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ABSTRAK

Peningkatan jumlah populasi, meningkatkan kebutuhan energi. Dewasa ini
pemenuhan kebutuhan energi, lebih berfokus pada sumber energi yang tidak dapat
diperbaharui, yakni fosil yang tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak ramah
lingkungan. Biogas tersusun atas gas metana (CH4), dan merupakan salah satu
energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu substrat biogas adalah rumput
gajah ternak (Pennisetum purpureum). Rumput gajah ternak tersebar luas di
Indonesia, dan dapat dibudidayakan. Rumput gajah mengandung bahan kering
19,9%; protein kasar 10,2%; lemak kasar 1,6%; dan serat kasar 34,2% yang
dikonversikan oleh bakteri menjadi biogas, melalui proses fermentasi anaerobik.
Bakteri yang berperan, antara lain: Methanobacterium sp., Methancoccus sp.,
Lactobacillus dan Bacillus sp. sebagai starter. Pembuatan biogas melalui 4 tahap,
yaitu: Hidrolisis, Asidogenesis, Asetogenesis, dan Metanogenesis. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volume starter terhadap produksi
biogas menggunakan metode fermentasi anaerobik dua tahap dengan
pengkondisian pH.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 5 perlakuan
volume starter, yakni 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% dari berat substrat yang
digunakan. Setelah proses fermentasi selama 1 bulan, hasil proses fermentasi
biogas diuji berdasarkan parameter pH, suhu, bahan organik, dan jumlah volume
biogas. Data yang diperoleh, dianalisis menggunakan one-way Anova (Analisis
ragam satu arah).
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa variasi volume starter GP-07
memengaruhi jumlah volume biogas yang dihasilkan. Volume biogas terbanyak
dihasilkan pada perlakuan C (15%), yaitu 54.56 ml.
Kata kunci: Energi, rumput gajah, fermentasi dua tahap, pengkondisian pH,
biogas
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EFFECT OF STARTER GP-07 VOLUME ON BIOGAS PRODUCTION
FROM ANIMAL ELEPHANT GRASS (Pennisetum purpureum)
USING TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION FERMENTATION
METHOD
Novilina Veronica Inu Dhei
151434022
Sanata Dharma University

ABSTRACT

Increasing the population, increasing energy needs. Today the fulfillment
of energy needs is more focused on non-renewable energy sources, namely fossils
that are available in limited quantities and are not environmentally friendly.
Biogas is composed of methane gas (CH4), and is one of the renewable and
environmentally friendly energies. One of the biogas substrate is elephant grass
(Pennisetum purpureum). Livestock elephant grass is widespread in Indonesia,
and can be cultivated. Elephant grass contains dry ingredients 19.9%; crude
protein 10.2%; crude fat 1.6%; and 34.2% crude fiber which is converted by
bacteria into biogas, through anaerobic fermentation process. Bacteria that play
a role include: Methanobacterium sp., Methancoccus sp., Lactobacillus and
Bacillus sp. as a starter. Making biogas through 4 stages, namely: Hydrolysis,
Acidogenesis, Acetogenesis, and Methanogenesis. The aim of this study was to
determine the effect of starter volume on biogas production using a two-stage
anaerobic fermentation method with pH conditioning.
This research is an experimental study with five starter volume treatments,
namely 5%, 10%, 15%, 20%, and 25% of the weight of the substrate used. After
the fermentation process for 1 month, the results of the biogas fermentation
process are tested based on the parameters of pH, temperature, organic matter,
and the amount of volume of biogas. The data obtained were analyzed using oneway Anova (Analysis of one-way variance).
The results showed that the volume variations of the starter GP-07
affected the volume of biogas produced. The highest volume of biogas was
produced in treatment C (15%), which was 54.56 ml.
Keywords: Energy, elephant grass, two-stage fermentation, pH conditioning,
biogas
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Energi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi dapat
diperoleh dari berbagai sumber seperti: matahari, energi fosil dan gas alam (The
Need Project, 2018). Terpenuhinya kebutuhan energi dalam kehidupan sehari-hari
akan menunjang kehidupan manusia yang lebih sejahtera dalam segala aspek
kehidupan seperti ekonomi, sosial-budaya, kesehatan, dan pembangunan suatu
negara atau daerah (kota), serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Eksplorasi sumber daya energi di Indonesia, lebih difokuskan pada energi yang
bersifat non renewable resources, sedangkan sumberdaya energi yang bersifat
renewable resources

belum sepenuhnya dimanfaatkan (Demirel,

2016).

Bertambahnya jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan energi, hal ini
menyebabkan

terjadinya

kelangkaan

energi,

dikarenakan

energi

yang

dimanfaatkan bukanlah energi yang terbarukan.
Dalam outlook energi Indonesia (2016), diperkirakan jumlah penduduk
Indonesia akan meningkat menjadi 335 juta jiwa pada tahun 2050 dari kondisi
tahun 2015 yang hanya 255 juta jiwa. Penambahan jumlah populasi yang ada,
tentu saja akan mengakibatkan bertambahnya penggunaan energi. Hal ini juga
akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, harga energi, dan perkembangan
teknologi. Pola penggunaan energi dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat,
dimana penggunaan energi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan
sangatlah berbeda. Oleh karena itu, faktor urbanisasi menjadi salah satu faktor
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penting meningkatnya kebutuhan energi di Indonesia. Diperkirakan tingkat
urbanisasi akan meningkat sebanyak 70% pada tahun 2050, dan tentu saja akan
memengaruhi pola penggunaan energi (Prasodjo et al., 2016).
Dewasa ini kebutuhan energi tergantung pada bahan bakar dari fosil
seperti minyak mentah, batu bara, dan gas alam. Sumber energi tersebut
merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui dan melalui proses pembentukan
yang sangat lama sehingga bersifat non renewable resorces. Pemanfaatan energi
yang bersifat non renewable resorces secara berlebihan, mengakibatkan
masyarakat menghadapi krisis energi dikarenakan energi fosil yang tersedia
semakin menipis dan megakibatkan peningkatan harga bahan bakar dari fosil.
Selain itu, bahan bakar fosil hanya terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu
yang ada di bumi, artinya tidak semua wilayah terdapat fosil dalam jumlah banyak
yang dapat dijadikan sebagai sumber energi (Al Seadi et al., 2008). Potensi energi
fosil di Indonesia hanya dapat dijumpai pada beberapa pulau saja, seperti: Pulau
Kalimantan dan pulau sumatera dalam jumlah banyak dan dapat pula dijumpai di
Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua dan Sulawesi dalam jumlah kecil (DirJen ESDM,
2007). Hal ini menunjukan jumlah cadangan energi fosil yang ada di alam
ditemukan dalam jumlah terbatas, untuk memenuhi kebutuhan energi yang tidak
terbatas dari generasi ke generasi.
Dalam proses mengubah fosil menjadi bahan bakar, mengakibatkan
peningkatan jumlah carbon yang tersimpan pada kerak bumi, dan melepas Carbon
Dioxide (CO2) ke atmosfer secara besar-besaran. Hal ini, mengakibatkan
pemanasan global yang berdampak pada meningkatnya suhu bumi dan
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keberlangsungan makhluk hidup. Meningkatnya suhu bumi mengakibatkan
mencairnya es di daerah kutub, sehingga debit air laut semakin bertambah.
Bertambahnya debit air laut dikhawatirkan akan mengakibatkan berkurangnya
jumlah daratan yang ada di bumi saat ini. Selain itu, dampak lain yang lebih
berbahaya bagi masyarakat bumi adalah dapat terjadinya gagal panen dan
kelaparan, konsekuensi lain yang harus ditanggung adalah menurunnya daya
tahan tubuh manusia sehingga lebih mudah terinfeksi virus tertentu (Shahzad,
2015).
Di Indonesia dampak dari meningkatnya suhu bumi, antara lain:
terbakarnya lahan hutan, banjir dadakan, angin topan secara tiba-tiba, pola cuaca
yang tidak teratur, kekeringan, menurunnya kualitas udara, dan berdampak pada
rusaknya ekosistem laut (Ramlan, 2002; LH, 2018). Permasalahan yang dihadapi,
tidak hanya pemenuhan kebutuhan energi, tetapi bersamaan dengan itu
peningkatan gas rumah kaca, seperti CO2, CFC (Chlorofluoro Carbon), Methane
dan Nitron Oxide. Oleh karena itu, dibutuhkan energi alternatif yang dapat
menyediakan kebutuhan energi serta tetap menjaga kelestarian lingkungan (ramah
lingkungan).
Alternatif pemecahan masalah kebutuhan energi dan peningkatan gas
rumah kaca antara lain, mengarusutamakan EBT (Energi Baru Terbarukan)
dengan kata lain memfokuskan eksplorasi renewable resources sebagai energi
masa depan. EBT yang dikembangkan di Indonesia antara lain, energi bayu
(angin), energi surya, energi air, energi laut, panas bumi (geothermal), dan biofuel.
Biofuel yang dikembangkan di Indonesia dan secara terus menerus dilakukan
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penelitian adalah bioethanol dan biogas baik dalam skala laboratorium, maupun
dalam skala besar untuk pemenuhan kebutuhan energi suatu wilayah (DirJen
ESDM, 2016).
Dalam Al Saedi et al., (2008) biogas (biomethane) memiliki daya yang
lebih besar bila dibandingkan dengan bioethanol dan dapat diproses dengan cara
yang lebih sederhana. Energi bayu, surya, air, laut dan panas bumi dalam proses
pembuatannya membutuhkan teknologi yang canggih, serta dana yang cukup
besar dalam pembangunannya. Dalam pembuatan biogas yang dibutuhkan adalah
digester dan starter yang dengan mudah dapat diperoleh dialam atau dijual secara
komersial. Sehingga, biogas dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan
masalah kelangkaan energi yang ramah lingkungan dan dapat dengan mudah
diaplikasikan oleh masyarakat secara mandiri.
Biogas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan
kehidupan sehari-hari, sebagai bahan bakar untuk memasak. Tidak seperti bahan
bakar fossil, biogas dari proses Anaerobic Digestion (AD) merupakan sumber
energi yang dapat diperbaharui, karena diproduksi dari Biomassa.
Keuntungan penggunaan Biogas bagi lingkungan dan keberlangsungan
hidup manusia, antara lain: mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan
bahan bakar fosil, dan mengurangi sampah organik. Hal ini dikarenakan biogas
dapat dibuat dari sampah organik seperti sayur-sayuran, dan serasah daun. Selain
itu, pemanfaatan biogas juga sangat menguntungkan dibidang pertanian, seperti
limbah biogas yang dapat digunakan sebagai pupuk organik karena kaya akan
mikro dan makro nutrien. Sehingga, dalam pembuatan biogas kita dapat
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mengurangi sampah yang dihasilkan serta menerapkan prinsip Zero waste yang
ramah lingkungan.
Dalam memproduksi biogas, bahan dasar pembuatan biogas memiliki
karakteristik yaitu, berpotensi menghasilkan metan (CH4) yang merupakan hasil
utama yang digunakan sebagai sumber energi. Pembuatan biogas dapat digunakan
dari berbagai macam bahan baku seperti: kotoran ternak, air dadih, sampah dapur
seperti sayuran dan buah-buahan, kedelai, minyak ikan dan rumput. Rumput
merupakan salah satu bahan baku pembuatan biogas yang sangat mudah kita
jumpai disekitar kita. Hal ini dikarenakan, rumput dapat tumbuh dalam jumlah
yang banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Banyak saintis mempredikisi
bahwa biomassa dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sangat cepat seperti
Switchgrass (Panicum virgatum) dan Poplar (Populus trichocarpa) dapat
memenuhi kebutuhan energi dunia (Campbell et al., 2012).
Pada beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia pembuatan biogas
menggunakan campuran kotoran sapi dan ayam yang menghasilkan sekitar 10 –
30 liter biogas per-hari dengan berbagai konsentrasi campuran, limbah sayuran
pasar dapat menghasilkan sekitar 1000 – 6000 cm3 biogas dalam kurun waktu 36
hari, dan air limbah rumah tangga yang dapat menghasilkan biogas untuk
keperluan memasak warga (Sanjaya et al., 2015 ; Felix et al., 2012; dan Rahmanu
et al., 2013). Terdapat pula pembuatan biogas dengan menggunakan campuran
kotoran sapi dan serasah menghasilkan 27.870 ml biogas, dan dengan
menggunakan campuran kotoran kuda dan serasah menghasilkan 10.120 ml
biogas (Perdana, 2013). Selain itu, terdapat pula penelitian pembuatan biogas dari
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rumput gajah ternak dengan menggunakan metode fermentasi kering dan dapat
menghasilkan hingga 200 liter biogas, serta pembuatan biogas dari campuran
kotoran sapi dengan rumput gajah ternak dapat menghasilkan 400 – 500 liter
biogas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak
(Ayub et al., 2015; Afrian et al., 2017). Hal ini menunjukan, campuran rumput
gajah ternak memiliki potensi untuk menghasilkan lebih banyak biogas.
Berdasarkan Al Seadi (2001) parameter bahan baku dalam pembuatan
biogas rumput memiliki rasio C/N 12-25, DM 20-25%, VS 90%, dan
menghasilkan biogas 0,55 m3*Kg-1VS lebih banyak dari kotoran ternak seperti
babi dan unggas yang hanya memiliki rasio C/N 3-5, DM 3-8%, VS 70-80% dan
menhasilkan biogas 0,25 – 0,50 m3*Kg-1VS. Hal ini menjadikan rumput sebagai
salah satu sumber bahan baku yang baik, dan memiliki potensi yang cukup tinggi
dalam pembuatan biogas.
Indonesia memiliki keanekaragaman rumput sangat kaya, tercatat ada
1044 jenis rumput atau 11,7% dari jenis rumput yang ada di dunia, salah satunya
adalah rumput gajah ternak (Pennisetum purpureum). Rumput gajah ternak, dapat
tumbuh secara liar di alam ataupun dapat dibudidayakan dengan menggunakan
bibit. Rumput gajah ternak, digunakan masyarakat untuk memberi makan ternak
seperti sapi dan kambing karena memiliki banyak khasiat bagi hewan ternak,
yakni dapat meningkatan kebutuhan hijauan sapi yang bertujuan untuk digemukan
(Setiana, 2015).
Berdasarkan data diatas maka pembuatan biogas dengan berbahan dasar
rumput gajah ternak memiliki potensi untuk ditelusuri lebih jauh sebagai sumber
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alternatif energi mengatasi kelangkaan energi yang ada. Pembuatan biogas dengan
berbagai metode telah dilakukan untuk mengetahui metode yang paling baik
untuk meningkatkan produktivitas biogas, salah satunya adalah dengan
menggunakan metode fermentasi dua tahap sistem batch dengan perlakuan awal
pengeringan rumput gajah ternak menggunakan oven.
Fermentasi dua-tahap (Anaerobic two-stage) digunakan untuk mengatasi
kekurangan pada fermentasi satu tahap, yakni ketidakseimbangan proses
fermentasi (peningkatan laju beban organik, waktu retensi senyawa organik dan
produktivitas biogas yang tidak maksimal) (Iriani et al., 2017). Sistem batch
digunakan untuk memudahkan penelitian skala laboratorium, dan dapat digunakan
dalam waktu-waktu tertentu tergantung ketersediaan bahan. Proses pengeringan
pada awal perlakuan, digunakan untuk membantu memudahkan proses
dekomposisi bahan oleh mikroorganisme fermentatif. Oleh karena itu, peneliti
menggunakan proses fermentasi dua-tahap sistem batch untuk memaksimalkan
produktivitas biogas yang dilakukan dalam skala laboratorium.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pola pengaruh volume starter GP-07 terhadap produksi biogas
dengan menggunakan proses fermentasi anaerobik dua tahap?
2. Pada konsentrasi starter manakah yang menghasilkan volume biogas
terbanyak?
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C. Tujuan Penilitian
1. Mengetahui pola pengaruh konsentrasi starter GP-07 terhadap jumlah volume
biogas dengan menggunakan proses fermentasi dua tahap (two-stage
anaerobic digestion).
2. Mengetahui konsentrasi starter yang mengahasilkan jumlah volume biogas
terbanyak.

D. Manfaat Penelitian
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menjawab permasalahan
yang peneliti rumuskan serta memberi pengetahuan serta pengalaman yang
bermanfaat.

b. Bagi Dunia Pendidikan
Penelitian ini memberikan kontribusi untuk menambah refrensi dan
dapat diiplementasikan dalam pengaplikasian bioteknologi di kehidupan nyata
pada materi Bioteknologi kelas XII.

c. Bagi Masyarakat
Sebagai sumber refrensi dan memberikan kontribusi pengetahuan
terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga ketesediaan energi.
Selain itu, demi menunjang keberlangsungan hidup manusia dengan sumber
energi yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbaharui.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Krisis Energi
Krisis energi telah melanda negara-negara di berbagai belahan dunia, tak
terkecuali Indonesia pada tahun 2012 mencapai 105$/barrel. Krisis ini terjadi
akibat semakin langkanya bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari bahanbahan yang bersifat non-renewable resources seperti yang berasal dari fosil.
Indonesia selama ini memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah seperti fosil
dan minyak bumi, tetapi dalam pemanfaatannya sumber daya alam yang ada
dieksploitasi habis-habisan. Hal menunjukkan bahwa kandungannya semakin
lama, semakin menipis. Hasil temuan menunjukkan persediaan total minyak
Indonesia hanya 5,2 milyar barrel dan 4,6 milyar barrel potensi minyak. Jika
produksi rata-rata berada pada 0,54 milyar barrel per tahun maka rasio yang
didapat antara persediaan dan prosuksi adalah 18 (Abdullah, 2005 dalam
Kotarumalos, 2010). Hal ini menunjukkan persediaan minyak Indonesia akan
segera habis dalam 18 tahun kedepan.
Produksi total minyak Indonesia turun dari 1.245 juta barrel per hari di
tahun 2003, menjadi 1.183 juta barrel per hari di tahun 2004, sementara itu
kebutuhan energi minyak bumi meningkat dari 1.143 juta barrel per hari di tahun
yang sama, menjadi 1.233 juta barrel per hari di tahun 2004 (Situs Energi
Informasi Internasional (EIA) dalam Kotarumalos, 2010).
Hal serupa juga dialami oleh dunia, dimana produksi minyak dunia
mengalami penurunan. Berdasarkan Energi Watch Group dalam Ralston (2008),
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puncak produksi minyak dunia telah terjadi pada tahun 2006 hal ini diproyeksi
pada penurunan produksi minyak yang terjadi pada Timur Tengah. Prediksi ini
dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.1 Prediksi Puncak Produksi Minyak
Sumber: Energi Watch Group dalam Ralston, 2008

Dari gambar prediksi produksi minyak diatas, dapat dilihat produksi
minyak telah mencapai puncaknya pada rentang waktu antara 2005 – 2015, hal ini
menunjukan bahwa minyak sebagai bahan bakar yang merupakan sumber energy
non renewable resources telah melewati batas. Pada tahun-tahun setelah 2015
produksi minyak bumi yang

diperoleh terus mengalami penurunan, hal ini

menunjukan perlu adanya sumber energi alternatif yang dapat diperoleh dengan
mudah dan dapat diperbaharui serta ramah lingkungan.
Terjadinya krisis energi yang dialami oleh Indonesia dan berbagai negara
lainnya juga dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk
Indonesia pada 2018 menurut data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencapai
266,79 juta jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut Indonesia masih berada pada urutan
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ke-empat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Populasi Indonesia
diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan dan akan mencapai puncaknya
pada 2062 mencapai 324,76 juta jiwa dengan medium asumsi medium fertility
variant (Katadata, 2018).
Pertambahan jumlah penduduk juga dialami oleh dunia, berdasarkan UN
DESA Population Division (2017), pertambahan jumlah penduduk dunia terus
mengalami peningkatan hingga tahun 2100, berikut grafik pertambahan jumlah
penduduk dunia:

Gambar 2.2 Populasi dunia: perkiraan, 1950-2015, dan proyeksi varian
menengah dengan interval prediksi 95 persen, 2015-2100
Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat adanya ketidakseimbangan
ketersediaan energi dengan peningkatan jumlah penduduk yang membutuhkan
energi. Dimana ketersediaan energi menurun dan jumlah penduduk meningkat.
Oleh karena itu, fokus sumber energi perlu diubah dengan tidak tergantung pada
sumber energi fosil yang tidak dapat diperbaharui. Biogas dapat menjadi salah
satu alternatif pemecahan masalah krisis energi dan sebagai sumber energi yang
terbarukan serta ramah lingkungan (Al Saedi et al., 2008).
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B. Biogas
Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses AD (Anaerobic
digestion), yakni proses fermentasi tanpa adanya kehadiran dari oksigen (O2).
Biogas merupakan salah satu gas yang mudah terbakar, dan terdiri dari metana
(CH4) dan karbon dioksida (CO2) (Al Seadi et al., 2008).
Last (2012), menyatakan Biogas merupakan metana (CH4) yang dibuat
dari bahan organik dan diolah secara biologis. Istilah penggunan biogas
merupakan penggunaan umum untuk membedakan dengan bahan bakar yang
terbuat dari fosil. Hal ini juga mengartikan biogas berarti merupakan bahan bakar
yang dapat diperbaharui sebagai gas alami yang tidak berkontribusi pada efek
rumah kaca.
Dekomposisi

anaerobik

dalam

proses

pembuatan

biogas

akan

menghasilkan metana (CH4). Dalam waktu yang sama proses ini juga
menghasilkan karbon dioksida (CO2), hidrogen (H) dan beberapa gas lain. Proses
AD juga menghasilkan panas, dan produk akhir yang terbentuk merupakan
nitrogen (N) sebagai hasil dari proses fermentasi aerob (Last, 2012). Manfaat dari
penggunaan biogas bagi kepentingan masyarakat, antara lain (Al Seadi et al.,
2008):
1. Biogas sebagai sumber energi terbarukan
2. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi pemanasan global
3. Mengurangi jumlah sampah organik (Zero waste)
4. Penghasilan tambahan bagi petani yang terlibat
5. Pupuk organik dari hasil pengolahan biogas
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6. Mengurangi aroma yang tidak sedap dari sampah busuk ataupun kotoran
hewan ternak

Proses Kimia Pembuatan Biogas /Proses Biokimia dari Anaerobic Digestion
Anaerobic Digestion (AD) merupakan proses mikrobiologi yang
menguraikan bahan-bahan organik tanpa keberadaan oksigen. Produk utama dari
proses ini adalah biogas dan sludge/digeste. Biogas merupakan gas yang mudah
terbakar terdiri dari metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2). Sedangkan,
digester merupakan substrat atau bahan baku dari pembuatan biogas yang sudah
melalui tahap fermentasi, yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk
organik (Al Saedi et al., 2008).
Proses pembuatan biogas bersifat multi langkah, proses pembentukan
biogas adalah hasil dari langkah-langkah yang saling terkait, dimana material
terus dipecah/disederhanakan menjadi unit yang lebih kecil lagi dari semula.
Kelompok mikroorganisme tertentu turut terlibat dalam proses pembentukan
biogas

ini,

contohnya

adalah

kelompok

bakteri

metana,

seperti:

Merhanobacterium, Methanococus, dan Methanosarcina. Kelompok bakteri
fermentative, seperti: Streptococus, Bacteriodes, dan Enterbacrerioceae, dan
kelompok bakteri asetogenik, seperti: Kethanobacillu, dan Desulfovibro (Al Seadi
et al., 2008 dan Greene, 2014). Proses pembentukan biogas meliputi 4 tahap, yaitu:
Hidrolisis, Asidogenesis, Asetogenesis dan Metanogenesis.
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Berikut diagram proses pembentukan biogas secara sederhana:

Gambar 2.3 Proses AD (Anaerobic digestion) Biogas
Sumber: Greene, 2014
Tahap Hidrolisis
Secara teoritis hidrolisis merupakan langkah pertama dalam proses AD,
yang mana bahan organik kompleks (polymer) selama proses dekomposisi akan
diubah menjadi bahan organik yang lebih kecil lagi (mono- dan oligomers) pada
suhu 25C.
Selama proses hidrolisis biopolimer (karbohidrat, lemak, asam nukleat,
dan protein) akan diubah menjadi glukosa, gliserol, purin dan piridin.
Mikroorganisme hidrolitik akan mengeluarkan enzim hidrolitik untuk mengubah
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biopolimer menjadi senyawa yang lebih sederhana dan mudah larut.
Mikroorganisme yang terlibat dalam proses hidrolisis menghasilkan exoenzim.
Exoenzim yang dihasilkan, bersifat tidak mudah larut. Mikroorganisme yang
berperan dalam mengubah lemak, polisakarida dan protein pada tahap hidrolisis
ini adalah kelompok bakteri fermentative, contohnya: Streptococci, Bacteriodes,
dan Enterbacrerioceae. Proses hidrolisis ditunjukkan pada diagram dibawah ini:

→
→
→
Gambar 2.4 Proses Hidrolisis

Tahap Asidogenesis
Pada tahap Asidogenesis, hasil/produk yang dihasilkan dari proses
hidrolisis akan diubah oleh bakteri asidogenesis (fermentative). Pada tahap ini
bakteri anaerobik menghasilkan asam, contohnya adalah Kethanobacillus, dan
Desulfovibro. Pembentukan asam dalam kondisi anaerob sangat penting untuk
membentuk gas metan pada proses selanjutnya. Tahap ini berlangsung pada suhu
25C - 30C di dalam digester.
Gula sederhana, asam amino, dan asam lemak akan terdegradasi menjadi
asetat, karbondioksida, dan hydrogen (70%), serta menjadi Volatile Fatty Acids
(VFA) dan alkohol (30%). Berikut diagram sederhana proses reaksi acidogenesis
senyawa glukosa (Al Seadi et al., 2008):
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n (C6H12O6)  2n (C2H5OH) + 2n CO2(g) + Kalor
Glukosa
etanol
Karbondioksida
2n (C2H5OH)(aq) + n CO2(g)  2n (CH3COOH)(aq) + nCH4(g)
Etanol
Karbondioksida Asam Asetat
Metana
Gambar 2.5 Proses Asidogenesis
Tahap Asetogenesis
Produk dari proses asidogenesis yang tidak bisa langsung diubah menjadi
metan oleh bakteri metanogenik, akan dibubah menjadi bahan dasar yang
dimanfaatkan dalam proses methanogenik selama proses acetogenesis. VFA
(Volatile Fatty Acids) dan alkohol akan teroksidasi menjadi bahan dasar
methanogenik seperti asetat, hidrogen dan karbondioksida (Al Seadi, 2001).
Secara umum, asetogenesis adalah proses pembuatan asetat, turunan dari
asam

asetat

karbon,

dan

sumber

energi

oleh

asetogen.

Acetogens

mengkatabolisasi banyak produk yang terbentuk dari proses asidogenesis menjadi
asam asetat, CO2 dan H2 yang akan digunakan dalam proses pembentukan metana
pada tahap Metanogenesis (USDA, 2019; NIFA, 2019).
Dalam proses Asetogenesis pengubahan bahan dasar yang diperoleh dari
proses sebelumnya (Asidogenesis) dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1. Obligate

hydrogen-Producing

acetogens

(OHPA)

yang

mendominan

memproduksi asetat, CO2, dan H2 dari asam lemak
2. Homocetogens yang kurang mendominan mengubah CO2 dan H2 menjadi
asetat secara anaerob.
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Asetogenesis dan Metanogenesis biasanya berjalan secara paralel, sebagai
akibat dari simbiosis dua kelompok organisme yang berperan dalam kedua proses
ini (Al Seadi et al., 2008).

Tahap Metanogenesis
Produksi metan dan karbondioksida pada tahap ini, dilakukan oleh bakteri
metanogenik secara anaerob. Bakteri penghasil asam dan gas metan bekerja sama
secara simbiosis, bakteri penghasil asam akan membentuk keadaan yang ideal
bagi pembentukan gas metan, dan bakteri penghasil metan menggunakan asam
yang dihasilkan. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah kelompok bakteri
metana, seperti: Methanobacterium, Methanobacillus, Methanococcus, dan
Methanosarcina. Proses ini berlangsung pada suhu 25 - 35 C didalam digester.
Pada proses ini 70% metan terbentuk dari asetat dan 30% metan terbentuk dari
karbondioksida, dan hydrogen. Berikut diagram sederhana pembentukan gas
metan:
→
→
Gambar 2.6 Proses Metanogenesis
Sumber: Al Seadi et al., 2008
Parameter Pembuatan Biogas
Efisiensi proses Anaerobic Digestion (AD) dipengaruhi oleh beberapa
parameter, sebagai tolak ukur keberhasilan. Hal ini sangat penting untuk
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mendukung kondisi yang tepat bagi mikroorganisme anaerob, kelompok bakteri
fermentatif,

dan

metana

yang

digunakan.

Pertumbuhan

dan

aktivitas

mikroorganisme anaerob sangat dipengaruhi oleh kondisi, seperti: oksigen
eksklusi, suhu konstan, nilai pH, pasokan nutrisi, intensitas pengadukan, serta
keberadaan jumlah inhibitor (Al Saedi, 2001).

Temperatur
Proses AD dapat berlangsung pada suhu yang berbeda, dibagi menjadi 3
rentang suhu, yaitu: Psikofilik (dibawah 25C), mesofilik (25 - 45C), dan
termofilik (45 – 70C). Terdapat hubungan langsung antara suhu proses dan HRT
(Hydraulic Retention Time), sebagai berikut (Al Saedi et al., 2008):

Tabel 2.1 Rentang suhu dan Tipe Retention Time
Rentang Suhu
Psikofilik
Mesofilik
Termofilik

Suhu Proses
< 20C
25 - 45C
45 - 70C

Minimum HRT
70 – 80 hari
30 – 40 hari
15 – 20 hari

Derajat Keasaman (pH)
Nilai pH adalah ukuran keasamaan/alkalinitas suatu larutan (masingmasing campuran substrat, dalam kasus AD yang dinayatakan dalam satuan ppm).
Nilai pH susbtrat AD memengaruhi pertumbuhan mikroorganisme metanogenik
dan memengaruhi pemisahan beberapa senyawa penting (Al Saedi et al., 2008).
Interval minimum pH 5,5 – 8,5 dan interval optimal 7,0 – 8,0 sangat menunjang
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dalam proses AD pada tahap metanogen. Mikroorganisme asidogenik biasanya
memiliki pH optimum yang lebih rendah. Interval pH optimal ada tahap
mesofilik adalah antara 6,5 – 8,0 dan proses ini sangat terhambat jika nilai pH
turun dibawah 6,0 atau naik diatas 8,3 (Al Saedi et al., 2008).
Nilai pH dalam reaktor anaerob dapat dikendalikan dengan menggunakan
buffer bikarbonat. Oleh karena itu, nilai pH di dalam digester tergantung pada
tekanan parsial CO2 dan konsentrasi komponen alkali dan asam dalam fase cair.
Jika akumulasi basa atau asam terjadi, kapasitas buffer melawan perubahan pH
hingga tingkat tertentu (Al Saedi et al., 2008).

VFA (Volatile Fatty Acids)
VFA diproduksi selama asidogenesis, dengan rantai karbon hingga enam
atom. Ketidakstabilan proses AD akan menyebabkan akumulasi VFA dalam
digester, dan akan menyebabkan penurunan nilai pH. Namun, akumulasi VFA
tidak selalu dinyatakan dengan penurunan pH dikarenakan adanya kapasitas
buffer digester, melalui tipe biomassa yang terkandung didalamnya. Kotoran
hewan misalnya, memiliki kelebihan alkalinitas, yang berarti akumulasi VFA
harus melebihi tingkat tertentu, sebelum dideteksi dengan penurunan nilai pH
yang signifikan. Oleh karena itu konsentrasi VFA dan pH tidak direkomendasikan
sebagai parameter pemantau yang dapat berdiri sendiri (Al Saedi et al., 2008).
Hasil dari proses dekomposisi bahan pada proses pembuatan biogas,
menghasilkan VFA yang dominan, diantaranya: asetat, dan butirat. Pengubahan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

VFA menjadi metan dan CO2 dalam proses pembentukan biogas dapat dilihat
pada gambar 2.7 berikut (Grady et al., 1999):

Gambar 2.7 Proses Pengubahan VFA menjadi Metan

Metode Fermentasi Dua Tahap dan Pengkondisian pH
Metode fermentasi dua tahap adalah salah satu metode yang digunakan
untuk meningkatkan hasil produksi biogas. Hal ini dikarenakan produksi biogas
dengan menggunakan satu tahap hanya menggunakan satu digester saja, dimana
bakteri pendegradasi senyawa organik komplek seperti karbohidrat, lemak dan
protein membutuhkan senyawa yang lebih asam dibandingkan bakteri penghasil
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metan yang membutuhkan pH cenderung netral. Hal tersebutlah yang
menyebabkan proses fermentasi dengan satu tahap kurang maksimal pada tahap
asetogenesis, karena pH yang dibutuhkan bakteri pendegradasi pada tahap
tersebut kurang sesuai. Demikian juga, pada tahap metanogenesis pada saat
menghasilkan gas metan (Iriani, 2017; Patil et al, 2012).
Metode

fermentasi

dua

tahap

merupakan

metode

yang

mulai

dikembangkan dalam skala pengkajian/penelitian dengan pengaturan nilai pH
pada tiap digester. Pembeda antara fermentasi dua tahap dan satu tahap terletak
pada jumlah digester yang digunakan, pada fermentasi satu tahap hanya
menggunakan satu digester saja, sedangkan pada fermentasi dua tahap
menggunakan dua digester untuk memaksimalkan kerja bakteri pada tahap
asetogenesis dan metanogenesis. Dua digester pada proses fermentasi dua tahap
adalah digester asetogenesis dan digester metanogenesis. Pada digester
asetogenesis kondisi pH cenderung berkisar 5, dan pada digester metanogenesis
kondisi pH netral, yakni 7. Besarnya pH pada tiap digester ini dipengaruhi dari
kinerja mikroba yang digunakan serta dibantu dengan penambahan buffer Na2CO3
pada digester metanogenesis hingga pH netral (Iriani, 2017; Nizami et al, 2012).

C. Potensi Rumput Gajah sebagai Biogas
Rumput gajah ternak memiliki kandungan nutrient, antara lain: bahan
kering (BK) 19,9% ; protein kasar 10,2%; lemak kasar (LK) 1,6%; serat kasar (SK)
34,2%; abu 11,7%; dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 42,3% (Rukmana,
2005). Kandungan nutrient yang terdapat didalam rumput gajah ini, berperan
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dalam pemenuhan bahan dasar yang dapat dikelola bakteri untuk diubah menjadi
biogas.
Dalam Al Saedi et al., (2008) karakteristik substrat pembuatan biogas,
rumput memiliki rasio C/N 12 – 25 dan mampu untuk menghasilkan biogas
sebanyak 0,55 m3*Kg-1VS. Berdasarkan Verma (2002) dalam Zuliyana et al.
(2015), rasio C/N optimum dalam digester anaerob yang menyatakan hubungan
antara jumlah karbon dan nitrogen yang terkandung dalam bahan organik adalah
20 – 30. Berdasarkan hal ini rumput gajah ternak memiliki potensi dapat dijadikan
sebagai biogas.
Zuliyana et al (2015), menyatakan kandungan rasio C/N pada bahan baku
pembuatan biogas memiliki peranan penting sebagai penentu keberhasilan
terbentuknya biogas. Dikarenakan jika terjadi adanya ketidakseimbangan bahan
organik yang terdapat didalam bahan dasar akan memicu terjadinya akumulasi
produk asam intermediet yang bersifat menghambat mikroorganisme metanogen.
Faktor lain yang memengaruhi aktivitas mikroorganisme adalah adanya
senyawa racun. Senyawa racun, dapat dibawa dalam system Anaerobic digestion
bersamaan dengan bahan baku. Hal ini dapat mengahambat kerja mikroorganisme
untuk menghasilkan biogas (Al seadi et al., 2008). Oleh karena itu, bahan yang
digunakan tidak boleh mengandung racun. USDA (United State Departement
Agricultural) pada tahun 2019, mengenai ciri morfologi dan fisiologi rumput
gajah

tercantum

kandungan

racun

dalam

rumput

gajah

adalah

none atau tidak terdapat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung
rumput gajah berpotensi sebagai bahan baku pembuatan biogas.
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D. Tinjauan Umum Rumput Gajah
Morfologi Rumput Gajah Ternak (Pennisetum purpureum)
Rumput gajah (Pennisetum purpureum), diperkenalkan di Indonesia pada
tahun 1962, sebagai tanaman yang asli berasal dari Afrika. Secara alami rumput
gajah merupakan tumbuhan yang tumbuh secara alami di seluruh daratan Asia
Tenggara (Mihran, 2008). Menurut Hanna et al. (2004) dalam Budiman et al.
(2011), rumput gajah merupakan hijauan utama di daerah tropis yang memiliki
potensi untuk menghasilkan bahan berat kering per unit yang lebih baik
dibandingkan dengan tanaman rumput lainnya. Rumput gajah sangat mirip
penampilannya dengan tebu (Saccharum officinarum), tetapi daunnya lebih
sempit dan batangnya lebih tinggi (DAFF, 2014) . Morfologi rumput gajah dapat
dilihat pada Gambar 2.8, berikut (Novilina, 2019):

Gambar 2.8 Morfologi Rumput Gajah Ternak
Rumput gajah memiliki umur yang panjang, tumbuh tegak membentuk
rumpun dan memiliki rhizoma-rhizoma yang relatif pendek. Daun dari rumput
gajah terdiri atas upih dan helaian daun, sehingga disebut daun berupih atau daun
berpelepah. Jenis daun pada rumput gajah termasuk dalam bangun pita (ligulatus),
bentuk bangun daun ini serupa dengan bangun garis yang sering dijumpai pada
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daun rumput lainnya, tetapi daun pada rumput gajah ternak memiliki ukuran yang
lebih panjang dengan susunan tulang daun sejajar (Tjitrosoepomo, 2011). Lebar
daun dapat mencapai 1,25 – 2,50 cm dengan panjang sekitar 60 – 90 cm (Vanis,
2007).
Rumput gajah merupakan tanaman tahunan yang dalam perkembangannya
membentuk rumpun yang dapat terdiri atas 20 – 50 batang. Diameter batang
rumput gajah dapat mencapai ± 2,3 – 3 cm, dengan diliputi perisai daun yang
berbulu dan perakaran dalam. Tinggi batang dapat mencapai 2 – 3 meter. Rumput
gajah memiliki betuk batang bulat berkayu dan berbuku-buku yang nantinya
dalam pertumbuhannya akan menjadi tempat keluarnya tunas baru yang dapat
dijadikan sebagai individu tanaman baru (Manglayang, 2005). Morfologi batang
rumput gajah ternak dapat dilihat pada Gambar 2.9, berikut (Novilina, 2019):

Gambar 2.9 Morfologi Batang Rumput Gajah Ternak
Sistem perakaran pada rumput gajah merupakan system perakaran akar
serabut (radix adventicia). Akar-akar ini bukan berasal dari calon akar yang asli,
melainkan dari akar lembaga yang telah mati yang keluar dari pangkal batang.
Akar yang tumbuh berasal dari buku-buku pada batang yang berada di dalam
tanah, akar serabut pada rumput gajah dapat mengikat partikel dan membentuk
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jalinan yang mengandung unsur hara. Rumput gajah memiliki bunga yang
majemuk dan dapat dibedakan dari cabang yang mendukung sejumlah bunga pada
ketiak daunnya (Tjitrosoepomo, 2011). Morfologi bunga rumput gajah ternak,
dapat dilihat pada gambar 2.10, berikut (Novilina, 2019):

Gambar 2.10 Morfologi Bunga Rumput Gajah

Klasifikasi Rumput Gajah
Rumput gajah dapat pula disebut Elephant grass, Uganda grass, dan
Napier grass. Rumput gajah termasuk dalam keluarga rumput-rumputan yang
sangat bermanfaat sebagai pakan ternak. Berdasarkan Plantamor (2019), CABI
(2019), dan USDA (2019) taksonomi Pennisetum purpureum adalah sebagai
berikut:
Domain: Eukaryota
Kingdom: Plantae
Subkingdom: Tracheobionta
Phylum: Spermatophyta
Subphylum: Angiospermae
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Class: Monocotyledonae/Liliopsida
Subkelas: Commelinidae
Order: Cyperales/Poales
Family: Poaceae/Graminae
Genus: Pennisetum
Species: Pennisetum purpureum Schumach.
Persebaran Rumput Gajah Ternak (Pennisetum purpureum)
Rumput gajah dapat tumbuh pada tanah atau daerah yang relatif kritis
dimana tanaman atau tumbuhan lain tidak dapat tumbuh dengan baik.
Beberapa spesies rumput gajah ternak yang dibudidayakan di Indonesia
memiliki jenis yang sama dengan yang berada di Hawai, Afrika, Trinidad,
Merkeri, King, Taiwan dan Mott, serta spesies yang berada di Thailand
(Budiman et al., 2011). Peta persebaran Rumput Gajah Ternak (Pennisetum
purpureum), dapat dilihat pada gambar 2.11, berikut:

Gambar 2.11 Peta Persebaran Rumput Gajah Ternak
Sumber: https://www.cabi.org.isc/datasheet/39771
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E. Bakteri yang berperan dalam pembuatan Biogas
Bakteri tersebar secara luas dialam, hal ini dikarenakan bakteri mampu
hidup pada berbagai habitat dan mampu untuk menguraikan senyawa kompleks
menjadi sederhana dengan tujuan untuk memperoleh zat-zat yang dibutuhkan
dalam mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu bakteri berperan sangat penting
dalam proses penguraian dan dekomposisi (Hatmanti, 2000).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 bakteri dari kelompok
bakteri fermentative, bakteri asetogenik dan bakteri metana, yaitu: Bacillus sp.,
Lactobacillus, Methanobacetrium sp., dan Methanoccocus sp. sebagai starter
dalam pembuatan biogas.

Bacillus sp.
Bacillus sp. merupakan salah satu bakteri uniseluler yang termasuk
golongan redusen atau yang lazim disebut sebagai dekomposer (Rheinheimer,
1980 dalam Hatmanti, 2000). Bacillus sp. merupakan bakteri ber-gram positif,
berbentuk batang, sel lurus ukuran bervariasi (kecil, medium, dan besar; 0,5 – 1
dan 2 – 10 μm), tebal atau tipis, dapat dijumpai tunggal atau rantai, motil atau
nonmotil, mesofil atau psikrofil, dapat melakukan metabolisme pada lingkungan
aerob atau fakulatatif anaerob, semua dapat membentuk endospora yang
berbentuk bulat atau oval, dengan ukuran besar atau kecil, dan spora sangat
resistan terhadap panas (Sopandi & Wardah, 2014).
Pada tahun 1877 ahli botani Jerman Ferdinand Cohn memberikan
deskripsi resmi tentang dua bentuk basil yang berbeda (sekarang dikenal sebagai
Bacillus subtilis), yang dapat dibunuh setelah terpapar panas dan yang tahan
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terhadap panas. Dia menyebut bentuk tahan panas “spora” (endospora) dan
menemukan bahwa bentuk tidak aktif ini dapat dikonversi menjadi bentuk
vegetatif, atau aktif tumbuh. Saat ini, diketahui bahwa semua spesies Bacillus
dapat membentuk spora aktif di bawah kondisi lingkungan yang merugikan.
Endospora ini dapat tetap hidup untuk jangka waktu yang lama. Endospora tahan
terhadap panas, bahan kimia, dan sinar matahari dan tersebar secara luas di alam,
terutama di tanah, dan partikel debu (Encyclopaedia Britannica, 2019; Actor,
2012).
Bakteri Bacillus sp. memiliki sifat fisiologis yang menarik, karena tiap
jenisnya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Secara umum kemampuan
bakteri ini antara lain: (1) mampu mendegradasi senyawa organik seperti protein,
pati, selulosa, hidrokabon dan agar; (2) Menghasilkan antibiotik; (3) berperan
dalam nitrifikasi dan denitrifikasi; (4) pengikat nitrogen; (5) pengoksidasi
selenium; (6) pengoksidasi dan pereduksi mangan (Mn); (7) bersifat
Khemolitotrof, aerob atau fakutatif anaerob, asidofilik atau alkalifilik,
psikoprifilik, atau thermofilik. Kemampuan-kemampuan inilah yang dibutuhkan
dalam pembentukan biogas, terutama dalam mendegradasi senyawa organik untuk
menunjang proses hidrolysis (Norris et al.,1981; Claus & Barkeley, 1986 dalam
Hatmanti, 2000; Sopandi & Wardah, 2014).
Bacillus sp. dapat bertahan hidup pada rentang suhu antara 10 – 50C, dan
pada kondisi pH medium asam. Bacillus sp. termasuk dalam kelompok bakteri
proteolitik yang dapat menghidrolisis protein, hal ini dikarenakan Bacillus sp.
memproduksi enzim ekstraseluler proteinase. Selain itu, bakteri ini juga masuk
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dalam kelompok bakteri sakarolitik yang mampu menghidrolisis karbohidrat
kompleks, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan biogas (Sopandi &
Wardah, 2014).

Lactobacillus
Lactobacillus berbentuk batang lurus atau dapat pula dijumpai dalam
bentuk batang melengkung dengan panjang dan ketebalan yang berbeda-beda.
Bakteri ini termasuk dalam kelompok bakteri ber-gram positif tanpa spora, dan
pertumbuhannya dalam kondisi anaerob atau mikroaerofilik. Lactobacillus dapat
dijumpai dalam bentuk rantai dengan panjang yang bervariasi, pertumbuhan dan
karakteristik metabolisme Lactobacillus sangat bervariasi. Bentuk sel bervariasi
dari batang pendek, atau hampir bulat hingga batang panjang tipis atau agak tebal,
dapat berbentuk sel tunggal atau rantai pendek hingga panjang (Collier et al, 1998;
Sopandi & Wardah, 2014)
Energi

yang

diperoleh

berasal

dari

proses

fermentasi

dengan

memanfaatkan glukosa sebagai substrat, proses fermentasi yang terjadi dikenal
sebagai proses fermentasi asam laktat. Bacillus sp. dapat bertahan hidup pada
suhu dengan rentang antara 1 – 50C, tetapi kebanyakan digunakan sebagai
biakan pemula dalam fermentasi dan tumbuh dengan baik pada suhu 25 – 40C.
Pertumbuhan Lactobacillus dalam karbohidrat, dapat menurunkan pH media
hingga 3,5 – 5,0 (Sopandi & Wardah, 2014).
Lactobacillus dapat dijumpai pada berbagai substrat yang mengandung
karbohidrat, misalnya pada selaput lendir manusia dan hewan (rongga mulut, usus,
dan vagina), dalam bahan tanaman seperti silase, dan dalam bahan makanan dan
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produk pertanian. Selain itu, dapat pula dijumpai pada susu, keju, susu fermentasi,
dan minuman fermentasi seperti anggur (Collier et al, 1998).

Methanobacetrium sp. dan Methanoccocus sp.
Methanobacetrium sp. dan Methanoccocus sp. termasuk dalam bakteri
metanogen. Bakteri metanogen yang tersebar alami dialam, dapat dijumpai
diantaranya di danau sedimen, sedimen laut, air tawar sapropal atau di rawa dan di
rumen sapi, domba dan mamalia lainnya. Bakteri Metanogen merupakan
organisme anaerobic uniseluler yang berhubungan dengan metana sebagai hasil
dari proses metabolisme. Semua bakteri metanogen merupakan bakteri litotrof,
dimana mereka mampu memproduksi energi sendiri melalui proses metanogenesis
atau mampu memproduksi metan (Mah & Smith,1981 ; Perry et al, 2002).
Bakteri metanogen dapat dibagi menjadi 8 kelompok, berdasarkan
karakteristiknya.

Methanobacterium

masuk

dalam

kelompok

1,

dengan

karakteristik, sebagai berikut: berbentuk batang panjang, dan merupakan bakteri
ber-gram positif, tetapi dapat pula dijumpai dalam bentuk gram negatif. Bakteri
Methanobacterium berperan dalam proses metanogenesis pada pembentukan
metan, dimana Methanobacterium menggunakan H2 + CO2 sebagai substrat untuk
diubah menjadi CH4 (Metana).

Sedangkan, Methanococcus masuk dalam

kelompok 3, dengan karakteristik sebagai berikut: berbentuk bulat tidak beraturan,
dan merupakan bakteri ber-gram negatif. Sama halnya dengan Methanobacterium,
Methanococcus juga menggunakan H2 + CO2 , sebagai substrat yang akan diubah
menjadi CH4 (Metana), dalam proses pembentukan biogas (Brock & Madigan,
1991).
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Fase Pertumbuhan Bakteri
Bakteri mengalami 4 fase pertumbuhan, sebagai berikut (Hamdiyati, 2011):
Tabel 2.2 Fase Pertumbuhan Bakteri
Fase Pertumbuhan
Fase lag

Fase
Eksponensial

Fase Stasioner

Fase kematian

log/Fase

Bakteri
Pada fase ini tidak terjadi pertumbuhan populasi
sel mengalami perubahan dalam komposisi
kimiawi dan bertambah ukuran substansi
intraseluler bertambah (bakteri beradaptasi
dengan kondisi lingkungan).
Sel membelah dengan laju konstan, massa
menjadi 2 kali lipat dengan laju sama dan
aktivitas metabolik konstan serta keadaan
pertumbuhan yang seimbang.
Penumpukan produk beracun dan/ kehabisan
nutrien, jumlah sel tumbuh sama dengan jumlah
sel mati. Hal ini menyebabkan jumlah sel hidup
menjadi tetap.
Kematian sel lebih cepat daripada terbentuknya
sel baru. Laju kematian sel menjadi
eksponensial. Nutrien habis dan cadangan energi
dalam sel habis.

Berikut kurva pertumbuhan bakteri (Komorniczak, 2009):

Gambar 2.12 Kurva Pertumbuhan Bakteri
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Tipe Digester
Terdapat dua tipe digester dalam proses pembentuka biogas, diantaranya:
tipe batch dan tipe kontinyu. Pada penelitian ini menggunkan digester tipe batch ,
yang memungkinkan digester dipakai dalam waktu tertentu saja. Pada tipe batch,
bahan yang dimasukkan sekali dalam pengoperasian digester dan dalam proses
pembentukkan biogas, biogas yang dihasilkan jumlahnya menurun, maka bahan
yang telah diproses dapat diganti dengan bahan baku baru. Dengan kata lain, tipe
batch memungkinkan digunakan apabila bahan baku tidak selalu tersedia dan
dapat digunakan pada waktu tertentu (Pertiwiningrum, 2015).
Tipe digester batch tidak membutuhkan banyak perhatian selama proses
pembentukkan biogas, dan bahan organik akan tetap diproses secara keseluruhan.
Tipe batch memiliki keuntungan lama proses pembuatan biogas dapat
ditingkatkan dengan mudah, dan apabila selama proses terjadi kesalahan misalnya
karena bahan keracunan, proses dapat dihentikan dan dimulai dengan bahan yang
baru. Dalam digester tipe batch, biomassa dimuat sekali dan habis hingga akhir
proses. Karena kesederhanaan dan portabilitasnya, reaktor batch merupakan
pilihan yang baik untuk mengolah limbah cair di negara-negara di mana pengisian
metode pengelolaan limbah (Abu-Reesh, 2014 dalam FAO, 2017). Biodigester
tipe batch sederhana dan membutuhkan lebih sedikit peralatan dan tingkat
pekerjaan desain yang lebih rendah, sehingga membutuhkan biaya yang lebih
murah dalam proses pembuatannya (Baskar et al., 2012 dalam FAO, 2017).
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F. Penelitian yang relevan
Adapun hasil penelitian yang relevan adalah:
Peneliti

Judul/Permasalahan

Hasil

Andreas Felix S., Pembuatan Biogas dari 1. Produksi biogas dari
Paramitha S. B.U., Sampah Sayuran
IPAL PD PAL Jaya
Diyono Ikhsan
cukup untuk memenuhi
kebutuhan
memasak
warga sekitar, sehingga
layak secara teknis.
2. Pemanfaatan biogas dari
IPAL PD PAL JAYA
dapat
mengurangi
konsumsi
LPG
dan
minyak tanah di DKI
Jakarta secara signifikan,
sehingga layak secara
lingkungan.
H. K. Ahn, M. C. Evaluasi
Potensi Hasil
keseluruhan
dari
Smith,
S.
L. Produksi Biogas dengan pencernaan anaerob dari
Kondrad, and J. W. Menggunakan
Dry campuran kotoran hewanWhite
Anaerobic Digestion dari switchgrass di bawah kondisi
Switchgrass dan Kotoran kering
dan
termofilik
Hewan
menunjukkan bahwa unit uji
kotoran
babi
mempertahankan
kondisi
yang seimbang sehingga
menghasilkan hasil kinerja
digester ditingkatkan.
Attila Meggyes

Produksi Biogas dan
Energi
dengan
Pemanfaatan
Limbah
Pertanian yang Berbeda

Sistem
produksi
dan
pemanfaatan biogas yang
kompleks diciptakan dengan
mengembangkan
varian
biogas eksperimental, dan
sedemikian rupa, baik energi
dan tujuan lingkungan dapat
dicapai bersama, karena
varian yang diterapkan dapat
memberikan kondisi yang
menguntungkan
untuk
produksi dan pemanfaatan
biogas.
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Nabila Laskri, and Studi Banding Produksi Proses pencernaan anaerob
Nawel Nedjah
Biogas dari Berbagai menawarkan kemungkinan
Limbah
menggabungkan pengolahan
limbah dan produksi energi
terbarukan adalah biogas
yang kaya akan metana
(CH4).
Rina S. Soetopo, Sri
Purwati,
Yusup
Setiawan
dan
Krishna Adhitya W.

Efektivitas
Proses 1. Pengolahan
lumpur
Kotinyu
Digesti
dengan digesti anaerobik
Anaerobik Dua Tahap
dua
tahap
mamapu
pada
Pengolahan
mengubah
senyawa
Lumpur Biologi Industri
organik
tersuspensi
Kertas
menjadi senyawa terlarut
yang berubah menjadi
biogas yang mengandung
unsur-unsur hara yang
memenuhi syarat untuk
dijadikan sebgai produk
kompos.
2. Kondisi optimum proses
asidogenesis adalah pada
pH sekitar 5, suhu
termofilik
(55C),
dengan dosis optimum
protase adalah 5 mg/g
VS lumpur.
Siti
Mujdalipah, Pengaruh
Waktu Selama 40 hari waktu
Salundik
Dohong, Fermentasi
Terhadap fermentasi
didapatkan
Ani Suryani, Amalia Produksi
Biogas volume biogas tertinggi pada
Fitria
Menggunakan Digester kombinasi 90LC : 10LA
Dua
Tahap
pada sebesar 11,35 liter dengan
Berbagai
Konsentrasi produksi
biogas
pada
Palm Oil-Mill Effluent digester tahap II lebih tinggi
dan Lumpur Aktif
dibandingkan digester tahap I
pada seluruh kombinasi.
Produksi
biogas
pada
digester tahap II mengalami
tren peningkatan dengan
prosentase
peningkatan
produksi
biogas
dibandingkan digester tahap I
tertinggi pada kombinasi
80LC:20LA,
sebesar
121,29%.
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G. Kerangka Berfikir
Meningkatnya populasi masyarakat dunia, mengakibatkan meningkat pula
permintaan akan pemenuhan kebutuhan energi. Kebutuhan energi yang
dibutuhkan secara umum dalam bentuk bahan bakar untuk berbagai kegiatan
manusia. Selama ini diberbagai belahan bumi memanfaatkan bahan bakar dari
fosil sebagai satu-satunya sumber bahan bakar, untuk menjalankan berbagai roda
kehidupan seperti untuk memasak. Adanya peningkatan jumlah penduduk,
keterbatasan energi menjadi salah satu permasalahan yang tidak terhindarkan.
Selain itu, efek dari pengelolaan fosil sebagai bahan bakar juga menimbulkan efek
samping seperti menghasilkan gas-gas rumah kaca yang menimbulkan Global
warming. Biogas merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang dapat
digunakan,

terbuat

dari

biomassa

yang

difermentasi

dengan

bantuan

mikroorganisme.
Rumput gajah ternak (Pennisetum purpureum), merupakan salah satu jenis
rumput yang ada di Indonesia. Rumput gajah ternak, mudah ditemukan dalam
jumlah yang banyak karena dapat tumbuh secara liar maupun dibudidayakan.
Menurut Rukmana (2005) rumput gajah mengandung zat gizi terdiri dari 19,9%,
bahan kering 10,2% protein kasar, 1,6% lemak, 34,2% serat kasar, 11,7% abu dan
42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen. Rumput gajah dengan kandungan bahanbahan organik termasuk biomassa yang dapat diubah menjadi biogas, yaitu bahan
organik yang ada diubah menjadi Metan dalam bentuk gas.
Pembuatan biogas melalui proses fermentasi tanpa keberadaaan oksigen
atau anaerobic digestion. Secara umum proses fermentasi pembentukan biogas
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melalui 4 tahap, yaitu: Hidrolysis, Asidogenesis, Astogenesis, dan Metanogenesis,
yang terjadi secara berurutan. Volume starter perlu divariasikan, untuk
mengetahui volume starter yang paling ideal untuk menghasilkan volume biogas
yang lebih banyak. Alur dari kerangka berpikir ini dapat dilihat pada gambar 2.13:
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Rumput gajah tersedia
dalam jumlah banyak dan
dapat dibudidayakan dalam
waktu relatif singkat

Peningkatan populasi
penduduk

Peningkatan kebutuhan
energi

Mengandung bahan organik
seperti karbohidrat, protein,
dan lemak (Biomassa)

Bahan bakar fosil menipis
dan penggunaan bahan
bakar fosil menyebabkan
Global warming

Diperlukan alternatif bahan
bakar dari sumber lain

Rumput gajah sebagai Biomassa dapat
diolah sebagai biogas yang merupakan
alternative bahan bakar nonfosil
Fementasi menggunakan bakteri Lactobacillus, Bacillus
sp. , Methanobacterium sp., dan Methanococcus sp.

Variasi konsentrasi inokulum, yaitu:
5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%.

Metan (CH4) + Carbon
Dioxide (CO2) dan Air
(H2O)

Biogas

Gambar 2.13 Alur Kerangka Berpikir Penelitian
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H. Hipotesa
H0 : Perbedaan volume starter GP-07 pada proses pembuatan biogas dengan
proses fermentasi dua tahap, tidak memengaruhi jumlah volume biogas
yang dihasilkan
Ha : Perbedaan volume starter GP-07 pada proses pembuatan biogas dengan
proses fermentasi dua tahap, memengaruhi jumlah volume biogas yang
dihasilkan
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Berdasarkan teknik yang digunakan, jenis penelitian ini merupakan jenis
penelitian percobaan (Experiment Research). Menurut Denim (2002) dalam
Siregar (2013), penelitian percobaan adalah penelitian dengan melakukan sebuah
studi yang objektif, sistematis dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol
fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab
akibat (cause and

effect relationship), dengan mengekspos satu atau lebih

kelompok ekperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen.
Berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam Laboratory
Research (penelitian laboratorium), dimana tempat penelitian ini pada tempat
tertentu seperti laboratorium.
Rancangan penelitian pada tahap fermentasi biogas adalah dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan faktor
variasi konsentrasi starter yang diberikan. Terdapat 5 perlakuan perbedaan
konsentrasi starter, yaitu:
A

: 5%

B

: 10%

C

: 15%

D

: 20%

E

: 25%

39
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Masing-masing perlakuan pada tahap fermentasi ini diulang sebanyak 5
kali. Hal ini sesuai dengan yang disampikan oleh Sugandi dan Sugiarto (1993)
dengan r = perlakuan dan t = ulangan, maka diusahakan agar (r-1)(t-1) ≥ 15.
Adapun variabel – variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1. Variabel bebas

: Variasi konsentrasi starter Green Phoskko (GP-7)

mengandung bakteri Lactobacillus, Bacillus, Methanobacterium sp. dan
Methanococcus sp.
2. Variabel terikat

: Volume biogas, kadar C, nilai pH, kandungan bahan

organik, dan temperatur (suhu) proses fermentasi biogas.
3. Variabel kontrol : Lama (waktu) proses fermentasi dan berat rumput gajah
ternak (Pennisetum purpureum).

B. Batasan Penelitian/Definisi Operasional
1. Penelitian ini menggunakan metode fermentasi dua tahap (two-stage
anaerobic digestion) dengan konsentrasi starter yang berbeda-beda.
2. Starter yang digunakan Green Poskko yang mengandung mikrobia anaerobic,
seperti: Lactobacillus, Bacillus sp., Methanobacterium sp., Methanococcus sp.
3. Bahan dasar yang digunakan adalah rumput gajah ternak (Pennisetum
purpureum) yang diperoleh dari lahan perkebunan warga di sekitar kab.
Sleman.
4. Sampel rumput gajah ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sampel kering untuk tiap digester unit percobaan biogas skala laboratorium.
5. Perbandingan campuran substrat (Rumput gajah) dan air adalah 1 : 2.
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6. Dalam penelitian ini volume biogas diuji dengan menggunakan metode
pendekatan hukum Archimedes.
7. Tipe digester adalah tipe batch.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mulai dilakukan ada bulan Mei – Juli 2019 di Laboratorium
Biologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

D. Alat dan Bahan
Peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah belender, gelas ukur,
gelas beaker 100 dan 10 ml, corong, magnetic stirrer, timbangan analitik,
Erlenmeyer 500 ml, 250 ml dan 50 ml, tabung reaksi, pipit tetes dan volume,
selang karet, infusion set, Bunsen burner, thermometer, pH meter, cawan petri,
desikator, oven, spatula, seperangkat alat destilasi dan titrasi serta kamera.
Bahan yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah Rumput
Gajah Ternak yang sudah dikeringkan, dan dihancurkan dengan menggunakan
belender, starter pembentuk biogas dari Green Phoskko (GP-7), air, H2SO4 pa,
FeSO4 0,5 N, K2Cr2O7 1N, Aquades, feroin 0,025 M, HCl 0,05 N, NaOH, Na2CO3,
plastisin, kertas label dan tisu.

E. Cara Kerja
1.

Perancangan unit Biogas
Pada penelitian ini proses fermentasi yang diguankan adalah ferementasi

dua tahap (two-stage anaerobic digestion). Oleh karena itu, rancangan unit biogas
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yang digunakan menyesuaikan dengan proses fermentasi dua tahap. Terdapat dua
reaktor yang digunakan, yakni reaktor asidogenik dan reaktor metanogenik.
Reaktor dilengkapi dengan saluran stirer, saluran masuk (inlet), saluran outlet,
tanki penampung biogas, saluran pengambilan sampel dan saluran pengukuran
suhu. Unit biogas dibuat sebanyak 25 unit, disesuaikan dengan jumlah perlakuan
dan pengulangan (dimodifikasi dari Ulfa, 2016). Adapun gambaran reaktor
diperlihatkan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Rancangan Unit Biogas
Ket:
A : Reaktor Asetogenik
B : Reaktor Metanogenesis
C : Penampung Biogas
D : Selang yang menghubungkan ke-2 reaktor
E : Saluran pengukuran suhu
F : Saluran outlet biogas
G : Sumbat/tutup dan saluran pengambilan sampel
H : Klep
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Gambar 3.2 Unit Biogas
Ket:
1. Reaktor Asetogenik
2. Reaktor Asidogenik
3. Urin Bag (penampung gas)
4. Pipa Penghubung ke-2 reaktor
5. Saluran pengambilan sampel dan pengukuran suhu
6. Klep (Stopper)
7. Selang penghubung dari reactor metanogenik ke urin bag

2.

Persiapan Rumput gajah dan perlakuan awal
Rumput gajah diambil dari perkebunan di sekitar kabupaten Sleman,

perlakuan awal (pretreatment) dilakukan secara fisik, yakni dicacah secara
manual. Kemudian dibelender sedikit demi sedikit, dan dikeringkan dalam oven
pada suhu 100C selama ± 3 jam (Niu et al., 2015).
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3.

Persiapan Starter
Starter merupakan starter dari Green Phoskko (GP-7) yang terdiri dari

bakteri Lactobacillus, Bacillus sp., Methanobacterium sp., Methanococcus sp.
Starter yang akan digunakan sebanyak 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Konsentrasi
starter ini diperoleh, berdasarkan jumlah bahan baku/substrat yang akan
digunakan dalam proses pembuatan biogas pada penelitian ini. Bahan yang akan
digunakan adalah 80 gram, sehingga starter yang akan digunakan dengan
konsentrasi 5% adalah 4 gram, 10% adalah 8 gram, 15% adalah 12 gram, 20%
adalah 16 gram, dan 25% adalah 20 gram. Penimbangan starter menggunakan
neraca analitik dengan ketelitian 0,1 mg. Setelah penimbangan, starter di rendam
dalam air sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan, yakni 1 : 2 dengan 1
adalah substrat dan 2 adalah jumlah volume air. Starter dalam bentuk padat ini
direndam selama ± 4 jam, hal ini menyesuaikan dengan cara kerja starter yang
tertera pada bungkus kemasan.

4.

Proses Fermentasi

Fermentasi Anaerobik dalam digester Asetogenik
Rumput gajah ternak yang sudah mengalami pretreatment, ditimbang
dengan menggunakan timbangan analitik sebanyak 64 gram, dan dimasukan
kedalam digester asetogenik. Bahan baku rumput gajah dicampur dengan starter
yang terlarut dalam air, dengan konsentrasi starter pada masing-masing perlakuan
adalah 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Proses fermentasi pada tahap Asetogenesis
dilakukan dengan mengkondisikan pH substrat yang sesuai dengan bakteri
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Asetogenik, yaitu pada pH 5 (keadaan asam) pada suhu ruang (temperature
ambien) proses fermentasi ini dilakukan kurang lebih selama 4 – 7 hari.
Pengkondisian pH, dilakukan dengan melakukan penambahan H2SO4 pada
susbtrat hingga pH sesuai dengan suasana pH yang menunjang kinerja bakteri
Asetogenik. Hasil dari fermentasi dalam digester asetogenik, digunakan pada
tahap fermentasi selanjutnya.

Fermentasi Anaerobik dalam digester Metanogenik
Bahan baku rumput gajah ternak yang sudah mengalami pretreatment
ditimbang sebanyak 16 gram, bahan baku rumput gajah dicampur dengan starter
yang terlarut dalam air dengan konsentrasi starter pada masing-masing perlakuan
adalah 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% dengan perbandingan bahan baku dan air
adalah1:2. Total bahan tambahan yang dimasukkan kedalam digester metanogenik
adalah 20% dari jumlah hasil proses fermentasi asetogenik.
Tahapan proses fermentasi dua tahap dimulai dengan memasukkan hasil
proses fermentasi asetogenik kedalam digester metanogenik. Selama proses
fermentasi metanogenik keadaan pH dijaga agar tetap netral atau cenderung netral,
dengan menambahkan buffer Na2CO3. Hasil dari proses fermentasi ini berupa
sludge, akan tertampung pada digester Metanogenik dan gas akan dialirkan masuk
kedalam tempat penampungan gas melalui selang karet yang dihubungkan. Proses
fermentasi metanogenik dilakukan kurang lebih selama 3 minggu 2 hari (total
fermentasi tahap 1 dan 2 adalah 30 hari).
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5.

Pengukuran Parameter Biogas

Pengukuran Kandungan air
- Wadah yang akan digunakan dikeringkan dalam oven selama ± 15 menit,
dengan suhu 50C
- Wadah yang sudah dikeringkan dimasukkan kedalam desikator, didinginkan
dan ditimbang dengan mengguankan timbangan analitik
- Sampel sludge dari hasil proses fermentasi biogas ditimbang sebanyak 2 – 5
gram
- Sampel dikeringkan selama ± 3 jam di dalam oven
- Didinginkan dalam desikator dan ditimbang
- Setelah itu dipanaskan kembali dengan menggunakan oven selama 30 menit,
pada suhu 100 – 105C
- Didinginkan dalam desikator dan ditimbang
- Perlakuan ini diulang hingga diperoleh berat konstan (selisih penimbangan
berturut-turut 0,2 g)
Sumber: Rusdan, 2017 ; Wibawa, 2018

Komposisi bahan organik
- Cawan petri di bersihkan dan kemudian ditimbang menggunakan timbangan
analitik, hasil penimbangan cawan petri ini sebagai W0
- Sampel sludge dari hasil proses fermentasi biogas diambil dan diletakan di
cawan petri kemudian ditimbang, hasil penimbangan sampel ini sebagai W1
- Hasil penimbangan sludge dimasukkan kedalam oven dan dipanaskan pada
suhu 105C selama 24 jam (1 hari)
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- Setelah 24 jam cawan petri dan residu diambil dan dimasukkan kedalam
desikator, setelah dingin lalu ditimbang kembali, berat residu diperoleh dengan
mengurangi dengan berat cawan petri . Berat residu merupakan W2.
- Cawan petri yang berisi residu dari sludge dioven kembali dengan pada suhu
200C hingga menjadi abu selama ± 15 menit
- Cawan petri + abu ditimbang kembali, hasil penimbangan abu ini sebagai W3.
Sumber: Sanjaya et al, 2015

Pengukuran C-Organik dengan metode Walkey and Black
- Sampel sludge

ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan kedalam

Erlenmeyer
- 10 ml K2Cr2O7 1 N ditambahkan kedalam sampel sludge yang telah ditimbang
- Ditambahkan dengan 20 ml H2SO4 sambil digoyang agar larutan merata
- Sampel dibiarkan hingga dingin
- Aquades sebanyak 250 ml ditambahkan kedalam sampel sehingga diperoleh
larutan yang lebih encer
- Ditambahkan dengan 6 -7 tetes feroin 0,025 M
- Sampel dititrasi dengan menggunakan FeSO4 0,5 N hingga larutan berubah
warna merah anggur, volume FeSO4 yang terpakai dicatat.

Pengukuran VFA (Volatile Fatty Acids)
- 5 gram sampel dimasukkan kedalam beaker glass 100 ml
- Sampel diencerkan dengan menggunakan aquades sebanyak 30 ml
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- Hasil pengenceran ditambahkan dengan 1 ml H2SO4 lalu dikocok hingga
homogen
- Larutan yang terbentuk dimasukkan kedalam tabung destilat
- Larutan yang akan diuji ini diuapkan dengan alat destilat dengan suhu 100C,
air hasil penguapan (destilat) ditampung dalam gelas ukur 10 ml
- 3 ml destilat pertama yang dihasilkan dibuang
- 30 ml destilat selanjutnya di titrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 N
- Cara titrasi: 30 ml destilat dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 ml, di
tambahkan dengan 3 tetes indikator phenolphthalein (PP), selanjutnya ditetesi
dengan NaOH 0,1 N hingga sampel berubah warna menjadi pink.
- Banyaknya volume titran (NaOH ) yang digunakan dicatat.

F. Metode Analisis Data
1.

Teknik Pengumpulan Data

Lama waktu pembentukan Biogas
Lama waktu pembentukan biogas diamati pada saat biogas mulai terbentuk
yang dapat dilihat pada tempat penampungan biogas yang mulai mengembung,
dan dicatat berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga biogas terbentuk pada
masing-masing perlakuan.

Volume Biogas yang dihasilkan
Volume biogas yang terbentuk, dihitung dengan menggunakan metode
Archimedes pada akhir penelitian. Tempat penampungan biogas yang berupa
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plastik direndam dalam air, dan air yang tumpah dihitung sebagai volume dari
biogas yang terbentuk dengan menggunakan gelas ukur.

Kandungan air/Kadar air
Kadar air pada sludge hasil fermentasi pembuatan biogas dihitung dengan
menggunakan rumus (Rusdan, 2017 ; Wibawa, 2018):
(

)

( )

( )
( )

Ket:
= berat awal sampel
b = berat konstan sampel

Kandungan Bahan Organik
Kandungan bahan organik yang terdapat pada substrat sesudah fermentasi
pada proses pembuatan biogas diuji karakteristiknya. Karaketrsitik yang diuji
meliputi Total solid (TS) dan Volatile Solids (VS). TS dan VS dapat dihitung
dengan menggunakan rumus (Sanjaya et al, 2015):
( )

( )
( )

( )
( )
C- Organik
(

)

Ket:
f

= 1,33 > C yang teroksidasi 77% = 100/77 = 1,30
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me

=NxV

N

= Normalitas

V

= Volume

BKM

= Bobot Kering Mutlak 105C

0,003

= valensi Cr yang teroksidasi
= 3 x 0,001 (mg ke gram)

Pengukuran VFA (Volatile Fatty Acids)
Pengukuran VFA dilakukan pada akhir sesudah proses fermentasi biogas
telah selesai. Pengukuran VFA dengan menggunakan rumus:

Cat:
F diperoleh dari hasil destilasi larutan blanko yang dititrasi dan perhitungannya
menggunakan rumus dibawah ini:

Pengukuran derajat keasaman (pH)
Pengukuran derajat keasamaan (pH) menggunakan pH indikator, yakni
mengencerkan sludge dengan menggunakan aquades dengan perbandingan 1 : 1.
pH indikator yang telah disiapkan dicelupkan dalam hasil pengenceran ini, dan
dibandingkan dengan warna standar nilai pH yang tertera pada tempat pH
indikator universal. Pengukuran pH ini dilakukan pada awal dan akhir porses
fermentasi.
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Pengukuran Suhu
Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan thermometer air raksa,
pengukuran suhu ini dilakukan setiap hari.

Uji Nyala Api
Uji nyala api dilakukan pada hari terakhir penelitian bertujuan untuk
mengetahui kualitas api yang dihasilkan, sehingga bisa menjadi patokan gas yang
terbentuk dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas
elpiji (Sanjaya et al, 2015). Uji nyala api dilakukan dengan cara manual dengan
langsung mengalirkan gas dengan sumber api, yakni pemantik.

2.

Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah One –Way Anova (Analisis ragam

satu arah) dengan taraf signifikan 5%. Sebelum perhitungan anova dilakukan uji
normalitas dan uji homgenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sampel
uji terdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan uji Anova, jika hasil
menunjukkan siginifikan, maka akan dilanjutkan dengan analisis Post Hoc
menggunakan uji Tukey.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Pengukuran Derajat Keasaman (pH)
Nilai pH substrat pada masing-masing digester diukur dengan
menggunakan pH indikator universal, pada awal dan akhir proses fermentasi.
pH awal diatur menjadi 5 pada digester 1 (satu) sebelum proses fermentasi
berlangsung. Proses fermentasi pada digester 1 (satu), berlangsung selama 7
hari. Pada akhir proses fermentasi tahap 1, dilakukan pengukuran pH
dengan menggunakan pH indikator universal. Hasil pengukuran pH pada
digester satu disajikan pada tabel 4.1, berikut:
Tabel 4.1 Rerata Nilai pH Sesudah Fermentasi pada Digester 1
Ulangan
1
2
3
4
5
Rerata
nilai pH

A
7
6
6
6
8

B
7
7
6
6
8

Perlakuan
C
8
7
8
7
6

D
8
8
8
8
8

E
8
8
8
8
8

6,6

6,8

7,2

8

8

Proses fermentasi tahap 2 pada digester 2 (dua) dilakukan selama 23
hari, setelah proses fermentasi tahap 1. Pada akhir proses fermentasi tahap 2,
dilakukan pengukuran pH kembali dengan menggunakan pH indikator
universal. Hasil pengukuran pH disajikan pada tabel 4.2, berikut:
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Tabel 4.2 Rerata Nilai pH Sesudah Fermentasi pada Digester 2
Ulangan
1
2
3
4
5
Rerata nilai
pH

A
7
6
7
8
7

B
8
8
8
8
8

7

8

Perlakuan
C
8
8
7
7
7
7,4

D
8
8
8
8
8

E
8
8
8
8
8

8

8

Catatan:
A : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 5%
B : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 10%
C : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 15%
D : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 20%
E : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 25%

Rata-rata nilai pH pada digester 1 (satu) pada akhir proses fermentasi
setelah 7 hari adalah 6,6 – 8. Nilai pH yang demikian, menunjukkan proses
pembentukan biogas sudah memasuki tahapan metanogenesis dimana nilai
pH cenderung nentral hingga 8. Pada digester 2 (dua), nilai pH bersifat
netral hingga 8. Hal ini, mengindikasikan proses yang terjadi pada digester 2
(dua) adalah proses metanogenesis.
Pada perlakuan D (20%) dan E (25%), diperoleh nilai pH yang tetap,
yakni 8. Hal ini dikarenakan, pada akhir fermentasi digester satu, sudah
memasuki tahap metanogenesis pembentukan biogas, dan pada tahap 2
proses fermentasi pada digester 2, pH tetap bernilai 8 dikarenakan proses
asidogenesis sudah berakhir dan proses yang terjadi adalah proses
metanogenesis oleh bakteri metanogen yang mempertahankan nilai pH
cenderung netral hingga 8.
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2. Pengukuran Suhu
Pengukuran suhu dilakukan setiap hari dengan menggunakan
thermometer air raksa. Pengukuran suhu ini diambil selama 30 hari pada 5
sampel yang dipilih secara acak untuk mewakili tiap perlakuan. Pengukuran
suhu dilakukan selama 7 hari pada biodigester 1 (satu). Hasil pengukuran
suhu pada biodigester 1 (satu) menunjukan peningkatan dan penurunan suhu
pada beberapa sampel, seperti yang disajikan pada tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Suhu pada Digester 1
Hari ke1
2
3
4
5
6
7
Rerata Suhu

A5
27
27
28
26
27
26
27
26,71

Perlakuan (C)
B5
C5
D5
27
27
27
25
28
28
27
28
28
27
28
26
27
28
27
26
27
26
26
27
26
26,43
27,57
26,86

E1
27
27
27
26
27
26
26
26,57

Hasil pengukuran suhu pada biodigester 2 (dua) cenderung stagnan
dan tidak berubah sampai pada akhir fermentasi, seperti yang disajikan pada
tabel 4.4, berikut:
Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Suhu pada Digester 2
Hari ke8
9
10
11
12
13
14

A5
27
27
26
26
26
26
26

Perlakuan (C)
B5
C5
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

D5
27
27
26
26
26
26
26

E1
27
27
26
26
26
26
26

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

Hari ke15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Rerata Suhu

A5
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26,13

Perlakuan (C)
B5
C5
D5
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26,08
26,08
26,08

E1
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26,08

Catatan:
A : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 5%
B : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 10%
C : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 15%
D : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 20%
E : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 25%

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat dilihat pada hari ke-8 dan 9
suhu substrat pada tiap perlakuan meningkat menjadi 27C dan menurun
kembali menjadi 26C pada hari ke-10. Naik turunnya suhu ini, dikarenakan
adanya penambahan bahan dan pemindahan substrat dari digester 1 (satu) ke
digester 2 (dua), sehingga pada awal proses fermentasi tahap 2 proses yang
terjadi adalah berlanjutnya proses fermentasi serta proses penyesuaian
lingkungan bakteri baru yang ditambahkan. Rerata suhu selama proses
fermentasi ini berada pada rentang 26C – 28C, rentang suhu ini
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mendukung pertumbuhan bakteri, sesuai dengan rentang suhu mesofilik,
yakni 20C – 40C.
Pada hari ke-10 hingga hari ke-30, suhu tidak mengalami perubahan.
Kenaikan suhu hanya terjadi pada perlakuan A5 (5%) di hari ke-15 menjadi
27C, tetapi kembali turun pada hari ke-16 menjadi 26C. Keadaan suhu
yang demikian, dikarenakan proses fermentasi yang terjadi memasuki tahap
metanogenesis dan pada suhu demikian bakteri dapat bekerja secara optimal
dan menjaga suhu tetap konstan.

3. Lama Pembentukan Biogas
Lama pembentukan biogas diamati pada saat biogas sudah mulai
dihasilkan, ditandai dengan mulai mengembangnya urine bag (tempat
penampung gas). Lama pembentukan biogas pada masing-masing perlakuan
berbeda-beda, seperti yang disajikan pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5 Lama Pembentukan Biogas
Perlakuan
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2

Terbentuk pada
hari ke20
Tidak terbentuk
sampai akhir
15
11
9
10
17
9
10
9
10
11

Perlakuan
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5

Terbentuk pada
hari ke10
10
12
15
17
10
10
9
10
10
10
10
9
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Catatan:
A : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 5%
B : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 10%
C : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 15%
D : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 20%
E : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 25%
Pembentukkan biogas tercepat terjadi pada hari ke-9, sedangkan
proses pembentukkan biogas terlama adalah pada hari ke-20. Lama
pembentukkan biogas ini berkaitan dengan aktivitas metabolisme bakteri,
selama proses fermentasi. Pada perlakuan A2 (5%) tidak ada gas yang
terbentuk, hal dapat dilihat dari urine bag (tempat penampung gas) yang
tidak mengembung (terlampir). Tidak terbentuknya gas pada perlakuan A2,
dapat dikarenakan adanya penyumbatan pada selang urin bag, sehingga gas
yang terbentuk tidak tertampung dan tidak terhitung.

4. Volume Biogas yang Dihasilkan
Pengukuran volume biogas menggunakan prinsip Archimedes,
yakni menghitung volume air yang tumpah pada saat pencelupan
penampung gas dan dianggap merupakan volume gas yang dihasilkan. Hasil
yang diperoleh dikurangi dengan volume wadah (urine bag) yang kosong
atau tidak menampung gas, yakni 13 ml. Hasil pengukuran volume gas,
disajikan dalam table 4.6, berikut:
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Tabel 4.6 Volume Biogas

Perlakuan

Jumlah Volume
Biogas (ml)

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5

7,4
0
35
5,5
12,3
28,4
43,2
34
32,8
18,4
57
26,6
84,6
42,6
62
20,3
21,1
22
31,5
34
41,5
50,4
45,7
41,3
50,6

Perlakuan

Rerata Vol.
Biogas Tiap
Perlakuan (ml)

A

12,04

B

31,36

C

54,56

D

25,78

E

45,9

Catatan:
A : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 5%
B : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 10%
C : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 15%
D : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 20%
E : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 25%
Volume biogas terbanyak dihasilkan pada perlakuan C, dengan
konsentrasi starter 15%. Pada perlakuan ini volume biogas yang dihasilkan
adalah dengan rerata 54,56 ml, sedangkan volume biogas paling sedikit
dihasilkan pada perlakuan konsentrasi starter A (5%), yakni dengan rerata
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31,52 ml. Pada penelitian ini variabel yang berpengaruh adalah konsentrasi
starter, berikut grafik pengaruh konsentrasi starter dalam produksi biogas :

Volume Biogas (ml)

60

54,56
45,9

50
40

31,36
25,78

30
20

12,04

10
0
A (5%)

B (10%)
C (15%)
D (20%)
E (25%)
Perlakuan (Konsentrasi Starter GP-07)
Rata-rata Volume Biogas

Grafik 4.1 Rerata Volume Biogas yang Dihasilkan pada Berbagai
Perlakuan
Pada grafik 4.1 Rerata Volume Biogas yang Dihasilkan pada
Berbagai Perlakuan, terlihat jelas rerata volume biogas yang dihasilkan pada
masing-masing perlakuan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.
Untuk melihat pengaruh konsentrasi starter, terhadap volume biogas yang
dihasilkan berbeda sangat nayat, maka dilakukan analisa statistika One Way
Anova. Syarat melakukan uji One Way Anova, adalah data berdistribusi
normal dan homogen. Oleh karena itu, dilakukan uji normalitas dan
homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi
normal dan merupakan data dari varian yang sama. Berdasarkan uji
normalitas, diketahui bahwa nilai signifikan data, lebih besar dari () 0.05
(terlampir), sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.
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Berdasarkan uji homogenitas, diketahui data tersebut homogen sehingga
memenuhi syarat untuk dilakukan uji Anova. Dari hasil perhitungan
menunjukan bahwa nilai Sig = 0.000, nilai ini lebih kecil dari () 0.05
sehingga dapat disimpulkan konsentrasi starter pada proses pembuatan
biogas memengaruhi volume biogas yang dihasilkan. Untuk melihat
perbedaan nyata pada tiap perlakuan, dilakukan uji lanjutan (post hoc)
Tukey. Uji lanjutan Tukey dihitung dengan menggunakan aplikasi IBM
SPSS Statistics versi 20, dengan taraf signifikan atau tingkat kepercayaan
adalah 95%. Berikut tabel 4.7 hasil perhitungan uji lanjutan Tukey:
Tabel 4.7 Hasil Uji Lanjutan Tukey
Volume Biogas
Tukey HSD
Subset for alpha = 0.05
Konsentrasi Starter
N
1
2
3
5%
5
12,040
20%
5
25,780 25,780
10%
5
31,360 31,360 31,360
25%
5
45,900 45,900
15%
5
54,560
Sig.
,152
,127
,060
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000.

Berdasarkan hasil perhitungan uji lanjutan Tukey, terlihat pada
masing-masing perlakuan menunjukan perbedaan nyata. Hasil Tukey
menunjukkan pada perlakuan C (15%), memiliki perbedaan paling nyata
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan dengan
konsentrasi starter 15%, dapat menghasilkan biogas dengan jumlah yang
signifikan dibandingkan dengan konsentrasi 5%, 10%, 20% atau 25%. Pada
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tabel 4.6 Volume Biogas, menunjukkan pada perlakuan C (15%)
menghasilkan biogas dengan akumulasi volume terbanyak, yakni 54,56 ml.

5. Uji Nyala Api
Berikut data hasil pengamatan uji nyala api, secara kualitatif.
Pengujian nyala api ini dilakukan secara manual dengan menggunakan
pemantik atau korek api sebagai sumber api (gambar terlampir). Hasil uji
nyala api dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8 Hasil Uji Nyala Api
Perlakuan

Uji Nyala Api

Perlakuan

Uji Nyala Api

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ket:
= Api tidak menyala
= Nyala api yang
+
dihasilkan sangat sedikit
Catatan:
-

A : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 5%
B : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 10%
C : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 15%
D : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 20%
E : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 25%
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Pengujian nyala api, menunjukkan gas yang dihasilkan dari tiap
perlakuan dapat menyala. Namun, nyala api yang dihasilkan sangat sedikit.
Hal ini dikarenakan volume biogas yang sangat sedikit. Pada perlakuan A2
tidak ada nyala api yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pada perlakuan A2,
tidak menghasilkan gas selama proses fermentasi.

6. Pengukuran Kandungan Air
Pengukuran kandungan diperoleh dengan menggunakan metode
pengeringan hingga mendapatkan berat yang konstan, hasil pengukuran
kandungan air disajikan dalam tabel 4.9 dibawah ini:
Tabel 4.9 Hasil Pengukuran Kandungan Air

Perlakuan

Kandungan Air

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5

3,75%
4,70%
1,28%
1,12%
0,40%
3,78%
0,49%
2,76%
3,33%
1,26%
0,68%
4,25%
3,62%
3,08%
3,51%
1,45%
2,02%
0,17%
3,41%
0,21%

Perlakuan

Rerata Kandungan
Air Tiap
Perlakuan

A

2,25%

B

2,32%

C

3,03%

D

1,45%
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Perlakuan

Kandungan Air

Perlakuan

Rerata Kandungan
Air Tiap
Perlakuan

E1
E2
E3
E4
E5

2,16%
3,53%
3,56%
3,18%
1,00%

E

2,69%

Catatan:
A : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 5%
B : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 10%
C : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 15%
D : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 20%
E : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 25%
Berdasarkan rerata hasil pengujian kandungan air, substrat biogas
pada perlakuan C (15%) mengandung air yang paling banyak dibandingkan
dengan hasil pengujian kandungan air lainnya, yakni 3,03%. Kandungan air
pada substrat biogas, memengaruhi biogas yang dihasilkan. Hal ini
dikarenakan kandungan air, memengaruhi proses metabolisme bakteri dan
akan memengaruhi kondisi lingkungan dalam digester.

7. Kandungan Bahan Organik
Kandungan bahan organik yang diuji, meliputi Total Solid (TS),
Volatile Solid (VS) dan VFA (Volatile Fatty Acids). Hasil Pengukuran TS
dan VS, diperoleh dengan cara pengeringan sampel dengan variasi suhu
yang berbeda, hingga bahan menjadi abu. Untuk VFA, menggunakan
metode destilasi dan titrasi asam dan basa. Hasil pengukuran kandungan
bahan organik disajikan dalam tabel 4.10 dibawah ini:
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Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Kandungan Bahan Organik
Perlakuan
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5

TS Rerata
(%)
(%)
96,25
95,30
98,72 97,75
98,88
99,60
96,22
99,51
97,24 97,68
96,67
98,74
99,32
95,75
96,38 96,97
96,92
96,49
98,55
97,98
99,83 98,55
96,59
99,79
97,84
96,47
96,44 97,31
96,82
99,00

TS
(gr)
4,81
4,77
4,94
4,94
4,98
4,81
4,98
4,86
4,83
4,94
4,97
4,79
4,82
4,85
4,82
4,93
4,90
4,99
4,83
4,99
4,89
4,82
4,82
4,84
4,95

Rerata
(gr)

4,89

4,89

4,93

4,91

4,89

VS Rerata
(gr)
(gr)
0,036
0,008
0,830 0,409
0,581
0,591
0,360
0,305
0,285 0,324
0,338
0,332
0,368
0,008
0,398 0,249
0,288
0,182
0,287
0,297
0,298 0,279
0,232
0,281
0,107
0,412
0,335 0,287
0,457
0,124

VFA
(g/l)
25,84
15,51
22,15
21,41
7,38
124,79
127,00
42,83
33,97
14,03
147,68
184,60
39,13
51,69
6,65
41,35
14,77
53,90
20,67
5,17
54,64
62,02
33,23
14,77
22,15

Rerata
(gr)

18,46

68,56

85,95

27,17

37,36

Catatan:
A : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 5%
B : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 10%
C : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 15%
D : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 20%
E : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 25%
Nilai Total Solid (TS), Volatile Solid (VS) dan Volatile Fatty Acid
(VFA), merupakan kandungan bahan organik yang sangat penting sebagai
parameter keberhasilan pembentukan biogas. Berdasarkan hasil perhitungan
nilai TS dan VS, nilai TS pada perlakuan A (5%), B(10%), dan E (25%)
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adalah 4,89 gram, pada perlakuan C (15%) nilai TS adalah 4,93 gram dan
pada perlakuan D (20%) nilai TS adalah 4,91 gram. Sedangkan nilai VS
pada perlakuan A (5%) adalah 0,409 gram, B(10%) adalah 0,324 gram, C
(15%) adalah 0,249 gram, D (20%) adalah 0,279 gram dan E (25%) adalah
0,287 gram. Perbandingan nilai TS dan VS dapat dilihat pada grafik 4.2,
berikut:

Kandungan bahan organik (gr)

6
5
4
3

TS (Gram)

2

VS (Gram)

1
0
A (5%)

B (10%)

C (15%)

D (20%)

E (25%)

Perlakuan (Konsentrasi Starter GP-07)

Grafik 4.2 Nilai TS dan VS
Pada grafik 4.2 Nilai TS dan VS, dapat dilihat nilai TS lebih tinggi
dibandingkan nilai VS. Hal ini dikarenakan VS merupakan bahan organik
hasil pengabuan dari hasil pengukuran TS.
Berdasarkan hasil perhitungan akhir nilai VFA terendah ke tinggi
secara berturt-turut adalah sebagai berikut (lih. Tabel 4.8): perlakuan A(5%)
18.46 gr/l, perlakuan D (20%) 27.17 gr/l, perlakuan E (25%) 37.36 gr/l,
perlakuan B (10%) 68,52 gr/l dan tertinggi adalah perlakuan C (15%) 85,9
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gr/l. Perbandingan nilai VFA pada tiap perlakuan ini dapat dilihat pada
grafik 4.3, berikut:
100
90
Jumlah VFA (gr/l)

80
70
60
50
40

Nilai Rerata VFA (gr/l)

30
20
10
0
A (5%) B (10%) C (15%) D (20%) E (25%)
Perlakuan (Konsentrasi Starter GP-07)

Grafik 4.3 Nilai Rerata VFA pada Tiap Perlakuan

Semakin rendah nilai TS dan VS, maka semakin banyak gas yang
dapat

dihasilkan.

Sedangkan,

semakin

tinggi

nila

VFA,

maka

mengindikasikan semakin tinggi proses fermentabilitas yang terjadi. Dari
grafik 4.3 Nilai Rerata VFA pada Tiap Perlakuan, dapat dilihat nilai VFA
tertinggi terdapat pada perlakuan C (15%), hal ini mengindikasikan
tingginya proses fermentabilitas pada perlakuan C (15%) dan berpengaruh
terhadap jumlah volume biogas yang ada.

8. Pengukuran C-Organik
Pengukuran C-Organik dilakukan dengan menggunakan metode
Walkey and Black. Semakin tinggi kandungan C-organik pada susbtrat
biogas akan memengaruhi kandungan N-total. Tingginya kandungan N-total
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akan memengaruhi volume biogas yang dihasilkan, dengan kualitas dan
kuantitas yang mendukung untuk digunakan sebagai bahan bakar renewable
menggantikan bahan bakar fosil. Hasil pengukuran C-Organik dapat dilihat
pada tabel 4.11, berikut:
Tabel 4.11 Hasil Pengukuran C-Organik
Perlakuan

Jumlah C-Organik

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5

1,29%
1,54%
2,18%
2,34%
1,24%
1,29%
1,98%
0,88%
0,73%
1,29%
1,28%
2,13%
2,81%
1,88%
0,77%
0,75%
1,95%
3,36%
2,46%
0,97%
0,95%
2,40%
1,10%
2,30%
1,61%

Catatan:
A : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 5%
B : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 10%
C : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 15%
D : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 20%
E : Perlakuan perbedaan konsentrasi starter 25%

Rerata

1,72%

1,23%

1,77%

1,90%

1,67%
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Perbadingan rerata nilai C-organik pada tiap perlakuan, dapat dilihat
pada grafik 4.4 berikut ini:
2
1,8

Nilai C-Organik

1,6
1,4
1,2
1
0,8

Rerata Nilai C-Organik (%)

0,6
0,4
0,2
0
A (5%) B (10%) C (15%) D (20%) E (25%)
Perlakuan (Konsentrasi Starter GP-07)

Grafik 4.4 Perbandingan Nilai C-Organik pada Tiap Perlakuan
Pada grafik 4.4, dapat dilihat kandungan nilai C-organik dari tinggi
ke rendah secara berturut-turut adalah D (20%), C (15%), A (5%), E (25%)
dan B (10%). Dari grafik, dapat dilhat volume starter tidak memengaruhi
kanudngan C-organik. Hal ini dikarenakan, kandungan C-organik juga
dipengaruhi oleh kandungan air, nilai TS (Total Solid), VS (Volatile Solid),
dan VFA (Volatile Fatty Acid) pada tiap perlakuan.

B. Pembahasan
1. Perlakuan Awal Rumput Gajah Ternak (Pennisetum purpureum)
Menurut Ambriyanto (2010), tanaman biomassa secara umum terdiri
dari selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selulosa merupakan polisakarida
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yang berbentuk rantai linear, hal ini yang menyebabkan selulosa bersifat
kristalin dan tidak mudah larut. Hemiselulosa adalah polimer polisakarida
komplek yang mirip dengan selulosa, tetapi memiliki sifat yang lebih mudah
larut dibandingkan dengan selulosa, sedangkan lignin merupakan polimer
aromatik terbanyak didunia.
Untuk mendegradasi ke-3 senyawa kompleks ini dilakukan
perlakuan awal untuk memudahkan proses hidrolisis. Perlakuan awal ini
berupa pencacahan secara manual, sehingga ukuran rumput gajah yang akan
digunakan lebih kecil. Selanjutnya, adalah penghancuran menjadi ukuran
yang lebih kecil lagi dengan menggunakan belender, hal ini dilakukan untuk
memudahkan penelitian yang dilakukan dalam skala laboratorium. Proses
pengeringan pada suhu 100C selama ± 3 jam, bertujuan untuk
mendegradasi polimer menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga
mempercepat proses hidrolisis dan membantu kerja bakteri. Lignin
merupakan perekat antara selulosa dan hemiselulosa, sehingga dengan
pemanasan dapat mendegradasi lignin terlebih dahulu dan memudahkan
mendegradasi selulosa dan hemiselulosa yang didegradasi menggunakan
bakteri selulolitik, salah satunya adalah Bacillus sp., adanya perlakuan awal
ini memengaruhi lamanya proses terbentuknya biogas, sehingga proses
pembentukkan biogas menjadi lebih cepat.
Selain megandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin, rumput gajah
juga mengandung protein kasar sebanyak 10,2%. Proses pemanasan dengan
menggunakan oven pada suhu 100C selama ± 3 jam, akan menyebabkan
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protein mengalami koagulasi yang merupaka tahapan lanjutan dari proses
denaturasi protein ketika dipanaskan pada suhu 50C atau lebih (Poedjiadi,
2005). Protein yang tersusun dari asam amino yang tersusun atas molekul C,
H, O, dan N akan terurai dan menurunkan kandungan protein yang
terkandung didalam rumput gajah ternak yang digunakan. Dengan demikian,
membantu

kerja

bakteri

pada

proses

hidrolisis

dan

asidogenesis

menguraikan bahan organik kompleks.

2. Pengukuran Derajat Keasaman (pH)
Derajat keasaman (pH), merupakan salah satu faktor lingkungan
yang sangat memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan bakteri
pada proses fermentasi pembentukan gas metan (biogas). Oleh karena itu,
pH awal pada tiap perlakuan diatur sama, yakni 5 dengan tujuan mendukung
dan mempercepat proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri Bacillus sp.
dan Lactobacillus pada proses hidrolisis, dan asidogenesis pada digester 1
(satu).
Berdasarkan

hasil

pengukuran

pH

yang

dilakukan

dengan

menggunakan pH indikator universal, pH awal substrat rumput gajah ternak
adalah 6 sehingga dilakukan penambahan H2SO4 10% hingga pH substrat
menjadi 5. Selama proses fermentasi pada digester 1 (satu), tidak dilakukan
pengukuran pH kembali dikarenakan proses fermentasi adalah fermentasi
anaerob sehingga harus benar – benar kedap udara. Akibatnya pH substart
tidak diketahui apakah menurun atau meningkat selama proses fermentasi
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tahap pertama (7 hari). Pengukuran pH dilakukan kembali pada hari ke-7
pada saat proses pemindahan substrat dari digester 1 (satu) ke digeseter 2
(dua), dari hasil pengukuran pH menunjukan substrat rumput gajah
cenderung netral dan basa. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator
proses pembentukan biogas berlanjut dari tahap hidrolisis, dan asidogenesis
ke tahap asetogenesis dan metanogenesis, yakni tahapan pembentukan gas
metan. Hal ini sesuai dengan Al Saedi et al., (2008) yang menyatakan
interval optimal pH pada tahapan metanogen dalam menunjang proses
Anaerobic Digestion adalah 7 – 8, sedangkan pada tahapan asidogenik
memiliki pH optimum yang lebih rendah.
Indikator lain yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses
fermentasi, adalah aroma harum yang keluar selama proses fermentasi.
Aroma harum yang keluar, seperti aroma gula/madu dan merupakan aroma
yang khas. Secara keseluruhan pH akhir pada proses fermentasi menunjukan
pH cenderung netral, hal ini mendukung proses pembentukan biogas yang
akan mengalami produksi yang baik pada pH 7 (netral). Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachry, et al. (2004) yang
menunjukan bahwa semakin netral pH, maka semakin tinggi pula CH4 yang
dihasilkan, sedangkan CO2 yang dihasilkan akan semakin rendah, inilah
yang menyebabkan nilai pH cenderung netral daripada asam. Hal ini juga
diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yonathan, et al. (2013) dan
Sanjaya, et al. (2015) yang mendapatkan hasil kisaran pH 6,7 – 7,7. Kisaran
pH yang demikian mendukung perkembangan bakteri metan (metanogen)
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yang dapat tumbuh dengan baik pada pH tersebut, dimana bakteri perombak
asam asetat dapat bekerja secara optimal. Hal ini dikarenakan, pada
lingkungan yang terlalu asam (< 7) atau sangat basa (> 8) dapat terbentuk
ion NH4+ atau ammonia bebas (NH3) yang bersifat racun bagi bakteri
metanogen dan menjadi inhibitor bagi proses fermentasi yang dilakukan
oleh bakteri metan. Sehingga, pada saat proses fermentasi sangat penting
untuk menjaga pH optimum didalam digester dengan menambahkan larutan
buffer atau dapat menggunakan kapur (CaCO3).

3. Pengukuran Suhu
Dalam proses pembentukan biogas, membutuhkan suhu tertentu
untuk mendukung bakteri pengolah limbah tumbuh dan berkembang secara
optimal. Dalam penelitian ini bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus
sp., Bacillus sp., Methanobacterium sp., dan Methanococcus sp. dimana tiap
bakteri memliki peran dalam proses fermentasi pembentukan biogas.
Lactobacillus sp., dan Bacillus sp., berperan dalam proses hidrolisis,
asidogenesis dan asetogenesis, ke-tiga tahap ini merupakan tahapan yang
sangat penting untuk mendukung terbentuknya gas metan. Berdasarkan
Greene (2014), suhu yang tepat dalam proses mendukung tahap hidrolisis
adalah 25C, sedangkan asidogenesis dan asetogenesis adalah 25C - 30C.
Berdasarkan hasil pengukuran suhu yang dilakukan setiap hari selama 7 hari
pada biodigester 1 (satu) rata-rata suhu adalah 26C – 27C. Keadaan suhu
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yang demikian, mendukung terjadinya proses fermentasi oleh bakteri
Lactobacillus sp., dan Bacillus sp. untuk dapat bekerja secara optimal.
Berdasarkan hasil pengkuran suhu hari ke-8 hingga hari ke-30 pada
digester 2 (dua) menunjukan suhu ± 26C, hal ini sesuai dengan Al Saedi et
al. (2008) yang meyatakan proses metanogenesis terjadi secara optimal pada
rentang suhu 25C - 30C didalam digester. Pada tahapan proses
pembentukan gas metan, diperoleh rentang suhu 26C - 27C. Berdasarkan
rentang suhu ini bakteri-bakteri yang berperan dalam proses pembentukan
gas metan, masuk dalam kelompok bakteri mesofilik yang dapat bekerja
optimal pada rentang suhu 25C - 45C. Suhu yang demikian sesuai dengan
suhu negara Indonesia yang beriklim tropis.

4. Lama Pembentukan dan Volume Biogas
Produksi biogas dari rumput gajah ternak meliputi 4 tahap, yaitu
hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Pada tahapan
hidrolisis, merupakan tahap yang sangat penting, yakni mengubah bahan
organik kompleks (polymer) menjadi bahan organik yang lebih kecil (monodan oligomers), dengan adanya perlakuan awal pada rumput gajah ternak,
sebelum proses fermentasi membantu mempercepat proses pembentukan
biogas. Hal ini dikarenakan, pada perlakuan awal dengan proses
penghancuran dan pengeringan dengan oven bahan organik kompleks
seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin, serta protein sudah mengalami
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denaturasi terlebih dahulu, sehingga memudahkan kerja bakteri hidrolitik
dalam menguraikan bahan organik kompleks tersebut.
Lama pembentukan biogas pada masing-masing perlakuan berbedabeda. Gas terbentuk pertama kali pada hari ke-9, hal ini terlihat dari kantong
urin bag yang mulai mengembang pada sampel A5, B5, D5, dan E5.
Selanjutnya biogas terbentuk kembali pada hari ke-10, 11, 12, 15, 17 dan 20,
perbedaan lama pembentukan biogas ini dapat dipengaruhi karena
perbedaan lama aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh masing-masing
bakteri pada tiap digester, berkaitan dengan fase pertumbuhan bakteri.
Pada hasil penelitian lama pembentukan biogas (lih. 4.5 Lama
Pembentukan Biogas) rata-rata pembentukan biogas terjadi pada hari ke-9
dan hari ke-10, hal ini dikarenakan bakteri mulai aktif memanfaatkan
substrat sebagai sumber energi untuk memperbanyak diri dan melakukan
fermentasi. Hal ini diperkuat, dengan penelitian yang dilakukan oleh
Febriansyah (2011) yang menyatakan pada hari ke-3 sampai hari ke-10
merupakan rentang hari pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial. Pada
fase ini, bakteri aktif membelah dan memperbanyak diri, sehingga
meningkatkan proses fermentasi dan memanfaatkan substrat sebagai sumber
energi untuk metabolisme dalam sel.
Volume biogas terbanyak dihasilkan pada perlakuan C dengan
konsentrasi 15%, yakni sebanyak 54,56 ml. jumlah volume ini lebih banyak,
bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah
volume biogas yang dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan TS (Total
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Solid), VS (Volatile Solid) dan VFA (Volatile Fatty Acids). Semakin rendah
nilai TS, dan VS, maka semakin tinggi volume biogas yang dihasilkan.
Semakin tinggi nilai VFA, maka semakin tinggi pula biogas yang dihasilkan.
Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niu, et al.
(2015) terkait jumlah volume biogas yang dihasilkan dengan menggunakan
susbstrat rumput gajah ternak, pada penelitian ini jumlah volume biogas
yang dihasilkan tergolong sangat sedikit, hal ini dikarenakan jumlah substrat
yang digunakan tidak penuh pada digester atau terlalu sedikit sehingga gas
yang dihasilkan tetap didalam digester dan tidak tertampung pada urin bag
sebagai tempat penampungan gas. Selain itu, faktor lainnya adalah
dikarenakan saluran selang gas dari digester ke urin bag tersumbat akibat
proses pemindahan bahan secara manual dari digester 1 (satu) ke digester 2
(dua), sehingga gas tidak mengalir ke tempat penampungan gas.

5. Uji Nyala Api
Uji nyala api bertujuan untuk mengetahui gas yang dihasilkan
merupakan gas metan yang dapat digunkan sebagai sumber energi alternatif
pengganti bahan bakar fosil. Uji nyala api, dilakukan secara manual dengan
langsung menghubungkan gas yang dihasilkan dengan sumber nyala api.
Sebagai indikator gas tersebut merupakan gas metan adalah apabila gas
didekatkan dengan sumber nyala api yang menyala, maka api akan menyala
lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya.
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Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan diketahui gas yang
dihasilkan merupakan gas metan, hal ini terbukti dari nyala api yang
semakin membesar setelah ditambahkan dengan gas yang tertampung
(terlampir). Uji nyala api ini dilakukan pada akhir penelitian, hal ini
dikarenkan jumlah gas yang sangat sedikit, sehingga tidak ada pengujian
nyala api pada awal terbentknya gas. Dari hasil pengamatan yang dilakukan,
gas yang dihasilkan tidak berbau sehingga tidak terdektesi melalui indra
penciuman. Selain itu, dikarenakan gas yang dihasilkan sangat sedikit
akibatnya nyala api yang membesar hanya dapat teramati sebentar saja.

6. Pengukuran Kandungan Air
Kandungan air pada proses fermentasi juga memengaruhi kualitas
gas yang dihasilkan. Pada awal perlakuan, masing-masing sampel
ditambahkan air dengan perbandingan 1 : 2, dengan berat bahan pada
digester 1 (satu) adalah 64 gr dan pada digester 2 (dua) adalah 16 gr,
sehingga diperoleh masa total bahan adalah 80 gr. Pada awal perlakuan
berat sampel yang semula adalah 12 kg setelah proses pengeringan,
mengalami penurunan masa menjadi 2 kg, hal ini menunjukkan adanya
pengurangan kandungan air didalam rumput gajah yang digunakan dan
memudahkan pendegradasian bahan organik pada substrat. Starter yang
digunakan mula-mula direndam dalam air selama ± 4 jam dengan tujuan
mendorong bakteri yang diawetkan dalam bentuk tanah kering dapat
beradaptasi dengan lingkungan dan dapat bekerja secara maksimal.
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Penambahan air juga bertujuan sebagai cadangan air yang dibutuhkan oleh
bakteri selama proses fermentasi, dikarenakan kandungan air dalam substrat
yang berkurang akibat proses pengeringan pada awal perlakuan. Starter
yang terlarut dalam air, dicampurkannya pada rumput gajah yang sudah
mengalami perlakuan awal, hasil pencampuran diaduk secara merata
sehingga semua basah dengan air yang mengandung starter.
Berdasarkan hasil perhitungan kandungan air dari substrat hasil
proses fermentasi kandungan air terbanyak terdapat pada perlakuan C (15%),
yakni 3,03%. Sedangkan kandungan air paling sedikit pada perlakuan D
(20%), yakni 1,45%. Perbedaan kandungan air ini dapat terjadi dikarenakan
pada saat pengambilan sampel pada beberapa perlakuan sampel yang
diambil adalah sampel yang menggumpal dan basah, sedangkan pada
beberapa sampel lain adalah sampel yang tidak menggumpal.
Kandungan air pada substrat ini memengaruhi proses fermentasi
yang terjadi, hal ini dikarenakan media yang memiliki kandungan air yang
tinggi merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Hal ini sesuai
dengan Hall (1970 ) dalam Yunus (2009), yang menyatakan kandungan air
yang tinggi merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikrobia.
Pertumbuhan mikrobia yang baik, meningkatkan pula aktivitas mikrobia
memecah substrat dari susunan polisakarida menjadi monosakarida, lipid
menjadi gliserol, dan protein menjadi asam amino pada tahap hidrolisis.
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7. Kandungan Bahan Organik
Pengukuran kandungan bahan organik, merupakan parameter yang
digunakan untuk melihat keberhasilan produksi biogas pada tiap digester.
Kandungan bahan organik digunakan untuk mengetahui sisa bahan atau
limbah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi. Total
Solid (TS), merupakan jumlah padatan kering atau sampel yang telah
mengalami proses pengovenan dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
sedangkan Volatile Solid (VS) merupakan hasil dari proses pembakaran
kandungan padatan kering (TS). Selain TS dan VS, terdapat juga VFA
(Volatile Fatty Acids) yang merupakan indikator stabilitas proses fermentasi
(Anaerobic Digestion) didalam digester.
TS dan VS digunakan sebagai salah satu indikator, dalam proses
pembuatan biogas. Nilai VS ini menunjukkan adanya proses degradasi
bahan yang dilakukan oleh bakteri non-metanogen pada awal proses
fermentasi, sehingga mengoptimalkan produksi gas metan.
Berdasarkan nilai TS dan VS yang sudah disajikan (lih. Tabel 4.9),
terlihat pada perlakuan C (15%) memiliki nilai TS dan VS yang paling
rendah, hal ini dapat menunjukkan bahwa pada perlakuan C (15%) bakteri
dapat mendegradasi bahan lebih banyak dan meningkatkan volume gas yang
dihasilkan. Hal ini terbukti dengan volume gas yang dihasilkan pada
perlakuan C (15%) lebih banyak bila dibandingkan pada perlakuan lainnya
(lih. tabel 4.6 dan grafik 4.1). Berdasarkan hasil perhitungan TS dan VS
yang telah dilakukan, terlihat pada perlakuan D (20%) memiliki nilai TS
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yang paling tinggi, hal ini mengindikasikan rendahnya proses degradasi
bahan yang dilakukan oleh bakteri, sehingga menyebabkan rendahnya pula
biogas yang dihasilkan. Berdasarkan nilai presentase TS rata-rata diperoleh
nilai TS diatas 90%, hal ini yang memengaruhi produksi biogas yang rendah,
dikarenakan nilai persentase yang tinggi mengindikasikan banyaknya
substrat yang belum terdegradasi secara sempurna.
VFA diproduksi selama tahapan asidogenesis, VFA berperan dalam
mengendalikan stabilitas proses AD (Anaerobic Digestion) yang terjadi.
Tingginya nilai VFA ini mengindikasikan kemudahan suatu protein
terutama karbohidrat didegradasi oleh mikroba. Semakin tinggi nilai VFA,
maka semakin tinggi pula fermentabilitasnya. Bila dibandingkan dengan
volume gas yang dihasilkan pada perlakuan C (15%), hal ini terbukti
demikian dengan jumlah volume biogas yang dihasilkan pada perlakuan C
(15%) merupakan jumlah volume biogas terbanyak, diikuti dengan
perlakuan E (25%). Berdasarkan nilai TS, VS dan VFA jumlah bahan
organik yang terkandung dalam substrat biogas dari rumput gajah ternak
(Pennisetum purpureum), memiliki nilai TS, VS, dan VFA yang besar.
Berdasarkan Sanjaya et al. (2015), semakin besar kandungan organik pada
suatu bahan atau limbah, maka akan semikin mudah untuk diuraikan.
Sehingga, bila bahan atau limbah ini terbuang kelingkungan tidak akan
menyebabkan pencemaran karena mudah untuk diuraikan oleh bakteri yang
ada pada lingkungan.
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8. Pengukuran C-Organik
C-Organik adalah bahan organik yang merupakan kumpulan dari
senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami
proses dekomposisi oleh mikrobia yang ada didalamnya, dalam hal ini
adalah bakteri non-metanogen dan metanogen yang terlibat dalam proses
AD (Anaerobic Digestion). Pengukuran C-Organik ini menggunakan bahan
dasar dari Slurry biogas pada masing-masing perlakuan dan dengan
menggunakan metode Walkley and Black. Pada metode ini menggunakan
prinsip bahan organik yang mudah teroksidasi. Dari tabel 4.11 Hasil
Pengukuran C-Organik pada perlakuan D (20%) memiliki kandungan Corganik terbanyak, dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini
mengindikasikan jumlah bahan atau substrat biogas pada perlakuan ini
mengalami dekomposisi terbanyak oleh bakteri, tetapi bila dibandingkan
dengan jumlah volume biogas yang dihasilkan pada perlakuan D (20%)
hanya menghasilkan 25,78 ml, lebih sedikit daripada perlakuan B (10%), C
(15%) dan E (25%). Hal ini dikarenakan jumlah bahan yang terdekomposisi
tidak hanya dilihat dari kandungan nilai C-organik tetapi juga dari nilai TS,
VS dan VFA. Dari tabel 4.8 Hasil Perhitungan Kandungan Bahan Organik,
dapat dilihat pada perlakuan D (20%), nilai TS dan VS lebih tinggi daripada
perlakuan lainnya, meskipun nilai VFA yang terkandung lebih rendah
daripada perlakuan B (10%), C(15%), dan E (25%), yakni 27,17 gr/l. Faktor
inilah yang menyebabkan jumlah volume biogas yang dihasilkan pada
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perlakuan D (20%), sangat sedikit meskipun kandungan C-organiknya
tinggi.
Kandungan C-organik ini, merupakan salah satu indikator yang
penting dalam menentukan produktivitas biogas. Semakin tinggi kandungan
C-organik, maka volume biogas yang dihasilkan akan semkin banyak, hal
ini dikarenakan kandungan C-organik akan memengaruhi jumlah CH4 yang
terbentuk. Semakin banyak atom C, yang berikatan dengan atom H, maka
semakin banyak pula CH4 yang dihasilkan dengan demikian semakin
banyak biogas yang dihasilkan (lih. Gambar 2.7).
Akumulasi jumlah C-Organik yang sedikit pada penelitian ini, dapat
dikarenakan masa biomassa (rumput gajah) yang digunakan hanya sedikit
saja. Selain itu, nilai VS yang tergolong rendah, mengindikasikan rendahnya
proses dekomposisi yang terjadi. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahan
organik yang ada pada substrat biogas belum sepenuhnya terdegradasi,
sehingga nilai C-organik pada substrat rumput gajah hanya sedikit saja yang
dapat diukur.

C. Keterbatasan Penelitian
1. Pada penelitian ini perhitungan pH, hanya dilakukan pada awal fermentasi
dan akhir fermentasi, sehingga proses fermentasi tidak dapat teramati
dengan lebih rinci.
2. Pengukuran volume biogas menggunakan prinsip hukum Archimedes
kurang akurat pada penelitian ini, dikarenakan air yang tumpah bisa saja

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

bukan karena tekanan udara dari biogas yang dihasilkan. Akibatnya, bisa
jadi peneliti dapat melakukan kesalahan pada saat pengambilan data.
3. Pada pengukuran bahan organik hanya C-organik saja yang dihitung, dan
kandungan N-total tidak dihitung. Akibatnya, penentuan produktivitas
biogas menjadi kurang maksimal. Akan lebih baik, diketahui nilai N-total,
sehingga dapat memperdalam analysis dalam penelitian ini.
4. Digester 2 tahap yang dirancang pada bagian klep kurang fleksibel untuk
dibuka dan ditutup, sehingga memungkinkan masuknya O2 yang
menyebabkan proses Anaerobic Digestion yang terjadi kurang maksimal.
Sebaiknya, alat yang dirancang pada bagian klep dapat dibuka dan ditutup
secara otomatis, sehingga meminimalisir masuknya O2 dari luar dan
kondisi tanpa oksigen dalam digester tetap terjaga.
5. Pada penelitian ini tidak adanya kontrol, sehingga data perbandingan tiap
perlakuan pada proses pembuatan biogas masih kurang. Akan lebih baik,
jika dalam penelitian juga dibuatkan perlakuan kontrol, sehingga dapat
diperoleh data dengan perbandingan yang lebih tepat.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Penelitian ini terkait dengan produksi biogas dengan memanfaatkan
biomassa serta mikroorganisme tertentu dari kelompok bakteri fermentasi seperti
Bacillus sp., kelompok bakteri asetogenik seperti Lactobacillus dan kelompok
bakteri metan seperti Methanobacterium sp. dan Methanococcus sp. dengan
memanfaatkan prinsip fermentasi dua tahap. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai
sumber refrensi dalam kegiatan pembelajaran, maupun kegiatan praktikum
disekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada materi Bioteknologi
kelas XII. Materi dalam penelitian ini, sesuai dengan acuan kurikulum 2013 yang
sudah direvisi pada tahun 2018, yakni pada KD 3.10 dan 4.10. Adapun dalam KD
3.10 memaparkan mengenai poin yang harus dicapai siswa dalam “Menganalisis
prinsip-rinsip Bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan manusia”. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya biogas dari
rumput gajah ternak (Pennisetum purpureum), yakni mengupayakan kesejahteraan
manusia dengan tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Sedangkan, pada KD
4.10 memaparkan mengenai poin yang harus dicapai siswa dalam “Menyajikan
hasil percobaan penerapan prinsip Bioteknologi konvensional berdasarkan
Scientific method”. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan terkait
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dengan percobaan pembuatan biogas dengan menggunakan fermentasi dua tahap
berdasarkan Scientific method.
Pada kurikulum 2013, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan
pembelajaran dengan mencari tau secara mandiri mengenai materi yang dipelajari.
Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan praktikum di
sekolah. Harapannya dengan melakukan kegiatan praktikum siswa dapat lebih
aktif dan meningkatkan rasa ingin tahu, mengenai materi yang dipelajari. Melalui
kegiatan praktikum juga, diharapkan siswa mampu memahami materi terkait
bioteknologi dan mampu menemukan dan merumuskan konsep bioteknologi dari
hasil percobaan/ praktikum. Selain mampu memahami materi terkait bioteknologi,
diharapkan juga menumbuhkan dan meningkatkan kreatifitas siswa untuk mencari
dan mengembangkan inovasi-inovasi terbarukan mengenai pemenuhan energi
yang semakin langka. Materi yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini
berdasarkan KD 3.10 dan 4.10 , antara lain:
1. Pemanfaatan mikroorganisme dalam pembentukan produk baru
2. Implementasi bioteknologi
3. Dampak bioteknologi
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BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Pola pengaruh volume starter GP-07 terhadap jumlah volume biogas yang
dihasilkan

dari

proses

fermentasi

anaerobik

dua

tahap

dengan

menggunakan bahan dasar rumput gajah ternak adalah tinggi rendah,
dengan titik tertinggi pada perlakuan C (15%), dan terendah pada perlakuan
A (5%) .
2. Volume starter GP-07 yang menghasilkan volume biogas terbanyak adalah
pada perlakuan C dengan konsentrasi starter 15%, yakni 54.56 ml.

B. SARAN
1. Untuk mengetahui secara pasti proses fermentasi yang terjadi, sebaiknya
dilakukan proses perhitungan pH setiap harinya agar dapat mengontrol
keadaan pH fermentasi dengan lebih akurat lagi.
2. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menghitung N-total, hal ini akan
memudahkan

memberikan

tambahan

data

sehingga

memperkaya

pengetahuan dan identifikasi kualitas dan kuantitas biogas yang dihasilkan.
3. Pengukuran volume gas sebaiknya menggunakan metode lain yang lebih
akurat, seperti kromatografi.
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4. Pembuatan biogas dengan menggunakan bahan dasar rumput, memerlukan
waktu fermentasi yang lebih lama dan starter bakteri yang lebih kaya
kandungan bakterinya, sehingga mempercepat proses fermentasi.
5. Pada

penelitian

disertakan

dengan

pembahasan dapat lebih mendalam.

perlakuan

kontrol,

sehingga
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
SILABUS
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/II

Materi Pokok

: Bioteknologi

Pertemuan

: 2 dan 3

Kompetensi Inti (KI)
KI 1:

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2:

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara kawasan regional, dan kawasan
internasional.
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KI 3:

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

KI 4:

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif,
komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah,
serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

(2)
(3)
3.10 Menganalisis 1. Fakta
a. Terdapat banyak
prinsipjenis
prinsip
mikroorganisme
Bioteknologi
yang dapat
dan
dimanfaatkan dalam
penerapannya
Bioteknologi,
sebagai upaya
peningkatan
b. Bioteknologi dapat
kesejahteraan

Kegiatan
Pembelajaran
(4)
Model
Pembelajaran:
1. Discovery
Learning dan
2. Project Based
Learning
(PjBL)
Metode
Pembelajaran

Indikator
(5)
3.10.1 Mengidentifikasi
macam-macam
contoh bioteknologi
konvensional dan
modern
3.10.2 Mengonsepkan
pengertian
bioteknologi secara
umum
3.10.3 Menghubungkan
permasalahan yang

Penilaian
(6)
- Tes
(Pilihan
ganda dan
essay)
- Non Tes
(Keteramp
ilan)

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(7)
2 x 3 JP
(6 x 45
menit)

(8)
Buku
Biologi,
Jurnal
Ilmiah,
Campbell
dan
Internet.
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

(2)
manusia

(3)
diaplikasikan
dibidang pangan,
pertanian,
peternakan, dan
kedokteran,

4.10 Menyajikan
laporan hasil
percobaan
penerapan
prinsipprinsip
Bioteknologi
konvensional
berdasarkan
Scientific
method

c. Pemanfaatan prinsip
bioteknologi untuk
menjaga
ketersediaan energi
seperti pembuatan
Biogas,
d. Tersedianya
Biomassa dalam
jumlah banyak, yang
dapat dimanfaatkan
dalam
pengaplikasian
bioteknologi
pembuatan biogas,

Kegiatan
Pembelajaran
(4)
Discover
Learning:
1. Stimulasi
Peserta didik
diberikan
motivasi dan
pertanyaanpertanyaan
penuntun yang
memfokuskan
peserta didik
pada materi
yang akan
dipelajari pada
hari itu
2. Problem
Statement
Peserta didik
dihadapkan
pada sebuah
kasus, dan
diminta untuk
bekerjasama
mencari solusi

Indikator
(5)
ada dilingkungan
dengan solusinya
menggunakan prinsip
bioteknologi
3.10.4 Mendiferensiasikan
bioteknologi
konvensional dan
modern
3.10.5 Menguraikan
penggunaan
mikroorganisme
dalam bioteknologi
3.10.6 Menyimpulkan
pemanfaatan dan
efek samping
pengaplikasian
bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari
4.10. 1 Merancang laporan
pembuatan
Bioteknologi
konvensional dengan
menggunakan

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(6)

(7)

(8)
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

(2)

(3)

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

(4)
(5)
terhadap
scientific method
e. Sumber energy yang
permasalahan
4.10. 2 Memproduksi produk
yang ada
bioteknologi
tersedia seperti batu
3.
Data
Collection
konvensional terkait
bara, minyak bumi
Peserta didik
energi terbarukan
dan gas alam bersifat
dituntun untuk
(pembuatan biogas)
tidak dapat
mencari bukti- 4.10. 3 Menampilkan hasil
diperbaharui.
bukti atau
percobaan
Bioteknologi sebagai
teori-teori
pembuatan produk
salah satu alternative
pendukung
bioteknologi
pada
solusi
penyedia sumber
yang mereka
energy yang dapat
tawarkan
diperbaharui, dengan
4. Verification
cara pembuatan
Peserta didik
biogas.
diajak untuk
berani
mengungkapka
2. Konsep
pedapat dan
a. Bioteknologi
mempertahank
Konvensional dan
an argument
modern,
terkait usulan
pemecahan
b. Penggunaan
masalah yang

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(6)

(7)

(8)
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Kompetensi Dasar
(2)

Materi Pembelajaran
(3)
Mikroorganisme
dalam Bioteknologi,
c. Manfaat dan efek
samping
pengaplikasian
Bioteknologi dalam
kehidupan seharihari,
3. Prosedur
a. Proses pembuatan
laporan produk
dengan bioteknologi
konvensional,
b. Proses pembuatan
produk bioteknologi
konvensional
(Pembuatan Biogas)

Kegiatan
Pembelajaran
(4)
mereka
tawarkan
5. Generalization
Peserta didik
diajak untuk
menarik
kesimpulan
dari
pembelajaran
pada hari itu
Project Based
Learning
1 Orientasi
peserta didik
pada masalah
Peserta didik
dihadapkan
pada kasus
kelangkaan
energi dan
diminta untuk
memcahkan
masalah

Indikator
(5)

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(6)

(7)

(8)
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Kompetensi Dasar
(2)

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

(3)
(4)
tersebut
4. Metakognisi
2
Mengorganisas
a. Menyimpulkan
ikan peserta
manfaat bioteknologi
didik untuk
dalam menunjang
belajar
kesejahteraan
Peserta didik
manusia,
diajak untuk
masuk dalam
kelompok dan
b. Merekomendasikan
menyusun
pemanfaatan
rancangan
Bioteknologi untuk
project yang
mengatasi
akan mereka
permasalahan
buat
kesejahteraan
3 Membimbing
manusia,
penyelidikan
individu dan
kelompok
c. Merencanakan
Peserta didik
produk dengan
dibimbing
memanfaatkan
unutk dapat
prinsip Bioteknologi
melakukan
dan menyajikannya
penelitian
dalam bentuk
berdasarkan

Indikator
(5)

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(6)

(7)

(8)
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Kompetensi Dasar
(2)

Materi Pembelajaran
(3)
laporan,

Kegiatan
Pembelajaran

(4)
project yang
mereka susun,
yakni
d. Mengkombinasikan
pembuatan
sifat mikroorganisme
Biogas
dan bahan tertentu
4 Mengembangk
untuk menciptakan
an dan
Biogas dengan
menyajikan
memanfaatkan
hasil karya
prinsip bioteknologi
Peserta didik
dituntun untuk
yang bermanfaat
dapat
bagi kesejahteraan
melaporkan
manusia.
hasil
penelitiannya
dan
menyajikannya
dengan
menggunaka
scientific
method
5 Menganalisis
dan
mengevaluasi

Indikator
(5)

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(6)

(7)

(8)
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

(2)

(3)

Kegiatan
Pembelajaran
(4)
proses
pemecahan
masalah
Peserta didik
diajak untuk
mengukur
pengetahuan
yang dimiliki
dari hasil
kegiatan
pembelajaran
dengan
menggunakan
soal-soal
pengayaan

Indikator
(5)

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

(6)

(7)

(8)
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Pertemuan

: SMA
: Biologi
: XII/II
: Bioteknologi
: 2 x 3 JP (6 x 45 menit)
: 3 dan 4

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab,
responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara kawasan regional, dan kawasan
internasional.
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis,
spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI 4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara
efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan
solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda
sesuai dengan kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
3.10 Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia
3.10.1 Mengidentifikasi
macam-macam
contoh
bioteknologi
konvensional dan modern
3.10.2 Mongonsepkan pengertian bioteknologi secara umum
3.10.3 Menghubungkan permasalahan yang ada dilingkungan dengan
solusinya menggunakan prinsip bioteknologi
3.10.4 Mendiferensiasika bioteknologi konvensional dan modern
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3.10.5 Menguraikan penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi
3.10.6 Menyimpulkan pemanfaatan dan efek samping pengaplikasian
bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
4.10

Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip
Bioteknologi konvensional berdasarkan Scientific method
4.10. 1 Merancang laporan pembuatan Bioteknologi konvensional
dengan menggunakan scientific method
4.10. 2 Memproduksi produk bioteknologi konvensional terkait energi
terbarukan (pembuatan biogas)
4.10. 3 Menampilkan hasil percobaan pembuatan produk bioteknologi

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran dengan model Discovery Learning dan Project
Based Learning (PjBL), peserta didik diharapkan mampu merumuskan
konsep bioteknologi dan menganalisis pemanfaatan bioteknologi bagi
kesejahteraan manusia. Peserta didik juga diharapkan mampu menyajikan
hasil percobaan yang telah dilakukan dalam bentuk laporan tertulis
berdasarkan penulisan ilmiah, dengan terampil dan mampu meberikan
kontribusi berupa ide dan usulan untuk menjaga dan merawat lingkungan
hidup bagi kesejahteraan manusia, dengan sikap jujur terhadap fakta yang
diperoleh, tekun, disiplin, berani bertanggung jawab, berani dalam
mengemukakan pendapat dan santun dalam penyampaian argument maupun
bertanya.
D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
a. Bioteknologi dapat diaplikasikan dibidang pangan, pertanian,
peternakan, dan kedokteran (Bioteknologi konvensional dan modern),
b. Terdapat banyak jenis mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam
Bioteknologi,
c. Pemanfaatan prinsip bioteknologi untuk menjaga ketersediaan energi
dengan pembuatan Biogas sebagai energi yang dapat diperbaharui,
d. Tersedianya Biomassa dalam jumlah banyak, yang dapat dimanfaatkan
dalam pengaplikasian bioteknologi,
e. Sumber energi yang tersedia seperti batu bara, minyak bumi dan gas
alam bersifat tidak dapat diperbaharui. Bioteknologi sebagai salah satu
alternative penyedia sumber energi yang dapat diperbaharui, dengan
cara pembuatan Biogas.
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2. Konsep
a. Perbedaan Bioteknologi konvensional dan modern,
b. Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi,
c. Manfaat dan efek samping pengaplikasian bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Prosedur
a. Proses pembuatan laporan produk bioteknologi konvensional
berdasarkan Scientific method,
b. Proses pembuatan produk bioteknologi konvensional (pembuatan
biogas).
4. Metakognisi
a. Menyimpulkan manfaat bioteknologi dalam menunjang kesejahteraan
manusia,
b. Merekomendasikan pemanfaatan Bioteknologi untuk mengatasi
permasalahan kesejahteraan manusia,
c. Merencanakan produk dengan memanfaatkan prinsip Bioteknologi dan
menyajikannya dalam bentuk laporan
d. Mengkombinasikan sifat mikroorganisme dan bahan tertentu untuk
menciptakan produk dengan memanfaatkan prinsip bioteknologi yang
bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.
E. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model
:Discovery Learning dan Project Based Learning (PBL)
2. Metode
: Studi literature, Percobaan (Eksperimen), diskusi,
presentasi penugasan, dan ceramah.
F. Media dan Alat Pembelajaran
1. Media
a. Video pemanfaatan bioteknologi konvensional di bidang energi,
pangan dan kesehatan
b. Video permasalahan energi di Indonesia dan di berbagai belahan
dunia
c. Video berbagai macam mikroorganisme dan pemanfaatannya
d. Gambar berbagai jenis bioteknologi konvensional dan modern
e. Lembar penilaian
f. Laptop, LCD, Power Point
g. Lembar Kerja Peserta Didik
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2. Alat Pembalajaran
a. Miniatur unit Biogas
G. Sumber Belajar
Aryulina, Diah, Choirul Muslim, Syalfinaf Manaf. 2011. Biology for Senior
High School Grade XII Semester 2. Jakarta: Penerbit Erlangga
Campbell, Neil A., Jane B. Reece. Lawrence G. Mitchell. 2003. Biology Ed.
5 Jilid 2. Jakarta: Erlangga
Niu, H., Kong, X., Li, L., Sun, Y., Yuan, Z., and Zhou, X., 2015, Analysis of
Biogas Produced from Switchgrass by Anaerobic Digestion,
BioResources 10(4), 7178-7187, pp. 7178 – 7181.
Ningsih, Tri Hatma, 2011, Biogas: Solusi Atasi Krisis Energi,
https://surabaya.tribunnews.com/2011/10/12/biogas-solusi-atasikrisis-energi, diakses tanggal 06 Maret 2019.
Widjojo, Faustina Maureen, 2018, Mirisnya Pemanfaatan Sumber Daya
Indonesia oleh Negara Lain Melalui Kultur Jaringan,
https://www.kompasiana.com/
faustinamaureenwidjojo0090/5b86ca046ddcae6869089313/mirisnyapemanfaatan -sumber-daya-indonesia-oleh-negara-lain-melalui-kulturjaringan?page=2, diakses tanggal 06 Maret 2019.
H. Langkah – langkah Pembelajaran
1. Pertemuan ke-2 (2 x 45 Menit)
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka untuk memulai
pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Guru mempersilahkan peserta didik untuk mengisi kursi kosong
yang ada didepan
 Guru mempersilahkan peserta didik menyiapkan semua alat tulis,
buku catatan dan sumber belajar biologi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Apersepsi
 Guru menampilkan gambar berbagai macam bioteknologi
konvensional, seperti tempe, tahu, yoghurt, yakult, vaksin,
antbiotik, bioethanol, biogas, serta berbagai macam
mikroorganisme yang dapat digunakan dalam pembuatan produk
bioteknologi, dll.
 Guru memberikan pertanyaan penuntun, seperti:
1. „Berdasarkan video, produk bioteknologi yang ditampilkan
masuk dalam kategori konvensional atau modern? Mengapa
demikian?‟
2. „Apa yang menjadi dasar pembeda antara produk bioteknologi
konvensional dan modern?‟
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan dalam
mendukung perkembangan ilmu pengetahuan
 Apabila materi ini dapat di kuasai dengan baik, peserta didik
diharapkan dapat menjelaskan:
 Bioteknologi konvensional dan modern
 Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi
 Manfaat pengaplikasian bioteknologi dalam kehidupan
sehari-hari
 Mengajukan pertanyaan:
 „Bagaimana produk bioteknologi dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan manusia?‟
Pemberian acuan
 Memaparkan materi pembelajaran yang akan dipelajari bersama
 Memaparkan KI, KD, Indikator dan KKM yang harus dicapai
peserta didik
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan peta konsep
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan mekanisme pengalaman belajar sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran

Sintak Model
Pembelajaran
Stimulation
(Stimulasi/Pemberian

Kegiatan Inti (105 Menit)
Kegiatan Literasi
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
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Sintak Model
Pembelajaran
rangsangan)

Kegiatan Inti (105 Menit)
membaca modul yang telah dibagikan
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan
untuk memusatkan perhatian pada topik materi
Bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern dengan cara:
1. Menayangkan video proses pembuatan
keju
2. Menyangkan video proses pembuatan
biogas
Mengajukan pertanyaan:
 “Bagaimana proses pembuatan keju dan
biogas berdasarkan video yang sudah
kalian saksikan?”
 “Perubahan apa yang kalian amati
selama proses pembuatan keju dan
biogas? Mengapa demikian?”
 “Apa peranan mikroorganisme yang
ditambahkan dalam proses pembuatan
keju dan biogas?”
Peserta didik dipersilahkan untuk berpikir dan
menjawab pertanyaan.
3. Menayangkan video mengenai bayi tabung
dan kultur jaringan
Mengajukan pertanyaan:
 “Bagaimana proses pembuatan bayi
tabung?”
 “Apa manfaat dari pemanfaatan kultur
jaringan?”
 “Dari
video-video
yang
telah
ditampilkan, manakah yang merupakan
bioteknologi
konvensional?
dan
manakah yang merupakan bioteknologi
modern? Mengapa?”
Peserta didik dipersilahkan untuk berpikir dan
menjawab pertanyaan.
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Sintak Model
Pembelajaran

Problem Statement
(Pertanyaan/identifikasi
masalah)

Kegiatan Inti (105 Menit)

Peserta didik dipersilahkan untuk berdiskusi
dengan
teman
sebangkunya
terkait
permasalahan dari video yang sudah mereka
lihat bersama. Peserta didik juga dipersilahkan
untuk bertanya atau memberikan pendapatnya
terkait video yang telah ditampilkan.
Critical
Thinking
dan
Creativity
(Kreatifitas)
Berdasarkan
kegiatan
diskusi,
guru
mempersilahkan
peserta
didik
untuk
mengidentifikasi
sebanyak
mungkin
pertanyaan yang berkaitan dengan video yang
telah disajikan dan akan dijawab bersama-sama
dalam kegiatan belajar.
Peserta didik dipersilahkan untuk masuk dalam
kelompok kecil yang telah dibuat. Dalam
kelompok tersebut peserta didik dipersilahkan
untuk berdiskusi terkait permasalahan yang ada
pada LKPD 1 yang dibagikan. Setiap orang
dalam kelompok bertanggung jawab untuk
memberikan pendapat serta solusi terkait
permasalahan yang disajikan.

Data collection
(Pengumpulan data)
dan Data processing
(Pengolahan data)

Permasalahan yang ditampilkan terkait dengan
kelangkaan energi, biteknologi konvensional
dan modern, peranan mikroorganisme dalam
pembuatan bioteknologi konevensional dan
dampak dari pemanfaatan bioteknologi.
Kegiatan
Literasi,
Colaboration
(Kerjasama), dan Critical Thinking
Peserta didik dipersilahkan untuk mencari
berbagai macam alternative jawaban dari
berbagai sumber terpercaya seperti buku
pelajaran Biologi, jurnal ilmiah, atau melalui
internet dengan sumber yang terpercaya dan
dapat dipertanggung jawabkan.
Peserta didik dipersilahkan untuk berdiskusi
dan bekerjasama dalam kelompok untuk
menemukan solusi yang paling tepat.
Peserta didik dipersilahkan untuk menyusun
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Sintak Model
Pembelajaran

Kegiatan Inti (105 Menit)
hasil diskusinya dalam presentasi sederhana
dengan menampilkan solusi yang mereka pilih
disertai
dengan
alasannya,
terkait
permasalahan-permasalahan yang ditampilkan.

Verification
(Pembuktian)

Communication (Komnikasi) dan Critical
Thinking
Peserta didik dipersilahkan untuk melaporkan
hasil temuannya dalam bentuk presesntasi
sederhana
Peserta didik dipersilahkan memberikan
tanggapannya dan solusi yang mereka
diskusikan atas permasalahan yang ada
berdasarkan hasil pencarian mereka.
Peserta didik dari kelompok yang berbeda
dipersilahkan untuk bertanya dan memberikan
jawaban berdasarkan hasil presentasi yang dari
kelompok yang tampil.
Peserta didik dan guru bersama-sama
membahas permasalahan yang ada dan solusi
yang ditawarkan oleh peserta didik.

Generalization
(Menarik kesimpulan)

Communication (Komnikasi) dan Creativity
(Kreativitas)
Peserta didik menyampaikan kesimpulan
berdasarkan permasalahan yang telah dibahas,
dan guru membantu peserta didik dengan
memberikan pertanyaan pendukung seperti:
1. Apa peranan mikroorganisme dalam
pembuatan produk bioteknologi?
2. Bagaimana proses mikroorganisme dapat
mengubah
bahan
menjadi
produk
bioteknologi?
3. Apa perbedaan mendasar dari produk
bioteknologi modern dan konvensional?
4. Apa manfaat yang dapat kita rasakan dari
pemanfaatan bioteknologi?
5. Adakah efek samping dari pemanfaatan
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Sintak Model
Pembelajaran

Kegiatan Inti (105 Menit)
bioteknologi?
Peserta didik dipersilahkan untuk menjawab,
bertanya jawab, dan memberikan pendapat
terkait materi yang telah dibahas.
Peserta didik mencatat resume dari semua
pembahasan yang telah dibahas pada hari itu.
Peserta didik menyelesaikan uji kompetensi
untuk materi Bioteknologi yang dibagikan oleh
guru.

Catatan:
Selama pembelajaran , guru mengamati sikap peserta didik dalam
pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya
diri,
berperilaku
jujur,
tangguh
menghadapi
masalah,
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup (15 Menit)
Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pembelajaran yang
baru diselesaikan, yakni laporan karya ilmiah pembuatan biogas
Guru :
 Peserta
didik
yang
selesai
mengerjakan
tugas
proyek/produk/portofolio/ unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta
diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian.
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja
dan kerjasama yang baik.
 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya dan mempesilahkan peserta didik untuk berdiskusi terkait
pembuatan biogas, alat dan bahan yang dibutuhkan serta bentuk
biodigester yang akan dibuat.
 Guru membagi peserta didik dalam 5 kelompok, dimana masingmasing kelompok bertanggung jawab pada proses pembuatan biogas
dengan konsentrasi starter yang berbeda-beda, yakni 5%, 10%, 15%,
20% dan 25%.
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2. Pertemuan ke-3 (2 x 45 Menit)
Model Pembelajaran : Project Based Learning
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk
memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Melalukan senam pemanasan untuk membangkitkan semangat
peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajran
Apersepsi
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan
materi sebelumnya, yaitu :
 Bioteknologi konvensional dan modern,
 Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi,
 Manfaat dan efek samping pengaplikasian bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari.
 Guru mempersilahkan peserta didik untuk mengamati miniatur
unit biogas yang ditampilkan, dan menganalisa cara kerja unit
biogas tersebut.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari
 Apabila materi ini dapat di kuasai dengan baik, peserta didik
diharapkan dapat menjelaskan:
 Apa yang dimaksud dengan biogas?
 Bagaimana proses pembuatan biogas?
 Tahapan proses terbentuknya gas metan?
 Mengajukan pertanyaan dengan menunjuk salah satu peserta
didik:
 Mengapa biogas dapat menjadi salah satu alternative energi?
Pemberian acuan
 Memaparkan materi pembelajaran yang akan dibahas
 Memaparkan tentang KI, KD, indikator, dan KKM yang harus
dicapai peserta didik
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dan peta konsep
 Pembagian kelompok belajar berdasarkan kelompok yang telah
ditentukan sebelumnya
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Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
 Menjelaskan mekanisme pengalaman belajar sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran

Sintak Model
Kegiatan Inti (105 Menit)
Pembelajaran
Orientasi peserta didik Kegiatan Literasi
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
pada masalah
membaca modul yang telah dibagikan dan
mengingat kembali materi yang telah dipelajari
Guru memberikan gambaran kepada peserta
didik terkait dengan salah satu solusi terkait
dengan kelangkaan energi, yakni mengenai
biogas dengan cara:
1. Menampilkan video kelangkaan energi
yang terjadi di Indonesia
2. Menampilkan video penambangan batu
bara dan minyak bumi yang semakin
menipis ketersediaannya
3. Menampilkan proses pembuatan biogas
secara sederhana
4. Menampilkan kembali miniatur unit
biogas kepada peserta didik
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
menganalisis kemungkinan masalah apa saja
yang terjadi akibat terjadinya kelangkaan energi
yang ada.
Mengajukan pertanyaan:
1. “Biogas
termasuk
dalam
produk
bioteknologi.
Berdasarkan
proses
pembuatannya biogas, digolongkan dalam
jenis
bioteknologi
modern
atau
konvensional? Mengapa?”
2. “Apa saja dampak yang dapat ditimbulkan
dari kelangkaan energi?”
3. “Berdasarkan video yang telah disaksikan,
kira-kira apa solusi yang dapat dilakukan
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Sintak Model
Pembelajaran

Kegiatan Inti (105 Menit)
untuk mengatasi kelangkaan energi yang
terjadi?”
4. “Bagaimana peranan bioteknologi dalam
mengatasi
permasalahan
kelangkaan
energi?”
5. “Apa saja yang berperan dalam proses
pembuatan produk bioteknologi dalam
mengatasi kelangkaan energi?”
Peserta didik dipersilahkan untuk berpikir
sejenak dan menjawab pertanyaan yang
diajukan. Peserta didik juga diperkenankan
bertanya, dan menyampaikan pendapat terkait
kelangkaan energi serta solusinya dengan
memanfaatkan bioteknologi.
Chritical
Thinking
(Kreativitas)

dan

Creativity

Berdasarkan video yang telah ditampilkan, guru
menekan pembelajaran pada proses pembuatan
biogas sebagai salah satu produk untuk
mengatasi kelangkaan energi.
Guru memberikan umpan balik kepada peserta
didik dengan kembali menanyakan,
1. Bagaimana tahapan pembuatan biogas?
2. Apa saja bahan yang dibutuhkan?
3. Indikator apa saja yang perlu diperhatikan
dalam tahapan pembuatan biogas?
Peserta didik dipersilahkan untuk menjawab dan
bertanya, serta berdiskusi secara klasikal terkait
permasalahan ini, serta berbagai tahapan pada
proses pembuatan biogas yang belum dipahami.
Mengorganisasikan
peserta didik untuk
belajar

Communicatin (Mengkomunikasikan)
Peserta didik dipersilahkan masuk kedalam
kelompok yang telah dibagi sebelumnya.
Peserta didik dipersilahkan untuk menyiapkan
alat dan bahan yang telah dibawa dan
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Sintak Model
Pembelajaran

Kegiatan Inti (105 Menit)
disediakan.
Peserta didik diberikan Lembar Kerja Peserta
Didik 2 (LKPD 2)
Peserta didik dipersilahkan untuk memahami
LKPD yang dibagiakan terlebih dahulu, dengan
bantuan guru menjelaskan secara singkat terkait
langkah kerja dalam kegiatan pada hari itu.
Peserta didik yang belum memahami atau
kurang
memahami
dipersilahkan
untuk
bertanya.
Guru mempersilahkan peserta didik yang sudah
memahami untuk menjelaskan dan menjawab
pertanyaan temannya.

Membimbing
penyelidikan individu
dan kelompok

Colaboration (Kerjasama) dan Creativity
(Kreativitas)
Peserta didik dipersilahkan untuk membagi
tugas dan kewajiban masing – masing anggota
dalam kelompok sesuai dengan perlakuan yang
akan dilakukan masing-masing kelompok.
Guru menjelaskan cara kerja pembuatan biogas
secara sederhana kepada peserta didi, sesuai
dengan yang sudah dibagikan pada modul
pembelajaran.
Peserta didik dipersilahkan mencari dan
mengingat
indikator-indikator
yang
memengaruhi proses pembuatan biogas.
Guru menjelaskan secara garis besar indikator
apa saja yang akan diamati oleh peserta didik,
yakni pH, suhu, dan aroma substrat selama
proses pembuatan biogas. Selain itu, sebagai
tambahan volume biogas.
Peserta didik dipersilahkan untuk membaca
panduan pembuatan biogas pada modul yang
telah dibagikan.
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Sintak Model
Pembelajaran

Kegiatan Inti (105 Menit)
Peserta didik dipersilahkan untuk bekerjasama
membuat unit biogas sederhana dalam
kelompok kecil yang telah dibagi.
Peserta didik dipersilahkan untuk membentuk
unit biogas sesuai dengan kebutuhan mereka,
dengan catatan memenuhi syarat sebagai
biodigester dalam pembuatan biogas.
Guru membantu menjelaskan secara garis besar
terkait syarat yang kelayakan biodigester.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
membuat jadwal pemeriksaan biogas setiap
harinya dan waktu yang dibutuhkan dalam
proses pembuatan biogas, dengan catatan
pengamatan berakhir ketika gas sudah mulai
terbentuk.

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Critical Thinking dan Communication
(Mengkomunikasikan)
Peserta didik dipersilahkan untuk menyajikan
hasil penelitiannya berdasarkan LKPD 2 yang
disediakan, dan menampilkan hasil karya
biodigester yang telah dikreasikan.
Peserta didik dipersilahkan untuk berdiskusi
dalam kelompok terkait kelebihan dan
kekurangan biodigester yang dibuat sebagai unit
biogas.
Peserta
didik
dipersilahkan
untuk
mempresentasikan hasil kerja kelompok dan
pengamatan sementara terkait pembuatan biogas
yang dibuat, sebagai hasil sementara.
Guru memberi umpan balik kepada peserta didik
dengan menanyakan:
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan
dalam proses pembuatan biogas dengan
design biodigester yang dibuat?
2. Berdasarkan biodogester yang telah
dibuat, indikator yang mendukung
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Sintak Model
Pembelajaran

Kegiatan Inti (105 Menit)
terbentuknya biogas, apakah sudah
memenuhi syarat secara umum atau
belum? Mengapa?

Menganalisis
dan Critical Thinking, Communication
mengevaluasi proses (Mengkomunikasikan), dan Creativity
(Kreativitas)
pemecahan masalah
Peserta
didik
dipersilahkan
untuk
mempresentasikan
pengamatan
sementara
kelompok mereka dalam proses pembuatan
biogas.
Kelompok
lainnya
dipersilahkan
untuk
memberikan saran, atau mengajukan pertanyaan
terkait presentasi dari kelompok yang
berkesempatan maju.
Guru memberikan masukkan dan saran secara
lisan terkait unit biogas yang telah dibuat secara
umum.
Peserta didik diberikan kesempatan selama 2
minggu untuk mengamati proses terbentuknya
biogas, setelah itu melaporkan hasilnya dalam
bentuk laporan ilmiah berdasarkan Scientific
method.
Catatan:
Selama pembelajaran , guru mengamati sikap peserta didik dalam
pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya
diri,
berperilaku
jujur,
tangguh
menghadapi
masalah,
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan.

Kegiatan Penutup (15 Menit)
Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
 Mengagendakan pekerjaan rumah untuk membuat laporan secara
utuh, setelah biogas terbentuk berdasarkan penulisan ilmiah sebagai
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Kegiatan Penutup (15 Menit)
tugas akhir peserta didik
 Mengagendakan materi atau tugas proyek/produk/portofolio/ unjuk
kerja yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam
sekolah atau dirumah
Guru :
 Memeriksa pekerjaan peserta didik yang baru selesai
 Guru menjelaskan laporan akhir yang harus dikumpulkan peserta
didik, setelah terbentuknya biogas (sesuai dengan Scientific method)
 Peserta
didik
yang
selesai
mengerjakan
tugas
proyek/produk/portofolio/ unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta
diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja
dan kerjasama yang baik.

I.

Penilaian Pembelajaran dan Pengayaan
1. Teknik Penilaian :
a. Keterampilan
1) Mengkreasikan pembuatan unit Biogas (unjuk kerja)
b. Pengetahuan
1) Tertulis LKPD
2) Tertulis essay
3) Penugasan laporan
c. Keterampilan
1) Unjuk Kerja pembuatan biogas
2. Instrumen Penilaian (terlampir)
a. Rubrik penilaian keterampilan (unjuk kerja)
b. LKPD 1 dan LKPD 2
c. Kisi-kisi, soal, kunci, pedoman penskoran essay
d. Format dan rubrik penilaian laporan
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a. Remedial
Peserta didik yang belum menguasai materi (belum mencapai
ketuntasan belajar) akan dijelaskan kembali oleh guru terakit materi
“Bioteknologi”. Guru melakukan penilaian kembali dengan soal yang
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sejenis atau memberikan tugas individu terkait dengan topik yang
telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu
yang disesuaikan, contoh : pada saat jam belajar, apabila masih ada
waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran
selesai).
b. Pengayaan
Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai
materi sebelum waktu yang telah ditentukan, diminta untuk
mengerjaakan soal-soal pengayaan berupa pertanyaan-pertanyaan
yang lebih fenomenal dan inovatif atau aktivitas lain yang relevan
dengan topik pembelajaran “Bioteknologi”. Dalam kegiatan ini, guru
dapat mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik
yang berhasil dalam pengayaan.
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 (DL)
Mata Pelajaran :
Judul :
Tanggal Praktikum :

Nilai :

Sekolah :

Kelompok

:

Nama Anggota

: 1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. ……………………..
5. ..……………………

Kelas/Semester

:

Tujuan

:
-

Alat dan Bahan

Membedakan bioteknologi konvensional dan modern
Menjelaskan pemanfaatan mikroorganisme dalam
bioteknologi
Menyimpulkan keuntungan dan kerugian dari
pemanfaatan
bioteknologi
dalam
mendukung
kesejahteraan manusia

: LKPD dan Alat tulis

Kegiatan :
1. Bacalah kutipan artikel dibawah ini!
2. Diskusikanlah permasalahan yang ada dan jawablah pertanyaan diskusi
pada lembar jawaban yang ada!
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3. Silahkan menggunakan berbagai sumber untuk menjawab pertanyan
diskusi. Sumber yang boleh digunakan adalah sumber terpercaya dan
dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tuliskanlah berbagai sumber yang digunakan pada lembar yang telah
disediakan
ARTIKEL 1

Biogas, Solusi Atasi Krisis Energi
Anton
Kuswoyo
Mahasiswa
S2
Teknik
Lingkungan
ITS
(koeswoyo88@yahoo.com) - Krisis energi kian menjadi-jadi. Hal utama yang
menjadi penyebabnya karena hampir seluruh kegiatan industri, transportasi dan
rumah tangga memakai bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas dan tak
terbaharukan. Di sisi lain, penemuan dan penggunaan energi alternatif non-fosil
masih sangat sedikit. Hal ini tentu perlu upaya untuk menyadari dan memulai
menemukan serta memanfaatkan sumber-sumber energi alternatif yang potensial
dan ramah lingkungan. Salah satu energi sangat potensial dikembangkan adalah
energi
biomassa.
Energi
biomasa
ini
meliputi
kayu,
limbah
pertanian/perkebunan/hutan, komponen organik dari industri dan rumah tangga,
kotoran hewan. Biomassa dikonversi menjadi energi dalam bentuk bahan bakar
cair, gas dan panas.
Teknologi konversi biomassa menjadi bahan bakar padat, cair dan gas,
antara lain teknologi pirolisa (bio-oil), esterifikasi (bio-diesel), teknologi
fermentasi (bio-etanol), anaerobik digester (biogas). Biogas merupakan salah satu
energi alternatif yang dapat digunakan untuk menanggulangi kekurangan minyak
bumi. Di samping itu, biogas merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui
dan proses pembuatannya relatif mudah serta bahan bakunya melimpah. Beberapa
keuntungan yang dapat diperoleh dari pemrosesan biogas antara lain biaya
pengolahannya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak,
sisa pemrosesannya dapat dimanfaatkan untuk pupuk yang bernilai nutrisi lebih
tinggi daripada kotoran ternak segar, dapat mengurangi kerusakan hutan dan
biogas bebas asap. Pada umumnya semua jenis bahan organik bisa diproses untuk
menghasilkan biogas, dan hanya bahan organik (padat, cair) homogen seperti
kotoran dan air kencing hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana.
Manfaat energi biogas sebagai pengganti bahan bakar, khususnya minyak
tanah dan kayu bakar. Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan
sisa kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik
pada tanaman/budidaya pertanian. Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah
hilang gasnya (slurry), merupakan pupuk organik (padat dan cair) yang sangat
kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan, unsur-unsur
tertentu seperti protein, selulose, lignin, dan lain-lain tidak bisa digantikan oleh
pupuk kimia.
Pupuk organik dari biogas telah dicobakan pada tanaman jagung, bawang
merah dan padi. Pupuk ini dapat berupa pupuk kandang dan pupuk cair. Biogas
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memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi dengan murah dan ramah
lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbon dioksida (CO2)
yang ikut memberi kontribusi bagi efek rumah kaca (green house effect) yang
bermuara pada pemanasan global (global warming). Biogas memberikan
perlawanan terhadap efek rumah kaca melalui dua cara, yaitu biogas memberikan
substitusi atau pengganti dari bahan bakar fosil untuk penerangan, kelistrikan,
memasak serta pemanasan, dan methana (CH4) yang dihasilkan secara alami oleh
kotoran yang menumpuk merupakan gas penyumbang terbesar pada efek rumah
kaca, bahkan lebih besar dibandingkan CO2. Pembakaran methana pada biogas
mengubahnya menjadi CO2 sehingga mengurangi jumlah methana di udara. Nah,
sekarang sudah saatnya kita memasyarakatkan biogas sebagai energi alternatif
yang ekonomis ramah lingkungan dan menerapkannya sebagai upaya mengatasi
krisis energi.
Penulis
Sumber
krisis-energi

: Tri Hatma Ningsih
: https://surabaya.tribunnews.com/2011/10/12/biogas-solusi-atasi-
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Pertanyaan Diskusi:
1. Apa dampak dari kelangkaan energi? Jelaskan!
2. Apa saja tindakan manusia yang dapat menyebabkan kelangkaan energi?
3. Apa saja solusi dalam mengatasi kelangkaan energi?
4. Apa itu biogas?
5. Bagaimana tahapan pembentukan biogas?
6. Apa peranan kotoran ternak dalam pembuatan biogas?
7. Apa saja mikroorganisme yang dapat digunakan dalam proses pembuatan
biogas?
8. Mengapa biogas lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan bahan
bakar fosil? Jelaskan!
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KUTIPAN ARTIKEL 2

Mirisnya Pemanfaatan Sumber Daya Indonesia oleh Negara Lain Melalui
Kultur Jaringan
Dewasa ini, para ahli berlomba untuk mengembangkan teknologi untuk
menghasilkan banyak penemuan yang dapat mempermudah hidup manusia.
Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, para ahli mulai
mengembangkan teori-teori menjadi praktik yang terus berkembang dan siap
untuk menjadi solusi bagi beberapa masalah produktivitas dan peningkatan mutu
bahan. Salah satunya pada cabang botani atau ilmu biologi yang mempelajari
tentang tumbuh-tumbuhan.
Totipotensi adalah kemampuan sel untuk menumbuhkan individu baru
dengan sempurna jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Bersifat totipotensi
artinya memiliki potensi penuh, hal ini berarti bahwa setiap sel mempunyai
potensi genetik yang dapat memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi
tanaman lengkap. Sifat totipotensi inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan
individu baru yang memiliki kesamaan sifat dalam waktu yang singkat namun
dengan jumlah yang besar.
Kultur jaringan merupakan salah satu cara pengembangbiakan tanaman
secara vegetatif buatan yang cukup populer. Teknik kultur jaringan merupakan
salah satu contoh bioteknologi modern yang semakin berkembang saat ini,
mengingat dengan teknik kultur jaringan, kita bisa mendapatkan tanaman dalam
jumlah banyak dalam jangka waktu yang singkat. Dengan teknik kultur jaringan
kita juga dapat menambah varietas -- varietas baru.
Teknik kultur jaringan atau Tissue Culture atau Kultur in Vitro, seperti yang kita
kenal sekarang merupkan teknik menumbuhkan bagian tumbuhan, baik berupa
organ, jaringan, bahkan sel yang merupakan unit penyusun terkecil makhluk
hidup dalam bidang apseptik. Apseptik artinya bebas dari mikroorganisme.
Teknik kultur jaringan dilakukan secara invitro atau dalam tabung atau botol.
Kultur jaringan menghasilkan tumbuhan yang lengkap dengan bagian-bagiannya
Meski sudah lama diciptakan, kultur jaringan rupanya masih menjadi
primadona bahkan di negara maju sekalipun. Beberapa negara maju masih
mengandalkan cara ini untuk menghasilkan sumber daya. Namun rupanya, ada
praktik illegal dalam pemanfaatan ini.
Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi
sumber daya yang beragam dan berkualitas pula. Namun agaknya, hal ini
dimanfaatkan negara asing dengan sangat baik tanpa sepengetahuan orang
Indonesia sendiri.
Praktik pencurian sumber daya genetik Indonesia oleh negara lain
sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun nampaknya, belum banyak pihak
yang peduli akan hal ini. Dengan perkembangan teknologi terutama dalam bidang
biologi modern, Suprapedi, Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan bahwa akan
semakin banyak sumber daya genetik Indonesia yang dibawa keluar negeri.
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Dengan dalih melakukan penelitian terhadap sumber daya genetika
Indonesia, peneliti asing menjalankan modusnya. Tanpa sepengetahuan kita,
mereka membawa sampel sumber daya genetik Indonesia untuk dikembangan dan
diproduksi secara komersial di negara mereka. Hal ini tentu saja melanggar
bioetika.
Meski belum ada data pasti mengenai jumlah sumber daya genetik
Indonesia yang berhasil 'dicuri' oleh peneliti asing, namun kita dapat melihat
berapa banyak pendaftaran paten yang dilakukan pihak asing dengan
menggunakan sumber daya dari Indonesia.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia agaknya menjadi salah satu alasan mengapa
hal ini bisa terjadi bahkan bertahun-tahun lamanya. Kita hidup di Indonesia
dengan banyaknya potensi sumber daya alam, sudah selayaknya memajukan
perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh negara lain. Dengan teknologi
dan sumber daya manusia yang memadahi, kita dapat mencegah terjadinya
'pencurian' seperti ini lagi.
Penulis
: Faustina Maureen Widjojo
Sumber
:
https://www.kompasiana.com/faustinamaureenwidjojo0090/5b86ca046ddcae6869
089313/mirisnya-pemanfaatan-sumber-daya-indonesia-oleh-negara-lain-melaluikultur-jaringan?page=2

Pertanyaan Diskusi:
1. Termasuk dalam jenis bioteknologi apakah kultur jaringan? Mengapa
demikian?
2. Apa saja tahapan kultur jaringan pada tumbuhan? dan apa yang
membedakan kultur jaringan pada tumbuhan dengan hewan?
3. Apa saja kerugian dari menggunakan kultur jaringan?
Pertanyaan Umum:
1. Berdasarkan dua artikel diatas, apakah yang membedakan antara
bioteknologi konvensional dan modern? Jelaskan!
2. Apa keuntungan dari pemanfaatan bioteknologi bagi kesejahteraan
manusia?
3. Apa kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan bioteknologi, secara
tidak bertanggung jawab?
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2 (PjBL)
Mata Pelajaran :
Judul :
Tanggal Praktikum :

Nilai :

Sekolah :

Kelompok

:

Nama Anggota

: 1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. ……………………..
5. ..……………………

Kelas/Semester

:

Tujuan

:
-

Membuat produk bioteknologi konvensional, yakni
biogas secara sederhana
Mengaitkan peranan mikroorganisme dalam proses
pembuatan biogas

Alat dan Bahan

: LKPD, alat tulis, starter bakteri GP-07, rumput gajah yang
sudah dihaluskan, gallon bekas, selang 1/4', lem tembak,
pasir, thermometer, pH meter, plastik penampung biogas,
timbangan, alat pengaduk, air, solder dan gelas takar.

Kegiatan

: Membuat Biogas

Cara Kerja
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Hasil Sementara
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Pertanyaan!
1. Apa fungsi GP-07 dalam proses pembuatan biogas?
2. Jelaskan reaksi apa saja yang terjadi selama proses pembuatan biogas?
3. Apa saja indikator yang dapat diamati dan dapat memengaruhi selama
proses pembuatan biogas?
4. Bagaimana jumlah volume GP-07 dapat memengaruhi proses
terbentuknya biogas?
5. Bagaimana perubahan aroma sebelum, selama dan sesudah fermentasi
dalam proses pembuatan biogas?
6. Apakah terjadi perubahan suhu dan pH selama proses pembuatan biogas?
Mengapa demikian?
7. Bagaimana proses fermentasi pada proses pembuatan biogas?

Kesimpulan Sementara
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Lampiran 4
Instrumen Penilaian
A. Penilaian Keterampilan
1. Lembar Pengamatan Keterampilan Siswa oleh Guru
Materi
Nama siswa
Kelas

: _______________
: _______________
: _______________

Ket:
1 : Kurang
2 : Cukup
3 : Baik
PENILAIAN
No.

ASPEK PENILAIAN
1

1

2

3
4
5
6

7

Peserta didik merancang unit
pembuatan biogas
Peserta didik menyiapkan alat yang
dibutuhkan dalam pembuatan unit
biogas sesuai dengan pembagian tugas
yang diberikan
Peserta didik merakit alat yang ada
menjadi unit biogas dua digester
Peserta didik menyiapkan bahan yang
akan digunakan dalam proses
pembuatan biogas
Peserta didik mengamati indikator
keberhasilan pembuatan biogas
Peserta didik mencatat hasil
pengamatan indikator keberhasilan
pembuatan biogas
Peserta didik menyajikan laporan hasil
pembuatan unit dan pengamatan
indikator biogas

2

3
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2. Rubrik Pengamatan Keterampilan Siswa oleh Guru
No.

Aspek Penilaian

1

Peserta didik merancang
unit pembuatan biogas

2

Peserta didik
menyiapkan alat yang
dibutuhkan dalam
pembuatan unit biogas
sesuai dengan pembagian
tugas yang diberikan

3

Peserta didik merakit alat
yang ada menjadi unit
biogas dua digester

Keterangan
1 : Jika peserta didik hanya
menjadi pendengar, selama
proses merancang unit biogas
yang akan digunakan
kelompok
2 : Jika peserta didik
memberikan ide dalam
merancang unit biogas, tetapi
tidak berpartisipasi secara
aktif dalam menyajikan
rancangannya dalam
kelompok
3 : Jika peserta didik
berpartisipasi aktif dalam
mencari dan memberikan ide
kepada kelompok mengenai
rancangan unit biogas yang
akan dibuat
1 : Jika peserta didik
menyiapkan alat yang
dibutuhkan sesuai dengan
kewajibannya, tetapi alat
tersebut tidak sesuai
2 : Jika peserta didik
menyiapkan alat yang
dibutuhkan sesuai dengan
kewajibannya, tetapi alat
tersebut kurang sesuai
3 : Jika peserta didik
menyiapkan alat yang
dibutuhkan sesuai dengan
kewajibannya
1 : Jika peserta didik hanya
melihat proses pembuatan
unit biogas, tanpa
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No.

4

5

Aspek Penilaian

Peserta didik
menyiapkan bahan yang
akan digunakan dalam
proses pembuatan biogas

Peserta didik dapat
mengamati dan mencatat
indikator keberhasilan
pembuatan biogas
selama proses
pembentukan biogas

Keterangan
memberikan kontribusi
2 : Jika peserta didik membantu
merakit, tetapi hanya
memberikan arahan tanpa
terlibat langsung
3 : Jika peserta didik secara aktif
berpartisipasi aktif dalam
membuat merakit alat yang
disiapkan dalam kelompok
menjadi unit biogas secara
lengkap hingga selesai
(sesuai dengan pembagian
tugas)
1 : Jika peserta didik
menyiapkan bahan yang
dibutuhkan sesuai dengan
kewajibannya, tetapi bahan
tersebut tidak sesuai
2 : Jika peserta didik
menyiapkan bahan yang
dibutuhkan sesuai dengan
kewajibannya, tetapi bahan
yang dibawa dalam jumlah
sedikit
3 : Jika peserta didik
menyiapkan bahan yang
dibutuhkan sesuai dengan
kewajibannya dan dalam
jumlah yang cukup untuk
kegiatan pembuatan biogas
1 : Jika peserta didik tidak dapat
membaca indikator
pendukung keberhasilan
pembuatan biogas pada alat
(ex. Thermometer/pH
universal) dengan benar dan
tepat
2 : Jika peserta didik dapat
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No.

Aspek Penilaian

Peserta didik menyajikan
laporan hasil pembutan
dan pengamtannya
dengan menggunakan
scientific method
6

Keterangan
membaca indikator
pendukung keberhasilan
pembuatan biogas pada alat
(ex. Thermometer/pH
universal) dengan benar dan
tepat, tetapi tidak
mencatatnya dengan runtut
dan rapi
3 : Jika peserta didik dapat
membaca indikator
pendukung keberhasilan
pembuatan biogas pada alat
(ex. Thermometer/pH
universal) dengan benar dan
tepat dan mencatatnya secara
runtut dan rapi
1 : Jika peserta didik hanya
menjadi pendegar da tidak
berperan dalam proses
peyusunan dan penyajian
laporan
2 : Jika peserta didik
berpartisipasi dalam proses
pembuatan laporan, tetapi
tidak dalam proses penyajian
laporan
3 : Jika peserta didik
berpartisipasi aktif selama
proses penyusunan dan
penyajian laporan
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A. Penilaian Pengetahuan
1. LKPD 1 dan 2 (terlampir)
2. Essay
a. Tujuan Tes
: Penilaian harian untuk mengukur ketercapaian Kompetensi Dasar (KD) Bioteknologi
b. Kisi – Kisi Soal
No

1

Kompetensi
Dasar
3. 10
Menganalisis
prinsipprinsip
Bioteknologi
dan
penerapannya
sebagai
upaya
peningkatan
kesejahteraan
manusia

Materi

Bioteknologi
konvensional dan
modern

Penggunaan
mikroorganisme
dalam
bioteknologi

Indikator

3.10.1 Menganalisis
perbedaan
bioteknologi
konvensional dan
modern

3.10.2 Menganalisis
penggunaan
mikroorganisme
dalam bioteknologi

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

No. Soal

Siswa mampu memerinci ciriciri bioteknologi konvensional

C4

Essay

1

Siswa mampu menguraikan ciriciri bioteknologi modern

C4

Essay

2

Siswa mampu menguraikan
peranan mikroorganisme dalam
proses pembuatan bioteknologi

C4

Essay

3

Indikator Butir Soal
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No

2

`

Kompetensi
Dasar

4. 10
Menyajikan
laporan hasil
percobaan
penerapan
prinsipprinsip
Bioteknologi
konvensional
berdasarkan
Scientific
method

Materi

Indikator

Indikator Butir Soal

Manfaat dan efek
samping
pengaplikasian
bioteknologi
dalam kehidupan
sehari-hari

Siswa mampu memproyeksikan
dampak positif dari pemanfaatan
3.10.3 Menyimpulkan bioteknologi dalam kehidupan
sehari-hari
manfaat dan efek
samping
pengaplikasian
bioteknologi dalam
Siswa mampu menentukan
kehidupan sehari-hari dampak negatif dari
pemanfaatan bioteknologi bagi
kesejahteraan manusia

Proses pembuatan
laporan produk
bioteknologi
konvensional
berdasarkan
Scientific method

4.10.1 Merancang
laporan pembuatan
Bioteknologi
konvensional dengan
menggunakan
scientific method

Siswa mampu membuat laporan
hasil penelitian sesuai dengan
format laporan tertulis
berdasarkan Scientific method

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

No. Soal

C5

Essay

4

C3

Essay

5

C6

Laporan

Laporan
Tertulis
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c. Soal Essay
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. Bagaimana ciri – ciri bioteknologi konvensional?
2. Bagaimana ciri – ciri bioteknologi modern?
3. Jelaskan peranan mikroorganisme didalam proses pembuatan produk
bioteknologi dan alasan menggunakan mikroorganisme dalam
bioteknologi!
4. Sebut dan jelaskan dampak positif dari pemanfaatan bioteknologi dalam
menghasilkan suatu produk!
5. Jelaskan dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari!
d. Kunci jawaban
No. Soal

Jawaban

1

Ciri – ciri bioteknologi konvensional:
1. Sudah ada sejak awal peradaban
2. Menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh
mikroorganisme, berupa senyawa kimia atau bahan
pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia
3. Menggunakan alat dan bahan sederhana
4. Proses dan hasilnya kurang steril, hasilnya sedikit, dan
kualitas belum terjamin

2

Ciri – ciri bioteknologi modern:
1. Berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi
DNA
2. Menggunakan mikroorganisme, makroorganisme, atau
bagian – bagiannya untuk memperbaiki dan
meningkatkan kinerja genetik organisme yang dapat
dimanfaatkan oleh manusia
3. Menggunakan peralatan modern dengan berbagai
teknologi, misalnya menggunakan mesin isolasi,
teknologi hibridoma, kloning, rekayasa biokimia, dan
rekayasa genetika
4. Proses dan hasilnya steril, mampu memproduksi
banyak dalam waktu cepat dan kualitas terstandarisasi
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No. Soal

Jawaban

3

Mikroorganisme berperan dalam mengubah susbstrat atau
bahan dasar menjadi produk bioteknologi yang memiliki
kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu,
mikroorganisme tertentu juga dapat menghasilkan produk
bioteknologi yang berbeda.
Alasan penggunaan mikroorganisme adalah perkembangannya
yang sangat cepat, kemampuan metabolismenya yang tinggi,
dapat tumbuh diberbagai media, dan dapat tumbuh dan
berkemabang tanpa terpengaruh cuaca dan iklim,
pertumbuhannya mudah dikontrol, dan sifat genetisnya mudah
dimodifikasi.

4

Dampak positif dari pemanfaatan bioteknologi, antara lain:
1. Menjaga ketersediaan energi, bioteknologi dapat
digunakan dalam proses pembuatan bahan bakar
cadangan seperti biogas, gas hydrogen, dan bioethanol
yang bersifat terbarukan bila dibandingkan dengan
bahan bakar fosil yang jumlahnya semkin menipis dan
tidak dapat diperbaharui.
2. Peningkatan mutu gizi dan gizi dibidang pangan,
pembuatan
makanan
dan
minuman
dengan
memanfaatkan
bioteknologi
dengan
bantuan
mikroorganisme menghasilkan produk bioteknologi
berupa makanan dan minuman yang memiliki nilai gizi
yang lebih tinggi daripada kandungan gizi pada bahan
dasarnya.
3. Di bidang medis bioteknologi berperan dalam proses
pembentukan antibiotik dan insulin yang sangat
membantu dalam proses pengobatan bagi manusia.
Dimana antibiotik berperan dalam menghambat
pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan dan
insulin membantu penderita diabetes.
4. Bioteknologi dapat menciptakan produk berupa agen
pembasmi hama, yang sangat membantu dibidang
pertanian dalam menjaga produksi tanaman yang
dikembangkan terbebas dari hama.
5. Mengelola limbah,memungkinkan mikroorganisme
mengurai sampah dan limbah sehingga mengurangi
kadar BOD (Biology Oxygen Demand) dan bahan padat
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No. Soal

Jawaban
tersuspensi. Sehingga, limbah tidak meracuni
limgkungan.
6. Memisah logam dari bijih logam, degan pemanfaatan
mikroorganisme membantu mendapatkan logam dari
bijih logam, pada proses ektarksi .
7. Meningkatkan hasil pertanian, dengan pemanfaatan
kultur jaringan produk pertanian dapat ditingkatkan
dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik dan banyak.
8. Meningkatkan hasil pertanian, adanya rekayasa
genetika pada hewan – hewan ternak memungkinkan
hasil peternakan yang lebih optimal.

5

Dampak negatif dari pemanfaatan produk bioteknologi dalam
kehidupan sehari – hari, antara lain:
1. Alergi, gen asing yang disisipkan pada organisme dapat
menyebabkan alergi pada individu tertentu.
2. Hilangnya keanekaragaman hayati atau erosi plasma
nutfa, hal ini disebabkan budidaya hewan dan
tumbuhan hanya difokuskan pada yang unggul hasil
dari rekayasa genetika. Sehingga hewan atau tumbuhan
asli lama – kelamaan menurun dan musnah.
3. Rusaknya ekosistem, penggunaan agen pembasmi hama
jika tidak diawasi secara ketat dan berkala dapat
menyebakan matinya ulat sehingga mengganggu rantai
makanan yang ada di ekosistem
4. Penyebaran bakteri Strain, yang dapat mengonsumsi
minyak pada daerah tumpahan minyak harus diawasi
secara ketat, karena jika bakteri tersbut berada pada
daerah penhasil minyak, maka yang terjadi adalah
habisnya minyak dan menyebabkan kelangkaan energi.
5. Penggunaan senjata biologis, seperti diketahui
bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan
obat-obatan, jika dalam proses pembuatannya adanya
unsur kesengajaan memanfaatkan virus dan bakteri
sebagai senjata yang lebih mematikan karena langsung
berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, perlu
adanya kesadaran bioetika dalam pembuatan produk
bioteknologi.
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e. Rubrik Penilaian Soal Essay
No. Soal

Keterangan

Skor

Jika siswa dapat menjawab 4 ciri – ciri
bioteknologi konvensional dengan benar dan

10

tepat
Jika siswa menjawab 4 ciri – ciri bioteknologi

8

konvensional tetapi kurang tepat
Jika siswa hanya menyebutkan 3 ciri – ciri
bioteknologi konvensional dengan benar dan
1

6

tepat
Jika siswa hanya menyebutkan 2 ciri – ciri
bioteknologi konvensional dengan benar dan

4

tepat
Jika siswa hanya menyebutkan 1 ciri – ciri
bioteknologi konvensional dengan benar dan

2

tepat
Jika siswa tidak menjawab

0

Jika siswa dapat menjawab 4 ciri – ciri

10

bioteknologi modern dengan benar dan tepat
Jika siswa menjawab 4 ciri – ciri bioteknologi
2

8

modern tetapi kurang tepat
Jika siswa hanya menyebutkan 3 ciri – ciri

6

bioteknologi modern dengan benar dan tepat
Jika siswa hanya menyebutkan 2 ciri – ciri
bioteknologi modern dengan benar dan tepat

4
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No. Soal

Keterangan
Jika siswa hanya menyebutkan 1 ciri – ciri

Skor
2

bioteknologi modern dengan benar dan tepat
Jika siswa tidak menjawab

0

Jika siswa dapat menjelaskan peranan
mikroorganisme dalam bioteknologi dan

10

menjelaskan alasannya dengan benar
Jika siswa dapat menjelaskan peranan
3

mikroorganisme dalam bioteknologi dan

6–8

menjelaskan alasannya, tetapi kurang tepat
Jika siswa hanya menjelaskan peranan atau
alasannya saja
Jika siswa tidak menjawab

1–5
0

Jika siswa menjawab dan menjelaskan min. 5
dampak positif dari bioteknologi dengan benar

20

dan tepat
Jika siswa menjawab dan menjelaskan min. 5
dampak positif dari bioteknologi, tetapi terdapat

15 - 19

jawaban yang kurang tepat atau salah
Jika siswa menjawab dan menjelaskan hanya 4
4

dampak positif dari bioteknologi
Jika siswa menjawab dan menjelaskan hanya 3
dampak positif dari bioteknologi
Jika siswa menjawab dan menjelaskan hanya 2
dampak positif dari bioteknologi
Jika siswa menjawab dan menjelaskan hanya 1
dampak positif dari bioteknologi
Jika siswa tidak menjawab

11 – 14
6 – 10
3–5
1–2
0
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No. Soal

Keterangan

Skor

Jika siswa menjawab dan menjelaskan min. 5
dampak negatif dari bioteknologi dengan benar

20

dan tepat
Jika siswa menjawab dan menjelaskan min. 5
dampak negatif dari bioteknologi, tetapi

15 - 19

terdapat jawaban yang kurang tepat atau salah
Jika siswa menjawab dan menjelaskan hanya 4
5

dampak negatif dari bioteknologi
Jika siswa menjawab dan menjelaskan hanya 3
dampak negatif dari bioteknologi
Jika siswa menjawab dan menjelaskan hanya 2
dampak negatif dari bioteknologi
Jika siswa menjawab dan menjelaskan hanya 1
dampak negatif dari bioteknologi
Jika siswa tidak menjawab

Total Skor

: 70

Rumus pemberian nilai:

11 – 14
6 – 10
3–5
1–2

0
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2. Laporan
a. Format Penulisan Laporan
Cover (Judul, logo sekolah, nama, nama sekolah)
A. Acara praktikum (judul, hari/tanggal, tempat)
B. Tujuan
C. Tinjauan pustaka
D. Alat dan bahan
E. Cara kerja (diagram alir dan menggunakan kalimat pasif)
F. Hasil pengamatan
G. Pembahasan
H. Kesimpulan
I. Lampiran
J. Daftar pustaka

:2
:5
:5
: 10
:5
:5
: 15
: 35
:8
:5
:5

b. Rubrik Penilaian Laporan

Aspek yang dinilai

Cover (Judul, logo
sekolah, nama
sekolah, kota, dan
tahun ajaran)

A. Acara Praktikum
(judul, hari/tanggal,
tempat)

Kriteria

Skor

Jika siswa membuat cover dengan menuliskan
judul, logo sekolah, nama sekolah, kota, dan
tahun ajaran

2

Jika siswa membuat cover dengan tidak
menuliskan salah satu keterangan sesuai format

1

Jika siswa tidak membuat cover

0

Jika siswa menuliskan acara praktikum yang
terdiri dari judul, hari/tanggal, dan tempat

5

Jika siswa menuliskan acara praktikum yang
terdiri dari judul, hari/tanggal, dan tempat tetapi
ada keterangan yang salah

4

Jika siswa menuliskan acara praktikum yang
hanya terdiri dari dua sub (judul, atau
hari/tanggal atau tempat)
Jika siswa menuliskan acara praktikum yang
hanya terdiri dari dua sub (judul, atau
hari/tanggal atau tempat) tetapi ada keterangan
yang salah

3

2
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Aspek yang dinilai

B. Tujuan

C. Tinjauan Pustaka

Kriteria

Skor

Jika siswa menuliskan acara praktikum yang
hanya terdiri dari satu sub (judul, atau
hari/tanggal atau tempat)

1

Jika siswa tidak menuliskan acara praktikum

0

Jika siswa menuliskan 2 tujuan praktikum
dengan benar dan tepat

5

Jika siswa menuliskan 2 tujuan praktikum, tetapi
terdapat kesalahan

4

Jika siswa menuliskan hanya 1 tujuan praktikum
dengan benar dan tepat

3

Jika siswa menuliskan hanya 1 tujuan praktikum
tetapi terdapat kesalahan

2

Jika siswa menuliskan tujuan tetapi salah dan
tidak sesuai

1

Jika siswa tidak menuliskan tujuan

0

Jika siswa menuliskan tinjauan pustaka secara
lengkap, sistematis dan mencantumkan sumber
yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

10

Jika siswa menuliskan tinjauan pustaka kurang
lengkap, sistematis dan mencantumkan sumber
yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
Jika siswa menuliskan tinjauan pustaka lengkap,
tetapi tidak sistematis dan mencantumkan
sumber yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan
Jika siswa menuliskan tinjauan pustaka tidak
lengkap, dan tidak sistematis dan
mencantumkan sumber yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan
Jika siswa menuliskan tinjauan pustaka tidak
lengkap, tidak sistematis dan mencantumkan
sumber tidak jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan
Jika siswa menuliskan tinjauan pustaka secara
lengkap, sistematis dan tidak mencantumkan
sumber yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan

8-9

7

6

5

2-4
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Aspek yang dinilai

D. Alat dan Bahan

E. Cara Kerja

F. Hasil Pengamatan

Kriteria

Skor

Jika siswa menuliskan tinjauan pustaka secara
lengkap, tidak sistematis dan tidak
mencantumkan sumber yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan

1

Jika siswa tidak menuliskan tinjauan pustaka

0

Jika siswa menuliskan alat dan bahan dengan
lengkap dan benar

5

Jika siswa menuliskan alat atau bahan kurang
lengkap dan benar

4

Jika siswa menuliskan alat dan bahan lengkap,
tetapi ada yang salah

3

Jika siswa menuliskan alat dan bahan tidak
lengkap, dan salah

1-2

Jika siswa tidak menuliskan alat dan bahan

0

Jika siswa menuliskan cara kerja dengan
menggunakan diagram alir dan menggunakan
kalimat pasif dengan benar dan tepat

5

Jika siswa menuliskan cara kerja dengan
menggunakan diagram alir, tetapi terdapat cara
kerja yang tidak menggunakan kalimat pasif
Jika siswa menuliskan cara kerja tidak
menggunakan diagrama alir, dan menggunakan
kalimat pasif
Jika siswa menuliskan cara kerja tidak
menggunakan diagram alir, dan terdapat cara
kerja yang tidak menggunakan kalimat pasif
Jika siswa menuliskan cara kerja tidak
menggunakan diagrama alir, dan tidak
menggunakan kalimat pasif

4

3

2

1

Jika siswa tidak menuliskan cara kerja

0

Jika siswa menuliskan hasil pengamatan dengan
benar, lengkap, dan sistematis

15

Jika siswa menuliskan hasil pengamatan dengan
benar, tetapi kurang lengkap, dan sistematis
Jika siswa menuliskan hasil pengamatan dengan
benar, tetapi kurang lengkap, dan tidak
sistematis

11 - 14
5 - 10
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Aspek yang dinilai

G. Pembahasan

H. Kesimpulan

Kriteria

Skor

Jika siswa menuliskan hasil pengamatan tetapi
tidak dijabarkan dengan tidak jelas

1-4

Jika siswa tidak menuliskan hasil pengamatan

0

Jika siswa menuliskan pembahasan dengan
lengkap dan benar, sesuai dengan poin-poin
pembahasan pada LKPD serta
menghubungkannya dengan kajian pustaka

30

Jika siswa menuliskan pembahasan, tetapi
kurang lengkap dan benar, dan kurang sesuai
dengan poin-poin pembahasan pada LKPD serta
menghubungkannya dengan kajian pustaka

20 - 30

Jika siswa menuliskan pembahasan, tetapi
kurang lengkap, dan kurang sesuai dengan poinpoin pembahasan pada LKPD serta
menghubungkannya dengan kajian pustaka

10 - 19

Jika siswa menuliskan pembahasan, tetapi
kurang lengkap, dan kurang sesuai dengan poinpoin pembahasan pada LKPD, dan tidak
menghubungkannya dengan kajian pustaka

1-9

Jika siswa tidak menuliskan pembahasan

0

Jika siswa menuliskan kesimpulan dengan jelas
dan tepat, sesuai dengan tujuan praktikum

8

Jika siswa menuliskan kesimpulan dengan jelas,
tetapi kurang sesuai dengan tujuan praktikum

5-7

Jika siswa menuliskan kesimpulan tetapi kurang
jelas dan kurang sesuai dengan tujuan praktikum

1-4

Jika tidak menuliskan kesimpulan

I. Lampiran

Jika siswa mencantumkan lampiran gambar dan
LKPD, dengan jelas dan disertai dengan
keterangan
Jika siswa mencantumkan lampiran gambar dan
LKPD, tetapi tidak disertai dengan keterangan
Jika siswa mencantumkan lampiran LKPD
sesuai kegiatan praktikum dan gambar, tetapi
gambar yang dilampirkan tidak sesuai dengan
kegiatan praktikum

5
3-4

2
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Aspek yang dinilai

J. Da
ftar Pustaka

Kriteria

Skor

Jika siswa mencantumkan lampiran gambar,
tetapi tidak melampirkan LKPD

1

Jika siswa tidak mencantumkan lampiran

0

Jika siswa mencantumkan daftar pustaka min. 3
pustaka dari sumber terpercaya, dan
menuliskannya sesuai dengan penulisan daftar
pustaka yang benar, sesuai dengan yang
dituliskan pada tinjauan pustaka atau
pembahasan
Jika siswa mencantumkan daftar pustaka hanya 2
pustaka dari sumber terpercaya, dan
menuliskannya sesuai dengan penulisan daftar
pustaka yang benar, sesuai dengan yang
dituliskan pada tinjauan pustaka atau
pembahasan
Jika siswa mencantumkan daftar pustaka hanya 1
pustaka dari sumber terpercaya, dan
menuliskannya sesuai dengan penulisan daftar
pustaka yang benar, sesuai dengan yang
dituliskan pada tinjauan pustaka atau
pembahasan

5

4

3

Jika siswa mencantumkan daftar pustaka dari
sumber terpercaya,sesuai dengan yang dituliskan
pada tinjauan pustaka atau pembahasan tetapi
menuliskannya tidak sesuai dengan penulisan
daftar pustaka yang benar

2

Jika siswa mencantumkan daftar pustaka yang
tidak sesuai dengan tinjauan pustaka dan
pembahasan

1

Jika siswa tidak mencantumkan daftar pustaka

0

Total Skor
: 95
Pemberian nilai laporan :

`
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan YME, karena atas berkat dan rahmat-Nya,
penulis dapat menyelesaikan Modul pembelajaran/bahan ajar ini dengan tujuan membantu
pembaca atau peserta didik dalam mempelajari materi Biologi, terkhususnya pada materi
‘BIOTEKNOLOGI’. Modul pembelajaran ini disusun secara lebih mudah dan sistematik
dengan menggabungkan kegiatan eksperimen yang dapat memberikan pengalaman yang
lebih menyenangkan, bagi peserta didik. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses menyelesaikan modul
pembelajaran ini.
Seperti kata pepatah “Tak ada Gading yang Tak Retak”, penulis juga menyadari
masih terdapat banyak kekurangan dalam modul ini, maka dari itu penulis sangat menerima
masukan serta saran yang membangun demi memperbaiki dan melengkapi modul ini
sehingga lebih baik lagi.
Yogyakarta, … Juni 2019

Penulis
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BIOTEKNOLOGi
Pertemuan

:

3 dan 4

Sub Materi

:

 Bioteknologi konvensional dan modern
 Pemanfaatan Mikroorganisme
 Manfaat dan dampak pemanfaatan bioteknologi bagi kesejahteraan hidup manusia

Kompetensi Inti (KI)
KI 1:

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2:

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara kawasan regional, dan kawasan
internasional.

KI 3:

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
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KI 4:

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif,
komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah,
serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar
(2)
3.10 Menganalisis
prinsip-prinsip
Bioteknologi dan
penerapannya
sebagai upaya
peningkatan
kesejahteraan
manusia
4.10 Menyajikan
laporan hasil
percobaan
penerapan prinsipprinsip
Bioteknologi
konvensional
berdasarkan
Scientific method

Materi Pembelajaran
(3)
1. Fakta
a. Terdapat banyak jenis mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan
dalam Bioteknologi,
b. Bioteknologi dapat diaplikasikan dibidang pangan, pertanian,
peternakan, dan kedokteran,
c. Pemanfaatan prinsip bioteknologi untuk menjaga ketersediaan energi
seperti pembuatan Biogas,
d. Tersedianya Biomassa dalam jumlah banyak, yang dapat
dimanfaatkan dalam pengaplikasian bioteknologi pembuatan biogas,
e. Sumber energy yang tersedia seperti batu bara, minyak bumi dan gas
alam bersifat tidak dapat diperbaharui. Bioteknologi sebagai salah
satu alternative penyedia sumber energy yang dapat diperbaharui,
dengan cara pembuatan biogas.
2. Konsep
a. Bioteknologi Konvensional dan modern,
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Indikator
(4)
3.10.1 Mengidentifikasi macammacam contoh bioteknologi
konvensional dan modern
3.10.2 Mengonsepkan pengertian
bioteknologi secara umum
3.10.3 Menghubungkan
permasalahan yang ada
dilingkungan dengan
solusinya menggunakan
prinsip bioteknologi
3.10.4 Mendiferensiasikan
bioteknologi konvensional
dan modern
3.10.5 Menguraikan penggunaan
mikroorganisme dalam
bioteknologi
3.10.6 Menyimpulkan pemanfaatan
dan efek samping
pengaplikasian bioteknologi
dalam kehidupan sehariMenganalisis berbagai macam
bioteknologi konvensional
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

(2)

(3)

Indikator
(4)
dan modern

b. Penggunaan Mikroorganisme dalam Bioteknologi,
c. Manfaat dan efek samping pengaplikasian Bioteknologi dalam
kehidupan sehari-hari,
3. Prosedur
a. Proses pembuatan laporan produk dengan bioteknologi konvensional,
b. Proses pembuatan produk bioteknologi konvensional (Pembuatan
Biogas)
4. Metakognisi
a. Menyimpulkan manfaat bioteknologi dalam menunjang kesejahteraan
manusia,
b. Merekomendasikan pemanfaatan Bioteknologi untuk mengatasi
permasalahan kesejahteraan manusia,
c. Merencanakan produk dengan memanfaatkan prinsip Bioteknologi
dan menyajikannya dalam bentuk laporan,
d. Mengkombinasikan sifat mikroorganisme dan bahan tertentu untuk
menciptakan Biogas dengan memanfaatkan prinsip bioteknologi yang
bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.
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4.10. 1 Memproduksi biogas dengan
menggunakan prinsip
bioteknologi konvensional
4.10. 2 Menampilkan hasil percobaan
pembuatan produk
bioteknologi
4.10. 3 Memproyeksikan manfaat
produk bioteknologi bagi
kesejahteraan manusia
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PETA KONSEP

BIOTEKNOLOGI

PERBEDAAN
KONVENSIONAL DAN
MODERN

PERANAN
MIKROORGANISME

MANFAAT DAN
EFEK SAMPING
BIOTEKNOLOGI

Tahukah kamu?

Selain kunang-kunang yang memiliki kemampuan mengeluarkan cahaya didalam gelap,
ternyata kelinci juga bisa loh… kok bisa?
Ini buktinya!

Ayo cari tau lagi mengenai kelinci yang bisa berpendar dalam gelap ini

dengan mengunjungi website dibawah ini:
https://www.theguardian.com/world/2013/aug/13/glow-in-dark-rabbits-scientists
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PERBEDAAN BIOTEKNOLOGI
KONVENSIONAL DAN MODERN

BIOTEKNOLOGI KONVENSIONAL
Bioteknologi telah dilakukan oleh masyarakat tradisional, bahkan sebelum muncul
istilah bioteknologi. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern merupakan
bioteknologi yang memanfaatkan mikrobia, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti
mutasi dan rekombinasi genetik (Aryulina, dkk., 2011).
Aplikasi bioteknologi tradisional mencakup berbagai aspek pada kehidupan manusia
seperti pangan, pertanian, peternakan, hingga kesehatan dan pengobatan.

BIOTEKNOLOGI MODERN
Penerapan bioteknologi dalam segala
bidang kehidupan semakin meningkat
sejak ditemukannya struktur dan fungsi
DNA. Penemuan tersebut memberikan
dampak yang besar bagi perkembangan
bioteknologi. Penerapan metode-metode
baru seperti rekayasa genetika juga
mendukung terciptanya produk-produk
baru yang lebih mutakhir.
Bioteknologi modern merupakan
bioteknologi yang didasarkan pada
manipulasi dan rekayasa DNA, selain
memanfaatkan mikrobiologi dan biokimia.
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Manipulasi atau rekayasa DNA dilakukan
dengan memodifikasi gen-gen spesifik dan
memindahkannya pada organisme yang
berbeda seperti bakteri, hewan, tumbuhan.
Uji Konsep
1. Berdasarkan pengetahuan bioteknologi
modern, jika anda mengklona wortel,
akankah semua tumbuhan progeny
(‘klona’) terlihat identik? Mengapa ya
atau tidak?
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Tabel 1.1 Perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern
No.

Perbedaan

Bioteknologi Konvensional

Bioteknologi Modern

Permulaan

Sejak awal peradaban manusia

Berkembang sejak ditemukannya
struktur dan fungsi DNA

Cara
pemanfaatan

Menggunakan langsung hasil
yang diproduksi oleh
mikroorganisme, berupa
senyawa kimia atau bahan
pangan tertentu yang bermanfaat
bagi manusia

Menggunakan mikroorganisme,
makroorganisme, atau bagianbagiannya untuk memperbaiki
dan meningkatkan kinerja
genetik organisme yang dapat
dimanfaatkan oleh manusia.

3

Peralatan dan
teknologi yang
digunakan

Menggunakan alat dan metode
sederhana

Menggunakan peralatan modern
dengan berbagai teknologi,
misalnya menggunakan mesin
isolasi, teknologi hibridoma,
kloning, rekayasa biokimia, dan
rekayasa genetika

4

Proses dan
hasilnya

Kurang steril, hasilnya sedikit
(terbatas), dan kualitas belum
terjamin

Steril, mampu memproduksi
banyak dalam waktu cepat, dan
kualitas terstandarisasi

1

2
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PERANAN
MIKROORGANISME
DALAM BIOTEKNOLOGI
Prinsip bioteknologi adalah penggunaan mahkluk hidup atau bagian-bagiannya,
terutama mikroorganisme yang memiliki enzim. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam
bioteknologi pada umumnya berasal dari golongan jamur, bakteri, dan ganggang (alga).
Mikroorganisme berperan dalam bioteknologi dalam menghasilkan produk bioteknologi
dengan mengubah substrata tau bahan dasar menjadi produk bioteknologi yang memiliki
kualitas lebih baik yang dibutuhkan manusia.
Kelebihan mikroorganisme antara lain: perkembangannya yang sangat cepat,
kemampuan metabolismenya yang tinggi, dapat tumbuh diberbagai media, dan dapat tumbuh
dan berkemabang tanpa terpengaruh cuaca dan iklim, pertumbuhannya mudah dikontrol, dan
sifat genetisnya mudah dimodifikasi.
Dalam bioteknologi, mikroorganisme berperan dalam beberapa bidang yang
terkhusunya dibidang penghasil energi, seperti yang ditampilkan berikut ini:
Tabel 1.3 Mikroorganisme penghasil energi
No.

1

Produk

Bahan bakar alkohol

2

Gas Metan

3

Gas Hidrogen

Zymomonas mobilis,
Clostrdidium thermocellum,
Thermoanaerobacter
ethanolicus
Methanobacterium sp,
Methanohalobium sp.,
Methanomicrobium.,
Methanosarcina sp.,
Methanococcus sp.
Chlorella pyrenoidosa,
Clostridium butyricum

Bahan bakar fosil di dunia semakin
berkurang, Jelaskan bagaimana
bioteknologi dapat memberikan solusinya?
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Substrat

Mikroorganisme

Gula tebu, pati,
selulosa dan jagung

Biomassa, kotoran
ternak, dll.

Air
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MANFAAT DAN EFEK
SAMPING
BIOTEKNOLOGI
Bioteknologi telah menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia. Namun, perlu juga diperhatikan dampak negatif dari perkembangan
bioteknologi diantaranya, sebagai berikut:
Manfaat

Efek Samping

Menjaga ketersedian energi

Alergi

Peningkatan mutu dan gizi di bidang pangan

Hilangnya keanekaragaman hayati/ Erosi
plasma nutfah

Menghasilkan obat seperti, antibiotik dan
insulin
Menciptakan agen pembasmi hama tanaman
Mengelola limbah
Memisah logam dari bijih logam
Meningkatkan hasil pertanian

Pemanfaatan ilmu bioteknologi
harus berdasarkan bioetika,
sehingga tidak merugikan
manusia dan mahkluk hidup
lainnya ya… Bijaklah!!!

155 | M o d u l P e m b e l a j a r a n

Rusaknya ekosistem
Penyebaran bakteri strain secara liar
Penyalahgunaan senjata biologis
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LATIHAN SOAL
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar!
1. Bioteknologi sebenarnya sudah dikembangkan oleh manusia sejak berabad-abad lalu
melalui berbagai proses produksi yang disebut bioteknologi tradisional dan kemudian
mulai berkembang menjadi bioteknologi modern.
a. Identifikasi perbedaan bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern
b. Apakah yang mendorong berkembangnya bioteknologi modern?
2. Mengapa produk bioteknologi dapat menyebabkan alergi?
3. Dalam pengaplikasian bioteknologi modern dengan teknik kultur jaringan, lebih mudah
menggunakan jaringan tumbuhan dari pada hewan. Mengapa demikian?
4. Gas metan/ Biogas merupakan salah satu alternative solusi mengatasi kelangkaan energi
yang terjadi. Jelaskan bagaimana biogas dapat mengatasi kelangkaan energi?
5. Dalam proses pembuatan biogas dapat menggunakan berbagai macam mikroorganisme.
Jelaskan peranan masing-masing mikroorganisme tersebut dalam pembuatan biogas! (max.
5 mikroorganisme)
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Ayo kita bereksperimen!

EKSTRAKSI DNA
Tujuan
Mengekstraksi DNA dari kacang kedelai
Alat dan Bahan
1. Belender
2. Gelas Beaker 1000 mL, dan 200 mL
3. Tusuk gigik atau lidi
4. Tabung reaksi dengan volume 50 – 100 mL
5. Kain puring (pelapis baju)
6. Gelas corong
7. 250 g kacang kedelai
8. 250 mL air hangat
9. 5 g (1/2 sendok teh) garam
10. 250 ml sabun cair, deterjen, atau sampo yang sudah diencerkan
11. 100 mL isopropanol dingin
12. Bubuk pengemuk daging
Cara Kerja
1. Larutkan garam didalam air hangat
2. Belender kacang kedelai serta larutan garam dan air hangat sampai membentuk
campuran bubuk kacang kedelai
3. Pindahkan kacang kedelai yang telah dibelender kedalam gelas beaker dan
tambahkan larutan sabun cair
4. Aduk campuran tersebut secara perlahan agar tidak terbentuk gelembung.
Campuran ini merupakan sumber DNA
5. Masukkan sekitar 125 mL campuran DNA (dari langkah kerja ke-4)
Kedalam gelas beaker baru aduk selama 8 menit
6. Saring campuran tersebut dengan menggunakan gelas corong dan kain puring
7. Filtrat hasil persaringan dibagi sama rata kedalam tiga tabung reaksi. Pada
masing-masing tabung reaksi ditambahkan bubuk pengempuk daging
8. Tambahkan isopropanol dingin sebanyak satu kali volume filtrate pada masingmasing tabung reaksi
9. Akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan isopropanol dibagian atas dan lapisan air
dan kacang kedelai (dibagian bawah)
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10. DNA kacang kapri akan mengambang di lapisan isopropanol. DNA tersebut dapat
diperoleh dengan melilitkannya pada lidi
Pertanyaan
1. Bagaimana bentuk DNA yang kamu peroleh?
2. Jelaskan fungsi dari larutan garam, sabun cair, bubuk pengempuk daging, dan
isopropanol pada percobaan diatas!
3. Berdasarkan DNA yang diperoleh rekayasa genetika apa saja yang dapat dilakukan?
Jelaskan!

BIOGAS
Tujuan
Membuat biogas dari serasah yang ada disekitar sekolah
Alat dan bahan
1. Starter bakteri GP-07,
2. Serasah
3. Gallon bekas,
4. Selang 1/4',
5. Lem tembak,
6. Pasir,
7. Thermometer,
8. pH meter,
9. Plastik penampung biogas,
10. Timbangan,
11. Alat pengaduk,
12. Air,
13. Solder dan
14. Gelas takar.
Cara Kerja
1. Larutkan GP-07 sebanyak 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g dalam air sebanyak 2000
mL selama ± 4 jam
2. Rangkailah gallon dan selang 1/4' dengan melobangi gallon pada bagian atas bagian
lengkungan, menggunakan solder dan menyatukan selang dengan menggunakan lem
tembak dan pasir sehingga tidak ada celah dan tetap tertutup rapat. Hubungkan selang
dengan plastik penampung biogas.
(Cari gambar gallon!)
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3. Campurkan serasah dan GP-07 yang larut dalam air dengan perbandingan 1:2 dan
aduk beberapa kali, sehingga tercampur rata
4. Ukurlah dan catat pH dan suhu awal substrat biogas tersbut
5. Masukan kedalam gallon melalui lubang utama gallon dan tutup rapat
6. Tunggulah sampai menghasilkan gas ± selama 14 – 21 hari
7. Amati setiap hari dan catat setiap perubahan yang diamati
8. Pada akhir pengamatan ukur kembali pH dan suhu substrat biogas
9. Catat volume biogas dengan menggunakan prinsip Archimedes yakni memasukkan
kantong penampung biogas kedalam air, dan jumlah air yang tumpah diukur dengan
gelas ukur. Volume yang diperoleh dianggap sama dengan volume yang ada pada
kantong penampung biogas
Pertanyaan
1. Bagaimana perubahan aroma sebelum, selama dan sesudah fermentasi dalam proses
pembuatan biogas?
2. Apakah terjadi perubahan suhu selama proses pembuatan biogas? Mengapa demikian?
3. Mikroorganisme apa saja yang berperan dalam pembentukan biogas?
4. Bagaimana tahapan pembentukan biogas?
5. Apa saja indikator yang memengaruhi proses pembuatan biogas?
6. Bagaimana proses fermentasi pada proses pembuatan biogas?
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1. Biogas konvensional dapat dibuat secara sederhana dengan alat dan bahan yang lebih
sederhana pula dan mudah untuk diperoleh disekitar kita.
2. Biogas modern didasarkan pada maniplasai dan rekayasa genetika, sehingga lebih
susdah unutuk dibuat dan dibutuhkan alat dan bahan yang lebih kompleks serta susah
untuk diperolah.
3. Mikroorganisme merupakan agen yang berperan dalam mengubah substrat menjadi
produk bioteknologi, sehingga setiap microorganisme menghasilkan produk yang
berbeda-beda.
4. Bioteknologi memiliki dampak positif dan negatif dalam pengaplikasiannya.
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=  SELAMAT BELAJAR  =
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Lampiran 6
HASIL UJI STATISTIK

Tests of Normality
Konsentrasi Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Starter
Statisti
df
Sig. Statis df
Sig.
c
tic
5%
,292
5
10%
,185
5
Volume
15%
,166
5
Biogas
20%
,321
5
25%
,239
5
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

,188
,200*
,200*
,101
,200*

,842
,976
,990
,810
,837

5
5
5
5
5

,171
,911
,978
,098
,156

Descriptives
Volume Biogas
N
Mean

5%
10%
15%
20%
25%
Total

5
5
5
5
5
25

12,040
31,360
54,560
25,780
45,900
33,928

Std.
Deviation

13,5692
9,0271
21,7285
6,4519
4,5525
19,1548

Std.
Error

6,0683
4,0370
9,7173
2,8854
2,0359
3,8310

Test of Homogeneity of Variances
Volume Biogas
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
2,158
4
20
,111

95% Confidence
Mini Maxi
Interval for Mean mum mum
Lower
Upper
Bound
Bound
-4,808 28,888
,0 35,0
20,151 42,569 18,4 43,2
27,580 81,540 26,6 84,6
17,769 33,791 20,3 34,0
40,247 51,553 41,3 50,6
26,021 41,835
,0 84,6
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ANOVA
Volume Biogas
Sum of
Squares
Between
Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

5605,386

4

1401,347

3200,364
8805,750

20
24

160,018

F

8,757

Sig.

,000
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Lampiran 7
DOKUMENTASI PENELITIAN

Rumput Gajah Ternak

Perlakuan Awal Pencacahan

Pengovenan Rumput Gajah

Hasil Penghancuran

Proses Perendaman Sterter GP-07

Pencampura Bahan dengan Bakteri

Penempatan Unit Biogas

Kondisi Akhir setelah Fermentasi
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Pengukuran C-Organik (sebelum titrasi)

Pengukuran C-Organik (setelah titrasi)

Pengukuran VFA (setelah destilasi,
sebelum titrasi)

Pengukuran VFA (hasil destilasi, di titrasi)

Pengukuran pH (8)

Pengukuran Volume Gas

Proses Titrasi Blanko

Proses Destilasi
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Gas yang dihasilkan

Gas yang dihasilkan

Keadaan api sebelum ada penambahan
gas

Keadaan api sesudah ada penambahan gas

