
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program pemerintah terkait 

dengan pengalihan penggunaan bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas 

LPG. Tujuan diberlakukannya program ini adalah untuk mengurangi subsidi 

minyak tanah. Karena LPG dinilai lebih hemat, bersih, dan cepat daripada 

penggunaan minyak tanah. Namun  dalam kenyataannya program konversi ini 

terdapat beberapa kendala yaitu tidak sedikit masyarakat yang menolak program 

konversi ini.  

 

Sejak awal digulirkannya program konversi Minyak Tanah ke LPG tahun 2007 

pemerintah telah mendistribusikan sebanyak 50.503 Ribu paket perdana. 

Perinciannya adalah, tahun 2007 didistribusikan 3.976 Ribu paket, tahun 2008, 

15.078 Ribu paket, 2009 sebanyak 24.355 Ribu paket,  tahun 2010 sebanyak 

4.715 Ribu paket, tahun 2011 hingga bulan Mei 2011 terdistribusi sebanyak 2.379 

Ribu paket, dan tahun 2012 direncanakan akan didistribusikan paket perdana LPG 

3 kg sebesar 800.000 paket dan isi ulang LPG 3 kg sebesar 3,61 juta metrik ton. 

(jaring new.com- 29 Februari 2012). 

 

Untuk masyarakat pedesaan peralihan bahan bakar ke gas LPG masih menjadi 

kendala, karena adanya pengeluaran tambahan untuk membeli gas LPG. Selama 
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ini masih banyak masyarakat menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak. 

Disisi lain daerah pedesaan memiliki potensi besar untuk menghasilkan bahan 

bakar gas berupa gas methane. Salah satu potensi penghasil gas methane adalah 

kotoran ternak. Dengan menggunakan teknologi yang sederhana kotoran ternak 

dapat menghasilkan biogas yang kaya dengan gas methane. Dari ternak  besar  

saja  (sapi perah, sapi potong dan  kerbau)  dengan populasi 13.680.000 ekor 

(pada  tahun 2004) dan struktur populasi  populasi (anak, muda, dewasa) kotoran 

segar rata-rata 12 kg/ekor/hari, dapat menghasilkan kotoran segar 164 160 000 ton  

per  hari  atau  setara  dengan  8,2  Juta liter minyak tanah/ hari (Syamsuddin dan 

Iskandar, 2005). 

 Berdasarkan hasil  Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011, 

populasi sapi dan kerbau Indonesia sebanyak 16, 7 Juta ekor atau tepatnya 

16.707.204 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari populasi sapi potong sebanyak 

14.805.053 ekor, sapi perah sebanyak 597. 135 ekor dan kerbau sebanyak   1. 

305.016 ekor. Adapun persebaran wilayah untuk sapi potong adalah, Jawa Timur 

4,7 Juta ekor, Jawa Tengah 1,9 Juta ekor, Sulawesi Selatan 984 Ribu ekor, NTT 

778, 2 Ribu ekor, Lampung 742,8 Ribu ekor, NTB 685,8 Ribu ekor, Bali 637, 5 

Ribu ekor dan Sumatera Utara 541, 7 Ribu Ekor. (Kementerian Pertanian,12  

Agustus 2011). 

 

Dari data diatas Provinsi Lampung merupakan pemasok terbesar sapi dan kerbau 

di Sumatra dengan jumlah 742,8 Ribu ekor ini menunjukan potensi biogas di 

Provinsi Lampung yang terbentuk melalui fermentasi kotoran ternak adalah 

495.200,02 m
3 

atau setara dengan 227.792 Kg LPG/hari. 
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Penggunaan sistem reaktor biogas memiliki keuntungan, antara lain yaitu 

mengurangi efek gas  rumah kaca,  mengurangi bau yang tidak sedap, mencegah 

penyebaran penyakit, dan hasil samping berupa pupuk padat dan cair. 

Pemanfaatan limbah dengan cara seperti ini secara ekonomi akan sangat 

kompetitif seiring naiknya harga bahan bakar minyak dan pupuk anorganik. 

Disamping itu, cara-cara ini merupakan praktek pertanian yang  ramah lingkungan 

dan berkelanjutan. 

 Selama ini penampungan biogas hanya di tempatkan di tabung tabung biasa yang 

kemudian di alirkan ke pipa- pipa penyalur  untuk di gunakan sebagai penerangan 

dan kompor gas. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menguraikan prinsip 

teknologi penyimpanan biogas, dan pengujian biogas  dengan cara pendinginan 

dan pengkompresian  untuk menghasilkan densitas biogas lebih besar agar ketika 

dimasukkan ke tabung LPG  massa yang tersimpan lebih besar. Tujuan 

dimasukkannya biogas kedalam tabung adalah untuk mengetahui jumlah massa 

yang tersimpan di dalam tabung LPG, dan untuk mempermudah pendistribusian 

biogas ke masyarakat yang jauh dari tempat proses pembuatan biogas. Perlu 

kajian lebih lanjut untuk mendapatkan teknologi yang efektif dalam proses 

penyimpanan biogas ke dalam tabung. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari pelaksanaan penelitian  ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Merancang dan membuat sebuah sistem penyimpanan biogas kedalam 

tabung. 

2. Pengujian sistem pemurnian biogas dengan menggunakan arang aktif, 

gram besi dan zeolit alam. 

3. Melihat pengaruh pendinginan biogas terhadap peningkatan massa biogas 

yang tersimpan dalam tabung 

4. Mengetahui hubungan temperatur dan tekanan terhadap massa biogas yang 

tersimpan di dalam tabung biogas dengan pendekatan hukum gas ideal. 

 

C. Batasan Masalah 

Sebagai batasan dalam pembahasan agar fokus dari permasalahan maka ruang 

lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Pemilihan dari spesifikasi alat dan bahan yang digunakan disesuaikan 

dengan yang tersedia di pasaran, yaitu tekanan maksimum kompresor 6,5 

Bar dan temperatur minimum media pendingin adalah 0°C. 

2. Proses reaksi kotoran ternak di dalam reaktor diasumsikan berlangsung 

secara anaerob. 

3. Tekanan pengkompresian dan temperatur pendinginan biogas di variasikan 

sesuai dengan data sheet koil pendingin dan kompresor. 

4. Rugi-rugi gas yang terbuang pada pipa penghubung di asumsikan sebagai 

rugi-rugi minor. 
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D. Hipotesa  

Pada pembuatan reaktor yang telah ada dianggap masih perlu disempurnakan pada 

penggunaannya. Dimana selama ini biogas hanya di alirkan ke dalam pipa-pipa 

kemudian di salurkan ke kompor, Penerangan, dan lain-lain. Dengan syarat  

kompor dan penerangan harus dekat dengan reaktor atau panjang pipa penyalur 

tidak terlalu panjang. Dikarenakan tekanan yang dihasilkan dari biogas tersebut 

sangat kecil sehingga tidak mampu untuk mendistribusikan biogas ke tempat yang 

lebih jauh. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan biogas yang 

bertekanan tinggi sehingga biogas mampu di tempatkan ke tabung-tabung 

penyimpanan dengan volume tetap tetapi jumlah massa yang tersimpan lebih 

banyak. Biogas berbentuk liquid ini nantinya jika terus dikembangkan akan 

menjadi pengganti gas LPG yang selama ini masih di suplai dari BBM atau gas 

bumi. Ketika penelitian ini berhasil maka secara tidak langsung mampu mengatasi 

kelangkaan BBM dan Gas di Indonesia. 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, ruang batasan masalah, hipotesa dan 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai pengertian biogas, prinsip kerja dari reaktor biogas, jenis-jenis 

reaktor biogas,kompresor dan koil pendingin. 
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III. METODOLOGI  

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu pelaksanaan, alat dan bahan, komponen, 

prosedur pembuatan, dan diagram alir pelaksannan penelitian. 

 

 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi data-data yang didapat dilapangan dan pembahasan masalah dari hasil 

pengamatan proses pembuatan reaktor biogas,proses pengkompresian dan 

pendinginan  dan melakukan beberapa analisa dari hasil pengamatan. 

 V. PENUTUP 

Bab ini menyimpulkan hasil akhir dari pembahasan masalah dan memberi saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber-sumber yang menjadi referensi penulis dalam menyusun 

penelitian ini. 

LAMPIRAN  

Memuat data-data yang mendukung penulisan laporan ini. 

 

 


