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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Potensi Peternakan Kabupaten Lampung Tengah 

 

 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah yang memiliki potensi 

peternakan yang cukup besar, ± 35 % populasi sapi di Propinsi Lampung dan 

kurang lebih 70 % usaha penggemukan sapi berada Kabupaten Lampung Tengah. 

Sehingga dengan kondisi tersebut sangat wajar kalau Kabupaten Lampung 

Tengah dikenal sebagai Lumbung Ternak Propinsi Lampung. Dijelaskan oleh Dr. 

Rusman Heriawan selaku kepala BPS menjelaskan hasil PSPK 2011 lebih tinggi 

dibandingkan hasil sensus pertanian 2003 yang mencatat populasi sapi potong 

sebanyak 9,86 juta ekor, sementara untuk tahun 2011 jumlahnya mencapai 14,8 

juta ekor atau meningkat dua kali lipat selama kurun waktu 8 tahun terahir. 

Adapun persebaran wilayah untuk sapi potong adalah Jawa Timur 4,7 juta ekor, 

Jawa Tengah 1,9 juta ekor, Sulawesi selatan 0,98 juta ekor, NTT 0,78 juta ekor, 

Lampung 0,75 juta ekor, NTB 0,68 juta ekor, Bali 0,63 juta ekor, dan Sumatra 

Utara 0,54 juta ekor. (Kementrian Pertanian, 2011). 
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Tabel 1. Data populasi ternak kabupaten Lampung Tengah 2010 

Jenis ternak 

Populasi 

ternak 

(ribu  ekor) 

Feses hari/ 

ekor (kg)
* 

Produksi Gas 

/(kg) feses 

(m
3
)* 

Energi    

(J) 

Sapi potong 

Kerbau 

Kambing 

Domba 

Babi 

Ayam petelur 

Ayam pedaging 

163,019 

7,324 

133,856 

11,376 

17,005 

860,030 

353,282 

12 

12 

1,4 

1,4 

1,84 

0,05 

0,05 

0,023 

0,023 

0,016 

0,016 

0,04 

0,065 

0,065 

44.993,24 

2.021,42 

2.998,37 

254,82 

1.251,56 

2.795,09 

1.148,16 

Energi Total 55.462,66 

Sumber :www.bps lampung tengah .com 

*: bacracharya,dkk, 1985 

 

Tabel 1. Menunjukan bahwa sumber bahan baku untuk pembuatan biogas sangat 

banyak. Dari total ternak yang ada di kabupaten Lampung Tengah energinya 

mencapai 55.462,66 joule atau setara dengan 854,48 Kwh. 

 

 

B. Biogas  

 

Biogas merupakan gas campuran metana (CH4), karbondioksida (CO2), dan gas 

lainnya yang didapat dari hasil penguraian bahan organik (seperti kotoran hewan, 

kotoran manusia, dan tumbuhan) oleh bakteri metanogen. Untuk menghasilkan 

biogas, bahan organik yang dibutuhkan, di tampung dalam biodigester. Proses 

penguraian bahan organik terjadi secara anaerob (tanpa oksigen). Biogas 

terbentuk pada hari ke 4 - 5 sesudah biodigester terisi penuh dan mencapai puncak 

pada hari ke 20 - 25. Biogas yang dihasilkan sebagian besar terdiri dari 50 – 70% 

metana (CH4) 30 – 40% karbondioksida (CO2) dan gas lainnya dalam jumlah kecil 

(Fitria B, 2009).  
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Biogas dihasilkan apabila bahan - bahan organik terurai menjadi senyawa - 

senyawa pembentuknya dalam keadaan tanpa oksigen (anaerob). Fermentasi 

anaerobik ini biasa terjadi secara alami di tanah yang basah, seperti dasar danau 

dan di dalam tanah pada kedalaman tertentu. Proses fermentasi adalah penguraian 

bahan - bahan organik dengan bantuan mikroorganisme. Fermentasi anaerob 

dapat menghasilkan gas yang mengandung sedikitnya 50 % metana. Gas inilah 

yang biasa disebut dengan biogas. Biogas dapat dihasilkan dari fermentasi sampah 

organik seperti sampah pasar, dedaunan, dan kotoran hewan yang berasal dari 

sapi, babi, kambing, kuda, atau yang lainnya, bahkan kotoran manusia sekalipun. 

Gas yang dihasilkan memiliki komposisi yang berbeda tergantung dari jenis 

hewan yang menghasilkannya (Firdaus, U.I., 2009).  

 

Biogas dapat dijadikan sebagai bahan bakar karena mengandung gas metana 

(CH4) dengan persentase yang cukup tinggi dan titik nyala sebesar 645˚C - 750˚C. 

Komponen penyusun biogas berdasarkan informasi Pusat Teknologi Pertanian 

Institut Teknologi Bandung (PTP – ITB). selengkapnya adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 2. Komponen Penyusun Biogas 

Jenis Gas jumlah (%) 

Metan (CH4) 

Karbon dioksida (CO2) 

Air (H2O) 

Hidrogen sulfide (H2S) 

Nitrogen (N2) 

Hidrogen 

54 – 70 

27 - 45 

0,3 

         Sedikit sekali 

0,5 - 3 

5 -10 

       Sumber : pusat informasi dokumentasi PTP - ITB. 

  

 

 

 



9 
 

C. Pembentukan Biogas 

 

Pada prinsipnya teknologi biogas adalah teknologi yang memanfaatkan proses 

fermentasi (pembusukan) dari sampah organik secara anaerobik (tanpa udara) 

oleh bakteri metan sehingga dihasilkan gas metan. Gas metan adalah gas yang 

mengandung satu atom C dan 4 atom H yang memiliki sifat mudah terbakar 

(Nandiyanto, 2007). Menurut (Haryati, 2006), proses pencernaan anaerobik 

merupakan dasar dari reaktor biogas yaitu proses pemecahan bahan organik oleh 

aktivitas bakteri metanogenik dan bakteri asidogenik pada kondisi tanpa udara. 

Bakteri ini secara alami terdapat dalam limbah yang mengandung bahan organik 

seperti, kotoran binatang, feses manusia, dan sampah organik rumah tangga. 

Bahan organik yang bisa digunakan sebagai bahan baku industri ini adalah 

sampah organik, limbah yang sebagian besar terdiri dari kotoran dan potongan -

potongan kecil sisa - sisa tanaman, seperti jerami dan sebagainya serta air yang 

cukup banyak. (Hambali, 2007) menurutnya Teknologi biogas pada dasarnya 

memanfaatkan proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri methanogen yang 

produknya berupa gas methan (CH4). Gas methan hasil pencernaan bakteri 

tersebut dapat mencapai 60 % dari keseluruhan gas hasil reaktor biogas sedangkan 

sisanya didominasi karbondioksida (CO2). 

 

Dalam (lazuardy, 2008) Secara umum menurut (Sweeten, 1979) yang disitasi oleh 

(Fentenot, 1983) menerangkan bahwa, proses fermentasi limbah ternak di dalam 

tangki pencerna dapat berlangsung selama 60 - 90 hari, tetapi menurut  (Sahidu, 

1983), hanya berlangsung 60 hari saja dengan terbentuknya gas bio pada hari ke-5 

dengan suhu pencerna 2    C. Sedangkan menurut (Hadi, 1981) gas bio sudah 
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terbentuk sekitar sekitar 10 - 24 hari. Setelah 10 hari  fermentasi sudah terbentuk 

lebih kurang 0,1 – 0,2 m
3
/kg dari berat bahan kering. Peningkatan penambahan 

waktu fermentasi dari 10 hingga 30 hari meningkatkan produksi biogas sebesar 

50%. Biogas yang dihasilkan oleh biodigester sebagian besar terdiri dari 50 – 70% 

metana (CH4), 30 – 40% karbondioksida (CO2), dan gas lainnya dalam jumlah 

kecil. 

 

Ada tiga kelompok bakteri yang berperan dalam proses pembentukan biogas, 

yaitu: 

1. Kelompok bakteri fermentatif : Steptococci, Bacteriodes, dan beberapa 

jenis Enterobactericeae 

2. Kelompok bakteri asetogenik : Desulfovibrio 

3. Kelompok bakteri metana : Mathanobacterium, Mathanobacillus, 

Methanosacaria, dan Methanococcus 

Bakteri methanogen secara alami dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: air 

bersih, endapan air laut, sapi, kambing, lumpur (sludge) kotoran anaerob ataupun 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dalam (Kamase Care, 2009)  

 

Secara garis besar proses  pembentukan biogas dibagi menjadi tiga tahapan yaitu : 

 

1. Tahap Hidrolisis 

 

Pada tahap ini, molekul organik yang komplek diuraikan menjadi bentuk 

yang lebih sederhana, seperti karbohidrat (simple sugars), asam amino, 

dan asam lemak. 

2. Tahap Acidogenesis 
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Pada tahap ini terjadi proses penguraian yang menghasilkan ammonia, 

karbon dioksida, dan hydrogen sulfide.  

3. Tahap Acetogenesis 

Pada tahap ini dilakukan proses penguraian produk acidogenesis, 

menghasilkan hydrogen, karbon dioksida, dan asetat. 

4. Tahap Methanogenesis 

Ini adalah tahapan terahir dan sekaligus yang paling menentukan, yakni 

dilakukan penguraian dan sintesis produk tahap sebelumnya untuk 

menghasilkan gas methan (CH4). Hasil lain dari proses ini berupa karbon 

dioksida, air, dan sejumlah kecil senyawa gas lainya.  

 

Dalam reaktor biogas terdapat dua jenis bakteri yang sangat berperan, yakni 

bakteri asam dan bakteri methan. Kedua jenis bakteri ini perlu eksis dalam jumlah 

yang berimbang. Kegagalan reaktor biogas dapat dikarenakan tidak seimbangnya 

populasi bakteri methan terhadap bakteri asam yang menyebabkan lingkungan 

menjadi sangat asam ( pH < 7) yang selanjutnya menghambat kelangsungan hidup 

bakteri methan. Keasaman substrat biogas dianjurkan untuk berada pada rentang  

pH 6,5 – 8. Bakteri metan ini juga cukup sensitive dengan temperatur. Temperatur 

35˚C diyakini sebagai temperatur optimum untuk perkembangbiakan bakteri 

methan (Junus, 1987). 

 

Dalam (Rahayu, 2009) menyatakan bahwa salah satu cara menetukan bahan 

organik yang sesuai untuk menjadi bahan masukan sistem biogas adalah dengan 

mengetahui perbandingan karbon (C) dan nitrogen (N) atau disebut rasio C/N. 

Beberapa percobaan yang telah oleh dilakukan ISAT menunjukan bahwa aktivitas 



12 
 

metabolisme dari bakteri methanogenik akan optimal pada nilai rasio C/N sekitar 

8 – 20. 

 

Menurut (Fry, 1974)  dalam (Kharistya Amaru, 2004) proses anaerobik akan 

optimal bila diberikan bahan makanan yang mengandung Karbon dan Nitrogen 

secara bersamaan. C/N 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 : 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 (C/N ratio rendah ; 

misalnya 30/15), maka karbon habis lebih dulu dan proses fermentasi berhenti. 

 

Karakteristik biogas adalah sebagai berikut; 

 Biogas kira - kira memiliki berat 20 % lebih ringan dibandingkan udara dan 

memiliki suhu pembakaran antara 650 - 750˚C. 

 Biogas tidak berbau dan berwarna yang apabila dibakar akan menghasilkan 

nyala api biru cerah seperti gas LPG.  

 Nilai kalor gas metana adalah 20 MJ/ m3 dengan efisiensi pembakaran 60 % 

pada konvesional kompor biogas. 

 Nilai kalor rendah (LHV) (CH4) = 50,1 MJ/kg. 

 Densitas (CH4) = 0,717 kg/m³. 

Biogas yang dihasilkan apabila dimanfaatkan memiliki kesetaran energi dengan 

sumber energi lain adalah sebagai berikut: 



13 
 

      Tabel 3. Nilai Kesetaraan 1 m
3
 Biogas Dengan Energi Lainnya 

Volume Kesetaraan 

1 m3  1m
3
   Biogas 

0,46 kg LPG 

0,62 liter minyak tanah 

3,5 kg kayu bakar 

0,62 minyak solar 

              Sumber : Wahyuni, 2008  

 

Kotoran sapi merupakan substrat yang paling cocok sebagai sumber penghasil 

biogas, karena telah meengandung bakteri penghasil gas metana yang terdapat 

dalam perut ruminansia. Bakteri tersebut membantu dalam proses fermentasi 

sehingga mempercepat proses pembentukan biogas (Sufyandi A, 2001). 

Rata – rata kotoran sapi adalah 12– 25 kg/hari/ekor. Apabila kotaran ternak diolah 

untuk menghasilkan biogas, maka untuk beberapa jenis ternak dan manusia 

memiliki potensi biogas yang dihasilkan terlihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4. Kandungan biogas dari jenis ternak dan manusia 

Tipe Kotoran Produksi Gas / Kg kotoran (m
3
) 

Sapi (sapi dan kerbau) 

Babi 

Peternakan ayam 

Manusia 

0,023 – 0,040 

0,04 – 0,059 

0,065 – 0,116 

0,02 – 0,028 

         Sumber : united Nations, (1984)  

 

Agar pembentukan biogas terbentuk secara sempurna maka bahan baku padatan 

harus berbentuk bubur atau butiran kecil. Bahan baku yang sulit dicerna sebaiknya 

dihancurkan terlebih dahulu dengan cara digiling atau dirajang terlebih dahulu, 

namun bahan baku tersebut dapat langsung dicampur dengan air hingga merata. 

Kandungan padatan ini sebaiknya berkisar 7 – 9 %. 
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Bahan baku dalam bentuk solulosa lebih mudah dicerna oleh bakteri anaerob. Jika 

bahan bakunya banyak mengandung zat kayu atau lignin, misalnya jerami yang 

banyak mengandung zat kayu sehingga sangat sulit dicerna. Bahan baku tersebut 

akan mengapung di permukaan cairan dan membentuk kerak sehingga akan 

menghalangi laju produksi biogas. Kotoran sapi atau kerbau sangat baik untuk 

dijadikan bahan baku karena banyak mengandung solulosa.  

 

Tabel 5. Jumlah produksi kotoran dan biogas pada ternak dan manusia  

Jenis Ternak dan Manusia 
Produksi 

Kotoran(Kg) Biogas (Lt/Kg) 

Sapi 

 Besar  

 Sedang 

 Kecil 

 pedet 

 

15 

10 

8 

4 

 

40 

40 

40 

40 

Kerbau  

 Besar 

 Sedang  

 Kecil 

 Pedet 

 

20 

15 

10 

5 

 

40 

40 

40 

40 

Babi 

 Besar 

 Sedang 

 Kecil 

 

20 

1,5 

1,0 

 

70 

70 

70 

Ayam 

 Besar 

 Sedang 

 Kecil 

 

0,15 

0,10 

0,05 

 

60 

60 

60 

Kambing/ domba 

 Besar 

 Sedang 

 Kecil 

 

5,0 

2,0 

1,0 

 

50 

50 

50 

Itik 0,15 50 

Merpati 0,05 50 

Kuda 15 40 

Unta 2,0 30 

Manusia 

 Dewasa 

 Anak- anak 

 

0,40 

0,20 

 

70 

70 

Gajah 40 20 

Sumber: AFDIO Biogas , 1990, New Delhi, india (dalam M Cahyo Oktario, 2011) 

 



15 
 

Jika dilihat analisa dampak lingkungan terhadap lumpur keluaran (sllurry) dari 

digester menunjukkan penurunan COD sebesar 90% dari kondisi bahan awal dan 

pebandingan BOD/COD sebesar 0,37 lebih kecil dari kondisi normal limbah cair 

BOD/COD = 0,5. Sedangkan unsur utama N (1,82%), P (0,73%) dan K (0,41%) 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan pupuk kompos (referensi: 

N (1,45%), P (1,10%) dan K (1,10%) (Widodo dkk, 2006). Berdasarkan hasil 

penelitian, hasil samping pupuk ini mengandung lebih sedikit bakteri patogen 

sehingga aman untuk pemupukan sayuran / buah, terutama untuk konsumsi segar 

(Widodo dkk, 2006).  

 

 

D. Membuat Biodegester Yang Optimal 

 

Membuat biodigester gampang - gampang susah. Gampang, karena konstruksi 

biodigester yang sangat sederhana. Susah, karena tidak semua konstruksi 

biodigester menghasilkan biogas yang diinginkan. Kunci dalam pembuatan 

biodigester adalah pada perencanaan yang matang. 

Dalam pembangunan biodigester, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, 

yaitu: 

1. Lingkungan abiotis  

Biodigester harus tetap dijaga dalam keadaan abiotis (tanpa kontak 

langsung dengan Oksigen (O2). Udara (O2) yang memasuki biodigester 

menyebabkan penurunan produksi metana, karena bakteri berkembang 

pada kondisi yang tidak sepenuhnya anaerob. 

 

2. Temperatur  
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 Secara umum, ada 3 rentang temperatur yang disenangi oleh bakteri, 

yaitu: 

a. Psicrophilic (suhu 4 – 20ºC) biasanya untuk negara-negara subtropics 

atau beriklim dingin 

b. Mesophilic (suhu 20 – 40ºC) 

c. Thermophilic (suhu 40 – 60ºC) hanya untuk men-digesti material, 

bukan untuk menghasilkan biogas.  

Untuk negara tropis seperti Indonesia, digunakan unheated digester 

(digester tanpa pemanasan) untuk kondisi temperatur tanah 20 – 30ºC. 

3. Derajat keasaman (pH)  

Bakteri berkembang dengan baik pada keadaan yang agak asam (pH antara 

6,6 – 7,0) dan pH tidak boleh di bawah 6,2. Karena itu, kunci utama dalam 

kesuksesan operasional biodigester adalah dengan menjaga agar 

temperatur konstan (tetap) dan input material sesuai, dalam (Kemase Care, 

2009). 

4. Rasio C/N bahan isian  

 

Syarat ideal untuk proses digesti adalah C/N = 25 – 30. Karena itu, untuk 

mendapatkan produksi biogas yang tinggi, maka penambahan bahan yang 

mengandung Karbon (C) seperti jerami, atau N (misalnya: urea) perlu 

dilakukan untuk mencapai rasio C/N = 25 – 30. Berikut tabel yang 

menunjukkan kadar N dan rasio C/N dari beberapa jenis bahan organik. 
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       Tabel 6. Kadar N dan rasio C/N dari beberapa jenis bahan organik 

 

Bahan organik Rasio C/R Kadar N (%) 
Kekeringan 

bahan (%) 

Kotoran ayam 

Kotoran kuda 

Kotoran sapi, kerbau 

Tinja manusia  

Buangan BPH 

Sampah kota 

Jerami jelai 

Sayuran 

Rumput muda 

15 

25 

18 

6 -10 

2 

54 

68 

12 

12 

6,3 

2,8 

1,7 

5,5 -  

6,5 

7-10 

1,05 

1,05 

4 

25 

- 

18 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

          Sumber: Karki and Dixit, 1984 

 

 

5. Kandungan Bahan Kering  

Kotoran masing – masing jenis ternak mempunyai kandungan bahan kering 

yang berbeda - beda. Perbedaan bahan kering yang dikandung berbagai 

macam kotoran ternak akan membuat penambahan air yang berlainan. 

Misalnya kotoran sapi mempunyai kadar bahan kering 18%. Agar 

diperoleh kandungan bahan isian sebesar 7 – 9 % bahan kering, bahan baku 

tersebut perlu diencerkan dengan air dengan perbandingan 1 : 1 atau 1 : 1,5. 

Agar bahan tersebut dapat tercampur secara homogen sehingga mudah 

untuk proses penguraian.   

 

6. Kebutuhan Nutrisi 

Bakteri fermentasi membutuhkan beberapa bahan gizi tertentu dan sedikit 

logam. Kekurangan salah satu nutrisi atau bahan logam yang dibutuhkan 

dapat memperkecil proses produksi metana. Nutrisi yang diperlukan antara 

lain Ammonia (NH3) sebagai sumber Nitrogen, Nikel (Ni), Tembaga (Cu), 

dan Besi (Fe) dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, Fosfor dalam bentuk 
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Fosfat (PO4), Magnesium (Mg), dan Seng (Zn) dalam jumlah yang sedikit 

juga diperlukan. 

 

7. Pengadukan 

Pengadukan dilakukan untuk mendapatkan campuran substrat yang 

homogen dengan ukuran partikel yang kecil. Pengadukan selama proses 

dekomposisi untuk mencegah terjadinya benda - benda mengapung pada 

permukaan cairan dan berfungsi mencampur methanogen dengan substrat. 

Pengadukan juga memberikan kondisi temperatur yang seragam dalam 

biodigester. 

 

8. Zat Racun (Toxic)  

Beberapa zat racun yang dapat mengganggu kinerja biodigester antara lain 

air sabun, detergen, dan creolin. Barikut adalah tabel beberapa zat beracun 

yang mampu diterima oleh bakteri dalam biodigester (Sddimension FAO 

dalam Ginting, 2006). 

 

    Tabel 7. Zat beracun yang mampu diterima oleh bakteri dalam biodigester 

 

Penghambat Konsentrasi penghambat 

Sulfat SO4 

Sodium Klorida atau garam alami (NaCl) 

Nitrat (dihitung sebagai N) 

Tembaga  (Cu
2+

) 

Chrom (Cr
3+

) 

Nikel  (Ni
3+

) 

Natrium (Na
+
) 

Kalium (K
+
) 

Kalsium (Ca
2+

) 

Magnesium (Mg
2+

) 

Mangan (Mn
2+

) 

5000 ppm 

40.000 ppm 

0,05 mg/ml 

100 mg/l 

200 mg/l 

200- 500 mg/l 

3500-5500 mg/l 

2500-4500 mg/l 

2500- 45—mg/l 

1000- 1500 mg/l 

Lebih dari 1500 mg/l 

        Sumber: Chengdu biogas Research Institue,Chengdu, China (1989)  
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9. Pengaruh starter. 

Starter yang mengandung bakteri metana diperlukan untuk mempercepat 

proses fermentasi anaerob. Beberapa jenis starter antara lain: 

a. Starter alami, yaitu lumpur aktif seperti lumpur kolam ikan, air 

comberan atau cairan septic tank, sludge, timbunan kotoran, dan 

timbunan sampah organik 

b. Starter semi buatan, yaitu dari fasilitas biodigester dalam stadium aktif 

c. Starter buatan, yaitu bakteri yang dibiakkan secara laboratorium 

dengan media buatan (Erawati T, 2009). 

 

Dalam pembuatan biogas, komposisi bahan baku feses, air dan rumen (starter) 

harus seimbang agar menghasilkan biogas yang maksimal. Jika perbandingan tidak 

seimbang, misal rumen lebih banyak dari feses dan air, maka biogas yang 

dihasilkan sedikit, karena pada campuran bahan baku ini hanya ada sumber bakteri 

saja tanpa adanya substrat, sehingga bakteri akan kekurangan makanan dan 

menjadi tidak produktif. Starter yang bisa digunakan antara lain lumpur aktif dan 

rumen sapi (Saputro R.R, 2004) 

 

Konversi limbah melalui proses anaerobic digestion dengan menghasilkan biogas 

memiliki beberapa keuntungan yaitu biogas merupakan energi tanpa menggunakan 

material yang  masih memiliki manfaat termasuk biomassa sehingga biogas tidak 

merusak keseimbangan karbondioksida (CO2) yang diakibatkan oleh 

penggundulan hutan (deforestation) dan perusakan tanah. Energi biogas dapat 

berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil sehingga akan menurunkan 

gas rumah kaca di atmosfer dan emisi lainnya. Metana (CH4) merupakan salah satu 
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gas rumah kaca yang keberadaannya di atmosfer akan meningkatkan temperatur 

dengan menggunakan biogas sebagai bahan bakar maka akan mengurangi gas 

metana di udara (Zachrayni I, 2009). 

 

 

E. Reaktor Biogas 

 

Ada beberapa jenis reaktor biogas yang sering digunakan antara lain 

1. Reaktor kubah tetap (fixed dome) 

Reaktor ini pertama kali  dibuat di Cina sekitar tahun 1930. Kemudian sejak saat 

itu reaktor ini berkembang dengan berbagai model. Reaktor ini memiliki dua 

bagian. Bagian pertama ialah degester sebagai tempat pencerna material biogas 

dan sebagai rumah bagi bakteri, baik bakteri pembentuk asam maupun bakteri 

pembentuk gas methan. 

 

Bagian ini dapat dibuat dengan kedalaman tertentu menggunakan batu, batu bata, 

atau beton. Strukturnya harus kuat karena menahan gas agar tidak terjadi 

kebocoran. Bagian kedua adalah kubah tetap (fixed dome). Dinamakan kubah 

tetap karena bentuknya menyerupai kubah dan bagian ini merupakan pengumpul 

gas yang tidak bergerak. Kelebihan dari reaktor ini adalah biaya konstruksi lebih 

murah daripada menggunakan reaktor terapung karena tidak memliki bagian 

bergerak yang menggunakan besi. Sedangkan kekurangannya dari reaktor ini 

adalah seringnya terjadi kehilangan gas pada bagian kubah karena konstruksi 

tetapnya.  
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Gambar 1. Reaktor kubah tetap (Fixed dome) Sumber: Chengdu biogas Research 

Institue,Chengdu, China (1989) 

 

 

2. Reaktor terapung (floating Drum Reactor) 

Reaktor jenis terapung pertama kali dikembangkan di India pada tahun 1937. 

Reaktor ini memiliki bagian digester yang sama dengan reaktor kubah tetap. 

Perbedaannya terletak pada bagian penampung gas yang menggunakan drum yang 

bergerak. Drum ini dapat bergerak naik turun yang berfungsi untuk menyimpan 

gas. Pergerakan drum mengapung pada cairan tergantung dari jumlah gas yang 

dihasilkan. 

 

Kelebihan dari reaktor ini adalah dapat melihat secara langsung volum gas yang 

tersimpan pada drum karena pergerakannya. Karena tempat penyimpanannya 

yang terapung maka tekanan gas konstan. Sedangkan kekurangannya ialah biaya 

material konstruksi dari drum lebih mahal. Faktor korosi pada drum juga menjadi 

masalah sehingga pengumpul gas pada reaktor ini memiliki umur yang lebih 

pendek bila dibandingkan dengan kubah tetap. 
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Gambar 2. Reaktor Terapung (Sumber : Pembudi, 2008) 

 

3. Reaktor balon (Ballon Reactor) 

Reaktor balon merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala rumah 

tangga yang menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien.reaktor ini terdiri 

dari bagian yang berfungsi sebagai digester dan bagian penyimpan gas yang 

berhubungan tanpa sekat.  

 
Gambar 3. Reaktor balon, (Sumber : Pembudi, 2008) 

 

Berdasarkan kapasitas digester dapat dibedakan atas tiga kelompok yakni; 

1. Unit pengolahan biogas skala kecil 

Kapasitas / volume digester biogas: 3 - 5 m3  

Jumlah ternak sapi: 2 – 3 ekor 
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2. Unit pengolahan biogas skala menengah 

Kapasitas / volume digester biogas: 6 - 12 m3  

Jumlah ternak sapi: 4 – 8 ekor  

3. Unit pengolahan biogas skala besar 

Kapasitas/volume digester biogas: 13 -20 m3  

Jumlah ternak sapi: 8 – 13 ekor 

 

Menurut (Purnama C, 2009) dalam (Herlina Dewi M dkk, 2010) berdasarkan segi 

operasional reaksi yang digunakan, digester terbagi menjadi dua tipe yaitu : 

1. Tipe batch Digestion 

Pada tipe ini bahan baku dimasukkan ke dalam digester, kemudian dibiarkan 

bereaksi selama 6 - 8 minggu. Biogas yang dihasilkan di tampung dan di 

simpan dalam penampungan gas. Setelah itu digester dikosongkan dan 

dibersihkan sehingga siap untuk dipakai lagi. 

 

Kelebihan tipe ini adalah kualitas hasilnya bisa lebih stabil karena tidak ada 

gangguan selama reaksi berjalan. Namun untuk skala industri tipe ini tidak 

efektif dan mahal karena membutuhkan minimal dua buah digester yang 

dipakai bergantian agar dapat memproduksi biogas secara kontinyu. 

 

2. Tipe Continuous Digestion 

Pada tipe ini proses pemasukkan bahan baku dan pengeluaran (slurry) sisa 

proses dilakukan secara berkala. Jumlah material yang masuk dan keluar 

harus diatur secara seimbang sehingga jumlah material yang ada di dalam 

digester selalu tetap. 
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Kekurangan dari tipe ini adalah membutuhkan pengoperasian dan 

pengawasan yang lebih ketat agar reaksi selalu berjalan dengan baik. Namun 

untuk skala industri, tipe ini lebih mudah untuk dimaksimalkan hasilnya dan 

lebih murah karena hanya membutuhkan satu buah digester untuk 

menghasilkan biogas secara kontinyu. 

 

Komponen pada biodigester sangat bervariasi, tergantung pada jenis biodigester 

yang digunakan. Tetapi, secara umum biodigester terdiri dari komponen-

komponen utama sebagai berikut: 

1. Saluran masuk Slurry (kotoran segar)  

Saluran ini digunakan untuk memasukkan slurry (campuran kotoran ternak 

dan air) ke dalam reaktor utama. Pencampuran ini berfungsi untuk 

memaksimalkan potensi biogas, memudahkan pengaliran, serta menghindari 

terbentuknya endapan pada saluran masuk. 

2. Saluran keluar residu 

Saluran ini digunakan untuk mengeluarkan kotoran yang telah difermentasi 

oleh bakteri. Saluran ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan tekanan 

hidrostatik. Residu yang keluar pertama kali merupakan slurry masukan 

yang pertam setelah waktu retensi. Slurry yang keluar sangat baik untuk 

pupuk karena mengandung kadar nutrisi yang tinggi. 

3. Katup pengaman tekanan  

Katup pengaman ini digunakan sebagai pengatur tekanan gas dalam 

biodigester. Katup pengaman ini menggunakan prinsip pipa T. Bila tekanan 

gas dalam saluran gas lebih tinggi dari kolom air, maka gas akan keluar 

melalui pipa T, sehingga tekanan dalam biodigester akan turun. 
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4. Sistem pengaduk  

Pengadukan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pengadukan mekanis, 

sirkulasi substrat biodigester, atau sirkulasi ulang produksi biogas ke atas 

biodigester menggunakan pompa. Pengadukan ini bertujuan untuk 

mengurangi pengendapan dan meningkatkan produktifitas biodigester 

karena kondisi substrat yang seragam. 

5. Saluran gas  

Saluran gas ini disarankan terbuat dari bahan polimer untuk menghindari 

korosi. Untuk pembakaran gas pada tungku, pada ujung saluran pipa bisa 

disambung dengan pipa baja antikarat. 

6. Tangki penyimpan gas  

Terdapat dua jenis tangki penyimpan gas, yaitu tangki bersatu dengan unit 

reactor (fixed dome) dan terpisah dengan reaktor (floating dome). Untuk 

tangki terpisah, konstruksi dibuat khusus sehingga tidak bocor dan tekanan 

yang terdapat dalam tangki seragam, serta dilengkapi H2S Removal untuk 

mencegah korosi. 

7. Pemurnian biogas  

Untuk mendapatakan hasil pembakaran yang optimal, perlu dilakukan pra 

kondisi sebelum biogas dibakar yaitu melalui proses pemurnian atau 

penyaringan karena biogas mengandung beberapa gas lain yang tidak 

menguntungkan. Sebagai salah satu contoh, kandungan gas hidrogen sulfida 

yang tinggi yang terdapat dalam biogas jika dicampur dengan oksigen 

dengan perbandingan 1 : 20, maka akan menghasilkan gas yang sangat 
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mudah meledak, tapi sejauh ini belom ada dilaporkan terjadinya ledakan 

dari sistem biogas sederhana. (Inotek, 2009). 

Biogas mengandung unsur – unsur yang tidak bermanfaat untuk pembakaran 

khususnya H2O dan H2S. Pengurangan kadar H2O yang sederhana dilakukan 

dengan cara melewatkan biogas pada suatu kolom yang terdiri dari silika gel. H2O 

akan diserap oleh silika gel atau air. Sedangkan pemurnian biogas dari unsur H2S 

dapat dilakukan dengan teknik absorbsi. 

 

Absorbsi adalah pemisahan suatu gas tertentu dari campuran gas-gas dengan cara 

pemindahan massa ke dalam suatu liquid. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengantarkan aliran gas dengan liquid yang mempunyai selektivitas pelarut yang 

berbeda dari gas yang akan dipisahkannya. 

 

Untuk absorbsi kimia, transfer massanya dilakukan dengan bantuan reaksi kimia. 

Suatu pelarut kimia yang berfungsi sebagai absorben akan bereaksi dengan gas 

asam (CO2 dan H2S) menjadi senyawa lain, sehingga gas alam yang dihasilkan 

sudah tidak lagi mengandung gas asam yang biasanya akan mencemari 

lingkungan apabila ikut terbakar. Secara umum penghilangan (pengurangan) H2S 

dari biogas dapat dilakukan secara fisika, kimia, atau biologi (Zicari, 2003). 

 

Pemurnian secara fisika misalnya penyerapan dengan air, pemisahan dengan 

menggunakan membran atau absorbsi dengan absorben misalnya dengan 

menggunakan absorben karbon aktif. Metode fisika ini relatif mahal karena 

absorben sulit diregenerasi dan pengurangan H2S rendah serta masih berupa 

larutan dan gas yang dibuang di lingkungan (Zicari, 2003). 
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Pemurnian biogas (juga gas lain) dari kandungan H2S menggunakan iron chelated 

solution memberikan banyak kelebihan (Wubs, 1994). Kelebihan tersebut 

diantaranya adalah efektifitas penyerapan H2S tinggi, larutan absorben dapat 

diregenerasi sehingga biaya operasional murah. Kelebihan lain yang tidak ada 

pada proses lain adalah sulfur yang terpisahkan dari biogas berupa sulfur padat 

atau paling tidak berupa residu yang mudah dan aman dalam pembuangannya 

sehingga tidak mencemari lingkungan. 

 

Istilah chelated pada absorben ini adalah senyawa kimia dalam bentuk cincin 

heterosiklis yang mengandung ion logam yang terikat secara koordinatif oleh 

minimal dua ion non metal. Chelated agent yang biasa digunakan adalah EDTA ( 

Ethylene Diamine Tetra Acetate) (Sax, 1987). Iron chelated solution dibuat 

dengan melarutkan senyawa garam besi (misal FeCl2) ke dalam larutan EDTA 

(Horikawa, 2004).  

 

Menurut (Hamidi, N., dkk, 2011), dimana semakin tinggi kadar senyawa KOH 

yang digunakan, kemampuan adsorpsi zeolite semakin meningkat sehingga 

mengakibatkan nilai kalor biogas semakin tinggi. Selain itu kemampuan adsorpsi 

zeolite akan menurun jika digunakan terus menerus yang diakibatkan oleh 

terbentuknya lapisan film pada permukaan zeolite. 

 
 

F. Perhitungan Disain Reaktor Biogas 

 

Reaktor biogas didisain dengan menggunakan persamaan (1), (2), (3), (4), dan (5). 

Kapasitas volumetrik produksi gas metana (spesifik yield) dihitung dengan 

persamaan berikut (Gunnerson and Stuckey, 1986) dalam (Teguh Wikan W, dan 
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A. Asari, 2009): 

 

Vs =  
       

   
     

 

                 
]        .............................................(1) 

  

K = .                                         .............................................(2) 

 

   = 0,013 (T) – 0,129                           .............................................(3) 

 

 

dimana: 

Vs : Specific yield (kapasitas volumetrik produksi gas metana,  

m 
3
/hari/m

3 
reaktor) 

Bo : Kapasitas produksi gas metana tertinggi, dalam m
3
 gas metana / kg  

                  volateli solid yang ditambahkan 

So : Konsentrasi volatile solid di dalam input material kg/ m
3
  

HRT : Hydraulic Retention Time, hari 

K : Koefisien kinetik, tidak berdimensi. 

µm : Laju pertumbuhan spesifik maksimum dari mikroorganisme / hari  

 

Volume reaktor, VR :  

VR  =                   
 

 
  

 

 
    ) .........................................(4) 

 

Volume penampung gas, Vpgas: 

 

Vpgas  =  
 

 
  

 

 
    )                                ............................................(5) 

 

Volume penampung lumpur keluaran dari reaktor, Vpl: 

Vpl = p x L x t                                  ............................................(6) 

 

Dimana , p  :  panjang (m) 

L  :  lebar (m) 

t  :  tinggi (m)  
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Dengan konstanta : 

Bo = 0,2 m
3
 gas metana / kg volatile solid yang ditambahkan  

So = 180 kg/ m
3 

HRT (Hydraulic Retention Time) = 35 hari 

Dengan mengetahui kapasitas volumetrik produksi gas metana (Vs) dan volume 

reaktor maka kuantitas biogas yang dihasilkan dapat diketahui. 

 

 

G. Proses Saluran Gas 

 

Gas dari reaktor biogas ini bersifat korosif (aguilar, 2001), maka saluran gas 

disarankan terbuat dari bahan polimer (berupa pipa PVC atau selang yang terbuat 

dari bahan karet dengan sambungan yang cukup kuat). Bahan transparan lebih 

disukai untuk saluran gas, karena penguapan saluran di dalam reaktor akan 

berpotensi menyebabkan genangan air yang dapat menyebabkan penyumbatan 

saluran gas. Untuk keperluan pembakaran gas pada tungku, maka pada ujung 

bagian saluran pipa dapat disambung dengan pipa baja anti karat (berbentuk 

serupa nozel). 

 

Bila tekanan gas di dalam kantung penyimpanan gas sudah cukup tinggi, maka 

katub bukaan gas dapat dibuka, dan gas dapat dinyalakan untuk berbagai 

keperluan. Reaktor baru biasanya dapat menghasilkan cukup gas untuk memasak 

setelah 20 - 30 hari sesuai dengan HTR yang umum digunakan (Aguilar, 

Rodriguez., dkk, 2001).  

 

 


