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III. METODOLOGI 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dan pengambilan data dilakukan di Desa Bumi Jaya Kec, Anak 

Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. 

Sedangkan waktu pelaksanaanya dari Desember 2012 sampai Maret 2013. 

 

 

B. Pembuatan Tangki Penghasil Biogas (Reaktor) 

 

 

1. Pemilihan material tangki reaktor 

Syarat utama material tangki reaksi (reaktor) untuk bahan baku pembuat 

biogas dari kotoran sapi antara lain: 

a. Tahan karat 

b. Mudah didapat di pasaran 

c. Umur panjang (tahan lama) 

2. Penentuan volume tangki reaktor 

Volume tangki reaktor yang akan dibuat harus berdasarkan kebutuhan dan 

jumlah ketersediaan kotoran sebagai bahan baku utama dalam pembuatan 

biogas. 

Berdasarkan survei di lapangan yaitu sebagai berikut: 
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a. Jumlah produksi biogas diharapkan mampu mencukupi kebutuhan 

memasak untuk 3 rumah, setiap rumah memiliki 4 anggota keluarga. 

Kebutuhan memasak setiap keluarga yaitu 4 -5 jam.  

b. Digester dapat menampung kotoran dari 19 ekor sapi bali, dengan 

berat kotoran 90 kg/hari. (sapi berada pada kandang hanya malam 

hari) 

3. Pemilihan pipa – pipa penghubung  

Material pipa - pipa penghubung harus sama dengan material tangki. Hal ini 

agar pipa – pipa penghubung dapat disambung dengan tangki menggunakan 

proses pengeleman. Ukuran pipa dapat disesuakan dengan kondisi yang ada 

dipasaran. 

 

 

C. Skema Alat Uji  
 

 

Pada penelitian ini model tangki reaktor yang dibuat tipe kubah (fixe dome), 

dengan sistem jaringan yaitu reaktor tunggal dengan sumber majemuk dan 

pemakai majemuk. Adapun bentuk model dari tangki reaktor tersebuk sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4. Skema reaktor biogas dengan sistem jaringan 

(Sumber : www.biru.or.id)  

http://www.biru.or.id/
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Keterangan dari gambar 4 adalah sebagai berikut: 

1. Inlet (tangki pencampur) 

2. Pipa saluran masuk 

3. Digester 

4. Penampung Gas (Kubah) 

5. Manhole 

6. Outlet & Over flow 

7. Pipa Gas Utama dan turret 

8. Katup Gas Utama 

 9. Saluran Pipa 

10. Water drain (penguras air) 

11. Pipa instalasi gas  

12.  Rumah  

13. Lubang Bio-slurry 

14. Kandang sapi 

15. Pipa saluran kotoran 

 

 

Ada 6 bagian utama dari sebuah digester: 

Inlet (tangki pencampur) sebagai tempat kotoran hewan masuk, reaktor (ruang 

pencernaan anaerob), penampung gas (ruang penyimpanan), outlet (ruang 

pemisah),sistem pengangkut gas dan lubang kompos kotoran hewan yang telah 

hilang gasnya / bio-slurry. Campuran kotoran dan air (dicampur dalam saluran 

masuk atau ruang pencampur) mengalir melalui saluran pipa menuju di gester. 

Pencampur menghasilkan gas melalui proses pencernakan di reaktor dan gas yang 

telah dihasilkan kemudian disimpan dalam penampung gas (bagian atas kubah). 

 

 

D. Pembuatan Filter 

 

Filter pada rangkaian ini digunakan sebagai penyaring kotoran – kotoran dan 

menyaring kandungan uap air yang terbawa oleh gas sebelum masuk ke 

dalam saluran pipa penghubung. Hal ini dipandang sangat dibutuhkan untuk 

menjaga umur pakai alat. Terutama komponen yang terbuat dari material 
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logam karena dilihat dari sifat biogas yang membabawa sifat korosif akibat 

bercampur dengan uap air 

 

Gambar 5. Filter penyaring biogas 

 

 

E. Alat dan Bahan  

 

Alat yang digunakan untuk menunjang berhasilnya pembuatan biogas adalah 

sebagai berikut: 

1.  Cangkul, martil, pahat besi, gergaji besi, penggaris, meteran, sendok 

semen, waterpass, sekop  

2. Manometer U, digunakan untuk mengetahui tekanan gas di dalam reaktor 

sehingga dapat diketahui apakah didalam reaktor telah dihasilkan gas atau 

belum. 

 

Gambar 6. Manometer U sederhana 
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3. Katup kran utama, digunakan untuk menutup dan membuka saluran gas 

dari reaktor. Katup gas ini dipasang di antara saluran pipa pengumpul gas 

dan sistem saluran pipa. Katup gas mengendalikan aliran gas di dalam 

seluruh sistem saluran pipa, dan harus dibuka dan ditutup seperlunya. 

Katup ini mencegah kehilangan gas  

 

Gambar 7. Katub kran utama 

 

4. Sambungan pipa jenis L dan T, digunakan untuk menyambung pipa pada 

tangki reaksi (reaktor biogas) 

5. Lem, digunakan untuk merekat sambungan pada pipa 

 
Gambar 8. Lem PVC 

 

6. Kran gas kompor, digunakan untuk membuka dan menutup aliran gas 

menuju kekompor. Klem, untuk mengikat sambungan selang kompor 

dengan kran gas. 
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Gambar 9. Kran gas kompor (A) dan klem (B) 

 

Bahan yang digunakan pada pembuatan unit alat biogas adalah sebagai berikut: 

1. Batu bata, pasir, semen, dan batu split untuk membentuk bangunan reaktor 

permanen. 

 

 

 

Gambar 10. Material permanen 

 

2. Pipa PVC diameter ½’’ sebagai penghubung antara tangki reaktor dengan 

alat lainya sebagai pendistribusi biogas. Pipa PVC Wavin AW terbuat dari 

bahan PVC (Plastized Polyvinyl Chloride) yang tehan terhadap korosi, 

ringan dan mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. 

Pipa PVC Wavin AW ½’’ standard diproduksi oleh pabrik dengan 

sertifikat ISO 9001: 2000 dan memiliki tekanan maksimal 0,96 bar. 

(anekapratama.com) 
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Gambar 11. Pipa penyalur gas 

 

3. Pipa galvanis diameter 1½’’ sebagai pipa outlet gas dari reaktor biogas 

4. Cat tembok digunakan untuk melapisi dinding setelah dilakukan pengacian 

tujuanya agar kebocoran pada dinding dapat diminimalisir. 

 
Gambar 12. Cat pelapis dinding dalam reaktor 

 

 

F. Pengujian Reaktor Biogas  

 

1. Parameter – parameter awal yang diambil dalam pengujian sebagai 

berikut: 

a. Penambahan salurry (kg/hari) 

b. Penghasilan biogas di tangki reaksi (kg/hari) 

 

2. Prosedur pengambilan data 
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a. Pertama- tama tangki reaksi (reaktor biogas) di isi dengan bahan 

baku pembuat biogas (sllury) yang dibuat dari campuran kotoran 

ternak dan air dengan perbandingan 1 : 1 hingga berisi ¾ ukuran 

tangki. Buang udara yang berada di dalam tangki reaksi agar dapat 

terjadi proses pembentukan gas methan, dimana gas tersebut dapat 

dihasilkan oleh bakteri methan dengan kondisi tanpa udara 

(anaerob). Tutup katup kran gas utama agar gas yang dihasilkan 

tidak terbuang keluar. 

b. Pengambilan data meliputi penambahan sllurry (liter/hari), 

Penghasilan biogas di tangki reaksi (liter/hari), waktu pakai biogas 

(jam/hari). 

 

c. Tekanan Biogas 

Tekanan gas diukur dengan menggunakan manometer yang 

dihubungkan dengan kran digester, dihitung dengan rumus (Sujahtra, 

1990) :  

P = Po + ρ x g x h  

Dimana Po = tekanan atmosfer (1 atm = 76 cmHg = 1.033,3 g/cm2)  

P = tekanan gas (N/m
2 

= pascal= Pa; atm; cmHg)  

ρ = massa jenis air (1 g/cm3= 1.000 kg/m
3
)  

g = gaya gravitasi bumi (m/s
2
)  

h = selisih permukaan air pada manometer (cm). 

a. Setelah diperoleh data – data pengujian kemudian dilakukan 

perhitungan untuk memperoleh waktu dan volume biogas . 
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G. Pengujian Pemurnian Biogas 

 

Pengujian pemurnian biogas dibutuhkan untuk mengetahui persen mol 

metana dalam biogas. Di bawah ini merupakan gambar alat (GC) Gas 

Chromatrograph tipe Shimadzu 14A yang dilengkapi tiga detector yaitu 

Flame ionization detector (FID) untuk analisis gas CH4, Electron capture 

detector (ECD) untuk analisis gas N2O, dan Thermal conductivity detector 

(TCD) untuk analisis CO2 yang ada di Laboratorium Teknik Hasil Pertanian 

Universitas Lampung. 

 
     Gambar 13. Gas Chromatrograph tipe Shimadzu 14A 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

H. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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Pembahasan dan analisis 


