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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Biogas 

2.1.1. Definisi Biogas 

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

fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob (bakteri yang hidup dalam kondisi 

kedap udara). Pada dasarnya semua jenis bahan organik bisa di proses 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. Jenis bahan organik yang diproses sangat mempengaruhi 

produktivitas sistem biogas di samping parameter-parameter lain seperti 

temperatur digester, pH, tekanan dan kelembaban udara. Bahan organik 

dimasukkan ke dalam digester (ruangan tertutup kedap udara) sehingga bakteri 

anaerob akan membusukkan bahan organik tersebut yang kemudian menghasilkan 

gas disebut biogas (Hastuti, 2009). 

Penggunaan teknologi yang sederhana kotoran ternak dapat menghasilkan 

biogas yang kaya dengan gas metana dari ternak besar  seperti sapi perah, sapi 

potong dan kerbau dengan populasi 13.680.000 ekor (pada tahun 2004) dan 

struktur populasi populasi (anak, muda, dewasa) kotoran segar rata-rata 12 

kg/ekor/hari, dapat menghasilkan kotoran segar 164.160.000 ton per hari atau 

setara dengan 8,2 juta liter minyak tanah/ hari (Syamsuddin dan Iskandar, 2005). 

 Biogas merupakan produk akhir dari degradasi anaerobik bahan organik 

oleh bakteri anaerobik dalam lingkungan dengan sedikit oksigen. Kandungan utama 
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yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar adalah metana (CH4). Apabila kandungan 

metana dalam biogas lebih dari 50% maka biogas tersebut telah layak digunakan 

sebagai bahan bakar (Irvan dkk, 2012). 

Kandungan energi biogas tinggi tidak kalah dari kandungan energi dari 

bahan bakar fosil. Nilai kalori dari 1m3 biogas setara dengan 0,6-0,8 liter minyak 

tanah. Oleh karena itu biogas sangat cocok menggantikan minyak tanah, LPG, dan 

bahan bakar fosil lainnya. Kandungan gas metana yang terdapat pada biogas sekitar 

75 % semakin tinggi kandungan metana dalam bahan bakar, semakin besar kalori 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, biogas juga memiliki karakteristik yang sama 

dengan gas alam. Biogas jika diolah dengan benar bisa digunakan untuk 

menggantikan gas alam (Wahyuni, 2009). 

Volume gas berbanding lurus dengan waktu fermentasi. Semakin panjang 

waktu fermentasi maka semakin meningkat aktivitas mikroorganisme untuk 

menggunakan subtrat sehingga hal ini akan mempengaruhi produk yang dihasilkan 

(Suryani, 2013). 

2.1.2. Kandungan Biogas 

Kandungan nutrien bahan pengisi biogas adalah nitrogen, fosfor dan kalium. 

Kandungan nitrogen dalam bahan sebaiknya sebesar 1,45%, sedangkan fosfor dan 

kalium masing-masing sebesar 1,10%. Nutrien utama tersebut dapat diperoleh dari 

substrat kotoran ternak dan sampah daun yang dapat meningkatkan ratio C/N dalam 

biogas (Widodo, 2006). 

Kandungan terbesar biogas adalah gas metana (CH4), kemudian disusul oleh 

karbondioksida (CO2). Dimana diketahui CO2 merupakan sisa hasil dari suatu 
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pembakaran maka akan menggangu proses pembakaran itu sendiri, hal ini 

menyebabkan panas yang dihasilkan masih rendah sehingga kualitas nyala api 

biogas masih belum optimum. Oleh karena itu dibutuhkan usaha untuk menurunkan 

kadar CO2 yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari biogas itu sendiri 

(Sofian, 2008).  

2.1.3. Tahap Pembentukan Biogas 

Tahap fermentasi anaerobik dibagi menjadi  empat tahapan reaksi, yaitu 

tahap hidrolisis, tahap pembentukan asam (asidogenesis), tahap pembentukan 

asetat (asetogenesis), dan tahap pembentukan gas metana (metanogenesis). 

Hidrolisis berupa proses dekomposisi biomassa kompleks menjadi glukosa 

sederhana. Asidogenesis merupakan proses perombakan monomer dan oligomer 

menjadi asam asetat, CO2 , asam lemak rantai pendek, serta alkohol. Asetogenesis 

menghasilkan asam asetat, CO2 , dan H2. Sementara methanogenesis merupakan 

perubahan senyawa-senyawa menjadi gas metana yang dilakukan oleh bakteri 

methanogenik (Gijzen, 1987).  

Selama tahapan reaksi terdapat perbedaan kondisi optimum 

mikroorganisme, keberadaan oksigen, pH, sehingga apabila seluruh tahapan reaksi 

dilakukan pada satu digester dapat menghambat produksi biogás. Penggunaan 

digester dua tahap memisahkan beberapa tahap reaksi.Tahap hidrolisis, 

asidogenesis, dan asetogenesis terjadi pada digester tahap I. Sementara itu, 

metanogenesis terjadi pada digester tahap II (Demirel dan Yenigun, 2002). 

Proses pembentukan biogas melalui pencernaan anaerobik dibagi menjadi 

tiga tahap utama, yakni hidrolisis, asidogenesis, dan metanogenesis. Tahap pertama 



8 

 

adalah hidrolisis, dimana pada tahap ini bahan-bahan organik seperti karbohidrat, 

lipid, dan protein didegradasi oleh mikroorganisme hidrolitik menjadi senyawa 

terlarut seperti asam karboksilat, asam keto, asam hidroksi, keton, alkohol, gula 

sederhana, asam-asam amino, H2 dan CO2. Tahap selanjutnya yaitu tahap 

asidogenesis senyawa terlarut tersebut diubah menjadi asam-asam lemak rantai 

pendek, yang umumnya asam asetat dan asam format oleh mikroorganisme 

asidogenik. Tahap terakhir adalah metanogenesis, dimana pada tahap ini asam-

asam lemak rantai pendek diubah menjadi H2, CO2, dan asetat. Asetat akan 

mengalami dekarboksilasi dan reduksi CO2, kemudian bersamasama dengan H2 dan 

CO2 menghasilkan produk akhir, yaitu metana (CH4) dan karbondioksida (CO2). 

Keuntungan pembuatan biogas dari sampah kota yaitu tidak perlu penambahan 

nutrien, karena jumlah N dan P pada sampah kota yang dalam penelitian ini berupa 

sampah sayur sangat besar (Oemar dkk, 2007). 

Proses asidogenesis bakteri asetogenik mengubah bahan organik yang larut 

dari tahap hidrolisis menjadi asam lemak mudah menguap yang mengandung 

banyak asam asetat dan sedikit asam butirat, format, propionat serta laktat. Selain 

itu, pada proses asidogenesis juga terbentuk sedikit alkohol, karbondioksida (CO2), 

hidrogen dan amoniak. Pada awal penguraian proses asidogenesis, akan terjadi 

penurunan pH akibat terbentuknya asam asetat dan hidrogen. Jika bakteri terus 

aktif, maka akan terjadi penimbunan asam asetat dan hidrogen sehingga 

menimbulkan penurunan pH yang mengakibatkan penghambatan pertumbuhan 

mikroba (Sathianathan, 1975). 
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2.2. Potensi Kulit Kopi 

Kopi merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting 

dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.  Kopi telah memberikan sumbangan 

yang cukup besar bagi devisa negara, menjadi ekspor non migas, selain itu dapat 

menjadi penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani pekebun kopi 

maupun bagi pelaku ekonomi lainnya yang terlibat dalam budidaya, pengolahan, 

maupun dalam mata rantai pemasaran (Thamrin, 2014). 

Produksi kopi di Indonesia berada pada urutan ke empat terbesar di dunia 

setelah Kolumbia, Brazil dan Vietnam. Kulit luar kopi yang merupakan limbah 

hasil pengolahan buah kopi memiliki proporsi 40 – 45%, sehingga jumlah limbah 

tersebut adalah sebanyak 752,6 – 846,7 ton/hari. Kulit buah kopi cukup potensial 

untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia termasuk kambing. 

Kandungan zat nutrisi yang terdapat pada kulit buah kopi seperti; protein kasar 

sebesar 10,4%, serat kasar sebesar 17,2% dan energi metabolis 14,34 MJ/kg 

(Zainuddin dan Murtisari, 1995). 

 Pengolahan kopi secara basah dapat menghasilkan limbah padat berupa 

kulit buah/pulpa kopi pada proses pengupasan buah (pulping) dan kulit tanduk 

padasaat penggerbusan (hulling). Limbah pulpa kopidapat mencapai 28,7% dari 

produksi kopi (Parani,2010).  

Limbah pulpa kopi hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Pulpa kopi hanya ditumpuk di sekitar lokasi pengolahan, sehingga menimbulkan 

bau busuk dan cairan yang mencemari lingkungan. Sementara ini, pulpa kopi baru 
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dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, bahan baku biogas, media tanam jamur, 

pakan ternak, karbon aktif dan produksi bioetanol (Rathinavelu, 2005; Yesuf, 2010) 

2.3. Jenis Starter 

2.3.1. Cairan Rumen 

Cairan rumen yang berasal dari limbah rumah potong hewan dapat 

dimanfaatkan sebagai biostarter untuk mempercepat proses fermentasi. Kandungan 

cairan rumen dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan dan meningkatkan produksi 

gas metan dalam biogas (Susilowati, 2009). 

Mikroorganisme memiliki peran yang berbeda dalam keseluruhan proses 

bekerja dalam perombakan anaerobik, secara alami terjadi di dalam ekosistem 

anaerobik seperti dalam sedimen tanah, lahan terendam air, tumpukan manure atau 

dalam rumen ternak ruminansia sehingga dapat digunakan sebagai sumber bakteri 

metanogenik (Stams et al., 2003). 

Penggunaan limbah isi rumen sapi dapat meningkatkan volume biogas yang 

terbentuk pada fermentasi limbah sayur dan buah, dengan menggunakan 30 liter 

total bahan fermentasi, didapatkan produksi rata-rata kumulatif biogas yang 

ditambahkan cairan rumen 38,13 liter yang relatif lebih besar 79,88% dibandingkan 

yang tidak ditambahkan cairan rumen yaitu 21,20%. Hasil yang sama juga 

diperoleh Susilowati (2009) dalam penelitiannya memfermentasikan kotoran sapi 

dengan bantuan cairan rumen sapi dan diketahui bahwa penambahan cairan rumen 

sapi dapat menekan jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses awal penguraian 

dalam tahap pembentukan biogas, dimana puncak volume biogas dengan 
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penambahan cairan rumen sapi adalah hari ke 20, sedangkan tanpa penambahan 

cairan rumen sapi yaitu pada hari ke 30 (Yenni dkk, 2012). 

Kadar metan yang dihasilkan dari penambahan limbah iisi rumen lebih tinggi 

(mencapai 53%) dengan volume ± 405,5 ml dalam waktu 40 hari, hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan limbah cairan rumen memberikan dampak 

positif terhadap pembentukan biogas maupun kadar gas metan, sehingga 

penambahan limbah cairan rumen mendorong selektivitas ke arah pembentukan gas 

metan, jika dikondisikan sesuai kebutuhan untuk tumbuh kembang bakteri rumen 

seperti kondisi aklimatisasi yang sesuai untuk tumbuh kembang bakteri dan proses 

adaptasi pada perlakuan yang lain. Temperatur dalam limbah isi rumen adalah 

antara 38 sampai 420 C dengan pH 6,8 di dalam perut ternak ruminansia (Adger 

dan Brown, 1995). 

Blakely dan Bade (1991) menyatakan bahwa pH limbah isi  rumen yaitu 

antara 6,0 sampai 6,8. Nilai pH merupakan faktor lingkungan yang berperan 

penting dalam aktivitas mikroorganisme dalam proses anaerobik. Untuk 

pembentukan metan terjadi saat nilai pH berada pada rentang pH netral, yakni 6,8 

sampai 7,2 (Eckenfelder, 2000). 

Penambahan lumpur gambut dan limbah cairan rumen memberikan dampak 

positif terhadap pembentukan biogas maupun kadar gas metan. Semakin lama 

waktu fermentasi menunjukkan terjadi peningkatan produksi metan yang 

dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin lama bakteri yang tinggal di dalam digester 

maka bakteri sudah beradaptasi dalam lingkungan digester, sehingga bila nutrien 
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yang ada dalam digester masih ada maka pertumbuhan bakteri pembentuk metan 

masih berjalan dan produksi metan masih dapat berlangsung (Gamayanti, 2012). 

Mikroorganisme di dalam rumen dapat menghasilkan enzim yang 

menghidrolisis selulosa dan hemiselulosa serta pati dengan adanya simbiosis 

dengan mikroorganisme lain yang terdapat dalam rumen. Hasil hidrolisis yang 

berupa rantai karbon sederhana dimanfaatkan menjadi asam lemak volatile yang 

mampu diserap oleh tubuh dan dijadikan sumber energi bagi hewan ruminansia 

(Arora, 1989). 

Penambahan cairan isi rumen bertujuan untuk memberikan suasana yang 

sama seperti didalam rumen sapi, sebab didalam rumen terdapat kesamaan mikroba 

yang lebih tinggi dibandingkan yang terdapat dalam feses. Kandungan 

makronutrien dan mikronutrien yang terdapat dalam rumen lebih tinggi 

dibandingkan yang terdapat dalam feses (Puspitasari, dkk 2015). 

Limbah isi rumen merupakan limbah padat Rumah Potong Hewan (RPH) 

yang kaya akan protein. Cairan rumen juga kaya akan bakteri dan protozoa. 

Keunggulan starter cairan rumen yaitu mudah didapat, aplikatif, serta mempercepat 

proses fermentasi. Kelemahan dari mikroorganisme lokal (MOL) ini yaitu, ketika 

jumlah protozoa meningkat maka laju pencernaan serat kasar akan menurun. Umbi 

yang difermentasi dengan cairan rumen mengalami penurunan serat kasar sebesar 

5,05% (Sandi, 2010).  

Rumen ternak ruminansia terdapat mikrobia antara lain protozoa, bakteri 

dan fungi (Sudaryanto, 2002). Bakteri yang sangat penting di dalam rumen adalah 

bakteri selulolitik. Enzim selulase yang dihasilkan bakteri selulolitik mampu 
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memecah selulosa sehingga ternak ruminansia dapat hidup dengan hijauan 

berkualitas rendah (Arora, 1992). Populasi bakteri pada usus besar dan feses ternak 

ruminansia termasuk golongan spesies bakteri yang juga terdapat di dalam rumen, 

yaitu termasuk dalam famili Bacteriodes, Fusobacterium, Streptococcus, 

Eubacterium, Ruminococcus dan Lactobacillus (Omed et al., 2000). 

2.3.2. Slurry 

Slurry adalah residu dari input yang keluar dari lubang pengeluaran setelah 

mengalami proses fermentasi oleh bakteri metana dalam kondisi anaerobik di dalam 

digester pada proses pembuatan biogas dari limbah bahan organik. Bahan organik 

dikonversi menjadi biogas 50 - 60%, yang tersisa adalah lumpur (Irvan, 2014). 

Proses pembentukan biogas, selain menghasilkan gas juga dapat 

menghasilkan produk sampingan berupa lumpur (slurry). Slurry biogas feses sapi 

perah kaya akan nutrisi serta mengandung bakteri dalam jumlah besar yang 

diperlukan untuk pencernaan anaerobik. Slurry juga mengandung organisme 

patogen, diantaranya bakteri Clostridium sp., Coliform fekal, Salmonella sp., 

Streptococcus sp., E. Coli, Mycobacterium tuberculosis, berbagai virus, dan telur 

cacing Ascaris lumbricoides. Kandungan bakteri total yang terdapat dalam slurry 

biogas sapi perah adalah 41,82x1012 cfu/mL slurry dan total koliform sebanyak 

8,23 MPN/mL slurry (Hidayati, dkk., 2010). 

Kandungan unsur hara dalam slurry biogas cukup lengkap tetapi jumlah 

sedikit sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dengan penambahan bahan lain 

yang mengandung unsur hara makro dan penambahan mikroorganisme yang 

menguntungkan seperti mikroba penambah nitrogen. Slurry juga mengandung lebih 
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sedikit bakteri pathogen sehingga aman untuk digunakan sebagai pupuk (Oman, 

2003). 

Slurry memiliki karakteristik bervariasi sesuai dengan bahan masukan dan 

kondisi tindakan, bahan kering rendah (biasanya antara 1-8% padatan), kadar air 

yang tinggi (92-99% cairan), 10 materi tercerna misalnya lignin dan puing-puing 

sel, dan memiliki nutrisi anorganik (Williams and Sandra, 2011), 

2.4. Variabel Pengamatan 

2.4.1. Total Solid (Bahan Kering) 

Total solid merupakan jumlah materi padatan yang terdapat dalam limbah 

pada bahan organik selama proses digester terjadi dan ini mengindikasikan laju 

penghancuran/pembusukan material padatan limbah organic yang terdapat pada 

biodigester. Total solid merupakan salah satu faktor yang dapat menunjukkan telah 

terjadi proses pendegradasian karena padatan ini akan dirombak pada saat 

terjadinya pendekomposisian bahan. Nilai TS secara umum direperesentasikan 

dalam % bahan baku(Sulistyo, 2010). 

Total padatan (total solid) merupakan residu yang tertinggal di dalam wadah 

setelah proses evaporasi cairan dari sampel yang kemudian akan dikeringkan di 

dalam oven pada suhu 103oC hingga 105oC selama tidak kurang dari satu jam. 

Angka total solid dapat menunjukkan aktivitas mikroorganisme dalam 

menguraikan limbah selama proses fermentasi (Telliard, 2001). 

Proses fermentasi mikroorganisme akan memanfaatkan karbohidrat sebagai 

sumber energi yang dapat menghasilkan molekul air dan karbondioksida. Sebagian 

besar air akan tertinggal dalam produk dan sebagian lagi akan keluar dari produk. 



15 

 

Air yang tertinggal dalam produk inilah yang akan menyebabkan kadar air menjadi 

tinggi dan bahan kering menjadi rendah (Fardiaz, 1989). 

2.4.2. Volatile Solid (Bahan Organik) 

Volatile solids merupakan berat yang hilang setelah sampel dibakar 

dipanaskan hingga mengering pada suhu 550oC. Penentuan volatile solids tidak 

dibedakan secara tepat antara material organik dan anorganik karena berat yang 

hilang selama pembakaran tidak ditentukan pada material organik (Telliard, 2001). 

Volatile solid merupakan substrat (sumber makanan) yang akan 

dimanfaatkan oleh mikroorganisme non metanogen yang bekerja pada tahap awal 

produksi biogas, penurunan volatile solid menunjukkan di dalam biodigester 

terjadi proses degradasi senyawa organik oleh mikroorganisme non metanogen. 

Mikroorganisme di dalam biodigester berangsur-angsur mencapai pertumbuhan 

yang setimbang antara mikroorganisme non metanogen dan metanogen, kondisi 

ini dapat dilihat dari produksi gas metana yang meningkat (Ni’mah,2014). 

Dua jenis bakteri di dalam reaktor biogas yang sangat berperan, yakni 

bakteri asidogenik dan bakteri metanogenik. Kedua jenis bakteri ini perlu eksis 

dalam jumlah yang berimbang. Bakteri-bakteri ini memanfaatkan bahan organik 

dan memproduksi metan dan gas yang lain dalam siklus hidup pada kondisi 

anaerob. Mereka memerlukan kondisi tertentu dan sensitif terhadap lingkungan 

mikro dalam reaktor seperti temperatur, keasaman dan jumlah material organik 

yang akan dicerna. Terdapat beberapa spesies metanogenik dengan berbagai 

karateristik. Bakteri ini mempunyai beberapa sifat fisiologi yang umum, tetapi 



16 

 

mempunyai morfologi yang seragam atau sama antara lain Methanomicrobium, 

Methanosarcina, Metanococcu, dan Methanothrix (Haryati, 2006). 

Setiap bakteri membutuhkan keadaan air yang sesuai untuk pertumbuhanya, 

begitu juga bakteri untuk produksi biogas. Bakteri untuk produksi biogas 

mengkehendaki TS 7–9% pada fermentasi basah. Untuk proses fermentasi kering 

TS dapat lebih besar dari 15% (Wahyuni, 2011). 

2.4.3. Total Dissolved Solid (Zat Padat Terlarut) 

Konsentrasi TDS yang terionisasi dalam suatu zat cair mempengaruhi 

konduktivitas listrik zat cair tersebut. Semakin tinggi konsentrasi TDS yang 

terionisasi dalam air, makin besar konduktivitas listrik larutan tersebut.Sementara 

konsentrasi TDS juga dipengaruhi oleh temperatur (Bevilacqua, 1998). 

Kelarutan zat padat dalam air atau disebut sebagai total dissolved solid yaitu 

terlarutnya zat padat, baik berupa ion, berupa senyawa, koloid di dalam air. Sebagai 

contoh adalah air permukaan apabila diamati setelah turun hujan akan 

mengakibatkan air sungai maupun kolam kelihatan keruh yang disebabkan oleh 

larutnya partikel tersuspensi didalam air, sedangkan pada musim kemarau air 

kelihatan berwarna hijau karena terdapat ganggang di dalam air. Konsentrasi 

kelarutan zat padat ini dalam keadaan normal sangat rendah, sehingga tidak 

kelihatan oleh mata telanjang (Situmorang, 2007). 

2.4.4. Volatile Suspended Solid (Zat Padat Tersuspensi). 

Analisis volatil suspended solid (VSS) dilakukan dengan cara mengambil 

sampel pada analisis TSS. Sampel yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke 

dalam elekterik furnace 600oC selama 40 menit, kemudian dimasukkan ke desikator 
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selama 15 menit dan ditimbang. Selisih antara penimbangan cawan yang dioven 

105oC dengan cawan yang difurnace 600oC dan dibagi dengan volume sampel yang 

disentrifuge dalam liter (APHA, 1998). 

Semakin besar nilai fluktuasi VSS akan semakin mengganggu kinerja 

bakteri metan dalam mendegradasi bahan organic pada air limbah untuk 

menghasilkan biogas. Apabila nilai fluktuasi VSS tinggi maka dapat dipastikan 

mikroorganisme tidak dapat bekerja dengan optimal (Hasanuddin, 2007). 

Penurunan nilai kandungan TSS dan VSS dipengaruhi oleh kondisi tertahan 

partikel tersuspensi pada media terlekat. Selain itu adanya aliran air limbah dalam 

reaktor pengolahan menyebabkan terjadinya tabrakan antara partikel tersuspensi 

hingga membentuk padatan yang lebih besar dan berat sehingga terjadi 

pengendapan secara alami (Sitinjak, 2014). 

2.5. Hipotesis 

Diduga pemberian starter yang berbeda pada biogas kulit kopi yang 

terfermentasi dapat memengaruhi kandungan total solid, volatile solid, total 

dissolved solids dan voilatile suspended solids pada biogas kulit kopi fermentasi 

dengan sistem batch. 
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