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ABSTRAK 
Dibeberapa negara maju manure ternak merupakan sumber utama emisi amonia. Salah satu strategi untuk 
menurunkan emisi amonia dari manure ternak adalah dengan menurunkan pH manure dengan 
penambahan senyawa asam sampai mencapai pH 5,6. Media yang lazim digunakan adalah asam sulfat. 
Penelitian ini mengkaji penggunaan campuran (1:1) manure sapi perah yang telah diasamkan dengan 
manure sapi perah normal sebagai substrat pada digester biogas baik pada satu fase (R3) maupun pada dua 
fase digester (R2). Rerata produksi methan setelah dua kali hydraulic retention time (HRT) sebesar 175,71 
ml/g VS pada R2 dan 166,96 ml/g VS pada R3. Namun produksi methan turun drastis setelah tiga kali 
HRT yaitu 2,45 ml/g VS pada R2 dan 6,85 ml/g VS pada R3. Kecernaan bahan organik juga mengalami 
penurunan yang sangat drastis dari sekitar 30% pada kedua digester setelah dua kali HRT menjadi hanya 
11,64% pada R2 dan 19,03% pada R3. Konsentrasi volatile fatty acid (VFA) yang mengalami peningkatan 
yang sangat drastis diakhir penelitian yaitu sebesar 7870,41 mg/L pada R2 dan 6719,13 mg/L pada R3 
mengindikasikan adanya inhibisi pada bakteri methanogenik. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 
campuran manure yang telah diasamkan dengan manure normal dengan perbandingan 1:1 tidak sesuai 
untuk digunakan sebagai substrat biogas yang ditandai dengan rendahnya produki methan dan tingginya 
akumulasi VFA.   
 
Kata kunci: biogas, manure yang diasamkan, dua fase digester. 
 
ABSTRACT 
Manure is the most important ammonia emission in the developed country. One of the strategies to reduce 
ammonia emission from animal manure is by acidifying manure using sulphuric acid therefore the pH of 
manure can be set down at 5.6. The aim of this study was to evaluate the process performance of single 
(R3) and two stage digester (R2) treating a mixture (1:1) of acidified and normal dairy cow manure. The 
result showed that methane production after two times hydraulic retention time (HRT) was 175.71 ml/g 
volatile solid (VS) and 166.96 ml/g VS in R2 and R3 respectively. However, this production was decrease 
drastically after three times HRT at 2.45 ml/g VS and 6.85 ml/g VS in R2 and R3 respectively. Volatile 
solid reduction also showed the same trend, it was approximately 30% in the two digesters after two times 
HRT and decline at 11.64% and 19.03% in R2 and R3 respectively after three times HRT. Volatile fatty 
acid (VFA) concentration was mounting drastically after three times HRT at 7870.41 mg/L and 6719.13 
mg/L in R2 and R3 respectively indicating there was methanogenic bacteria inhibition. It can be 
concluded that a mixture (1:1) of acidified and normal dairy cow manure is not suitable as substrate in 
single and two stages biogas digester. 
 
Keywords: biogas, acidified manure, two stage digester. 
 

PENDAHULUAN 
Dibeberapa negara yang industri peternakannya sudah sangat maju, Denmark misalnya, manure ternak 
merupakan sumber emisi amonia yang terpenting. Emisi tersebut berasal dari degradasi manure selama di 
dalam kandang, fasilitas penampungan manure dan pada penggunaan manure sebagai pupuk di lahan 
pertanian. Emisi amonia ini merupakan sumber polusi amonia (NH3) dan ion amonium (NH4

+) yang dapat 
menyebabkan eutrofikasi dan pembentukan partikel berbasis (NH4

+)  yang berbahaya bagi kesehatan. 
Disamping itu emisi amonia tersebut juga akan mengurangi fungsi manure sebagai pupuk karena 
hilangnya sebagian kandungan N pada manure ternak. Salah satu metode untuk mengurangi emisi amonia 
dari manure adalah dengan pengasaman manure ternak. Dengan metode ini nilai pH manure ternak 
diturunkan sampai <6 sehingga akan mengurangi laju dekomposisi bahan organik pada manure. Asam 
yang biasa digunakan antara lain asam sulfat (H2SO4). Asam ini merupakan jenis asam kuat dan secara 
ekonomi harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis asam lainnya. Aplikasi teknologi ini pada 
manure babi dapat mengurangi emisi amonia dari dalam kandang sebesar 70% dan 67% pada lahan 
pertanian, serta emisi manure babi dari fasilitas penampungan manure 10% lebih rendah dibanding emisi 
amonia pada fasilitas penampungan manure babi yang tidak diasamkan (Kai et al., 2008). 
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Penambahan senyawa asam pada substrat biogas sampai pada taraf tertentu dapat berguna sebagai 
upaya pre-treatment untuk meningkatkan produksi biogas. Hasil penelitian Moset et al. (2012) 
menunjukkan bahwa terdapat kenaikan produksi methane sebesar 20% pada digester biogas berbahan 
baku campuran 10% manure babi yang telah diasamkan dan 90% manure babi normal. 
 Namun demikian penggunaan asam yang berlebihan akan memunculkan permasalahan ketika 
manure yang telah diasamkan digunakan sebagai substrat pada industri biogas. Permasalahan tersebut 
yaitu diproduksinya senyawa sulfide oleh sulfate reducing bacteria (SRB) yang mendekomposisi substrat 
yang kaya  kandungan sulfat. Senyawa sulfide merupakan salah satu senyawa yang bersifat racun bagi 
mikroorganisme. Hasil penelitian Sutaryo et al. (2012) menunjukkan produksi methan dari manure perah 
sebesar 281 L/Kg volatile solid (VS), sedangkan pada manure sapi perah yang diasamkan sebesar 203 
L/Kg VS atau terjadi penurunan sebesar 38%.  

Sebagian besar industri biogas yang beroperasi saat ini, merupakan digester satu fase dimana 
seluruh proses tahapan biokonversi bahan organik yang meliputi hydrolisis, acidogenesis, acetogenesis 
dan methanogenesis berlangsung pada satu digester. Namun demikian ada beberapa biogas plant yang 
beroperasi dengan dua fase. Pada jenis digester yang terakhir terjadi pemisahan fase pada proses digesti 
yaitu fase hydrolisis dan acidogenesisi terjadi pada digester yang pertama dan fase acetogenesis dan 
methanogenesis terjadi pada digester yang kedua. Tujuan utama dari pemisahan tahapan biokonversi ini 
adalah untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme yang terlibat pada 
masing-masing fase.  

Digester biogas dua fase mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan digester satu fase, 
antara lain: langkah ini memungkinkan proses seleksi dan pengkayaan bakteri yang berbeda untuk 
masing-masing digester, meningkatkan stabilitas proses dekomposisi bahan organik dengan cara 
mengontrol fase acidogenic dengan mencegah overload dan akumulasi senyawa beracun dan fase yang 
pertama dapat berfungsi sebagai buffer metabolis untuk mencegah perubahan pH yang mencolok pada 
tahap methanogenesis serta nilai pH yang rendah dan nilai organic loading rate yang tinggi merupakan 
kondisi yang sesuai bagi fase acidogenik (Sinbuathong et al., 2012). Sedangkan kelemahannya karena 
menggunakan dua jenis digester maka akan diperlukan biaya yang lebih tinggi baik pada biaya investasi 
awal, biaya pemeliharaan maupun biaya operasionalnya. Berawal dari latar belakang tersebut penelitian 
ini mengkaji penggunaan dua fase digester biogas dengan bahan baku campuran manure sapi perah tanpa 
pengasaman (MSP) dan manure sapi perah yang telah diasamkan (MSA). Dengan metode ini diharapkan 
sebagian besar senyawa sulphide terbentuk pada fase yang pertama dan menguap bersama biogas sebagai 
hidrogen sulfide (H2S), dengan demikian akan mengurangi beban inhibisi dari senyawa sulfide dari 
digester fase yang kedua.   

METODE PENELITIAN 
Inoculum/Starter 
 Inoculum yang digunakan berupa slurry yang diambil dari dalam digester komersial yang ada di 
Research Center Foulum Denmark. Digester tersebut bekerja pada temperatur 51°C dan berbahan baku 
campuran manure sapi, manure babi, silase jagung dan limbah industri dari proses pengolahan gliserin. 
Karakteristik dari inoculum meliputi pH 7,72; bahan kering (BK) 4,48%; VS 3,48% dan volatile fatty acid 
(VFA) 336,45 mg/L. 
 
Desain Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan tiga buah digester, yaitu: R1,R2 dan R3 dimana R2 identik dengan R3 
dengan volume 6,2 L dengan volume aktif 4,2 L. Sedangkan R1 mempunyai volume 1,05 L dengan 
volume aktif 1 L. Pada digester R2 dan R3 terdapat fasilitas pengaduk yang bekerja secara temporer 
selama 15 menit dalam satu jam dengan laju putaran sebesar 60 revolution per minute (RPM). Seluruh 
digester dikondisikan di dalam inkubator dengan temperatur 51°C. Pada hari pertama R2 dan R3 diisi 
dengan inoculum sebanyak 3,9 L dan 300 ml manure sapi perah. Sedangkan pada hari berikutnya digester 
diisi dengan dengan substrat baru sebanyak 300 g setelah sebelumnya diambil 300 g slurry dari dalam 
digester lewat saluran slurry. Demikian seterusnya sampai 21 hari dan periode ini disebut masa adaptasi. 
Pada hari ke-18 masa adaptasi R1 diisi dengan 500 g starter dan 500 g manure sapi perah. Pada hari 
berikutnya R1 diisi dengan substrat baru sebanyak 500 g setelah sebelumnya diambil slurrynya sebanyak 
500 g dari dalam digester. Dengan demikian hydraulic retention time (HRT) pada masa ini yaitu 14 hari 
pada R2 dan R3 dan 2 hari pada R1. 
 Setelah 21 hari masa adaptasi, pada hari ke 22 digester R3 menggunakan HRT 16 hari sedangkan 
R2 tetap menggunakan HRT 14 hari. Apabila pada masa adaptasi semua digester menggunakan substrat 
berupa manure sapi perah maka pada hari 21 digester R1 menggunakan campuran substrat 50% manure 
sapi perah dan 50% manure sapi perah yang telah diasamkan. Digester R2 menggunakan substrat berupa 
outlet slurry dari R1 dan substrate untuk R3 sama dengan R1. Dengan demikian R1 berfungsi sebagai 
digester fase pertama dan R2 sebagai digester fase kedua.  Total HRT R1 dan R2 adalah 16 hari sama 
dengan HRT pada R3. Substrat yang berupa MSP dan MSA didapatkan dari Infarm A/S Aalborg, 
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Denmark. Periode pengambilan data dilaksanakan selama 65 hari. Desain penelitian dan karakteristik 
substrate secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 1.   
 

 
Tabel 1. Kondisi operasional digester dan karakteristik substrate pada periode pengambilan data 
 

Digester Volume 
aktif (L) 

Substrat HRT 
(hari) 

Volume 
(L) 

Karakteristik substrate 
pH              VS (%)    

R1 1  Campuran 50% 
MSP dan 50% 
MSA 

2 1,05 aktif 
1 

6,41           6,62 

R2 4,2 Slurry dari 
outlet R1 

14 6,2 aktif 
4,2 

6,51 6,16 

R3 4,2 Campuran 50% 
MSP dan 50% 
MSA 

16 6,2 aktif 
4,2 

6,41 6,62 

 
Analisis 
 Produksi biogas diukur tiap hari dengan cara menampungnya menggunakan tedlar gas bag 
kemudian diukur volumenya dengan metode liquid displacement method. Komposisi biogas (CO2 dan 
CH4) dianalisis menggunakan Perkin Elmer Clarus 500 gas chromatograph dengan kondisi operasinal 
seperti yang diuraikan oleh Sutaryo et al., (2012). Konsentrasi VFA (C2-C5)  ditentukan menggunakan gas 
cromatografi (Hewlett Packard 6850A) dengan kondisi operasional seperti yang diuraikan oleh Sutaryo et 
al., (2012) dan diukur satu kali tiap minggunya. Kandungan BK diukur dengan pengeringan sampel pada 
suhu 105°C selama 24 jam, kandungan abu diukur setelah pembakaran BK pada temperatur 550°C selama 
5 jam dan kandungan VS diperoleh dari pengurangan BK dengan kandungan abu. Volatile solid reduction 
diukur dari pengurangan VS substrat dikurangi VS sampel yang diambil dari outlet slurry dibagi VS 
substrat dikalikan 100%. Data VS reduction dihitung satu kali tiap minggunya. Data yang diperoleh 
ditabulasi dan dibahas secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produksi Methan 
 Produksi methan dari tiap digester selama penelitian dapat dilihat pada Grafik 1. Setelah dua kali 
HRT rata-rata produksi methan sebesar 175,71 ml/g VS pada R2 dan 166,96 ml/g VS pada R3. Produksi 
methan tersebut lebih rendah dari yang dilaporkan oleh Nielsen dan Angelidaki (2008) yang mendapatkan 
hasil produksi methan dari manure sapi sebesar 226-263 L/Kg VS pada kondisi operasional digester satu 
fase, 15 hari HRT dan bekerja pada 55°C. Sementara dari penelitian Sutaryo et al. (2012) didapatkan hasil 
produksi methan sebesar  209 L/Kg VS pada digester satu fase yang bekerja pada 14 hari HRT dan 50°C. 
Namun demikian setelah digester beroperasi lebih dari tiga kali HRT produksi methan turun drastis pada 
level 2,45 ml/g VS pada R2 dan 6,85 ml/g VS pada R3. Sementara itu Moset et al. (2012) mendapatkan 
hasil produki methan yang meningkat ketika satu fase digester biogas bekerja dengan campuran 10% 
slurry babi yang diasamkan dan 90% slurry babi normal, namun demikian ketika konsentrasi slurry babi 
yang diasamkan ditingkatkan menjadi  20%, 40% dan 60% produksi methan lebih rendah sebesar 18%, 
70% dan 96% dibandingkan kontrol yang merupakan digester berbasis slurry babi normal.  

Data produksi methan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi inhibisi 
dari mikroorganisme methanogenik yang terdapat pada kedua digester. Inhibisi tersebut diduga berasal 
dari senyawa sulfide yang merupakan salah satu produk dari aktivitas SRB, dimana SRB akan tumbuh 
dengan baik pada kondisi substrate yang digunakan kaya akan kandungan senyawa sulfate. Paling tidak 
terdapat dua mekanisme dari terjadinya sulfide-inhibisi ini (Chen et al., 2008). Yang pertama yaitu 
terjadinya kompetisi antara SRB dengan mikroorganisme yang lain seperti mikroorganisme methanogen, 
acetogen atau mikroorganisme fermentative lainnya akan senyawa acetate, H2, propionate dan butyrate 
(Colleran et al., 1995) dan yang kedua senyawa sulphide bersifat racun bagi sebagian mikroorganisme 
(Colleran et al., 1998).  
 



Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Agribisnis Peternakan (Seri III): Pengembangan Peternakan 
Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Menghadapi Masyarakat Asean (MEA). Fakultas Peternakan 
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, September 2015. ISBN 978-6012-1004-09-8  

  
 

  
  

Grafik 1. Produksi methan (L CH4/g VS/hari) dari tiap digester (R1 = ♦; R2 = ■; R3 = ▲). 
 

Dari data hasil produksi methan pada Grafik 1 juga diperoleh informasi bahwa proses inhibisi 
terjadi secara bertahap. Hal ini menandakan bahwa SRB memerlukan waktu untuk beradaptasi dan 
berkembang biak dengan baik pada substrate yang kaya kandungan sulfate. 

  
  
Konsentrasi VFA 
 Volatile fatty acid merupakan salah satu produk intermediate pada proses biokonversi bahan 
organik yang terjadi secara anaerob. VFA dihasilkan oleh mikroorganisme fermentatif dan acidogens pada 
tahap acidogenic. Selain itu acetat juga merupakan produk utama pada tahap acetogenesis disamping 
hidrogen dan karbon dioksida. Acetat yang dihasilkan pada tahap ini dihasilkan dari konversi alkohol dan 
VFA dengan jumlah atom karbon lebih dari dua yang dilakukan oleh acetogens. Pada tahap acetogenesis 
ini acetat juga dihasilkan dari proses reduksi karbon dioksida dan hydrogen oleh mikroorganisme 
homoacetogenik (Candra et al., 2012). Konsentrasi VFA dari slurry yang terdapat pada digester 
merupakan salah satu proses indikator tentang kinerja digester yang terpenting. Tingginya konsentrasi 
propionat, butyrate dan valerate merupakan indikasi adanya proses inhibisi pada mikroorganisme 
acetogenic. Demikian juga konsentrasi acetat yang tinggi mengindikasikan adanya inhibisi dari 
mikroorganisme methanogenic. Konsentrasi total VFA dari ketiga digester selama penelitian ini dapat 
dilihat pada Grafik 2.   
 

 
  

Grafik 2. Konsentrasi VFA dari outlet slurry (mg/L) dari tiap digester (R1 = ♦; R2 = ■; R3 = ▲). 
 Konsentrasi VFA pada digester R2 dan R3 diawal penelitian berada pada kisaran yang rendah  
yaitu pada ± 200 mg/L. Konsentrasi ini meningkat dengan cepat setelah digester memperoleh substrate 
MSA dan berada pada kisaran di bawah 2000 mg/L pada kedua digester sampai hari ke 55 pengambilan 
data. Kisaran nilai VFA ini masih berada pada kisaran yang normal. Winter and Wildenaueur (1984) 
menyatakan bahwa konsetrasi total VFA pada kisaran ≥ 2000 mg/L merupakan salah satu indikasi adanya 
ketidakseimbangan proses digesti secara anaerob pada digester biogas. Namun demikian konsentrasi VFA 
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mulai meningkat drastis mulai hari ke 57 bahkan diakhir penelitian konsentrasi VFA pada R2 sebesar 
7870 mg/L dan 6719 mg/L pada R3. Tingginya konsentrasi VFA diakhir penelitian ini mengindikasikan 
adanya gangguan aktivitas pada bakteri acetogenik dan metanogenik. Tingginya konsentrasi total VFA 
pada R1 merupakan hal yang normal karena memang R1 difungsikan sebagai tabung pencerna fase 
pertama dari dua fase digester biogas dimana pada digester R1 terjadi proses hydrolisis dan acidogenesis.   
 
Volatile Solid Reduction   
 Data tentang kecernaan bahan organik pada semua digester selama pengambilan data dapat dilihat 
pada Grafik 3. Sampai pada 2 kali HRT masa pengambilan data, rata-rata kecernaan bahan organik pada 
digester 2 dan digester 3 berada pada kisaran ± 30%. Møller et al. (2004) menyatakan bahwa bio-
degradabilitas dari manure sapi perah sekitar 32%. Dengan demikian paling tidak sampai dua kali masa 
HRT pada nilai kecernaan bahan organik pada R2 dan R3 dari penelitian ini berada pada kisaran yang 
normal. Nilai kecernaan bahan organik ini menurun drastis diakhir penelitian yaitu pada nilai 11,64% pada 
R2 dan 19,03% pada R3. Dari data tersebut mengindikasikan adanya gangguan pada aktivitas bakteri 
untuk mendekomposisi bahan organik yang ada pada substrate yang digunakan pada kedua jenis digester. 
 

  
 
Grafik 3.  Volatile solid reduction (%) dari tiap digester (R1 = ♦; R2 = ■; R3 = ▲). 

 

KESIMPULAN 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa campuran manure sapi perah 

yang telah diasamkan dan manure sapi perah normal (1 : 1) tidak sesuai untuk digunakan sebagai substrate 
pada digester biogas baik pada digester satu fase maupun pada digester biogas dua fase. Dengan demikian 
apabila dikehendaki untuk menggunakan MSA sebagai substrate biogas maka perlu dikaji konsentrasi 
MSA dibawah konsentrasi yang dilakukan pada penelitian ini atau dengan menggunakan bahan padat dari 
MSA dimana kandungan sulfatnya jauh lebih rendah daripada kandungan sulfate yang ada pada MSA. 
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