
19 
 

 
 
 
 
 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian dilakukan pada bulan Januari  hingga Agustus 2015 dan bertempat di 

Laboratorium Daya dan Alat Mesin Pertanian,  Jurusan Teknik Pertanian, 

Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandarlampung. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

 

Alat yang digunakan yaitu botol 2,5 liter, balon, ember, selang plastik, gelas ukur, 

penggaris, termometer, pH meter, pipet, cawan, timbangan analitik, oven, dan 

tanur / muffle. 

Bahan yang digunakan yaitu air, umbi singkong, daun singkong, dan starter 

(kotoran sapi). Bahan yang digunakan adalah bahan organik segar yaitu umbi dan 

daun singkong yang baru dipanen kira-kira berumur tujuh sampai delapan bulan 

dan kotoran sapi yang digunakan berkisar satu sampai dua hari setelah 

dikeluarkan ternak sapi. Singkong dan daun singkong didapat dari daerah 

Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan kotoran sapi tersebut didapat dari 

daerah Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.  
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33. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Prosedur Penelitian 
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3.4 Persiapan Digester 
 
 

Tipe digester yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe batch, Pada tipe 

batch bahan organik ditempatkan di ruangan tertutup dan diproses secara 

anaerobik. Alat yang harus disiapkan untuk membuat digester tersebut adalah: 

a) Botol ukuran 2,5 liter yang telah disiapkan sebagai tabung digester 

dibersihkan terlebih dahulu kemudian dikeringkan. 

b) Tutup botol dilubangi untuk masuknya termometer dan sabagai saluran 

keluarnya gas yang diproduksi dari digester. 

c) Balon digunakan untuk wadah gas dan mengukur gas yang diproduksi dari 

digester. 

 

Gambar 2. Digester Biogas 
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3.5 Persiapan Bahan Biogas 
 
 

Bahan dibuburkan, dan ditambahkan sumber bakteri sebagai starter. Starter 

tersebut berupa bakteri yang didapatkan dari limbah kotoran ternak sapi.  

 

 

3.6 Rancangan Penelitian 
 
 

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) disusun 

dengan empat perlakuan dan empat pengulangan. Analisis data menggunakan 

program statistik SAS. 

Penelitian ini dilakukan dengan perbandingan komposisi daun singkong, umbi 

singkong, dan starter yaitu kotoran sapi disajikan dalam bentuk Tabel 4. 

Tabel 1. Perbandingan Perlakuan Percobaan 
 

Perlakuan % Berat Basah 

Daun 

Singkong 

Umbi 

singkong  

Starter 

A 15 0 85 

B 0 15 85 

C 0 25 75 

D 0 35 65 

 

Perlakuan dilakukan dengan dua bahan baku yaitu umbi singkong dan daun 

singkong. Bahan baku dicampur dengan kotoran ternak sapi. Pencampuran 

tersebut secara homogen. Pada penelitian ini dilakukan empat kali pengulangan. 

Parameter yang diamati sebelum proses pembentukan biogas dimulai yaitu: rasio 

C-N, pH, TS, TVS, dan TFS. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan biogas yang 

maksimal. 
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3.7 Pengukuran dan Perhitungan 
 
 

a) Kandungan bahan organik 

Bahan biogas diuji karakteristiknya. Karakteristik bahan yang diuji meliputi, total 

volatile solids (TVS) dan total solid (TS), dengan rumus : 

   
  

  
x100%.......................................................................(2) 

 

    
  

  
x100%.......................................................................(3) 

 

W1  = Berat basah  (g) 

W2  = Berat kering  (g) 

W3  = Berat organik (g) 

 

Pada penelitian ini TS dan TVS, diukur sebelum dan sesudah proses penelitian 

dilakukan untuk mengetahui produktivitas biogas dari bahan organik yang 

digunakan untuk memproduksi biogas. 

b) Pengukuran rasio C-N 

Pengukuran rasio C-N dilakukan di Laboratorium Tanah. Pengukuran substrat 

dilakukan sebelum proses pembentukan biogas. Pengukuran ini dilakukan untuk 

mengetahui kandungan karbon dan nitrogen substrat pada awal sebelum 

pencampuran substrat. 

c) Pengukuran pH 

 

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan metode potensiometrik yang 

digunakan yakni alat pH meter dengan alasan kepraktisan dan akurasi alatnya 

dapat mencapai dua desimal. Pengukuran substrat dilakukan sebelum dan sesudah 

proses pembentukan biogas. 

d) Pengukuran temperatur 
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Pengukuran temperatur dilakukan dengan alat termometer, diukur tiga kali sehari 

yaitu pagi, siang, sore hari selama proses biogas berlangsung. 

e) Lama waktu pembentukan biogas 

Lama waktu pembentukan biogas diketahui setelah volume biogas mulai 

terbentuk sampai biogas tidak terbentuk lagi dan dicatat lama waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pembentukan biogas. 

f) Volume gas yang diproduksi 

Volume gas yang terbentuk tiap harinya diukur dengan menghitung volume gas 

yang ditampung pada balon. Setelah diperoleh data volume maka dalam satu hari,  

kemudian dicatat dan dibuat grafik. Dari grafik tersebut dapat dilihat volume 

biogas yang dihasilkan tiap digester dan digester yang menghasilkan biogas paling 

optimum.  

g) Produktivitas Gas 

Produktivitas gas yang dihasilkan per komposisi bahan organik yang digunakan. 

Bahan organik yang digunakan didapatkan dari persen bahan organik yang 

terkandung dalam bahan. Produktivitas biogas menggunakan perhitungan gas 

dengan persamaan berikut  

                     
              

                     
............................(ml/g) (5) 

 

h) Uji Nyala 

Pengujian nyala dilakukan menggunakan kompor sederhana, diuji setelah biogas 

terbentuk.  

 


