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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Limbah Peternakan 

 

 Usaha peternakan sangat penting peranannya bagi kehidupan manusia 

karena sebagai penghasil bahan makanan. Produk makanan dari hasil peternakan 

mempunyai kandungan nutrisi yang sangat tinggi yaitu sebagai sumber protein 

hewani yang sangat dibutuhkan untuk tubuh. Hasil dari usaha peternakan terdiri 

dari produk utama yaitu susu, telur dan daging serta produk ikutan atau limbah 

yang terdiri dari kulit, feses, darah dan lain-lain (Simamora et al., 2006). 

Peningkatan permintaan hasil ternak mendorong meningkatnya populasi ternak 

dan produktivitas ternak. Selain memberikan dampak yang positif, peningkatan 

usaha peternakan juga memberikan dampak negatif yaitu dari limbah yang 

dihasilkan. Apabila usaha peternakan semakin berkembang maka limbah yang 

dihasilkan juga akan semakin banyak (Wahyuni, 2008). Limbah peternakan 

merupakan salah satu sumber bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan 

gas bio. 

 

2.2 Gas bio 

 

 Gas bio adalah gas yang dihasilkan oleh makhluk hidup yaitu 

mikroorganisme berupa bakteri. Bakteri melakukan aktivitas penguraian bahan-

bahan organik dalam kondisi anaerob kemudian menghasilkan suatu gas. 

Fermentasi anaerobik merupakan proses perombakan suatu bahan menjadi bahan 
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lain dengan bantuan mikroorganisme tertentu dalam  keadaan tidak berhubungan 

langsung dengan udara bebas (anaerob) (Judoamidjojo et al., 1992). Menurut 

Wahyuni (2008), gas bio adalah campuran gas yang dihasilkan oleh bakteri 

metanogenik yang terjadi pada material-material yang dapat terurai secara alami 

dalam kondisi anaerobik.  

Kandungan utama gas bio terdiri atas CH4 50-70%, CO2 30-40%, hidrogen 

(H2) 5-10% dan gas-gas lainnya dalam jumlah yang sedikit (Simamora et al., 

2006). Gas bio memiliki berat 20% lebih ringan dibandingkan udara. Gas bio 

tidak berbau dan berwarna, apabila dibakar akan menghasilkan nyala api biru 

cerah seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG). Kandungan utama dari biogas 

adalah gas metan (CH4) dan karbondioksida (Tabel 1).  

Tabel 1. Persentase Kandungan Gas pada Biogas (Haryati, 2006). 

Jenis gas Persentase 

Metan (CH4) 

Karbondioksida (CO2) 

Nitrogen (N2) 

Hydrogen (H2) 

H2S 

Oksigen (O2) 

50-75 

25-50 

0-10 

0-1 

0-3 

0-2 

 

 Gas Bio mempunyai sifat mudah terbakar, panas pembakarannya berkisar 

antara 19,7 sampai 23 MJ/m
3
, energi yang dapat dihasilkan rata-rata setaraf 

dengan 21,5 MJ atau 563 Btu/ft
3
, kerapatan relatifnya 80 persen kerapatan udara 

dan 120 persen kerapatan metan. Titik kritis bio gas ini agak sulit ditentukan, 

namun sebagai pendekatan digunakan titik kritis metan yaitu 82
o
C dan tekanan 

45,8 atm. Pada temperatur dan tekanan tersebut metan akan mencair dengan 
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terjadinya penyusutan volume sampai 1/600 kali (Prescot dan Dunn, 1959). 

Beberapa sifat fisik dan kimia gas metan dapat dilihat pada Tabel 2 

 Tabel 2. Sifat Fisik dan Kimia Gas Metan (Prescot dan Dunn, 1959). 

 

No. Sifat fisik dan kimia Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

8. 

9. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

 

Berat molekul 

Titik didih pada 14,696 psia (760 mm) 

Titik beku pada 14,696 psia (760 mm) 

Tekanan kritis 

Suhu kritis 

Berat jenis 

Cair (pada 262,2 F/-164 C) 

Gas (77 F/25 C dan 1 atm) 

Volume spesifik pada 60 F (15,5 

C) dan    1 atm 

Nilai kalori 60 F (15,5 C) dan 1 atm 

Udara yang diperlukan untuk 

pembakaran ft
3
/ft

3
 

Flamnibility limits 

Octane rating 

Titik nyala 

Reaksi pembakaran 

O2/CH4 untuk pembakaran sempurna 

CO2/CH yang dihasilkan oleh 

pembakaran sempurna 

16,042 

-258,68 F (-161,49 C) 

-296,46 F (-182,48 C) 

673 psia (47,363 kg/cm) 

-161,5 F (-82,5 C) 

 

0.415 

0,000658 

 

23,16 ft
3
.lb 

7012 Btu/ft
3
(38130,17KJ/m) 

9,53 

 

5-15 % volume 

130 

1202 F (650 C) 

CH4 + 2O2               CO2 + H2O 

3,98 (by weight) 2,0 (by value) 

7,4 (by weight) 1,0 (by value) 

 

2.3 Proses Pembentukan Gas bio 

 

 Proses pembentukan gas bio menggunakan prinsip pencernaan anaerob 

dengan menggunakan bantuan bakteri penghasil gas bio. Bakteri penghasil gas bio 

terdiri dari beberapa jenis bakteri, yaitu bakteri penghasil metana dan bakteri yang 

tidak menghasilkan metana. Kedua jenis bakteri ini harus dalam keadaan 

seimbang untuk memastikan proses di dalam digester berjalan dengan efektif 

(Rahman, 2009). Proses fermentasi mengacu pada berbagai reaksi dan interaksi 

yang terjadi di antara bakteri penghasil metana dan bakteri yang tidak 
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menghasilkan metana serta bahan yang diumpankan ke dalam digester sebagai 

input. Ini adalah fisio-kimia yang kompleks dan proses biologis yang melibatkan 

berbagai faktor dan tahapan bentuk, penghancuran input yang merupakan bahan 

organik dicapai dalam tiga tahapan, yaitu hidrolisis, pengasaman dan pembuatan 

metan (metanogenik) (Wahyuni, 2008). Tahapan alur proses perombakan selulosa 

hingga terbentuk gas akan lebih jelas diterangkan pada Ilustrasi 1. 

 

Ilustrasi 1.  Diagram Alur Proses Fermentasi Anaerobik (Haryati, 2006). 

 

Pembentukan gas bio meliputi tiga tahap proses (Haryati, 2006) yaitu: (a) 

Hidrolisis, pada tahap ini terjadi penguraian bahan–bahan organik mudah larut 

dan pencernaan bahan organik yang komplek menjadi sederhana, perubahan 

struktur bentuk polimer menjadi bentuk monomer; (b) Pengasaman, pada tahap 
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pengasaman komponen monomer (gula sederhana) yang terbentuk pada tahap 

hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam. Produk 

akhir dari perombakan gula – gula sederhana ini yaitu asam asetat, propionat, 

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

amonia; serta (c) Metanogenik, pada tahap metanogenik terjadi proses 

pembentukan gas metan setelah material organik berubah menjadi asam-asam 

lemak, pembentukan gas metan dengan bantuan bakteri pembentuk metan seperti 

Methanococus, Methanosarcina, Methano bacterium (Kusrijadi et al., 2009).. 

Bakteri pereduksi sulfat juga terdapat dalam proses ini, yaitu mereduksi sulfat dan 

komponen sulfur lainnya menjadi hidrogen sulfida.  

Di dalam digester gas bio, terdapat dua jenis bakteri 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 lainnya dalam siklus hidupnya pada 

kondisi anaerob. Bakteri-bakteri tersebut memerlukan kondisi tertentu dan sensitif 

terhadap lingkungan mikro dalam digester seperti temperatur, keasaman dan 

jumlah material organik yang akan dicerna (Haryati, 2006). Terdapat beberapa 

spesies metanogenik dengan berbagai karateristik. Bakteri ini mempunyai 

beberapa sifat fisiologi yang umum, tetapi mempunyai morfologi yang beragam 

seperti Methanomicrobium, Methanosarcina, Metanococcus, Methanothrix 

(Yongzhi dan Hu, 2001). 
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2. 4 Bahan Isian Gas bio 

 

 Beberapa bahan yang organik dapat digunakan sebagai bahan isian dalam 

menghasilkan gas bio. Namun, alasan teknis dan ekonomis, pemilihan bahan 

organik yang berasal dari limbah lebih sering digunakan sebagai bahan isian gas 

bio karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. 

 

2.4.1 Feses Sapi 

 

 Feses sapi merupakan salah satu limbah dari usaha peternakan. Penggunaan 

feses sapi sebagai bahan isian gas bio merupakan pilihan yang tepat karena feses 

sapi yang tadinya hanya mencemari lingkungan dapat diubah menjadi sumber 

energi yang sangat bermanfaat (Setiawan, 2008). Feses sapi merupakan substrat 

yang dianggap paling cocok sebagai sumber pembuat gas bio, karena feses sapi 

tersebut telah mengandung bakteri penghasil gas metan yang terdapat dalam perut 

hewan ruminansia (Kadarwati, 2003). Feses sapi secara alamiah mengandung 

bakteri anaerob golongan methanobacterium (Maryana et al., 2009). Keberadaan 

bakteri tersebut di dalam feses sapi membantu proses fermentasi, sehingga 

pembentukan gas bio di dalam digester dapat dilakukan lebih cepat.  

Kotoran sapi ini merupakan biomassa yang mengandung kadar air cukup 

tinggi sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku pembentuk gas bio (Haryati, 

2006). Lingaiah dan Rajasekaran (1986) menyatakan bahwa feses sapi memiliki 

imbangan ratio C/N sebesar 27,56:1 dengan total karbon organik sebesar 34,72%; 

1,26% total nitrogen; 0,73% P; dan 0,68% K. Keuntungan lain feses sapi sebagai 

bahan penghasil gas bio adalah bentuk fisik dari feses tersebut yang mudah 
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dilarutkan dengan air sehingga dapat berbentuk slury atau bubur. Bahan yang 

memiliki kadar air tinggi lebih mudah untuk dicerna. Apabila berbentuk padatan 

yang sulit dicerna maka bahan baku perlu digiling atau dicacah terlebih dahulu 

sebelum dicampur dengan air agar pembentukan gas bio dapat berlangsung 

dengan baik. Kandungan unsur hara dalam feses sapi antara lain nitrogen (0,29%), 

P2O5 (0,17%), dan K2O (0,35%) (Paimin, 1999). 

 

2.4.2 Serbuk Gergaji 

 

 Bakteri yang terlibat dalam proses anaerobik membutuhkan beberapa 

elemen sesuai dengan kebutuhan organisme hidup seperti sumber makanan dan 

kondisi lingkungan yang optimum. Bakteri anaerob mengkonsumsi karbon sekitar 

30 kali lebih cepat dibanding nitrogen. Hubungan antara jumlah karbon dan 

nitrogen dinyatakan dengan rasio karbon/nitrogen (C/N), rasio optimum untuk 

digester anaerobik berkisar 20 – 30 (Haryati, 2006). Feses sapi memiliki 

kandungan rasio C/N 24 maka agar lebih optimal perlu ditambahkan serbuk 

gergaji yang memiliki rasio C/N yang lebih besar. Serbuk gergaji kayu 

mengandung: 81,94 % serat kasar, 1,38 % abu, 0,90 % protein kasar, dan 0,32 %  

lemak kasar (Bidura et al.,  1996). 

 

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Gas bio 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi produksi gas bio, diantaranya faktor-

faktor yang berpengaruh di dalam bio-digester gas bio antara lain meliputi: bahan 

isian, rasio karbon dan nitrogen, kandungan bahan kering, temperatur digester 
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anaerob, derajat keasaman, lama fermentasi, proses pengadukan, kondisi anaerob 

(kedap udara), dan bahan penghambat (toxicity). 

 

2.5.1 Perbandingan Karbon-Nitrogen Bahan Baku Isian 

 

 Rasio C/N adalah perbandingan kadar karbon dan kadar nitrogen dalam 

satuan bahan. Imbangan C/N yang optimum bagi mikroorganisme perombak 

adalah 25-30 (Simamora, 2006). Hubungan antara jumlah karbon dan nitrogen 

yang terdapat di dalam bahan-bahan organik ditunjukkan dengan istilah rasio 

karbon/nitrogen. Bakteri anaerob mengkonsumsi karbon sekitar 30 kali lebih 

cepat dibandingkan nitrogen. Rentang rasio C/N  antara 20 sampai dengan 30 

merupakan rentang optimum untuk proses penguraian anaerob. Jika rasio C/N 

terlalu tinggi, maka nitrogen akan terkonsumsi sangat cepat oleh bakteri-bakteri 

metanogenik 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. NH4OH akan meningkatkan nilai pH dalam digester anaerob. 

Jika pH lebih tinggi dari 8,5 maka populasi bakteri metanogen akan menurun. 

(Hartono, 2009). 

 

2.5.2  Derajat keasaman (pH) 

 

 Pada dekomposisi anaerob faktor pH sangat berperan, karena pada rentang 

pH yang tidak sesuai, mikroorganisme tidak dapat tumbuh dengan maksimum dan 

bahkan dapat menyebabkan kematian yang pada akhirnya dapat menghambat 
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perolehan gas metan. Berdasarkan beberapa percobaan, pH optimum untuk 

memproduksi metan adalah rentang netral yaitu 6,2 sampai 7,6 (Wahyuni, 2008). 

 

2.5.3 Kandungan Bahan Kering 

 

 

 Bahan isian dalam pembuatan gas bio harus berupa bubur. Bahan baku 

dengan kadar air yang rendah dapat dijadikan berkadar air tinggi dengan 

menambahkan air ke dalamnya dengan perbandingan tertentu sesuai dengan kadar 

bahan kering bahan tersebut. Bahan baku yang paling baik mengandung 7-9 % 

bahan kering (Paimin, 2001). 

 

2.5.4 Suhu 

 

Faktor suhu dan temperatur memiliki peranan yang tidak kalah penting 

dalam perkembangan bakteri methanogenik penghasil gas bio. Gas metan dapat 

diproduksi pada 3 tingkat temperatur sesuai dengan bakteri yang hadir. Bakteri 

psikrofilik 0 − 7°C, bakteri mesofilik pada temperatur 13 – 40°C, sedangkan 

bakteri termofilik pada temperatur 55 – 60°C. Temperatur yang optimal untuk 

digester berkisar 30 – 35°C, kisaran temperatur ini mengkombinasikan kondisi 

terbaik untuk pertumbuhan bakteri dan mempercepat proses pembentukan gas bio 

di dalam digester (Lazuardy, 2008). Sementara itu, temperatur yang baik dalam 

proses pembentukan gas bio pada kisaran 5°C – 55°C, sedangkan temperatur yang 

optimal untuk dapat menghasilkan gas bio adalah 35°C (Muryanto et al., 2006).  

Produksi gas sangat bagus pada kisaran mesofilik, yaitu antara suhu 25°C 

– 30°C dengan suhu optimum yaitu 35°C (Wahyuni, 2008). Sementara itu, suhu 
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yang baik untuk proses fermentasi adalah 30°C hingga kira – kira 50°C 

(Kamaruddin et al., 1995). Temperatur yang lebih tinggi akan menghasilkan 

produksi gas bio yang tinggi pula, akan tetapi bila temperatur terlalu tinggi akan 

berdampak terhadap proses fermentasi bakteri methanogenik, karena adanya 

kematian bakteri (Harahap, 1978). Oleh karena itu, produksi gas maksimal dicapai 

pada waktu siang hari, sebab suhu udara panas sangat mendukung terjadinya 

proses pencernaan di dalam tabung pencerna. 

 

2.5.5 Faktor-faktor Penghambat  

 

Bakteri merupakan mikroorganisme yang penting pada pembentukan gas 

bio. Oleh sebab itu jumlah dan perkembangan bakteri pada bahan merupakan 

syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan gas bio. Akan tetapi pada bagan 

sering dijumpai keberadaan suatu unsur yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri. Diantaranya adalah logam berat, antibiotik (bacitracin, flavomysin, 

lasalocid, monesin, spiramicyn) dan deterjen (Meynell, 1976).  

 

 


