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ABSTRAK 

Peningkatan populasi ternak berhubungan erat dengan pertambahan penduduk 

yang mendorong tingginya permintaan protein hewani. Berdasarkan data BPS 

Gorontalo 2019 di Provinsi Gorontalo, terjadi peningkatan populasi ternak di 

mana populasi sapi tahun 2017 naik sebesar 6,87% pada tahun 2018, populasi 

kambing dari 2017 ke 2018 naik 18,39%, dan populasi ayam buras dari 2017 ke 

2018 naik 2,65%. Namun kenaikan populasi ternak juga berdampak pada efek 

negatif limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik. Padahal limbah 

peternakan sapi memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pengolahan limbah 

selain sebagai alternatif untuk mengatasi dampak negatif limbah terhadap 

lingkungan dan kesehatan manusia namun juga dapat memberikan kontribusi 

secara ekonomi. Sayangnya masih sedikit masyarakat yang mengetahui hal 

tersebut, sehingga dianggap penting untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan 

penyuluhan mengenai dampak negatif limbah peternakan sapi dan pelung 

pengolahan limbah. Pengolahan limbah peternakan sapi menjadi beberapa produk 

bernilai guna dan ekonomi pada dasarnya hanya membutuhkan teknologi yang 

sederhana dan terjangkau. Adapun beberapa pengolahan limbah ternak yang dapat 

dilakukan adalah biogas, pupuk organik dan briket arang. Penyuluhan ini 

diharapkan dapat memberikan kesadaran dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang pengolahan limbah peternakan sapi menjadi produk bernilai 

ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta 

menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah 

peternakan sapi. 

 

Kata Kunci: biogas, briket, limbah, pupuk organik, ternak sapi, pengolahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Analisis Situasi 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, ikut mendorong 

peningkatan kebutuhan pangan. Selain karbohidrat yang bersumber dari hasil – 

hasil pertanian, manusia juga membutuhkan protein hewani yang bersumber dari 

sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Alhasil peternakan 

mulai berkembang dan tumbuh dari waktu ke waktu, salah satunya adalah 

peternakan sapi. Populasi sapi potong dan kerja mengalami peningkatan walaupun 

tidak terlalu signifikan. Hal ini juga berhubungan dengan fakta bahwa kegiatan 

peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya 

permintaan akan produk peternakan. Kegiatan peternakan juga memberi 

keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi 

banyak masyarakat di perdesaaan di Indonesia. 

Berdasarkan data BPS Gorontalo 2019 di Provinsi Gorontalo, juga terjadi 

peningkatan populasi ternak. Hal ini sesuai dengan populasi sapi tahun 2017 ke 

tahun 2018 yang naik 6,87%, populasi kambing dari 2017 ke 2018 naik 18,39%, 

dan populasi ayam buras dari 2017 ke 2018 naik 2,65%. Bahkan capaian Upaya 

Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) sebesar 17,981 akseptor 

meningkat 149% dari target 12.000 akseptor di tahun 2019. 

Salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang memiliki populasi 

ternak sapi terbanyak adalah Kecamatan Tolangohula. Berdasarkan data 

Gorontalo Dalam Angka 2018 diketahui bahwa Kecamatan Tolangohula tahun 

2017 memiliki jumlah populasi ternak sapi sebanyak 6.697 ekor. Dari data 

tersebut juga diketuhi bahwa Kecamatan Tolangohula termasuk dalam 4 

kecamatan yang memiliki populasi ternak sapi terbanyak di Kabupaten Gorontalo 

(BPS Gorontalo, 2018).  

Namun demikian peningkatan populasi ternak sapi, tanpa pengelolaan yang 

baik dapat menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan, semakin berkembangnya 

usaha peternakan, maka limbah peternakan yang dihasilkan juga semakin 

meningkat.  

Limbah ternak sebagai faktor negatif dari usaha peternakan adalah 
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fenomena yang tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Selain memperoleh 

keuntungan dalam hal bisnis, usaha peternakan juga menimbulkan dampak negatif 

bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah yang langsung dibuang ke 

lingkungan tanpa diolah akan mengkontaminasi udara, air dan tanah sehingga 

menyebabkan polusi. Beberapa gas yang dihasilkan dari limbah ternak antara lain 

ammonium, hydrogen sulfida, CO2 dan CH4. Gas - gas tersebut selain merupakan 

gas efek rumah kaca (Green House Gas) juga menimbulkan bau tak sedap dan 

mengganggu kesehatan manusia. Pada tanah, limbah ternak dapat melemahkan 

daya dukung tanah sehingga menyebabkan polusi tanah. Sedangkan pada air, 

mikroorganisme patogenik (penyebab penyakit) yang berasal dari limbah ternak 

akan mencemari lingkungan perairan (Widyastuti et al., 2013).  

Permasalahan paling mendasar pada usaha peternakan sapi di perdesaan, 

adalah pemeliharaan sapi masih dilakukan secara tradisional dengan tidak 

mempertimbangkan pengolahan limbah. Padahal seperti diketahui, pengelolaan 

limbah peternakan merupakan salah faktor yang harus diperhatikan pada usaha 

peternakan, selain faktor bibit ternak, pakan, kandang, penyakit ternak dan proses 

panen.  

Hal ini juga terjadi di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, 

khususnya di Desa Makmur Abadi. Pemeliharan ternak yang dilakukan secara 

tradisonal, tidak memperhatikan pengelolaan limbah ternak sehingga 

menimbulkan masalah lingkungan seperti bau akibat tumpukan feses dan 

pencemaran air akibat limpasan urine yang mengarah langsung ke saluran 

drainase dan saluran irigasi sawah. Dyer (1986) menyatakan bahwa seekor sapi 

dengan bobot badan 454 kg akan menghasilkan 30 kg limbah feses dan urin setiap 

hari. Hal ini dapat menjadi rujukan bahwa pada dasarnya peternakan sapi tidak 

bisa dihindarkan dari permasalahan limbah ternak. 

Karenanya, dibutuhkan upaya penanggulangan limbah peternakan sapi di 

Desa Makmur abadi. Salah upaya meminimalisir dampak buruk limbah 

peternakan sapi adalah dengan pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan 

itu sendiri, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat. 
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1.2. Tujuan 

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan mentranformasikan pengetahuan kepada 

masyarakat Desa Makmur Abadi tentang dampak negatif limbah peternakan sapi 

yang tidak dikelola dengan baik, serta menawarkan solusi alternatif dalam  

pengolahan limbah peternakan sapi berupa pembuatan biogas, pupuk organik dan 

briket arang dari kotoran sapi. 

 

1.3. Manfaat 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang pengolahan limbah peternakan sapi menjadi 

produk bernilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Serta menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan 

limbah peternakan sapi.  
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BAB II 

METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

2.1 Sasaran Kegiatan 

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

adalah seluruh petani-peternak, masyarakat yang berada di Desa Makmur Abadi, 

Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Selain itu pada kegiatan ini turut 

pula menghadirkan kepala desa, sekretaris desa bersama para aparatur desa, BPD 

serta organisasi-organisasi yang ada di desa seperti Karang Taruna dan Pemuda 

Desa. Peserta sengaja dibatasi untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan 

covid 19. 

2.2 Metode Kegiatan 

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada 

penyuluhan limbah peternakan sapi, pelaksana pengabdian menggunakan teknik 

presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan para peserta. 

Kegiatan dilakukan selam kurang lebih 3 jam, mulai pukul 09:00 – 12:00 WITA. 

2.3 Langkah-Langkah Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan 

menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun langkah-langkah dalam 

pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 :  Peserta diberikan materi tentang dampak negatif limbah 

 peternakan sapi yang tidak dikelola dengan baik 

Langkah 2 :  Peserta diberikan materi tentang beberapa produk hasil 

 pengolahan limbah peternakan sapi yang bernilai guna dan bernilai 

 ekonomi.  

Langkah 3 :  Peserta diberikan materi berupa langkah –langkah teknis dalam 

 pengolahan limbah peternakan sapi, secara lebih khusus pembuatan 

 biogas, pupuk organik, dan pembuatan briket dari kotoran sapi.  
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Langkah 4 :   Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi  yang 

 telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk 

 memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan. Pertanyaan 

 kemudian didiskusikan dan diberikan penjelasan beserta 

 contoh-contohnya. 

Langkah 5 :  Hasil pemaparan dan diskusi dievaluasi sebagai bahan rekomendasi 

 rencana tindak lanjut. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pelatihan penyuluhan pengolahan limbah peternakan sapi yang 

dilaksanakan di Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten 

Gorontalo telah berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh 24 orang masyarakat. 

Peserta sengaja dibatasi untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan covid 19. 

Pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari  yaitu pada hari Minggu 22 November 

2020. Peserta pelatihan terlihat sangat antusias dengan materi pelatihan yang 

diberikan, hal ini terlihat dari awal hingga akhir kegiatan semua peserta mengikuti 

dengan baik. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengertian Limbah Peternakan dan Dampaknya 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik 

industri maupun domestik (rumah tangga). Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001, tentang pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air, pengertian limbah secara umum adalah sisa dari 

suatu usaha dan atau kegiatan manusia baik berupa padat, cair ataupun gas yang 

dipandang sudah tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga 

cenderung untuk dibuang. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari 

bahan kimia organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, 

kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi 

kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.  

Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan 

seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, dan pengolahan produk 

ternak. Limbah peternakan pada umumnya meliputi semua kotoran hasil dari 

kegiatan dalam peternakan yang dapat berupa zat padat, cair, dan gas, meliputi 

(Sihombing, 2000): 

1. Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padatan atau 

dalam fase padat. Seperti ternak yang mati, kotoran ternak, atau isi perut  
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2. dari pemotongan ternak. 

3. Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau dalam fase 

cairan. Seperti feses, urine, sisa makanan, air dari pencucian alat-alat, dan 

lain-lain. 

4. Limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas atau dalam fase gas. 

(langsung : CH4 dan tidak langsung : NH4, H2S). 

Limbah peternakan mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk 

mendorong kehidupan jasad renik yang memberikan dampak terhadap lingkungan. 

Selain melalui air, limbah peternakan sering mencemari lingkungan secara 

biologis yaitu sebagai media untuk berkembang biaknya lalat. Kandungan air 

manure antara 27-86 % merupakan media yang paling baik untuk pertumbuhan 

dan perkembangan larva lalat, sementara kandungan air manure 65-85 % 

merupakan media yang optimal untuk bertelur lalat (Murnawan, 2017). Adanya 

limbah peternakan dalam keadaan keringpun dapat mengakibatkan pencemaran 

lingkungan yaitu dengan menimbulkan debu. 

Dampak limbah peternakan secara umum dibagi menjadi 2, yaitu dampak 

bagi kesehatan dan dampak bagi lingkungan. 

1. Dampak limbah peternakan bagi kesehatan. Beberapa dampak negatif yang 

diakibatkan limbah peternakan antara lain : a) Ammonia, bentuk nitrogen 

beracun yang dilepaskan ke udara ketikan dilakukan waste disposal, dapat 

tersebar sampai 300 miles sebelum turun ke atas permukaan tanah/ air yang 

mengakibatkan algal bloom dan membunuh ikan. b) Penduduk yang tinggal di 

dekat Peternakan besar menghirup berbagai jenis gas yang terbentuk akibat 

dekomposisi manure. Bau yang menusuk disertai dengan senyawa yang 

membahayakan, misalnya gas hidrogen sulfida (H2S) membahayakan 

meskipun dalam konsentrasi rendah. Effeknya irreversible mulai dari 

gangguan tenggorokan, koma bahkan mematikan. c) Effek lain yang timbul 

akibat gas adalah sakit kepala, sesak nafas, batuk dan diare. d) Penggunaan 

antibiotik di peternakan juga berpotensi menimbulkan bahaya. Peternakan 

besar sering memberikan antibiotik untuk mempercepat pertumbuhan atau 

menekan angka sakit akibat kondisi kandang yang padat. Antibiotik tersebut 

memasuki lingkungan dan rantai makanan, yang berkontribusi terhadap 

peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotika yang selanjutnya 

menyulitkan penanganan penyakit pada manusia. e) Limbah ternak juga 
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mengkontaminasi suplai air minum, hal ini disebabkan karena air minum 

mengandung nitrat dari lagoon atau lahan/kebun yang dipupuk limbah ternak 

2. Dampak limbah peternakan bagi lingkungan. Dampak limbah peternakan bagi 

lingkungan sekitar yaitu: a) Lingkungan juga dapat menderita akibat industri 

peternakan besar. Kadang-kadang kerusakan bersifat mendadak dan 

katastropik, misal lagoon jebol mengakibatkan banyak ikan mati, atau bila 

manure terlalu banyak di aplikasikan secara berulang-ulang menimbulkan 

run-off dan mencemari perairan b) Manure juga mengandung garam dan 

logam berat, yang bisa mencemari air dan terakumulasi dalam sedimen, yang 

kemudian masuk ke rantai makanan. Penggunaan air yang berlebihan 

(mencuci, pendinginan, dan air minum) dapat mengeksplotasi air tanah. c) 

Bisa juga menimbulkan gangguan yang sangat merugikan. Misal air yang 

tercemar P dan N (konsentrasi dibawah nilai ambang) yang mengakibatkan 

eutrofikasi (penyuburan) yang selanjutnya mengakibatkan penurunan 

konsentrasi oksigen dalam air, membunuh binatang air. Salah satu MO yang 

menghasilkan racun adalah, Pfiesteria piscicida, mengakibatkan kematian 

satu milyar ikan dai pantai North Carolina, USA an menyebabkan iritasi kulit, 

dan kehilangan ingatan jangka pendek. 
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3.2.2 Pengolahan Limbah Peternakan Sapi 

Pemanfaatan limbah feses dan urine cenderung diabaikan di tingkat 

peternakan rakyat. Stigma peternakan rakyat yang mengganggap ternaknya 

sebagai tabungan bukan komoditi bisnis membuat pemanfaatan hasil sampingan 

dari produksi ini tidak maksimal. Akibatnya limbah tidak dikelola dan dibuang 

langsung ke alam dan mengakibatkan tercemarnya ekosistem.  

3.2.2.1. Pembuatan Biogas 

Biogas atau sering pula disebut gas bio merupakan gas yang timbul jika 

bahan-bahan seperti kotoran hewan, kotoran manusia, ataupun sampah, direndam 

di dalam air dan disimpan di tempat tertutup atau anaerob (tanpa oksigen dari 

udara) sehingga terbentuk proses metanisasi. Prinsip pembuatan biogas adalah 

adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik (tertutup dari udara bebas) 

untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan (yang 

memiliki sifat mudah terbakar) dan karbon dioksida, gas inilah yang disebut 

biogas. 

Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, 

terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-55°C, 

dimana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merombak bahan bahan 

organik secara optimal. Hasil perombakan bahan bahan organik oleh bakteri 

adalah gas metan seperti yang terlihat dibawah ini: 

Komposisi biogas : kotoran sapi dan campuran kotoran ternak dengan sisa 

pertanian. Jenis gas: Biogas, Campuran kotoran + sisa pertanian: Metan (CH4), 

Karbon dioksida (CO2), Nitrogen (N2), Karbon monoksida (CO), Oksigen (O2), 

Propena (C3H8), Hidrogen sulfida(H2S), sedikit Nilai kalor (kkal/m2). 

Potensi panas CH4 dari kotoran dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar 

ramah lingkungan yang dikenal dengan istilah biogas. Biogas dapat dibuat dengan 

teknologi sederhana melalui proses fermentasi bahan bahan organik yang berasal 

dari limbah rumah tangga dan kotoran hewan (sapi, ayam, dll) oleh bakteri 

anaerob. Dengan demikian pemanfaatan biogas tidak hanya mengurangi dampak 

negatif kotoran ternak terhadap lingkungan tetapi juga memberikan solusi bahan 

bakar yang saat ini ketersediannya semakin terbatas. 

Pada prinsipnya, pembuatan Biogas dengan teknologi biodigester sangat 

sederhana, hanya dengan memasukkan substrat (kotoran ternak) ke dalam tabung
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digester yang anaerob. Dalam waktu tertentu gas akan terbentuk yang selanjutnya 

dapat digunakan sebagai sumber energi, misalnya untuk kompor gas atau listrik. 

Penggunaan biodigester dapat membantu pengembangan sistem pertanian dengan 

mendaur ulang kotoran ternak untuk memproduksi Biogas dan diperoleh hasil 

samping (by-product) berupa pupuk organik.Selain itu, dengan pemanfaatan 

biodigester dapat mengurangi emisi gas metan (CH4) yang dihasilkan pada 

dekomposisi bahan organik yang diproduksi dari sektor pertanian dan peternakan, 

karena kotoran sapi tidak dibiarkan terdekomposisi secara terbuka melainkan 

difermentasi menjadi biogas.  

Proses pembuatan biogas dengan langkah langkah sebagai berikut: 

1. Mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan 

perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan 

mempermudah pemasukan kedalam digester 

2. Mengalirkan lumpur kedalam digester melalui lubang pemasukan. Pada 

pengisian pertama kran gas yang ada diatas digester dibuka agar pemasukan 

lebih mudah dan udara yang ada didalam digester terdesak keluar. Pada 

pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang 

banyak sampai digester penuh. 

3. Melakukan penambahan starter (banyak dijual dipasaran) sebanyak 1 liter 

dan isi rumen segar dari rumah potong hewan (RPH) sebanyak 5 karung 

untuk kapasitas digester 3,5 - 5,0 m2. Setelah digester penuh, kran gas 

ditutup supaya terjadi proses fermentasi. 

4. Membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8 karena 

yang terbentuk adalah gas CO2. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-

14 baru terbentuk gas metan (CH4) dan CO2 mulai menurun. Pada 

komposisi CH4 54% dan CO2 27% maka biogas akan menyala. 

5. Pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api 

pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah 

bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak 

berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya, digester terus diisi lumpur 

kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. 

 

Pengolahan kotoran ternak menjadi biogas selain menghasilkan gas metan  
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untuk memasak juga mengurangi pencemaran lingkungan, menghasilkan pupuk 

organik padat dan pupuk organik cair dan yang lebih penting lagi adalah 

mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang 

tidak bisa diperbaharui. 

3.2.2.2. Pembuatan Pupuk Organik 

Pada dasarnya limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat 

yang potensial untuk dimanfaatkan. Limbah ternak kaya akan nutrient (zat 

makanan) seperti protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), vitamin, 

mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat yang lain (unidentified subtances). 

Sehingga limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk 

organik, energi dan media berbagai tujuan. 

Kompos adalah bahan-bahan organik (sampah organik) yang telah 

mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme 

(bakteri pembusuk ) yang bekerja di dalamnya. Kotoran sapi merupakan salah satu 

bahan yang mempunyai potensi untuk dijadikan kompos. Kotoran sapi 

mengandung unsur hara antara lain nitrogen 0,33%, fosfor 0,11%, kalium 0,13%, 

kalsium 0,26%. Pupuk kompos merupakan bahan pembenah tanah yang paling 

baik dan alami daripada bahan pembenah buatan/sintetis. Pada umumnya pupuk 

organik mengandung hara makro N,P,K rendah, tetapi mengandung hara mikro 

dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. 

Proses pembuatan pupuk organik: 

a. Bahan : 

a) Kotoran sapi             : 800 kg 

b) Sekam padi               : 200 kg 

c) Molases                     : 2,5 liter 

d) Air                              : secukupnya 

e) Dekomposer (stardec)   : 2,5 kg 

b. Alat yang diperlukan : 

a) Cangkul 2 buah dan sekop 2 buah untuk mengaduk bahan kompos dan 

melakukan pembalikan. 

b) Terpal untuk menutup adukan kompos 

c) Tempat teduh dari sinar matahari dan hujan untuk proses pembuatan 

kompos dibagi menjadi 4 bagian. Bagian I proses pengadukan, bagian 

II adukan umur 1 minggu, bagian III adukan umur 2 minggu dan 
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bagian IV kompos sudah jadi dan pengemasan kompos. 

d) Gudang untuk menyimpan kompos. 

e) Ember 2 buah untuk mengambil air dan mengencerkan molases. 

f) Karung untuk mengemas kompos. 

c. Cara pembuatan : 

a) Bahan kompos disiapkan kotoran sapi dibawah dan sekam padi di 

atasnya. 

b) Taburkan stardec secara merata. 

c) Molasses diencerkan dan disiramkan merata di atas adukan. 

d) Aduk bahan kompos sampai rata. 

e) Atur kelembaban 60% dengan ciri bila digenggam tidak pecah, tidak 

ada tetesan air dan tangan tidak basah. 

f) Apabila kurang lembab ditambah air secukupnya. 

g) Bahan yang sudah diaduk ditutup dengan terpal. 

h) Pembalikan dilakukan setiap minggu. 

i) Pengecekan proses pengomposan dilakukan pada hari ketiga, apabila 

terasa panas, maka terjadi proses pengomposan. 

j) Proses pengomposan berlangsung selama 3 minggu. 

k) Setelah 3 minggu kompos sudah jadi ditandai dengan bahan kompos 

tidak panas dan tidak bau. 

 

d. Ciri-ciri kompos sudah jadi dan baik adalah: 

a) Warna kompos coklat kehitaman 

b) Aroma kompos yang baik tidak menyengat, tetapi mengeluarkan 

aroma seperti bau tanah atau bau humus hutan 

c) Apabila dipegang dan dikepal, kompos akan menggumpal. Apabila 

ditekan dengan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. 

3.2.2.3. Pembuatan Briket Arang Dari Kotoran Sapi 

Feses sapi disamping dijadikan pupuk organik, juga dapat ditingkatkan nilai 

ekonominya dengan mengolah menjadi briket untuk bahan bakar. Sarjono & Ridlo 

(2013), bahwa nilai karakteristik dari tiap-tiap perlakuan komposisi briket kotoran 

sapi berbeda, seiring dengan meningkatnya persentase perekat tapioka maka kadar 

air dalam briket semakin bertambah sehingga nilai kalor semakin rendah. Nilai 

kalor berpengaruh terhadap laju pembakaran. Semakin tinggi nilai kalor pada 
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briket, semakin tinggi pula laju pembakaran pada briket. 

Briket arang atau bioarang menjadi salah satu cara pemanfaatan kotoran sapi 

yang cukup efektif. Bioarang sendiri adalah arang yang diperoleh dari 

pembakaran biomassa kering dengan sistem tanpa udara. Kotoran sapi adalah 

salah satu bahan bakar dalam pembuatan bioarang. Pemanfaatan kotoran sapi 

menjadi bioarang dapat mengurangi pencemaran yang dihasilkan oleh kotoran 

ternak. Selain itu, ada banyak keunggulan bioarang ini dibandingkan dengan arang 

kebanyakan. 

Keunggulan dari segi bentuk dan ukuran, bioarang memiliki bentuk dan 

ukuran yang seragam. Hal ini karena proses pembuatannya dengan cara dicetak 

sehingga hasilnya pun serupa. Penampilan bioarang juga lebih menarik pembeli. 

Dari segi panas yang dihasilkan, bioarang memiliki panas hasil pembakaran yang 

lebih tinggi. Selain itu, asap yang dihasilkan justru lebih sedikit. Terakhir, proses 

pembuatan bioarang dari kotoran sapi juga lebih ramah lingkungan. 

Pembuatan bioarang dilakukan dengan dua garis besar, yakni pembuatan 

briket dan pengarangan. Tahapan pertama dilakukan dengan menggumpulkan 

bahan baku terlebih dahulu, yakni berupa kotoran sapi ternak. Masukkan kotoran 

sapi ternak ke corong hingga penuh. Corong ini terbuat dari seng atau plastik. Alat 

yang digunakan untuk membuat briket memiliki tuas atau pedal. Tekan tuas ini 

hingga ke bagian bawah. Tarik penarik bahan dan kembalikan ke posisi pemula. 

Kotoran pun akan tercetak dengan sempurna dan menjadi briket padat 

Tahapan berikutnya adalah pengarangan briket menjadi bioarang. Pada 

tahap ini, pengarangan dilakukan secara pirolisis, yakni pemanasan menggunakan 

sistem tanpa udara. Briket dibakar dalam alat pemanas dengan langkah-langkah 

berikut. Briket dimasukkan ke alat pemanas dengan cara disusun merata. 

Penyusunan ini dilakukan agar panas yang didapatkan dapat merata. Alat pemanas 

diletakkan di atas pembakar kompor atau tungku. 

Nyalakan tungku hingga asap mengepul semakin banyak hingga asapnya 

habis. Buka pemanas dan semprot air pada briket yang masih membara. Briket 

yang sudah menjadi arang kemudian dikeringkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam penyuluhan 

pengolahan limbah peternakan sapi berjalan dengan lancar. Hal ini dilihat dari 

keatifan para peserta dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan 

penyuluhan menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan 

diskusi bersama para peserta.  

4.2. Saran 

Perlu adanya workshop secara langsung dalam pembuatan biogas, pupuk 

organik dan briket 
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