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ABSTRAK 

Biogas adalah salah satu energi terbarukan yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi memanfaatkan limbah (kotoransapi) sebagai 

salah satu bahan pembuatan biogas sebagai bahan bakar maupun bioslurry. Proses pembuatan 

biogas melalui proses fermentasi untuk menghasilkan gas metana (CH4). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mempelajari desain dan konstruksi alat digester serta mengetahui secara ilmiah 

proses produksi gas metana. Proses fermentasi dilakukan secara anaerobik oleh mikrobia. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental, menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) berdasarkan percobaan di laboratorium dan di lapangan dengan 3 (tiga) 

perlakuan yakni perlakuan1:1, 1:2, dan 2:1 diulang 3 (tiga) kali, kemudian diukur parameter-

parameter penelitian: suhu, tekanan gas, laju produksi gas metana (CH4) dan massa jenis. 

Pengamatan dilaksanakan pengamatan selama  2 hari yakni pada jam berturut-turut 0, 12, 24, 36, 

dan 48 jam. Total unit percobaan sebanyak 18 unit. Dalam analisis Scale Up, menggunakan 

persamaan teoritis (stokiometri) dan eksperimantal. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

perbandingan suhu, tekanan antara teoritis (gas ideal) terhadap waktu berdasarkan analisis 

laboratorium dan lapangan. Dari aspek Scale Up diperoleh hasil analisis laju produksi gas 

metana antara pendekatan teoritis (Stoikiometri) dengan eksperimental diperoleh kesesuaian 

pada perlakuan sampel 2:1 dengan nilai rata-rata % ERMS <10% (valid) dengan kata lain 

menunjukkan bahwa persamaan stoikiometri berlaku untuk kondisi perlakuan encer. Lebih jauh 

pada aspek kinetika, dalam penentuan konstanta produksi gas metana kesemua perlakuan untuk 

perbandingan 1:1 ; y = -0.74X-0.238  R
2
 = 0.772; 1:2; y = -0.014X+0.238 R

2
 = 0.772; 2:1; y= -

0.112X-1.023 R
2
 = 0.723. 

 

Kata kunci: Digester, kotoransapi, air, dan gas metana (CH4). 

 

 

 



ABSTRACT 

Biogas is a renewable energy that can be used energi alternative. Along with the increasing 

energy needs utilizing waste (kotoransapi) as one of the materials for biogas as a fuel or 

bioslurry. The process of making biogas through fermentation process to produce methane gas 

(CH4). The purpose of this research is to study the design and construction tools and know 

scientifically digester methane gas production process. Anaerobic fermentation process is done 

by microbes. The study was conducted using an experimental method, using a randomized block 

design (RAK) based on experiments in the laboratory and in the field with three (3) treatments 

that 1: 1, 1:2, and 2:1 is repeated 3 (three) times, then measured research parameters: 

temperature, gas pressure, gas production rate of methane (CH4) and density of. Observations 

carried out the observation for 2 days in a row at 0, 12, 24, 36, and 48 hours. A total of 18 units 

of experimental units. In the analysis of scale up, using the theoretical equation (stoichiometric) 

and eksperimantal. The analysis showed that the ratio of the temperature, the pressure between 

the theoretical (ideal gas) versus time based on the analysis of laboratory and field. Scale Up of 

aspects of the obtained results of analysis of methane production rate between theoretical 

approaches (stoichiometric) with experimentally obtained on the suitability of treatment of 2:1 

samples with an average value of ERMS% <10% (valid) in other words show that the 

stoichiometric equation applies to conditions dilute treatment. Furthermore the kinetic aspect, the 

determination of the methane gas production constant for all treatment comparisons 1:1 ; y = -

0.74X-0.238  R
2
 = 0.772; 1:2; y = -0.014X+0.238 R

2
 = 0.772; 2:1; y= -0.112X-1.023 R

2
 = 0.723. 

 

Keyword : Digester, Cow, Water, and Methane gas (CH4). 

 

PENDAHULUAN 

Bahan bakar minyak merupakan 

energi fosil tertua yang tidak dapat 

diperbaharui menyebabkanketersediaan 

didalam bumi secara cepat maupun lambat 

akan semakin menipis. Hal ini disebabkan 

setiap gerak dan aktifitas kehidupan manusia 

mulai dari yang paling ringan selalu 

membutuhkan energisehingga penggunaan 

energi semakin meningkat (Marsono, 2008). 

Indonesia merupakan negara agraris 

yang beriklim tropis memiliki sumber daya 

pertanian dan peternakan yang cukup besar. 

Sumber daya tersebut, selain digunakan 

untuk kebutuhan pangan juga dapat 

berpotensi sebagai sumber energi dengan 

cara pemanfaatan kotoran ternak menjadi 

biogas dan sebagai pupuk (bioslurry) untuk 

tanaman. 

Pemanfaatan limbah peternakan 

(kotoran sapi) merupakan salah satu 

alternatifyang sangat tepat untuk mengatasi 

naiknya harga pupuk dan kelangkaan bahan 

bakar minyak, terutama pemanfaatan kotoran 

ternak sapi sebagai sumber bahan bakar 

dalam bentuk biogas. Teknologi dan produk 

tersebut merupakan hal baru bagi 

masyarakat petani dan para peternak. 

Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber 

energi tidak mengurangi jumlah pupuk 

organik yang bersumber dari kotoran ternak. 

Hal ini karena pada pembuatan biogas 

kotoran ternak yang sudah diproses 

dikembalikan ke kondisi semula yang 

diambil hanya gas metana (CH4) yang 

digunakan sebagai bahan bakar (Rahayu, 

2008). 

Beberapa sumber energi terbarukan yang 

telah dikembangkan adalah energi surya, 

biomassa, angin, air, dan biogas.Salah satu 

energi alternatif pada penelitian ini adalah 

energi biogas.Penggunaan energi alternatif 

ini akan menghemat pemakaian bahan bakar 

fosil dan secara bertahap dapat mengurangi 



ketergantungan terhadap sumber energi 

fosil, sehingga ketika sumber energi fosil 

telah habis, masyarakatsiap beralih ke 

sumber energi alternatif (biogas). 

Biogas merupakan salah satu dari banyak 

macam sumber energi terbarukan, karena 

energi biogas dapat diperoleh dari air 

buangan rumah tangga, 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari sistem kerja instalasi alat 

pembuatan biogas dari kotoran sapi. 

2. Mengetahui laju produksi gas metana 

yang dihasilkan dengan komposisi air 

yang berbeda skala laboratorium dan 

lapangan. 

3. Mengetahui perlakuan terbaik berdasarkan 

analisis aktual dan stoikimetri. 

Penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Menambah wawasan tentang cara 

membuat instalasi biogas dengan tepat 

dan lebih efektif. 

2. Menghasilkan sebuah produk alat yaitu 

alat digester. 

3. Mengetahui tekanan maksimal yang 

dihasilkan. 

4. Mengetahui secara ilmiah proses produksi 

biogas sebagai salah satu energi 

terbarukan. 

5. Mengetahui secara ilmiah proses produksi 

gas bio. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 

bulan yaitu pada bulan Maret danApril 2014. 

Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian dan 

Teknik Bioproses, Fakultas Teknologi 

Pangan dan Agroindustri Universitas 

Mataram dan di Lapangan bertempat di 

Dusun Rean, Kecamatan Gerung,  

Kabupaten Lombok Barat. 

 

Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

Peralatan perbengkelan (las listrik, bor 

listrik, gergaji besi, gerinda, tang, palu, 

obeng, dan peralatan lain yang mendukung). 

1. Gelas ukur 1000 ml  

2. Termo digital 

3.  Luft meter 

4.  Manometer 

5. BOD meter lovibond oxidirect 

6. Oven 

7. Viscometer  

8. Oxigen meter 

9. Timbangan analitik 

10. Desikator  

11. Stopwatch 

12. Cawan 

 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Kotoran sapi yang masih segar dan tidak 

tercampur oleh kotoran lain. 

2. Air 

3. Bahan-bahan pembuatan rangkaian alat 

digester (1 buah tabungplastiksebagai 

outlet, 3 buah tabungkaca sebagai reaktor, 

kondensat, dan penampung gas), selang, 

kran air, lem/isolasi, aluminium, paku dan 

triplek sebagai dudukan. 

4. Kertas saring untuk menyaring larutan  

5. Aquades untuk mengencerkan larutan 

6. Silica gel untuk menyerap panas. 

Metodologi Penelitian 

Peneltian ini menggunakan dengan 

metode eksperimental. Rancangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

menggunakan tiga perlakuan dengan 

masing-masing tiga kali ulangan yaitu : 



1. 1:1 yaitu 1 liter air dengan 1 liter kotoran 

sapi. 

2. 1:2 yaitu 1 liter air dengan 2 liter kotoran 

sapi 

3. 2:1 yaitu 2 liter air dengan 1 liter kotoran 

sapi 

 Setiap perlakuan akan diulang sebanyak 

3 kali ulangan dengan mengambil data 

setiap 12 jam sekali serta mengukur 

parameter-parameter yang sudah ditentukan 

dantotal unit percobaan sebanyak 18 unit 

percobaan. 

 

Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dibagi dua tahapan yakni,  

tahapan perancangan dan tahapan 

karakterisasi alat digester yang sudah 

dirancang. Dalam tahapan ini diperoleh 

analisis perancangan pada aspek keteknikan 

(engineering) untuk memperoleh rancangan 

tabung reaktor(tempat terjadinya reaksi), dan 

tempat penampung gas. Tahap kedua 

karakterisasi yaitu untuk mendapatkan  

karakteristik alat digester yang telah 

dirancang dilakukan dengan pengambilan 

data selanjutnya menentukan produksi gas 

metana yang dihasilkan. 
 

Uji fungsional alat  

 Sebelum melakukan langkah lebih 

lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

alat. Setelah alat tersebut dapat melakukan 

proses fermentasi dengan baik dan 

menghasilkan tekanan yang diukur 

menggunakan luft meter karena 

menggunakan sampel sekala kecil 

selanjutnya dilakukan pengambilan data. 

Sedangkan di lapangan untuk pengujian 

dilakukan dengan pengisisian tabung reaktor 

terlebih dahulu kemudian ditunggu 2-3 hari 

sehingga terbentuk gelembung dan ditunggu 

sampai hilang karena yang dibutuhkan 

adalah gas metana kemudian dialirkan 

melalui pipa yang langsung terhubung 

dengan manometer dan kompor gas sudah 

bisa menyala dengan baik (berwarna biru). 

 

Tahap pengambilan data 

 Pada tahap ini akan dicatat hasil 

eksperimen yang akan dibandingkan dengan 

teori pendukung yang ada. Pada tahap ini 

akan didapat data antara lain waktu, suhu 

reaksi, suhu gas metana, tekanan gas pada 

reaktor dan pada kondensasi terlarut, massa 

jenis, jumlah oxygen terlarut, total padatan 

tersuspensi dan viskositas.Tahap ini juga 

merupakan penelitian pendahuluan yang 

dilakukan untuk menentukan batasan-

batasan dalam penelitian dan untuk 

menentukan parameter uji dalam penelitian. 

 

Produksi biogas 

 Selama memproduksi biogas secara 

matematika ada beberapa pengukuran yang 

harus diperhatikan sebagai berikut: 

Tekanan gas  

 Pengukuran gas menggunakan dua alat 

yaitu luft meter dan manometer. Luft meter 

digunakan pada skala laboratorium karena 

gas yang dihasilkan kecil sedangkan di 

lapangan menggunakan manometer karena 

gas yang dihasilkan dalam jumlah banyak 

tergantung banyaknya kotoran yang 

digunakan. 

Gas ideal Pv = nRT Pv = 
  

 
RT  

Dimana : 

P = tekanan 

v = volume ruang 

N = jumlah mol gas 

R = tetapan umum gas (0,082 L atm/mol K) 

T = suhu (Kelvin) 

M = Massa relatif atom/molekul  

m = massa zat (kg) 

 Volume gas ditentukan dengan 

persamaan Boyle-Gay Lusssac, karena 

terdapat perbedaan suhu, tekanan dan 



volume gas pada tabung digester. 

Persamaannya adalah:( 
    

  
 

    

  
  11)  

Dimana: 

P1 =tekanan gas pada tabung reaktor 

P2 =tekanan gas pada tabung gas 

T1 =suhu gas pada tabung reaktor 

T2 =suhu gas pada tabung gas 

V1 =volume gas pada tabung reaktor 

 V2=volume gas tabung gas 

 

Laju produksi (v, ml/s) 

 Laju produksi gas metana menunjukkan 

kecepatan alat tersebut dalam memproduksi 

gas yaitu perbandingan antara volume gas 

yang dihasilkan dengan waktu.  
 

 
, 

dimana; V= volume gas (ml), t = waktu (s). 

Setiap sampel kecil gas terdiri dari banyak 

molekul N untuk suatu jenis zat kimia 

tetentu, semua molekulnya identik. N = 
  

 
 

dan NA = 
 

 
 = 

 

 
 = 6,0225x10

23
molekul/mol.

  

Dimana: 

  N    = Banyak molekul 

  M   = Massa masing-masing molekul 

 mN = Massa total 

 m    = Massa molar (Kg/kilomol) 

 Untuk 1 mol gas ideal pada 273 K dan 

pada tekanan atm baku menempati volume 

2,24 x 10
4 

cm
3
,  maka terdapat 3 x 10

19 

molekul dalam volume 1 cm
3 

dan 3 x 10
16 

molekul/mm
2
. Bahkan volume sekecil satu 

mikrometer kubik berisi 3 x 10
7 

molekul. 

Temperatur ( C) 

Temperatur dapat diukur dengan 

menggunakan termodigital dan termometer 

dengan skala celsius ( C). 

 

Penentuan produksi gas metana per day 

 Penentuan produksi gas metana dapat 

diperoleh berdasarkan besarnya BOD 

(Biological Oxygen Demand) dan TSS 

(Total Suspendeed Solid) berdasarkan 

Eckenfelder (1966).BOD (Biological 

Oxygen Demand)adalah banyaknya oksigen 

yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk 

menguraikan zat organik secara biologis dari 

air buangan.Pada penelitian ini 

menggunakan parameter BOD5 (Biological 

Oxygen Demand 5 days) menunjukkan 

jumlah oksigen (mg O2) yang dikonsumsi 

mikroba aerobik saat menguraikan organik 

terurai waktu 5 hari pada 1 liter limbah 

cair.Pada penelitian ini pengukuran 

dilakukan secara langsung tanpa 

menggunakan penambahan bahan kimia. 

 

Prosedur pengukur BOD yaitu. 

1. Dimasukkan sampel kedalam wadah 

ukur sebanyak 5ml kemudian 

diencerkan sebanyak 5 kali dengan air 

aquades. 

2. Dimasukkan bahan kedalam alat yang 

sudah terhubung listrik untuk 

menggerakkan batu magnet didalam 

tabung. 

3. Diukur kadar oksigen (DO) sebanyak 2 

kali yaitu hari pertama (DO0) dan yang 

sudah diperam selama 5 hari (DO5). 

4. Dihitung nilai BOD dengan rumus 

sebagai berikut. 

(DO0-DO5) x Pengenceran  

 Pengukuran produksi gas metana dapat 

ditentukan dengan persamaan hubungan G = 

5,62(eF-1.42A)  

Dimana : 

G = Produksi CH4, ft
3
/day 

e  = ESfisiensiBOD (1,32) 

F = Peningkatan BOD, lb/day 

A = Total Suspended Solid (TSS), lb/day 

(Eckenfelder, 1966). 

TSS (Total Suspended Solid)selama 

produksi gas metana 

 Total suspended solid atau padatan 

tersuspensi totaladalah residu dari padatan 

total yang tertahan oleh saringan dengan 

http://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/
http://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/01/11/total-suspended-solid-tss-2/


ukuran partikel maksimal 2μm atau lebih 

besar dari ukuran partikel koloid. TSS 

menyebabkan kekeruhan pada air akibat 

padatan tidak terlarut dan tidak dapat 

langsung mengendap.TSS terdiri dari 

partikel-partikel yang ukuran maupun 

beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya 

tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-

sel mikroorganisme, dan sebagainya 

(Nasution, 2008). 

TSS (mg/l) = (A-B) X 1000/V  

Dimana : 

A = berat kertas saring  sebelum di oven (gr)  

B = berat kertas saring setelah di oven (gr)  

 

Massa jenis (ρ,gr/ml) 

Massa jenis adalah pengukuran massa setiap 

satuan volume benda. Semakin tinggi massa 

jenis suatu benda, maka semakin besar pula 

massa setiap volumenya. 

Massa jenis =  
     

            
  

Validasi model matematika untuk 

perancangan 

% ERMS = √
∑(

                   

        
)
 

 
X 100%. 

Analisis Data 

 Data akan dianalisis menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan matematik 

yaitu dengan persamaan yang sudah 

ditentukan dan statistik untuk mengetahui 

hubungan variabel dengan parameter-

parameter menggunakan program excel dan 

stat graf. Data hasil penelitian akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Data yang diperoleh dari percobaan pada 

masing-masing perlakuan dibandingkan 

untuk mendapatkan tekanan paling tinggi 

dan produksi gas metana setiap hari, selain 

itu juga hasil dilaboratorium akan 

dibandingkan dengan data dilapangan 

prediksi yang diperoleh dari persamaan 

matematika. Persamaan matematika 

dikatakan valid apabila nilai perhitungan 

dilapangan dan dilaboratorium sama atau 

tidak berbeda nyata dengan nilai %ERMS 

dibawah 10%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain dan Konstruksi Instalasi Digester 

 Instalasi digester sesuai yang tercantum 

dalam pedoman penggunaan pemakaian dan 

pemeliharaan biogas rumah bahwasatu set 

alat digester terdiri atas beberapa komponen  

sepertiinlet, reaktor, outlet dan tempat 

penampungan gas (luft meterdan 

manometer).Inlet sebagai tempat 

pencampuran kotoran hewan dan air, diaduk 

sampai merata. Dalam penelitian ini, inlet 

terbuat dari plastik yang tidak berpengaruh 

terhadap proses fermentasi dan dibuat 

dengan ukuran skala laboratorium, 

sedangkan di lapangan inlet dibuat dari 

campuran material pasir dan semen secara 

permanen yang berbentuk seperti tabung 

dilengkapi dengan pengaduk.Posisi inlet 

baik dilaboratorium maupun di lapangan 

diletakkan dengan ketinggian lebih tinggi 

dari tabung reaktor hal tersebut bertujuan 

supaya bahan yang sudah dicampur merata 

dengan cepat terdorong masuk ketempat 

reaktor. 

 Reaktor merupakan tempat yang sangat 

penting (tabung utama) pada instalasi 

digester karena reaktor merupakan tempat 

terjadinya reaksi selama proses fermentasi. 

Reaktor biogas merupakan media tempat 

terjadinya proses fermentasi bahan-bahan 

pembentuk gas. Ada beberapa jenis reaktor 

yang yang dikembangkan diantaranya 

reaktor jenis kubah tetap (fixed dome), 

reaktor terapung (floating drum), reaktor 

balon, horizontal jenis lubang tanah dan 



jenisferrocement, dari jenis-jenis reaktor 

diatas reaktor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reaktor bentuk kubah 

karena jenis ini merupakan jenis reaktor 

yang sering digunakan oleh masyarakat. 

Reaktor skala laboratorium terbuat dari kaca 

yang ujung atasnya berbentuk kubah.Tujuan 

dari penggunaan kaca merupakan suatu 

bahan yang tahan dengan kondisi panas 

sehingga temperatur tidak mempengaruhi 

kondisi yang ada didalam maupun diluar 

reaktor sesuai disampaikan oleh Syamsudin 

dan Iskandar(2005). 

 Lebih jauh, Samsudin (2005) 

menyatakan bahwa outlet merupakan tempat 

pengeluaran sisa hasil fermentasi setelah gas 

yang dihasilkan tertampung. Bahan yang 

sudah diambil gasnya memiliki manfaat 

sebagai pupuk sehingga perlu dibuat 

penampungan untuk mendapatkan biosslurry 

yang berkualitas, kotoran yang masih segar 

tercampur gas dalam kondisi basah akan 

menyebabkan tanaman menjadi layu bahkan 

mati sehingga perlu dikeringkan terlebih 

dahulu, maka dari itu salah satu kelebihan 

bahan yang keluar dari reaktor ini bisa 

dimanfaatkan baik dalam kondisi basah 

maupun kering sesuai kebutuhan tanaman. 

 Bagian yang terakhir adalah tempat 

penampungan gas, gas yang dihasilkan 

tergantung dari jumlah bahan yang 

digunakan. Skala laboratorium tampungan 

merupakan model yang dikaji untuk scale up  

dibandingkanskala lapangan, tabung dengan 

ukuran tampungan gas sebesar volume 

media 1/3 dari tinggi tabung pada kondisi 

pipa aliran berasal dari reaktor masuk 

kedalam air, menunjukkan ada tidaknya gas 

yang dihasilkan dengan melihat gelembung 

yang terjadi dalam air tersebut, sedangkan di 

lapangan gas yang dihasilkan diukur 

menggunakan manometer berbentuk U yang 

terbuat dari triplek dan dipasang selang 

transparan berisi air atau air berwarna, yang 

dapat dilihat langsung menggunakan hasil 

pembakaran dengan kompor. 

Komponen lain yang terdapat dalam digester 

terdiri atas selang dan keran air.Selang 

berfungsi sebagai penghubung antara tabung 

yang satu dengan tabung yang lain 

sedangkan keran gas berfungsi sebagai 

penutup dan pembuka aliran gas yang 

menuju ke kompor maupun lampu yang 

digunakan. 

 Tahapan desain dilakukan dengan 

penentuan bentuk dan ukuran tabung yang 

akan digunakan. Pada penelitian ini tabung 

yang digunakan sebanyak 4 buah yaitu 3 

buah yaitu sebagai reaktor dan ukuran lebih 

kecil sebagai penampung gas yang terisi air 

(waterdrain) dan sebagai tempat penampung 

gas murni. Ukuran waterdrain dengan 

volume 1/3 dari tinggi tabung sedangkan 1 

buah tabung plastik sebagai tempat 

pengadukan apabila ada penambahan bahan 

secara kontinyu.Masing-masing tutup 

tabung dilubangi dan untuk reaktor sebanyak 

4 lubang sebagai tempat aliran (selang) gas 

ketabung waterdrain, tempat menempel 

termokopel, aliran pipa pengukuran tekanan 

serta lubang pemasukan bahan secara 

kontinyu. Lebih jelas hasil dan bentuk 

rancangan satu set alat digester dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

Uji Fungsional Alat 

 Tujuan uji fungsional alat yaitu untuk 

mengetahui apakah alat yang sudah 

dirancang berfungsi dengan baik, apabila 

tidak akan dilakukan pengecekan kembali 

pada seluruh komponen yang ada terutama 

pada bagian selang yang terhubung melalui 

tutup tabung. Berdasarkan percobaan dan 

penelitian yang dilakukan biasanya 

kebocoran terjadi pada tiap-tiap penghubung 

terutama pada bagian reaktor. Apabila 

ditemukan kebocoran maka alat pengukur 

dari tekanan tidak akan terbaca secara 

maksimal karena gas yang terbentuk akan 

terhembus keluar dan sebaliknya udara yang 

ada diluar akan masuk ke dalam tabung. 

Pengujian ini dilakukan beberapa kali 



dengan memasukkan larutan yang sudah 

terbentuk lumpur dan mengukur tekanan 

menggunakan luft meter sedangkan 

dilapangan pengujian dilakukan pada 

kompor, apabila kompor menyala dengan 

baik (berwarna biru) maka dikatakan bahwa 

alat digester tersebut sudah berfungsi dengan 

baik. 

 Tujuan dari proses fermentasi ini adalah 

untuk mendapatkan biogas  yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar. 

Pembuktian sederhana terbentuknya gas 

yaitu timbulnya gelembung pada air untuk 

skala kecil (laboratorium) sedangkan di 

lapangan timbulnya nyala api pada kompor. 

Pada perancangan ini hal yang harus 

diperhatikan agar aliran gas tidak kembali 

yaitu dibuat sistem keran  yang berfungsi 

sebagai penutup dan pembuka. 

 

Produksi Biogas 

 Tekanan dalam reaktor pada penelitian 

ini diukur secara langsung menggunakan luft 

meter sehingga dapat diketahui bahwa 

proses terjadinya reaksi pada reaktor untuk 

menghasilkan seberapa banyak tekanan yang 

dihasilkan serta untuk mengetahui 

peningkatan yang terjadi sampai kandungan 

gas dalam bahan tersebut habis. Berdasarkan 

uji pendahuluan, setiap ulangan dilakukan 

selama 2 hari sampai titik konstan yaitu 

tidak terjadi peningkatan  dalam 

memproduksi gas metana.  

 
Gambar 2. Grafik perbandingan 

tekananaktual sampel 1:1, 1:2, dan 2:1 

 

 Grafik di atas menunjukkan 

perbandingan tekanan aktual tiap sampel. 

Melihat bentuk gambar tersebut dikatakan 

bahwa hubungan tekanan terhadap waktu 

adalah berbanding lurus dengan semakin 

banyak  waktu yang dihabiskan maka 

tekanan yang dihasilkan akan semakin 

meningkat dan sebaliknya. Perbandingan 

masing-masing sampel dilihat dari jumlah 

tekanan yang dihasilkan yaitu pada waktu 

yang sama untuk semua sampel selama 

terjadinya proses produksi dari jam ke-0 

hingga jam ke-36 mengalami peningkatan. 

Sampel1:1 menghasilkan tekanan tertinggi 

0,0245763atm pada hari kedua (36 jam), 

sampel 1:2 0,0315840 atm dijam yang sama, 

begitu juga dengan sampel 2:1 diproleh 

tekanan 0,019444 atm. Dari ketiga sampel 

dapat disimpulkan dengan ukuran bahan 

yang sama yaitu 2000 ml dengan komposisi 

air yang berbeda tekanan tertinggi diperoleh 

pada sampel 2:1 karena jumlah volume 

kotoran lebih banyak. 

 Analisa menggunakan start grafpada 

sampel 1:2 dengan 

persamaany=5.06x+1.96danR² = 0,924. Output 

menunjukkan bahwa model linier untuk 

y = 0.005x + 0.006 
R² = 0.924 
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menggambarkan hubungan antara tekanan 

dan waktu dengan persamaan  tekanan = 

7.02 + 0,421667* terhadap waktu,dan nilai P 

pada tabel ANOVA kurang dari 0,01 

menunjukkanbahwa adanya hubungan yang 

signifikan secara statistik antara tekanan dan 

waktu dengan tingkat kepercayaan 99%. 

Sedangkan R-Square secara statistik 

menunjukkan nilai 92,4144% dari 

variabilitas dalam tekanan dengan koefisien 

korelasi sama dengan 0.961324 

menunjukkan adanya hubungan yang kuat 

pula terhadap variabel relatif dengan standar 

eror dari estimasi yaitustandardeviasi dari 

residu menjadi 2,64676. Begitu juga dengan 

sampel 2:1 dan 1:1 karena nilai nilai R-

Square 0,888 dan 0,706 memiliki hubungan 

yang cukup kuat dan berpengaruh nyata 

terhadap waktu.Sedangkan dibawah ini 

adalah grafik hasil perhitungan analisa data 

teoritis gas ideal. 

 
Gambar 3. Grafik perbandingan hasil 

perhitungan teoritis gas ideal sampel 1:1, 

1:2, dan 2:1 

 

 Analisa hasil pengukuran secara 

langsung dibandingkan dengan perhitungan 

secara teoritis untuk mendukung kebenaran 

dari data hasil penelitian yang sudah 

dilakukan.Grafik di atas merupakan grafik 

hasil perhitungan secara teoritis gas ideal 

yaitu melalui pendekatan sesuai dengan 

referensi yang digunakan.Tekanan selama 

48 jam terus meningkat sama seperti data 

aktual  karena gas yang terbentuk selama 2 

hari tidak digunakan tapi ditampung untuk 

mengetahui jumlah tekanan yang dihasilkan. 

Waktu dengan tekanan yang dihasilkan 

terlihat berbanding lurus yaitu semakin 

banyak waktu yang dihabiskan gas yang 

dihasilkan juga akan meningkat.Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dengan 

pengambilan data secara langsung pada 

laboratorium kandungan gas dalam lumpur 

yang sudah tercampur rata habis. Dari kedua 

pendekatan tersebut. 

 

 
Gambar 4. Grafik perbandingan tekanandata 

lapangansampel 1:1, 1:2, dan 2:1  

 Grafik diatas merupakan data 

perbandingan berdasarkan gas ideal secara 

aktual dilapangan, dimana tujuan dari 

pengukuran tersebut untuk membandingkan 

tekanan yang diproleh dilaboratorium. Dari 

hasil pengukuran tersebut secara aktual 

dilapangan terlihat sama-sama mengalami 

peningkatan hingga 48 jam karena gas yang 

terbentuk ditampung pada manometer dan 
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tidak digunakan selama pengambilan data, 

berbeda dengan aktual dilaboratorium yaitu 

pada jam 36 hingga 48 mengalami 

penurunan menunjukkan bahwa kandungan 

gas dalam bahan sudah habis. 

 Sampel 1:1 merupakan perbandingan 

volume yang sama antara air dengan kotoran 

sapi. Pada sampel ini diproleh tekanan 

sebanyak 0,023050 atmpada hari kedua pada 

jam ke 48, sedangkan sampel 1:2 merupakan 

sampel dengan perbandingan 2 liter kotoran 

dengan 1 liter air sehingga dengan 

perbandingan tersebut menyebabkan 

campuran menjadi kental dibandingkan 

dengan sampel yang lain. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan dengan ke tiga 

sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tekanan tertinggi diproleh pada sampel 1:2 

yaitu 0.025931 atmdan untuk sampel 

tarakhir yaitu 2:1 merupakan campuran 

paling encer karena jumlah perbandingan air 

lebih banyak sehingga tekanan yang 

dihasilkan juga rendah yaitu 0,022089 atm 

pada hari kedua, jam ke 48 karena tekanan 

yang dihasilkan pada skala lapangan diukur 

menggunakan manometer dan tidak 

digunakan selama pengambilan data. 

1.1.1.Temperatur  

 Temperatur pada dasarnya salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap 

pembentukan gas metana karena temperatur 

merupakan konsep termodinamika yang 

terlibat pada persamaan PV=nRT. 

Temperatur biasanya dinyatakan sebagai 

fungsi dari salah satu koordinat 

termodinamika.Maka dari itu temperatur 

yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

temperatur yang ada didalam tabung reaktor 

(tempat terbentuknya gas) dan alat yang 

digunakan untuk mengukur temperatur pada 

penelitian ini khususnya skala laboratorium 

adalah termokopel (ruang hampa) sedangkan 

dilapangan menggunakan termometer 

batang.Dimana tujuan dari pengukuran 

temperatur tersebut untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap gas yang dihasilkan 

setiap 12 jam. Untuk lebih jelasnya 

perbandingan temperatur setiap perlakuan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Gambar 5.Perbandingan temperatur 

laboratorium sampel 1:1, 1:2, dan 2:1 

 

 
Gambar 6. Perbandingan temperatur 

lapangan sampel 1:1, 1:2, dan 2:1 

 

 Temperaturmerupakan pengaruh utama 

pembentukan gas metana, jumlah gas yang 

terkandung dalam bahan akan cepat 

terbentuk apabila temperatur tinggi dan 

sebaliknya apabila temperatur pada tabung 

reaktor rendah maka proses pembentukan 
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gas akan lambat karena temperatur tersebut 

merupakan energi yang menyebabkan bahan 

tersebut menjadi panas sehingga kandungan 

gas dalam bahan akan menguap atau 

terpisah dengan cepat.  

Temperaturlapangan berkisar antara 300-

300,7  K. Kondisi digester khususnya pada 

tabung reaktor baik dilapangan maupun 

laboratorium memiliki fungsi yang sama, 

namun berdasarkan kondisi di lapangan 

yaitu dengan reaktor sebesar 4 kubik bentuk 

kubah, selama beberapa hari reaktor harus 

terisi penuh dengan kotoran dan pada 

dasarnya menggunakan perbandingan 1:1 

sehingga selama pengambilan data untuk 

sampel 1:2 dan 2:1 didominasi oleh 

perbandingan 1:1 sehingga hasilnya pun 

memiliki perbedaan yang tipis pada semua 

sampel. 

1.1.2. Volume dan laju produksi gas metana 

 Penentuan volume gas metana (CH4) 

hasil fermentasi dianalisa menggunakan 

pendekatan teori karena pendekatan secara 

aktual tidak memungkinkan, mengingat alat 

ukur volume gas tidak ada. Pendekatan 

tersebut dilakukan dengan menggunakan 

persamaan Boyle Gay-Lussac PV= nRT. Hal 

yang menentukan dalam penentuan volume 

gas adalah tekanan dan temperatur. 

 
Gambar 7. Grafik perbandingan volume 

sampel 1:1, 1:2, dan 2:1 

 

 Grafik diatas menunjukkan hubungan 

antara waktu dengan volume berbanding 

lurus, yaitu semakin banyak waktu yang 

digunakan semakin tinggi volume gas yang 

dihasilkan. Begitu sebaliknya, semakin 

sedikit waktu yang digunakan volume gas 

yang dihasilkan juga sedikit. Dari ketiga 

sampel tersebut dapat dilihat volume 

tertinggi ditemukan pada sampel 1:2 yaitu 

sampel yang paling kental disebabkan 

karena kandungan gas tergantung pada 

jumlah bahan atau kotoran yang digunakan 

selama proses produksi yaitu selama 48 jam. 

 Sampel 1:1 memiliki volume tertinggi 

yaitu 0,63881 ml angka ini menunjukkan 

bahwa pada jam tersebut gas dapat 

diproduksi secara maksimal. Sampel 1:1 jika 

dibandingkan dengan sampel 2:1 yaitu 

sebesar 0,63938 ml, dimana sampel tersebut 

menunjukkan perbedaan yang tidak 

signifikan karena hampir sama. Sedangkan 

volume tertinggi ditemukan pada sampel 1:2 

jika dibandingkan dengan sampel kedua 

tersebut, hal ini menunjukkan bahwa 

perbandingan 1:2 mampu memproduksi gas 

terbanyak dibandingkan sampel 1:1 dan2:1. 

Laju pembentukan gas metana adalah 

banyaknya gas yang terbentuk dari bahan 

persatuan waktu.pada semua perlakuan laju 

pembentukan gas metana dengan bahan 

kotoran sapi berada pada laju meningkat.  

laju produksi merupakan kecepatan alat 

tersebut dalam menghasilkan gas setiap 

jamnya yaitu perbandingan antara produks 

gas metana dibagi waktu selama 

pembentukan, adapun laju produksi metana 

masing-masing sampel yaitu : 
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Gambar 8. Grafik laju produksi gas metana 

sampel 1:1, 1:2, dan 2:1 

 Grafik di atas merupakan laju 

pembentukan gas metana setiap jam.Sampel 

1:1 dan sampel 1:2 dari hari pertama sampai 

hari kedua mengalami peningkatan hal ini 

menunjukkan bahwa pada kedua sampel 

tersebut tidak terjadi pemecahan secara 

sempurna setiap jam menyebabkan masih 

adanya bahan-bahan yang membutuhkan 

waktu lebih lama berproduksi atau dengan 

kata lain mikrobia yang membantu proses 

perombakan pada pembentuksn gas metana 

tidak bisa bekerja dengan baik apabila masih 

berbentuk polimer sehingga perlu 

penyederhanaan menjadi lebih sederhana, 

sedangkan pada sampel perlakuan encer(2:1) 

yaitu berbanding terbalik dengan kedua 

sampel tersebut, mengalami penurunan 

karena terjadinya proses secara sempurna. 

Massa Jenis 

 
Gambar 9. Grafikhubungan massa 

jenisterhadap produksi gas metana. 

 Dilihat dari grafik diatas selama proses 

fermentasi massa jenis bahan semakin lama 

semakin menurun. Massa jenis tertinggi 

adalah 1:2 (satu liter air dengandua liter 

kotoran) jadi larutan ini dikatakan dari 

tingkat kekentalan merupakan larutan yang 

paling kental karena pencampuran kotoran 

lebih banyak, untuk massa jenisnya nilai 

terendah 1,12 gr/ml dan nilai tertinggi 

mencapai 1,54 gr/ml pada volume 5 ml pada 

hari sebelum kotoran dimasukkan kedalam 

tabung reaktor, begitu juga dengan 

perbandingan 1:1 dan 2:1 dari hasil di atas 

komposisi air juga mempengaruhi massa 

jenis suatu bahan, semakin encer maka 

massa jenisnya juga semakin rendah namun 

kondisi didalam reaktor juga sangat 

mempengaruhi karena dilihat dari nilainya 

semakin hari massa jenis juga semakin 

menurun hal ini menunjukkan dengan 

terambilnya gas yang ada didalam bahan 

tersebut menyebabkan massa jenisnya 

berkurang. 

 

Produksi Gas metana 

 Menurut Rahman (2005) bahwa gas 

metana (CH4) merupakan hasil utama yang 
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diharapkan pada penelitian biogas karena 

bahan bakar berguna dan memiliki nilai 

kalor yang cukup tinggi, mempunyai sifat 

yang tidak berbau dan mengandung 

sedikinya 45% gas metana. Gas CH4 

(metana terbentuk karena proses fermentasi 

secara anaerobik oleh mikrobia metana atau 

disebut juga mikrobiaanaerobik, biogas yang 

mengandung bahan organik sehingga 

terbentuk gas metana yang apabila dibakar 

dapat menghasilkan energi panas. Energi 

yang terkandung dalam biogas tergantung 

dari konsentrasi metana.Semakin tinggi 

kandungan metana maka semakin besar 

kandungan energi pada biogas, dan 

sebaliknya semakin kecil kandungan metana 

maka semakin kecil pula energi yang 

dihasilkan. 

 Menurut Salundik (2004) mengatakan 

bahwa proses fermentasi harus dilakukan 

dalam kondisi anaerobatau hampa udara, 

sehingga dengan demikian sifat konstruksi 

digester harus dibuat agar dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Sebagai informasi 

bahwa biogas yang dihasilkan dari proses 

fermentasi terdiri dari CH4 (60-70%), CO2 

(23-30%). 

 
Gambar 10.Grafik perbandingan nilai aktual 

produksi gas metana pada sampel 1:1, 1:2, 

dan 2:1. 

 

 
Gambar 11.Grafik perbandingan nilai 

teoritis (stoikiometri) produksi gas metana 

pada sampel 1:1, 1:2, dan 2:1. 

 

 Grafik di atas merupakan perbandingan 

jumlah gas metana yang dihasilkan pada 

setiap sampel.Pada penelitian ini 

perbandingan volume air dengan volume 

kotoran bertujuan untuk melihat pada 

perbandingan volume yang mana produksi 

gas metana berproduksi dengan baik.Hasil 

analisa baik secara aktual maupun secara 

teoritis dari ketiga sampel tersebut yaitu 

dengan perbandingan volume air yang 

berbeda tentu memiliki hasil yang berbeda. 

 Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan Krisnawati dan Lihawa(2007) 

bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi produksi gas metana yaitu 

temperatur di dalam reaktor yang dijadikan 

tempat pembuatan biogas itu sendiri, yang 

terpenting yaitu perbandingan volume air 

dan volume kotoran sapi dimana jika 

perbandingan volume air dan volume sapi 

tersebut terlalu pekat, maka mikrobia yang 

berperan dalam pembusukan tidak dapat 

bekerja dengan baik. Menurut Aiman et al, 

(1981), Buswell, (1930), dan Sangyoka S, 

(2007) mengatakan bahwa pembentukan gas 

metana oleh bakteri metanogenesis terjadi 

pada kondisi anaerobik. Bakteri ini 
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merupakan bakteri obligat anaerobik dan 

sangat sensitif terhadap perubahan 

lingkungan. 

 Dari referensi diatas bahwa hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa 

volume air dan volume kotoran sapi sangat 

berpengaruh terhadap hasil yang 

diproleh.sampel 1:1 merupakan 

pencampuran volume yang sama antara air 

dengan kotoran jadi jika diasumsikan bahwa 

campuran tersebut tidak kental dan tidak 

encer namun kembali lagi diperhatikan 

ketika pengambilan sampel apabila kotoran 

yang digunakan terlalu kering maka akan 

menyebabkan campuran tersebut menjadi 

kental. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

referensi di atas bahwa hasil pengamatan 

yang diproleh tidak maksimal disebabkan 

karena bakteri yang berperan sebagai 

pembusuk tidak dapat bekerja dengan baik 

begitu juga dengan sampel 1:2 yaitu 

perbandingan 1 liter air dengan 2 liter 

kotoran. 

 Peranan air dalam memproduksi gas 

metana sangat penting karena membantu 

proses pengurai bakteri sehingga terjadi 

proses anaerobik secara sempurna 

menyebabkan terbentuknya gas. Dari ketiga 

sampel diatas berdasarkan anlisa secara 

aktual dan teoritis tidak valid pada 

perbandingan 1:2 dan 1:1 karena memiliki 

nilai %ERMS diatas 10% dan diproleh 

perbandingan volume terbaik yaitu pada 

sampel 2:1 (perbandingan 2liter air dengan 1 

liter kotoran) dengan nilai %ERMS kurang 

dari 10% yaitu 9,21% menunjukkan bahwa 

data tersebut valid. 

 

Konstanta produksi gas metana (k) 

 Nilai k diproleh dari dari Ln ((Ct-

Ce)/(Co-Ce)) terhadap waktu. Hubungan Ln 

dengan waktu pada proses pembentukan gas 

metana 

 

 
Gambar 12. Grafik hubungan Ln ((Ct-

Ce)/(Co-Ce)) dengan waktu terhadap proses 

pembentukan gas metana pada sampel 1:1 

 

 
Gambar 13. Grafik hubungan Ln ((Ct-

Ce)/(Co-Ce)) dengan waktu terhadap proses 

pembentukan gas metana pada sampel 1:2 
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Gambar 14. Grafik hubungan Ln ((Ct-

Ce)/(Co-Ce)) dengan waktu terhadap proses 

pembentukan gas metana pada sampel 2:1 

 

 Dari gambar dapat dilihat bahwa grafik 

bernilai negatif.nilai k menunjukkan jumlah 

gas yang dihasilkan setiap jam. Konstanta 

laju produksi gas metana adalah nilai yang 

menyatakan tingkat kecepatan gas yang 

diproduksi keluar meninggalkan bahan. Dari 

grafik diatas dapat dilihat masing-masing 

sampel 1:1, 1:2, dan 2:1 dimana semakin 

lama waktu yang dihabiskan maka konstanta 

laju pembentukan gas metana semakin 

meningkat. Dengan nilai masing-masing y = 

-0.074x - 0.238 R² = 0.772, y = -0.014x + 

0.030R² = 0.908, dan y = -0.112x - 1.023 R² = 

0.723. 

 Analisis menggunakan start grafuntuk 

sampel 1:1 dengan R-Square 0,772 

menunjukkan bahwa konstanta laju 

pembentukan gas metana selama 48 jam 

dengan koefisien korelasi -0,879923 

menunjukkan variabel yang cukup kuat, 

sampel 1:2 dengan R-Squar paling tinggi 

yaitu 0,908 dengan koefisien korelasi 

sebesar -0,953132 menunjukkan bahwa 

variabel tersebut sangat kuat begitu juga 

dengan 2:1 dengan R-Square 0,723. Hal ini 

menunjukkan bahwa konstanta laju 

pembentukan gas metana pada ketiga sampel 

memiliki hubungan yang cukup kuat dan 

berpengaruh nyata. 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil analisa dan 

pembahasan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulansebagai berikut: 

1. Rancangan digester pembuatan gas 

metana terdiri dari tabung reaktor, 

penampungan gas metana, keran 

sebagai penutup dan selang sebagai 

penyalur gas. 

2. Dalam memproduksi gas metana hal-hal 

yang berpengaruh adalah temperatur 

dalam tabung reaktor, karena apabila 

temperatur rendah maka akan semakin 

lama waktu yang dibutuhkan untuk 

memproduksi gas metana. 

3. Dengan komposisi air yang berbeda 

ditemukan bahwa perbandingan air 

merupakan faktor penting dalam 

memproduksi gas metana karena 

berpengaruh terhadap bakteri yang 

bekerja dalam pembentukan gas 

metana. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan nilai % ERMS dibawah 10% 

ditemukan pada sampel 2:1. 

4. Dari kedua pendekatan yang digunakan 

secara aktual dan berdasarkan teori gas 

ideal tekanan yang dihasilkan tidak jauh 

berbeda. 

5. Berdasarkan hasil analisis membuktikan 

keterkaitan antara laju produksi gas 

metana secara eksperimatal dengan 

stoikiometri,ditemuksn pada perlakuan 

campuran kotoran  sapi dengan air pada 

kondisi encer atau perbandingan 2:1. 
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