untuk hidup dan berkembang.  

6. Kemudian pupuk diayak atau disaring untuk mendapatkan bentuk yang 

seragam serta memisahkan dari bahan yang tidak diharapkan (misalnya batu, 

potongan kayu, rafia) sehingga pupuk yang dihasilkan benar-benar 

berkualitas.  

7. Selanjutnya pupuk organik siap diaplikasikan ke lahan sebagai pupuk dasar 

atau dapat disimpan ada tempat yang terlindung dari terik matahari dan hujan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah serangkain konsep dan kejelasan hubungan antara 

konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, 

dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

terkait. Alur pemikiran dalam penelitian mengenai  Analisis Manfaat Limbah 

Kotoran Sapi Perah untuk Biogas dapat disimpulkan dalam gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Operasional 
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