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RINGKASAN 

DWI INDAH LESTARI. Efektivitas Rumput Laut Sargassum sp. sebagai 

Sumber Alternatif Penghasil Biogas. Dosen Pembimbing Prof. Moch. Amin 

Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. dan Agustono, Ir., M.Kes. 

 Biogas merupakan sumber renewal energy yang mampu menyumbangkan 
andil dalam usaha memenuhi kebutuhan bahan bakar. Biomassa laut seperti 

rumput laut dari kelas alga cokelat (Phaeophycaea) dilaporkan mengandung lignin 
yang rendah dapat dijadikan sebagai sumber alternatif penghasil biogas. 

Pembentukan biogas melalui degradasi secara anaerobik dilakukan oleh bakteri – 
bakteri metanogen yang terdapat pada cairan rumen sapi.  
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh 

variasi perbandingan jumlah rumput laut Sargassum sp. dan cairan rumen sapi 
terhadap konsentrasi gas metan dan nilai rasio C:N.  Metode yang digunakan 

dalam penelitian  ini adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) sebagai rancangan percobaan. Perlakuan yang digunakan adalah 
variasi perbandingan jumlah Sargassum sp. dengan cairan rumen sapi yaitu, 

perlakuan A (0% : 100%), perlakuan B (25% : 75%), perlakuan C (50% : 50%), 
perlakuan D (75 % : 25%) dan perlakuan E (100% : 0%) masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak empat kali. Parameter utama yang diamati adalah 
rasio C:N awal dan akhir sludge dan konsentrasi kemurnian gas metan. Parameter 
pendukung yang diamati adalah karakteristik kimia Sargassum sp., suhu dan pH 

sludge. Proses fermentasi anaerobik dilakukan selama 21 hari.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan variasi perbandingan 

jumlah Sargassum sp. dengan cairan rumen sapi memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap konsentrasi kemurnian gas metan dan nilai rasio C:N. 
Konsentrasi kemurnian gas metan tertinggi yaitu perlakuan C sebesar 65,01% 

yang berbeda nyata dengan perlakuan B, D, A dan E. Konsentrasi kemurnian gas 
metan terendah yaitu perlakuan E sebesar 18,45% yang berbeda nyata dengan 

perlakuan C, B dan D tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A. Rasio C:N 
awal tertinggi yaitu perlakuan B sebesar 23,07:1 yang berbeda nyata dengan 
perlakuan lainnya. Rasio C:N terendah yaitu perlakuan D sebesar 18,39:1 dan 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Rasio C:N akhir yang teringgi adalah 
perlakuan B sebesar 21,81:1 yang berbeda nyata dengan perlakuan A tetapi tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan B, D, C dan E. Rasio C:N akhir terendah adalah 
perlakuan A sebesar 17,42:1. 
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SUMMARY 

DWI INDAH LESTARI. Effectiveness of Sargassum sp. Seaweed as 

Alternative Resources for Biogas.  Academic Advisors Prof. Moch. Amin 

Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. and Agustono, Ir., M.Kes. 

Biogas is a source of renewal energy that is able to donate a share in an 

effort to role the fuel needs. Marine biomass such as seaweed from brown algae 
class (Phaeophycaea) reported to contain a low lignin can be used as an alternative 
source of producing biogas. The formation of biogas through anaerobic 

degradation is done by bacteria - methanogenic bacteria found in cow’s rumen 
fluid. 

This research aimed to obtain information on the effect of variations in the 
ratio of seaweed Sargassum sp. and the cow's rumen fluid to the concentration of 
methane gas, and the value of C: N ratio. The method used in this study is an 

experimental method with a completely randomized design (CRD) as the 
experimental design. The treatment used is a variation of the number of 

Sargassum sp. with liquid cow's rumen, treatment of A (0%: 100%), treatment B 
(25%: 75%), treatment of C (50%: 50%), treatment D (75%: 25%) and treatment 
E (100 %: 0%) each treatment was repeated four times. The main parameters 

measured were C: N ratio beginning and end of the sludge and the concentration 
of methane gas. Supporting parameters were observed chemical characteristics of 

Sargassum sp., The temperature and pH of the sludge. The process of anaerobic 
fermentation carried out for 21 days.  

The results of this research showed that variations in the ratio of Sargassum 

sp. with a cow's rumen fluid provides a significantly different effect on the 
concentration of methane gas and the value of C: N ratio. The highest 

concentration of methane gas that C treatment amounting to 65.01% which is 
significantly different from the treatment of B, D, A and E. The concentration of 
methane gas from the bottom at the treatment E of 18.45% which is significantly 

different from the treatment of C, B and D but not significantly different with 
treatment A. the ratio of C: N highest initial treatment B of 23.07: 1, which was 

significantly different from other treatments. C: N ratio low of treatment D 
amounted to 18.39: 1 and was significantly different from other treatments. C: N 
ratio is the ultimate end of treatment B amounted to 21.81: 1, which was 

significantly different from treatment A but not significantly different with 
treatment B, D, C and E. C: N ratio is the lowest end of treatment A amounted to 

17.42: 1. 
 
. 

 
 

 
 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT... DWI INDAH L. 

KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan limpahan rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi tentang Efektivitas Rumput Laut Sargassum sp. sebagai 

Sumber Alternatif Penghasil Biogas ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi 

Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 

Surabaya.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Adapun 

ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :  

1. Ibu Dr. Mirni Lamid, drh., M.P., selaku Dekan Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga Surabaya.  

2. Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., P.hD.., selaku Dosen Pembimbing 

Utama dan Bapak Agustono, Ir., M.Kes., selaku Dosen Pembimbing Serta 

yang telah memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan dukungan sejak 

penyusunan Usulan Penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi ini. 

3. Bapak Boedi Setya Rahardja, Ir., M.P., Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi., M.Vet., 

dan Annur Ahadi Abdillah, S.Pi., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan masukan dan  saran untuk perbaikan Skripsi ini.  

4. Ibu Wahju Tjahjaningsih, Ir., M.P. selaku dosen wali yang memberikan saran 

dan bimbingan selama perkuliahan. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga dan 

civitas akademika yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan 

serta membantu dalam proses penyelesaian penelitian. 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT... DWI INDAH L. 

6. Kedua orang tua, kakak, dan adikku yang selalu memberikan semangat, 

dukungan dan tak pernah putus mendoakan sehingga Skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

7. Teman-teman yang selalu memberi saran dan motivasi, Reni, Halida, Nisa, 

Widi, Mbak Mami, Miko, Faisal, Rhea kawan S.O.L dan teman-teman 

“Barracuda 2012” yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam 

penyelesaian Skripsi ini.  

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan 

informasi kepada semua pihak, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Perikanan 

dan Kelautan Universitas Airlangga, Surabaya guna kemajuan serta 

perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang perikanan.  

Surabaya, Agustus 2016 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT... DWI INDAH L. 

DAFTAR ISI 

 

                     Halaman 

RINGKASAN ............................................................................................     iv 

SUMMARY    ............................................................................................  v 

KATA PENGANTAR   .............................................................................  vi 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL    ...................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR    ..............................................................................  x 

DAFTAR LAMPIRAN   ............................................................................  xi 

I     PENDAHULUAN    ............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang    ......................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  ...................................................................  3 

1.3 Tujuan   ....................................................................................  3 

1.4 Manfaat   ..................................................................................  3 

II   TINJAUAN PUSTAKA  ......................................................................  4 

  2.1 Rumput Laut Sargassum sp......................................................  4 

  2.1.1 Klasifikasi  Sargassum sp ...............................................  4 
  2.1.2 Morfologi Sargassum sp  ................................................  5 
  2.1.3 Habitat dan Penyebaran...................................................  5 

  2.1.2 Kandungan Nutrisi Sargassum sp  ..................................  6 
   

  2.2 Rumen Sapi  .............................................................................  6 
   
  2.3 Biogas .......................................................................................  7 

  2.3.1 Pengertian Biogas............................................................  7 
  2.3.2 Tahap Pembentukan Biogas ............................................  9 

  2.3.3 Reaktor Biogas ................................................................  12 
  2.3.4 Sistem Fermentasi Biogas ...............................................  12 
  2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pementukan Biogas  13 

III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .............................  18 

  3.1 Kerangka Konseptual  ..............................................................  18 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT... DWI INDAH L. 

  3.2 Hipotesis Penelitian .................................................................  21 

IV METODOLOGI  ..................................................................................  22 

  4.1 Tempat dan Waktu  ..................................................................  22 

  4.2 Materi Penelitian  .....................................................................  22 
   4.2.1 Alat Penelitian  ................................................................  22 

   4.2.2 Bahan Penelitian .............................................................  22 

  4.3 Metode Penelitian ....................................................................  23 

   4.3.1 Rancangan Penelitian  .....................................................  23 

  4.4 Tahapan Penelitian  ..................................................................  24 
   4.4.1 Persiapan Bioreaktor .......................................................  24 

   4.4.2 Persiapan dan Analisis Bahan Baku ...............................  25 
   4.4.3 Pembuatan Substrat .........................................................  30 

   4.4.4 Fermentasi Produksi Biogas............................................  30 
   4.4.5 Pengujian Jumlah Gas Metan dan Rasio C/N Akhir .......  31 

  4.6 Parameter .................................................................................  32 

   4.6.1 Parameter Utama .............................................................  32 
   4.6.1 Parameter Pendukung......................................................  32 

  4.7 Analisis Data ............................................................................  32 
 

V HASIL DAN PEMBAHASAN  ...........................................................  34 

  5.1 Hasil Penelitian  .......................................................................  34 
   5.1.1 Konsentrasi Gas Metan (%) ............................................  34 

   5.1.2 Rasio C/N Sludge Biogas ................................................  35 
   5.1.3 Karakteristik Sargassum sp .............................................  36 

   5.1.4 Suhu ................................................................................  37 
   5.1.5 Derajat Keasaman (pH)  ..................................................  37 

  5.2 Pembahasan  .............................................................................  38 

VI KESIMPULAN DAN SARAN  ...........................................................  44 

  6.1 Kesimpulan ..............................................................................  44 

  6.2 Saran  ........................................................................................  44 

DAFTAR PUSTAKA  ...............................................................................  45 

LAMPIRAN  ..............................................................................................  50 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT... DWI INDAH L. 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel           Halaman 

4.1 Metode Analisis Uji Komposisi Kimia Sargassum sp .........................  30 

4.2  Komposisi bahan pada tiap variasi perbandingan bahan baku............  30 

5.1  Konsentrasi Kemurnian Gas Metan (%) .............................................  34 

5.2  Rasio C/N Sludge Biogas ....................................................................  35 

5.3  Rata-rata komposisi kimia Sargassum sp............................................  36 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT... DWI INDAH L. 

DAFTAR GAMBAR 

 
 

Gambar   Halaman 

 
1.  Rumput laut Sargassum sp  ............................................................  4 

2.  Kerangka konsep penelitian  ..........................................................  20 

3.   Diagram alir penelitian ...................................................................  33 

4.   Diagram suhu awal dan akhir Sludge Biogas.................................  37 

5.   Diagram pH awal dan akhir Sludge Biogas ...................................  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT... DWI INDAH L. 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran   Halaman 

 

1. Data Karakteristik Sargassum sp  ....................................................  50 

2. Hasil Uji rasio C/N sludge digester .................................................  52 

3. Hasil ANAVA rasio C/N sludge digester  .......................................  54 

4. Hasil Uji Konsentrasi Gas Metan.....................................................  56 

5. Hasil Anava Konsentrasi Gas Metan ...............................................  69  

6. Data Suhu Awal dan Akhir sludge digester  ....................................  70 

7. Data pH Awal dan Akhir sludge digester ........................................  71 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

 

I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan terhadap bahan bakar adalah faktor penting yang membantu 

aktivitas manusia sehar-hari dan salah satunya disediakan oleh gas bumi. 

Peningkatan populasi dan aktivitas pembangunan telah membuat semakin 

menurunnya stok bahan baku yang tidak dapat diperbarui termasuk gas bumi. 

Menurut Pusdatin KESDM (2010) Indonesia hanya memiliki 1,7% dari total 

cadangan gas bumi dunia (111 triliun kaki kubik), sehingga diperlukan penelitian 

dalam mengeksplorasi sumber daya laut sebagai bahan baku alternatif energi yang 

bersifat terbarukan. Biogas merupakan sumber renewal energy yang mampu 

menyumbangkan andil dalam usaha memenuhi kebutuhan bahan bakar. Biogas 

terdiri dari CH4 (50-75%), CO2 (20-50%) dan sejumlah gas lainnya seperti H2, 

CO, N2, O2 dan H2S (Hermawan dkk., 2007).  

Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap sumber daya laut, salah 

satunya adalah rumput laut. Rumput laut dari kelas alga cokelat (Phaeophycaea) 

merupakan salah satu makroalga yang paling banyak tumbuh di perairan 

Indonesia. Proses penyortiran setelah panen dilakukan pemisahan produk layak 

dan tidak layak jual. Produk yang tidak layak ini (potongan kecil/warna tidak 

baik) dapat digunakan sebagai bahan baku energi terbarukan melalui proses 

biodegradasi anaerobik. 

Sargassum sp. mengandung karbohidrat (19,06%), protein (5,53%), lemak 

(0,74%), air (11,71%), abu (34,57%), serat kasar (28,39%) (Yunizal, 2004). Selain 

itu juga mengandung polisakarida lain yaitu selulosa yang berkisar antara 23,97-
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35,22 % (Kawaroe et al., 2011 dalam Saputra, 2012).). Rumput laut juga memiliki 

nilai rasio C:N 20:1 hingga 30:1 yang termasuk dalam kategori baik untuk 

menjadi bahan baku biogas (Sitompul et al., 2012).  

Biodegradasi anaerobik merupakan proses penguraian bahan organik secara 

anaerob oleh bakteri. Bakteri yang dapat dimanfaatkan dalam mendegradasi bahan 

organik ini, terdapat dalam rumen ternak ruminansia salah satunya adalah sapi. 

Gamayanti (2011) membuktikan bahwa penambahan cairan rumen sapi dapat 

memaksimalkan produksi biogas yaitu 119,36 mL dibandingkan tanpa diberi 

cairan rumen yaitu 91,15 mL.  

Biogas dalam penelitian ini adalah kadar metana dan volume biogas yang 

dihasilkan melalui degradasi secara anaerob. Aplikasi luas dari teknologi 

anaerobik dapat meringankan peningkatan kebutuhan energi yang tidak terkendali 

dan memiliki batas emisi polutan udara yang beracun, termasuk gas rumah kaca 

ke atmosfer. Masih sedikitnya penelitian mengenai pengolahan Sargassum sp. 

menjadi biogas maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian ini.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ada maka dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Apakah terdapat pengaruh perbandingan jumlah rumput laut Sargassum 

sp. dan cairan rumen sapi terhadap konsentrasi kemurnian gas metan pada 

biogas? 
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2. Apakah terdapat pengaruh perbandingan jumlah rumput laut Sargassum 

sp. dan cairan rumen sapi terhadap rasio C:N awal dan akhir sludge 

biogas? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh perbandingan jumlah rumput laut Sargassum sp. dan 

cairan rumen sapi terhadap konsentrasi kemurnian gas metan pada biogas.  

2. Mengetahui pengaruh perbandingan jumlah rumput laut Sargassum sp. dan 

cairan rumen sapi terhadap rasio C:N awal dan akhir sludge biogas. 

1.4 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai pembuatan biogas dari rumput laut Sargassum sp., 

memanfaatkan sisa Sargassum sp. yang tidak laku terjual menjadi energi alternatif 

bagi masyarakat pesisir. Selain itu dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya dalam pengembangan alternatif bahan alami dari rumput laut sebagai 

bahan penghasil biogas. 

 
 

. 
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II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumput Laut Sargassum sp. 

2.1.1 Klasifikasi Sargassum sp. 

Menurut Bold dan Wayne (1985) dalam Putri (2011), rumput laut 

Sargassum sp. diklasifikasikan adalah sebagai berikut : 

Divisi : Thallophyta 

Kelas : Phaeophyceae 
Ordo : Fucalus 
Famili : Sargassaceae 

Genus : Sargassum 
Spesies : Sargassum sp. 

 

 
Gambar 1. Rumput laut Sargassum sp. 

(Sumber : Williams and Feagin, 2010) 

` 

Sargassum adalah salah satu genus dari kelompok rumput laut coklat yang 

merupakan genera terbesar dari Famili Sargassaceae. Jenis-jenis Sargassum 

sp.yang dikenal di Indonesia ada sekitar 12 spesies, yaitu : Sargassum duplicatum, 

S. histrix, S. echinocarpum, S. gracilimun, S. obtusifolium, S. binderi, S. 

policystum, S. crassifolium, S. microphylum, S. aquofilum, S. vulgare, dan S. 

polyceratium (Rachmat, 1999). 
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2.1.2 Morfologi Sargassum sp. 

Menurut Aslan (1999), ciri-ciri umum Sargassum sp adalah mempunyai 

thallus dengan bentuk silindris atau gepeng, cabangnya rimbun menyerupai pohon 

di darat, bentuk daun melebar, lonjong, mempunyai gelembung udara (bladder). 

Bladder berfungsi untuk menopang cabang-cabang thallus terapung ke arah 

permukaan air untuk mendapatkan intensitas cahaya. Panjangnya dapat mencapai 

tujuh meter tetapi di Indonesia terdapat tiga spesies yang panjangnya 3 m, warna 

thalllus umumnya coklat.  

Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh Sargassum sp. antara lain batang utama 

bulat agak kasar dan memiliki holdfast (bagian yang digunakan untuk melekat) 

berbentuk cakram. Cabang pertama timbul pada bagian pangkal sekitar 1 cm dari 

holdfast. Percabangan berselang-seling secara teratur. Bentuk daun oval dan 

memanjang berukuran (40x10) mm. Pinggir daun bergerigi jarang, berombak, dan 

ujung melengkung atau meruncing. Vesicle (gelembung seperti buah) berbentuk 

lonjong, ujung meruncing berukuran 7x1,5 mm, dan agak pipih. Rumput laut jenis 

ini mampu tumbuh pada substrat batu karang di daerah berombak.  

2.1.3 Habitat dan Penyebaran 

Rumput laut Sargassum sp. merupakan tumbuhan kosmopolitan tersebar 

secara luas di perairan dunia. Bentangan Sargassum yang padat dan luas juga 

merupakan habitat untuk berbagai jenis biota laut lainnya seperti ikan dan kerang. 

Sargassum sp. dapat tumbuh subur pada daerah tropis dengan suhu perairan 27,25  

- 29,3oC dan salinitas 32 - 33,5 ppt. Kebutuhan intensitas cahaya matahari lebih 
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tinggi karena kandungan klorofil pada Sargassum sp lebih banyak dan klorofil 

tersebut berperan dalam fotosintesis (Kadi, 2005).  

Sargassum tersebar luas di Indonesia, tumbuh di perairan yang terlindung 

maupun yang berombak besar pada habitat batu.dengan daerah penyebarannya 

antara lain pulau Jawa, Madura, Sumatera Utara, Lombok, Irian, Aru, Kei, dan 

Kepulauan Seribu (Putri, 2011).  

2.1.4 Kandungan Sargassum sp. 

Menurut Yunizal (2004), komposisi kimia Sargassum sp adalah karbohidrat 

(19,06%), protein (5,53%), lemak (0,74%), air (11,71%), abu (34,57%), serat 

kasar (28,39%). Selain itu juga mengandung polisakarida lain yaitu selulosa yang 

berkisar antara 23,97-35,22 % (Kawaroe et al., 2012 dalam Saputra, 2012). 

2.2  Rumen Sapi 

Limbah isi rumen diartikan sebagai limbah rumah potong hewan (RPH), 

merupakan isi rumen berupa pakan yang sudah dicerna tetapi belum 

termanfaatkan oleh hewan ternak (Sahidu, 2005). Cairan rumen dapat dijadikan 

sebagai biostarter yang baik karena di dalamnya terdapat bakteri yang berperan 

dalam pembentukan biogas. Penambahan cairan rumen juga dapat mempersingkat 

waktu untuk mencapai puncak produksi gas metana dibandingkan substrat yang 

tidak diberi cairan rumen (Susilowati, 2009).  

Rumen mengandung bakteri 1010-1011 per mL yang mempengaruhi sebagian 

besar kegiatan fermentasi dalam rumen. Bakteri rumen berperan penting dalam 

degradasi polisakarida menjadi gula sederhana, yang kemudian difermentasi untuk 
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menghasilkan VFA (volatile fatty acids) (Jakober and Allister, 2008). Bakteri 

yang terkandung dalam rumen berdasarkan peran dan hasil akhir fermentasinya 

dikelompokkan menjadi bakteri proteolitik, metanogenik, amilolitik, lipolitik, 

pemanfaat asam, hemiselulolitik dan selulolitik.  

Bakteri proteolitik adalah bakteri yang mempunyai kemampuan untuk 

memecah protein menjadi asam amino, contohnya: Bacteroides ruminocola dan 

Selenomonas ruminantium (Stern et al., 2006). Bakteri metanogenik adalah 

bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan 

karbondioksida. Jenis bakteri metanogen dari ordo Methanobacteriales adalah 

yang paling umum ditemukan dalam rumen sapi yaitu Methanobacterium 

formicicum, Methanobacterium bryantii, Methanobrevibacter ruminantium, 

Methanosarcina barkeri (Skillman et al., 2004). Bakteri lipolitik merupakan 

bakteri yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak, 

contohnya Anaevibrio lipolytica dan Veillonella alcalescens (Stern et al., 2006). 

Selain itu bakteri bakteri selulolitik dan hemiselulolitik yang terdapat pada rumen 

menurut Bryan (1991) adalah Bacteroides succinogenes, Butyrivibrio 

fibrisolvensm, Fibrobacter succinogenes, Bacteroides ruminicola, Ruminococus 

flavefacoiens dan R.albus.  

2.3 Biogas 

2.3.1 Pengertian Biogas 

Biogas adalah kumpulan gas yang timbul dari proses fermentasi bahan-

bahan organik yang dapat dicerna oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob 

(Samiadi, 2003). Menurut Wibawa (2001) biogas merupakan sumber daya energi 
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bio, yang sebenarnya masih termasuk dalam klasifikasi biomassa, yaitu hasil 

konversi energi biomassa secara biologis dan kimiawi yang menghasilkan gas 

metana. 

Biogas terdiri atas 50-75% metan, 25-50% karbondioksida, dan sebagian 

kecil gas lainnya seperti nitrogen, hidrogen dan oksigen (Hermawan dkk., 2007). 

Biogas mempunyai sifat mudah terbakar dengan warna nyala biru, tidak beracun 

dan memiliki nilai kalori 2,24 x 104 J/m3. Gas metana yang merupakan komponen 

gas yang paling dominan pada biogas memiliki sifat tidak berbau, tidak berwarna 

dan tidak berasa, adanya gas lain meyebabkan timbulnya bau. Berat jenis gas 

metana 0,554, kelarutannya dalam air rendah, pada suhu 20 oC dan tekanan 1 atm 

hanya 3 bagian gas metana yang larut dalam 100 bagian air (Gunnerson and 

Stuckey, 1986).  

Gas metana termasuk gas yang stabil (Buren, 1979). Nilai energi gas metana 

cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti 

penerangan, pengeringan, memasak dan keperluan lainnya (Fauziah, 1998). 

Pembakaran sempurna gas metana akan menghasilkan sejumlah besar panas. 

Pembakaran sempurna 1 meter kubik (0,716 kg) gas metanadapat membebaskan 

panas 8562 sampai 9500 kcal dan menaikkan suhu sampai 1400 oC (Buren, 1979).  

Di beberapa negara, biogas telah banyak dimanfaatkan sebagai sumber 

energi untuk penerangan dan memasak. Menurut Buren (1979) 1 m3 biogas dapat 

disetarakan dengan 60–100 watt daya listrik yang dioperasikan selama 6–7 jam. 

Biogas juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin dan 

generator. Nilai kesetaraan 1 m3 biogas untuk tenaga gerak adalah 1 hp selama 2 
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jam atau sebanding dengan 0,6–0,7 kg minyak tanah. Gas metana sendiri memiliki 

manfaat yang tidak kalah penting di dalam industri kimia. Penggunaannya antara 

lain untuk produksi monoklorometana, diklorometana, kloroform, metanol dan 

sebagainya. 

2.3.2 Tahap Pembentukan Biogas 

Pembentukan biogas dimulai dengan memasukkan bahan organik ke dalam 

reaktor, sehingga bakteri anaerob akan melakukan dekomposisi bahan organik 

tersebut dan menghasilkan gas yang disebut biogas. Lettinga (1994) menyatakan 

bahwa terdapat empat tahap proses transformasi bahan organik pada sistem 

anaerobik, yaitu: 

1. Hidrolisis 

Pada tahap ini terjadi proses penguraian bahan organik yang kompleks yang 

berupa polimer menjadi monomernya yang berupa senyawa terlarut dengan berat 

molekul yang lebih ringan (Yuwono dan Soehartanto, 2013). Protein akan 

dihidrolisis menjadi asam amino, lipida menjadi asam lemak rantai panjang dan 

gliserin menjadi asam gliserol. Sedangkan karbohidrat komplek termasuk ke 

dalamnya polisakarida, selulosa, lignin dihidrolisis menjadi monomer yang lebih 

sederhana seperti glukosa (Kurniawan, 2009). Proses hidrolisis ini di katalis oleh 

bakteri dengan menggunakan ekstrak enzim dari bakteri yaitu selulase, protease, 

lipase dan enzim ekstraseluler lainnya (Apriani, 2009). Sejumlah besar bakteri 

dalam proses hidrolisis dan fermentasi senyawa organik antara lain Cellulomonas 

sp., Cytophaga sp., Cellvibrio sp., Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, 

Pseudomonas sp. dan Lactobacillus plantanarum (Firdausiyah, 2015). 
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2. Asidogenesis 

Pada tahap asidogenesis, bakteri akan mengubah bahan organik yang larut 

dari tahap hidrolisis menjadi asam lemak mudah menguap (volatile), asam laktat, 

senyawa mineral seperti karbondioksida, hidrogen, amonia dan gas hidrogen 

sulfida. Pada fase ini keberhasilan bakteri sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan, temperatur dan pH (Kurniawan, 2009). Pembentukan asam dari 

senyawa-senyawa organik sederhana (monomer) dilakukan oleh bakteri-bakteri 

penghasil asam yaitu divisi acids/farming bacteria yang mayoritas merupakan 

bakteri obligat anaerob dan sebagian yang lain bakteri anaerob fakultatif. Contoh 

bakteri asidogenik adalah Clostridium sp. (Sa’id, 2006).  

Menurut Deublein and Steinhauser (2008), produk terpenting dalam tahapan 

asidogenesis adalah asam propionat, asam butirat, H2 dan CO2. Selain itu 

dihasilkan sejumlah kecil asam formiat, asam laktat, asam valerat, metanol, 

etanol, butadienol dan aseton. Berikut adalah reaksi pemecahan monomer menjadi 

asam yang dilakukan bakteri pada tahap ini (Apriani, 2009): 

a. C6H12O6 + 2H2O  → 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 

   (as. asetat) 
b. C6H12O6        → CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2 

  (as. butirat) 

c. C6H12O6 + 2H2      → 2 CH3CH2COOH + 2H2O 
(as. propionat) 

3. Asetogenesis 

Hasil yang didapatkan pada tahap asidogenesis dikonversi menjadi asam 

asetat, CO2 dan H2 (Kurniawan, 2009). Sekitar 70% bahan diubah menjadi asam 

asetat. Pembentukan asam asetat kadang-kadang disertai dengan pembentukan 

karbondioksida atau hidrogen, tergantung kondisi oksidasi dari bahan organik 
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aslinya. Bakteri yang bekerja pada tahap ini menurut Apriani (2009) adalah 

acetogenic bacteria, contohnya Acetobacter aceti. Berikut adalah reaksi perubahan 

asam propionat dan asam butirat oleh bakteri asetogenik:  

a. CH3CH2COOH → CH3COOH + CO2 + 3H2 
(asam propionat)    (as. asetat) 

b. CH3CH2CH2COOH → 2 CH3COOH + 2H2 
(asam butirat)      (as. asetat) 

Tahap asetogenesis menghasilkan produk yang digunakan dalam tahap 

pembentukan gas metana oleh bakteri metanogenik pada tahap metanogenes is, 

akan tetapi tidak semua produk dari asetogenesis dapat digunakan secara langsung 

pada tahap pembentukan gas metan (Yulistyowati, 2008). 

4. Metanogenesis 

Metanogenesis merupakan tahap terakhir dari keseluruhan proses dalam 

tahap konversi anaerobik dari bahan organik menjadi gas metana dan 

karbondioksida (Yulistyowati, 2008).  Pembentukan metana dilakukan oleh bakteri 

penghasil metana yang terdiri dari sub divisi acetocalstic methane bacteria yang 

menguraikan asam asetat menjadi metana dan karbon dioksida. Contoh bakteri 

metanogen yang termasuk subdivisi acetoclastic bacteria adalah Methanobacterium 

sp., Methanosarcina sp. dan Methanococcus sp. (Darisa, 2014).  

Pada keadaan normal, asam asetat merupakan perkusor yang membentuk 70% 

metana di dalam digester, sedangkan 30% metana dihasilkan dari hidrogen dan 

karbondioksida. Pembentukan gas metana dari penguraian hidrogen dan 

karbondioksida dibantu oleh bakteri hydrogenothropic methanogenesis. Berikut 

adalah reaksi kerja bakteri yang menguraikan asam dari tahap sebelumnya menjadi 

gas metan dan karbondioksida (Apriani, 2009):  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT...   DWI INDAH 

a. Bakteri acetoclastic methane menguraikan asam asetat menjadi : 

 CH3COOH →    CH4        + CO2 
(metana) 

b. Methane bacteria mensintesa hidrogen dan karbondioksida menjadi : 

2H2 + CO2 →   CH4      + 2H2O 
                      (metana) 

Bakteri metanogen sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jika pH-

nya berada di bawah 6, maka bakteri metanogen tidak dapat bertahan hidup 

(Kurniawan, 2009). 

2.3.3 Reaktor Biogas 

Reaktor biogas bekerja dengan prinsip menciptakan suatu kondisi anaerob 

sebagai penampungan bahan organik untuk berlangsungnya proses fermentasi 

dalam menghasilkan biogas (Firdausiyah, 2015). Menurut Syamsudin dan 

Iskandar (2005), beberapa tahun terakhir dikembangkan jenis reaktor balon yang 

banyak digunakan sebagai reaktor sederhana skala kecil. Reaktor ini banyak 

digunakan pada skala rumah tangga yang menggunakan bahan plastik sehingga 

lebih efisien dalam penanganan dan perubahan tempat biogas. Reaktor ini terdiri 

atas satu bagian yang berfungsi sebagai digester dan penyimpan gas.  

2.3.4 Sistem Fermentasi Biogas 

Terdapat beberapa sistem untuk fermentasi biogas yang dibedakan 

berdasarkan pada cara pengisian bahan bakunya. Sistem fermentasi tersebut 

adalah batch fermentation, fed-batch fermentation, dan continous fermentation. 
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1. Batch fermentation 

Menurut Nurdimansyah dkk. (2010) fermentasi sistem batch dilakukan 

dengan memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam 

biorekator dan pengambilan gas dilakukan pada akhir fermentasi. Fermentasi 

sistem batch merupakan sistem tertutup dimana tidak ada penambahan media 

baru selama proses fermentasi. Digester dengan sistem batch ini juga 

digunakan untuk mengetahui potensi gas limbah organik atau digunakan pada 

kapasitas biogas skala laboratorium (Mayasari dkk., 2010). 

2. Fed-batch fermentation 

Sistem fed-batch adalah sistem yang menambahkan media baru secara 

teratur pada kultur tertutup, tanpa mengeluarkan sisa substrat yang ada di 

dalam digester sehingga volume kultur semakin lama semakin bertambah 

(Firdausiyah, 2015). 

3. Continous fermentation  

Menurut Rao dan Bapat (2006), continous fermentation adalah proses 

dimana dilakukan penambahan nutrien secara terus menerus serta produknya 

dipindahkan secara bersamaan. Bahan baku segar atau nutrien yang diisikan 

terus menerus akan mendorong sludge yang sudah diproses keluar dari 

digester melalui pipa pengeluaran.  

2.3.5 Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pembentukan Biogas  

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi biogas. Faktor 

pendukung untuk mempercepat proses fermentasi adalah kondisi lingkungan yang 
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optimal bagi pertumbuhan bakteri perombak. Beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap produksi biogas sebagai berikut (Simamora dkk., 2006) : 

1. Kondisi anaerob atau kedap udara.  

Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh 

mikroorganisme anaerob. Karena itu, instalasi pengolah biogas harus kedap 

udara (keadaan anaerob). Selain itu menurut Mayasari dkk. (2010) udara 

(oksigen) yang memasuki biodigester menyebabkan penurunan produksi 

metana, karena bakteri berkembang pada kondisi yang tidak sepenuhnya 

anaerob. 

2. Bahan baku isian. 

Bahan baku isian berupa bahan organik seperti kotoran ternak, limbah 

pertanian, sisa dapur dan sampah organik. Bahan baku isian ini harus 

terhindar dari bahan baku anorganik seperti pasir, batu, plastik dan pecahan 

kaca (Bocher and Agler, 2008). Sludge ini harus mengandung berat kering 

sekitar 7-9 %. Keadaan ini dapat dicapai dengan melakukan pengenceran 

menggunakan air 1:1-2 (bahan baku: air). Bahan baku tersebut harus diaduk 

hinga menjadi homogen (Mayasari dkk., 2010). 

3. Rasio C/N 

Bekteri anaerob membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi. Apabila 

terjadi kekurangan nutrisi akan menjadi penghambat pertumbuhan bakteri. 

Karbon dibutuhkan untuk mensuplai energi dan nitrogen untuk membentuk 

struktur sel bakteri (Fisdausiyah, 2015). Rasio C/N yang optimum bagi 

mikroorganisme pengurai adalah 25-30.  
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Menurut Haryati (2006) 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 NH4OH (Windyasmara 

dkk., 2012). Keadaan tersebut mengakibatkan pH naik menjadi 8,5 dan bersift 

toksik bagi bakteri metanogen. Agar tercapai rasio C/N yang optimum maka 

bahan yang memiliki rasio C/N tinggi dapat dicampurkan dengan bahan yang 

memiliki rasio C/N rendah. 

4. Derajat keasaman (pH) 

Derajat keasaman sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

mikroorganisme. Akan tetapi pada proses anaerob nilai pH memiliki kisaran 

tersendiri pada setiap tahap. Saat tahap hidrolisis nilai pH berkisar dibawah 

6,4 atau masih asam (Kaswinarni, 2007). Nilai pH yang terlalu rendah bisa 

saja menghentikan tahap selanjutnya yaitu proses fermentasi. Untuk nilai pH 

stabil produksi metan berkisar 7,2 – 8,2 (Wahyuni, 2009).  

5. Temperatur 

Gas metana dapat diproduksi pada tiga rentang temperatur sesuai 

dengan keberadaan bakteri. Bakteri psyhrophilic pada temperatur 0-7oC, 

bakteri mesophilic pada temperatur 13-40oC, sedangkan thermophilic pada 

temperatur 55-60oC (Fry, 1974). Temperatur yang optimal untuk digester 

adalah temperatur 30-35oC, kisaran temperatur ini mengkombinasikan 

kondisi terbaik untuk pertumbuhan bakteri dan produksi metana di dalam 
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digester dengan lama proses yang pendek.  Namun, sebagian bakteri ada juga 

yang mampu untuk memproduksi metana pada tingkat suhu yang sangat 

rendah (0.6-1.2°C). Pada umumnya suhu terendah dimana mikroorganisme 

tumbuh adalah 11°C, dibawah -25°C aktivitas enzim akan terhenti (Deublein 

and Steinhauser, 2008). 

6. Pengadukan 

Pengadukan dilakukan untuk mendapatkan campuran substrat yang 

homogen dengan ukuran partikel yang kecil. Pengadukan selama proses 

fermentasi bertujuan untuk menghindari mengendapnya substrat pada dasar 

tangki dan akan terbentuk busa pada permukaan yang akan menyulitkan 

keluarnya gas (Haryati, 2006). Pengadukan juga memberikan kondisi 

temperatur yang seragam dalam biodigester (Mayasari dkk., 2010). Tetapi 

pengadukan yang berlebihan dapat merusak mikroorganisme dan sehingga 

pengadukan yang lambat lebih disarankan (Kaswinarni, 2007).  

7. Ukuran partikel substrat 

Ukuran partikel substrat yang besar akan menghasilkan penggumpalan 

di dalam digester sehingga mempersulit bakteri untuk melaksanakan fungsi 

degradasi. Menurut Sulaeman (2007), bahan yang lebih kecil lebih cepat 

didekomposisi daripada bahan yang memiliki ukuran bahan yang lebih besar.  

8. Waktu fermentasi 

Waktu fermentasi adalah jumlah hari proses digesting pada reaktor 

terhitung saat pemasukan bahan organik sampai terbentuknya biogas 

(Wahyuni, 2013). Lamanya waktu fermentasi tergantung dari jenis bahan 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT...   DWI INDAH 

organik dan perlakuan terhadap bahan organi tersebut sebelum proses 

fermentasi. Beberapa jenis bahan kimia juga dapat ditambahkan untuk 

mempercepat waktu dan menghasilkan gas metana lebih banyak. Selain itu 

waktu fermentasi juga dipengaruhi oleh suhu. Menurut Hadi (1981) dalam  

Lazuardy (2008), biogas sudah terbentuk sekitar 10 hari setelah fermentasi 

yaitu sekitar 0,1-0,2 m3/Kg dari berat kering dan penambahan waktu 

fermentasi dari 10 hari hingga 30 hari akan meningkatkan produksi biogas 

sebesar 50%. 
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III  KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

Sargassum sp. merupakan bahan baku yang potensial untuk diolah menjadi 

salah satu bentuk bioenergi yaitu biogas melalui pemanfaatan degradasi 

anaerobik. Kandungan polisakarida yang tinggi dibanding lignin menyebabkan 

Sargassum sp. menjadi kandidat terbaik sebagai substrat dalam pembentukan 

biogas (Oliveira et al., 2015). Teknologi biogas merupakan teknologi yang 

memanfaatkan proses fermentasi yang dilakukan dalam kondisi anaerob dan 

dibantu oleh bakteri dalam proses pembentukannya (Apriani,2009). Prinsip 

pembentukan biogas adalah proses biologis dengan bahan dasar bahan organik 

yang berfungsi sebagai sumber karbon dan nitrogen dalam aktivitas pertumbuhan 

bakteri. Bakteri yang berperan dalam pembentukan biogas ini banyak ditemukan 

pada cairan rumen sapi. Hal ini dikarenakan pada rumen hewan ruminansia terjadi 

proses fermentasi yang berlangsung secara anaerob sehingga menjadi tempat 

tumbuh yang baik bagi bakteri anaerob.  

Pembentukan gas metan melalui empat tahapan yang masing-masing 

tahapannya melibatkan bakteri dari cairan rumen sapi. Bahan organik kompleks 

dalam digester akan dihidrolisis oleh bakteri menghasilkan senyawa yang lebih 

sederhana. Monomer yang dihasilkan setelah hidrolisis didegradasi oleh bakteri 

menjadi asam-asam organik yang meliputi asam propionat, butirat, suksinat, 

valerat dan alkohol serta gas hidrogen dan karbondioksida. Tahap pembentukan 

asam-asam organik tersebut disebut tahap asidogenesis. Selanjutnya pada tahap 

asetogenesis, asam-asam organik dikonversi oleh bakteri menjadi asam asetat dan 
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terkadang juga menghasilkan gas hidrogen dan karbondioksida. Pembentukan gas 

metana pada tahap metanogenesis dapat terjadi melalui dua divisi yaitu 

hydrogenothropic methanogenesis dan acetocalstic. Hydrogenothropic 

methanogenesis merupakan pembentukan gas metana dari penguraian hidrogen dan 

karbondioksida, sedangkan  acetocalstic merupakan gas metana dengan cara 

penguraian asam asetat menjadi metana dan karbondioksida.  

Proses degradasi secara anaerob menghasilkan produk akhir berupa biogas 

dan keluaran berupa sludge dan slurry. Untuk mengetahui kualitas gas yang 

dihasilkan maka dilakukan pengujian kadar gas metan yang merupakan penyusun 

terbesar gas bio. Sludge dan slurry yang dihasilkan selama fermentasi anaerob 

juga dilakukan pengujian rasio C/N. Hal ini dikarenakan rasio C/N merupakan 

parameter yang menunjukkan kecepatan fermentasi sludge yang digunakan. 
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Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

Keterangan: 
  = Aspek yang diteliti 

  = Aspek yang tidak diteliti 
 

Metanogenesis  

CH4 dan CO2 

Asidogenesis 

Glukosa Asam Amino  Asam Lemak  

Cairan Rumen Sapi Rumput laut Sargassum sp. 

Bahan Organik Bahan Anorganik Bakteri 

Karbohidrat Lemak Protein 

Hidrolisis  

H2 dan CO2 Asam Asetat 

Propionat 
Butirat 

Suksinat 

Alkohol 

Asetogenesis 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka hipotesis yang diberikan 

adalah: 

H1 : adanya pengaruh perbedaan komposisi Sargassum sp. dan cairan rumen sapi 

terhadap konsentrasi gas metan 

H1 : adanya pengaruh perbedaan komposisi Sargassum sp. dan cairan rumen sapi 

terhadap rasio C/N 
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IV  METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, analisa komposisi biogas dan rasio 

C/N di Laboratorium Energi LPPM dan Laboratorium Fakultas Teknologi 

Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.  

4.2 Materi Penelitian  

4.2.1 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bioreaktor batch 

skala laboratorium volume 480 mL berbahan kaca sebagai tempat biodegradasi 

anaerob, selang plastik, kantong plastik PE volume 2 kg untuk menampung gas, 

karet gelang, valve ukuran ½ inchi , pH meter untuk mengukur pH substrat, hand` 

glove, bak untuk percampuran bahan, termometer untuk mengukur suhu substrat, 

cling wrap, neraca, Gas Chromatography Selain itu, alat yang digunakan untuk 

analisis rasio C/N antara lain cawan porselen, labu dekstruksi, labu Kjeldahl, alat 

destilasi, alat titrasi, furnace, dan desikator.  

 
4.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan baku 

rumput laut RSargassum sp. yang didapatkan dari perairan pantai Ponjuk Pulau 

Talango, Madura, cairan rumen sapi yang diambil dari rumah pemotongan hewan 

(RPH) Pegirian, Surabaya dan air. Bahan yang digunakan untuk analisis rasio C/N 
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adalah K2Cr2O7 2N, glukosa pa, selenium, NaOH 40%, asam borat 2%, H2SO4 

pekat, H2SO4 0,05 N dan indikator phenolphtalein (PP) 1%.   

4.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang 

dapat dilakukan dengan pengumpulan data melalui pengamatan, survei, ataupun 

melalui percobaan (Kusriningrum, 2012). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental. Metode penelitian yang akan 

digunakan adalah metode eksperimental. Eksperimen adalah observasi di bawah 

kondisi buatan (artificial condition) di mana kondisi tersebut dibuat dan diatur 

oleh  peneliti. Dengan demikian, penelitian eksperimental adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya 

kontrol (Nazir, 2011).  

4.3.1 Rancangan Penelitian 

  Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) digunakan apabila media dan bahan percobaan 

seragam atau dapat dianggap seragam (Kusriningrum, 2012) yang terdiri dari 

empat perlakuan dan lima ulangan. Menurut Kusriningrum (2012), rumus yang 

digunakan untuk menentukan ulangan yang dilakukan adalah: 

 

Keterangan : 

t = total perlakuan   ; n = jumlah ulangan 

 

t(n-1) ≥ 15 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT...   DWI INDAH 

Rincian perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

A (0%:100%)  : Sargassum sp. 0 g + cairan rumen sapi 384 mL (kontrol) 

B (25%:75%)  : Sargassum sp. 96 g + cairan rumen sapi 288 mL 

C (50%:50%)  : Sargassum sp. 192g + cairan rumen sapi 192 mL 

D (75%:25%)  : Sargassum sp. 288 g + cairan rumen sapi 96 mL 

E (100%:0%)  : Sargassum sp. 384 g + cairan rumen sapi 0 mL 

Pemberian variasi perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan bahan baku Sargassum sp. dengan rumen sapi yang paling baik 

dalam pembentukan biogas.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (independent variable), yaitu perbandingan komposisi rumput 

laut Sargassum sp. dengan rumen sapi (w/w). 

2. Variabel terikat (dependent variable), yaitu kadar metana (% w/v) dan rasio 

C/N.  

3. Variabel kontrol (controlled variable), yaitu volume total substrat (mL). 

4.4 Tahapan Penelitian 

4.4.1 Tahap Persiapan Bioreaktor  

Bioreaktor yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 buah. 

Rangkaian bioreaktor bervolume 480 mL terbuat dari bahan kaca dengan penutup 

kedap udara, kran, selang, cling wrap dan kantung plastik. Bagian penutup 

terhubung dengan kran yang tersambung dengan selang. Selang terhubung dengan 

penampung gas berupa kantung plastik yang diikat pada selang dan  dirapatkan 
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dengan cling wrap. Pada masing-masing bioreaktor diberi label sesuai dengan 

perlakuan.  

4.4.2 Tahap Persiapan dan Analisis Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan adalah rumput laut Sargassum sp., sebelum 

dilakukan analisis bahan baku tersebut terlebih dahulu dipotong-potong agar 

bahan yang digunakan memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga dapat 

mempercepat proses pendegradasian. Menurut Sulaeman (2007), bahan yang lebih 

kecil lebih cepat didekomposisi daripada bahan yang memiliki ukuran bahan yang 

lebih besar. Setelah bahan dipotong-potong, kemudian dilakukan analisis untuk 

mengetahui sifat awal bahan baku.  

Analisis yang dilakukan untuk bahan rumput laut Sargassum sp. meliputi 

kadar air, abu, rasio C/N, karbohidrat dan lemak. Selain itu juga dilakukan 

pengujian rasio C/N pada bahan rumen sapi dan perhitungan rasio C/N pada 

campuran antara kedua bahan sebelum perlakuan penelitian. Analisis kadar C dan 

kadar N bertujuan untuk mengetahui kandungan karbon dan nitrogen dalam bahan 

sehingga dapat menjadi dasar acuan akan kebutuhan kedua unsur tersebut yang 

tersedia. Kedua unsur tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh mikroba 

untuk menghasilkan produk akhir yaitu metan (Yulistyowati, 2008). Metode 

analisis yang digunakan pada pengujian komposisi kimia bahan baku terdapat 

pada Tabel 4.1.  

a. Analisis kadar air  

Prosedur analisis kadar air adalah cawan porselen yang akan digunakan 

untuk menganalisis kadar air dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC 
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selama 1 jam. Cawan porselen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

desikator hingga beratnya konstan dan kemudian ditimbang beratnya. Sampel 

rumput laut sebanyak 5 gram dimasukkan ke dalam cawan porselen tersebut 

dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam oven selama 6 jam. Cawan 

poselen berisi sampel yang telah dioven kemudian dimasukkan ke dalam 

desikator selama 15 menit atau hingga beratnya konstan, selanjutnya ditimbang 

kembali.  

Perhitungan kadar air menggunakan formula :  

Keterangan  :  
W1 = kehilangan bobot setelah 

dikeringkan (g) 

W = bobot sampel sebelum 
dikeringkan (g) 

b. Analisis Kadar Abu 

Analisis kadar abu berdasarkan AOAC (2005) adalah sampel yang telah 

diukur kadar airnya, dibakar dalam tanur dengan suhu 600 oC selama 3 jam dan 

didinginkan dalam eksikator kemudian ditimbang. Kadar abu diperoleh dengan 

persamaan : 

Keterangan  :  
W1 =bobot cawan dan sampel 

setelah diabukan (g) 

W1 =bobot cawan kosong(g) 
W =bobot sampel sebelum 

dikeringkan (g) 

c. Analisis Kadar Lemak 

Metode analisis lemak menggunakan alat soxhlet dengan prinsip ekstraksi 

lemak dengan pelarut non polar. Sampel yang digunakan 1 sampai 3 gram yang 

dimasukkan ke dalam selongsong kertas bebas lemak yang dialasi oleh kapas. 

    

Kadar Abu %    =    W1- W2   x 100% 
              W 

    

Kadar Air %    =      W1  x 100% 
           W 
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Sebelum digunakan dalam soxhlet, selongsong dan kapas dikeringkan dalam oven 

dengan suhu tidak lebih dari 80 ˚C selama kurang lebih satu jam, kemudian 

selongsong yang telah dimasukkan sampel tersebut dimasukkan dalam alat 

soxhlet yang telah lengkap dengan labu lemak berisi batu didih yang telah 

dikeringkan dan diketahui bobotnya. Ekstraksi dilakukan selama kurang lebih 6 

jam dengan pelarut heksana. Setelah ekstraksi selama 6 jam, heksana disuling dan 

ekstrak lemak dikeringkan dalam oven pada suhu 105 ˚C. Selongsong tersebut 

dinginkan dalam eksikator dan timbang. Pengulangan pada pengeringan dilakukan 

hingga mencapai bobot tetap. Persamaan bobot lemak yang diperoleh, sebagai 

berikut: 

(%)lemak= w2-w1 x 100% 

          w 
keterangan : 

W = Bobot sampel yang digunakan (g) 
W1= Bobot labu lemak sebelum ekstraksi (g) 

W2= Bobot labu lemak setelah ekstraksi (g) 

d. Analisis Kadar karbohidrat  

Kadar Karbohidrat ditentukan dengan metode titrasi. Sekitar 5 gr sampel 

basis kering bersama HCL 3% 200 ml kemudian didihkan selama 3 jam dengan 

pendingin tegak. Larutan tersebut dibuat menjadi pH netral dengan larutan NaOH 

30% (indikator phenolphtalein) dan ditambah sedikit CH3COOH 3% agar suasana 

sedikit asam. Larutan selanjutnya dipindahkan kedalam labu ukur 500 ml dan 

dihimpitkan samai ke garis dengan akuades dan disaring dengan menggunakan 

kertas saring. Hasil saringan diambil 10 ml kedalam erlenmeyer 500 ml dan 

ditambahkan larutan Luff-Schrool 25 ml kemudian ditambah dengan 15 ml 

akuades juga batu didih. Larutan tersebut dipanaskan dan diusahakan mendidih 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT...   DWI INDAH 

selama 3 menit dan dididihkan selama 10 menit selanjutnya didinginkan dengan 

batu es. Setelah larutan dingin, kemudian ditambahkan 15 ml larutan KI 20% dan 

H2SO4 25% 25 ml dengan perlahan. Larutan dititrasi dengan larutan tio 0.1 N 

(gunakan indikator kanji 0.5%). Perhitungan kadar karbohidrat dapat dilakukan 

apabila blanko juga telah dianalisis. Nilai kadar karbohidrat dapat diperoleh dari 

persamaan: 

(Blanko penitar) x Nt io x 10, setara dengan terusi yang tereduksi. Hasil tersebut 

dilihat dalam daftar Luff-Schrool untuk mengetahui jumlah (mg) gula yang 

terkandung untuk sejumlah (ml) tio yang dipergunakan.  

kadar glukosa= w1- fp x 100% 

     w 
Keterangan: 
w1 = Glukosa yang terkandung dalam (ml) Tiosulfat yang digunakan (daftar Luff-
Schrool) 

fp = Faktor pengenceran 
w = Bobot sampel yang digunakan (mg) 

kadar karbohidrat=0.9 x kadar glukosa 

e. Analisis rasio C/N 

Analisis total C dikerjakan dengan metode spektrofotometri (Saputra, 

2010). Disiapkan larutan pereaksi K2Cr2O7 2N yaitu 98,1 g K2Cr2O7 ditambah 

100 ml H2S04 dilarutkan dalam 1.000 ml air bebas ion, larutan standar 5.000 ppm 

C yaitu 12,5 g glukosa dilarutkan ke dalam 1.000 ml air bebas ion. Sampel halus 

sebanyak 0,10 g dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Ditambahkan berturut-

turut 5 ml larutan K2Cr2O7 2N, 7 ml H2S04 lalu dikocok dan dibiarkan 30 menit. 

Untuk standarnya sebanyak 5 ml larutan standar 5.000 ppm C dimasukkan ke 

dalam labu takar 100 ml lalu ditambahkan 5 ml H2S04 dan 7 ml larutan K2Cr2O7 

2N. Dikerjakan pula blanko yang digunakan sebagai standar 0 ppm C. Masing-
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masing diencerkan dengan air bebas ion dan setelah dingin volume ditepatkan 

hingga 100 ml, lalu dikocok dan dibiarkan semalam. Esoknya diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 651 nm. 

Perhitungan: Kadar C-organik (%) = ppm kurva x 100/mg sampel x fk 
Keterangan:  
Ppm kurva =  kadar contoh yang didapat dari kurva regresi hubungan antara kadar 

deret standar dengan pembacaannya setelah dikurangi blanko.  
fk        =  faktor koreksi kadar air = 100/(100 - % ka).  

Analisis N total dilakukan dengan metode Kjedahl. Analisis ini dilakukan 

dengan tiga tahap yaitu dekstruksi, destilasi, dan titrasi. Sampel kering Sargassum 

sp. ditimbang 0.5 g dan dimasukkan kedalam labu kjedahl. Kemudian,sampel 

tersebut ditambahkan 1 g campuran selenium dan 5 ml H2SO4 pekat dan 

didestruksi pada suhu 300 ºC selama 1,5 jam dan setelah itu diencerkan dengan 

50ml H2O murni. Hasil destruksi diencerkan sampai ± 100 ml dan ditambahkan 

20ml NaOH 40% lalu disuling. Hasil sulingan ditampung dengan penunjuk asam 

borat sebanyak 20 ml hingga warna berubah dari jingga menjadi hijau dan 

volumenya menjadi 50 ml dan dititrasi dengan H2SO4 0.01N sampai titik akhir. 

Perhitungan kadar N total Sargassum sp. diperoleh dengan persamaan : 

 

Keterangan: 
VC-Vb = Selisih titar contoh dan blanko (ml) 
N  = Normalitas H2SO4 

14  = B.A Nitrogen 
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Tabel 4.1. Metode Analisis Komposisi Kimia Sargassum sp. 

Parameter Satuan MetodeAnalisis 

Kadar Air % SNl 01-2S91-1992 

Kadar Abu % SNl 01-2S91-1992 

Rasio C/N % Spektrofotometri dan Kjedahl 

Karbohidrat % SNl 01-2S91-1992 (Luff-Schrool) 

Lemak % Soxhlet 

 

4.4.3 Tahap Pembuatan Substrat  

Substrat yang digunakan terdiri atas rumput laut Sargassum sp. dan rumen 

sapi. Volume total substrat dalam masing-masing bioreaktor sebanyak 384 mL. 

Terdapat variasi perbandingan bahan baku rumput laut Sargassum sp. dan rumen 

sapi (w/w). Untuk tiap variasi perbandingan, terdapat komposisi bahan yang 

disajikan dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Komposisi bahan pada tiap variasi perbandingan bahan baku dengan 

cairan rumen sapi 

Perbandingan 
Komposisi Substrat 

Volume Substrat 
(mL) 

Sargassum sp. 

(g) 

Rumen Sapi 

(mL) 

0%:100% 0 384 384 

25%:75% 96 288 384 

50%:50% 192 192 384 

75%:25% 288 96 384 

100%:0% 384 0 384 

 

4.4.4 Tahap Fermentasi Produksi Biogas 

Sistem fermentasi untuk produksi biogas dalam penelitian ini menggunakn 

sistem tertutup (batch fermentation). Volume substrat yang dimasukkan ke dalam 

reaktor sebanyak 384 mL. Reaktor yang telah berisi substrat diletakkan pada suhu 

ruang dengan waktu fermentasi selama 21 hari (Bahrin dkk., 2011).. Pembentukan 

biogas dilakukan pada temperatur lokal Kota Surabaya yang berkisar antara 28-
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32°C, sehingga tidak memerlukan suplai energi tambahan untuk pengkondisian 

temperatur (Mayasari dkk, 2010). Rentang temperatur Kota Surabaya tersebut 

termasuk rentang temperatur mesophilic (20-40°C). Biogas yang terbentuk akan 

mengisi ruang pada bioreaktor, kemudian berpindah menuju selang hingga 

tertampung pada kantung plastik penampung gas. Gas yang tertampung akan 

dianalisis kadar metannya setelah akhir penelitian.  

4.4.5 Pengujian Konsentrasi Gas Metan dan Rasio C/N 

Setelah fermentasi anaerob yang berlangsung selama 21 hari, dilakukan 

analisis biogas dengan melihat parameter konsentrasi kemurnian gas metana dan 

rasio C/N. Rasio total karbon organik dan nitrogen sludge dianalisa menggunakan 

metode spektrofotometri dan Kjeldahl. Konsentrasi gas metan dianalisa 

menggunakan  metode analisis pemisahan komponen kimia secara fisika dengan 

alat Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID). Prinsip dari 

kromatografi gas adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi 

komponen-komponen penyusunnya yaitu fase diam yang berfungsi untuk 

mengadsorpsi dengan komponen sistem fase gerak (gas) yang berfungsi sebagai 

pembawa sampel (Lansida, 2010). Peralatan kromatografi gas terdiri atas sample 

injector, kolom, detektor, pemanas oven, gas pembawa (carrier gas), pengatur 

aliran dan tekanan (flow controller and pressure regulator), recording system dan 

amplifier (Breysse dan Lees 2003). 

Mekanisme kerja kromatografi gas pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut, gas dalam silinder baja bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang 

berisi fasa diam. Gas yang akan dianalisa konsentrasi gas metannya diinjeksikan 
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ke dalam aliran gas tersebut. Kemudian dibawa oleh gas pembawa ke dalam 

kolom dan di dalam kolom terjadi proses pemisahan. Komponen campuran yang 

telah terpisahkan satu-persatu meninggalkan kolom. 

Suatu detektor diletakkan di ujung kolom untuk mendeteksi jenis maupun 

jumlah   Gas yang dihasilkan oleh sampel diinjeksi sebannyak 10 ml, lalu gas 

metan yang dihasilkan terdeteksi pada waktu retensi 0,3-0,4 pada kolom alat gas 

kromatorafi. Selanjutnya akan terlihat grafik waktu retensi deteksi gas pada 

kromatogram.   

Konsentrasi kemurnian gas metan (%)=  Luas area sampel    x 100 % 
             Total area sampel  

4.5 Parameter 

4.5.1 Parameter Utama 

Parameter utama yang diamati adalah konsentrasi gas metan pada biogas 

dan rasio C/N sludge. 

4.5.2 Parameter Pendukung 

 Parameter pendukung penelitian ini adalah karakteristik kimia Sargassum 

sp. (kadar karbohidrat dan rasio C:N), pH dan suhu 

4.6 Analisis Data 

 Data yang dianalisis adalah karakteristik kimia Sargassum sp.,  

konsentrasi gas metan dan rasio C:N sludge. Data karakteristik kimia Sargassum 

sp. dianalisis secara deskriptif dan data konsentrasi gas metan serta rasio C:N 

sludge dianalisis secara statistik menggunakan analisis varian (ANAVA). 
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Kemudian apabila terjadi perbedaan maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji 

Duncan. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 
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metan 

Pengukuran pH 

dan suhu awal 

Rumen Sapi Rumput Laut Sargassum sp. 

Persiapan dan Analisis 
Komposisi Kimia (kadar 

air, abu, karbohidrat, 

lemak dan rasio C/N 

Analisis rasio C/N 

Pembuatan substrat 

A 

(kontrol) 
 

Sargassum sp. 

0 g + cairan 
rumen sapi 

384 mL 
 

B 

 
Sargassum 
sp. 96 g + 

cairan 
rumen sapi 

288 mL 
 

C 

 
Sargassum 
sp. 192 g + 

cairan 
rumen sapi 

192 mL 
 

D 

 
Sargassum 
sp. 288 g + 

cairan 
rumen sapi 

96 mL 
 

E 

 
Sargassum 
sp. 384 g + 

cairan 
rumen sapi 

0 mL 
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V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Konsentrasi Gas Metan (%)  

Hasil rata-rata konsentrasi kemurnian gas metan (%) dari campuran 

Sargassum sp. dan cairan rumen sapi terdapat pada Tabel 5.1 dan hasil 

konsentrasi kemurnian gas metan (%) dari campuran Sargassum sp. dan cairan 

rumen sapi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan hasil uji 

statistik yang terdapat pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

nyata (P<0,05) diantara perlakuan terhadap konsentrasi gas metan (%). Kemudian 

dilakukan uji lanjut menggunakan uji Duncan menunjukkan bahwa konsentrasi 

gas metan (%) yang dihasilkan dari campuran Sargassum sp. dan cairan rumen 

sapi perlakuan C yang berbeda nyata dengan perlakuan B, D, A dan E. Perlakuan 

B berbeda nyata dengan perlakuan A, C, D dan E. Perlakuan D berbeda nyata 

dengan perlakuan A, B, C dan E. Perlakuan A tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan E, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan B, C dan D.  

Tabel 5.1.  Rata-rata Konsentrasi Kemurnian Gas Metan (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan:  
(*)  : Sargassum sp. : cairan rumen sapi. Notasi huruf superscript yang berbeda pada 
kolom yang sama menunjukkan perbandingan antar perlakuan terdapat perbedaan yang  
nyata (P<0,05).  

 

Perlakuan Rata-rata Konsentrasi (%) ± 

SD 

A (0%:100%)* 22,28
d
±2,32 

B (25%:75%)* 53,25
b
±3,98 

C (50%:50%)* 65,01
a
±1,84 

D (75%:25%)* 47,74
c
±1,35 

E (100%:0%)* 18,45
d
±3,47
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5.1.3 Rasio C:N Sludge Biogas 

Hasil rata-rata rasio C:N awal sludge biogas disajikan pada Tabel 5.2 dan 

hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.  

Tabel 5.2. Rata-rata Rasio C:N sludge biogas 

Perlakuan Rata-rata rasio C:N 

awal  ± SD 

Rata-rata rasio C:N akhir 

awal ± SD 

A (0%:100%)* 20,91b ±1,18 17,43d ±1,53 

B (25%:75%)* 20,09b ±2,27 19,26bc ±1,29 

C (50%:50%)* 24,10a ±2,10 20,71ab ±0,107 

D (75%:25%)* 20,74b ±0,43 18,83cd ±0,55 

E (100%:0%)* 22,47a ±1,57 21,15a ±0,97 

Keterangan:  
(*)  : Sargassum sp. : cairan rumen sapi. Notasi huruf superscript yang berbeda pada 
kolom yang sama menunjukkan perbandingan antar perlakuan terdapat perbedaan yang 
nyata (P<0,05).  

Berdasarkan uji ANAVA pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan nyata (P<0,05) di antara perlakuan variasi perbandingan Sargassum  

sp. dan cairan rumen sapi terhadap rata-rata nilai rasio C:N awal. Hasil uji lanjut 

menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa rasio C:N awal 

campuran Sargassum sp. dan cairan rumen sapi yaitu perlakuan C berbeda nyata 

dengan perlakuan A, B dan D tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan E. 

Perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dan D, tetapi berbeda nyata 

dengan perlakuan C dan E. 

Hasil rata-rata rasio C:N akhir campuran Sargassum sp. dan cairan rumen 

sapi secara statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata di antara 

perlakuan (P<0,05). Berdasarkan uji lanjut menggunakan uji Duncan 

menunjukkan bahwa perlakuan E tidak berbeda nyata dengan perlakuan C, tetapi 
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berbeda nyata dengan perlakuan A, B dan D. Perlakuan C tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan E dan B, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan A dan D. 

Perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan D, tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan B, C, dan E. Perlakuan B tidak berbeda nyata dengan perlakuan C dan 

D, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan A dan E. Perlakuan D tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan A dan B, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan E.  

5.1.3 Karakteristik Sargassum sp. 

Analisis proksimat terhadap bahan baku rumput laut Sargassum sp. 

dilakukan dengan beberapa parameter berupa kadar air, kadar protein, abu, lemak, 

dan karbohidrat. Hasil rata-rata komposisi kimia rumput laut Sargassum sp. 

disajikan pada Tabel 5.3 dan perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 1. 

Tabel 5.3 Rata-rata komposisi kimia Sargassum sp.  

Parameter Kadar Bahan Baku Sargassum sp. 

Kadar Air 13,13% 

Kadar Abu 27,2% 

Kadar Lemak 0,47% 

Kadar Protein 9,023% 

Kadar Karbohidrat 28,35% 

Rasio C:N 23,34 

 Karakteristik perbandingan kabon dan nitrogen (rasio C:N) pada 

Sargassum sp. yaitu 23,34:1 yang menunjukkan bahwa jumlah karbon lebih 

banyak diandingkan dengan nitrogen. Karakteristik ini adalah karakteristik utama 

yang menentukan bahwa suatu bahan layak dijadikan sebagai sumber penghasil 

biogas. Pada penelitian ini nilai rasio C:N Sargassum sp. memenuhi syarat bahan 

baku penghasil biogas adalah 20:1 sampai 30:1 (Sitompul et al., 2012). 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT...   DWI INDAH 

5.1.4 Suhu  

Pengukuran suhu sludge digester dilakukan pada awal dan akhir penelitian. 

Suhu pada awal penelitian setiap perlakuan berada pada kisaran 27-29 oC dengan 

rata-rata suhu tertinggi adalah perlakuan C dan suhu terendah adalah perlakuan A. 

Secara keseluruhan suhu pada akhir penelitian menurun dibanding suhu awal. 

Suhu pada akhir penelitian berada pada kisaran 27-29 oC dengan rata-rata suhu 

tertinggi adalah perlakuan B dan suhu terendah adalah perlakuan A. Diagram suhu 

awal dan akhir selama penelitian disajikan pada Gambar 5 dan data pengamatan 

suhu selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.  

  

Gambar 5. Diagram suhu awal dan akhir sludge biogas 

5.1.4 Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman campuran rumput laut Sargassum sp. dan cairan rumen 

sapi untuk setiap perlakuan pada proses degradasi anaerob berkisar antara 7-8. 

Pada akhir penelitian pH semua perlakuan mengalami penurunan hingga 

mencapai pH 6. Kisaran nilai pH pada akhir penelitian adalah 5- 6. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kondisi sludge dalam digester sangat asam. Nilai rata-rata 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI EFEKTIVITAS RUMPUT LAUT...   DWI INDAH 

pH sludge biogas selama penelitian disajikan pada Gambar 6 dan nilai pH 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.  

 

Gambar 6. Diagram pH awal dan akhir sludge biogas 

5.2  Pembahasan 

Biogas merupakan bioenergi alternatif yang dihasilkan dari penguraian 

bahan-bahan organik dengan bantuan bakteri melalui degradasi secara anaerob. 

Pembentukan biogas dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya karakteristik 

substrat pada penelitian ini adalah rumput laut Sargassum sp., berdasarkan data 

pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa Sargassum sp. memiliki kadar air 13,13% dan 

kadar abu 27,2 %. Air merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

degradasi bahan organik. Menurut Haq dan Soedjono (2009) kelembaban bahan 

organik akan meningkatkan produksi gas. Tetapi kadar air yang terlalu besar dapat 

menghambat aktivitas bakteri metanogenik, hal ini disebabkan karena 

penambahan air akan meningkatkan konsentrasi oksigen yang bersifat racun bagi 
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bakteri anaerob. Sebaliknya bila kadar air terlalu rendah akan mengakibatkan 

terjadinya akumulasi asam asetat yang bersifat menghambat.  

Kadar lemak, protein, dan karbohidrat secara berturut-turut pada bahan baku 

masing-masing sebesar 0,47 %, 9,023 %, dan 28,35 %. Lemak, protein, dan 

karbohidrat pada pembentukan biogas akan didegradasi menjadi senyawa yang 

lebih sederhana pada tahap hidrolisis. Hidrolisis lemak akan menghasilkan asam 

lemak rantai panjang dan gliserol (Sofyan, 2015). Protein dan karbohidrat pada 

tahap hidrolisis akan diuraikan menjadi  asam amino dan glukosa. Proses 

hidrolisis apabila berlangsung secara lambat maka akan menjadi pembatas dalam 

pembentukan biogas. 

Sargassum sp. sebagai substrat pada Tabel 5.3 memiliki rasio C:N yaitu 

28,35:1 yang menunjukkan bahwa jumlah karbon lebih banyak dibandingkan 

dengan nitrogen. Nilai ini merupakan perbandingan yang optimal untuk 

pembentukan biogas karena nilai rasio yang baik adalah 20:1 hingga 30:1 

(Sitompul et al., 2012). Karbon yang terkandung pada substrat menjadi sumber 

energu bagi mikroorganisme dan menjadi salah satu penyusun elemen pada proses 

degradasi anaerobik. Karbon ini akan direspirasikan 2/3 bagian menjadi CO2 dan 

sisanya dikombinasikan dengan nitrogen di dalam sel. Karbon yang tidak 

digunakan di dalam sel mikroorganisme selanjutnya akan dibebaskan untuk 

produksi gas metana (CH4) dan sedikit karbondioksida (CO2). Nitrogen berperan 

untuk menyediakan elemen penting dalam sintesis asam amino, mentralisasi asam 

volatil dan juga membantu pencapaian pH netral (Sofyan, 2015). Jika rasio C:N 

terlalu rendah, maka jumlah nitrogen akan tinggi dan berakumulasi dalam bentuk 
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NH4OH (Windyasmara dkk., 2012). Hal tersebut akan bersifat toksik bagi 

lingkungan digester.  

Sargassum sp. dan cairan rumen sapi kemudian dicampurkan sesuai dengan 

variasi perbandingan masing-masing perlakuan. Setiap perlakuan diuji rasio C:N 

sebagai data awal karakteristik sludge. Berdasarkan data pada Tabel 5.2 nilai rasio 

perlakuan D terendah dibanding perlakuan lainnya yaitu sebesar 18,39 tetapi tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan A. Hal ini dikarenakan perlakuan D dan A adalah 

perlakuan dengan jumlah cairan rumen sapi terbanyak. Menurut Yulistyowati 

(2009) rumen sapi memiliki jumlah nitrogen yang tinggi hal ini membuat rasio 

antara karbon dan nitrogen pada perlakuan D dan A rendah karena tidak ada 

tambahan karbon dari substrat yang dapat meningatkan rasio C:N.  Rasio C:N 

tertinggi pada penelitian ini dimiliki oleh perlakuan B yaitu sebesar 23,07:1. Hal 

ini dikarenakan variasi perbandingan bahan pada P2 antara Sargassum sp. dengan 

cairan rumen sapi sebesar 50%:50%. Kandungan karbon yang terdapat pada 

rumput laut dapat menaikkan rasio C:N. Kebutuhan unsur karbon pada sludge 

didapatkan dari karbohidrat, lemak, dan asam-asam organik, sedangkan kebutuhan 

nitrogen dipenuhi dari protein, amoniak dan nitrat (Yulistyowati, 2009). Secara 

keseluruhan rasio C:N setiap perlakuan sudah memenuhi kriteria untuk 

pembentukan biogas dimana rasio yang paling baik untuk fermentasi anaerob 

adalah 20:1 hingga 30:1 (Kurniawan, 2009; Sitompul et al, 2012). 

Besarnya rasio C:N pada bahan yang akan mengalami degradasi anaerobik 

mempengaruhi besarnya biogas yang dihasilkan. Pada penelitian ini, pengukuran 

gas metan yang diproduksi, diukur dengan menggunakan Gas Chromatography-
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Flame Ionization Detector (GC-FID). Gas kromatografi merupakan salah satu 

teknik pengukuran gas yang menggunakan prinsip pemisahan berdasarkan 

perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyusunnya dengan 

komponen sistem fase gerak (gas), sample injector, kolom, detektor, dan 

recording system (Breysse dan Lees 2003). Berdasarkan hasil rata-rata konsentrasi 

kemurnian gas metan yang terdapat pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa 

kemurnian gas metan tertinggi terdapat pada perlakuan C yaitu 65,01 %. Hal 

tersebut menunjukkan jumlah gas metan yang dihasilkan lebih banyak 

dibandingkan gas-gas penyusun biogas lainnya seperti karbondioksida dan 

nitrogen. Hasil tersebut sesuai dengan komposisi biogas yang baik yaitu gas 

metan sebesar 50-75%, karbondioksida 36-65%, nitrogen 0-3 %, hidrogen 0-1%, 

hidrogen sulfida 0-1%, dan oksigen 0-1 % (Hermawan dkk, 2007). Dari campuran 

gas-gas tersebut, gas metan (CH4) merupakan komponen yang paling banyak, 

sedangkan gas-gas lainnya dalam proporsi yang relatif sedikit. Banyaknya biogas 

yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh rasio C:N pada bahan. Perlakuan C 

merupakan perlakuan dengan nilai rasio C:N tertinggi di antara perlakuan lainnya. 

Konsentrasi kemurnian gas metan terendah yaitu perlakuan E sebesar 

18,45%. Perlakuan E merupakan perlakuan dengan perbandingan Sargassum sp. 

dan cairan rumen sapi 100% :0 %. Hal tersebut memungkinkan tidak adanya 

keberadaan bakteri metanogen karena tidak ada penambahan cairan rumen yang 

mengandung bakteri tersebut. Cairan rumen dapat dijadikan sebagai biostarter 

yang baik karena di dalamnya terdapat bakteri yang berperan dalam pembentukan 

biogas. Penambahan cairan rumen juga dapat mempersingkat waktu untuk 
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mencapai puncak produksi gas metana dibandingkan substrat yang tidak diberi 

cairan rumen (Susilowati, 2009).  Sehingga proses degradasi anaerob pada 

perlakuan E diduga kurang optimal.  

Suhu atau temperatur berpengaruh terhadap mikroorganisme di dalamnya, 

hal tersebut berpengaruh selama proses fermentasi mikroba. Perubahan suhu yang 

terlalu ekstrim di dalam digester akan mengaki batkan penurunan populasi 

mikroorganisme sehingga dengan cepat akan berpengaruh terhadap penurunan 

produksi biogas (Wahyuni, 2013). Pada penelitian ini suhu dalam digester berada 

di kisaran 27-29 oC. Suhu optimum pertumbuhan bakteri anaerobik berkisar antara 

25-45°C (mesofilik), sedangkan suhu yang optimal untuk kebanyakan bakteri 

mesofilik dicapai pada suhu 35oC (Sahirman, 1994 dalam Sejati, 2015). Apabila 

suhu meningkat, umumnya produksi biogas juga meningkat sesuai dengan batas 

kemampuan bakteri untuk mencerna sludge dalam digester. Fluktuasi suhu pada 

digester harus sekecil mungkin, yaitu sekitar kurang dari 2-3oC per hari untuk 

suhu mesofilik (Sejati, 2015). Fluktuasi suhu dapat mempengaruhi aktivitas 

bakteri pembentuk metana (Gerardi, 2003). Adapun rata-rata suhu yang terbentuk 

selama fermentasi pada tiap perlakuan dalam penelitian ini adalah 27-28oC. Hal 

ini menunjukkan bahwa suhu selama penelitian belum sesuai dengan kriteria suhu 

yang optimal bagi bakteri yang tergolong untuk bekerja. Ketidaksesuaian suhu 

tersebut akan berpengaruh terhadap kecepatan degradasi bahan yang terdapat pada 

digester oleh bakteri. Untuk mencapai kriteria suhu dalam penelitian ini 

seharusnya dilakukan kontrol suhu secara otomatis. Adapun kontrol suhu dalam 
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penelitian ini tidak dilakukan karena terbatasnya alat penunjang pada digester 

yang digunakan. 

Selain dipengaruhi oleh suhu, proses fermentasi anaerob juga dipengaruhi 

oleh pH dalam digester. Berdasarkan hasil pengamatan pH selama penelitian, pH 

awal digester berkisar antara 7-8. Menurut Tarigan (2009) rentang nilai tingkat 

keasaman untuk perkembangbiakan bakteri pembentuk metana ada lah pada pH 

6,8-8. Oleh karena itu pH pada awal penelitian sudah memenuhi kriteria untuk 

pembentukan metana. Pada akhir penelitian pH cenderung menurun hingga 

mencapi nilai 5-6. Hal ini sesuai dengan pernyataan Carneiro dkk. (2008), pada 

proses fermentasi anaerobik nilai pH akan menurun seiring produksi volatile fatty 

acid (VFA). Penurunan pH menunjukkan terjadinya proses asidifikasi. Asidifikasi 

ditunjukkan dengan tingginya konsentrasi asam karena terjadi proses perubahan 

produk hasil hidrolisis menjadi asam-asam lemak yang mudah menguap seperti 

asetat, propionat dan butirat. Pada tahap metanogenesis,  bakteri pembentuk metan 

akan mengkonsumsi VFA sehingga alkalinitas meningkat yang berakibat pada 

kenaikan pH hingga tercapainya pH yang stabil (Gerardi, 2003).  
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VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang efektivitas rumput laut Sargassum sp. 

sebagai sumber alternatif penghasil biogas maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variasi perbandingan jumlah rumput laut Sargassum sp. dan cairan 

rumen sapi berpengaruh terhadap konsentrasi gas metan yang 

dihasilkan pada biogas. 

2. Variasi perbandingan jumlah rumput laut Sargassum sp. dan cairan 

rumen sapi berpengaruh terhadap nilai rasio C:N awal dan akhir proses 

degradasi anaerob. 

6.2  Saran 

 Diperlukan adanya kontrol suhu dan pH selama proses degradasi 

anaerobik secara teratur agar proses pembentukan gas metan dapat berjalan 

optimal. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Karakteristik Kimia Sargassum sp. 

Ulangan 

Parameter 

Kadar 
Air 

(%) 

Kadar 
Abu 

(%) 

Kadar 
Protein 

(%) 

Kadar 
Lemak 

(%) 

Kadar 
Karbohidrat 

(%) 

Rasio 
C:N 

1 13,46 27,4 8,32 0,47 28,7 23,6 

2 11,49 27,14 9,09 0,45 28,45 23,42 

3 14,43 27,06 9,66 0,49 27,9 23,01 

Rata-Rata 13,13 27,2 9,023 0,47 28,35 23,34 

  

a. Perhitungan kadar air: 

 Kadar air (1) = W1  x  100% 

 W 
                              = 0,684  x  100% = 13,46 % 

 5,084 

 Kadar air (2) = W1  x  100% 

 W 

                              = 0,582  x  100% = 11,49 % 
 5,062 

 Kadar air (3) = W1  x  100% 

 W 
                                  = 0,724  x  100% = 14,44 % 

 5,014 

 
b. Perhitungan kadar abu: 

 Kadar abu (1) = W1 – W2 x  100% 

                   W 
                                    = 1,188  x  100% = 27 % 

                                          4,4 

 Kadar abu (2)  = W1 – W2 x  100% 

                                            W 
                                    = 1,2158  x  100% = 27 ,14% 
                                          4,48 

 Kadar abu (3)  = W1 – W2 x  100% 

                                             W 
                                     = 1,1608  x  100% = 27 ,06% 

                                           4,29 
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Lanjutan 

 

c. Perhitungan kadar protein: 

 Kadar protein (1) = %N x f.konversi= 1,3312 % x 6,25 = 9,66 % 

 Kadar protein (2) = %N x f.konversi= 1,4544 % x 6,25 = 9,09 % 

 Kadar protein (3) = %N x f.konversi= 1,5456 % x 6,25 = 9,66 % 

 

d. Perhitungan kadar lemak: 

 Kadar lemak (1) = berat labu lemak akhir-berat labu lemak awal x 100% 

Berat sampel 

   = 116,2031-116,1795 x 100% 

    5,0029 

   = 0,02351 x 100% = 0,47 % 

       5,0029 

 Kadar lemak (2) = berat labu lemak akhir-berat labu lemak awal x 100% 

Berat sampel 

   =116,4851-116,1795 x 100% 

    5,0017 

   = 0,03858 x 100% = 0,45% 

       5,0017 

 

 Kadar lemak (3) = berat labu lemak akhir-berat labu lemak awal x 100% 

Berat sampel 

   =116,5511-116,1795 x 100% 

    5,0017 

   = 0,0416 x 100% = 0,49% 

       5,0022 
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Lampiran 2. Hasil Uji Rasio C:N 
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Lampiran 3. Hasil Analisis Varian Rasio C:N  

a. Hasil SPSS Rasio C:N Awal Bahan Isian Digester Biogas 

Descriptives 

Rasio C:N Awal        

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

A(0%:100%) 4 2.09179E1 1.186046 .593023 19.03066 22.80519 19.381 21.886 

B(25%:75%) 4 2.00964E1 2.270365 1.135183 16.48371 23.70903 17.934 23.226 

C(50%:50%) 4 2.41078E1 2.104813 1.052406 20.75859 27.45704 22.118 26.168 

D(75%:25%) 4 2.07492E1 .434787 .217393 20.05734 21.44103 20.487 21.398 

E(100%:0%) 4 2.24765E1 1.573548 .786774 19.97265 24.98038 21.054 24.357 

Total 20 2.16696E1 2.088852 .467082 20.69195 22.64718 17.934 26.168 

 

ANOVA 

Rasio C:N Awal      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 41.933 4 10.483 3.838 .024 

Within Groups 40.970 15 2.731   

Total 82.903 19    

 
Rasio C:N Awal 

Duncan    

Sargassum:cair
an rumen sapi N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

B(25%:75%) 4 20.09637  
D(75%:25%) 4 20.74918  
A(0%:100%) 4 20.91793  

E(100%:0%) 4 22.47652 22.47652 

C(50%:50%) 4  24.10782 

Sig.  .079 .183 

Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 

 
b. Uji SPSS Rasio C:N Akhir Bahan Isian Digester Biogas 

Descriptives 
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Rasio C:N Akhir        

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

A(0%:100%) 4 1.74293E1 1.530767 .765383 14.99347 19.86505 15.189 18.642 

B(25%:75%) 4 1.92630E1 1.298306 .649153 17.19706 21.32885 17.984 20.696 

C(50%:50%) 4 2.07187E1 .107043 .053522 20.54839 20.88905 20.574 20.831 

D(75%:25%) 4 1.88376E1 .550471 .275236 17.96171 19.71356 18.400 19.559 

E(100%:0%) 4 2.11554E1 .979508 .489754 19.59677 22.71401 20.098 22.158 

Total 20 1.94808E1 1.653303 .369690 18.70702 20.25456 15.189 22.158 

 

ANOVA 

Rasio C:N Akhir      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 36.027 4 9.007 8.492 .001 

Within Groups 15.908 15 1.061   

Total 51.935 19    

 

Rasio C:N Akhir 

Duncan      

Sargassum:cair

an rumen sapi N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

A(0%:100%) 4 1.74293E1    

D(75%:25%) 4 1.88376E1 1.88376E1   

B(25%:75%) 4  1.92630E1 1.92630E1  

C(50%:50%) 4   2.07187E1 2.07187E1 

E(100%:0%) 4    2.11554E1 

Sig.  .072 .568 .064 .558 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Lampiran 2. Hasil Uji Rasio C:N 

Lampiran 2. Hasil Uji Rasio C:N 
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Lampiran 4. Hasil Uji Konsentrasi Gas Metan 
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Lampiran 5. Hasil ANAVA Konsentrasi Kemurnian Gas Metan 

Descriptives 

Konsentrasi Gas Metan (%) 
       

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

A(0%:100%) 4 2.22807E1 2.322786 1.161393 18.58465 25.97680 19.535 24.799 

B((25%:75%) 4 5.32533E1 3.980537 1.990269 46.91935 59.58720 48.442 56.885 

C(50%:50%) 4 6.50172E1 1.847978 .923989 62.07668 67.95777 63.450 67.101 

D(75%:25%) 4 4.77396E1 1.365719 .682859 45.56646 49.91279 46.192 49.120 

E(100%:0%) 4 1.84550E1 3.469952 1.734976 12.93351 23.97644 15.122 22.680 

Total 20 4.13492E1 18.690796 4.179389 32.60160 50.09673 15.122 67.101 

 

ANOVA 

Konsentrasi Gas Metan     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6521.889 4 1630.472 211.416 .000 

Within Groups 115.682 15 7.712   

Total 6637.571 19    

 

Konsentrasi Gas Metan 

Duncan      

Sargassum sp. : 

cairan rumen sapi N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

E(100%:0%) 4 1.84550E1    

A(0%:100%) 4 2.22807E1    

D(75%:25%) 4  4.77396E1   

B((25%:75%) 4   5.32533E1  

C(50%:50%) 4    6.50172E1 

Sig.  .070 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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Lampiran  6. Data Suhu Awal dan Akhir Perlakuan 

Perlakuan Suhu Awal (oC) Suhu Akhir (oC) 

A1 29 28 

A2 27 28 

A3 28 27 

A4 28 28 

Rata-Rata 28 27,75 

B1 28 28,5 

B2 28 28 

B3 29 28 

B4 29 28 

Rata-Rata 28,5 28,125 

C1 28 28,5 

C2 29 28 

C3 28 28 

C4 28,5 28 

Rata-Rata 28,375 28,125 

D1 29 28 

D2 29 27 

D3 28 28 

D4 29 29 

Rata-Rata 28,75 28 

E1 28 28 

E2 28 28 

E3 28 28 

E4 29 28 

Rata-Rata 28,25 28 
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Lampiran 7. Data pH Awal dan Akhir Perlakuan 

Perlakuan pH Awal  pH Akhir  

A1 7 6 

A2 7 8 

A3 7 7 

A4 7 7 

Rata-Rata 7 7 

B1 8 7 

B2 7 7 

B3 7 7 

B4 7 8 

Rata-Rata 7,25 7,25 

C1 8 7 

C2 8 8 

C3 7 7 

C4 7 7 

Rata-Rata 7,5 7,25 

D1 8 8 

D2 7 7 

D3 7 8 

D4 8 8 

Rata-Rata 7,5 7,75 

E1 8 6 

E2 8 6 

E3 8 7 

E4 7 7 

Rata-Rata 7,75 6,5 
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