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BAB II. TELAAH TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Bioslurry 

Bioslurry adalah produk akhir pengolahan kotoran ternak yang 

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). 

2.1.2 Filterisasi 

Menurut Tyoso (1988), filterisasi adalah pemisahan partikel padat 

dari cairan dengan cara mengalirkan campuran melalui pori-pori yang 

cukup halus sehingga mampu menahan partikel-partikel padat namun 

dapat meloloskan cairan yang ada. Prinsip filterisasi salah satunya adalah 

menahan partikel yang tersuspensi dalam cairan oleh celah saringan dan 

membentuk ampas saringan (filter cake). 

Filterisasi secara sederhana merupakan proses pemisahan dengan 

menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemui dalam kehidupan. 

Bahan yang dapat digunakan sebagai media filterisasian antara lain pasir, 

ijuk, kerikil, arang, dan batu (Agustini, 2010). 

Tangki filterisasi yang tersusun atas beberapa material tidak hanya 

berfungsi sebagai filterisasi biasa, namun juga berfungsi sebagai 

penjernih. Spons akan menyaring kotoran-kotoran dari yang kasar 

sampai halus, kemudian ijuk berperan sebagai “rumah” bagi bakteri 

pengurai. Penggunaan pasir akan membantu pengendapan kembali 

(Ming dan Mumpton 1989). 

Menurut SNI 3981:2008 saringan pasir lambat adalah bak saringan 

yang menggunakan pasir sebagai media filter dengan ukuran butiran 

sangat kecil, namun mempunyai kandungan kuarsa yang tinggi . Proses 

filterisasian berlangsung secara gravitasi, sangat lambat dan simultan 

pada seluruh permukaan media. Proses filterisasian merupakan 

kombinasi antara proses fisik (filterisasi, sedimentasi dan adsorpsi), 

proses biokimia dan proses biologis. 
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2.1.3 Sentrifugasi 

Salah satu metode yang digunakan dalam pemisahan campuran 

adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ialah proses pemisahan partikel 

berdasarkan berat partikel tersebut terhadap densitas layangnya.gaya 

sentrifugal merupakan proses yang terjadi apabila perubahan berat 

partikel dari keadaan normal menjadi meningkat seiring dengan 

kecepatan serta sudut kemiringan perputaran partikel tersebut terhadap 

sumbunya. Pada pemisahan, partikel yang densitasnya lebih tinggi dari 

pada pelarut turun (sedimentasi), dan partikel yang lebih ringan 

mengapung ke atas (Prasetyawan dalam Gopala, 2016). 

Pemisahan dicapai terutama didasarkan pada ukuran partikel dalam 

sentrifugasi diferensial. Densitas partikel yang berbeda dalam ukurannya 

dalam suspensi akan mengendap dengan partikel lebih besar dan padat. 

Tingkat sedimentasi ini dapat ditingkatkan dengan menggunkan gaya 

sentrifugal. Suspensi sel yang mengalami serangkaian peningkatan 

siklus gaya sentrifugal akan menghasilkan serangkaian sedimentasi 

(Rosalita l dalam Gopala, 2016). 

Performa sentrifugasi tergantung dari karakteristik campuran yang 

akan dipisahkan. Sentrifugasi ini selain dapat menaikkan kapasitas 

pemisahan, juga spesifikasi kualitas produk menjadi sangat penting(Alfa, 

2004). 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, model hipotesis dan 

tinjauan pustaka maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diperolehalat filterisasi bioslurryyang dapat menjernihkan bioslurry . 

2. Diperoleh alat sentrifugasi bioslurry yang dapat menjernihkan bioslurry. 

3. Diperoleh larutan nutrisi bioslurry yang bening dan tidak berbau melalui 

proses filterisasi dan sentrifugasi. 

2.3 Definisi Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis 

yang diinginkan, maka dibuat definisi pengukuran variabel yang meliputi: 

1. Kejernihan dari bioslurry yang masih murni, bioslurry yang telah 
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difilterisasi, dan  bioslurry yang telah disentrifugasi diukur dengan alat 

TDS (Total Disolved Solids) Meter dinyatakan dalam PPM (Part Per 

Million). 

2. Aroma yang diamati dilakukan pada bioslurry awal, bioslurry yang telah 

difilterisasi dan disentrifugasi, dengan cara responden menghirup masing – 

masing bioslurry yang telah disiapkan dan mengisi kuesioner sesuai dengan 

alternatif jawaban yang disediakan. 

3. Kandungan nutrisi yang diamati adalah N, P, K pada bioslurry yang masih 

murni, yang telah difilterisasi, dan yang telah disentrifugasi, dengan 

pengamatan pada N-total menggunakan metode kjeldahl dengan satuan %, 

pengamatan pada P2O5 menggunakan metode spektrofotometri dengan 

satuan %, dan pengamatan pada K2O dengan metode spektrofotometri 

dengan satuan %. 
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