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ABSTRAK 

Kharistya Amaru, 2004. Rancang Bangun Dan Uji Kinerja Biodigester Plastik 

Polyethilene Skala Kecil. Di bawah bimbingan Ari Sufyandi dan Mimin 

Muhaemin. 

Potensi kotoran hewan di Desa Cidatar sebagai bahan pembuatan gas bio 

sebenarnya cukup besar namun belum banyak dimanfaatkan, bahkan dapat 

menimbulkan masalah pencemaran dan kesehatan lingkungan karena umumnya 

dibuang di sungai. Penggunaan biodigester dapat membantu pengembangan 

sistem pertanian dengan mendaur ulang kotoran hewan untuk memproduksi gas 

bio dan diperoleh hasil samping berupa  pupuk organik dengan mutu yang baik. 

Walaupun demikian penggunaan biodigester konvensional tidak mudah untuk 

diaplikasikan pada peternak kecil karena biaya pembuatannya yang mahal, 

kurangnya tenaga ahli dan pemeliharaan yang rumit. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun biodigester yang mudah 

dirakit, murah dan berkinerja baik yang terbuat dari plastik polyethilene untuk 

peternak kecil (3-5 ekor sapi perah). 

Penelitian ini menghasilkan rancangan biodigester yang berbahan dasar 

plastik polyethilene dengan spesifikasi sebagai berikut: biodigester dengan 

volume total 11 m3 , volume basah 8,8 m3, waktu proses 40 hari, isian bahan 220 

kg/hari, kemiringan lubang 2o, luas lahan 18 m2, dan memiliki penampung gas 

dengan dimensi tinggi 4,6 m, diameter 0,954 m, volume efektif 2,5 m3. 

Berdasarkan hasil uji kinerja, didapatkan temperatur yang bekerja pada 

biodigester berkisar pada 19 – 20 oC, tingkat keasaman bahan 6,58 – 7,7 masih 

berada dalam batas yang baik bagi bakteri untuk tumbuh, dekomposisi VS 

mencapai 34 %. Kapasitas produksi 1,44 m3/hari atau dapat digunakan memasak 3 

– 4 jam dan laju produksi 0,16 m3/kg VS. 
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ABSTRACT 

Kharistya Amaru, 2004. Construction Design and Performance Test of the Small 

Scale Plastic Polyethilene Biodigester. Supervised by Ari Sufyandi and Mimin 

Muhaemin. 

 

A large amount of the potensial of cowdung in Cidatar Village as raw 

material for biogas is untapped, even evoke pollution and environmental health 

problem because of the farmer throw away cowdung into the river. The use of 

biodigester can help to develop farming systems by recycling the cowdung for 

biogas production and other product like organic fertilizer with good quality. 

Nevertheless the use of conventional biodigester was not easy for small scale 

farmer due to high cost, lack of skilled labor and the complicated maintenance. 

The objectives of this research were to construction design of biodigester 

which easy to assemble, low cost, have a good performance and made from 

polyethilene plastic for small scale farmer (with 3 – 5 cows). 

The result of this experiment showed that biodigester design based 

polyethilene plastic with these specification: Total Volume of biodigester 11m3, 

wet volume 8,8 m3, retention time 40 day, loading rate 220 kg/day, trench slope 

2o, 18m2 spatial requirement, and the dimension for gas storage are 4,5 m height, 

0,954 m in diameter, with 2,5 m3 effective volume. 

Based on performance test, the range of working temperature at 

biodigester was 19-20oC, acid substrat level 6,58-7,7, which still at a good range 

for bacteria to live, VS decomposition reached 34 %. Production capacity is 1,44 

m3 or able to cook for 3 – 4 hour and 0,16 m3/kg VS production rate. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan meningkatnya populasi manusia dan meningkatnya taraf hidup 

masyarakat, kebutuhan energi semakin meningkat. Berbagai jenis bentuk energi 

telah digunakan oleh manusia seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam. Selain 

itu bahan bakar tradisional, yaitu kayu walaupun masih digunakan, 

penggunaannya terbatas dengan berkurangnya hutan sebagai sumber kayu. 

Masalah  lingkungan global dan persediaan yang terbatas merupakan masalah 

penting yang dihadapi oleh manusia saat ini. 

Permasalahan tersebut dapat diatasi  apabila tidak tergantung pada bahan 

bakar fosil dan menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, 

murah, mudah diperoleh dan dapat diperbaharui. Salah satunya adalah energi gas 

bio yang merupakan energi yang layak dipergunakan baik secara teknis, sosial 

maupun ekonomis terutama untuk mengatasi masalah energi di daerah pedesaan. 

Kandungan gas bio didominasi oleh gas metana (CH4) yang merupakan 

hasil sampingan dari proses dekomposisi mikroba pada suatu biomasa. Mikroba 

tersebut merupakan bakteri pembentuk metan yang banyak terdapat dalam tubuh 

hewan ruminansia (hewan yang memiliki perut ganda atau rumen) seperti kerbau, 

sapi, domba, kambing dan lain-lain. 

Produksi gas metana dari biomassa bukan merupakan proses yang baru. 

Alexander Volta di abad 18 menemukan gas metana dalam gas yang dihasilkan 

rawa/ paya. Ide dan percobaan bagaimana proses itu dapat digunakan telah 

berjalan selama 100 tahun ke belakang (Meynell, 1976). Secara prinsip 

pembuatan gas bio sangat sederhana, dengan memasukkan substrat (kotoran 

hewan atau manusia) ke dalam unit pencerna (digester),  ditutup rapat, dan selama 

beberapa waktu gas bio akan terbentuk yang selanjutnya dapat digunakan sebagai 

sumber energi. 

Sapi perah merupakan hewan yang umum dipelihara sebagai salah satu 

sumber mata pencaharian di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut. Menurut 

data populasi KUD Mandiri Cisurupan tahun 2003, jumlah sapi perah mencapai 

5800 ekor dari 1400 peternak. Dengan asumsi setiap sapi mengeluarkan 22 kg 

kotoran/hari total kotoran yang dikeluarkan sapi adalah 127 ton. Kotoran sapi 
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dengan jumlah ini dapat menghasilkan gas bio 1.719 – 5.670 m3/hari. Dengan 

demikian potensi kotoran hewan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan 

gas bio sebenarnya cukup besar namun belum banyak dimanfaatkan, bahkan dapat 

menimbulkan masalah pencemaran dan kesehatan lingkungan karena umumnya 

kotoran hewan tersebut dibuang di sungai dengan begitu saja oleh peternak.  

Penggunaan biodigester dapat membantu pengembangan sistem pertanian 

dengan mendaur ulang kotoran hewan untuk memproduksi gas bio dan diperoleh 

hasil samping berupa  pupuk organik dengan mutu yang baik. Gas bio yang 

merupakan tujuan utama dari penggunaan biodigester dapat digunakan sebagai 

bahan bakar untuk memasak sedangkan pupuk selain digunakan untuk memupuk 

lahan pertanian, dapat dijual untuk mendapat tambahan pendapatan peternak. 

Beberapa disain digester telah dikenal di beberapa belahan dunia, yang 

paling umum digunakan adalah jenis fixed dome dan floating drum. Terdapat 

beberapa kelemahan dari dua digester  jenis ini, pada pembuatan kedua model ini 

membutuhkan biaya yang mahal dan cukup sulit, selain itu suku cadangnya tidak 

selalu tersedia di daerah pedesaan.  

Jenis floating drum sendiri telah terdapat di Desa Cisurupan, dengan 

kapasitas digester 27 m3 biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 9.000.000. 

Selain itu terdapat biodigester skala kecil untuk percobaan di SMU Cisurupan 

jenis sump digester, yaitu biodigester dengan tipe batch yang dibangun dari  dua 

buah drum bekas. Kapasitas biodigester ini 0,2 m3, dan biaya pembuatannya 

adalah Rp. 200.000.  

 Di beberapa negara berkembang program gas bio tidak berhasil, 

disebabkan pemeliharaan digester yang rumit dan kurangnya tenaga ahli 

(Kristoferson and Bokhalders, didalam Bui, 1997). Selain itu rata-rata penduduk 

pedesaan hanya memiliki beberapa ekor sapi (3 – 5 ekor) sehingga penggunaan 

unit pencerna dengan model seperti di atas yang terbuat dari campuran semen dan 

batu bata masih terlalu mahal. Apabila menggunakan tipe sump digester karena 

kapasitasnya kecil dibanding jumlah kotoran yang tersedia maka diperlukan 

digester dengan jumlah yang cukup banyak untuk menampung 3-5 ekor sapi, 

selain itu pengoperasiannya membutuhkan tenaga yang lebih besar dibanding dua 

tipe sebelumnya, karena memiliki tipe batch sehingga harus mengangkat kotoran 



 

 

 

3

dan bila gas sudah tak diproduksi digester harus dikosongkan. Maka dari itu 

diperlukan tipe digester alternatif yang terbuat dari bahan yang lebih ekonomis.  

Salah satu alternatifnya adalah dengan membuat digester dari bahan dasar 

plastik polyethilene. Kelebihan dari digester plastik ini adalah bahannya mudah 

didapat, mudah dibuat dan harganya relatif terjangkau oleh peternak kecil.  

Bahkan dari segi  perawatan apabila terjadi kebocoran/ kerusakan pada plastik 

digester tersebut akan mudah untuk memperbaikinya, walaupun plastik digester 

tersebut diganti seluruhnya tidak akan memerlukan biaya yang terlalu besar 

dibandingkan biaya perawatan digester yang terbuat dari beton. 

Plastik Polyethilene telah umum digunakan di bidang pertanian. 

Bermacam-macam sektor pertanian  memanfaatkan plastik ini. Mulsa plastik, 

greenhouse, planting bag, bangunan pengering hasil panen, pengaliran air dengan 

tekanan rendah yang disebut flumming, reservoir air, saluran irigasi, perlindungan 

buah dengan PE Tranparent Film, pemecah angin dan menaungi tempat 

pembibitan adalah beberapa contoh di bidang pertanian  yang memanfaatkan 

plastik polyethilen (Clarke, 1983).   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas masalah yang dapat diidentifikasi adalah 

Bagaimana Biodigester Plastik Polyethilene, yang sesuai secara teknis, ekonomis 

dan mudah dirakit untuk peternak kecil di Desa Cisurupan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah merancang bangun biodigester yang mudah 

dirakit, murah dan berkinerja baik yang terbuat dari plastik polyethilene bagi 

peternak kecil (3 – 5 ekor sapi perah). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan jangka pendek penelitian ini adalah untuk menghemat biaya 

pembuatan sistem biodigester dan mempermudah konstruksi pembuatan sistem 

biodigester, sehingga budaya pembuatan gas bio dapat memasyarakat.  
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Kegunaan jangka panjangnya adalah dalam rangka diversifikasi sumber 

energi pedesaan, mengurangi pencemaran lingkungan akibat kotoran hewan dan 

mencukupi pupuk organik di pedesaan sebagai hasil sampingan produksi gas bio. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gas Bio 

Gas bio yang didominasi oleh gas metana, merupakan gas yang dapat 

dibakar. Metana secara luas diproduksi di permukaan bumi oleh bakteri pembusuk 

dengan cara menguraikan bahan organik. Sekurangnya 10 tipe bakteri pembusuk 

yang berbeda dari bakteri methanogenesis yang berperan dalam pembusukan 

(Tiratsoo, 1979).  

Bakteri ini terdapat di rawa-rawa, lumpur sungai, sumber air panas (hot 

spring), dan perut hewan herbivora seperti sapi dan domba. Hewan – hewan ini 

tidak dapat memproses rumput yang mereka makan, bila tidak  ada bakteri 

anaerobik yang memecah selulosa didalam rumput menjadi molekul yang dapat 

diserap oleh perut mereka. Gas yang diproduksi oleh  bakteri ini adalah gas 

metana yang dikeluarkan oleh sapi melalui mulut (Meynell, 1976). 

 
Tabel 1. Komposisi Jenis Gas dan Jumlahnya Pada suatu Unit gas Bio 

Jenis Gas Kandungan (%) 

Metana  60 –70  

Karbondioksida 30 – 40  

Nitrogen  3 

Hidrogen  1 – 10  

Oksigen  3 

Hidrogen Sulfida 5 
  Sumber : Meynell, 1976 

  

Seperti terlihat pada Tabel 1 komposisi gas bio berkisar antara 60 – 70% 

metana dan 30 – 40% karbon dioksida. Gas bio mengandung gas lain seperti 

karbon monoksida, hidrogen, nitrogen, oksigen hidrogen sulfida, kandungan gas 

tergantung dari bahan yang masuk ke dalam biodigester. Nitrogen dan oksigen 

bukan merupakan hasil dari digester, ini mengindikasikan adanya kelemahan dari 

sistem sehingga udara dapat masuk ke dalam digester. Hidrogen merupakan hasil 

dari tahap pembentukan asam, pembentukan hidrogen sulfida  oleh bakteri sulfat 

disebabkan oleh konsentrasi ikatan sulfur. Walaupun hanya sedikit tetapi dapat 

mencapai 5 % untuk beberapa kotoran (Meynell, 1976). 
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 Karakteristik dari metana murni adalah mudah terbakar (Lapp and 

Robertson, 1981) selain itu dapat mengakibatkan ledakan (Meynell, 1976). 

Kandungan metana dengan udara akan menentukan pada kandungan berapa 

campuran yang mudah meledak dapat dibentuk. Pada LEL (lower explosive limit) 

5.4 % metana dan UEL(upper explosive limit) 13.9% basis  volume. Dibawah 

5.4% tidak cukup metana sedangkan, diatas 14% terlalu sedikit oksigen  untuk 

menyebabkan ledakan. Temperatur yang dapat menyebabkan ledakan sekitar 650 

– 750 oC , percikan api  dan korek api cukup panas untuk menyebabkan ledakan 

(Meynell, 1976). 

 

2.2 Proses Pembentukan Gas Bio 

Secara garis besar proses pembentukan gas bio dapat dilihat pada Gambar 

1 dan dibagi dalam tiga tahap yaitu: hidrolisis, asidifikasi (pengasaman) dan 

pembentukan gas metana. 

 

2.2.1 Tahap Hidrolisis 

Pada tahap hidrolisis, bahan organik dienzimatik secara eksternal oleh 

enzim ekstraselular (selulose, amilase, protease dan lipase) mikroorganisme. 

Bakteri memutuskan rantai panjang karbohidrat komplek, protein dan lipida 

menjadi senyawa rantai pendek. Sebagai contoh polisakarida diubah menjadi 

monosakarida sedangkan protein diubah menjadi peptida dan asam amino. 

 

2.2.2 Tahap Asidifikasi (Pengasaman) 

Pada tahap ini bakteri menghasilkan asam, mengubah senyawa rantai 

pendek hasil proses pada tahap hidrolisis menjadi asam asetat, hidrogen (H2) dan 

karbondioksida. Bakteri tersebut merupakan bakteri anaerobik yang dapat tumbuh 

dan berkembang pada keadaan asam. Untuk menghasilkan asam asetat, bakteri 

tersebut memerlukan oksigen dan karbon yang diperoleh dari oksigen yang 

terlarut dalam larutan. Pembentukan asam pada kondisi anaerobik tersebut penting 

untuk pembentuk gas metana oleh mikroorganisme pada proses selanjutnya. 

Selain itu bakteri tersebut juga mengubah senyawa yang bermolekul rendah 
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menjadi alkohol, asam organik, asam amino, karbondioksida, H2S, dan sedikit gas 

metana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses pembentukan gas bio (Sufyandi, 2001). 

 

2.2.3 Tahap Pembentukan Gas Metana 

Pada tahap ini bakteri metanogenik mendekomposisikan senyawa dengan 

berat molekul rendah menjadi senyawa dengan berat molekul tinggi. Sebagai 

contoh bakteri ini menggunakan hidrogen, CO2 dan asam asetat untuk membentuk 

metana dan CO2. Bakteri penghasil asam dan gas metana bekerjasama secara 

simbiosis. Bakteri penghasil asam membentuk keadaan atmosfir yang ideal untuk 

bakteri penghasil metana. Sedangkan bakteri pembentuk gas metana 

menggunakan asam yang dihasilkan bakteri penghasil asam. Tanpa adanya proses 

simbiotik tersebut, akan menciptakan kondisi toksik bagi mikroorganisme 

penghasil asam. 

 
2.3 Bahan Penghasil  Gas Bio 

Semua bahan organik yang terdapat dalam tanaman, karbohidrat, selulosa 

adalah salah satu bahan yang disukai sebagai bahan untuk dicerna. Selulosa secara 

normal mudah dicerna oleh bakteri, tetapi selulosa dari beberapa tanaman sedikit 

sulit didegradasikan bila dikombinasikan dengan lignin. Lignin adalah molekul 
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komplek yang memiliki bentuk rigid dan struktur berkayu dari tanaman, dan 

bakteri hampir tidak dapat mencernanya. Jerami mengandung lignin dan dapat 

menjadi masalah karena akan mengapung dan membentuk lapisan keras 

(Meynell,1976). 

Sebagian besar sampah organik alami dapat diproses menjadi gas bio 

kecuali lignin. Digester anaerobik dapat menggunakan bahan organik dalam 

jumlah yang besar sebagai bahan masukan, seperti kotoran, manusia, sisa sisa 

tanaman, sisa proses makanan dan sampah lainnya atau dapat mencampurkan dari 

satu atau lebih sampah tersebut (Gunnerson and Stuckey, 1986). 

Kotoran hewan lebih sering dipilih sebagai bahan pembuat gas bio karena 

ketersediaannya yang sangat besar di seluruh dunia. Bahan ini memiliki 

keseimbangan nutrisi, mudah diencerkan dan relatif dapat diproses secara biologi. 

Kisaran pemrosesan secara biologi antara 28 – 70% dari bahan organik tergantung 

dari pakannya. Sebagai contoh persentase silase dari tanaman jagung yang 

ditingkatkan sebagai pakan, mengurangi kemampuan biodegradasi, karena silase 

mengandung persentase lignoselulosa yang tinggi. Selain itu kotoran segar lebih 

mudah diproses dibandingkan dengan kotoran yang lama dan atau telah 

dikeringkan, disebabkan karena hilangnya substrat volatil solid selama waktu 

pengeringan (Gunnerson and Stuckey, 1986). 

Kotoran sapi merupakan substrat yang dianggap paling cocok sebagai 

sumber pembuat gas bio, karena substrat tersebut telah mengandung bakteri 

penghasil gas metan yang terdapat dalam perut hewan ruminansia (Meynell, 

1976). Keberadaan bakteri di dalam usus besar ruminansia tersebut membantu 

proses fermentasi, sehingga proses pembentukan gas bio pada tanki pencerna 

dapat dilakukan lebih cepat. Walaupun demikian, bila kotoran tersebut akan 

langsung diproses di dalam tangki pencerna, perlu dilakukan pembersihan terlebih 

dahulu. Kotoran tersebut harus bersih dari jerami dan bahan asing lainnya untuk 

mencegah terbentuknya buih (Sufyandi, 2001). 

Kotoran manusia walaupun memiliki nitrogen yang tinggi ( C/N = 6) dapat 

dicerna dengan mudah, tetapi sampah karbohidrat harus ditambahkan untuk 

menaikkan nilai C/N ratio dan untuk memberikan gas yang lebih banyak. Sisa sisa 

pertanian seperti gandum dan jerami padi dapat digunakan walaupun memiliki 
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C/N ratio yang tinggi, dengan cara dicampur dengan kotoran hewan dan manusia. 

Bahan ini biasanya dengan mudah diproses dan dapat lebih cepat diproses apabila 

ukurannya diperkecil secara fisik, dengan cara pemotongan dan dengan 

pengomposan terlebih dahulu. Walaupun demikian, masalah dapat muncul akibat 

dari bahan mengapung di dalam digester dan membentuk lapisan keras di 

permukaan, sehingga mengganggu produksi gas (Gunerson and Stuckey, 1986). 

Bahan yang dimasukkan ke dalam digester sebaiknya berbentuk cream. 

Pada kondisi tersebut padatan anorganik seperti pasir akan terpisah karena 

gravitasi, ini memungkinkan bahan tersebut dipisahkan sebelum dimasukkan ke 

dalam digester (Fry, 1974). 

 

Tabel 2. Produksi dan Kandungan Bahan Kering Kotoran Beberapa Jenis Ternak 

Jenis Ternak Bobot 

Ternak/Ekor 

Prod.Kotoran 

(kg/hari) 

% Bahan 

Kering 

Sapi Betina potong 520 29 12 

Sapi Betina perah 640 50 14 

Ayam petelur 2 0.1 26 

Ayam pedaging 1 0.06 25 

Babi Dewasa 90 7 9 

Domba 40 2 26 
  Sumber: Fontenot dkk, didalam Sufyandi, 2001 

 

Pada Tabel 2 dapat dilihat produksi kotoran dari beberapa jenis hewan 

ternak. Walaupun tidak sepenuhnya tepat, dengan tabel ini dan perbandingan 

pengenceran dengan air (1:1) maka kita dapat memperkirakan jumlah bahan yang 

masuk ke dalam digester.  

 

2.4 Faktor yang Berpengaruh Pada Proses Anaerobik 

Aktivitas metabolisme mikroorganisme penghasil metana tergantung pada 

faktor: 
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2.4.1 Temperatur 

Gas metana dapat diproduksi pada tiga range temperatur sesuai dengan 

bakteri yang hadir. Bakteri psyhrophilic 0 – 7 oC, bakteri mesophilic pada 

temperatur 13 – 40 oC sedangkan thermophilic pada temperatur 55 –  60 oC (Fry, 

1974). 

Temperatur yang optimal untuk digester adalah temperatur 30 – 35 oC, 

kisaran temperatur ini mengkombinasikan kondisi terbaik untuk pertumbuhan 

bakteri dan produksi methana di dalam digester dengan lama proses yang pendek. 

Temperatur yang tinggi/ range thermophilic jarang digunakan karena 

sebagian besar bahan sudah dicerna dengan baik pada range temperatur 

mesophilic, selain itu bakteri thermophilic mudah mati karena perubahan 

temperatur, keluaran/ sludge memiliki kualitas yang rendah untuk pupuk, berbau 

dan tidak ekonomis untuk mempertahankan pada temperatur yang tinggi, 

khususnya pada iklim dingin (Fry, 1974). 

Bakteri mesophilic adalah bakteri yang mudah dipertahankan pada kondisi 

buffer yang mantap (well buffered) dan dapat tetap aktif pada perubahan 

temperatur yang kecil, khususnya bila perubahan berjalan perlahan. Pada 

temperatur yang rendah 15oC laju aktivitas bakteri sekitar setengahnya dari  laju 

aktivitas pada temperatur 35oC. Pada  temperatur 10oC – 7oC dan dibawah 

temperatur aktivitas, bakteri akan berhenti beraktivitas dan pada range ini bakteri 

fermentasi menjadi dorman sampai  temperatur naik kembali hingga batas 

aktivasi. Apabila bakteri bekerja pada temperatur 40oC produksi gas akan berjalan 

dengan cepat hanya beberapa jam tetapi untuk sisa hari itu hanya akan diproduksi 

gas yang sedikit (Fry, 1974). 

Massa bahan yang sama akan dicerna dua kali lebih cepat pada 35°C 

dibanding pada 15°C dan  menghasilkan hampir 15 kali lebih banyak gas pada 

waktu proses yang sama. Di dalam Gambar 2 dapat dilihat bagaimana perbedaan 

jumlah gas yang diproduksi ketika digester dipertahankan pada temperatur 15°C 

dibanding dipertahankan 35°C. 

Seperti halnya proses secara biologi tingkat produksi metana berlipat 

untuk tiap peningkatan temperatur sebesar 10oC – 15 oC. Jumlah total dari gas 
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yang diproduksi  pada jumlah bahan yang tetap, meningkat seiring dengan 

meningkatnya temperatur (Meynell, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbandingan tingkat produksi gas pada 15°C dan 35°C (Diadaptasi 

dari Fry (1973)). 

 

Lebih lanjut, yang harus diperhatikan pada proses biometananisasi adalah 

perubahan temperatur, karena proses tersebut sangat sensitif terhadap perubahan 

temperatur. Perubahan temperatur tidak boleh melebihi batas temperatur yang 

diijinkan. Untuk bakteri psychrophilic selang perubahan temperatur berkisar 

antara 2 oC/ jam, bakteri mesophilic 1 oC/jam dan bakteri thermophilic 0.5 oC/jam. 

Walaupun demikian perubahan temperatur antara siang dan malam tidak menjadi 

masalah besar untuk aktivitas metabolisme (Sufyandi, 2001). 

Sangat penting untuk menjaga temperatur tetap stabil apabila temperatur 

tersebut telah dicapai.  Panas sangat penting untuk meningkatkan temperatur 

bahan yang masuk ke dalam biodigester dan untuk mengganti kehilangan panas 

dari permukaan biodigester. Kehilangan panas pada biodigester dapat diatasi 

dengan meminimalkan kehilangan panas dari bahan. Misalnya, kotoran sapi segar 

memiliki temperatur 35 oC Apabila jarak waktu antara tubuh ternak dan 

biodigester dapat diminimalkan, kehilangan panas dari kotoran dapat dikurangi 

dan panas yang dibutuhkan untuk mencapai 35 oC lebih sedikit. 

 

35oC

15 oC
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2.4.2 Ketersediaan Unsur Hara 

Bakteri Anaerobik membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi yang 

mengandung nitrogen, fosfor, magnesium, sodium, mangan, kalsium dan kobalt 

(Space and McCarthy didalam Gunerson and Stuckey, 1986). Level nutrisi harus 

sekurangnya lebih dari konsentrasi optimum yang dibutuhkan oleh bakteri 

metanogenik, karena apabila terjadi kekurangan nutrisi akan menjadi penghambat 

bagi pertumbuhan bakteri. Penambahan nutrisi dengan bahan yang sederhana 

seperti glukosa, buangan industri, dan sisa sisa tanaman terkadang diberikan 

dengan tujuan menambah pertumbuhan di dalam digester. Walaupun demikian 

kekurangan nutrisi bukan merupakan masalah bagi mayoritas bahan, karena 

biasanya bahan memberikan jumlah nutrisi yang mencukupi (Gunerson and 

Stuckey, 1986). 

Nutrisi yang penting bagi pertumbuhan bakteri, dapat bersifat toksik apabila 

konsentrasi di dalam bahan terlalu banyak. Pada kasus nitrogen berlebihan, sangat 

penting untuk mempertahankan pada level yang optimal untuk mencapai digester 

yang baik tanpa adanya efek toksik (Gunerson and Stuckey, 1986). 

 

2.4.3 Lama  Proses 

Lama proses atau jumlah hari bahan terproses didalam biodigester. Pada 

digester tipe aliran kontinyu, bahan akan bergerak dari inlet menuju outlet selama 

waktu tertentu akibat terdorong bahan segar yang dimasukkan, setelah itu bahan 

akan keluar dengan sendirinya. Misalnya apabila lama proses atau pengisian 

bahan ditetapkan selama 30 hari, maka bahan akan berada didalam biodigester 

atau menuju outlet selama 30 hari.  

Setiap bahan mempunyai karakteristik lama proses tertentu, sebagai 

contoh untuk kotoran sapi diperlukan waktu 20 – 30 hari. Sebagian gas diproduksi 

pada 10 sampai dengan 20 hari pertama (Fry, 1974), pada Gambar 2 ditunjukkan 

bahwa hari ke – 10 adalah puncak dari jumlah relatif gas yang diproduksi, setelah 

hari ke-10 maka produksi gas mulai menurun. Oleh karena itu digester harus 

didesain untuk mencukupi hanya hari terbaik dari produksi dan setelah itu sludge/ 

lumpur dapat dikeluarkan atau dipindahkan ke digester selanjutnya. 
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Apabila terlalu banyak volume bahan yang dimasukkan (overload) maka 

akibatnya lama pengisian menjadi terlalu singkat. Bahan akan terdorong keluar 

sedangkan gas masih diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. 

 

2.4.4 Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman memiliki efek terhadap aktivasi biologi dan 

mempertahankan pH agar stabil penting untuk semua kehidupan. Kebanyakan dari 

proses kehidupan memiliki kisaran pH antara 5 – 9. Nilai pH yang dibutuhkan 

untuk digester antara 7 – 8,5. Bila proses tidak dimulai dengan membibitkan 

bakteri methana, seperti memasukkan kotoran hewan ke dalam kolam, kondisi 

buffer tidak akan tercipta dan perubahan yang terjadi adalah: selama tahap awal 

dari proses sekitar 2 minggu, pH akan turun hingga 6, atau lebih rendah, ketika 

sejumlah CO2 diberikan. Hal ini akan terjadi selama 3 bulan dengan penurunan 

keasaman yang lambat (6 bulan pada cuaca yang dingin) selama waktu itu ikatan  

asam volatile dan nitrogen terbentuk  (Fry, 1974). 

Seperti pada pencernaan, karbondioksida dan metana diproduksi dan pH 

perlahan meningkat hingga 7. Ketika  campuran menjadi berkurang keasamannya 

maka fermentasi metanalah yang mengambil alih proses pencernaan. Sehingga 

nilai pH meningkat diatas netral hingga 7,5 – 8,5. Setelah itu campuran menjadi 

buffer yang mantap (well buffered), dimana bila dimasukkan asam/basa dalam 

jumlah yang banyak, campuran akan stabil dengan sendirinya pada pH 7,5 – 8,5 

(Fry, 1974). 

Apabila campuran sudah mantap, ini memungkinkan untuk menambah 

sejumlah kecil bahan secara berkala dan dapat mempertahankan secara konstan 

produksi gas dan sludge (pada digester aliran kontinyu). Bila bahan dimasukkan 

tidak teratur (digester tipe batch), enzim akan terakumulasi sehingga padatan 

organik menjadi jelek dan produksi metana terhenti  (Fry, 1974). 

Pertumbuhan bakteri penghasil gas metana akan baik bila pH bahannya 

pada keadaan alkali (basa). Bila proses fermentasi berlangsung dalam keadaan 

normal dan anaerobik, maka pH akan secara otomatis berkisar antara 7 – 8,5. Bila 

derajat keasaman lebih kecil atau lebih besar dari batas, maka bahan tersebut akan 

mempunyai sifat toksik terhadap bakteri metanogenik (Fry, 1974). 
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Derajat keasaman dari bahan didalam digester merupakan salah satu 

indikator bagaimana kerja digester.  Derajat keasaman dapat diukur dengan pH-

meter atau kertas pH. Untuk bangunan digester yang kecil, pengukuran pH dapat 

diambil dari keluaran/effluent digester atau pengambilan sampel dapat diambil di 

permukaan  digester apabila telah terpasang tempat khusus pengambilan sampel 

(Fry, 1974). 

 

2.4.5 Penghambat Nitrogen dan Ratio Carbon Nitrogen 

Nitrogen amonia pada konsentrasi yang tinggi dapat menghambat proses 

fermentasi anaerob. Konsentrasi yang baik berkisar antara 200 – 1500 mg/L. Pada 

konsentrasi 1500 – 3000 mg/L proses akan terhambat pada pH 7,4 sedang 

konsentrasi di atas 3000 mg/L akan bersifat toksik pada pH manapun (Udiharto, 

1982). 

Selain itu, mikroorganisme membutuhkan nitrogen dan karbon untuk 

proses asimilasi. Karbon digunakan sebagai energi sedangkan nitrogen digunakan 

untuk membangun struktur sel. Bakteri penghasil metana menggunakan karbon 30 

kali lebih cepat daripada nitrogen. 

Proses anaerobik akan optimal bila diberikan bahan makanan yang 

mengandung karbon dan nitrogen secara bersamaan. CN ratio menunjukkan 

perbandingan jumlah dari kedua elemen tersebut. Pada bahan yang memiliki 

jumlah karbon 15 kali dari jumlah nitrogen akan memiliki C/N ratio 15 

berbanding 1. 

C/N ratio dengan nilai 30 (C/N = 30/1 atau karbon 30 kali dari jumlah 

nitrogen) akan menciptakan proses pencernaan pada tingkat yang optimum, bila 

kondisi yang lain juga mendukung. Bila terlalu banyak karbon, nitrogen akan 

habis terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan proses berjalan dengan lambat. 

Bila nitrogen terlalu banyak (CN ratio rendah; misalnya 30/15), maka karbon 

habis lebih dulu dan proses fermentasi berhenti (Fry, 1974). 

 

2.4.6 Kandungan Padatan dan Pencampuran Substrat 

Walaupun tidak ada informasi yang pasti, mobilitas bakteri metanogen di 

dalam bahan secara berangsur – angsur dihalangi oleh peningkatan kandungan 
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padatan yang berakibat terhambatnya pembentukan gas bio. Selain itu yang 

terpenting untuk proses fermentasi yang baik diperlukan pencampuran bahan yang 

baik akan menjamin proses fermentasi yang stabil di dalam pencerna (Sufyandi, 

2001). Hal yang paling penting dalam pencampuran bahan adalah: 

- menghilangkan unsur – unsur hasil metabolisme berupa gas (metabolites) 

yang dihasilkan oleh bakteri metanogen. 

- Mencampurkan bahan segar dengan populasi bakteri agar proses 

fermentasi merata. 

- Menyeragamkan temperatur di seluruh bagian pencerna. 

- Menyeragamkan kerapatan sebaran populasi bakteri  

- Mencegah ruang kosong pada campuran bahan 

 

2.4.7 Faktor Faktor Penghambat 

Tabel 3. Batas yang diijinkan dari ion anorganik pada tangki pencerna 

Ion Anorganik 

mg/L 

Konsentrasi 

Optimum 

Batas penghambat 

(sedang) 

Batas Penghambat 

(kuat) 

Sodium 100-200 3500-5500 8000 

Potassium 200-400 2500-4500 1200 

Kalsium 100-200 2500-4500 8000 

Magnesium 75-150 1000-15000 3000 

Amonia 50-1000 15000 8000 

Sulfida 0.1-10 100 200 

Khromium tak diketahui 2 3 

Kobalt 20 Tak diketahui Tak diketahui 
Sumber: Meynell,1976 

 

Bakteri merupakan mikroorganisme yang penting pada pembentukan gas 

bio pada suatu sumber bahan. Oleh sebab itu jumlah dan perkembangan bakteri 

pada bahan merupakan syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan gas bio. 

Akan tetapi pada bahan sering dijumpai keberadaan suatu unsur yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Diantaranya adalah logam berat, antibiotik 
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(bacitracin, flavomysin, lasalocid, monesin, spiramicyn) dan deterjen. Pada Tabel 

3 disajikan daftar batas konsentrasi yang diijinkan untuk berbagai inhibitor. 

Amonia merupakan sumber makanan bagi bakteri, tetapi juga dapat 

menjadi penghambat apabila memiliki konsentrasi yang melebihi batas yang 

diijinkan. Untuk menanggulangi hal ini, bahan dapat diencerkan dengan air. 

 

2.5 Pembuatan Gas Bio 

Apapun tipe biodigester yang dipilih, pemberian bahan untuk pertama kali 

perlu dilakukan dengan hati-hati. Menurut Meynell (1976) untuk memulai 

pembuatan biodigester terdapat dua metoda berbeda yang biasa dilaksanakan, 

metoda tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Pengisian Dengan Air 

Metoda ini dilakukan dengan memasukkan air sebanyak 80% dari total 

volume digester, kemudian memasukkan bahan yang akan diproses seperti biasa 

(bila perlu dapat dimasukkan bibit starter) pada volume yang dihasilkan. Dengan 

metoda ini bahan yang masuk langsung tercampur dengan air dan oksigen terlarut 

yang terkandung dengan segera digunakan dan pengenceran bahan mencukupi 

untuk mempertahankan keasaman bahan. Metoda ini memiliki kelebihan 

menggantikan oksigen didalam digester dengan air sehingga resiko akan 

campuran yang mudah meledak dari metana dan udara yang terbentuk kecil 

sekali. 

2. Pembibitan 

Metoda ini secara luas lebih disukai, biasanya digunakan untuk digester 

tipe batch dan untuk bahan yang tidak mengandung bakteri metana. Pembibitan 

dilakukan dengan cara mencampur kotoran dengan sludge/ lumpur yang telah 

diproses secara anaerobik dengan perbandingan tertentu. Semakin banyak 

perbandingan lumpur yang mengandung bakteri anaerobik semakin cepat gas 

diproduksi.  

Prosedur yang digunakan untuk pembibitan adalah dengan menambahkan 

starter 50% dan bahan yang akan diproses 50%. Selanjutnya penambahan bahan 

tidak boleh lebih dari 50% dari total padatan di dalam digester. Hal ini untuk 
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menghindari bakteri methana kelebihan beban sebelum mereka dapat tumbuh 

(Fry, 1974). 

Ketika mengaktifkan digester untuk pertama kali, sumber bibit yang baik 

adalah dari sludge yang telah diproses. Digester yang telah berfungsi dengan baik 

tidak membutuhkan penambahan bibit, kecuali bila gagal perlu diulangi. Apabila 

bahan perlu diencerkan, bibit yang terbaik adalah dengan menambahkan 

supernatan (larutan yang terkumpul di bagian atas sludge setelah padatan 

mengendap. Supernatan ini mengandung bakteri anaerobik yang cukup untuk 

berperan sebagai bibit. 

Ketika memulai suatu digester, bagian pertama gas yang diproduksi harus 

selalu dibuang. Karena gas pertama itu mengandung udara yang berasal dari 

tangki, pipa dan tempat penyimpanan gas. Ketika gas dikeluarkan, akan 

mendorong udara keluar dan dapat menimbulkan ledakan.  Bila tempat 

penyimpanan gas telah penuh dan telah beberapa kali dikosongkan, dapat 

dipastikan bahwa tidak ada udara lagi dan gas dapat dimanfaatkan 

 

2.6 Pemanfaatan Gas Bio 

Gas bio atau metana dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti 

halnya gas alam. Tujuan utama pembuatan gas bio adalah untuk mengisi 

kekurangan atau mensubtitusi sumber energi di daerah pedesaan sebagai bahan 

bakar keperluan rumah tangga, terutama untuk memasak dan lampu penerangan. 

Selain itu dapat digunakan untuk menjalankan generator untuk menghasilkan 

listrik dan menggerakkan motor bakar. 

Gas bio mengandung berbagai macam zat, baik yang terbakar maupun 

yang dapat dibakar. Zat yang tidak dapat dibakar merupakan kendala yang dapat 

mengurangi mutu pembakaran gas tersebut. 

Seperti terlihat pada Tabel 4 walaupun kandungan kalornya relatif rendah 

dibanding dengan gas alam, butana dan propana, tetapi masih lebih tinggi dari gas 

batubara. Selain itu gas bio ramah lingkungan, karena sumber bahannya memiliki 

rantai karbon yang lebih pendek bila dibandingkan dengan minyak tanah, 

sehingga gas CO yang dihasilkan relatif lebih sedikit. 
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Tabel 4. Perbandingan nilai kalor gas bio 

Jenis Gas Nilai Kalor (joules/cm3) 

Gas batubara 16.7-18.5 

Gas bio 20-26 

Gas metana 33.2-39.6 

Gas alam 38.9-81.4 

Gas propana 81.4-96.2 

Gas butana 107.3-125.8 
 Sumber: Meynell, 1976 

 

Nilai kalori gas bio tergantung pada komposisi metana dan 

karbondioksida, dan kandungan air di dalam gas. Gas mengandung banyak 

kandungan air akibat dari temperatur pada saat proses, kandungan air pada bahan 

dapat menguap dan bercampur dengan metana. Pada gas bio dengan kisaran 

normal yaitu 60-70% metana dan 30-40% karbondioksida, nilai kalori antara  20 – 

26 J/cm3. Nilai kalori bersih dapat dihitung dari persentase metana seperti berikut 

(Meynel, 1976) : 

Q = k × m ……………....................……. ( 1 ) 

Dimana Q = Nilai kalor bersih ( joule/cm3 )  

k = Konstanta ( 0,33 ) 

m = Persentase metana ( % ) 

 

2.7 Tipe Digester Gas Bio 

Terdapat dua tipe digester yang telah dikembangkan. Masing masing tipe 

memiliki kelebihan dan kekurangan.  

 

2.7.1 Tipe Batch 

Pada tipe batch bahan organik ditempatkan di tangki tertutup dan diproses 

secara anaerobik selama 2 – 6 bulan tergantung pada jumlah bahan yang 

dimasukkan. Isi  dari digester biasanya dihangatkan dan dipertahankan 
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temperaturnya. Selain itu kadangkala diaduk untuk melepaskan gelembung-

gelembung gas dari sludge. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Digester tipe batch untuk percobaan (Diadaptasi dari Meynell, 1976) 

Tipe digester ini tidak membutuhkan banyak perhatian selama proses. 

Meskipun demikian hampir semua bahan organik tetap akan diproses. Efisiensi  

maksimal dari proses hanya dapat diharapkan bila digester diisi dengan hati-hati. 

Ruang yang terbuang dan udara yang terjebak didalam sludge harus dihindarkan 

karena akan menghambat pembentukan gas metana. CN ratio harus dikontrol 

dengan baik pada awal proses, karena sulit untuk memperbaiki bila digester sudah 

mulai memproses. 

Tipe Batch digunakan untuk mengetahui kemampuan bahan yang diproses 

sebelum unit yang besar dibangun. Miniatur tipe batch dirancang oleh Henry 

Doubleday Research Association (Gambar 3). Digester ini memiliki volume 10 

liter dan cocok digunakan sebagai percobaan di sekolah dan laboratorium. Selain 

itu Gas bio Plant Ltd. telah memproduksi Dustbin digester dengan volume 34 

liter, hampir sama dengan yang dibuat Fry yang terbuat dari drum bekas hanya 

saja Dustbin memiliki konstruksi yang lebih rumit (Meynell, 1976). 

       Tipe batch memiliki keuntungan lain yaitu dapat digunakan ketika bahan 

tersedia pada waktu – waktu tertentu dan bila memiliki kandungan padatan tinggi 

(25%). Bila bahan berserat/ sulit untuk diproses, tipe batch akan lebih cocok 

dibanding tipe aliran kontinyu (continuos flow), karena lama proses dapat 

ditingkatkan dengan mudah. Bila proses terjadi kesalahan, misalnya karena bahan 

beracun, proses dapat dihentikan dan dimulai dengan yang baru (Meynell, 1976). 
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2.7.2 Tipe Aliran Kontinyu (Continuos Flow) 

Pada tipe aliran kontinyu bahan dimasukkan ke dalam digester secara 

teratur pada satu ujung dan setelah melalui jarak tertentu, keluar di ujung yang 

lain (Gambar 4). Tipe ini mengatasi masalah pada proses pemasukan dan 

pengosongan pada tipe batch. Terdapat dua jenis dari tipe aliran kontinyu: 

1. Vertikal, dikembangkan oleh Gobar Gas Institute, India        

2. Horisontal, dikembangkan oleh Fry di Afrika Selatan dan California, selain itu 

dikembangkan oleh Biogas Plant Ltd. dengan digester yang terbuat dari karet 

Butyl (butyl ruber bag). 

                              

 

 

 

 

Gambar 4. Digester tipe aliran bersambung (Diadaptasi dari Meynell, 1976) 

 

Selain itu terdapat beberapa jenis digester gas bio yang biasa digunakan. 

Digester ini dibuat dengan bahan dasar batu bata dan semen (Sufyandi, 2001), 

digester tersebut  yaitu Fixed dome dan Floating Drum. 

Jenis Fixed Dome ini (Gambar 5) terdiri dari bagian pencerna yang 

berbentuk kubah tertutup yang tidak dapat dipindah pindah, penahan gas kaku, 

dan baskom pemindah substrat (keseimbangan) Bagian silinder pencerna terbuat 

dari beton, walaupun demikian efektifitas penggunaan gasnya rendah, karena 

fluktuasi tekanan yang tidak dapat konstan, selain itu bahan beton tidak kedap air, 

sehingga pada bagian penyimpanan gas harus dicat dengan bahan yang kedap 

udara seperti lateks atau cat sintetis. 

Unit pencerna jenis Fixed Dome sebaiknya dibenamkan di dalam tanah, 

hanya bagian penahan gas yang menonjol di permukaan tanah. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga kestabilan temperatur. 
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Gambar 5. Digester jenis fixed dome 

 

Keuntungan unit pencerna ini adalah umur pakai panjang (20 tahun), 

rancangan stabil, dapat menciptakan lapangan kerja lokal. Kesulitan yang 

dihadapi tidak kedap air karena terbuat dari beton, tekanan gas tidak konstan, 

hanya dapat dibuat dengan baik apabila dikerjakan oleh tenaga ahli. 

Digester Floating Drum ini terdiri dari ruang pencerna berbentuk silinder 

atau kubah yang dapat bergerak, penahan gas mengapung atau drum (Gambar 6). 

Pergerakan penahan gas dipengaruhi oleh proses fermentasi dan pembentukan 

gas. Bagian drum sebagai tempat tersimpannya gas yang terbentuk mempunyai 

rangka pengarah agar pergerakan drum stabil. 

 

 

 

          

 

 

 

 

             

Volume 6 m3 

Rangka pengarah Tutup/penahan gas 

Gambar 6. Digester jenis Floating Drum 
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Keuntungan unit pencerna floating drum adalah mudah dioperasikan, 

produksi gasnya dapat dimonitor dan tekanan konstan. Kerugiannya adalah umur 

pakai pendek (<5 tahun), karena drum terbuat dari logam mudah berkarat dan 

bersifat inhibitor terhadap pertumbuhan bakteri/ mikroorganisme. Bila substratnya 

mengandung bahan berserat, pengeluaran gas akan terhambat, karena 

pembentukan buih yang banyak.   

 

2.8 Karakteristik Plastik Polyethilen 

 

Tabel 5. Karakteristik plastik polyethilen 

Sifat Bahan Unit Low Density Polyethilen 

Berat jenis *  Mg/m3(=g//m3) 0.92 

Kristalinitas *  v/o Hampir nol 

Muai panas * o C –1 180 x 10-6 

Kekuatan tarik * MN/m2 5 – 15 

Kekakuan dalam flexure ** MN/m2 75,845 – 186,165 

Pemanjangan total ** persen 400 – 650  

Index cair ** g/10 menit 0,2 – 30 

Titik cair dari kristal ** oC 108 – 120  

Temperatur kerapuhan ** oC - 80  –   - 55 

Kapasitas kalor ** cal/oC.-gm 0,5 –  0,55 

Daya hantar panas ** cal/cm2det/oC x 10-4 6 – 8  

Ketahanan panas thd 

pemakaian terus menerus * 

o C 55 – 80 

Daya tahan 10 menit * o C 80 – 85 

Sumber: *   Van Vlack, 1994 
** Raff and Allison, 1956 

 

Plastik walaupun memiliki ketahanan yang rendah terhadap kerusakan 

mekanik, tetapi memiliki tingkat pemuaian yang tinggi dan cukup tahan untuk 

melarut. Keuntungan dari bahan plastik adalah ringan, merupakan penahan panas 

dan listrik yang baik, mudah dibuat dan dibentuk. Secara umum plastik memiliki 
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ketahanan terhadap asam mineral dan tidak dipengaruhi oleh larutan garam 

anorganik. Selain itu plastik tidak berkarat pada proses elektrokimia dan memiliki 

keuntungan yang lebih dibanding besi pada perubahan pH dan kandungan oksigen 

(Derry and Chilton didalam Schumacher, 1983). 

Polyethilen memiliki ketahanan kimiawi yang cukup baik pada larutan 

dengan konsentrasi asam tinggi dan dalam keadaan baik pada larutan asam yang 

diencerkan, alkohol, basa dan keton, tetapi jelek apabila terkena halogen, senyawa 

hidrokarbon, gemuk dan oli (Goodfellow, 2000).  

Pada Tabel 5 dapat dilihat beberapa karakteristik plastik polyethilen. 

Polyethilen memiliki nilai kekuatan tarik dan keuletan atau perpanjangan total 

yang cukup baik. Perpanjangan total mencapai 400 – 700 persen yang 

menggambarkan bahwa polyethilen memiliki keuletan yang cukup besar. 

Walaupun batas ketahanan pada penggunaan temperatur yang terus menerus 

hanya 55 – 80 oC, tetapi batas ini masih jauh dari penggunaan digester yang 

berkisar pada temperatur 20 – 35 oC.  

 

2.9 Ergonomi 

Sebelum kita melangkah ke pembentukan produk (stasiun kerja, 

lingkungan) yang cocok dengan manusia penggunanya, kriteria atau dalam 

konteks ergonomi adalah standar dalam pengambilan keputusan, perlu 

dipertimbangkan. Kriteria yang dimaksud dikenal sebagai kriteria operasional. 

Kriteria yang dapat menunjang proses desain dapat dikelompokkan kedalam tiga 

kelompok yaitu kenyamanan perfomansi dan kesehatan dan keamanan (Caecilia, 

2003).  

Data antropometri berguna untuk perancangan berbagai peralatan agar 

dapat dipergunakan secara optimal sehingga orang dapat bekerja dengan aman 

dan nyaman (Caecilia, 2003). Berdasarkan kemampuan jangkauan rata-rata orang 

Indonesia dalam mengoperasikan suatu alat, daerah kerja operator dibagi menjadi 

Daerah Maksimum dan Daerah Normal. 

Daerah maksimum adalah daerah yang dapat dicapai dengan perpanjangan tangan 

dari bahu, dimana perpanjangan ini dapat dilakukan ke depan atau ke samping. 

Sebagai contoh untuk orang dewasa dengan tinggi badan 165 cm untuk laki-laki 
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dan 160 cm untuk perempuan, daerah maksimum untuk operasi tangan laki-laki 

dan perempuan masing-masing 60 – 70 cm dan 55 – 65 cm. Penempatan operasi 

tangan dalam daerah maksimum tidak menguntungkan karena gerakannya sukar 

dikontrol dan membutuhkan energi. 

Daerah normal adalah daerah yang dapat dicapai secara mudah dalam 

suatu pengayuhan sepanjang tangan orang dewasa dengan tinggi badan 165 cm 

untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan, daerah normal untuk operasi tangan 

masing-masing adalah 40 – 50 cm untuk laki-laki dan 35 – 45 cm untuk 

perempuan. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Januari 2004 – Juni 

2004 dan perancangan dan pembuatan alat dilakukan di Laboratorium Mekanisasi 

Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Padjadjaran Jatinangor, dan pengujian 

dilaksanakan di peternakan sapi perah KUD CISURUPAN Desa Cidatar 

Kecamatan Cisurupan Kabupaten  Garut, Laboratorium Mikrobiologi Pangan 

Teknologi Pertanian, Laboratorium Biologi dan Bioteknologi Jurusan Ilmu Tanah 

Universitas Padjadjaran, Laboratorium UPP SDA Hayati Universitas Padjadjaran 

dan Laboratorium Teknik Kimia ITB. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk membangun digester adalah cangkul, sekop, 

linggis, selang waterpass, alat ukur meteran, gergaji, pisau raut, gergaji besi, palu, 

gunting, cutter.  

Alat yang digunakan berdasarkan pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Peubah yang diamati, menggunakan termometer alkohol, pHmeter dan  

tabung reaksi, pipet, batang gelas melengkung Colony counter, cawan 

petri, oven, tanur, cawan keramik, timbangan analitik. 

2. Volume yang dihasilkan : Alat ukur meteran, manometer U dan stop 

watch. 

3. Persentase gas bio: Spuit, GCMS (Gas Chromatograph Mass 

Spectrometer). 

4. Pada pengujian aplikasi alat yang digunakan adalah stop watch, 

kompor gas bio dan alat masak. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah : kotoran 

sapi, air, gas bio, plastik polyethilen, pipa PVC 0.5 inch, hong 5 inch, PVC 

sambungan siku 0.5 inch, PVC sambungan T 0.5 inch, PVC ulir 0.5 inch jantan 
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dan betina, lem PVC, stop kran 0,5 inchi, bata merah, semen, pasir, pipa PVC 5 

inchi, botol plastik, fiberglass, ban dalam, tali karet ban dalam, bambu, triplek 3 

mm, pulley/katrol, tali katrol, tali tambang plastik, paku 7 cm, paku 2 cm. Bahan 

yang digunakan pada pengujian jumlah koloni adalah spiritus, alkohol, media 

agar, buffer fosfat/ 0.85% NaCl/ larutan Ringer. 

 

3.3 Metode  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan metode rekayasa (suatu kegiatan 

rancang bangun) yang tidak rutin, sehingga di dalamnya terdapat kontribusi baru, 

baik dalam bentuk proses maupun produk/ prototipe (Umar, 1994). 

Pelaksanaan penelitian kegiatan rekayasa yang dilaksanakan adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tahapan penelitian 
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Pembuatan Gambar Teknik 

Pembuatan Prototipe 

Evaluasi 

Observasi Kebutuhan

Analisis Biaya 

Selesai 

Pengukuran Sifat Fisik Bahan   

Pengujian  



 

 

 

27

 
3.3.1 Observasi Kebutuhan 

Observasi kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan peternak di 

Desa Cidatar  Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, untuk mengetahui 

kebutuhan peternak akan biodigester dan kebutuhan bahan bakar untuk memasak. 

Wawancara dengan peternak dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 

biodigester yaitu dengan mengetahui jumlah sapi rata – rata yang dimiliki, 

pemanfaatan kotoran sapi oleh peternak, kebutuhan bahan bakar untuk memasak, 

harapan peternak apabila biodigester telah dibangun dalam menggantikan bahan 

bakar konvensional dan ketersediaan lahan bagi penempatan biodigester. Selain 

itu juga dilakukan diskusi tentang mekanisme pengoperasian biodigester. 

 

3.3.2 Pengukuran Sifat Fisik Bahan dan Keadaan Lingkungan 

  Pada tahap ini dilakukan pengukuran sifat fisik bahan dari kotoran sapi 

yang meliputi berat jenis dan koefisien gesek untuk menentukan kemiringan 

lubang.  Gambar 8 menunjukkan kemiringan lubang dan aliran bahan didalam 

biodigester. 

Kemiringan lubang ditentukan dengan melakukan percobaan koefisien 

gesek bahan pada miniatur biodigester plastik polyethilene, dengan panjang 100 

cm, diameter 8 cm, dan beda tinggi 1 sampai 3 cm. Bahan yang digunakan sebagai 

percobaan adalah bahan dengan perbandingan air dan kotoran 1: 1, dan massa 

jenis bahan adalah 1kg/liter. 

                                                tg θ   =  
x
y   ......................................... (2 ) 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Sudut alir bahan 
x

θy 
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  Kemudian survey dilakukan untuk mengetahui  rata - rata jumlah bahan 

yang tersedia dari satu ekor sapi perah/hari dan karena biodigester akan 

ditempatkan didalam lubang, maka dilakukan pengukuran temperatur lingkungan 

sekitar biodigester berupa temperatur dalam tanah. 

 

3.3.3 Penentuan Kriteria Disain 

Penentuan kriteria disain dilakukan untuk menentukan kriteria dasar 

biodigester yang akan digunakan sebagai dasar perancangan yang berdasarkan 

atas observasi kebutuhan.  

 

3.3.4 Perancangan 

Perancangan meliputi rancangan fungsional untuk menentukan fungsi dari 

komponen utama biodigester dan rancangan struktural untuk menentukan bentuk 

dan tata letak dari komponen utama. 

Analisis teknik dilakukan untuk menghitung ukuran dimensi biodigester 

dan ukuran penyimpan gas sementara. Selain itu anthropometri dari biodigester 

perlu dipertimbangkan untuk kenyamanan kerja operator. 

 

3.3.5 Pembuatan Gambar Teknik 

Tahap ini adalah membuat gambar desain atau gambar teknik dari 

biodigester yang dirancang dengan menggunakan software Autocad R14.  

 

3.3.6 Pembuatan Prototipe 

Prototipe biodigester dibuat di Laboratorium Mekanisasi Pertanian Jurusan 

Teknologi Pertanian Unpad. Komponen yang dibuat terdiri dari konmponen 

utama seperti plastik polyethilene yang berbentuk tabung, hong tanah liat, pipa –  

pipa pvc sebagai penyalur gas langsung dibeli di pasaran. Sedangkan komponen 

komponen lain seperti konektor gas outlet, penjebak uap air dibuat di bengkel. 
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3.3.7 Pengujian 

Pengujian dilakukan pada bahan dan gas bio, yaitu dengan mengukur 

kemampuan digester yang dilihat dari temperatur yang bekerja pada digester, 

tingkat keasaman (pH), jumlah koloni bakteri pada sampel yang dihitung dengan 

metoda hitungan cawan, dan kemampuan dekomposisi bahan oleh biodigester 

dengan menghitung jumlah volatil solid yang berubah menjadi gas. Kemudian 

mengukur volume gas yang dihasilkan, uji nyala, kandungan gas bio, nilai kalor 

bersih dan pengujian aplikasi memasak.. 

a. Parameter Yang Diamati 

1. Tekanan Penampung Gas Bio 

Tekanan gas pada penampung dapat diukur dengan menggunakan 

manometer U. Manometer digunakan untuk mengukur beda antara intensitas 

tekanan di suatu titik dan tekanan atmosfer (Olson dan Wright, 1993). Seperti 

terlihat pada Gambar 9, salah satu selang manometer dihubungkan dengan 

penyimpan gas sedangkan lubang satunya terbuka terhadap tekanan udara 

luar. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 9. Manometer U 

 

Sehingga dapat diuraikan persamaan tekanan yang terjadi, sebagai berikut:  

P +ρgasbio gXi + ρgX = Pa + ρgH …………………...( 3 ) 

 Dimana : P = Tekanan dalam penyimpan (N/m2) 

Pa = Tekanan udara luar (1 atm) 

ρ = massa jenis fluida (kg/m3) 

ρgas bio  = massa jenis gas bio (kg/m3) 

g = gravitasi (9,81 m/s2) 

X = tinggi fluida  (m) 
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Xi = tinggi gas dalam manometer (m) 

H = tinggi fluida (m ) 

2. Kemampuan Digester 

Parameter yang diamati untuk menguji kemampuan biodigester adalah  

- Temperatur bahan  

- Keasaman (pH) 

- Jumlah koloni bakteri 

- Jumlah Volatil Solid (VS) terproses 

Parameter – parameter ini diukur pada inlet, outlet dan tiga lubang sampel 

pada biodigester. Tiap lubang sampel memiliki jarak 3,85 m. Sehingga pada 

lubang pertama akan didapat untuk sampel bahan yang telah diproses selama 10 

hari, lubang kedua 20  hari dan lubang ketiga 30 hari. 

Temperatur merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bakteri dan jenis bakteri yang bekerja yang pada akhirnya 

berpengaruh pada produksi gas metana, oleh sebab itu diperlukan pengukuran 

variabel ini, untuk mengetahui pada temperatur berapa digester ini bekerja.  

Pengukuran temperatur dilakukan pada inlet, outlet dan tiga lubang sampel 

dengan menggunakan termometer digital. 

Bila proses fermentasi berlangsung dalam keadaan normal dan anaerobik, 

maka pH akan secara otomatis berkisar antara 7 – 8,5. Bila derajat keasaman lebih 

kecil atau lebih besar, maka substrat tersebut akan mempunyai sifat toksik 

terhadap bakteri metanogenik. Pengukuran pH dilakukan pada inlet, outlet dan 

tiga lubang sampel dengan menggunakan pHmeter digital. 

Dua peubah sebelumnya merupakan faktor lingkungan yang sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Apabila tidak terdapat masalah pada 

biodigester maka pertumbuhan bakteri akan berjalan dengan baik. Pada organisme 

uniseluler pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel yang berarti juga 

pertambahan jumlah organisme (Fardiaz, 1992). 

Penghitungan jumlah koloni bakteri pada penelitian ini menggunakan 

metode hitungan cawan. Prinsip dari metode hitungan cawan adalah jika sel jasad 

renik yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel jasad renik 

tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat 
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langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop  (Fardiaz, 

1992). Pengambilan sampel dilakukan pada bahan segar, tiga lubang sampel dan 

outlet.  

VS didapatkan dengan menghitung berat dari bahan organik yang terbakar 

ketika bahan kering dipanaskan sekitar 600oC. Penghitungan ini merupakan cara 

untuk mengetahui bahan organik dan dapat dianggap sebagai jumlah padatan yang 

dapat dikonversikan oleh bakteri (Fry, 1974). 

Jumlah VS yang terproses menunjukkan jumlah bahan organik yang 

terdekomposisi dan gas yang diproduksi. VS awal dihitung dengan menghitung 

rata-rata VS pada kotoran segar sedangkan VS akhir dihitung pada sludge atau 

bahan yang telah mengalami proses dan keluar melalui outlet. 

Untuk mendapatkan VS, bahan harus dikeringkan dahulu untuk 

mendapatkan Total solid. Total Solid sendiri  merupakan gabungan dari VS atau 

bahan yang dapat diproses dan fixed solid atau bahan yang tidak dapat diproses 

(Fry, 1974). Pengeringan dilakukan  dua tahap pertama pengeringan oleh oven 

kompor minyak tanah (60o –  80o C) kemudian dengan menggunakan oven 

(105oC)  

 

...................……………….( 4 ) 

 

 

...( 5 ) 

 

 

b. Pengujian Gas Bio 

1.  Volume Gas yang Dihasilkan 

Produksi gas bio diukur pada penyimpan gas dengan menggunakan alat 

ukur meteran dan manometer U. Penyimpan gas memiliki pemberat pada 

puncaknya, sehingga memudahkan dalam menghitung tinggi yang dihasilkan 

oleh akumulasi gas pada plastik penyimpan. Volume penampung gas dapat 

dihitung menggunakan rumus volume silinder. 

V = π × r2 × t .................................…..……......( 6 ) 

 % 100 X
BasahBahan Berat 
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Dimana : V = volume penampung gas berbentuk silinder, m3 

π = 3,14 

r = Jari – jari penampung gas, m 

t = Tinggi penampung gas, m 

Volume gas yang diproduksi diukur setelah biodigester terisi penuh dan 

aliran bahan berjalan tiap hari selama 40 hari. Volume gas dihitung dengan 

cara menghitung volume yang dapat dibentuk gas pada penyimpan sementara 

per hari dan diukur tekanannya. Pengukuran dilakukan setiap 6 jam, yaitu 

dari pukul 07.00 sampai pukul 19.00. 

Selanjutnya dapat dihitung massa gas yang dihasilkan melalui persamaan 

berikut: 

PV =  mRT ……………………………..………( 7 ) 

Dimana : P = Tekanan gas pada penyimpan sementara, N/m2 

V = Volume penyimpan sementara, m3 

m = Massa, kg  

T = Temperatur, K 

R = Konstanta gas, 518 Nm/kg.K 

2. Pengujian Nyala Gas Bio 

Gas bio yang dihasilkan diuji dengan cara dibakar untuk mengetahui 

apakah gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak.. 

3. Persentase Gas Metana dan Nilai Kalor Bersih Gas Bio 

Penghitungan persentase gas metana yang dihasilkan dilakukan 

dengan menggunakan gas cromatography. Dengan menghitung persentase 

gas metana dapat dihitung nilai kalor bersih gas bio seperti Rumus ( 1 ). 

 

c. Pengujian Aplikasi 

Gas bio yang dihasilkan diujicobakan untuk memasak air dan nasi dengan 

menggunakan kompor gas bio dan alat masak yang biasa digunakan. Pada 

pengujian ini dilakukan penghitungan volume, massa gas dan waktu yang 

digunakan untuk memasak. 
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3.3.8 Analisis Ekonomi 

Pada tahap ini dilakukan Analisis Ekonomi investasi biodigester yang 

dibangun dengan membandingkan dengan nilai kesetaraan kalor bahan bakar 

dengan gas bio yang dihasilkan. Analisis ini meliputi perhitungan Net Present 

Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit Cost Ratio (B/C) dari 

investasi yang dilakukan. 

 

3.3.9 Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian prototipe dengan kriteria 

disain yang diinginkan. Meliputi kebutuhan bahan bakar yang dihasilkan apakah 

mencukupi, kemampuan digester yang dilihat dari parameter yang diamati dan 

analisis ekonomi. 
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IV. PERANCANGAN 

4.1 Kriteria Desain 

Penentuan kriteria desain didasarkan pada observasi kebutuhan (Lampiran 

1 Observasi Kebutuhan). Maka hasil dari observasi kebutuhan didapat kriteria 

desain sebagai berikut: 

1. Jumlah produksi biogas diharapkan  mencukupi kebutuhan memasak 

untuk 4 anggota keluarga atau ekivalen dengan 1 – 2  liter minyak tanah 

atau 4 - 5 jam memasak. 

2. Digester dapat menampung kotoran dari 5 ekor sapi perah. 

3. Pengoperasian biodigester mudah dalam artian peternak adalah pada 

pengaliran bahan / kotoran dari kandang langsung dapat dialirkan menuju 

bak pencampur, tanpa mengangkut ke tempat lain. 

 
4.2 Rancangan Fungsional Dan Rancangan Struktural 

Terdapat dua tipe digester yaitu tipe batch dan tipe kontinyu. Pada tipe 

batch, bahan dimasukkan sekali dalam pengoperasian digester dan apabila 

produksi gas menurun maka bahan yang telah diproses diganti dengan bahan yang 

baru. Dengan kata lain tipe batch digunakan apabila bahan yang tersedia adalah 

sewaktu-waktu. Sedangkan di peternakan sapi perah, kotoran sapi tersedia tiap 

hari dan apabila menggunakan tipe batch, maka bahan dikumpulkan beberapa hari 

(tergantung volume digester tipe batch) terlebih dahulu dan berakibat hilangnya 

bahan organik selama pengumpulan yang merupakan bahan penghasil gas bio. 

Biodigester yang dirancang adalah biodigester tipe aliran kontinyu dimana bahan 

dimasukkan secara kontinyu setiap hari sesuai dengan ketersediaan bahan di 

kandang. 

Seperti terlihat pada Gambar 10 sistem biodigester menyatu dengan 

kandang. Kotoran sapi yang dihasilkan di kandang dialirkan ke bak pencampur. 

Dengan memanfaatkan  air sisa membersihkan puting sapi dan campuran air seni, 

kotoran diaduk di bak pencampur untuk memperoleh bahan yang homogen, 

kemudian dialirkan ke biodigester. Gas bio yang dihasilkan dialirkan menuju 

penampung gas dengan bantuan pipa penyalur untuk dimanfaatkan lebih lanjut di 
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dapur sedangkan bahan yang telah terproses selama waktu tertentu menjadi sludge 

akan keluar melalui pipa outlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Komponen – komponen biodigester. 

 

Seperti terlihat pada Gambar 10 bagian yang didalam kotak dengan garis 

titik – titik dan Gambar 11, komponen – komponen biodigester yang di rancang 

bangun adalah sebagai berikut:  

a. Bak pencampur berfungsi sebagai tempat mencampur bahan dengan air 

sebelum dimasukkan ke dalam digester. Bak pencampur berbentuk silinder 

dan terletak sebelum inlet digester untuk memudahkan pencampuran bahan. 

Bak  pencampur dapat dibuat dari batu bata, campuran pasir dan semen.  

b. Inlet berfungsi sebagai jalan masuk bagi bahan baru yang akan diproses 

menjadi gas bio. Mekanisme kerjanya yaitu bahan segar yang akan                             

dimasukkan dialirkan melalui inlet dan dengan bantuan gaya gravitasi masuk 

ke dalam biodigester. Bahan yang digunakan sebagai inlet merupakan hong 

tanah liat berdiameter 15 cm. Bahan yang telah diaduk diusahakan secepat 

mungkin masuk ke dalam biodigester. Untuk itu inlet diatur dengan 

1 

2 

6 

4
3 

5

1. Kandang sapi 
2. Bak pencampur 
3. Biodigester 
4. Perangkap uap air 

5. Penampung Gas 
6. Dapur 
7. Bak Sludge 
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kemiringan 45o, dengan adanya gaya gravitasi bahan akan turun ke dalam 

digester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Outlet berfungsi sebagai jalan keluar untuk bahan yang telah diproses atau 

sludge yang selanjutnya dimanfaatkan untuk hal lain. Mekanisme pengeluaran 

adalah memanfaatkan ketinggian outlet yang sama dengan permukaan bahan 

di dalam digester, dengan adanya bahan segar yang masuk dan tekanan dari 

gas yang dihasilkan di dalam digester sludge akan mengalir keluar. Bahan 

yang digunakan merupakan pipa berdiameter 15 cm. Sludge atau bahan yang 

telah melalui proses keluar melalui outlet, ujung outlet memiliki ketinggian 

yang sama dengan permukaan bahan yang terdapat di dalam digester. 

d.  Digester berfungsi sebagai tempat pencernaan bahan oleh bakteri anaerobik 

dan kemudian diubah menjadi gas bio. Digester yang kedap udara 

menciptakan lingkungan yang cocok untuk bakteri anaerobik yaitu tanpa 

kehadiran oksigen bebas. Bahan yang digunakan adalah plastik polyethilene 

berbentuk silinder dengan diameter 0,954 m. Dimensi digester (panjang) 

Penampung gas 

Digester  

Inlet

Outlet 

Pipa penyalur gas 

Perangkap Uap air 
 Bak pencampur 

Papan pemberat

Gambar 11. Biodigester Polyethilene 

Konektor gas
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dapat ditentukan dengan menentukan lama proses bahan di dalam digester dan 

memperkirakan bahan yang masuk tiap hari. 

e.  Pipa penyaluran gas berfungsi untuk menyalurkan gas dari biodigester ke 

tempat penyimpanan gas. Gas yang dihasilkan oleh bakteri anaerobik perlu 

disalurkan ke tempat penyimpanan gas sehingga tidak terjadi tekanan yang 

berlebihan pada biodigester. Gas yang terkumpul di dalam digester 

menimbulkan tekanan, dengan adanya pipa penyalur gas akan terdorong 

menuju tekanan yang lebih rendah. Penyaluran gas menggunakan pipa PVC 

dengan diameter 0,5 inchi. Letak penyaluran gas berada di permukaan 

digester.  

f.  Perangkap uap air berfungsi memisahkan uap air dari gas yang disalurkan 

menuju penyimpanan gas, apabila uap air terkondensasi menjadi air dan tidak 

dipisahkan dapat menyebabkan penyaluran gas terhambat. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 12, mekanisme pemisahan uap air adalah dengan 

menyalurkan gas yang dihasilkan ke pipa yang terletak lebih rendah 

dibanding dengan ketinggian pipa lain, karena uap air tidak dapat naik maka 

akan terkumpul di sini (Meynell, 1976). Perangkap uap air terbuat dari botol 

plastik dan pipa PVC dengan diameter 0,5 inchi dengan panjang 20 cm dan 

terletak diantara digester dan tempat penyimpan gas. Perangkap uap air  

memiliki ketinggian yang lebih rendah dari pipa penyalur gas yang lain 

sehingga uap air dapat mengalir dan terkumpul disini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas dari Biodigester 

Botol plastik 
yang berisi air

Gas menuju 
penampung 

Gambar 12. Perangkap uap air 



 

 

 

38

g. Penampung gas berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan gas yang 

dihasilkan dari digester sebelum digunakan. Gas yang terkumpul pada digester 

akan mendorong gas untuk menuju tempat penampung gas yang memiliki 

tekanan yang lebih rendah. Penampung gas terbuat dari plastik polyethilene 

seperti halnya pada bahan pembuat digester. Penampung gas yang dirancang 

pada awalnya horisontal dan cukup dengan digantung pada atap rumah. Tetapi 

karena ketersediaan tempat tidak memungkinkan dan mekanisme pemanfaatan 

gas tidak praktis maka digunakan tipe vertikal. 

 
4.3 Analisis Teknik  

4.3.1 Bak pencampur 

Volume bak pencampur disesuaikan dengan aliran bahan perhari yang 

meliputi volume kotoran yang diproduksi tiap hari dan campuran air dimana untuk 

mendapatkan kadar air bahan 80-90%, pencampuran air dan bahan memiliki 

perbandingan kurang lebih 1 : 1 berat.  

Kadar air kotoran dari hasil Lampiran 1 Tabel Uji Total Solid adalah 79 

%, dan total solid/ berat kering 21 %, maka untuk mendapatkan bahan dengan 

kadar air 90 %, perlu ditambahkan air 100% berat kotoran. 

 
BkBa

Ba  Ka
+

=  × 100 % .......................................( 8 ) 

Dimana:  Ka = Kadar air,  %  

Ba = Berat air, gram 

Bk = Berat kering, gram 

 Volume bak pencampur sendiri dapat didekati dengan: 

V bhn  = V ktr + Va ………….......................…..( 9 ) 

Dimana :  Vbhn = Volume bahan, liter 

Vktr = Volume kotoran, liter 

Va = Volume air, liter 

Dengan rumus volume silinder kita dapat mengetahui tinggi dan diameter 

bak pencampur yaitu: 
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V sil= π × r2 x t ……..……................................( 10 ) 

Dimana : Vsil = Volume silinder, m3 

r = jari jari silinder, m 

t = tinggi silinder, m 

Tinggi bak pencampur disesuaikan dengan lubang inlet, dimana lubang 

inlet terletak di tengah diameter plastik polyethilene. Plastik Polyethilene yang 

terdapat di pasaran berdiameter 0,954 m, sehingga tinggi bak pencampur minimal 

adalah 0,47 m dari atas tanah.  

Diameter bak didekati dengan memperhitungkan daerah operasi minimum 

tangan laki-laki  sesuai dengan kemampuan jangkauan rata-rata orang Indonesia 

dalam mengoperasikan suatu alat (Caecilia, 2003) yaitu 40 – 50 cm sebagai dasar 

pendekatan diameter bak pencampur, sehingga lebar diameter maksimum 100 cm. 

 

4.3.2 Volume Digester 

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam membangun digester adalah 

jumlah bahan yang tersedia tiap hari dan lama proses untuk mencerna bahan. 

Maka volume digester yang dibutuhkan untuk mencerna bahan dapat dihitung 

sebagai berikut (Meynell, 1976): 

Vdig =  Lp  x Abhn .....................................................( 11 ) 

Selain itu diperhitungkan ruang untuk gas sebesar 20 % dari volume total 

biodigester. Sehingga total volume digester adalah: 

Vt = ( Lp ×Abhn ) + 20 % Vt .....................................( 12 ) 

Vt – 20 % Vt = ( Lp  ×  Abhn ) ..................................( 13 ) 

Vt = (Lp ×  Abhn)  /  80% ..........................................( 14 ) 

Dimana : Vdig = Volume digester, liter 

Vt = Volume total digester, liter 

Lp = Lama proses, hari   

Abhn = Aliran bahan, liter/hari 
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Aliran bahan dihitung dengan menghitung rata-rata bahan yang 

dimasukkan ke dalam digester tiap hari. Aliran bahan dapat didekati dengan 

menghitung rata-rata bahan yang dihasilkan tiap hari ditambah dengan air yang 

digunakan untuk mengencerkannya. 

Lama proses ditentukan melalui pendekatan Gambar 2, yaitu dengan 

membandingkan tingkat produksi gas pada temperatur (15o–35oC) sesuai gambar 

dengan temperatur tanah di lubang digester. Kemudian berdasarkan kurva yang 

terbentuk dari temperatur tanah dapat ditarik lama proses yang memiliki hari 

terbaik dari produksi gas bio. 

  Penentuan panjang digester didasarkan pada volume digester yang telah 

diketahui sebelumnya dan diameter plastik polyethilene yang digunakan.  

V=  π × r2 × p .................................................( 15 ) 

Pplstk= a + b + c ...............................................( 16 ) 

Dimana : V = Volume silinder, m3 

r = Jari – jari  

p = Panjang digester 

Pplstk = Panjang plastik, m 

a = Panjang plastik sebagai panjang digester 

b = Panjang untuk diameter digester 

c = Panjang plastik untuk pengikatan dengan saluran inlet dan 

outlet. 

Dimana a, b, c, adalah kebutuhan panjang plastik polyethilene untuk 

digester. 

 
4.3.3 Penentuan Lubang Digester dan Kemiringan  

Penempatan plastik polyethilene dilakukan dengan membuat lubang untuk 

menjaga agar kedudukan digester tidak berubah – ubah selain itu menjaga agar 

temperatur didalam digester tetap stabil. Bentuk dan ukuran lubang disesuaikan 

dengan volume bahan, bentuk dan ukuran digester plastik polyethilene yang akan 

ditempatkan. Bentuk yang cocok sebagai lubang adalah silinder atau prisma 

trapesium. Untuk mempermudah pembuatan dipilih lubang dengan bentuk prisma 
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trapesium. Volume prisma ditentukan dari volume bahan basah didalam bio 

digester. Lebar atas (a) sesuai dengan diameter plastik, tinggi dihitung 80% dari 

diameter plastik. Dengan rumus prisma dan trapesium maka didapat lebar bawah 

(b) trapesium. 

Vp = A × p ..............................…………......…...( 17 ) 

A = (a+b) / 2 × t .........................…………..……( 18 ) 

Dimana : Vp = Volume prisma, m3 

A = Luas alas (trapesium), m2 

p = Panjang, m 

a = Lebar atas trapesium, m 

b  = Lebar bawah trapesium, m 

t = Tinggi, m 

Penentuan kemiringan didapat dari uji koefisien gesek bahan (Lampiran 

2). Kemiringan ini dibutuhkan untuk mengalirkan bahan dari inlet menuju outlet. 

 

4.3.4 Penampung Gas 

Penentuan volume penampung gas didasarkan pada tingkat produksi gas 

dan penggunaan gas. Apabila penggunaan kontinyu dan penggunaan gas sama 

dengan gas yang dihasilkan penampung cukup berukuran kecil saja, untuk 

menampung produksi gas selama beberapa jam saja. Apabila gas bio digunakan 

pada waktu waktu tertentu maka penampung harus lebih besar untuk menampung 

gas yang terakumulasi.  

Kebutuhan volume penampung gas dapat didekati dengan mengetahui 

volume gas yang dihasilkan dari jumlah volatil solid (VS) pada bahan (Meynell, 

1976). Kotoran sapi memiliki tingkat produksi gas 0,094 – 0,31 m3 / kg VS.  

Vg  = VS × TP…................................................( 19 ) 

Dimana : Vg = Volume gas, m3 

VS =  Jumlah VS/m3, kg 
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TP = Tingkat produksi gas, m3 / kg VS 

 Penentuan panjang penampung gas dan kebutuhan plastik didasarkan pada 

Rumus 15 dan 16. 

 

4.3.5 Tekanan yang Terjadi Pada Digester  

Biodigester terbuat dari plastik polyethilene dengan ketahanan yang 

terbatas, maka dari itu perlu adanya pertimbangan Tekanan yang dapat terjadi 

pada plastik tersebut, sehingga dapat diketahui apakah tekanan tersebut tidak 

melampaui batas kekuatan plastik. Batas kekuatan plastik dapat dilihat pada Tabel 

5 dan menunjukkan bahwa kekuatan tarik plastik polyethilene adalah 5 – 15 

MN/m2. 

 

Gambar 13. Tekanan yang bekerja pada biodigester. 

 

Seperti yang terlihat pada Gambar 13 terdapat beberapa tekanan yang 

terjadi pada biodigester, yaitu sebagai berikut: 

a. Tekanan pada digester didalam lubang 

Seperti yang telihat pada Gambar 13, gaya yang bekerja pada biodigester 

adalah tekanan hidrostatik bahan didalam biodigester, tekanan akibat gaya normal 

tanah, tekanan air tanah pada biodigester dan tekanan gas. Tekanan air tanah 

dihitung apabila lubang tergenangi air akibat hujan. Tekanan gas tidak dihitung 

karena memiliki nilai yang kecil dan tidak berpengaruh terhadap plastik. 
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Tekanan hidrostatika adalah kesetimbangan antara tegangan – tegangan  

atau tekanan – tekanan normal  dan gaya gaya gravitasi (Olson and Wright, 1993). 

Sehingga tekanan pada dasar digester oleh bahan adalah sebagai berikut: 

         P =  γ × H  ……..………………………………..( 20 ) 

Dimana : P = Tekanan (N/m2) 

γ = Berat jenis bahan ( kN /m3) 

H = Tinggi bahan (m) 

Tekanan air tanah dapat terjadi karena biodigester ditempatkan pada suatu 

lubang di permukaan tanah, bila hujan turun maka terdapat kemungkinan lubang 

digenangi oleh air akibat dari peresapan air lebih rendah dibanding dengan air 

yang masuk. Apabila air menggenangi lubang tempat digester maka sesuai dengan 

hukum Archimedes air akan menekan digester ke atas sebesar air tanah yang 

didesak. 

F = γ .V  ……………..……………..….….…..( 21 ) 

Seperti yang terlihat pada Gambar 14, bila air menggenangi lubang dan 

memiliki ketinggian tertentu biodigester dapat terangkat atau tenggelam. Hal ini 

dapat mengganggu pengoperasian biodigester karena bahan tidak dapat masuk 

melalui lubang inlet akibat tergenang air. Perhitungan ini dapat menentukan  

volume air  atau tinggi genangan dalam lubang yang dapat mengangkat 

biodigester. 

Seperti yang ditunjukkan pada Rumus 22 dan  23, Benda yang terangkat 

mendesak sejumlah cairan yang sama beratnya dengan berat benda tersebut, benda 

yang tenggelam mendesak sejumlah cairan yang beratnya lebih ringan dari 

beratnya. 

 

 

 

 

 

 

Permukaan air 

Biodigester 

 

Gambar 14. Biodigester yang tergenang air. 

Tinggi 
genangan 
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F = G …………………….………….………...( 22 ) 

F < G …………………….…………………....( 23 ) 

Dimana : F = gaya angkat (N) 

   γ = berat jenis air ( 10 kN /m3) 

V =volume air yang didesak (m3) 

G = Berat benda (N) 

 

b. Tekanan pada penampung gas 

Tekanan gas dihasilkan akibat mekanisme pemanfaatan gas bio untuk 

memasak yang menggunakan beban pada penampung gas. Apabila hendak 

memasak beban diturunkan untuk menghasilkan tekanan yang cukup untuk 

memasak. Beban inilah yang memberikan gaya terhadap plastik. 

 

 

 

   

 

Dimana : P = Tekanan (N/m2) 

F = gaya beban pemberat, N 

A = Luas penampang plastik (silinder), m2 

m = Beban pemberat, kg 

g = gravitasi, 9,8 m/det2 

r = Jari – jari  penampang plastik, m 

 

Kekuatan tarik plastik polyethilene terhadap tekanan/ gaya yang terjadi 

diperhitungkan dengan Rumus 27 dan 28. 

Menurut Singer dan Pytel (1995) tegangan di penampang longitudinal 

yang menahan gaya pecah F disebut tegangan tangensial yang dihasilkan oleh 

bahan yang menyinggung permukaan silinder adalah: 

   

................................................( 27 )  
t2

pD  =tσ

P = F / A ................................................( 24 )

F = m × g ...............................................( 25 )

A = π × r2 ...............................................( 26 )



 

 

 

45

 

Sedangkan tegangan longitudinal yang menahan gaya sobekan P yang 

bekerja sejajar sumbu longitudinal silinder adalah: 

 

................................................( 28 ) 

 

Dimana: σt = Tegangan tangensial, N/m 2 

σl = Tegangan longitudinal, N/m2 

t = Tebal plastik, 0,15 × 10-3 m 

p = Tekanan di dalam tabung, N/m2 

D = Diameter dalam tabung, 0,954 m 

 

Seperti yang tercantum pada Lampiran 3 Analisis Teknik, Tekanan yang 

terjadi pada digester meliputi tekanan Hidrostatik bahan sebesar 7,84 kN/m2, 

tekanan penampung gas apabila hendak digunakan untuk memasak sebesar 78,4 

N/m2 dan bila lubang tergenang air maka terdapat tekanan air tanah yaitu 7,82 

kN/m2. Berdasarkan perhitungan tegangan tangensial dan longitudinal tegangan 

yang menahan gaya pecah dan sobek pada digester adalah tegangan tangensial 

sebesar 31,8 kN/m2 dan tegangan longitudinal sebesar 63,6 kN/m2. Sedangkan 

pada penampung gas tegangan tangensial sebesar 124,656 kN/m2 dan tegangan 

longitudinal sebesar 249,312 kN/m2. 

Apabila dibandingkan dengan kekuatan tarik plastik Polyethilene sebesar 5 

– 15 MN/m2, maka tekanan total yang bekerja pada plastik biodigester hanya 

117,06 kN/m2 masih berada di bawah batas kekuatan tarik plastik. Berdasarkan itu 

plastik polyethilene ini aman digunakan sebagai biodigester plastik. 

 

 
 
 
 
 

tl 4
pD  =σ
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Biodigester Hasil Rancangan 

Berdasarkan hasil perancangan biodigester plastik polyethilene memiliki : 

1.  Bak pencampur 

a. Volume 300 liter. 

b. Berbentuk silinder dengan diameter 78 cm dan tinggi 60 cm. 

 

2. Inlet dan Outlet 

a. Hong tanah liat diameter 15 cm, panjang 80 cm. 

b. Tali karet pelilit hong lebar 2 – 3 cm (lihat Gambar 16).  

 

Gambar 16. Pengikatan plastik PE pada hong tanah liat dengan tali karet 

 

3. Biodigester 

a. Volume bahan basah 8,8 m3. 

b. Volume total 11 m3. 

c. Aliran bahan 220 liter/hari atau kotoran dari 5 ekor sapi. 

d. Lama proses 40 hari. 

e. Plastik polyethielene diameter 0,954 m. 

 

Gambar 15. Bak pencampur 
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f. Lubang digester, berbentuk prisma trapesium dengan lebar dasar 53 cm, 

lebar atas 90 cm, tinggi 80 cm dan panjang 15,4 m. Kemiringan lubang 

20, memiliki perbedaan tinggi antara inlet dan outlet 48 cm. 

 
4. Penampung Gas 

a. Volume penampung gas 2,5 m3, diameter 0,95 m, tinggi 3,4 m 

b. Rangka bambu tinggi 4,6 m. 

c. Pemberat penampung gas 5,7 kg atau tekanan 0,8 cm air. 

 

Untuk memudahkan memasak, dibutuhkan tekanan yang konstan pada 

penampung gas bio. Seperti yang terlihat pada Gambar 18 mekanisme yang 

digunakan adalah plastik yang ditempatkan pada rangka bambu diberi beban 

sebagi penekan dan untuk mengembalikan beban ke tempat semula digunakan 

  

Gambar 17. Biodigester Plastik Polyethilene 

  

Gambar 18. Penampung Gas Bio 
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katrol dan tali. Dengan tekanan 0,8 cm air gas bio sudah dapat digunakan untuk 

memasak dan memiliki nyala api yang cukup besar dan stabil. 

 

5.2 Hasil Pengujian 

5.2.1 Temperatur 

Temperatur yang bekerja pada bahan berkisar pada 19-20oC, sesuai 

dengan temperatur yang diperkirakan pada tahap perancangan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh temperatur tanah yang mempengaruhi bahan di dalam 

biodigester, karena plastik polyethilene bukan merupakan penahan panas yang 

baik.  

Dengan mengetahui variabel ini kita dapat melihat kemampuan digester ini 

mencerna bahan. Pada temperatur 35oC bahan (kotoran sapi) dapat dicerna selama 

20 – 30 hari. Karena temperatur yang bekerja 16oC dibawah temperatur optimal 

maka dapat dipastikan kemampuan bakteri untuk mencerna bahan berkurang dua 

kali lipat. 

 

5.2.2 Keasaman 

Tingkat keasaman yang diukur pada bahan masih berada dalam batas yang 

baik bagi bakteri untuk tumbuh. Tingkat keasaman bahan yang baru masuk rata-

rata menunjukkan nilai yang basa (7,7) kemudian semakin lama keasaman 

menurun hingga 6,58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Rata – rata tingkat keasaman bahan ditiap lubang sampel  

biodigester dalam rentang 40 hari. 
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Gambar 19 menunjukkan bahwa bahan mengalami penurunan nilai 

keasaman mulai dari lubang inlet hingga lubang outlet. Penyumbang terbesar dari 

keasaman ini adalah asam asetat yang dihasilkan oleh bakteri asetogenik. 

Pembentukan asam asetat ini sebenarnya penting untuk kelanjutan 

produksi  gas metana pada proses selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahan 

masih berada dalam tahap asidifikasi, dimana bakteri asetogenik mendominasi 

proses dekomposisi pada bahan. Walaupun demikian tidak berarti bahwa gas 

metana belum diproduksi. Metana tetap diproduksi oleh bakteri methanogenesis 

tetapi belum optimal. Apabila methanogenesis telah optimal maka bakteri tersebut 

akan menggunakan asam asetat, CO2 dan hidrogen untuk menghasilkan metana, 

kemudian nilai keasaman berangsur - angsur akan menuju basa. 

 

5.2.3 Jumlah Koloni Bakteri 

Jumlah koloni bakteri yang dihitung pada tiap sampel (Lampiran 3 

Pengujian, Tabel 23. Pengujian Jumlah Koloni) menunjukkan bahwa bakteri 

tumbuh dengan baik dan memiliki jumlah koloni nilai yang lebih besar dari 

standar jumlah koloni bakteri pada bahan didalam biodigester yaitu 1x108. 

Gambar  20 memperlihatkan kenaikan jumlah koloni mulai dari 10 hari pertama, 

kemudian mencapai puncaknya pada umur 20 hari dan menurun hingga hari ke 

40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Pertumbuhan jumlah koloni bakteri 

Berdasarkan tahapan proses pembentukan gas bio dan uji keasaman 

terlihat bahwa tingkat keasaman semakin menurun, bakteri yang mendominasi 
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tumbuh didalam biodigester berdasarkan pH bahan, dipastikan adalah bakteri 

asetogenik. Pada 20 hari pertama bakteri fermentasi tumbuh dan menyediakan 

makanan bagi bakteri asetogenik dan bakteri asetogenik menyediakan bahan 

makanan untuk bakteri methanogenesis. Setelah hari ke 20 pertumbuhan bakteri 

mengalami penurunan ini dapat disebabkan karena persediaan makanan bagi 

bakteri fermentasi dan asetogenik semakin menyusut. Akan tetapi tersedia cukup 

makanan bagi bakteri methanogenesis, dimana bakteri ini menggunakan asam 

asetat yang dihasilkan pada tahap asidifikasi untuk kelangsungan hidupnya. 

 

5.2.4 Volatil Solid 

Persentase VS yang terdekomposisi dari bahan organik adalah 34 %, 

persentase ini masih berada dalam kisaran  pemrosesan bahan organik yang 

normal yaitu 28-70%. Pakan dapat menjadi salah satu penyebabnya, walaupun 

tidak menjadi makanan utama, jerami kadang digunakan sebagai pakan. 

Sedangkan jerami merupakan bahan yang mengandung lignoselulosa dimana 

bahan tersebut sulit untuk didegradasikan. 

Laju produksi gas dapat dihitung berdasarkan perhitungan VS yang 

terdekomposisi. Dilihat dari total berat VS yang terproses yaitu 10,9 kg/hari dan 

laju produksi menurut Meynell 0,094 – 0,31 m3/kg VS maka kisaran produksi gas 

adalah 1,03 – 3,4 m3. Dengan melakukan interpolasi dari produksi gas sebenarnya 

(1,44 m3) maka laju produksi sebenarnya adalah 0,16 m3/ kg VS. Efiesiensi  

pemrosesan bahan didalam biodigester dengan membandingkan laju produksi gas 

maksimal adalah sebesar 51,5 %. 

Persentase volatil solid dan efisiensi yang kecil menunjukkan bahwa bahan 

belum terproses dengan optimal. Apabila dilihat dari pengaruh lingkungan, yang 

dapat menyebabkan bahan tidak terproses secara optimal adalah temperatur yang 

bekerja pada bahan yang rendah (19o C).  

Dengan rendahnya temperatur maka kinerja bakteri untuk tumbuh dan 

menghasilkan gas menjadi rendah. Bakteri akan memproses bahan dua kali lipat 

lebih cepat apabila temperatur lebih tinggi 10 – 15oC. Akibat dari temperatur yang  

bekerja hampir setengah dari temperatur optimal maka waktu proses akan menjadi 

dua kali lipat dari waktu proses yang telah ditentukan. 
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5.2.5 Produksi, Komposisi, Nilai Kalor Bersih Gas Bio 

Volume gas bio yang dihasilkan dari biodigester dengan kapasitas basah 

8,8 m3  dengan tekanan 0,8 cm kolom air adalah sebesar 1,44 m3/hari atau dapat 

digunakan memasak 3 – 4 jam. Massa gas bio berdasarkan volume yang 

dihasilkan adalah sebesar 0,96 kg. Efisiensi biodigester yang dibangun dengan 

perbandingan dari perkiraan produksi gas pada perancangan sebesar 4,89 m3 

adalah sebesar 29,4%  

Lampiran 4 Pengujian, Tabel 21 menunjukkan uji gas yang dilakukan 

dengan menggunakan GCMS (Gas Chromatograph Mass Spectrometer), pada uji 

tersebut dapat dilihat persentase metana yang terbesar didapat pada ulangan ke 3 

yaitu 50,45 %, dengan persentase CO2 22,41%. Pada pengujian komposisi gas ini 

juga terdapat gas lain yaitu N2 dan O2, gas ini bukan merupakan hasil dari proses 

pembentukan gas bio, keberadaan gas ini dapat diindikasikan bahwa terjadi 

kebocoran di dalam biodigester atau pada saat perjalanan pengambilan dan 

pengujian sampel. 

Nilai kalor bersih didapat dari persentase gas bio dari rumus 1 yaitu 16,67 

joule/cm3. Gas bio yang dihasilkan apabila dibakar memiliki warna nyala biru, hal 

ini dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

  

Gambar 21. Gas bio yang terbakar berwarna biru 
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5.2.6 Hasil Uji Coba Aplikasi 

Pengujian aplikasi gas bio sebagai bahan bakar  untuk memasak dilakukan 

dengan menggunakan kompor gas yang telah dimodifikasi pada bagian kran 

inletnya dan kompor biogas alternatif (Gambar 22).  

 

Gambar 22. Kompor gas modifikasi dan kompor biogas alternatif 
 

Gas bio digunakan untuk mendidihkan air dengan volume 6 liter atau 1 

teko, volume gas bio dan waktu yang digunakan untuk mendidihkan air dengan 

jumlah tersebut adalah 350 liter dan 45 menit. Sedangkan untuk memasak nasi 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu beras ditanak terlebih dahulu hingga air 

menyusut kemudian dipindahkan untuk dikukus, gas bio yang digunakan dan 

waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut adalah 500 liter dan 58 menit 

dengan berat beras 1,5 kg,  

Bila didekati dari kebutuhan air minum dan nasi sebagai makanan pokok 

keluarga peternak yang terdiri dari 4 orang, yaitu tiap orang membutuhkan 2 liter 

air maka dibutuhkan 8 liter air minum. Sedangkan untuk makan 2 kali sehari 1,5 

kg cukup untuk 4 orang. Hal ini berarti dibutuhkan memasak air 2 kali dan masak 

nasi 1 kali. Atau dibutuhkan waktu memasak dengan gas bio sekitar 150 menit 

atau mendekati 3 jam. Produksi gas bio 1,44 m3 dapat mencukupi untuk 

kebutuhan memasak utama, belum termasuk untuk memasak air untuk kegiatan 

memerah susu, lauk pauk dan sayur mayur. Dengan demikian penggunaan 

teknologi biodigester plastik ini, apabila hendak diterapkan sebagai penghasil 

bahan bakar untuk memasak masih membutuhkan bahan bakar lain.  

Walaupun produksi gas bio belum dapat memenuhi kebutuhan memasak, 

tetapi dapat mengurangi penggunaan minyak tanah hingga 0,7 liter/hari atau biaya 

pembelian minyak tanah sebesar Rp 280.000/tahun bila harga minyak tanah 
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Rp.1100/liter. Selain itu bahan bakar gas bio bersih tidak menghasilkan asap, 

bersih dari jelaga.  

 
5.3 Analisis Ekonomi 

5.3.1 Biaya Investasi  

Investasi yang dilakukan meliputi kegiatan pembelian bahan-bahan 

biodigester, penggalian lubang tempat biodigester, pemasangan batu bata, plester 

dan acian  untuk bak pencampur, pemasangan biodigester.  Berdasarkan Lampiran 

4, Analisis Biaya Investasi besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun 

1 unit biodigester plastik polyethilen dengan kapasitas 5 ekor sapi adalah  

Rp720.000. 

Analisis biaya investasi untuk pekerjaan menggali lubang, pemasangan 

batu bata, plester dan acian didasarkan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Dengan Pendekatan Harga Satuan Pekerjaan Teori dan Lapangan, Tahun 

Anggaran 2003, Kabupaten Garut, menurut Departemen Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah.  

 

5.3.2 Kelayakan Ekonomi   

Investasi dapat dikatakan layak apabila memiliki NPV lebih besar daripada 

nol atau nilai IRR lebih besar dari bunga pinjaman yang berlaku atau B/C lebih 

besar dari satu. Tabel 6 menunjukkan Analisis Ekonomi investasi biodigester yang 

didasarkan pada nilai kesetaraan kalor dan harga bahan bakar, dalam hal ini 

adalah gas bio dengan minyak tanah, LPG dan kayu bakar. 

  

Tabel 6. Analisis Ekonomi Investasi Biodigester 

Nilai Ekonomi Gas Bio Sumber Energi 
Pembanding NPV (Rp) IRR (%) B/C 

1. Minyak Tanah – 988.434 - 0,33 

2. Kayu Bakar – 1.366.317 - 0,08 

3. LPG 986.530 73 1,67 
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Analisis kelayakan investasi dengan nilai kesetaraan kalor dan harga 

persatuan dari minyak tanah dan kayu bakar menunjukkan bahwa investasi ini 

tidak layak untuk dikembangkan. NPV dan IRR dari investasi menunjukkan nilai 

yang negatif dan B/C memiliki nilai yang kurang dari satu. Sedangkan bila 

dibandingkan dengan nilai kalor dan harga LPG, investasi biodigester ini memiliki 

nilai yang sangat layak. NPV memiliki nilai lebih besar dari nol, IRR lebih besar 

dari bunga pinjaman yang berlaku dan B/C memiliki nilai yang lebih besar dari 

satu. 

Hal ini dapat dijelaskan, karena harga minyak tanah dan kayu bakar yang 

murah persatuannya dan memiliki nilai kalor yang cukup baik, walaupun dalam 

prakteknya memiliki efisiensi yang rendah (22,4% dan 35 %, Hadi, 1979). Tidak 

demikian dengan LPG, bahan bakar ini memiliki nilai kalor cukup baik dan 

penggunaan praktis dan efisiensi yang tinggi (55%, Hadi, 1979) akan tetapi harga 

cukup mahal untuk persatuannya. Perbandingan harga dan kalor ini berakibat pada 

perbandingan harga gas bio yang diperoleh sebagai dasar pendapatan dari analisis 

ekonomi. Harga gas bio bila dibandingkan dengan harga minyak tanah, kayu 

bakar dan LPG berturut – turut adalah  Rp 0,6/liter, Rp 0,14/liter dan Rp 3/liter. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Biodigester yang dihasilkan memiliki konstruksi yang sederhana. Biaya 

pembangunan biodigester plastik polyethilene dapat dikatakan murah bila 

dibandingkan dengan biodigester yang berkonstruksi beton. 

2. Temperatur yang bekerja pada biodigester berkisar pada 19-20oC, sesuai 

dengan temperatur yang diperkirakan akan bekerja pada tahap 

perancangan. Tingkat keasaman yang diukur pada bahan (7,7 – 6,58) 

masih berada dalam batas yang baik bagi bakteri untuk tumbuh. 

Sedangkan dilihat dari keluaran bahan yang telah terproses, dekomposisi 

VS mencapai 34 %, persentase ini masih berada dalam kisaran  

pemrosesan bahan organik yang normal.  

3. Produksi gas bio mencapai  1,44 m3/hari atau dapat digunakan memasak 3 

– 4 jam. Dapat mencukupi kebutuhan memasak nasi sejumlah 1,5 kg dan 

memasak air minum 12 liter. 

4. Model ini memiliki laju produksi gas bio sebesar  0,16 m3/ kg VS. 

5. Investasi pembangunan biodigester sebesar Rp 720.000. Dilihat dari 

kelayakan ekonomi, memiliki nilai yang layak untuk kesetaraan dengan 

LPG tetapi tidak untuk minyak tanah dan kayu bakar. 

6. Model biodigester yang dibangun memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

a. Volume total biodigester 11 m3 

b. Volume efektif  8,8 m3 

c. Waktu proses 40 hari 

d. Jumlah sapi 5 ekor 

e. Isian /hari 220 liter 

f. Volume penyimpan gas 2.5 m3 

g. Tekanan yang digunakan untuk memasak adalah 0,8 cm air 
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6.2 Saran 

  Model biodigester yang dirancang memiliki rancangan temperatur yang 

bekerja 19oC dan memiliki lama proses 40 hari, hal ini berakibat pada lahan yang 

diperlukan sebagai tempat biodigester cukup besar dan produksi gas tidak optimal. 

Maka diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk memperoleh metode atau bahan 

yang melindungi dari temperatur lingkungan yang dapat menyimpan panas, 

murah, tahan lama dan mudah didapat di pedesaan. Selain itu untuk memperoleh 

produksi gas yang lebih besar dapat dilakukan dengan penambahan mikroba aktif 

dan bahan – bahan lain (seperti gula, kapur) walaupun demikian dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut bagaimana kesesuaian dengan daerah sekitar dari segi teknis 

dan ekonomis. 

  Penelitian ini menitik – beratkan pada produksi gas untuk bahan bakar, 

sedangkan hasil akhir bahan /kotoran yang terproses belum dimanfaatkan. Saran 

penulis adalah diperlukan suatu penelitian dari segi kelayakan kandungan 

nutrisinya untuk diproduksi sebagai pupuk pertanian dan kelayakan secara 

ekonomi. 

Biodigester plastik polyethilene ini terbukti memiliki biaya investasi 

murah dan analisis ekonomi yang layak untuk dikembangkan, selain itu dapat 

mengurangi beban lingkungan dalam mengatasi limbah hasil peternakan. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan, masyarakat peternak di daerah penelitian 

memiliki minat yang positif untuk membangun dan menggunakan gas bio sebagai 

bahan bakar untuk memasak.Tetapi tidak sanggup untuk membiayai langsung / 

tunai, sehingga mereka masih enggan untuk membangun unit biodigester. Maka 

dari itu diperlukan keterlibatan dari Ketua Kelompok Ternak, untuk memfasilitasi 

kemudahan pembangunan biodigester, salah satunya dengan memberikan cicilan 

untuk biaya pembuatan dan pembangunan biodigester. 
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Lampiran 1. Observasi Kebutuhan  

Menurut data populasi KUD Mandiri Cisurupan tahun 2003, jumlah sapi perah 

mencapai 5835 ekor dari 1449 peternak dan rata-rata kepemilikan sapi adalah 4 

ekor sapi. Sedangkan hasil survey ke kelompok ternak Cidatar, terdapat 25 

peternak  dan rata rata jumlah kepemilikan sapi 3 ekor, walaupun demikian 

kepemilikan sapi sama dengan atau lebih dari 4 mencapai 14 orang atau 56 %. 

Jumlah anggota keluarga rata-rata peternak adalah 4 orang.  

Bahan bakar yang digunakan penduduk desa cidatar adalah minyak tanah dan 

kayu bakar. Kebutuhan energi untuk memasak didapat dari konsumsi energi untuk 

memasak di pedesaan Indonesia /kapita /tahun menurut Hadi (1979) seperti yang 

tertulis di Tabel 7. 

Tabel 7. Konsumsi energi untuk memasak di pedesaan Indonesia /kapita/tahun  

 

Bahan bakar 

Jumlah  

Kg 

Jumlah  

m3 / lt 

Nilai 

kalor  

103 kkal 

 

Eff. 

%  

Kebutuhan Energi 

Memasak 

103 kkal 

1. Kayu  bakar  879.3 1758 m3 3077.5 22.4 689.36 

2. Semak dan 

nabati lain.  
162.4 0.325 m3 568.5 22.4 127.34 

   Jumlah 1041.7 2083 3645.9   816.70 

3. Minyak tanah  19.074 lt 186.9 35 65.43 

  Jumlah 3832.92   882.13 
Sumber : Hadi, 1979. 

Konsumsi energi menurut Hadi (1979) pada Tabel 7 adalah berdasarkan 

survey pada konsumsi bahan bakar, sedangkan efisiensi kompor atau tungku tidak 

diperhitungkan maka untuk memperhitungkan kebutuhan energi untuk memasak 

/kapita perlu diperhitungkan efisiensi. 

Menurut Kojima (2002) kompor minyak tanah (wick stove) memiliki efisiensi 

35%, sedangkan menurut Hadi (1979) efisiensi pembakaran anglo tradisional 

untuk kayu bakar adalah 22,4 %. 

Biodigester plastik dirancang untuk memenuhi kebutuhan memasak satu 

rumah tangga dengan 4 – 5 anggota keluarga (berdasarkan Tabel 9). Berdasarkan 
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perhitungan pada Tabel 7, kebutuhan energi untuk memasak di pedesaan 

Indonesia adalah sebesar 882,13 kkal /kapita/tahun. Apabila disetarakan dengan 

kebutuhan gas bio yang memiliki nilai kalor 20 – 26 joule/cm3 atau 4785 – 6220 

kkal/m3 (Meynell 1976) adalah sebesar 184.35 – 141.82 m3 biogas/kapita/tahun 

atau 0.3885 – 0.505 m3 biogas /kapita/hari. 

Dengan menghitung jumlah volatil solid didalam bahan dan mengetahui 

aliran produksi gas bio maka kita dapat mengetahui jumlah gas bio yang 

terbentuk. Jumlah volatil solid dari  1 kg kotoran segar  adalah sebesar 14,34% 

atau 0,1434 kg, sedangkan aliran produksi gas bio menurut Meynell (1976) adalah 

0,094 – 0,31 m3/ kg volatil solid. 

Satu ekor sapi perah menghasilkan kotoran 22 kg/hari dan akan dihasilkan 

gas bio sebesar 0,297 m3 – 0.978 m3. Jumlah gas bio sebesar 0,297 – 0,978 m3 

/hari dapat mencukupi kebutuhan energi memasak untuk satu orang.  Maka 5 ekor 

sapi perah (produksi gas bio 1,485 – 4,89 m3) diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan memasak untuk 4 – 5 orang anggota keluarga. 
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Tabel 8. Perkembangan Populasi Sapi Perah KUD Mandiri Cisurupan Tahun 2003 

Dewasa             

Laktasi   Dara Muda Pedet Tahun 

  

  

Jumlah 

Peternak 

  

Tdk 

BTG 

BTG 

MD 

BTG 

TUA Btg

Tdk 

BTG JTN BTN JTN BTN

  

Jumlah

  

Januari 1448 1189 721 520 599 330 15 440 969 949 5732 

Februari 1448 1191 723 520 599 331 15 447 969 951 5746 

Maret 1448 1201 733 531 590 334 13 447 970 953 5772 

April 1448 1207 728 671 450 329 13 450 972 950 5770 

Mei 1449 1252 739 670 451 325 13 453 1002 975 5880 

Juni 1449 1356 733 533 451 326 13 450 997 977 5836 

Juli 1449 1349 735 537 450 328 13 452 995 974 5833 

Agustus 1449 1343 734 536 451 326 13 449 996 975 5823 

September 1449 1344 740 536 451 329 13 445 993 985 5836 

Sumber: KUD Mandiri Cisurupan Tahun 2003 
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Tabel 9. Data Peternak Cidatar (Ketua kelompok : Iyom) 

Alamat Anggota (x-xi)2 Jumlah (x-xi)2 

No Peternak Rt/Rw Keluarga  Sapi  
1 Didih Cidatar 02 / 07 4 0 5 2.82 
2 Ubus Cidatar 04 / 07 4 0 2 1.74 
3 Dudu Cidatar 04 / 07 5 1 4 0.46 
4 Ajun Cidatar 01 / 07 4 0 4 0.46 
5 Warno Cidatar 04 / 07 3 1 4 0.46 
6 Eman Cidatar 01 / 07 5 1 4 0.46 
7 Kosim Cidatar 02 / 07 3 1 2 1.74 
8 Anang Cidatar 02 / 07 4 0 6 7.18 
9 Nanan Cidatar 01 / 07 6 4 4 0.46 
10 Encur Cidatar 02 / 07 2 4 1 5.38 
11 Ikin Cidatar 01 / 07 5 1 4 0.46 
12 Muman Cidatar 06 / 07 5 1 3 0.10 
13 Mumun Cidatar 06 / 07 3 1 2 1.74 
14 Undang Cidatar 01 / 07 3 1 1 5.38 
15 Erom Cidatar 03 / 07 4 0 4 0.46 
16 Dayat Cidatar 04 / 07 4 0 4 0.46 
17 Empat Cidatar 06 / 07 5 1 6 7.18 
18 Uus Cidatar 02 / 07 3 1 4 0.46 
19 Jeje Cidatar 04 / 07 3 1 2 1.74 
20 Iya Cidatar 01 / 07 3 1 4 0.46 
21 Aan Cidatar 04 / 07 4 0 2 1.74 
22 Iim Cidatar 02 / 07 5 1 3 0.10 
23 Toha Cidatar 02 / 07 6 4 2 1.74 
24 Osad Cidatar 01 / 07 4 0 4 0.46 
25 Dedi Cidatar 04 / 07 3 1 2 1.74 
    Rata-rata (x) 4  3.32  

    Simpangan baku   1.04  1.4 
 
 
 

Pada Tabel 9, terlihat bahwa rata – rata jumlah anggota keluarga adalah 4 orang 

simpangan baku 1 orang, dan rata – rata jumlah sapi adalah  3 sapi dengan 

simpangan baku 2 ekor sapi. 
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Tabel 10. Data wawancara dengan peternak kelompok Cidatar 

 

 

 

 

 

  Nama Alamat Jumlah Jumlah Lahan 12x2 Pemanfaatan  

      Sapi  Keluarga   kotoran 

1 Ibu Aam Rt 02 Rw 07 6 4 lahan jauh dari rumah dibuang 

2 Ibu Dede Rt 02 Rw 07 4 3 tersedia pupuk 

3 Ibu Anisah Rt 02 Rw 07 5 4 tersedia dibuang 

4 Ibu Lilis Rt 04 Rw 07 8 4 lahan jauh dari rumah pupuk dan dibuang

5 Ibu Elim Rt 01 Rw 07 4 4 tersedia pupuk dan dibuang

6 Pak Ikin Rt 01 Rw 07 4 5 tersedia pupuk 

7 Ibu Yuyun Rt 04 Rw 07 2 4 tersedia dibuang 

8 Pak Dedi Rt 04 Rw 07 2 3 tersedia dibuang 

   Rata-rata     4     
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Tabel 11. Kebutuhan bahan bakar/bulan dan minat pada gas bio 

Bahan Bakar 

 Elpiji Minyak Tanah Kayu Bakar 

Harapan 

  

Minat 

membangun  

instalasi biogas Dana 300 ribu

1 1 tbg/bln 0.5 liter/hari 

6 m3/bulan=40 

ribu menggantikan b bakar  Berminat - 

2 - 2 lt/hari 15 ribu/10 hari menggantikan b bakar  Berminat - 

3 - 1 lt/hari 2500/hari menggunakan gas mudah Berminat - 

4 - 1 lt/hari - - Berminat - 

5 - 1.5 lt/hari - menggantikan b bakar  - - 

6 - 1 lt/hari 3m3/bulan menggantikan b bakar  Berminat positif 

7 - 1 lt/hari - - tidak tahu - 

8 - 2 lt/hari - - tidak tahu - 
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Tabel 12. Jumlah kotoran sapi gram/hari dengan beberapa kombinasi Pakan 

 A B C D E rata-rata 
1 27820 28630 26760 16760 22200 24434 
2 20560 22880 23040 21590 27860 23186 
3 19490 21140 32480 31270 17860 24448 
4 15240 21890 15270 16580 16210 17038 

         Rata-rata 22276,5 
 

1. (Ampas tahu + konsentrat) + Jerami + Hijauan Jagung  

2. (Ampas tahu + konsentrat) + Jerami + Rumput gajah 

3. (Ampas tahu + konsentrat) + Hijauan Ubi jalar + Rumput gajah 

4. (Ampas tahu + konsentrat) +Hijauan Jagung + Hijauan Jagung  

Tabel 13. Berat  jenis kotoran : air = 1 liter : 1 liter 

Ulangan Berat jenis bahan gram /liter 
1 1050 
2 1025 
3 1050 
4 1075 
5 1050 
6 850 
7 990 
8 975 
9 1000 
10 1005 
 Rata-rata 1,007 kg/liter 

 

Tabel 14. Temperatur Tanah 

Ulangan Rata – rata  Waktu 
1 2 3   

Pagi  19 19 19   
6.00 – 8.00 19 19 20   
   20 21 21   
Rata-rata  19,33 19,67 20 19,67 
Sore 20 20 21   
17.00 – 18.00 21 21 21   
Rata-rata  20,5 20,5 21 20,67 
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Tabel 15. Uji Total Solid 

 
Bahan segar 

gram 

Total solid 

gram 

Total Solid 

% 

Air  

gram 

Persentase Air  

% 

A 100 19,663 19,66 80,337 80,34 

B 100 24,563 24,56 75,437 75,44 

C 100 17,926 17,93 82,074 82,07 

D 100 25,072 25,07 74,928 74,93 

E 100 19,488 19,49 80,512 80,51 

 Rata-rata 21,342 21,34 78,658 78,66 

 

Berat kotoran sapi 100 gram memiliki kadar air 79 %, dan berat kering 21 %, 

untuk mendapatkan kadar air bahan masukan 90 % maka perlu ditambah air 

sebagai berikut : 

 

air g 110 air        g 11 air  0,1      air        g 79 air  0,9  g 90

air g 79  air) (100g 0,9  
air g 100
air  g 79  0,9  % 100  

air  21)g  78(
air   g 79  % 90

%100
Ba Bk 

Ba  Ka

=⇒=⇒+=+

+=+⇒
+
+

=⇒×
++

+
=

×
+

=

  

Maka perbandingan campuran kotoran dan air adalah 1 : 1,1 atau 1 : 1 
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Tabel 16. Uji Volatil Solid pendahuluan 

 Ulangan
Abu  

( gram ) 

Bahan organik 

( gram ) 
Abu ( % ) VS ( % ) 

A 1 0,366 0,679 35,02 64,98 

 2 0,339 0,666 33,73 66,27 

 3 0,309 0,709 30,35 69,65 

B 1 0,355 0,675 34,47 65,53 

 2 0,334 0,682 32,87 67,13 

 3 0,343 0,674 33,73 66,27 

C 1 0,32 0,704 31,25 68,75 

 2 0,32 0,682 31,94 68,06 

 3 0,318 0,69 31,55 68,45 

D 1 0,333 0,682 32,81 67,19 

 2 0,334 0,699 32,33 67,67 

 3 0,341 0,679 33,43 66,57 

E 1 0,345 0,685 33,50 66,50 

 2 0,334 0,693 32,52 67,48 

 3 0,339 0,708 32,38 67,62 

 Rata-rata 0,335 0,687 32,79 67,21 

 

Persentase VS = Total Solid % - {(Berat Padatan Kering (600 C)/ Berat   Bahan 

Basah )* 100%} 

 = 21.34 % - { (21.34 g * 32.79%) / 100 g) * 100% } = 21.34 % - 7 % 

= 14.34 % 
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Lampiran 2. Pengujian Sifat Fisik Dan Keadaan Lingkungan 

Kemiringan antara inlet dan outlet dihitung berdasarkan sudut alir bahan 

dimana bahan mulai bergerak. Percobaan ini menggunakan miniatur biodigester  

dengan panjang 100 cm, diameter 8 cm, dan beda tinggi 1 sampai 3 cm. Bahan 

yang digunakan sebagai percobaan adalah bahan dengan perbandingan air dan 

kotoran 1: 1, dan massa jenis bahan adalah 1kg/liter. Dari hasil percobaan bahan 

sudah dapat mengalir pada kemiringan 0,6o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 adalah ilustrasi dari perbandingan kemiringan biodigester 

terhadap tinggi permukaan bahan pada lubang inlet. Gambar tersebut 

memperlihatkan perbandingan kemiringan terhadap tinggi bahan didalam 

biodigester. Dengan kemiringan >2o, maka tinggi permukaan bahan di ujung inlet 

terdapat dibawah lubang inlet, sehingga gas dapat terlepas, yang seharusnya 

keluar melalui outlet gas. 

 Jumlah produksi kotoran dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 

ekor sapi dengan 4 kombinasi pakan. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata 

berat kotoran sapi /ekor/hari adalah 22 kg. Hasil ini dibawah produksi kotoran 

sapi menurut Fontenot yaitu 29 kg (Sufyandi, 2001). Hal ini dapat diakibatkan 

beberapa variabel yang mempengaruhi yaitu perbedaan jenis pakan, jumlah pakan 

dan berat sapi. 

a. Digester dengan kemiringan 2 o 

b. Digester dengan kemiringan 1 o 

Gambar 23. Perbandingan Kemiringan digester 

Biogas Permukaan bahan
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Keadaan lingkungan yaitu temperatur lingkungan biodigester dimana yang 

sangat berpengaruh adalalah temperatur tanah diukur pada lubang dengan 

kedalaman 80 cm, pada pukul 06.00 – 08.00 pagi dan pukul 17.00 – 18.00, dengan 

3 kali ulangan.  Seperti yang ditunjukkan Tabel 14. temperatur tanah hasil 

pengukuran menunjukkan rata – rata  temperatur di pagi hari adalah 19,67 oC, 

sedangkan sore hari rata – rata 20,67 oC. 
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Lampiran 3. Analisa Teknik 

3.1       Bak pencampur 

Volume kotoran = 110 kg/hari ( 5 ekor sapi perah) 

Volume air ( 1:1) = 110 liter 

Volume bahan  = Volume kotoran + Volume air …….………..( 9 ) 

Volume bahan = 220 kg 

Tinggi dan diameter bak pencampur diketahui dengan rumus volume 

silinder yaitu: 

Volume silinder= 3,14 × r2 x tinggi …………………..( 10 ) 

0,22 m3 = 3,14 × 0,42m × tinggi 

Daerah operasi minimum tangan laki-laki yaitu 40 – 50 cm. Pengadukan 

dilakukand dengan menggunakan tongkat pengaduk sehingga bak pencampur 

yang memiliki bentuk silinder maksimum diameter 100 cm. Diameter silinder 

ditentukan 80 cm. 

   Tinggi = 0,22 m3 /3,14 × 0,42m 

   Tinggi = 0,44 m  

Tinggi silinder ditambah 20 cm untuk pengadukan sehingga bahan tidak 

meluap. Sehingga tinggi silinder adalah 64 cm. 

3.2 Digester 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbandingan tingkat produksi gas pada 15°C dan 35°C (Diadaptasi 

dari Fry (1973)). 

35oC

15 oC
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Lama proses ditentukan melalui pendekatan Gambar 14, yaitu dengan 

membandingkan tingkat produksi gas pada temperatur (15o–35oC) sesuai gambar 

dengan temperatur lingkungan. Kemudian dari temperatur lingkungan dapat 

ditarik lama proses yang memiliki hari terbaik dari produksi dan setelah itu 

sludge/ lumpur dapat dikeluarkan. Dari gambar tersebut dapat diperkirakan bahwa 

hari yang optimal adalah 40 hari untuk temperatur bahan yang bekerja pada 19 – 

20 oC. 

a.  Volume digester 

Volume total = (lama proses  ×  aliran bahan)  /  80% ...........................( 14 ) 

5 ekor sapi @kotoran 22 kg/hari 

Perbandingan air dan kotoran 1:1 

Maka aliran perhari adalah 220 kg  

Lama proses 40 hari 

Volume basah = 220 liter ×  40 =8800 liter 

Volume total  = (8800 liter)  /  80% 

   = 11000 liter = 11 m3 

b. Panjang digester 

 Penentuan panjang digester didasarkan pada volume digester yang telah 

diketahui sebelumnya dan diameter plastik polyethilene yang digunakan.  

V=  π x r2 × panjang ...………………………( 15 ) 

Diameter plastik = 0,954 m ;  r = 0,477 m ; Volume 11 m3 

Panjang = 11 m3 / π × 0,4772 m= 15,39  m = 15,4 m 

c. Kebutuhan plastik untuk digester 

Panjang Plastik = a + b + c ………………...….( 16 ) 

Panjang digester = 15,4 m 

Panjang untuk pengikatan dan diameter plastik ( 0,50 m × 2 ) +  0,954 m 

Panjang plastik  = 17,354 m. 
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Untuk menjaga kemungkinan plastik tergesek maka sebaiknya plastik 

dirangkap dua sehingga kebutuhan plastik untuk digester adalah 34,7 m atau 

dibulatkan menjadi 35 m. 

 

d. Lubang digester dan kemiringan  

Volume bahan basah = 8,8 m3 

Lebar atas = 90 cm 

Panjang digester = 15,4 m 

Tinggi = 80 % × 0,954 m = 0,76 cm = 80 cm 

 Vp = A × p .............................…………......…...( 17 ) 

8,8 m3 = A × 15,4 m  

A = 0,57 m2  

A = (a+b) / 2 × t ........................…………..……( 18 ) 

0,57 m2 = (0,9 m + b)/ 2 × 0,8 m 

b = 0,53 m 

Jadi lubang biodigester memiliki bentuk prisma dengan ukuran lebar atas 

0,9 m, lebar bawah 0,53 m, tinggi 0,8 m, panjang 15,4 m. 

 

Kemiringan antara inlet dan outlet dihitung berdasarkan sudut alir bahan 

dimana bahan mulai bergerak. 

   Tg θ   =  
x
y  

 

 

Diketahui dari model digester dibuat dengan skala yang lebih kecil, 

adalah:  X = 100 cm 

                    Y = 1 cm dan 3 cm 

Maka tg θ   =  
100

1         θ = 0,57o = 0,6 o   

             tg θ   =  
100

3         θ = 1,7 o      

Plastik

x 

y 

Bahan 

θ 
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Dari hasil percobaan bahan dengan berat jenis 1kg/liter (Tabel 14) sudah 

dapat mengalir pada kemiringan 0,6o. 

 

3.3 Penampung gas 

Kotoran sapi memiliki tingkat produksi gas 0,094 – 0,31 m3 / kg VS. 

Dengan mengetahui jumlah volatil solid yang terdapat pada bahan dapat dihitung 

kebutuhan volume penampung gas sebagai berikut (Meynell, 1976): 

Volume gas = jumlah VS/m3  (Kg) × tingkat produksi gas (m3 / kg VS) 

 

Jumlah volatil solid dari  1 kg kotoran segar  adalah sebesar 14,34% atau 

0,1434 kg (lihat Lampiran uji VS). Jumlah volatil solid dari dari 5 ekor sapi atau 

yang menghasilkan  kotoran sebesar 110 kg /hari adalah 15,774 kg VS.  

Maka dari 15,774 kg VS/hari dengan aliran gas 0,094 – 0,31 m3 / kg VS 

akan dihasilkan gas bio sebesar 1,48 – 4,89 m3/hari. 

Volume penampung gas yang dibutuhkan adalah untuk menampung gas 

selama setengah hari karena gas digunakan setiap hari. Maka volume penampung 

gas adalah 4,89m3 / 2 yaitu 2,5m3. 

 

a. Penentuan panjang penampung gas didasarkan pada volume gas yang 

ditampung dan diameter plastik polyethilene yang digunakan.  

Diameter plastik = 0,954 m ;  r = 0,477 m 

Volume gas 2,445 m3 

V=  π × r2 × panjang …………...……..……( 15 ) 

Panjang = 2,445 m3 / π × 0,4772 m = 3,42 m =3,4 m. 

b. Kebutuhan plastik untuk penampung gas 

Panjang plastik yang dibutuhkan untuk penampung gas dengan volume 

2,445 m3 dan panjang 3,4 m  adalah: 

Panjang Plastik = a + b + c ………….......…….( 16 ) 

Panjang penampung= 3,4 m 

panjang untuk pengikatan + Diameter plastik = ( 0,30 m × 2) + 0,954 m 

Panjang plastik  = 4,954 m.= 5 m 
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3.4 Tekanan Yang Terjadi Pada Biodigester 

a. Tekanan  pada digester di dalam lubang 

 Tekanan Hidrostatik  

Tekanan pada dasar digester oleh bahan adalah sebagai berikut: 

 P =  γbahan . H 

 P = 1000 kg/m3. 9,8 m/det2. 0,8 m 

     = 7840kg m/det2. m2  = 7,84 kN/m2. 

Tekanan Air Tanah 

P =  γair . H 

P = 998 kg/m3. 9,8 m/det2. 0,8 m 

    = 7824,3 kg m/det2. m2= 7,82 kN/m2 

Apabila keadaan lubang kering  

Ptanah = tekanan akibat gaya normal hidrostatik bahan = 7,84 kN/m2. 

Ptotal = Phidrostatik –  Ptanah 

Ptotal = 7,82 kN/m2 – 7,82 kN/m2 = 0 kN/m2 

Apabila keadaan lubang tergenang air 

 Ptotal = Phidrostatik – ( Ptanah + P air tanah) 

Ptotal = 7,84 kN/m2 – 7,82 kN/m2 

Ptotal = 0 0,2  kN/m2 

 

  Sedangkan berat  bahan di digester adalah 

G = γbshsn .V = (γbshsn .V)bahan + (γbshsn .V)air 

       = 1000 kg/m3 . 9,8 m/det2 . 8,8 m3 + 2,2 m3. 0,666 kg/m3 

      = 86240 kg m/det2  + 1,4 kg m/det2= 86,2414 kN 

 Dan berat air yang terdesak atau gaya angkat air adalah 

F = γair  .V 

   = 998  kg/m3 . 9,8 m/det2. 8,8 m3 

   = 86,067 kg m/det2  =86,067  kN 

Berat bahan dibanding dengan gaya angkat air adalah G>F sehingga dapat 

dipastikan bahwa digester tidak terangkat oleh gaya angkat air.  
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b.  Tekanan pada penampung gas 

Tekanan Gas dihasilkan dari pemberat yang memiliki berat 5,7 kg. 

    P = F / A ...............................................( 24 ) 
 

 
 
 

Melalui pengukuran dengan manometer didapat tekanan dalam tabung adalah 

tekanan pengukuran 78, 4 Pa dan tekanan absolut 101,3784 kPa.   

 
P + ρ gasbio gXi + ρgX = Pa + ρgH 

 

Pa = 101,3 kPa 

Xi = 12,6 cm 

X = 42,6 cm 

H = 43,4 cm 

        Ρair = 998 kg/m3 

 

 

 

ρgasbio =% metana × ρMetana + % CO2 × ρCO2 + % N2 × ρN2 + % O2 × 

ρO2 

  

 = 34.47% . 0.68 kg/m3 + 15.11% . 0,28 kg/m3 + 37% . 1.185 kg/m3 +  

 13,14% . 1,354 kg/m3] 

= 0.23+0.28+0.44+0.18 = 1.14 kg/m3 

P +ρgasbio gXi + ρgX = Pa + ρgH 

P  = Pa + ρgH- ρgX – ρgasbio gXi  

= 101,3 kPa + (998kg/m3 . 10 m/s . 0,8 10-2 m ) – 1,14 kg/m3 . 10 m/s . 12,6 .  

 10-2 

= 101,3 kPa +  (79,84 – 1,44 ) kg /m3s = 101,3 kPa +  78.4  Pa. 

= 101,3784 kN/m2  = 10340 kgf/m2 = 1,001 atm 

 

X H 

P 
 ρ  

Pa

Xi

Pa 78,2  N/m 78,204  
 )477,0( . 

m/s 9,8  kg 5,7  F 2
2

 2

==
×

=
π
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Selain tekanan dalam penampung terdapat juga tekanan atmosfer yang 

menekan plastik polyethilene, maka tekanan total adalah: 

Ptotal = Pabsolute – Patmosfer 

Ptotal = 101,3784 kN/m2 – 101,3  kN/m2  

Ptotal = 78,4 N/m2 

 

Kekuatan tarik plastik polyethilene tekanan/ gaya yang terjadi 

diperhitungkan dengan Rumus 27 dan 28. 

 

Tegangan tangensial dan longitudinal 

1. Tegangan tangensial dan longitudinal dari bahan di dalam digester 

 

 

 

 

 

 

2. Tegangan tangensial dan longitudinal di penampung gas dari beban 

penekan 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan tegangan tangensial dan longitudinal tegangan 

yang menahan gaya pecah dan sobek pada digester adalah tegangan tangensial 

sebesar 31,8 kN/m2 dan tegangan longitudinal sebesar 63,6 kN/m2. Sedangkan 

pada penampung gas tegangan tangensial sebesar 124,656 kN/m2 dan tegangan 

longitudinal sebesar 249,312 kN/m2. Tekanan tersebut masih dibawah kekuatan 

tarik plastik polyethilene yaitu sebesar 5 – 15 MN/m2, Berdasarkan itu plastik 

polyethilene ini aman digunakan sebagai biodigester plastik. 

 N/m 249312  
m 10  0,15  2

m 0,954  N/m 78,4  
2
pD  2

3-

2

=
××
×

==
ttσ

 N/m 63600  
m 10  0,15  2

m 0,954  kN/m 0,02  
2
pD  2

3-

2

=
××
×

==
ttσ

 N/m 31800  
m 10  0,15  4

m 0,954  kN/m 0,02  
4
pD  2

3-

2

=
××
×

==
tlσ

 N/m 124656  
m 10  0,15  4

m 0,954  N/m 78,4  
4
pD  2

3-

2

=
××
×

==
tlσ
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Lampiran 4. Pengujian  

4.1  Parameter yang diamati 

Tabel 17. Parameter yang diamati  

 
ulangan   lubang inlet Lubang 1 Lubang 2 Lubang 3 Lubang outlet 

1   pH T pH T T tanah pH T T tanah pH T T tanah pH T 
Pagi   7.78 19 7.1 19 19 6.8 20 19 6.57 20 19 6.25 19 
T lingkungan 17                         

Siang   7.78 19 7.27 20 19 6.84 20 19 6.66 20 20 6.67 20 
T lingkungan 21                         

Sore   7 20 7.27 20 20 6.85 20 19 6.66 20 20 6.67 19 
T lingkungan 19                           

2                           
Pagi   7.02 17 7.22 19 19 7.05 20 19 6.64 20 20 6.68 16 
T lingkungan 17                         

Siang   7.9 19 7.25 20 20 7.25 20 20 6.94 20 20 6.66 20 
T lingkungan 23                         

Sore   7.8 20 7.06 19.5 19 6.92 19.5 20 6.65 20 20 6.63 20 
T lingkungan 20                           

3                           
Pagi   8.16 17 7.05 19 19 6.92 19.5 19.5 6.63 19 20 6.53 19 
T lingkungan 15                         

Siang   7.91 19 7.16 20 19 7.03 20 19 6.65 19 19.5 6.5 20 
T lingkungan 22                         

Sore   7.96 19 7.2 19.5 19 6.9 20 19.5 6.68 20 20 6.64 20 
T lingkungan 21                           

 19.44 7.70 18.78 7.18 19.56 19.22 6.95 19.89 19.33 6.68 19.78 19.83 6.58 19.22
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T rata-rata 19,4 oC, pH rata-rata = 7,02 

Tabel 18. Pengujian Jumlah Koloni (1×1012) 
 

 

 

 

 

4.2 Uji VS Bahan 

Tabel 19. Pengujian Total solid dan Volatil Solid Bahan Segar 

Sampel Persentase 
TS 

Persentase 
air 

Persentase 
Abu dari TS 

Persentase 
VS 

A1 12 88 27.00 8.57 
A2 12 88 29.00 8.53 
A3 12 88 26.00 8.78 
C1 8 92 27.00 6.14 
C2 8 92 25.00 6.16 
C3 8 92 26.00 6.17 
E1 10 90 26.00 7.17 
E2 9 91 25.00 6.86 
E3 9 91 25.00 6.84 

Rata-rata 10 90 26.00 7.28 
 

Tabel 20. Pengujian Total solid dan Volatil Solid Bahan Terproses  

Sampel Persentase 
TS 

Persentase 
air 

Persentase 
Abu dari TS 

Persentase 
VS 

b1 6 94 28.00 4.65 
b2 6 94 28.10 4.39 
b3 6 94 29.00 4.52 
d1 7 93 28.90 4.79 
d2 7 93 29.40 4.98 
d3 7 93 26.80 5.42 
f1 7 93 27.90 4.95 
f2 6 94 29.70 4.52 
f3 7 93 29.30 4.82 

Rata-rata 7 93 28.57 4.78 

Ulangan Sampel 1 2 3 Rata-rata 

Inlet 14.2 63.6 26.2 34.67 
lubang 1 29.9 45.5 53.5 42.97 
lubang 2 69.2 44.8 91.9 68.63 
lubang 3 24.25 51.8 53.6 43.22 
outlet 33.15 59.4 28.6 40.38 



 

 

 

80

 

Persentase VS = Total Solid % - {(Berat Padatan Kering (600 C)/ Berat Bahan 

Basah )* 100%} 

 =10% - { (10g * 26%) / 100 g) * 100%  = 10 % - 2,6 %  = 7,4 % 

 

Persentase VS = Total Solid % - {(Berat Padatan Kering (600 C)/ Berat Bahan 

Basah )* 100%} 

=7% - { (7g * 29%) / 100 g) * 100% = 7 % - 2,03 % = 4,97 % 

 

Persentase VS terdekomposisi = 7.28-4.78 / 7.28 * 100% = 34.31% 

 

4.3 Pengujian Gas Bio 

Tabel 21.  Hasil uji komposisi gas pada gas bio yang diproduksi 

KONSENTRASI (%)  
GAS 1 2 3 Rata-rata 

CH4 38,5503 14,4101 50,4585 34,47297 

CO2 15,4574 7,464 22,4154 15,11227 

N2 30,0766 61,7329 19,2003 37,00327 

O2 15,9155 16,3929 7,9255 13,4113 

 

Tabel 22. Produksi gas yang dihasilkan selama 24 jam 

Pukul 7:00 13:00 19:00 7:00 

Waktu(jam) 0 6 12 24 

 

 

Tinggi 

m 

Vol 

m3 

Tinggi 

m 

Vol 

m3 

Tinggi 

m 

Vol 

m3 

Tinggi 

m 

Vol 

m3 

1 0 0 0,95 0,67 1,35 0,96 2,25 1,59 

2 0 0 0,40 0,28 1,05 0,74 2,15 1,52 

3 0 0 0,55 0,39 0,90 0,64 1,70 1,20 

rata-rata 0 0 0,63 0,45 1,10 0,78 2,03 1,44 
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4.4 Penghitungan massa gas dari volume yang dihasilkan 

PV =  mRT  

Dimana : P = 101,4 kN/m2 

V = 1,44 m3 

m = massa, kg  

T = 21oC + 273 = 294  K 

R = konstanta gas, 518 J/kg.K 

kg 0,96  
Nm/kg 152292

Nm 146016  m

K 294 Nm/kg.K  518  m m 1,44  N/m 101400  32

==

××=×
 

4.5 Penghitungan persentase gas metana dan nilai kalor bersih gas bio 

 Nilai Kalor bersih  = 0,33 x 50  % metana Joules /cm3 

    = 16.5 Joules /cm3 

4.6 Pengujian Aplikasi 

Tabel 23. Penggunaan gas bio untuk memasak air 

Storage 
 Volume 

air, liter Diameter, 
m 

Tinggi,  
cm 

Volume, 
liter 

Waktu,

menit 

Debit, 

Liter/menit 

1 6  0,954 40 285,78 50 5,72 

2 6  0,954 52 371,51 40 9,29 

3 6  0,954 55 392,94 45 8,73 

rata2 6   350,08 45 7,91 

 

Tabel 24. Penggunaan gas bio untuk memasak nasi 

Storage 
 Massa Beras, 

kg 
Waktu, 
menit Diameter, 

m 
Tinggi, 

cm 
Volume, 

liter 

Debit 
Liter/menit 

1 1,5 60 0,954 70 500,11 8,34 

2 1,5 55 0,954 65 464,39 8,44 

3 1,5 60 0,954 75 535,83 8,93 

     500,1087  

 



 

 

 

82

Lampiran 5. Analisis Ekonomi 

5.1 Analisis Biaya Investasi 

Tabel 25. Harga bahan-bahan pembuatan biodigester 

Nama Barang Satuan Jumlah 
Harga 

Satuan (Rp) Harga (Rp) 
Plastik polyethylene150x0,15 m 45 4.500 202.500
Pipa PVC lente 4 6.000 24.000
Hong tanah liat, d=5 inch  buah 2 3.500 7.000
Stop kran buah 2 12.500 25.000
Sambungan L buah 4 1.250 5.000
Sambungan T buah 2 625 1.250
Samb Drat luar buah 1 1.250 1.250
Samb Drat Dalam buah 2 1.250 2.500
Naple ½ in buah 2 1.500 3.000
Tali karet ban m 20 1.000 20.000
karet ban dalam      1.000
Plastik Lembar      3.500
Lem PVC tube 1 3.500 3.500
Seal tape   2 1.500 3.000
Burner     

Pipa galvanis m 0.5 5.000 5.000
Stop kran  1 12.500 12.500
Konektor  2 3.500 7.000
Klem  2 1.000 2.000
Dan lain-lain    3.500
Jumlah    30.000

Triplek 3 mm lbr 1 26.000 26.000
Bambu (5 - 7 cm) btg 5 10.000 50.000
Katrol  buah 1 7.000 7.000
Tali katrol m 9 1.000 9.000
Tali plastik m 5 1.000 5.000
Paku 7 cm     1.000
         
      Jumlah 430.500
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Satuan Harga Pekerjaan di Kabupaten Garut, tahun 2003 
 
1 m3 Pekerjaan Galian  Tanah Biasa Max kedalaman 1m  
  Koef Satuan Rp Rp 
 Tukang gali 0,4 orang 22.500 9.000 
 Mandor  0,04 orang 26.750 1.070 
 Alat Bantu 0,05 lot 10.070 503,5 
 Jumlah    10.573,5 
      
1 m2 Pasangan bata merah 1:2    
  Koef Satuan Rp Rp 
 bata merah 70 bh 175 12.250 
 p.c. 50 kg 0,544 zak 29.300 15.939,2 
 pasir pasang 0,047 m3 59.000 2.773 
 Pekerja 1/2 terampil 0,429 org 19.000 8.151 
 Tukang bata 1/2 terampil 0,214 org 22.500 4.815 
 Kepala tukang batu 0,021 org 25.600 537,6 
 Mandor 0,011 org 26.750 294,25 
 Jumlah    44.760,05 
      
1 m2 1 m2 plesteran dinding 1:2 + Acian 
  Koef Satuan Rp Rp 
 p.c. 50 kg 0,2368 zak 29.300 6.938,24 
 pasir pasang 0,019 m3 59.000 1.121 
 Pekerja 1/2 terampil 0,286 org 19.000 5.434 
 Tukang bata 1/2 terampil 0,214 org 22.500 4.815 
 Kepala tukang batu 0,021 org 25.600 537,6 
 Mandor 0,02 org 26.750 535.00 
 Jumlah    19.380,84 
      
 Pemasangan rangka storage    
 Tukang kayu 1/2 terampil  22.750  
     

 

 

Tabel 26. Volume pekerjaan 

 Jenis pekerjaan  Volume 
m3 

1 Pekerjaan Galian  Tanah Biasa Max kedalaman 1m  
 volume galian 13,86 
2 Pemasangan batu bata dinding mixer 1,47 
3 Plesteran dinding mixer 1,47 
4 Acian 1,47 
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Tabel 27. Biaya Investasi  

No Uraian 
Volume

m3 
Harga 

Satuan (Rp) 
Harga Kesatuan 

(Rp) 
1 Penggalian 13,86 10.573,50 146.548,71
2 Pemasangan batu bata 1,47 44.760,05 65.797,27
3 Plesteran + acian 1,47 19.380,84 28.489,83
4 Pemasangan biodigester taksir  50.000,00
5 Bahan biodigester   430.500,00
     
 Jumlah   721.335,82

 

Tabel 28. Spesifikasi 

1 Investasi biodigester Rp720.000 
2 Volume total biodigester 11 m3 
3 Volume efektif 8,8 m3 
4 Umur teknis plastik PE 2 tahun 
5 Waktu proses 40 hari 
6 Jumlah sapi (1 ekor=22 kg kotoran) 5 ekor 
7 Isian /hari 220 liter 
8 Produksi gas bio /hari 1,44 m3 
9 Hari kerja 365 
10 Jam operasi/hari 24 jam 
11 Nilai rongsok  Rp 0 
12 Pajak - 
13 Asuransi - 
14 Biaya perawatan dan perbaikan alat/tahun (5 %) Rp35,316.79 
15 Suku bunga modal (i%) 18% 
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5.2 Analisis Ekonomi Investasi Biodigester dengan nilai kesetaraan kalor 

minyak tanah 

A. Biaya tetap per tahun  

1. Depresiasi 

=d  
N

SP −  = 
teknisUmur

rongsokNilaiawalBiaya −   = 
2

0000.720 RpRp −  =  

000.360Rp /tahun 

2. Bunga modal 18% 

97.200 Rp 
2.2

)1  (2 720.000 Rp . 0,18  
N . 2

1) (N P . i I =
+

=
+

= /tahun 

3. Biaya perawatan = 5% .P = 0,05 . Rp 720.000 = Rp 36.000 /tahun 

B. Biaya variabel 

Biaya variabel meliputi biaya air yang digunakan, tetapi berhubung air 

tidak secara langsung digunakan untuk mencampur tetapi merupakan sisa dari 

air yang digunakan untuk membersihkan sapi, maka biaya tersebut dianggap 

tidak ada. Biaya pekerja tidak dimasukkan ke dalam biaya variabel, karena 

dengan adanya biodigester tidak menambah pekerjaan. Pengadukan bahan 

untuk dimasukkan ke dalam biodigester termasuk ke dalam pemeliharaan 

kandang, karena sebelum biodigester dibangun hal ini dilakukan oleh peternak 

untuk mengalirkan kotorannya ke sungai. 

C. Biaya pokok produksi gas bio 

Biaya pokok = Biaya tetap + Biaya variabel = Rp 493.200/tahun 

D. Harga gas bio 

Harga gas bio didapat dengan membandingkan nilai kalor bahan bakar yang 

ada di pasaran, dalam hal ini minyak tanah dengan nilai kalor gas bio. 

Nilai kalor biogas 4785 kkal/m3 = 4,785 kkal/liter. 

Nilai kalor minyak tanah = 9122 kkal /liter 

Harga minyak tanah =1100/liter 

liter / 0.6 Rp 
kkal/liter9122

1100/liter Rp x kkal/liter 4,785   biogas Harga ==  

E. Pendapatan tahunan 

Produksi biogas /tahun  = produksi biogas/hari x 365 hari/tahun 

= 1440 liter/hari x 365 hari/tahun  
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= 525600 liter/tahun 

Pendapatan/tahun = Rp 0,6 /liter x 525600 liter/tahun 

   = Rp315.360/tahun  

 

F. Analisis Kelayakan Ekonomi 

1. Net Present Value 

 

A = Biaya investasi = Rp 720.000 

B = Biaya pokok produksi gas bio 

    = Rp 493.200/tahun 

C = Pendapatan tahunan 

    = Produksi biogas /tahun = Rp315.360 

D = Nilai rongsok = Rp 0. 

Discount Factor =  (1+i) -n 

 

 

Tabel 29. Cash flow investasi biodigester dengan kesetaraan kalor minyak tanah 

Tahun Pendapatan Pengeluaran 
Discount 

Factor 
% 

PV 
Pendapatan

PV 
Pengeluaran 

Net  
Flow 

0   710000 100 0 710000 -710000 
1 315360 493200 84,7 267254.24 417966 -150712 
2 315360 493200 71,8 226486.64 354209 -127722 
        493740.88 1482175 -988434 

 

NPV = PV pendapatan – PV pengeluaran 

  = Rp 493.740,88 – Rp 1.482.175 = Rp – 988.434 

 

2. Internal Rate of Return 

Nilai NPV 18% memiliki nilai yang negatif (Rp – 988.434), hal ini berarti 

IRR harus dibawah bunga pinjaman untuk memperoleh nilai NPV positif. 

Nilai NPV dengan bunga pinjaman 7% tetap memiliki nilai  negatif (Rp -  

924.142) dan B/C 0,38, dibawah kelayakan ekonomi (B/C 1). 

menunjukkan bahwa investasi  masih berada di bawah kelayakan ekonomi. 

   B         B  

      C         C 

D 

A

 0            1          2    
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% 151-        

 1,51 -  
988.434 - Rp  924.142 - Rp

0,07) - (0,18 x 988.434- Rp - 0,18  
) NPV - NPV (

)i - (i x NPV i  IRR
12

121
 1

=

=
+

=−=  

 

3. Benefit Cost Ratio ( BCR ) 

0,33 
1.482.175 Rp
493.740 Rp

npengeluara PV
pendapatan PV  BCR ===  

 

5.3 Analisis Ekonomi Investasi Biodigester dengan nilai kesetaraan kalor 

LPG 

A. Harga gas bio 

Harga gas bio didapat dengan membandingkan nilai kalor gas bio dan nilai 

kalor bahan bakar yang ada di pasaran dalam hal ini gas elpiji. 

Nilai kalor biogas 4785 kkal/m3 = 4,785 kkal/liter. 

Nilai kalor LPG = 10882 kkal/m3 = = 10,882 kkal/liter 

Harga LPG = Rp 36.000/ 12 kg. X 500 liter /kg = Rp 6 / liter 

liter / 3 Rp 
kkal/liter 10,882
6/liter Rp x kkal/liter 4,785   biogas Harga ==  

B. Pendapatan tahunan 

Produksi biogas /tahun = 525600 liter/tahun 

Pendapatan/tahun = Rp 3 /liter x 525600 liter/tahun  

= Rp1.576.800 /tahun    

 

C. Analisis Kelayakan Ekonomi 

1. Net Present Value 

A = biaya investasi = Rp 720.000 

 B = biaya pokok produksi 

= Biaya pokok produksi biogas  

= Rp 493.200/tahun  

 C = Pendapatan tahunan= Produksi biogas /tahun = Rp1.576.800 /tahun 

D = Nilai rongsok = Rp 0 

Discount Factor =  (1+i) -n 
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Tabel 30. Cash flow investasi biodigester dengan kesetaraan LPG 

Tahun Pendapatan Pengeluaran
Discount 

Factor 
% 

PV 
Pendapatan 

PV 
Pengeluaran 

Net  
Flow 

0  710000 100 0 710000 -710000 
1 1576800 493200 84,7 1336271,19 417966 918305 
2 1576800 493200 71,8 1132433,21 354209 778225 
    2468704,40 1482175 986530 

 

NPV = PV pendapatan – PV pengeluaran 

  = Rp 2.468.704,40– Rp 1.482.175 = Rp 986.530 

 

2. Internal Rate of Return 

Nilai NPV 18% memiliki nilai yang positif, hal ini berarti IRR berada 

diatas bunga pinjaman untuk memperoleh nilai NPV positif. Nilai NPV 

dengan bunga pinjaman 73 % memiliki nilai  positif Rp 7.504 dengan B/C 

1.01. Menunjukkan bahwa IRR berada di atas bunga pinjaman. 

 

% 73 

73,0 
986.530 Rp - 7.504 Rp

0,73) - (0,18 x 986.530 Rp -  0,18  
) NPV - NPV (

)i - (i x NPV i  IRR
12

121
 1

=

==−=
 

3. Benefit Cost Ratio ( BCR ) 

 

67,1
1.482.175 Rp
2.468.704 Rp

npengeluara PV
pendapatan PV  BCR ===  

 

5.4 Analisis Ekonomi Investasi Biodigester dengan nilai kesetaraan Kalor 

Kayu Bakar 

A. Harga gas bio 

Nilai kalor biogas 4785 kkal/m3 = 4,785 kkal/liter. 

Nilai kalor kayu bakar = 4700 kkal /kg 

Harga kayu bakar = Rp 40.000/6 m3/300kg/m3 = Rp 133/kg 

liter / 0.14 Rp 
kkal/kg 4700

133/kg Rp x kkal/liter 4,785   biogas Harga ==  
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B. Pendapatan tahunan 

Produksi biogas /tahun = 525600 liter/tahun 

Pendapatan/tahun = Rp 0.14/liter x 525600 liter/tahun 

= Rp 74.000 

C. Analisis Kelayakan Ekonomi 

1. Net Present Value 

A = biaya investasi = Rp 720.000 

 B = biaya pokok produksi 

= Biaya pokok produksi biogas =  Rp 493.200/tahun 

C = Pendapatan tahunan 

 = Produksi biogas /tahun = Rp 74.000 

D = Nilai rongsok = 0 

Discount Factor =  (1+i) 
– n 

 

 

Tabel 31. Cash flow investasi biodigester dengan kesetaraan kayu bakar 

Tahun Pendapatan Pengeluaran Discount 
Factor % 

PV 
Pendapatan 

PV 
Pengeluaran 

Net  
Flow 

0  710000 100 0 710000 -710000 
1 74000 493200 84,7 62711,86 417966 -355254 
2 74000 493200 71,8 53145,65 354209 -301063 
    115857,51 1482175 -1366317 

 

NPV = PV pendapatan – PV pengeluaran 

  = Rp 115.857,51 – Rp 1.482.175 = Rp – 1.366.317 

  

2. Internal Rate of Return 

Nilai NPV 18% memiliki nilai yang negatif, hal ini berarti IRR harus 

dibawah bunga pinjaman untuk memperoleh nilai NPV positif. Nilai NPV 

dengan bunga pinjaman 7% memiliki nilai  negatif Rp 1.360.525. 

menunjukkan bahwa IRR masih berada di bawah bunga pinjaman. 

% 2577-         

25,77-  
1.366.317- Rp -1.360.525-  Rp

0,07) - (0,18 x 1.366.317- Rp - 0,18  
) NPV - NPV (
)i - (i x NPV i  IRR

12

121
 1

=

==−=  
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3. Benefit Cost Ratio ( B/C ) 

 

0.08 
1.482.175 Rp
115.858 Rp

npengeluara PV
pendapatan PV  BCR ===  

 

 
















