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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1. Feses Sapi  

Feses sapi mengandung hemisellulosa sebesar 18,6%, sellulosa 25,2%, 

lignin 20,2%, nitrogen 1,67%, fosfat 1,11% dan kalium sebesar 0,56%, sedangkan 

feses kuda mengandung hemisellulosa sebesar 23,5%, sellulosa 27,5%, lignin 

14,2%, nitrogen 2,29%, fosfat 1,25% dan kalium sebesar 1,38% (Sihotang, 2010 

dalam Widyasmara 2012). Feses sapi mempunyai C/N ratio sebesar 16,6-25%, 

(Siallagan, 2010 dalam Widyasmara 2012). Produksi gas metan sangat tergantung 

oleh rasio C/N dari substrat  

Hubungan antara jumlah karbon dan nitrogen dinyatakan dengan rasio 

karbon/nitrogen(C/N), rasio optimum untuk digester anaerobik berkisar 20 - 30. 

Jika C/N terlalu tinggi, nitrogen akan dikonsumsi dengan cepat oleh bakteri 

metanogen untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhannya dan hanya sedikit yang 

bereaksi dengan karbon akibatnya gas yang dihasilnya menjadi rendah. 

Sebaliknya jika C/N rendah, nitrogen akan dibebaskan dan berakumulasi dalam 

bentuk amonia (NH4) yang dapat meningkatkan pH. Jika pH lebih tinggi dari 8,5 

akan menunjukkan pengaruh negatif pada populasi bakteri metanogen. Kotoran 

ternak sapi mempunyai rasio C/N sekitar 24. (Karki dan Dixit, 1984 dalam 

Haryati 2006). 
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Tabel 2.1. Rasio C/N 

Bahan Rasio C/N 

Kotoran bebek 

Kotoran manusia 

Kotoran ayam 

Kotoran kambing 

Kotoran babi 

Kotoran domba 

Kotoran sapi/kerbau 

Eceng gondok 

Kotoran gajah 

Batang jagung 

Jerami padi 

Jerami gandum 

Serbuk gergaji 

8 

8 

10 

12 

18 

19 

24 

25 

43 

60 

70 

90 

Di atas 200 

 Sumber: Kariu dan Dixit (1984) dalam Haryati 2006 

1.2.  Biogas 

Biogas adalah gas produk akhir pencernaan atau degradasi anaerob bahan 

organik oleh bakteri-bakteri anaerob dalam lingkungan bebas oksigen atau udara. 

komposisi biogas yang dihasilkan dari fermentasi tersebut terbesar adalah gas 

Metan (CH4) sekitar 54 - 70% serta gas karbondioksida (CO2) sekitar 27 - 45%. 

Usaha untuk mengurangi CO2 pada biogas diduga akan meningkatkan kualitas 

pembakaran dan kalori biogas (Nurhasanah dkk, 2008 dalam Yamliha 2013). 

Menurut (Harahap,dkk 1980 dalam Apriyanti 2011) biogas merupakan salah satu 
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energi alternatif yang banyak mempunyai kelebihan diantaranya sumber yang 

terbarukan, murah, efisien, dan lebih ramah lingkungan. Umumnya komposisi 

biogas yaitu CH4: 40-70%  

Biogas termasuk teknologi energi yang multifungsi karena residu proses 

biogas juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk berkualitas tinggi. Biogas dapat 

dimanfaatkan untuk pembangkitan panas dan listrik, bahan bakar kendaraan 

bermotor, injeksi ke dalam sistem perpipaan gas dan dikonversi menjadi bahan 

kimia yang lain (Kangmin dan Wan Ho, 2006 dalam Apriyanti 2011). 

Menurut Widodo 2006 (dalam Widyaswara 2012), kandungan nutrien 

utama untuk 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  

Menurut Hartono (2009) dalam rentang rasio C/N antara 25-30 merupakan 

rentang optimum untuk proses penguraian anaerob. Jika rasio C/N terlalu tinggi, 

maka nitrogen akan terkonsumsi sangat cepat oleh bakteri-bakteri metanogen 

untuk memenuhi kebutuhan protein dan tidak akan lagi bereaksi dengan sisa 

karbonnya. Sebagai hasilnya produksi gas akan rendah. Di lain pihak, jika rasio 

C/N sangat rendah, nitrogen akan dibebaskan dan terkumpul dalam bentuk 

NH4OH. 
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1.3. Pembentukan Gas Metan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Haryati, 2006) 

Tahapan dalam pembentukan biogas dari proses fermentasi secara anaerob 

dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut : 

a. Tahap Hidrolisis  

Tahapan hidrolisis adalah awal proses fermentasi, pada tahap ini terjadi 

penguraian bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan bahan organik yang 

komplek menjadi sederhana, dan juga perubahan struktur bentuk polimer menjadi 

bentuk monomer. Senyawa yang dihasilkan diantaranya asam organik, glukosa. 

Senyawa ini akan dimanfaatkan mikroorganisme sebagai sumber energi untuk 

aktivitas fermentasi. 

b.  Pengasaman 

Tahap pengasaman komponen monomer (gula sederhana) yang terbentuk 

pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam. 
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Produk akhir dari perombakan gula-gula sederhana ini yaitu asam asetat, ropionat, 

format, laktat, alkohol, dan sedikit butirat, gas karbondioksida, hidrogen dan 

ammonia. 

c. Metanogenik, 

Tahap metanogenik terjadi proses pembentukan gas metan yang dihasilkan 

dari bakteri metanogen seperti Methanococus, Methanobaktherium dan 

Methanosarcina. Karbondioksida dan air merupakan komponen penyusun biogas 

(Nurtjahya et al., 2003 dalam Haryati, 2006 ) 

1.4. Absorben 

Salah satu metode untuk meningkatkan performa biogas dapat dilakukan 

proses pemurnian absorbansi. Absorbansi adalah peristiwa terjadinya kontak 

antara padatan dengan suatu campuran fluida, sehingga sebagian zat terlarut 

dalam fluida tersebut terabsorbsi yang menyebabkan terjadinya perubahan 

komposisi fluida (Brown, 1950 dalam Yamliha dkk, 2013 ) . Material yang 

digunakan sebagai absorben umumnya material yang berpori terutama pada letak 

tertentu dalam partikel (Hardjono, 1989). 

Untuk meningkatkan kinerja biogas dapat dilakukan melalui proses 

absorbansi. Pada proses absorbansi digunakan zeolit sebagai absorbennya karena 

zeolit mempunyai kapasitas absorbansi yang cukup tinggi terhadap gas CO2 

(Cavenati, S., dkk., 2004) 

Menurut penelitian (Surono 2014) absorben yang diisi dengan larutan 

Kalsium hidroksida Ca(OH)2 sebagai absorben, kandungan metana dalam biogas 

meningkat dari 55,2 % menjadi 77,9% atau meningkat 22,7 %. Sedangkan untuk 
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absorber yang diisi larutan Kalsium hidroksida Ca(OH)2 dan batu Zeolit sebagai 

absorben, kandungan metana dalam biogas meningkat dari 55,2 % menjadi 89,7% 

atau meningkat 34,5 %. Kenaikan kandungan metana di dalam biogas disebabkan 

oleh terserapnya gas-gas lain yang terkandung di dalam biogas. Kandungan 

Karbondioksida akan bereaksi dengan larutan Kalsium hidroksida (CaOH) 

sehingga kandungan biogas selain Metana (CH4) akan menurun prosentasenya di 

dalam biogas, akibatnya prosentasi gas metana akan meningkat. Absorber diisi 

dengan Kalsium hidroksida Ca(OH)2 dan batu Zeolit terbukti bahwa kandungan 

gas metana dalam biogas meningkat lagi, hal ini bisa terjadi karena batu Zeolit 

yang sudah diaktivasi mampu menyerap gas-gas pengotor yang ada dalam biogas. 

dengan semakin banyak gas-gas yang terserap, maka peningkatan kandungan gas 

metana dalam biogas juga akan semakin tinggi. Penelitian Herwintono, dkk, ( 2015). 

Menggunakan Bahan Calcium Carbonate (CaCO3) yang merupakan mineral yang 

bersifat Basa kuat. Penelitian Kusairi A S dan Yangsen K (2015) penggunaan 

Calcium Carbonate (CaCO3) yang telah diaktivasi dapat menyerap 

Karbondiokasida (CO2) yang diukur menggunakan analyzer biogas menunjukkan 

kadar karbondioksida 21614 ppm dan menggunakan Calcium Carbonate (CaCO3) 

menjadi 9103 ppm. 

1.5.  Hipotesis 

Diduga penggunaan bahan adsorban Calcium Carbonate (CaCO3) dapat 

menghasilkan kualitas Fisik Biogas yang baik. 




