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RINGKASAN 

 

 

Energi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Pasalnya hampir semua 

aktivitas manusia didukung oleh energi. Biogas adalah salah satu sumber energi alternatif 

campuran gas yang dihasilkan oleh bakteri metanogenik yang terjadi pada material-material yang 

dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerobik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental di Karang Tal Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara.  

Gas metan (CH4) adalah komponen penting dan utama dari biogas karena merupakan 

bahan bakar yang berguna dan memiliki nilai kalor yang cukup tinggi. Reaktor biogas adalah 

media tempat terjadinya proses fermentasi bagi bahan biogas untuk pembentukan gas. 

Eksperimen dilakukan dengan 3 macam perbandingan 60 kg kotoran sapi dan 40 liter air, 50 kg 

kotoran sapi dan 50 liter air, dan 40 kgkotoran sapi dan 60 liter air.  Nilai kalor tertinggi 

dihasilkan oleh sampel 50 : 50 yang campurannya tidak kental tidak encer, 3 kali produksi dalam 

satu kali ulangan, warna api terbaik yaitu warna biru, lama mendidihkan air 3 menit, total nyala 

efektif 2 jam 53 menit, 3 jam 36 menit dan 3 jam 5 menit. Dan produksi gas metana tertinggi 

yakni 18,1 cm
3
.  
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ABSTRACT  

 

 

  Energy has an important role in human life . Because almost all human activities are 

supported by energy . Biogas is a mixture of alternative energy sources gas produced by 

methanogenic bacteria that occurs in materials that can be biodegradable under anaerobic 

conditions . The method used in this study is an experimental method in Coral Tal village 

Kayangan District of North Lombok Kayangan .  

Methane gas ( CH4 ) is an important and major component of biogas as a fuel that is 

useful and has a heating value high enough . Biogas reactor is a medium where the fermentation 

process for biogas material for the formation of gas . Experiments were performed with 3 kinds 

of comparison 60 kg of cow dung and 40 liters of water , 50 kg of cow dung and 50 liters of 



water , and 40 kg dirt cows and 60 liters of water . The highest calorific value generated by the 

sample 50 : 50 which does not dilute the mixture is not thick , 3 times in a single production 

replications , the best color is blue fire , boil water for 3 minutes longer , the total effective flame 

2 hours 53 minutes , 3 hours 36 minutes and 3 hours 5 minutes . And the highest methane 

production of 18.1 cm3 . 
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PENDAHULUAN 

Program NTB Bumi Sejuta Sapi 

(BSS) merupakan suatu program unggulan 

dalam pengembangan peternakan sapi 

dengan lebih mengutamakan pemberdayaan 

sumberdaya lokal dengan tujuan agar segera 

mungkin dapat tercapai populasi sapi 

optimal sesuai dengan daya dukung wilayah, 

sehingga peternakan sapi di NTB dapat 

memberikan kontribusi yang besar terhadap 

pendapatan masyarakat pedesaan, memenuhi 

kebutuhan daging nasional, dan permintaan 

bibit sapi bagi daerah-daerah lain.  Dengan 

pertambahan jumlah sapi maka kotoran yang 

dihasilkan juga semakin banyak. Oleh 

karena itu, kotoran sapi yang banyak dan 

berlimpah yang ada setiap saat harus 

dimanfaatkan sebaik-baiknya menjadi 

biogas yang dapat digunakan sebagai bahan 

bakar alternatif dan ramah lingkungan 

(Anonim, 2013). 

Energi memiliki peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Pasalnya hampir 

semua aktivitas manusia didukung oleh 

energi. Salah satu sumber energi terbesar 

yang banyak digunakan manusia untuk 

kehidupan sehari-hari adalah energi listrik 

serta energi minyak bumi dan gas. 

Kebutuhan akan kedua energi tersebut 

semakin meningkat seiring dengan 

pertambahan penduduk dan perkembangan 

teknologi. Namun tingginya permintaan 

energi tidak diimbangi dengan pasokan 

energi yang cukup karena keterbatasan 

jumlah energi yang tersedia. Hal inilah yang 

melatarbelakangi kelangkaan energi dan 

melambungnya harga minyak bumi di dunia. 

Pemerintah akhirnya menetapkan kenaikan 

harga bahan bakar minyak dan mengurangi 

subsidi untuk masyarakat. 

Tidak menentunya harga bahan 

bakar minyak (BBM) yang kadang naik, 

kadang turun, sangat membebani 

masyarakat. Namun kebijakan pemerintah 

untuk menaikkan harga ini sudah 

dipertimbangkan dengan matang. 

Permintaan konsumen terhadap BBM 

ditingkat dunia yang semakin meningkat 

menyebabkan harga minyak di pasar 

internasional melambung. Sumber energi 

alternatif telah banyak ditemukan dalam 

berbagai riset. Salah satunya adalah 

pemanfaatan limbah pertanian, peternakan, 

dan industri pertanian untuk pembuatan 

biogas. Biogas dari bahan organik juga 

dapat digunakan sebagai bahan bakar 

alternatif (Wahyuni, 2008). 

Pada umumnya peternak menangani 

limbah secara sederhana, seperti membuat 

kotoran ternak menjadi kompos maupun 

menyebarkan secara langsung di lahan 

pertanian. Oleh karena itu, pemanfaatan 

kotoran ternak menjadi biogas diharapkan 

dapat memberikan nilai tambah pada usaha 

peternakan. Kegiatan peternakan sapi dapat 

memberikan dampak positif terhadap 

pembangunan, yaitu berupa peningkatan 

pendapatan peternak, perluasan kesempatan 

kerja, peningkatan ketersediaan pangan, dan 

penghematan devisa. Namun tanpa 

dilakukan pengolahan limbah yang cepat, 

kegiatan ini akan menimbulkan 

permasalahan lingkungan. 



Pada dasarnya penggunaan biogas 

memiliki keuntungan ganda, yaitu gas metan 

yang dihasilkan bisa berfungsi sebagai 

bahan bakar, sedangkan limbah cair dan 

limbah padat yang dihasilkan bisa 

digunakan sebagai pupuk organik. Salah 

satu dari beberapa hal yang menarik pada 

teknologi biogas adalah kemampuannya 

untuk membentuk biogas dari limbah 

organik yang jumlahnya berlimpah dan 

tersedia secara bebas.   

Teknologi pembuatan biogas 

sebenarnya bukan hal yang asing. Di 

Amerika, teknologi ini telah dipakai puluhan 

tahun yang lalu. Demikian juga di Indonesia. 

Walaupun demikian, masyarakat tetap lebih 

suka menggunakan bahan bakar minyak 

karena lebih praktis digunakan. Namun 

dalam kondisi seperti ini, ketika harga BBM 

melambung dan tidak menentu, tidak ada 

salahnya jika kita menengok kembali 

teknologi  pembuatan biogas yang nantinya 

bisa diaplikasikan sebagai sumber energi 

alternatif (Simamora, 2004). 

Teknik pembuatan instalasi digester 

biogas dengan memanfaatkan limbah 

peternakan. Dengan teknik pembuatan 

instalasi biogas sehingga diharapkan bisa 

diterapkan oleh masyarakat. Jika diterapkan 

setidaknya ada manfaat ganda yang bisa 

diperoleh, yaitu teratasinya problem 

pencemaran lingkungan, diperolehnya 

energi alternatif serta dihasilkannya pupuk 

organik (padat dan cair) yang siap pakai. 

Biogas merupakan salah satu sumber 

energi terbarukan yang dapat menjawab 

kebutuhan energi alternatif. Biogas adalah 

gas yang dihasilkan dari proses penguraian 

bahan-bahan organik oleh mikroorganisme 

dalam keadaan anaerob. Untuk 

menghasilkan biogas dibutuhkan reaktor 

biogas (digester) yang merupakan suatu 

instalasi kedap udara sehingga proses 

dekomposisi bahan organik dapat berjalan 

secara optimum. Disamping itu, digester 

biogas dapat mengurai  emisi gas metana 

(CH4) yang merupakan salah satu gas yang 

menimbulkan efek gas rumah kaca yang 

menyebabkan terjadinya fenomena 

pemanasan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

perlu diteliti “Analisis Nilai Kalor Biogas 

dari Kotoran Sapi Skala Rumah Tangga di 

Karang Tal Desa Kayangan Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara”. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

          Penelitian ini dilaksanakan di Karang 

Tal, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, 

Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 19 Mei - 2 Juni 

2013. 

Alat dan Bahan Penelitian   
Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : satu set alat digester, 

untuk tempat mencampurkan kotoran sapi 

dan air sampai terbentuk biogas. Timbangan 

analog, digunakan untuk mengukur sampel,  

cangkul dan sekop digunakan untuk 

mengangkat kotoran dari tanah ke ember, 

ember 2 buah, digunakan untuk mengangkut 

kotoran ke inlet dan untuk mengukur air, 

selang 15 meter digunakan untuk 

mengalirkan air ke ember. korek api 

digunakan untuk memancing kompor biogas 

saat dinyalakan, panci digunakan untuk 

mendidihkan air 500 ml dan tempat 

memasang manometer gelas ukur, 

digunakan untuk mengukur jumlah air yang 

digunakan dan thermometer digunakan 

untuk mengukur suhu ketika mendidihkan 

air, manometer digunakan untuk mengukur 

volume biogas yang dihasilkan. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

kotoran sapi yang masih baru dan air. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan tiga kali ulangan 

untuk masing-masing sampel perbandingan 

pertama 60 kg kotoran sapi 40 liter air, 



kedua 50 kg kotoran sapi 50 liter air, dan 

ketiga 40 kg kotoran sapi 60 liter air. 

Prosedur Penelitian 

a. Prosedur Pembuatan Biogas 

1. Kotoran sapi dicampur dengan air 

sampai terbentuk lumpur dengan 

perbandingan 50 kg kotoran sapi dan 50 

liter air pada bak penampung sementara.  

2. Kemudian dialirkan ke dalam digester 

melalui lubang pipa inlet yang langsung 

berhubungan ke tempat penampungan. 

Pada pengisian pertama kran gas yang 

ada di atas digester dibuka agar 

pemasukan lebih mudah dan udara yang 

ada di dalam digester terdesak keluar.  

3. Setelah gas yang dihasilkan pada hari 

pertama di buang selama 5 - 10 detik di  

Waterdrain (penguras air) sampai 

berhenti gelembung-gelembung karena 

yang terbentuk adalah karbondioksida 

(CO2). Selanjutnya yang terbentuk adalah  

gas metana (CH4).  

4. Tinggi manometer yang menjadi biogas 

diamati setiap 60 menit diamati di 

manometer. 

Pengambilan Data 

Produksi Gas Metana (CH4): 

Untuk mengamati produksi gas tiap 60 

menit dengan mengamati manometer. 

Warna Api: Untuk melihat warna api 

dengan cara difoto menggunakan kamera. 

Aroma Biogas: Dengan mencium bau 

biogas apakah menyengat atau tidak. 

Membandingkan Nilai Kalor Tiap 

Sampel: Mencatat lama  mendidihkan air 

500 ml, Nyala Efektif, dan tidak efektif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Instalasi Pembuatan Biogas dari 

Kotoran Sapi 

Proses pembuatan biogas: 

Disiapkan kotoran sapi yang masih 

baru (1 hari). Kotoran sapi dicampur dengan 

air sampai terbentuk lumpur dengan 

perbandingan 50 kg kotoran sapi dan 50 liter 

air di inlet. Kemudian dialirkan ke dalam 

digester melalui lubang pipa inlet yang 

langsung berhubungan ke digester (tempat 

penampungan). Pada pengisian katup gas 

utama dibuka agar pemasukan lebih mudah 

dan udara yang ada di dalam digester 

terdesak keluar, pengisian dilakukan sampai 

lubang manhole tertutup minimal 15 cm. 

kemudian dibiarkan selama satu jam, 

keluarkan gas pertama yang terkumpul 

dibagian atas kubah digester lewat 

waterdrain sampai berhenti gelembung-

gelembung selama 1-10 detik. Kemudian 

biogas dialirkan ke kompor dan siap 

digunakan untuk keperluan rumah tangga. 

Dibutuhkan 60 menit dari pencampuran 

dapat menghasilkan biogas dan habis selama 

dua hari dan dapat memproduksi gas sampai 

tiga kali. 

b. Perbandingan antara Kotoran Sapi 

dan Air  

Dari tiga perlakuan yang digunakan 

yakni 60 kilo gram kotoran sapi dan 40 liter 

air hasil campurannya terlalu kental, gasnya 

cepat habis dan hasilnya dua kali produksi 

untuk satu kali pencampuran. Perlakuan ke 

dua perbandingan 50 kilo gram kotoran sapi 

dan 50 liter air hasil campurannya bagus, 

gasnya tidak cepat habis dan hasilnya tiga 

kali pemakaian untuk satu kali 

pencampuran. Untuk perlakuan yang ke tiga 

perbandingan 40 kilo gram kotoran sapi dan 

60 liter air hasil campurannya terlalu encer, 

gasnya mudah habis dan hasilnya tiga kali 

pemakaian untuk satu kali pencampuran. 

c. Warna Api 

 

 

 

 



Tabel 4.1. Warna api  

Perlakuan  Warna Keterangan 

60 : 40 

 

 

50 :50 

 

40 : 60 

Biru 

merah 

 

Biru 

 

Biru 

merah 

Kurang panas 

bersuhu di bawah 

1000 
o
C 

Sangat panas bersuhu 

di bawah 2000 
o
C 

Kurang panas 

bersuhu di bawah 

1000 
o
C 

Sumber : (Anonim, 2013) 

Dari hasil penelitian dari ketiga 

perlakuan warna nyala api yang paling 

bagus adalah perbandingan 50 kg kotoran 

sapi dan 50 liter air yakni berwarna biru. 

d. Aroma Gas 

        Hasil pengambilan data pada 

penelitian, didapatkan aroma seperti sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2. Aroma Gas 

Perlakuan Aroma Gas  

60 : 40 

50 : 50 

40 : 60 

Menyengat 

Menyengat 

Menyengat 

Bau menyengat pada kotoran sapi 

disebabkan oleh produksi gas metana (CH4), 

ini berarti kandungan metananya sangat 

tinggi. Dari hasil penelitian ini, ketiga 

sampel menunjukkan bau menyengat, 

artinya pada ketiga sampel mengandung gas 

metana. 

e. Membandingkan Nilai Kalor Tiap 

Sampel 

       Salah satu hal yang menunjukkan 

kandungan kalor adalah lamanya waktu 

untuk mendidihkan air  

1. Lama Mendidihkan Air 500 ml 

            Dari hasil penelitian untuk 

perlakuan pertama 60 kg kotoran sapi dan 

40 liter air didapatkan dua kali produksi gas 

dalam satu kali ulangan dan rata-rata waktu 

3 menit 10 detik untuk mendidihkan air 500 

ml. Sedangakan untuk perlakuan ke dua 50 

kg kotoran sapi dan 50 liter air didapatkan 

tiga kali produksi gas dalam satu kali 

ulangan dan rata-rata waktu 3 menit, untuk 

mendidihkan air 500 ml. Sedangakan untuk 

perlakuan ke tiga 40 kg kotoran sapi dan 60 

liter air didapatkan tiga kali produksi gas 

untuk satu kali ulangan dan rata-rata waktu 

3 menit 27 detik untuk mendidihkan air 

sebanyak 500 ml. Semakin cepat waktu 

yang diperlukan untuk mendidihkan air 

berarti kandungan kalornya semakin tinggi. .   

2. Nyala Efektif 

Dari hasil penelitian untuk perlakuan 

pertama 60 kg kotoran sapi dan 40 liter air 

didapatkan dua kali produksi gas untuk satu 

kali perlakuan total nyala efektif 45 menit, 1 

jam 25 menit, dan 1 jam 29 menit. 

Sedangkan untuk perlakuan ke dua 50 kg 

kotoran sapi dan 50 liter air didapatkan tiga 

kali produksi gas, untuk satu kali perlakuan 

total nyala efektif 2 jam 53 menit, 3 jam 36 

menit, dan 3 jam 5 menit. Sedangakan untuk 

perlakuan ke tiga 40 kg kotoran sapi dan 60 

liter air didapatkan tiga kali produksi gas 

untuk satu kali ulangan total nyala efektif 3 

jam 16menit, 2 jam 12 menit, dan 2 jam 28 

menit. Semakin lama waktu nyala efektif 

maka semakin bagus hasil biogas. 

3. Nyala Tidak Efektif 

 

Dari hasil penelitian untuk perlakuan 

pertama 60 kg kotoran sapi dan 40 liter air 

didapatkan dua kali produksi gas untuk tiga 

kali perlakuan total nyala tidak efektif 19 

menit, 38 menit, dan 40 menit. Sedangkan 

untuk perlakuan ke dua 50 kg kotoran sapi 

dan 50 liter air didapatkan tiga kali produksi 

gas, untuk tiga kali perlakuan total nyala 

tidak  efektif 60 menit, 1 jam 17 menit, dan 

1 jam 15 menit. Sedangkan untuk perlakuan 

ke tiga 40 kg kotoran sapi dan 60 liter air 

didapatkan tiga kali produksi gas untuk tiga 

kali ulangan total nyala tidak efektif 55 

menit, 1 jam 1 menit, dan 60 menit. 



Semakin lama waktu nyala tidak efektif 

maka semakin banyak produksi biogas yang 

dihasilkan. 

4.6. Produksi Gas Metana 

 

Gambar  4.1. Grafik peningkatan untuk 

produksi gas metana  

perbandingan 60 : 40, 50 : 50 dan 

40 : 60 

Dari gambar grafik 4.1. terlihat 

bahwa pada perlakuan pertama produksi gas 

metana  tertinggi sebesar 10,1 cm
3
, 

perlakuan ke dua produksi gas metana 

paling tinggi sebesar 18,1 cm
3
, sedangkan 

untuk perlakuan ke tiga produksi gas metana 

paling tinggi sebesar 14 cm
3
, dengan waktu 

yang sama yaitu 240 menit. Ini berarti 

semakin tinggi produksi gas yang dihasilkan 

maka semakin banyak gas metana pada 

biogas.    

KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil dan pembahasan 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan : 

1. Dari 3 macam perbandingan 60 : 40, 50 : 

50, dan 40 : 60 yang paling bagus adalah 

perbandingan 50 : 50 dapat dilihat dari 

segi campuran, nyala api dan lama habis 

gas 

2. Dari ke tiga sampel perlakuan 50 kg 

kotoran sapi dan 50 liter air lebih bagus  

rata-rata waktu 3 menit untuk 

mendidihkan air 500 ml  dibandingkan 

dengan perlakuan 60 kg kotoran sapi dan 

40 liter air dengan rata-rata waktu 3 

menit 10 detik. Dan perlakuan 40 kg 

kotoran sapi dan 60 liter air dengan rata-

rata waktu 3 menit 27 detik.  

3. Secara umum, jumlah energi yang 

terdapat dalam biogas tergantung pada 

konsentrasi metana. Semakin tinggi 

kandungan metana, maka semakin bagus 

gas yang dihasilkan. 
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