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Abstrak 

Biogas atau gas bio merupakan salah satu jenis energi yang dapat dibuat dari banyak bahan 
buangan dan bahan sisa, semacam sampah, kotoran ternak, jerami, enceng gondok serta banyak 
bahan-bahan lainnya lagi. Penelitian ini bertujuan mengetahui  (1) efektivitas jenis biostarter 
kotoran sapi dan kotoran ayam untuk menghasilkan biogas dari jerami, (2) jumlah biostarter yang 
optimum untuk menghasilkan biogas dari jerami padi dan (3) waktu fermentasi optimum yang 
diperlukan untuk menghasilkan biogas. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Toddotoa Kecamatan 
Pallangga, Gowa. Penelitian ini berlangsung pada bulan Juni – Agustus 2012. Metode yang 
digunakan dalam penelitian adalah eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan di kawasan 
persawahan desa Toddotoa kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kotoran sapi diperoleh dari 
rumah pemotongan sapi desa Bonto Te’ne dan kotoran ayam diperoleh dari peternakan ayam desa 
Toddopuli kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh berupa laju pembentukan 
biogas dan pertambahan biogas secara periodik yang akan dianalisis sidik ragam dengan 
menggunakan analisis statistik (ANOVA). Data hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan 
grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pembentukan biogas ditentukan oleh jenis 
bahan dan konsentrasi biostarter, penggunaan kotoran sapi sebagai biostarter menghasilkan 
produksi biogas dari limbah jerami padi lebih banyak dibandingkan kotoran ayam pada 
konsentrasi yang sama, komposisi konsentrasi biostarter maksimal yang digunakan untuk produksi 
biogas dari limbah jerami padi yaitu 15% biostarter kotoran sapi dan 5% kotoran ayam sedangkan 
waktu fermentasi maksimal yang digunakan untuk produksi biogas dari limbah jerami padi yaitu 
30 hari. 

  

Kata kunci: Biostarter, kotoran sapi, kotoran ayam, jerami padi dan biogas 

 
Abstract 

Biogas or bio-gas is a type of energy that can be made from many materials waste and residual 
materials, such a waste, manure, straw, water hyacinths and many other materials again. This 
study aims to determine (1) the effectiveness of the type biostarter cow manure and chicken 
manure to produce biogas from straw, (2) the amount of biostarter the optimum to produce biogas 
from rice straw and (3) the optimum fermentation time required to produce biogas. This research 
was conducted in the Village District Toddotoa Pallanga Gowa. This study took place in June-
August 2012. The method used in this study is experimental. Sampling was conducted in the 
village rice fields Toddotoa Pallanga district, Gowa regency, cow dung is obtained from a 
slaughterhouse cow Te'ne Bonto village and chicken manure obtained from a chicken farm village 
district Toddopuli Pallanga Gowa. Data obtained in the form of biogas and the accretion rate of 
formation of biogas that will be periodically analyzed using analysis of variance statistics 
(ANOVA). The data analysis results are presented in tables and graphs. The results showed that 
the effectiveness of biogas formation is determined by the type and concentration biostarter 
material, the use of cow dung as biostarter produce biogas production from rice straw waste more 
than chicken manure at the same concentration, composition biostarter maximum concentration 
used for the production of biogas from waste rice straw ie 15% biostarter 5% cow manure and 
chicken manure fermentation time while the maximum is used for the production of biogas from 
waste rice straw is 30 days. 
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PENDAHULUAN 

Pada zaman global saat ini energi merupakan persoalan yang krusial di 

berbagai belahan dunia. Peningkatan permintaan energi yang disebabkan oleh 

pertumbuhan populasi penduduk, menipisnya sumber cadangan minyak serta 

permasalahan emisi dari bahan bakar fosil. Selain  itu, peningkatan harga minyak 

dunia per barel juga menjadi alasan yang serius yang menimpa banyak negara di 

dunia terutama Indonesia. Rahman (2005), salah satu alternatif untuk 

memecahkan masalah tersebut di atas adalah pemanfaatan sumberdaya yang 

selama ini belum dikelola secara maksimum di dalam sistem pertanian. 

Ketersediaan limbah pertanian (biomassa) di Indonesia merupakan suatu potensi 

sumberdaya untuk memproduksi energi alternatif terbarukan misalnya biogas 

(Sufyandi, 2001).  

Biogas atau gas bio merupakan salah satu jenis energi yang dapat dibuat 

dari banyak bahan buangan dan bahan sisa, semacam sampah, kotoran ternak, 

jerami, enceng gondok serta banyak bahan-bahan lainnya lagi. Segala jenis bahan 

yang dalam istilah kimia termasuk senyawa organik, entah berasal dari sisa dan 

kotoran hewan ataupun sisa tanaman, dapat dijadikan bahan biogas (Suriawiria 

dkk, 2002). Beberapa hal yang menarik dari pada teknologi biogas adalah 

kemampuannya untuk membentuk biogas dari limbah organik yang jumlahnya 

berlimpah dan tersedia secara bebas. Variasi dari sifat-sifat biokimia 

menyebabkan produksi biogas juga bervariasi. Sejumlah bahan organik dapat 

digunakan bersama-sama dengan beberapa persyaratan produksi gas atau 

pertumbuhan normal bakteri metan yang sesuai. Beberapa sifat bahan organik 

tersebut mempunyai dampak/pengaruh yang nyata pada tingkat produksi biogas 

(Wahyuni, 2011). 

Hasil penelitian menyatakan bahwa berbagai jenis limbah dapat 

digunakan sebagai bahan baku biogas misalnya limbah perkebunan seperti kulit 

kakao (Lateng, 2010), limbah industri  seperti industri tahu, limbah perairan 

seperti enceng gondok, limbah pertanian seperti jerami padi (Arati, 2009), dan 

limbah peternakan (kotoran sapi, kotoran ayam). Limbah  tersebut dapat sebagai 

bahan baku biogas baik secara tersendiri maupun kombinasi lebih dari dua jenis 



limbah. Indonesia merupakan negara agraris yang banyak memproduksi padi. 

Dari panen padi dihasilkan limbah yang familiar dikenal dengan jerami. Jerami 

merupakan bagian vegetatif dari tanaman padi (batang, daun, dan tangkai malai). 

Pada waktu tanaman dipanen, jerami adalah bagian tanaman yang tidak diambil. 

Di Indonesia pada umumnya, jerami padi belum dinilai sebagai produk 

yang memiliki nilai ekonomi. Petani membiarkan siapa saja untuk mengambil 

jerami dari lahan sawahnya. Di beberapa daerah, petani bahkan senang bila 

sawahnya bebas dari jerami. Pada sistem usaha tani yang intensif jerami sering 

dianggap sebagai sisa tanaman yang mengganggu pengolahan tanah dan 

penanaman padi. Oleh karena itu, 75 – 80 % petani membakar jerami di tempat 

beberapa hari setelah padi dipanen. Sebagian petani memotong jerami dan 

menimbunnya di pinggir petakan sawah kemudian membakarnya. Perhitungan 

untung rugi atas tindakan pembakaran jerami belum dipertimbangkan oleh petani 

(Makarim,  2007). Selama ini, jerami hanya jadi bahan buangan setelah padi 

dipisahkan untuk diolah jadi beras. Sedikit yang jeli melihat jumlah jerami yang 

besar memanfaatkannya untuk peternakan (pakan dan alas ternak), pupuk organik 

maupun kerajinan tangan. Namun, ini minim sekali dibandingkan dengan jumlah 

produksi jerami yang sangat besar. Peningkatan nilai manfaat jerami perlu 

dilakukan, mengingat potensi yang sangat besar dan tidak akan habis-habisnya 

selama padi (beras) masih menjadi salah satu makanan pokok manusia 

(Mediastika, 2007).  

Kini, dengan penelitian lebih lanjut, jerami ternyata juga bisa 

dimanfaatkan sebagai energi atau bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. 

Hebatnya, tak hanya memberikan nilai tambah, pemanfaatan jerami juga 

mencegah pelepasan karbon ke atmosfer saat terbakar. Siklus karbon ke atmosfer 

dapat diperpanjang dengan mengubahnya menjadi biofuel atau biogas (Anonim, 

2009). Indonesia yang memiliki sumber limbah padi yang cukup potensial untuk 

menghasilkan biogas. Ini adalah tantangan kita bersama untuk mengoptimalkan 

potensi limbah padi di Indonesia. Menurut Prajayana dkk (2011), jerami padi 

mengandung kurang lebih 39% selulosa dan 27,5% hemiselulosa. Kedua bahan 

polisakarida ini dapat dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil 



hidrolisis tersebut selanjutnya dapat difermentasi menjadi ethanol atau metana. 

Gas metan (CH4) adalah komponen penting dan utama dari biogas karena 

merupakan bahan bakar yang berguna dan memiliki nilai kalor yang cukup tinggi 

20 MJ/m3 (Sutarno dkk, 2007).. 

Limbah peternakan seperti kotoran sapi dan kotoran ayam dapat digunakan 

sebagai bahan baku biogas, kotoran  sapi mengandung unsur N 26,2 kg/ton, P 4,5 

kg/ton, dan K 13,0 kg/ton sedangkan kotoran ayam mengandung sisa pakan dan 

serat selulosa yang tidak dicerna, protein, karbohidrat, lemak dan senyawa 

organik lainnya. Protein pada kotoran ayam merupakan sumber nitrogen selain 

ada pula bentuk nitrogen inorganik lainnya (Foot et al., 1976). Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui efektivitas jenis starter kotoran sapi dan kotoran 

ayam untuk menghasilkan biogas dari jerami, mengetahui jumlah biostarter yang 

tepat untuk menghasilkan biogas dari jerami padi dan mengetahui serta 

menganalisis waktu fermentasi optimum yang diperlukan untuk menghasilkan 

biogas.  

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan  dan Rencana penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan metode eksperimen (uji coba). Sampel 

Limbah jerami padi diambil dari kawasan persawahan desa Toddotoa kecamatan 

Pallangga, Kabupaten Gowa, kotoran sapi diperoleh dari rumah pemotongan sapi 

desa Bonto Te’ne dan kotoran ayam diperoleh dari peternakan ayam desa 

Toddopuli kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di 

Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga, Gowa. Penelitian ini berlangsung pada 

bulan Juni – Agustus 2012.   

Prosedur kerja 

Tahap persiapan 

Mengumpulkan limbah jerami padi yang telah dipersiapkan lalu mencacah 

dengan ukuran ± 2 - 3 cm. Kotoran sapi dan kotoran ayam yang dijadikan sebagai 

biostarter diuji kandungannya yang terdiri atas : kadar air, kadar abu, protein 

kasar, serat kasar, total karbohidrat, C organik, ratio C/N dan lemak. 



Tahap Pencampuran 

Cacahan jerami padi, kotoran sapi dan kotoran ayam masing-masing 

ditimbang setara berat kering dan dipersiapkan sesuai dengan perbandingan yang 

telah ditentukan. Campuran tersebut selanjutnya diencerkan dengan air 

(perbandingan campuran bahan dan air = 3 : 1). Campuran diaduk sampai 

homogen, kemudian masukkan ke dalam tabung digester hingga terisi ¾ volume 

tabung.  

Tahap Fermentasi 

Selanjutnya fermentasikan dengan variasi waktu 10, 15, 20, 25 dan 30 

hari. Bobot hasil pembentukan gas lalu ditimbang secara berkala pada setiap 

waktu fermentasi. 

Tahap Pengujian 

Biogas yang telah dihasilkan dari setiap perlakuan variasi percobaan pada 

tahap akhir penelitian ini, kemudian dilakukan analisis kandungan metan (CH4) 

dan karbondioksida (CO2) dengan menggunakan GCMS (Gas Cromatograph 

Mass Spectrophotometer). 

Analisis data 

Data yang diperoleh berupa laju pembentukan biogas dan pertambahan 

biogas secara periodik dianalisis sidik ragam dengan menggunakan analisis 

statistik (ANOVA). Data hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

HASIL 

Produksi biogas dengan biostarter kotoran sapi 

Rerata produksi biogas dengan biostarter kotoran sapi dapat dilihat pada 

Tabel 1. Produksi biogas terendah 2,33 gram diperoleh dari penambahan 

biostarter kotoran sapi 5 % dengan waktu fermentasi hari ke 10 sedangkan 

produksi biogas tertinggi 20,67 gram diperoleh dari penambahan biostarter 

kotoran sapi 15 % dengan waktu fermentasi hari ke 30. 

Produksi biogas dengan biostarter kotoran ayam 

 Rerata produksi biogas dengan biostarter kotoran ayam dapat dilihat pada 

Tabel 2. Produksi biogas terendah 1,67 gram diperoleh dari penambahan 



biostarter kotoran ayam 5 % dengan waktu fermentasi hari ke 10 sedangkan 

produksi biogas tertinggi 17,33 gram diperoleh dari penambahan biostarter 

kotoran sapi 10 % dengan waktu fermentasi hari ke 30. 

Produksi biogas dengan biostarter kotoran sapi dan kotoran ayam 

 Rerata produksi biogas dengan biostarter kotoran sapi dan kotoran ayam 

dapat dilihat pada Tabel 3. Produksi biogas terendah 1,33 gram diperoleh dari 

perlakuan kontrol (tanpa penambahan biostarter) dengan waktu fermentasi hari ke 

10 sedangkan produksi biogas tertinggi 23,67 gram diperoleh dari penambahan 

biostarter kotoran sapi 15 % dan kotoran ayam 5 % dengan waktu fermentasi hari 

ke 30. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa laju produksi biogas dari semua 

variasi perlakuan memperlihatkan kecenderungan meningkat terus seiring dengan 

bertambahnya waktu fermentasi yaitu sampai pada hari ke 30. Berdasarkan 

analisis sidik ragam dengan menggunakan analisis statistik (ANOVA). Jumlah 

penambahan biostarter kotoran sapi dan waktu fermentasi berpengaruh terhadap 

produksi biogas menggunakan jerami padi sebagai bahan baku. Berdasarkan uji 

lanjut Tukey dan LSD, konsentrasi 5%, 10% dan 15% berbeda tidak nyata karena 

ketiga konsentrasi memiliki rata-rata yang sama pada taraf kepercayaan 95% (α = 

5%). Jadi produksi biogas maksimal dalam penelitian ini sudah dicapai pada 

konsentasi 5% dengan menggunakan biostarter kotoran sapi. Sedangkan pengaruh 

waktu fermentasi menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi produksi 

biogas cenderung meningkat. Berdasarkan uji lanjut Tukey dan LSD, produksi 

biogas maksimal terjadi pada hari ke 30. 

Laju produksi biogas dari semua variasi perlakuan memperlihatkan 

kecenderungan meningkat terus seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi 

yaitu sampai pada hari ke 30. Berdasarkan analisis sidik ragam dengan 

menggunakan analisis statistik (ANOVA). Jumlah penambahan biostarter kotoran 

ayam dan waktu fermentasi berpengaruh terhadap produksi biogas menggunakan 

jerami padi sebagai bahan baku. Berdasarkan uji lanjut Tukey dan LSD, 



konsentrasi 5%, 10% dan 15% berbeda tidak nyata karena ketiga konsentrasi 

memiliki rata-rata yang sama pada taraf kepercayaan 95% (α = 5%). Jadi produksi 

biogas maksimal dalam penelitian ini sudah dicapai pada konsentasi 5% dengan 

biostarter kotoran ayam. Sedangkan pengaruh waktu fermentasi menunjukkan 

bahwa semakin lama waktu fermentasi produksi biogas cenderung meningkat. 

Berdasarkan uji lanjut Tukey dan LSD, produksi biogas maksimal terjadi pada 

hari ke 30. 

Penambahan biostarter kotoran sapi sangat mempengaruhi peningkatan 

laju produksi biogas, semakin tinggi konsentrasi biostarter kotoran sapi yang 

ditambahkan maka laju produksi biogas dari semua variasi perlakuan 

memperlihatkan kecenderungan meningkat sampai waktu fermentasi hari ke 30. 

Berdasarkan analisis sidik ragam dengan menggunakan analisis statistik 

(ANOVA). Jumlah penambahan biostarter kotoran sapi dan kotoran ayam serta 

waktu fermentasi berpengaruh terhadap produksi biogas menggunakan jerami 

padi sebagai bahan baku. Berdasarkan uji lanjut Tukey dan LSD,  komposisi (15% 

kotoran sapi : 5% kotoran ayam), (15% kotoran sapi : 10% kotoran ayam), dan 

(10% kotoran sapi : 15% kotoran ayam) berbeda tidak nyata karena ketiga 

komposisi konsentrasi memiliki rata-rata yang sama pada taraf kepercayaan 95% 

(α = 5%). Jadi produksi biogas maksimal dalam penelitian ini sudah dicapai pada 

komposisi konsentrasi 15% kotoran sapi : 5% kotoran ayam. Sedangkan pengaruh 

waktu fermentasi menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi produksi 

biogas cenderung meningkat. Berdasarkan uji lanjut Tukey dan LSD, produksi 

biogas maksimal terjadi pada hari ke 30. Pada ketiga perlakuan dapat dilihat 

peningkatan produksi gas methan (CH4) seiring dengan peningkatan volume 

biogas. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kami menyimpulkan bahwa efektifitas pembentukan biogas ditentukan 

oleh jenis bahan dan konsentrasi biostarter, penggunaan kotoran sapi sebagai 

biostarter menghasilkan produksi biogas dari limbah jerami padi lebih banyak 

dibandingkan kotoran ayam pada konsentrasi yang sama, komposisi konsentrasi 



biostarter maksimal yang digunakan untuk produksi biogas dari limbah jerami 

padi yaitu 15% biostarter kotoran sapi dan 5% kotoran ayam sedangkan waktu 

fermentasi maksimal yang digunakan untuk produksi biogas dari limbah jerami 

padi yaitu 30 hari. Pada penelitian lebih lanjut diharapkan untuk mengoptimalkan 

beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses fermentasi seperti pH, 

suhu dalam rangka peningkatan kapasitas produksi biogas dan pengembangan 

metode dari fermentasi curah menjadi fermentasi kontinyu, sedangkan untuk 

penerapan dan aplikasi secara langsung teknologi pembuatan biogas dari jerami 

padi dengan biostarter kotoran sapi dan kotoran ayam memerlukan dukungan dari 

pemerintah dan perubahan pola pikir masyarakat. 
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Tabel 1. Rerata produksi biogas dengan biostarter kotoran sapi 
Konsentrasi 

Biostarter 
kotoran sapi 

(%) 

 Berat gas hari ke (gr)   

 10 15 20 25 30 
5 2,33 4,67 8,00 11,33 18,00 
10 3,67 6,00 9,33 13,00 19,67 
15 3,67 6,00 10,33 14,00 20,67 

 
Tabel 2. Rerata produksi biogas dengan biostarter kotoran ayam 
Konsentrasi 

Biostarter 
kotoran ayam 

(%) 

 Berat gas hari ke (gr)   

 10 15 20 25 30 
5 1,67 3,33 5,67 8,67 14,67 
10 2,67 4,67 7,33 11,00 17,33 
15 2,33 5,00 7,67 11,00 16,67 



Tabel 3. Rerata produksi biogas dengan biostarter kotoran sapi dan kotoran 
ayam 

Konsentrasi 
Biostarter (%) 

  Berat gas hari ke (gr)   

Kotoran sapi Kotoran 
ayam 

10 15 20 25 30 

0 0 1,33 4,00 6,33 10,00 15,67 
5 5 2,33 5,67 8,33 14,67 19,00 
5 10 2,00 4,67 8,00 14,33 18,67 
5 15 1,67 4,00 8,67 13,67 18,00 

10 5 2,67 4,33 10,00 15,33 20,00 
10 10 2,33 4,33 9,00 14,67 20,00 
10 15 1,67 3,33 7,67 13,33 18,67 
15 5 3,00 7,33 13,00 17,33 23,67 
15 10 2,67 5,33 10,00 15,00 21,00 
15 15 2,33 4,33 9,33 15,00 21,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


