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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bioslurry atau ampas biogas merupakan produk dari hasil pengolahan 

biogas berbahan campuran kotoran ternak dan air melalui proses tanpa 

oksigen (anaerobik) di dalam ruang tertutup. Bioslurry bermanfaat sebagai 

sumber nutrisi bagi tanaman, bioslurry mengandung nutrisi utama (makro) 

yang diperlukan tanaman seperti NPK (nitrogen, fosfor dan kalium) (Tim 

Biogas Rumah atau BIRU, 2012). 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pupuk organik 

cair bioslury menjadi lebih jernih dan tidak beraroma adalah dengan cara 

filterisasi dan sentrifugasi. Pembuatan alat filterisasi dan sentrifugasi 

diharapkan dapat mempercepat proses penjernihan dan mengurangi aroma 

pada bioslurry. Pupuk cair yang jernih dan tidak beraroma tentunya 

diharapkan dapat diterima oleh para petani model perkotaan yaitu pertanian 

dengan menggunakan hidroponik. 

Alat filterisasi dan sentrifugasi belum digunakan secara maksimal pada 

bioslurry untuk membuat pupuk organik cair yang lebih jernih, karena 

bioslurry yang belum difiltrisasi dan disentrifugasi masih bercampur kotoran 

sapi yang masih padat, sehingga pembuatan alat ini bertujuan untuk 

mengurangi padatan kotoran sapi yang ada pada bioslurry cair. 

Filterisasi secara sederhana merupakan proses penyaringan cairan yang 

masih memiliki padatan dengan menggunakan bahan yang mudah ditemui 

dalam kehidupan, seperti pasir, ijuk, kerikil dan spons untuk mendapatan 

cairan yang lebih jernih. Keutamaan dari proses filterisasi adalah dapat 

dibedakan secara langsung antara padatan dan cairan yang terdapat dalam 

bioslurry.  

Penjernihan bioslurry bisa juga dilakukan dengan cara sedimen 

menggunakan sentrifugai, yaitu prisipnya memisahkan berat partikel terhadap 

densitas layangnya. Adanya gaya sentrifugal maka akan terjadi perubahan 

berat partikel dari keadaan normal menjadi meningkat seiring dengan 

kecepatan serta sudut kemiringan perputaran tersebut (Prasetyawan dalam 
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Gopala, 2016). Proses pembuatan sedimen biasanya sampel 

dihomogenkandulu kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2800 rpm. 

1.2 Tujuan 

1. Membuat alat filterisasi bioslurry yang dapat menjernihkan bioslurry. 

2. Membuat alat sentrifugasi bioslurry yang dapat menjernihkan bioslurry. 

3. Mendapatkan larutan nutrisi yang jernih dan tidak beraroma busuk 

daribioslurry melalui proses filterisasi dan sentrifugasi. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda, maka dalam 

penelitian ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Membuat Alat filterisasi dan sentrifugasi bioslurry. 

2. Bioslurry merupakan limbah dari pembuatan biogas, sumber dari slury 

di ambil dari pembuatan biogas di Kursus Pertanian Taman Tani 

(KPTT), jalan Mayang Sari No.2 kota Salatiga.Bioslurry yang digunakan 

dalam penelitian adalah bioslurry yang berada pada bak penampung 

yang kedua. Dalam penampungan bioslurry keluaran dari pengolahan 

biogas terdapat dua bak penampung, dalam bak penampung yang 

pertama berisi bioslurry padat dan cair, sedangkan pada bak penampung 

yang kedua hanya berisi bioslurry cair yang telah disaring dari bak 

penampung yang pertama. 

3. Pembuatan alat ini hanya untuk menghasilkan pupuk cair yang bening 

dan tidak beraroma. 

4. Larutan nutrisi dibatasi dengan pengamatan N,P , dan K, sertakejernihan 

bioslurry. 

5. Nutrisi dikatakan tidak beraroma busuk didasar atas penilaian 20 orang 

penguji dengan menuliskan hasil penilaian aroma melalui cara “scoring”. 

1.4 Signifikansi 

Dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya dalam efisiensi penggunaan hasil limbah biogas yang dapat 

digunakan sebagai bahan pembuat pupuk organik cair alami dengancara 

membuat alat filterisasi dan sentrifugasi. 
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Dari segi praktisi, hasil penelitian pembuatan alat filterisasi dan 

sentrifugsi dapat memotifasi petani untuk menghasilkan pupuk organik cair 

alami yang lebih jernih dan tidak beraroma. 

1.5 Model Hipotetik 

 

 

X merupakan perlakuan yang diberikan terhadap bioslurry, yaitu 

perlakuan filterisasi dan perlakuan sentrifugasi. Sedangkan Y merupakan 

hasil, yaitu larutan nutrisi yang jernih dan tidak beraroma busuk dari bioslurry. 
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