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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF BIOGAS AGROINDUSTRY FROM COW DUNG 

WASTE : A CASE STUDY AT PT. JUANG JAYA ABDI ALAM              

SOUTH LAMPUNG REGENCY 

 

By 

 

ZANA AZALIA MAKTUB 

 

 

This study was aimed to determine the appropriate type of biogas reactor 

installation and feasibility of developing biogas agroindustry from cow dung 

waste at PT. Juang Jaya Abdi Alam South Lampung Regency in terms of market 

and marketing, technical and technological, management, environmental and legal, 

financial aspects. The research methods used were literature study, observation, 

survey, and interview with experts related to development of cow dung biogas 

agroindustry. The determination of the appropriate type of biogas reactor 

installation data was analyzed by MPE method. The results showed that the type 

of biogas reactor installation appropriate developed at PT. Juang Jaya Abdi Alam 

South Lampung Regency was Modified Cover Lagoon Anaerobic Reactor 

(CoLAR) with MPE value of 5.701. Cow dung biogas agroindustry at PT. Juang 

Jaya Abdi Alam South Lampung Regency was feasible developed with attention 

to: availability of cow dung raw materials abundant at PT. Juang Jaya Abdi Alam 

which reaches 198.000 kg/day and ease of technology, large market potential with 

high demand for electrical energy; simple organization structure as an addition of 

existing organization at PT. Juang Jaya Abdi Alam South Lampung Regency; and 

also meet the feasibility criteria of business that were: a positive NPV of            

Rp 77.353.897.714, IRR of greater than 12.5% discount factor of 42,52%, B/C 

ratio of greater than 1 (4.51), and payback period of 2 year 3 months. Based on the 

sensitivity analysis on the increase and decrease of raw material prices, it was 

found that the maximum business feasibility when the increase of raw material 

price was 23% per year and insensitive to price reductions. 
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PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI BIOGAS DARI LIMBAH KOTORAN 

SAPI : STUDI KASUS PADA PT. JUANG JAYA ABDI ALAM     

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis instalasi reaktor biogas yang 

sesuai dan kelayakan pengembangan agroindustri biogas limbah kotoran sapi di 

PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari aspek pasar 

dan pemasaran, teknis dan teknologi,  manajemen, lingkungan dan hukum serta 

finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, 

survei, dan juga wawancara dengan para pakar yang berkaitan dengan 

pengembangan agroindustri biogas limbah kotoran sapi. Data penentuan jenis 

instalasi reaktor biogas dianalisis dengan metode MPE. Hasil penelitian 

menunjukkan jenis instalasi reaktor biogas yang sesuai untuk dikembangkan di 

PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan adalah Cover Lagoon 

Anaerobic Reactor (CoLAR) Termodifikasi dengan nilai MPE sebesar 5.701. 

Agroindustri biogas limbah kotoran sapi di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten 

Lampung Selatan layak didirikan dengan memperhatikan: ketersediaan bahan 

baku limbah kotoran sapi yang melimpah di PT. Juang Jaya Abdi Alam yang 

mencapai 198.000 kg/hari serta penggunaan teknologi yang bisa diterapkan di 

perusahaan; potensi pasar yang besar dengan adanya kebutuhan listrik yang sangat 

tinggi; struktur organisasi sederhana sebagai tambahan dari struktur organisasi 

yang sudah ada di PT. Juang Jaya Abdi Alam; dan juga memenuhi kriteria 

kelayakan usaha, yaitu: NPV bernilai positif sebesar Rp 77.353.897.714, IRR 

lebih besar dari discount factor 12,5% sebesar 42,52 %, nilai B/C ratio lebih besar 

dari 1 (4,51) dan payback periode 2 tahun 3 bulan. Berdasarkan analisis 

sensitivitas terhadap kenaikan dan penurunan harga bahan baku diperoleh bahwa 

kelayakan usaha maksimal pada kenaikan harga bahan baku 23% per tahun dan 

tidak sensitif terhadap penurunan harga bahan baku. 
 

Kata Kunci : Agroindustri, Biogas, Kelayakan. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang dan Masalah 

 

Indonesia  telah menargetkan menjadi negara swasembada daging sapi sejak tahun 

2005, akan tetapi hingga tahun 2014 target tersebut masih belum dapat dicapai 

(Yandi, 2016).  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian kembali 

menargetkan Indonesia bisa swasembada daging sapi pada tahun 2025 dengan 

produksi mencapai 42 juta ekor sapi.  Adapun berdasarkan sensus Badan Pusat 

Statistik pada tahun 2013 populasi sapi di Indonesia baru mencapai 13,5 juta ekor 

(Sukmawijaya, 2017). 

Program swasembada daging sapi memiliki arti kemampuan penyediaan daging 

sapi dalam negeri sebesar 90 – 95 persen dari  total kebutuhan daging nasional. 

Menurut Azizah (2017), pada tahun 2016, Indonesia hanya mampu memenuhi 

kebutuhan daging nasional sebesar 68% dengan sisanya dipenuhi melalui impor. 

Berdasarkan hal inilah, pemerintah membuat suatu kebijakan penting yaitu 

swasembada daging sapi.  Kebijakan swasembada daging sapi diharapkan dapat 

mengurangi ketergantungan impor sampai dengan 10%, sehingga mampu 

meningkatkan potensi sapi dalam negeri (Juniar dkk., 2014). 
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Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi 

di Indonesia adalah meningkatkan populasi sapi.  Peningkatan populasi sapi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah peningkatan produksi sapi 

bibit unggul, ketersediaan pakan yang berkualitas dan berkelanjutan serta harga 

terjangkau dan ketersediaan investor yang menjadi penggerak percepatan bibit 

bibit unggul ini (Simorangkir, 2017).  Selain itu, menurut Sukmawijaya (2017), 

untuk meningkatkan populasi sapi diperlukan pembangunan sentra produksi 

ternak sapi.  Hal ini dikarenakan jika kekurangan sentra produksi ternak sapi 

maka Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan populasi sapi. 

Pembangunan sentra produksi ternak sapi dapat didukung diantaranya dengan 

peningkatan usaha peternakan sapi. 

Namun, peningkatan usaha peternakan sapi selain juga memberikan manfaat dan 

peran yang besar dalam pencapaian swasembada daging nasional tetapi juga 

memberikan dampak negatif yaitu limbah yang dihasilkan menjadi penyebab 

timbulnya pencemaran.  Sebagaimana diketahui bahwa selain menghasilkan 

daging, usaha peternakan sapi  juga menghasilkan produk ikutan (by product) dan 

limbah (waste).  Hasil sampingan ternak sapi berupa limbah tersebut 

menimbulkan bau yang tidak sedap, pencemaran lingkungan, mengganggu 

pemandangan dan dapat menjadi timbulnya penyakit. 

Pada usaha peternakan kecil, masalah ini mungkin tidak begitu terasa.  Jumlah 

limbah yang sedikit akan dapat ditangani.  Berbeda dengan usaha peternakan 

skala besar.  Limbah yang dihasilkan akan sangat banyak.  Jika pengelolaannya 

tidak dilakukan secara baik akan berakibat buruk.  Masyarakat di sekitar 
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peternakan yang merasa terganggu dengan adanya limbah, dapat saja menuntut 

peternakan tersebut dan hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha 

peternakan tersebut. 

Salah satu usaha peternakan sapi skala besar yang ada di Indonesia dan cukup 

banyak menghasilkan limbah kotoran sapi adalah PT. Juang Jaya Abdi Alam.   

PT. Juang Jaya Abdi Alam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

penggemukan sapi.  Bahkan pesatnya perkembangan perusahaan, menjadikan   

PT. Juang Jaya Abdi Alam sebagai salah satu pusat penggemukan sapi potong 

yang terkemuka di Indonesia.  Salah satu lokasi kandang penggemukan sapi     

PT. Juang Jaya Abdi Alam terdapat di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten 

Lampung Selatan diketahui bahwa kapasitas kandang di perusahaan tersebut 

adalah 28.696 ekor dengan total luas kandang adalah 108.629 m2.  Sementara 

untuk realisasi jumlah sapi di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung 

Selatan adalah berkisar antara 8.500 – 9.500 ekor per hari.  Perusahaan 

mengasumsikan satu ekor sapi di perusahaan tersebut menghasilkan kotoran sapi 

sebanyak 22 kg per ekor per hari.  Asumsi ini tidak jauh berbeda dengan pendapat 

Fitradiansyah (2008) yang mengatakan bahwa rata-rata produksi kotoran sapi 

perah per hari adalah 25 kg/hari, sementara Wahyuni (2011) menyatakan bahwa 

produksi kotoran sapi per hari adalah 29 kg/hari. 
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Dengan menggunakan asumsi produksi rata-rata kotoran sapi per hari adalah 22 

kg, dapat diketahui bahwa kotoran sapi yang dihasilkan PT. Juang Jaya Abdi 

Alam Kabupaten Lampung Selatan yaitu sekitar 198.000 kg atau 198 ton per 

harinya.  Jumlah ini menggambarkan bahwa produksi kotoran sapi yang 

dihasilkan di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan per harinya 

sangatlah melimpah. 

Namun, melimpahya produksi kotoran sapi di PT. Juang Jaya Abdi Alam 

Kabupaten Lampung Selatan justru menjadi masalah bagi perusahaan tersebut. 

Pasalnya,  jumlah produksi kotoran sapi di perusahaan tersebut belum diimbangi 

dengan pemanfaatannya.  Pemanfaatan kotoran sapi di PT. Juang Jaya Abdi Alam 

belum optimal, bahkan sering terjadi penumpukan limbah kotoran sapi. 

Penumpukan limbah kotoran sapi ini bisa menjadi polutan akibat dekomposisi 

kotoran ternak berupa BOD dan COD (Biological/Chemical Oxygen Demand), 

bakteri patogen yang dapat menyebabkan polusi air (terkontaminasinya air bawah 

tanah, air permukaan), polusi udara dengan debu dan bau yang ditimbulkannya. 

Hal ini tentu akan menjadi masalah pencemaran lingkungan (Waskito, 2011). 

Masalah pencemaran tersebut perlu dilakukan penanganan untuk menghindari 

terjadinya masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kotoran 

sapi.  Salah satu alternatif penanganan limbah kotoran sapi sekaligus dapat 

memberikan nilai tambah yang bermanfaat khususnya bagi peternak dan 

umumnya bagi lingkungan sekitar adalah dengan mengolah limbah kotoran sapi 

tersebut menjadi biogas.  Pengolahan limbah kotoran ternak melalui proses biogas 

dapat dilaksanakan melalui pendirian instalasi unit produksi biogas. 
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Menurut Houdkova et.al., 2008, biogas merupakan renewable energy yang dapat 

dijadikan bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar yang berasal 

dari fosil seperti minyak tanah dan gas alam.  Sifatnya yang mudah terbakar dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi panas untuk memasak, sumber listrik serta 

menjadi bahan bakar mesin penggerak berbahan bakar gas.  Sanjaya dkk. (2015) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa biogas yang terbuat dari campuran 

kotoran sapi menghasilkan gas dengan nyala api biru sehingga dapat digunakan 

untuk memasak.  Selain itu, Isdiyanto dan Hasanuddin (2010) juga mengatakan 

bahwasanya biogas dengan kualitas tertentu dapat digunakan sebagai energi 

terbarukan. 

Pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi biogas atau sumber energi ini 

merupakan salah satu teknologi tepat guna untuk mengelola limbah perternakan 

khususnya limbah kotoran sapi.  Dalam kaitannya sebagai sumber energi alternatif 

pengganti energi fosil, biogas merupakan sumber energi yang mampu mengurangi 

produksi emisi gas rumah kaca dan sumber bahan bakar alternatif ketika harga 

bahan bakar minyak naik akibat meningkatnya harga minyak dunia.  Selain itu, 

dengan pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi biogas ini juga tidak 

mengurangi jumlah pupuk organik yang bersumber dari kotoran ternak sapi.  Hal 

ini karena pada proses pembuatan biogas, kotoran ternak sapi yang sudah diproses 

akan dikembalikan ke kondisi semula, yang diambil hanya gas metana (CH4) yang 

akan digunakan sebagai bahan bakar.  Kotoran ternak sapi yang sudah diproses 

pada pembuatan biogas dipindahkan ke tempat lebih kering, dan bila sudah kering 

dapat disimpan dalam karung untuk penggunaan selanjutnya, seperti halnya pupuk 

organik (Rahayu dkk., 2008). 
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pengembangan agroindustri 

biogas sangat diperlukan untuk mengurangi masalah pencemaran lingkungan dan 

memberikan nilai tambah pada limbah kotoran sapi.  Namun demikian, 

pengkajian untuk mewujudkan pengembangan agroindustri biogas dari limbah 

kotoran sapi khususnya di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung 

Selatan belum dilakukan di perusahaan tersebut.  Oleh sebab itu, pendirian 

agroindustri biogas dari limbah kotoran sapi di PT. Juang Jaya Abdi Alam 

Kabupaten Lampung Selatan perlu dikaji lebih dalam mengenai aspek-aspek yang 

mempengaruhi terakit keberlangsungan suatu agroindustri tersebut yang meliputi 

penentuan jenis instalasi reaktor biogas serta analisa kelayakan usaha.  Untuk 

mengetahui kelayakan suatu usaha bisnis, diperlukan studi kelayakan usaha 

ditinjau dari aspek teknis dan teknologi, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

manajemen, aspek lingkungan dan hukum serta aspek finansial. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah jenis instalasi reaktor biogas yang terpilih untuk dikembangkan di PT. 

Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Apakah pengembangan agroindustri biogas limbah kotoran sapi di PT. Juang 

Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan secara finansial layak untuk 

didirikan jika ditinjau dari segi keuntungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

teknis dan teknologi, aspek manajemen serta aspek lingkungan dan hukum? 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Menentukan jenis instalasi reaktor biogas yang sesuai untuk dikembangkan di 

PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan dengan 

menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). 

2. Menganalisa kelayakan pengembangan agroindustri biogas limbah kotoran 

sapi di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari : 

aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, 

aspek lingkungan dan hukum serta aspek finansial. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Tingginya jumlah limbah kotoran sapi di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten 

Lampung Selatan harus diimbangi dengan pengelolaannya.  Hal ini dilakukan 

untuk menghindari permasalahan pencemaran lingkungan yang dapat muncul 

akibat pengelolaan limbah kotoran sapi yang tidak optimal dan juga untuk 

memberikan nilai tambah pada limbah kotoran sapi.  Salah satu alternatif 

pengelolaan limbah kotoran sapi yang dapat dikembangkan di PT. Juang Jaya 

Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan adalah biogas.  Biogas merupakan bahan 

bakar gas (biofuel) dan bahan bakar yang dapat diperbaharui (renewable fuel) 

yang dihasilkan secara anaerobic digestion atau fermentasi anaerob dari bahan 

organik dengan bantuan bakteri metana.  Kotoran sapi merupakan bahan 

biodegradable yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas.  
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Pengembangan agroindustri biogas memiliki peluang besar untuk dikembangkan 

di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan.  Namun, 

pengembangan agroindustri biogas di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten 

Lampung Selatan belum diketahui kelayakannya (apakah layak dikembangkan 

atau tidak).  Selain itu belum diketahui juga jenis instalasi reaktor biogas yang 

sesuai untuk dikembangkan di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung 

Selatan.  Untuk mengetahui kelayakan pengembangan agroindustri biogas di PT. 

Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan diperlukan analisa terhadap 

berbagai aspek sedangkan untuk mengetahui jenis instalasi reaktor biogas yang 

sesuai untuk dikembangkan di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung 

Selatan dilakukan dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial 

(MPE). 

Marimin dan Maghfiroh (2011), mengatakan bahwa Metode Perbandingan 

Eksponensial (MPE) adalah salah satu metode Decision Support Systems (DSS) 

yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan 

kriteria jamak.  Dalam penelitian Wibowo dan Honggowibowo (2014),  mengenai 

Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Lokasi Peternakan Ayam 

Broiler dengan Metode Perbandingan Eksponensial dan Naive Bayes, didapatkan 

hasil bahwa Metode Perbandingan Eksponensial lebih baik dibandingkan dengan 

Metode Naive Bayes.  Hal ini dikarenakan nilai yang dihasilkan oleh Metode 

Perbandingan Eksponensial memiliki perbedaan yang kontras di setiap hasilnya 

sehingga dapat mengurangi bias yang mungkin terjadi. 
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Pemilihan jenis instalasi reaktor biogas dilakukan terhadap 3 jenis instalasi reaktor 

biogas, yaitu Complete Mix, Plug-Flow dan Cover Lagoon Anaerobic Reactor 

(CoLAR) Termodifikasi.  Tiga jenis instalasi reaktor biogas ini dipilih 

berdasarkan/disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan, pendapat 

para pakar, serta memperhatikan faktor-faktor detail pemilihan jenis instalasi 

reaktor menurut Anonim a (2011) yaitu (1) tipe dan skala operasional peternakan, 

(2) penanganan limbah, (3) jumlah limbah kotoran sapi, (4) kemampuan finansial. 

Dalam hal analisa kelayakan pengembangan agroindustri biogas di PT. Juang Jaya 

Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa aspek yang berkaitan. 

Ibrahim (2009) menyatakan bahwa kelayakan pendirian suatu agroindustri harus 

memperhatikan beberapa aspek, antara lain: aspek pasar dan pemasaran, teknis 

dan teknologi, organisasi dan manajemen, ekonomi dan keuangan.  

Analisis finansial diukur dengan menggunakan dasar penilaian Net Present Value 

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

Payback Period (PbP).  Pendirian usaha tersebut dapat dikembangkan bila NPV 

bernilai lebih besar dari nol (NPV>0), IRR bernilai lebih besar dari discount 

factor (IRR>i), Net B/C ratio bernilai lebih besar dari satu, maka nilai payback 

period lebih pendek dari umur ekonomis proyek/investasi (Ibrahim, 2009).   

Secara garis besar kerangka alur pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.   Kerangka alur pemikiran penelitian.  

Adanya produksi limbah kotoran sapi yang cukup besar di PT. Juang Jaya Abdi 

Alam yang tidak diimbangi dengan pengelolaan potensi secara optimal 

Limbah kotoran sapi yang diproduksi belum memiliki nilai tambah  

(added value) 

Diperlukan adanya pengembangan biogas kotoran sapi di PT. Juang Jaya Abdi 

Alam untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada 
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Kelayakan Pendirian Biogas Kotoran Sapi di PT Juang Jaya Abdi Alam 
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1.4 Hipotesis 

 

Ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis teknologi, aspek 

manajemen, aspek lingkungan dan hukum, aspek finansial dan analisis 

sensitivitas, pengembangan agroindustri biogas dari limbah kotoran sapi di PT. 

Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan layak untuk dikembangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Gambaran  Umum  PT.  Juang  Jaya  Abdi  Alam  Kabupaten  Lampung  

        Selatan 

PT. Juang Jaya Abdi Alam adalah sebuah perusahaan manajemen dan 

penggemukan sapi.  Perusahaan ini berdiri pada tahun 2000 dan mulai beroperasi 

pada tahun 2002.  PT. Juang Jaya Abdi Alam memiliki dua kandang penggemukan 

yang berlokasi di Lampung tepatnya di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Selatan dan di Sumatera Utara tepatnya di Kecamatan STM Hilir, 

Kabupaten Deli Serdang.  Saat ini, PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung 

Selatan merupakan salah satu dari tiga perusahaan besar peternakan di Lampung.   

Dengan visi menjadi perusahaan penggemukan sapi yang sehat dan terbaik di 

Indonesia dengan kualitas standar yang tinggi dan terintegrasi dalam proses dan 

teknologinya, PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan 

berkomitmen penuh untuk memberikan yang terbaik dalam produksi daging sapi 

dengan mengimplementasikan kualitas dan profesionalitas dalam pemeliharaan 

sapi di seluruh rantai pendistribusian mulai dari pusat di Australia sampai kepada 

pengguna di Indonesia (PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan, 

2017). 
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 Rantai Operasional PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung 

Selatan 

Sapi yang digemukkan di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan 

adalah sapi potong unggul jenis Brahman Cross dari Australia.  Sapi didatangkan 

melalui Pelabuhan Panjang Lampung.  Sapi dibawa ke pusat penggemukan Juang 

Jaya Kabupaten Lampung Selatan dan dimasukkan ke dalam kandang IKHS selama 

14 hari.  Setelah 14 hari, sapi-sapi tersebut akan dipindahkan ke kandang 

penggemukan dan digemukkan selama kurang lebih 90 hari.  Besar pertambahan 

berat sapi yang digemukkan di pusat penggemukan Juang Jaya Kabupaten 

Lampung Selatan kurang lebih sekitar 1,7 kilogram per hari.  Rantai operasional 

perusahaan dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPI yang didatangkan dari Negara Australia 

dibawa menggunakan Kapal Laut  dari  Australia  

dan turun di Pelabuhan Panjang  Bandar Lampung 

 

RPH di Jawa Bag. Barat - 

Sumatra 
Memotong +/- 58.000 ekor sapi 

JJAA/thn 

Pihak yang terlibat : Agen, 

Pedagang, Penjagal 
Feedlot JJAA di Lampung 

Untuk proses Fattening dan Breeding 

20 – 180 hari untuk Fattening 

300 – 350 hari untuk Breeding 

Konsumen 
Diserap konsumen akhir / Produsen 

makanan berbahan baku daging, 

berupa  

9.000 ton/thn daging dan 18.000 

ton/thn Produk Sampingan Sapi 

Gambar 2.  Rantai Operasional PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung 

Selatan (PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan, 2017). 
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 Pembibitan dan Pemasaran Sapi di PT. Juang Jaya Abdi Alam 

Kabupaten Lampung Selatan  

A. Pembibitan sapi Brahman Cross  

1. Populasi sapi pembibitan  terdiri dari indukan, pedet dan sapi weaner 

2. Tingkat natalitas kelahiran sapi mencapai hingga 95% 

3. Pertumbuhan berat harian rata-rata 0.7 kg 

4. Dikelola oleh 2 dokter hewan 

B. Pembibitan Sapi Bali 

1. Populasi sapi bali dalam program pembibitan terdiri dari indukan, pedet 

dan sapi weaner 

 

2. Tingkat natalitas kelahiran sapi mencapai hingga 93% 

3. Pertumbuhan berat harian rata-rata 0.3 kg 

C.  Pemasaran sapi Brahman Cross 

1. Pemasaran per bulan mencapai 2.500 - 3.000 ekor 

2. Setiap hari penjualan sapi antara 80 – 120 ekor 

3. Antara 1.500 - 1.800 ekor dipasok ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya 

(+/- 60%) 

 

4. Daging yang diproduksi RPH sebagian besar dipasarkan di pasar-pasar 

tradisional. 

 

(PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan, 2017). 

 

 Serapan Tenaga Kerja PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten 

Lampung Selatan 

Sebagai salah satu bentuk kontribusi sosial perusahaan, PT. Juang Jaya Abdi Alam 

Kabupaten Lampung Selatan memperkerjakan hampir sekitar 205 orang dengan 
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berbagai latar belakang pendidikan.  Adapun gambaran serapan tenaga kerja PT. 

Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1.  Gambaran serapan tenaga kerja PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten  

               Lampung Selatan.  

Department/ 

Division 
SD SMP 

SMA/SMK

/STM/Mts 
DIPLOMA S1 S2 Total 

Operation 10 15 18 4 9 0 56 

Facility 4 14 30 1 1 0 50 

Finance 0 0 0 4 11 0 15 

HR 0 0 0 2 2 1 5 

Supply Chain 0 0 2 1 1 0 4 

Envt & Land 12 13 6 2 5 0 38 

GA 9 7 11 3 6 1 37 

Total 

Karyawan 
35 49 67 17 35 2 205 

% Persentase 17.07 23.90 32.68 8.29 17.07 0.98 100.00 

(Sumber : PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan, 2017) 

 

2.2.   Limbah Kotoran Sapi 

Kotoran hewan merupakan salah satu permasalahan limbah yang terjadi di berbagai 

belahan dunia termasuk di Indonesia.  Dari sekian banyak kotoran ternak yang 

terdapat di daerah sentra produksi ternak banyak yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, sebagian di antaranya terbuang begitu saja, sehingga sering merusak 

lingkungan yang akibatnya akan menghasilkan bau yang tidak sedap (Rahayu dkk., 

2008).  Salah satu kotoran hewan yang menimbulkan masalah lingkungan adalah 

kotoran sapi.  
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Kotoran sapi adalah limbah hasil pencernaan sapi dan hewan dari subfamili Bovinae 

lainnya seperti kerbau, yak dan bison.  Kotoran sapi memiliki warna yang bervariasi 

dari kehijauan hingga kehitaman, tergantung makanan yang dimakan.  Namun, 

setelah terpapar udara, warna dari kotoran sapi cenderung menjadi gelap (Anonim 

b, 2016).  Menurut Samudro (2014), kotoran sapi merupakan bahan yang biasanya 

digunakan untuk pupuk kandang dikarenakan limbah yang berasal dari peternakan 

sapi ini mempunyai kandungan serat tinggi dimana serat atau selulosa dalam kadar 

tinggi pada kotoran ternak ini terdapat baik dalam bentuk padat maupun dalam 

bentuk air kencing sapi.  

Kotoran sapi juga merupakan senyawa rantai karbon yang  dapat mengalami proses 

pelapukan lebih kompleks.  Proses pelapukan secara alamiah oleh berbagai jenis 

mikroba tersebut membutuhkan unsur Nitrogen (N) yang terkandung pada kotoran 

sapi tersebut dalam jumlah besar (Samudro, 2014).  Selain itu, kotoran sapi menjadi 

habitat bagi berbagai jenis organisme yang memecahkan kandungan nutrisi yang 

ada di dalamnya untuk didaur ulang dan disatukan dengan molekul tanah.  Di 

tempat di mana sapi belum berdiam pada waktu yang lama, organisme pendegradasi 

kotoran sapi belum banyak sehingga keberadaan kotoran sapi dapat menjadi sarang 

tumbuhnya organisme merugikan.  Berdasarkan alasan ini kotoran sapi dalam 

kondisi segar atau masih baru tidak disarankan untuk memupuk tanaman apapun. 

Aplikasi kotoran sapi yang paling baik dan yang direkomendasikan adalah kotoran 

sapi yang telah melalui proses pengomposan atau fermentasi terlebih dahulu.  

Selain memiliki kadar serat tinggi, kotoran sapi juga mempunyai kadar air yang 

cukup tinggi.  Karena tingginya kadar air tersebut, rata-rata petani di Indonesia 

kadang menjuluki kotoran sapi dengan sebutan pupuk kandang dingin. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bovinae
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerbau
https://id.wikipedia.org/wiki/Yak
https://id.wikipedia.org/wiki/Bison
http://www.organikilo.co/2014/12/kandungan-kimiawi-urine-sapi-untuk.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Daur_ulang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
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Selain digunakan sebagai pupuk kandang, di berbagai tempat di dunia, kotoran sapi 

yang dikeringkan digunakan sebagai bahan bakar.  Kotoran sapi juga digunakan 

untuk menghasilkan biogas untuk dibakar dan menghasilkan listrik serta panas. 

Biogas memiliki kandungan gas metana dan telah digunakan secara luas di berbagai 

belahan dunia sebagai sumber energi terbarukan.  Di tempat dingin, kotoran sapi 

dijadikan bahan insulasi termal.  Kotoran sapi juga merupakan salah satu pilihan 

bahan baku pembuatan bahan bangunan setara dengan bata (Anonim b, 2016).  

Kotoran sapi lebih sering dipilih sebagai bahan pembuatan biogas karena 

ketersediaannya yang sangat besar diseluruh dunia.  Bahan ini juga memiliki 

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

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

dari pakannya.  Selain itu kotoran sapi segar lebih mudah diproses dibandingkan 

dengan kotoran yang lama dan atau yang telah dikeringkan, disebabkan karena 

hilangnya substrat volatile solid selama pengeringan.  Pada umunya komposisi 

kotoran sapi memiliki karateristik yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2. Karakteristik kotoran sapi dibandingkan dengan kotoran ternak lainnya. 

Sumber : Said (2014) 

Variabel Unit 
Sapi 

Potong 

Sapi 

Perah 
Babi Unggas 

Produksi Kg/hari 75-90 36-45 0.67 0.11 

RH % 85 85 75-85 75 

BOD Mg/l 1.0-1.6 0.6-0.78 0.2-0.25 0.007-0.015 

Zat Padat Total Kg/hari 7-12 3.0-4.7 0.5-0.97 0.03 

Volatile Kg/Hari 5.9-10.2 2.6 0.35-0.8 0.02-0.022 

Nitrogen Total Mg/l 0.26-0.40 0.17 0.032-0.064 0.0014-0.0028 

Amonia Mg/l 0.11 0.10 0.024 0.001-0.0012 

Fosfor Total Mg/l 0.18 0.05 0.25-0.37 0.0005-0.0021 

pH  7.3  7.5-8.5  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan_bakar_dari_kotoran_kering&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan_bakar_dari_kotoran_kering&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Biogas
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Panas
https://id.wikipedia.org/wiki/Metana
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_terbarukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Insulasi_termal
https://id.wikipedia.org/wiki/Bata
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Tabel 3. Karakteristik kotoran sapi dalam persen massa (%). 

Komponen Massa (%) 

Total Padatan 3-6 

Total padatan volatile (mudah menguap) 80-90 

Total Kjedhal Nirogen 2-4 

Selulosa 15-20 

Lignin 5-10 

Hemilulosa 20-25 

Sumber : Kumbahan dan Industri (1979) 

2.3.   Biogas 

2.3.1.   Pengertian Biogas 

 

Pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) khususnya limbah kotoran sapi 

merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga 

pupuk dan kelangkaan bahan bakar minyak.  Apalagi pemanfaatan kotoran ternak 

sebagai sumber bahan bakar dalam bentuk biogas.  Terdapat beberapa pengertian 

mengenai biogas, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Gasbio merupakan bahan bakar berguna yang dapat diperoleh dengan 

memproses limbah di dalam alat yang dinamakan penghasil gasbio (Harahap 

dkk., 1978). 

2. Biogas adalah gas yang dapat dibakar atau sumber energi yang merupakan 

campuran berbagai gas, dengan gas metana dan gas karbon dioksida merupakan 

campuran yang dominan (Simamora et al., 2006).  

3. Biogas merupakan gas mudah terbakar (flammable) yang dihasilkan dari proses 

fermentasi dari bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob (bakteri yang 
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hidup dalam kondisi kedap udara).  Pada umumnya semua jenis bahan organik 

bisa diproses untuk menghasilkan biogas, namun demikian hanya bahan organik 

(padat, cair) homogen seperti kotoran dan urine (air kencing) hewan ternak yang 

cocok untuk sistem biogas sederhana (Rahayu dkk., 2008). 

4. Biogas merupakan bahan bakar gas (biofuel) dan bahan bakar yang dapat 

diperbaharui (renewable fuel) yang dihasilkan secara anaerobic digestion atau 

fermentasi anaerob dari bahan organik dengan bantuan bakteri metana seperti 

Methanobacterium sp (Priyadi dan Subiyanta, 2016). 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa biogas adalah suatu 

jenis gas yang bisa dibakar bahkan mudah dibakar, yang diproduksi melalui proses 

fermentasi anaerobik bahan organik seperti kotoran hewan, tumbuhan dan manusia 

oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester.  Priyadi dan Subiyanta 

(2016) menyatakan bahwa bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan biogas yaitu bahan biodegradable seperti biomassa (bahan organik 

bukan fosil), kotoran, sampah padat hasil aktivitas perkotaan dan lain-lain.  Akan 

tetapi, biogas biasanya dibuat dari kotoran ternak seperti sapi, kerbau, kambing, 

kuda, dan lain-lain.  

 

Biogas dapat dihasilkan dengan menggunakan pembangkit biogas yang disebut 

biodigester.  Menurut Sunaryo (2014), jenis bahan organik yang diproses dalam 

digester sangat mempengaruhi produktifitas sistem biogas disamping parameter-

parameter lain seperti temperatur digester, pH, tekanan dan kelembaban udara. 

Salah satu cara menentukan bahan organik yang sesuai untuk menjadi bahan 

masukan sistem biogas adalah dengan mengetahui perbandingan Karbon (C) dan 
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Nitrogen (N) atau disebut rasio C/N.  Beberapa percobaan yang telah dilakukan 

oleh ISAT menunjukkan bahwa aktifitas metabolisme dari bakteri methanogenik 

akan optimal pada nilai rasio C/N sekitar 8-20.  Sedangkan menurut Wahyuni 

(2011) rasio optimum untuk digester anaerobik berkisar 25-30.  Jika C/N terlalu 

tinggi, nitrogen akan dikonsumsi dengan cepat oleh bakteri metanogen untuk 

memenuhi kebutuhan pertumbuhannya dan hanya sedikit yang bereaksi dengan 

karbon akibatnya gas yang dihasilkan menjadi rendah.  Sebaliknya jika C/N rendah, 

nitrogen akan dibebaskan dan berakumulasi dalam bentuk amonia (NH4).  Kotoran 

ternak sapi mempunyai rasio C/N sekitar 24.  Sedangkan kotoran kambing memiliki 

rasio C/N yang lebih rendah, yaitu 12 (Haryati, 2006). 

 

Sistem produksi biogas dengan menggunakan digester juga mempunyai beberapa 

keuntungan seperti (a) mengurangi pengaruh gas rumah kaca, (b) mengurangi 

polusi bau yang tidak sedap, (c) sebagai pupuk dan (d) produksi daya dan panas 

(Widodo dkk., 2006).  Pambudi (2008) menambahkan bahwa pengurangan 

pengaruh gas rumah kaca dalam sistem produksi biogas dikarenakan dengan 

menggunakan digester, kotoran sapi difermentasi menjadi gas metana.  Gas metana 

termasuk gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya 

fenomena pemanasan global.  Hastuti (2009) menyatakan bahwa gas metana (CH4) 

yang dihasilkan secara alami oleh kotoran yang menumpuk merupakan gas 

penyumbang terbesar pada efek rumah kaca, jumlah gas yang dihasilkan melebihi 

dari jumlah oksigen (O2) yang terdapat di atmosfer.  Selain itu, gas metana memiliki 

dampak 21 kali lebih tinggi dibandingkan gas karbondioksida (CO2).  Dengan 

sistem produksi biogas dengan menggunakan digester, dapat mengurangi emisi gas 

metana (CH4) yang dihasilkan pada dekomposisi bahan organik yang diproduksi 
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dari sektor pertanian dan peternakan.  Pengurangan gas metana secara lokal ini 

dapat berperan positif dalam upaya mengatasi masalah pemanasan global (efek 

rumah kaca) yang berakibat pada perubahan iklim global. 

 

2.3.2.    Proses Pembentukan Biogas 

 

Biogas dihasilkan pada proses pembusukan bahan organik oleh bakteri anaerobik 

pada kondisi tanpa udara atau yang disebut dengan digestifikasi anaerobik.  Ada 

dua jenis digestifikasi anaerobik, yaitu alamiah dan buatan, seperti terlihat pada   

Gambar 3 (Waskito, 2011). 
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Gambar 3. Proses digestifikasi anaerobik (Waskito, 2011). 
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2.3.2.1.   Proses Pembentukan Gas Metan Alamiah dalam Usus Sapi 

 

Pembentukan gas pada hewan pemamah biak seperti halnya sapi, terjadi di dalam 

lambung dan berlangsung bersamaan dengan proses pencernaan makanan.  Di 

dalam lambung, bahan-bahan berselulosa dari rumput-rumputan atau bahan lain 

yang menjadi makanan hewan pemamah biak dengan penambahan air diubah 

menjadi asam organik.  Asam organik ini selanjutnya diurai secara anaerob menjadi 

gas metan dan karbondioksida (Diana, 2017).  

Proses pembuatan gas metan secara anaerob melibatkan interaksi kompleks dari 

sejumlah bakteri yang berbeda, protozoa maupun jamur.  Beberapa bakteri yang 

terlibat adalah Bacteroides, Clostridium butyrinum, Escericia coli dan beberapa 

bakteri usus lainnya, Methanobacterium, dan Methanobacillus.  Dua bakteri 

terakhir merupakan bakteri utama penghasil metan dan hidup secara anaerob. 

Proses pembuatan metan ini terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu :  

1. Hidrolisis secara enzimatik, bahan-bahan organik tak larut menjadi bahan-bahan 

organik dapat larut.  Enzim utama yang terlibat adalah selulase yang 

menguraikan selulosa.  

2. Perubahan bahan-bahan organik dapat larut menjadi asam organik. 

Pembentukan asam organik ini terjadi dengan bantuan bakteri non 

methanogenik, protozoa dan jamur.  

3. Perubahan asam organik menjadi gas metan dan karbondioksida.  Proses 

perubahan ini dapat terjadi karena adanya bantuan bakteri Metanogenik 

(Methanobacterium dan Methanobacillus).  
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Keseluruhan reaksi perubahan bahan organik menjadi gas metan dan 

karbondioksida dapat dituliskan dengan persamaan reaksi sebagai berikut :  

(C6H10O5)n + nH2O                  3n CO2 + 3n CH4                (Diana, 2017) 

 

Persamaan di atas berlaku bila yang menjadi substrat adalah selulosa.  Untuk 

substrat yang berupa senyawa organik kompleks, seperti lignin dan tanin dan 

senyawa polimer aromatik lainnya, pembentukan gas metan tidak melalui reaksi 

seperti di atas.  Substrat yang berupa senyawa aromatik yang lebih sederhana 

melalui aktifitas aerobik beberapa enzim ekstraselular yang dihasilkan oleh 

sejumlah mikroorganisme.  Senyawa-senyawa aromatik sederhana ini umumnya 

Benzenoid.  Selanjutnya, senyawa benzenoid ini melalui aktifitas bakteri 

metaorganik, seperti Methanobacterium formicum dan Methanospirilum hungati, 

secara anaerob diubah menjadi gas metan dan karbondioksida.  Proses perubahan 

ini terjadi melalui tahapan reaksi seperti berikut :  

 

                                

 

 

 

 

 

 

           

Secara singkat reaksi keseluruhan di atas dapat disederhanakan menjadi :  

 

 

 

               

4 C6H5 COOH + 24 H2 O               12 CH3COOH + 4 HCOOH + 8 H2 

                                 4 COOH                4 CO2 + H2 

                          3 CO2 + 12 H2                       3 CH4 + 6 H2O 

12 CH3COOH               12 CH4 + 12 CO2 

4 C6H5 COOH + 18 H2O                15 CH4 + CO2 
 

(Diana, 2017) 

(Diana, 2017) 
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2.3.2.2.    Proses Pembentukan Biogas dalam Digester 

 

 

A.  Prinsip dasar teknologi biogas dalam digester 

 

Proses pembentukan biogas dalam digester merupakan proses pembentukan biogas 

secara buatan (tidak alamiah).  Pembentukan biogas ini memanfaatkan teknologi 

yang kemudian dikenal dengan teknologi biogas.  Prinsip dasar teknologi biogas 

adalah proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi 

tanpa oksigen (anaerob) untuk menghasilkan campuran dari beberapa gas, seperti 

metan dan CO2.  Gas methan adalah gas yang mengandung satu atom C dan 4 atom 

H yang memiliki sifat mudah terbakar (Meynell, 1976). 

 

Biogas dihasilkan dengan bantuan bakteri metanogen atau metanogenik.  Bakteri 

ini secara alami terdapat dalam limbah yang mengandung bahan organik, seperti 

limbah ternak dan sampah organik.  Proses tersebut dikenal dengan istilah 

anaerobic digestion atau pencernaan secara anaerob. Biogas diproduksi 

menggunakan alat yang disebut reaktor biogas (digester) yang dirancang agar kedap 

udara (anaerobik), sehingga proses penguraian oleh mikroorganisme dapat berjalan 

secara optimal.  Material organik yang terkumpul pada digester (bioreactor) akan 

diuraikan menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. 

Tahap pertama material organik akan didegradasi menjadi asam-asam rantai pendek 

dengan bantuan bakteri pembentuk asam.  Bakteri ini akan menguraikan substrat 

pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi.  Hidrolisis yaitu penguraian senyawa 

kompleks atau senyawa rantai panjang seperti lemak, protein, karbohidrat menjadi 

senyawa yang sederhana.  Sedangkan asidifikasi yaitu pembentukan asam dari 
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senyawa sederhana.   Setelah material organik berubah menjadi menjadi asam-

asam, maka tahap selanjutnya dari proses anaerobic digestion adalah pembentukan 

gas metana dengan bantuan bakteri pembentuk metana seperti methanococus, 

methanosarcina, methano bacterium.   Perkembangan proses anaerobic digestion 

telah berhasil pada banyak aplikasi.  Proses ini memiliki kemampuan untuk 

mengolah sampah/limbah yang keberadaannya melimpah dan tidak bermanfaat 

menjadi produk yang lebih bernilai.   Aplikasi anaerobic digestion telah berhasil 

pada pengolahan limbah industri, limbah pertanian limbah peternakan dan 

municipal solid waste (MSW). 

 

B.  Mikroorganisme Pembantu 

 

Mikroorganisme yang membantu proses fermentasi bahan organik hingga terbentuk 

biogas dikenal dengan sebutan bakteri metanogenik.  Bakteri ini berfungsi 

merombak bahan organik dan menghasilkan gas metan dalam kondisi anaerobik. 

Bakteri metanogenik terdapat secara alami di kotoran isi rumen ternak dan kotoran 

manusia.  Selain terkandung di dalam kotoran, bakteri metanogenik juga dapat 

berupa bakteri metanogenik cair dan bakteri metanogenik padat yang ditambahkan 

ke dalam bahan organik.  Penambahan bakteri ini bertujuan untuk mempercepat 

proses perombakan dan pembentukan biogas.  Menurut Wahyuni (2011), ada tiga 

kelompok bakteri yang berperan dalam pembentukan biogas, yaitu :  

1.  Kelompok bakteri fermentatif : Steptococci, bacteriodes dan Enterobactericeae.  

2.  Kelompok bakteri asetogenik : Desulfovibrio.  

3. Kelompok bakteri metana : Methanobacterium, Methanobacellus dan  

    Methanococcus. 
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C.  Proses Konversi Bahan Organik menjadi Metana (Anaerobic Digestion) 

 

Senyawa organik yang ada dalam air limbah merupakan bagian terpenting dalam 

teknik sanitasi.   Berbagai mikroorganisme yang ada dalam air limbah atau di badan 

air akan berinteraksi dengan senyawa organik.   Dari hasil interaksi ini dapat sebagai 

sumber energi atau sumber bahan untuk menghasilkan sintesis senyawa yang baru.  

Pemanfaatan bahan organik oleh mikroorganisme yang disebut metabolism. 

Reaksi biokimia yang menghasilkan energi dalam asimilasi senyawa organik dan 

produksi produk akhir yang stabil disebut katabolisme, dan hasil sintesis materi 

senyawa yang baru disebut anabolisme.  Untuk dapat menggambarkan proses 

metabolism yang terjadi dalam proses lumpur aktif, maka perlu menentukan 

parameter kuantitatif yang cukup menjelaskan konsentrasi senyawa organik yang 

ada dalam air limbah dan menetapkan katabolic yang berbeda dan proses anabolic 

yang mungkin terjadi. 

Dengan banyaknya jenis pencemar lingkungan yang berbeda, mengakibatkan 

proses pengendalian tidak efisien jika penanganannya harus dilakukan secara 

bagian-perbagian dari pencemar tersebut.  Oleh sebab itu konsep bahan organik 

dapat dijadikan sebagai indikator untuk konsentrasi gabungan dari semua senyawa 

organik yang ada dalam air limbah.  Supriyanto (2016) mengatakan bahwa untuk 

mengukur jumlah ataupun konsentrasi bahan organik dapat dilakukan dengan dua 

cara pengujian yaitu : Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen 

Demand (COD). 

Proses konversi bahan organik menjadi gas metana dilakukan secara fermentasi 

anaerob.  Secara umum proses pembentukan biogas adalah sebagai berikut : 
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Bahan Organik                                                               CH4+CO2+ H2+NH3+H2S 

(Wahyuni, 2011) 

Proses pencernaan anaerob ini dapat dibagi dalam dua fase yaitu fase asam (acid 

phase) dan fase gas/metan (gas/methane phase) seperti pada Gambar 4.  Menurut 

Aslanzadeh (2014), pembentukan metana pada proses fermentasi anaerob 

melibatkan empat tahap berbeda, yaitu : hidrolisis, acidogenesis, acetogenesis dan 

metanogenesis.  Tahap pembentukan metana pada proses fermentasi anaerob dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pemisahan fase sistem pencernaan anaerobik (Adekunle dan        

Okolie, 2015). 
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Gambar 5. Tahap pembentukan metana pada proses fermentasi biogas 

(Al Seadi et al, 2008). 
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 1.  Hidrolisis 

 

Tahap hidrolisis dimulai dengan penguraian bahan-bahan organik kompleks yang 

mudah larut atau senyawa rantai panjang seperti lemak, protein dan karbohidrat 

menjadi senyawa yang lebih sederhana.  Tahap hidrolisis juga diartikan sebagai 

perubahan struktur bentuk polimer menjadi bentuk monomer.  Senyawa-senyawa 

monomer hasil penguraian diantaranya gula sederhana, asam amino dan asam 

lemak.  Biasanya, senyawa tersebut dimanfaatkan oleh bakteri yang melakukan 

fermentasi sebagai sumber karbon dan energi.  Hidrolisis dilakukan oleh bakteri 

dari kelompok anaerob relatif genera: Streptococcus, Enterobacterium.  

(C6H10O5)n + nH2O               n (C6H12O6                    (Wahyuni, 2011) 

 

2.  Acidogenesis 

 

Selama tahap ini, bakteri pengasam mengkonversi zat kimia yang larut dalam air, 

termasuk produk hidrolisis rantai pendek asam organik (format, asetat, propionate, 

butirat, pentanoik), alkohol (methanol, etanol), aldehid, karbon dioksida dan 

hidrogen.  Dari dekomposisi protein, asam amino dan peptide dapat dijadikan 

sumber makanan yang akan dirubah menjadi sumber energi bagi mikroorganisme 

anaerobik.  Acidogenesis akan berlangsung secara dua arah karena efek dari 

berbagai populasi mikroorganisme.   Proses ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 

hidrigenasi dan dehidrogenasi.   Jalur dasar transformasi perombakan bahan organik 

akan menghasilkan asetat, CO2 dan H2, sedangkan produk acidogenesis lainnya 

berperan untuk meningkatkan proses perombakan bahan organik kembali.  

Sebagian hasil dari transformasi oleh bakteri metanogen dapat langsung 

menghasilkan produk baru (metana) dan sebagian lagi dapat dijadikan sumber 
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energi.  Akumulasi elektron oleh senyawa, seperti laktat, etanol, propionate, butirat, 

asam lemak volatil yang lebih tinggi adalah respon bakteri terhadap peningkatan 

konsentrasi hidrogen dalam larutan.  Substrat yang baru masuk dalam sistem tidak 

dapat digunakan secara langsung oleh bakteri metanogen dan harus dikonversi oleh 

bakteri obligatif yang memproduksi hidrogen dalam proses yang disebut 

acetogenesis. Diantara produk acidogenesis, ammonia dan hydrogen sulfide 

memberikan bau yang tidak sedap (Ntaikou et al. 2010; Classen et al., 1999; 

Conrad, 1999). Bakteri fase asam termasuk anaerob fakultatif menggunakan 

oksigen sengaja diperkenalkan ke dalam proses, menciptakan kondisi yang 

menguntungkan bagi perkembangan anaerob genera berikut: Pseudomonas, 

Bacillus, Clostridium, Micrococcus atau Falvobacterium. 

3.  Acetogenesis 

Dalam proses ini, bakteri asetat termasuk dari genera Syntrophomonas dan 

Syntrophobacter yang mengkonversi produk asam ke fase asetat dan hidrogen yang 

dapat digunakan oleh bakteri metanogen (Schink, 1997).  Bakteri 

Methanobacterium suboxydans berfungsi untuk dekomposisi asam pentanoat 

menjadi asam propionate, sedangkan Methanobacterium propionicum 

menyumbang dekomposisi asam propionat menjadi asam asetat.  Akibat dari 

acetogenesis, hidrogen akan dilepaskan sehingga menimbulkan efek beracun pada 

mikroorganisme yang melaksanakan proses dekomposisi.  Oleh karena itu, suatu 

simbiosis diperlukan untuk bakteri acetogenik dengan bakteri metana autotroph 

menggunakan hidrogen, selanjutnya disebut syntrophy (Schink, 1997; De Bok et 

al., 2005).  Acetogenesis adalah fase yang menggambarkan efisiensi produksi 

biogas, karena sekitar 70% dari metana muncuk diproses reduksi asetat.  Akibatnya, 
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asetat yang merupakan produk setengah jadi menjadi kunci utama dari proses 

pembentukan metana.  Dalam fase acetogenesis sekitar 25% dari asetat terbentuk 

dan sekitar 11% hidrogen yang dihasilkan dalam proses degradasi dijadikan limbah. 

4.  Metanogenesis 

 

Tchobanoglous et al. (2003) menjelaskan bahwa metanogenesis ialah proses 

pembentukan gas metan dengan bantuan bakteri Metanogen seperti 

Mathanobacterium, Mathanobacillus, Methanosacaria, dan Methanococcus.  

Tahap ini mengubah asam-asam lemak rantai pendek menjadi H2, CO2, dan asetat.  

Asetat akan mengalami dekarboksilasi dan reduksi CO2, kemudian bersama-sama 

dengan H2 dan CO2 menghasilkan produk akhir, yaitu metan (CH4) dan 

karbondioksida (CO2).  Metanogen adalah jenis mikroorganisme yang 

menghasilkan metana sebagai produk sampingan dari metabolism dalam kondisi 

oksigen yang sangat rendah.  Metanogen diklasifikasikan sebagai Archaea, berbeda 

dari bakteri.  Metanogen sering ditemukan dalam rawa dan lahan basah lainnya, 

dimana metana yang dihasilkan dikenal sebagai “gas rawa”.  Metanogen juga ada 

dalam perut beberapa hewan, termasuk sapi dan manusia.  Metanogen tidak 

memerlukan oksigen dalam reaksi metanogenesis, dan dalam beberapa kasus, 

bahkan tidak bisa bertahan di oksigen, meskipun mereka mungkin dapat mentolerir 

kehadirannya untuk waktu yang berkelanjutan.  Metanogen adalah kelompok yang 

sangat beragam.  Mereka menggunakan sumber karbon, seperti karbon dioksida 

atau asetat, untuk mendorong metabolisme mereka, yang disebut metanogenesis, 

bersama dengan hidrogen sebagai agen pereduksi.  Oleh karena itu, mereka 

memiliki manfaat ekologis membuang kelebihan hidrogen dan karbon dari 

lingkungan anaerobik. 
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Methanogenic Bacteria 

(Supriyanto, 2016) 

Berikut reaksi yang dapat terjadi pada tahap metanogenesis : 

 

  Asam Asetat                                   Metana + Karbondioksida 

                                     

 

 

 

   4H2 + CO2                                     CH4 + 2H2O 

   4HCOOH                                      CH4 +3CO2 + 2H2O 

   CH3COOH                                    CH4 + CO2 

   CH3CH2COOH + ½ H2O                                  7/4 CH4 + CO2 

   4CH3OH                                   3CH4 + CO2 + 2H2O 

   CH3(CH2)2COOH + 2H2O + CO2                                   CH3COOH + CH4 

   4CO + 2H2O                                  CH4 + 3CO2 

   4(CH3)N+ 6H2O                                   9CH4 + 3CO2 + 4NH3 

 

Berdasarkan reaksi tersebut, pembentukan asam asetat akan menjadi metana dan 

karbon dioksida.  Perombakan COD pada proses fermentasi akan digantikan oleh 

oksigen untuk mengurangi COD pada proses anaerobik.  Dengan demikian secara 

stoikiometri COD setara dengan jumlah metana yang dihasilkan atau besarnya nilai 

COD untuk merubah menjadi metan setara dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan 

untuk pembentukan karbon dioksida  dan air : 

                     CH4
+ + 2O2                  CO2 + 2H2O  

 

 

 

Hidrogen + Karbondioksida                                    Metana + Air 
Methanogenic Bacteria 

(Al Seadi et al., 2008) 

(Wahyuni, 2011) 
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D. Komposisi  Biogas 

 

 

Komposisi biogas yang dihasilkan biodigister sebagian besar terdiri dari 50-70% 

methan (CH4), 30-45%, karbondioksida (CO2) dan gas lainnya dalam jumlah kecil 

seperti H2S.  Gas dalam biogas yang dapat berperan sebagai bahan bakar yaitu gas 

metana (CH4), gas Hidrogen (H2), dan gas Karbon monoksida (CO).  Dinyatakan 

pula bahwa gas bio memiliki nilai kalorinya cukup tinggi, yaitu dalam kisaran 

4.800-6.700 Kcal/m3, dimana gas methana murni (100%) mempunyai nilai kalori 

8.900 Kcal/m3.  Kisaran komposisi gas dalam gasbio dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Komposisi gas dalam gasbio. 

 

No. Gas Hadi (1981) Price (1981) 

1. Methan (CH4) 54 – 70 65 – 75 

2. Karbondioksida (CO2) 27 – 35 25 – 30 

3. Nitrogen (N2) 0.5 – 2.0 Kurang dari 1.0 

4. Hidrogen (H2) - Kurang dari 1.0 

5. Karbon monoksida (CO) 0.1 - 

6. Hidrogen Sulfida (H2S) kecil Kurang dari 1.0 

Sumber : United Nations (1978) dalam Wahyuni (2011)  

 

 

Kesetaraan biogas dengan sumber energi lain, yaitu 1 m3 biogas setara dengan; 

elpiji 0,46 kg, 0,62 liter minyak tanah, 0,52 liter minyak solar, 0,80 liter minyak 

bensin, 1,50 m3 gas kota dan 3,50 kg kayu bakar.  Menurut GTZ (1997), dengan 

asumsi seekor sapi dewasa rata-rata menghasilkan kurang lebih 10 kg kotoran sapi 

setiap hari maka untuk menghasilkan 1 m3 gas bio, diperlukan kira-kira 20 kg 

kotoran sapi.  Jadi dalam sehari 1 ekor sapi menghasilkan 0,45 m3 gas bio atau 1 kg 

kotoran sapi menghasilkan kurang lebih 0,05 m3 gas bio. Dalam penggunaan sehari-

hari, untuk memasak air 1 liter, dibutuhkan 40 lt (0,04 m3) gas bio, dalam waktu 10 
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menit.  Untuk menanak ½ kg beras, dibutuhkan rata-rata 0,15 m3 gas bio, dalam 30 

menit.  Penggunaan sehari-hari dalam rumah tangga dibutuhkan rata-rata 3 m3 gas.  

 

 

2.4.   Jenis-jenis Reaktor/Anaerobic Digester 

 

  

Ada berbagai jenis reaktor/anaerobic digester yang menghasilkan panas dari bahan 

biomassa yaitu :  

 

A. Complete Mix Digester 

Complete Mix adalah sistem berteknologi maju yang dirancang untuk 

memaksimalkan kuantitas dan kualitas produksi biogas (Anonim c, 2013). 

Hamilton (2012) mengatakan bahwa complete mix pada dasarnya adalah sebuah 

tangki dimana kotoran dipanaskan dan dicampur dengan mikroorganisme massa 

aktif.  Pada tangki ini, cairan yang masuk ke dalam digester jumlahnya sama dengan 

cairan yang keluar.  Metana yang dibentuk oleh mikroorganisme mengalir keluar 

digester dengan digantikan oleh cairan. 

Wahyuni (2011) mengatakan bahwa digester ini berupa tangki yang terbuat dari 

baja yang diinstalasi diatas atau terkubur dibawah tanah.  Biasanya berupa wadah 

berbentuk lingkaran besar.  Umumnya, complete mix digester cocok untuk 

menampung bahan baku dalam jumlah banyak dengan kandungan padatan antara 

3-10%.  Tangki tersebut dilengkapi dengan alat pemanas dan pengaduk mekanik 

sehingga bahan akan teraduk secara merata dan terhindar dari pengendapan selama 

proses fermentasi.  Gas yang dihasilkan akan terakumulasi di bagian atas digester, 

kemudian akan disalurkan melalui pipa.  Kekurangannya, digester jenis ini 
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memerlukan biaya pembuatan, operasional dan pemeliharaan yang mahal.  Bentuk 

complete mix digester dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

 

Gambar 6. Complete Mix Digester (Wahyuni, 2011). 

 

 

B. Plug Flow Digester 

 

 

Pada dasarnya plug flow digester sama dengan complete mix digester dimana 

kotoran yang masuk ke dalam digester untuk memenuhi volume digester sama 

jumlahnya dengan material yang keluar.  Namun, isi kotoran dari plug flow digester 

cukup tebal untuk menjaga partikel agar tidak menetap di bagian bawah.  Hanya 

terjadi sedikit pencampuran dalam digester ini sehingga kotoran bergerak melalui 

digester sebagai plug, karenanya digester ini dinamakan plug flow (Hamilton, 

2012).  

Wahyuni (2011) mengatakan bahwa plug flow digester biasanya berbentuk persegi 

panjang, kedap air, dan memiliki tutup yang dapat diubah.  Cocok untuk limbah 

yang berasal dari kotoran ruminansia dengan kandungan padat 11 – 13 %.  Ciri khas 

digester ini adalah memiliki tempat pengumpulan kotoran atau bahan, tempat 
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pencampuran dan tangki digester.  Bahan baku dimasukkan dari salah satu sisi dan 

mendorong keluar buangan yang telah terfermentasi di sisi lainnya.  Gas yang 

dihasilkan akan terperangkap di bagian bawah penutup, kemudian disalurkan 

melalui pipa yang berada di bawah penutup menuju generator.  Plug flow digester 

dapat dilihat pada Gambar 7.  

 

 
 

Gambar 7. Plug Flow Digester (Wahyuni, 2011). 

 

 

Digester jenis ini memerlukan pemeliharaan yang minimal. Selain itu, pengaturan 

suhu dapat lebih  mudah karena panas buangan dari mesin generator dapat 

digunakan untuk memanasi digester. Sirkulasi tersebut dapat menghasilkan suhu 

digester 25 – 40oC yang cocok bagi pertumbuhan bakteri metanogen. Kotoran 

ternak yang dapat diproses sampai dengan 8.000 galon (33.280 m3) yang dihasilkan 

oleh sekitar 500 ekor sapi perah. Digester ini cocok digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan listrik dan pemanas. 

 

C. Digester Bak Tertutup (Covered Lagoon Digester) 

 

Digester bak tertutup merupakan kolam penampung bahan baku dengan desain 

sederhana yang digunakan untuk kotoran cair dengan kandungan padat kurang dari 
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3%.  Sesuai dengan namanya, digester ini dilengkapi penutup yang berfungsi 

sebagai penangkap gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi.  Gas yang 

dihasilkan akan terperangkap di bawah tutup, kemudian akan disalurkan melalui 

pipa.  Dilihat dari segi biaya, digester ini merupakan digester yang termurah. 

Namun kekurangannya, digester ini membutuhkan kolam yang besar dan suhu yang 

hangat sehingga tidak cocok untuk daerah dingin (Wahyuni, 2011).  Anonim c 

(2013) menambahkan bahwasanya covered lagoon digunakan untuk produksi 

energi pada suhu hangat tetapi terbatas pada kontrol bau pada suhu yang lebih 

dingin.  Di musim panas ketika kolam penampung dipanaskan, produksinya 35% 

lebih tinggi daripada di musim dingin.  Hal lain yang harus diperhatikan adalah 

paling tidak dibutuhkan waktu 2-3 tahun agar Cover Lagoon stabil dan 

menghasilkan biogas secara konsisten. Digester bak tertutup (Covered Lagoon 

Digester) dapat dilihat pada Gambar 8.  

 

 
 

 

Gambar 8. Digester Bak Tertutup (Covered Lagoon Digester) (Wahyuni, 2011). 
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2.5.   Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 

Menurut Marimin (2004), metode perbandingan eksponensial (MPE) merupakan 

salah satu metode pengambilan keputusan yang mengkuantifikasikan pendapat 

seseorang atau lebih dalam skala tertentu.  Pada prinsipnya MPE merupakan 

metode skoring terhadap  pilihan yang ada.  Perbedaan nilai antar kriteria dapat 

dibedakan tergantung kepada kemampuan orang yang menilai dengan perhitungan 

secara eksponensial.  

 

Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam pemilihan keputusan dengan MPE 

antara lain :  

1. Penentuan semua alternatif keputusan 

2. Penyusunan kriteria-kriteria keputusan yang akan dievaluasi 

3. Penentuan derajat kepentingan relatif setiap kriteria keputusan 

4. Penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria dengan pemberian skor 

5. Pemeringkatan nilai yang diperoleh dari setiap alternatif keputusan berdasarkan 

nilai total atau skornya 

Formulasi penghitungan total nilai setiap pilihan keputusan adalah sebagai berikut:  

 

 

Keterangan: 

TNi = Total Nilai Alternatif Ke- 

Vij  = derajat kepentingan relatif kriteria ke-j pada keputusan ke-i, yang dapat  

 dinyatakan dengan skala ordinal (1,2,3,4,5)  

Bj  =  derajat kepentingan kriteria keputusan, yang dinyatakan dengan bobot  

m   =  jumlah kriteria keputusan 

      m 

Total nilai (Tni) = ∑  (Vij)Bj 

                             j=i 
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2.6.   Analisa Kelayakan Agroidustri 

Kadariah et al. (1999) dan Sutojo (2000) menyatakan bahwa studi kelayakan adalah 

berupa kajian terhadap keadaan dan prospek suatu pabrik sebelum didirikan, yang 

diukur berdasarkan aspek-aspek tertentu, yaitu aspek teknis, manajerial dan 

administratif, organisasi, pemasaran, finansial dan aspek ekonomi.  Ibrahim (2009) 

menambahkan bahwa kajian terhadap keadaan dan prospek suatu pabrik juga 

memerlukan analisis terhadap aspek lingkungan, legalitas serta aspek sosial dan 

ekonomi.  Aspek-aspek tersebut biasanya dianalisis dengan teknik-teknik tertentu 

dengan mempertimbangkan manfaat bagi industri tersebut. 

Studi kelayakan biasanya merupakan suatu kajian yang dilakukan karena adanya 

perencanaan suatu industri yang melibatkan sejumlah investasi yang besar.  Dimana 

perencanaan ini harus jelas, tepat, lengkap, terarah, efektif dan efisien sehingga 

perlu dilakukan kajian lanjutan melalui suatu kajian studi kelayakan.  Kusnadi 

(1998) mengungkapkan, studi kelayakan usaha merupakan suatu pengkajian secara 

sistematis dan suatu gagasan atau rencana usaha, baik usaha baru maupun 

pengembangan usaha yang sudah ada dari berbagai aspek yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut.  Kajian ini penting karena setiap 

kegiatan usaha baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tidak selalu 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  Kemungkinan gagalnya suatu usaha 

terjadi karena melibatkan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha 

tersebut.  Oleh karena itu, sangat penting dilakukan kajian secara sistematis 

terhadap semua faktor sebelum melakukan suatu kegiatan atau usaha. 

 



39 
 

 
 

Tahapan studi kelayakan meliputi: 

 Tahapan Identifikasi 

Tahap ini diawali dengan penentuan ide yang berdasarkan pada pemikiran yang 

masuk akal tentang adanya peluang usaha. 

 Tahapan Seleksi Pendahuluan 

Tahap identifikasi akan menghasilkan sejumlah alternatif usaha.  Sejumlah 

alternatif usaha yang ada, selanjutnya akan diadakan penilaian pendahuluan 

untuk menentukan usaha-usaha mana yang paling mungkin menjadi penghambat 

dan pendukung dipilihnya suatu usaha.  Hal-hal yang menjadi pertimbangan 

adalah : 

a. Jumlah modal dan sumbernya, 

b. Ketersediaan bahan baku dan sisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, 

c. Ketersediaan tenaga ahli, dan 

d. Prospek pemasaran produk 

 Tahapan Pengkajian 

Tahap ini merupakan penilaian secara lebih mendalam terhadap beberapa aspek 

suatu usaha yang berhasil terpilih pada seleksi pendahuluan.  Aspek kajiannya 

meliputi aspek pasar, teknis dan teknologis, ekonomi dan finansial serta aspek 

manajerial dan yuridis. Hasil analisis ini akan memberikan petunjuk untuk 

memutuskan pakah rencana usaha tersebut dapat dilanjutkan dengan tahapan 

pelaksanaan selanjutnya. 
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 Tahap Penilaian 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyusunan suatu rencana usaha yaitu 

mengimplementasikan segala sesuatu yang telah dirumuskan dalam rencana 

usaha. 

 Tahapan Evaluasi 

Menurut Kusnadi (1998), tahapan evaluasi ini dilakukan melalui penilaian 

terhadap keberhasilan atau kegagalan usaha yang sedang atau sudah dilakukan. 

Hasil evaluasi akan menjadi masukan berharga bagi para pengusaha, pemilik 

modal dan pemerintah di dalam memilih usaha yang sejenis di masa yang akan 

datang.  Kajian terhadap keadaan dan prospek suatu industri akan dilakukan atas 

aspek-aspek tertentu, yaitu aspek produksi, aspek teknis, aspek manajerial dan 

aspek administratif, aspek organisasi, aspek pemasaran, aspek finansial dan 

aspek ekonomi.  Aspek-aspek tersebut biasanya dianalisis dengan teknik-teknik 

tertentu dengan mempertimbangkan manfaat bagi industi tersebut. 

 

A. Aspek Pasar dan Pemasaran 

 

 

Aspek ini adalah aspek yang pertama kali harus dikaji karena merupakan aspek 

yang penting untuk menentukan permintaan pasar dan jumlahnya.  Akhir dari 

analisis pasar yang terpenting adalah menentukan jumlah produk yang mampu 

terserap oleh pasar.  Analisis pasar dan pemasaran dilakukan untuk mengetahui 

posisi produk di mata konsumen, jumlah permintaan masa lalu dan sekarang.  

Untuk dapat menentukan proses pasar dilakukan dengan melihat kecenderungan 

tingkat permintaan melalui metode peramalan. 
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Kusnadi (1998) mengutarakan, aspek ini mendahului aspek-aspek lain karena di 

dalam merencanakan usaha yang perlu dipikirkan pertama kali adalah permintaan 

pasar dan jumlahnya.  Akhir dan analisis pasar yang terpenting adalah menentukan 

jumlah produk yang mampu diserap oleh pasar.  Persoalan ini menjadi tidak 

sederhana mengingat banyak faktor yang dapat menentukan kemampuan pasar 

dalam menyerap produk tersebut. 

 

Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui posisi produk di mata pelanggan, 

jumlah permintaan di masa lalu dan sekarang.  Prospek pasar dapat ditentukan 

dengan melihat kecenderungan tingkat permintaan melalui metode peramalan 

kuantitatif.  Machfud (1999) menyatakan metode peramalan merupakan suatu 

teknik untuk menduga hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 

 

Analisa aspek pasar dan pemasaran terhadap suatu proyek ditujukan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai pasar potensial yang tersedia untuk masa yang 

akan datang.   Pangsa pasar yang dapat diserap oleh proyek tersebut dari 

keseluruhan pasar potensial, perkembangan pangsa pasar tersebut di masa 

mendatang untuk mencapai pangsa pasar yang telah ditetapkan (Husnan dan 

Suwarsono, 1984).  Persaingan dan peranan pemerintah dalam menunjang 

perkembangan pemasaran produk juga termasuk ke dalam aspek pasar dan 

pemasaran (Sutojo, 2000). 

 

Peramalan permintaan diperlukan untuk mengetahui gambaran tentang potensi 

pasar.  Teknik untuk meramalkan permintaan, salah satunya, adalah dengan teknik 

time series.  Hasil yang didapatkan pada teknik ini akan lebih akurat jika keadaan 

di masa mendatang cukup stabil.  Metode pada teknik time series disesuaikan 
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dengan jenis data yang ada.  Metode trend linier adalah metode yang sesuai untuk 

data yang mempunyai pola kecenderungan (Suratman, 2001). 

 

B. Aspek Teknis dan Teknologi 

 

 

Teknologi yang efektif dapat mempengaruhi dua hal yang penting, yaitu 

memberikan keuntungan pasar dengan memberikan nilai tambah terhadap suatu 

produk dan memberikan keuntungan penghematan biaya dengan menggunakan 

keseluruhan sistem yang ekonomis (Shtub et al., 1994).  Kajian tentang input bahan 

baku meliputi kemampuan kapasitas industri dan trend harga dari material untuk 

masa sekarang dan proyeksinya (UNIDO, 1978).  Kajian aspek teknis dan teknologi 

menitikberatkan pada penilaian atas kelayakan proyek dari sisi teknis dan teknologi 

yang mencakup penentuan lokasi  proyek, penentuan model bangunan, pemilihan 

mesin dan peralatan serta teknologi, penentuan lay out dan penentuan skala operasi 

(Suratman, 2001). 

Penentuan skala operasi (luas produksi) adalah bergantung pada kemnungkinan 

perkembangan pangsa pasar (market share) yang dapat diraih, kapasitas mesin dan 

kapasitas yang dimiliki perusahaan.  Penentuan model bangunan harus disesuaikan 

dengan jenis aktifitas perusahaan dan pertimbangan-pertimbangan biaya, keamanan 

dan kenyamanan, kebutuhan ruangan dan sistem komunikasi.  Pemilihan mesin 

peralatan dan teknologi harus ada kesesuaian, serta perlu dipertimbangkan berbagai 

faktor seperti tersedianya suku cadang, kemampuan sumber daya manusia dan 

sebagainya.  Kajian penentuan layout yang terpenting adalah dapat memenuhi 

tujuan utamanya, yakni optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga 

nilai yang diciptakan oleh sistem produksi maksimal.  



43 
 

 
 

C. Aspek Manajemen Operasional 

 

Aspek manajemen mempelajari tentang manajemen dalam masa pembangunan 

proyek, manajemen dalam operasi seperti bentuk organisasi/badan usaha yang 

dipilih.  Aspek ini umumnya kurang mendapat perhatian dalam membuat kajian 

kelayakan.  Aspek ini sebenarnya merupakan kunci keberhasilan usaha nantinya 

yang dipegang oleh tenaga-tenaga manajerial dan operasional (Husnan dan 

Suwarsono, 1984).  Deskripsi tugas, tenaga kerja dan persyaratannya juga dibahas 

pada aspek ini (Sutojo, 2000). 

Tujuan kajian aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembangunan 

dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan, 

sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya.  Penentuan 

kapasitas produksi dan teknologi yang akan dikerjakan oleh pekerja, diperlukan 

untuk mementukan kebutuhan personil pada berbagai level manajemen, produksi 

dan aktivitas lain yang berhubungan.  Aspek manajemen melibatkan sumber daya 

manusia berikut jumlah, tugas dan wewenang yang diperlukan guna 

operasionalisasi pabrik secara keseluruhan. 

D. Aspek Finansial 

Aspek finansial mengkaji tentang keuntungan proyek (Sutojo, 2000).  Evaluasi 

finansial dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah dana yang diperlukan, baik 

untuk dana tetap maupun modal kerja awal.  Evaluasi aspek finansial juga 

mempelajari struktur pembiayaan serta sumber dana modal yang digunakan, berapa 

bagian dari jumlah kebutuhan dana tersebut yang wajar dibiayai dengan pinjaman 
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dari pihak ketiga, serta dari mana sumbernya dan berapa besarnya.  Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam analisa finansial yaitu diantaranya modal investasi, 

modal kerja dan penyusutan.  Analisis finansial suatu proyek memandang 

perbandingan pengeluaran uang dan perolehan keuntungan dari proyek tersebut 

(Kadariah et al., 1999).  Rencana proyek dapat dilanjutkan bila hasil analisis 

menunjukkan net benefit yang bernilai positif; bila sebaliknya yaitu bernilai negatif, 

maka rencana investasi tersebut sebaiknya dibatalkan.  Kusnadi (1998) 

menyampaikan, analisi finansial mencakup: 

1. Kebutuhan modal tetap 

Kebutuhan modal meliputi : (1) kebutuhan modal untuk aset tetap atau barang 

investasi berupa lahan, bangunan, kendaraan, mesin dan sebagainya, (2) kebutuhan 

modal untuk membiayai kegiatan pra operasional seperti percobaan, survey, 

perijinan dan keperluan sejenisnya, (3) kebutuhan modal kerja, yaitu modal yang 

harus selalu ada di perusahaan untuk menjaga agar perusahaan dapat beroperasi 

secara berkelanjutan. 

2. Biaya operasi (modal kerja) 

Biaya operasi berbeda untuk setiap jenis kegiatan usaha.  Biaya operasi meliputi 

biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead (pabrik), biaya 

administrasi (gaji dan alat tulis kantor), biaya pemasaran, penyusutan dan angsuran 

bunga. Biaya usaha dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

Pengelompokkan biaya usaha ini dimaksudkan untuk mempermudah penghitungan 

biaya. 
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3. Rugi – laba usaha 

Pernyataan rugi laba suatu perusahaan menyatakan keadaan penerimaan, biaya dan 

rugi laba perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

4. Kriteria kelayakan investasi 

 

Kriteria investasi yang digunakan antara lain : nilai sekarang (NPV), titik impas 

(BEP), periode pengembalian (PBP), net benefit-cost ratio (net B/C) tingkat 

pengembalian investasi (IRR) dan analisis sensitivitas. 

 

a. Net Present Value (NVP) 

Ibrahim (2009) mengatakan bahwa Net Present Value (NPV) adalah kriteria 

investasi yang banyak digunakan untuk mengukur apakah suatu proyek layak atau 

tidak untuk dijalankan.  Data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi dan 

pemeliharaan serta perkiraan manfaat/benefit dari proyek yang direncanakan akan 

diperlukan untuk menghitung NPV, dengan rumus berikut ini: 

                        n      
           NPV = ∑  NBi (1 +  i)n 

                      i=1       

 

keterangan: NBt = Net Benefit = Benefit - Cost 

 n     = tahun (waktu) 

 i      = suku bunga (discount factor) yang berlaku 

 

Dengan kriteria : 

 Apabila NPV > 0, maka usaha layak dan menguntungkan sehingga lebih baik 

diteruskan. 

 Apabila NPV = 0, maka usaha yang dijalankan tidak untung dan tidak rugi 

sehingga keputusan diserahkan kepada pengambil keputusan, apakah akan 

dilanjutkan atau tidak.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya
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 Apabila NPV<0, maka usaha tidak layak karena bila dilaksanakan akan 

merugikan. 

 

b. Internal Rate of Return (IRR) 

 

Menurut Kadariah et. al. (1999), IRR adalah untuk mencari tingkat bunga yang 

menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang, atau 

penerimaan kas, dengan mengeluarkan investasi awal, yaitu : 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

IRR = i + 
𝑵𝑷𝑽

𝑵𝑷𝑽𝟏−𝑵𝑷𝑽𝟐
 (i2 – i1) 

Keterangan : 

IRR  = Internal Rate Return 

i1  = Faktor diskonto tertinggi yang masih memberi NVP positif 

i2  = Faktor diskonto terendah yamg memberi NPV negatif 

NPV 1 = Net Present Value Positif 

NPV 2  = Net Present Value Negatif 

 

Dengan kriteria : 

IRR > tingkat bunga berlaku maka usaha layak dijalankan. 

IRR < tingkat bunga yang berlaku, maka usaha tidak layak dijalankan. 

 

 

c. Net Benefit-Cost Ratio (netB/C) atau Proyeksi Indeks (PI) 

 

Analisis yang dilakukan untuk menghitung PI adalah dengan menghitung melalui 

perbandingan antara nilai sekarang (present value) dari rencana penerimaan-

penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang (present 
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value) dari investasi yang telah dilaksanakan.  Jadi, profitability index dapat 

dihitung dengan membandingkan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar. 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

IP = 
𝑷𝑽 𝒌𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒔𝒖𝒌

𝑷𝑽 𝒌𝒂𝒔 𝒌𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓
 

 

Keterangan : 

PV kas masuk = Penerimaan pada tahun ke-t 

PV kas keluar = Biaya pada tahun ke-0 

Dengan kriteria : 

a. Jika Net B/C atau PI > 1, maka usaha layak dilakukan dan menguntungkan. 

Setiap pengeluaran akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar 

dibandingkan pengeluaran. 

b. Jika Net B/C atau PI = 1, maka usaha yang dilaksanakan impas. 

c. Jika Net B/C atau PI < 1, maka usaha tidak layak diteruskan karena tidak 

menguntungkan.  Setiap pengeluaran akan menghasilkan penerimaan lebih 

kecil dibandingkan pengeluaran. 

 

d. Pay Back Periode (PBP) 

 

Newnan (1990) menyatakan, pay back periode (PBP) adalah periode dari waktu 

yang dibutuhkan untuk mencapai profit atu keuntungan lainnya dari suatu investasi 

dimana nilainya sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pada investasi 

tersebut.  Secara sederhana, PBP dapat diartikan sebagai jangka waktu pada saat 

NPV sama dengan nol.  Nilai NPV berbanding terbalik dengan PBP.  Jika nilai NPV 

semakin besar, maka nilai PBP semakin mengecil dan demikian pula sebaliknya. 
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Payback Period dapat dirumuskan sebagai berikut : 

PP = 
𝐕

𝐍𝐞𝐭 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭
 x n 

Keterangan : 

PP = Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal investasi 

V  = Nilai investasi 

n = Umur proyek (tahun) 

 

Dengan kriteria : 

a. Jika payback period lebih pendek waktunya dari maximum payback period 

nya maka usulan investasi dapat diterima. 

b. Jika payback period lebih panjang waktunya dari maximum paybcak 

period nya maka usulan investasi tidak dapat diterima. 

 

E. Analisis Sensitivitas 

 

Analisis sensitivitas atau sering dikenal dengan istilah analisis kepekaan bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor luar dan dalam proyek terhadap 

kemampuan proyek atau industri mencapai jumlah hasil penjualan dan keuntungan. 

Faktor luar antara lain perkembangan harga produk yang akan dihasilkan, 

peningkatan harga bahan baku, perubahan tingkat marjin keuntungan perusahaan, 

perubahan kebijakan pemerintah seperti ketetapan pajak dan faktor-faktor lain 

(Sutojo, 2000).  Analisis sensitivitas memberikan gambaran sejauh mana proyek 

atau rencana industri akan tetap layak secara finansial jika terjadi perubahan-

perubahan pada faktor-faktor tersebut. 



III.   METODE PENELITIAN 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian pendirian biogas kotoran sapi dilaksanakan di PT. Juang Jaya 

Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan.  Pengambilan data dilakukan dari Bulan 

Juli 2017 sampai dengan November 2017. 

3.2.  Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini, yaitu : 

Bahan  :  Hasil kuesioner, jurnal – jurnal penelitian, Data Statistik 

Alat  :  Komputer, ATK 

 

3.3.   Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, observasi, studi pustaka 

dan wawancara dengan  para pakar yang berkaitan dengan masalah pengembangan 

agroindustri biogas limbah kotoran sapi serta pihak perusahaan yaitu PT. Juang jaya 

Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan.  Para pakar tersebut berasal dari 

akademisi.  Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. 

Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi, gambaran dan 



50 
 

 
 

keterangan sehingga data tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk 

pemecahan masalah dan pertimbangan pengambilan keputusan. 

3.3.1.  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan 4 metode, yaitu : 

o Obervasi 

Observasi yaitu untuk memperoleh data primer dengan mengamati pelaku dan 

lingkungan.  Observasi adalah cara yang paling tidak formal diantara ketiga 

cara pencarian data primer.  Data diperoleh dengan melihat, mendengar dan 

mengamati secara langsung. 

o Survey 

Pendekatan yang biasa digunakan untuk penelitian deskriptif.  Survey 

mempunyai sifat lebih formal dibandingkan dengan observasi.  Survei ini 

dilakukan langsung di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung 

Selatan. 

o Wawancara 

Yaitu mengumpulkan data yang terkait dengan biogas kotoran sapi dan 

bertanya langsung maupun dengan kuisioner.  Wawancara dengan 

menggunakan kuesioner dilakukan untuk menentukan jenis instalasi reaktor 

yang sesuai untuk dikembangkan di PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten 

Lmapung Selatan.  Wawancara dengan menggunakan kuesioner ini dilakukan 

kepada 3 (tiga) orang pakar yang berasal dari akademisi, yaitu Prof. Dr.Eng. Ir. 

Udin Hasanudin, M.T., Dr. Ir. Sugeng Triyono, M.Sc. dan Dr. Ir. Agus 

Haryanto, M.P. 
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o Studi Pustaka 

Yaitu mencari referensi dan literatur untuk memperoleh data sekunder 

mengenai biogas kotoran sapi. 

 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian yang dilakukan merupakan data yang didapatkan 

secara langsung oleh peneliti melalui observasi, survey dan wawancara.   Data-data 

yang dikumpulkan tersebut diolah dan dihitung untuk mendapatkan perincian biaya 

investasi biogas.   Perhitungan  dilakukan berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan 

sebelumnya.   Asumsi-asumsi finansial yang digunakan, antara lain umur ekonomis 

proyek, biaya-biaya operasional, kapasitas produksi dan jumlah produk yang dapat 

dimanfaatkan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan berkaitan dengan kajian 

pengembangan biogas.  Sumber data sekunder ini dapat diperoleh melalui laporan 

(tesis), artikel, jurnal-jurnal ilmiah, data statistik dari instansi-instansi pemerintah, 

swasta, balai penelitian dan sebagainya. 

3.3.2. Pengolahan Data 

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah menggunakan Metode Perbandingan 

Ekponensial (MPE) untuk menentukan jenis instalasi reaktor biogas. 
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3.4.  Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terbagi dalam dua tahapan yaitu (1) penentuan jenis instalasi reaktor 

biogas yang sesuai dan (2) analisa kelayakan pendirian instalasi biogas kotoran 

sapi. Skema tahapan penelitian terlihat dalam Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Skema tahapan pelaksanaan penelitian. 

 

3.4.1.  Penentuan Jenis Instalasi Reaktor Biogas  

Pemilihan jenis instalasi reaktor biogas yang paling sesuai untuk dikembangkan 

dengan menggunakan Metode Perbandingan Ekponensial (MPE) dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada beberapa pakar.  Kriteria yang digunakan yaitu 

modal investasi, biaya operasional, luas lahan, tenaga ahli, kapasitas produksi, 

efisiensi hasil, dampak terhadap lingkungan dan kesesuaian aplikasi di PT. Juang 

Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan.  Alternatif jenis instalasi reaktor 

biogas yang dipilih yaitu complete-mix, plug-flow dan cover lagoon anaerobic 

reactor (coLar) termodifikasi.  

 

Pasar  
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Finansial  B/C Ratio 

NPV 

IRR  

PBP 
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Tiga Jenis Instalasi Reaktor 

Biogas  



53 
 

 
 

3.4.2.  Analisa Kelayakan Pendirian Agroindustri 

Pengamatan dilakukan dengan melihat hasil analisa terhadap kriteria kelayakan 

investasi diantaranya, yaitu :   

a.  Aspek Pasar 

Analisis aspek pasar digunakan untuk mengklasifikasi produk utama yaitu biogas 

dan produk hasil samping dari pengolahan biogas serta cara 

memasarkan/memanfaatkan produk.  

1. Gas yang dihasilkan dari instalasi biogas akan dimanfaatkan sebagai sumber 

energi listrik.  Listrik ini nantinya tidak dijual, akan tetapi dimanfaatkan oleh 

perusahaan baik untuk operasional perusahaan maupun untuk masyarakat 

sekitar.  

2. Bedding merupakan hasil samping yang diperoleh dari pengolahan biogas di 

PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan.  Bedding digunakan 

perusahaan sebagai alas sapi-sapi yang ada di kandang.  

b.  Aspek Teknis dan Teknologi 

Aspek ini mempelajari kebutuhan- kebutuhan teknis yaitu penentuan kapasitas 

produksi dilihat dari jumlah bahan baku yang tersedia, jenis teknologi yang 

digunakan, penggunaan peralatan dan mesin, jumlah biogas yang dihasilkan (dan 

konversi biogas menjadi listrik) serta tata letak instalasi.  Data-data yang diperlukan 

pada analisis ini adalah data mengenai jumlah bahan baku tersedia setiap hari, 

jangka waktu penyimpanan dan estimasi volume produksi biogas.  Data-data 
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tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan kapasitas instalasi reaktor biogas, 

mesin-mesin yang digunakan, neraca massa, tata letak serta luas instalasi.  

c.  Aspek Manajemen dan Organisasi 

Kajian terhadap manajemen dan organisasi meliputi penentuan jumlah dan 

spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 

d.  Aspek Finansial 

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam analisis finansial meliputi net present value, 

internal rate of return, benefit cost ratio, payback period dan analisis sensitivitas. 

Kriteria-kriteria ini digunakan untuk melihat kelayakan pendirian instalasi reaktor 

biogas secara finansial.  Secara lengkap prosedur aspek finansial pendirian instalasi 

reaktor biogas dapat dilihat pada Gambar 10.  

e.  Analisis Sensitivitas 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa peka kelayakan usaha terhadap 

perubahan pada tiap-tiap bagian dari tahapan analisis usaha.   Perubahan-

perubahan yang terjadi diasumsikan terjadi hanya pada satu bagian (variabel) saja, 

sedangkan yang lain dianggap tetap. 
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Gambar 10.  Prosedur aspek finansial pengembangan agroindustri biogas di  

  PT. Juang Jaya Abdi Alam Kabupaten Lampung Selatan. 

 



 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Jenis instalasi reaktor biogas terpilih yang sesuai untuk dikembangkan di PT. 

Juang Jaya Abdi Alam adalah CoLAR Termodifikasi yang diperoleh dengan 

menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dengan nilai sebesar 

5.701. 

2. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen, 

lingkungan dan hukum serta finansial, pendirian instalasi biogas di PT. Juang 

Jaya Abdi Alam layak didirikan dengan memperhatikan : 

a. Ketersediaan bahan baku yang melimpah, penggunaan teknologi yang bisa 

diterapkan di perusahaan  

b. Adanya potensi pasar yang besar terhadap hasil utama pendirian instalasi 

biogas.  Kebutuhan listrik yang sangat tinggi. 

c. Struktur organisasi sederhana sebagai tambahan dari struktur organisasi 

perusahaan yang sudah ada. 

d. Pendirian instalasi biogas  memenuhi kriteria kelayakan usaha yaitu NVP 

bernilai positif sebesar Rp 77.353.897.714,- ; IRR lebih besar dari discount 
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factor 12,5% sebesar 42,52 %, nilai B/C ratio lebih besar dari 1 yaitu 4,51 

dan pay back periode 2,22 tahun. 

e. Berdasarkan analisis sensitivitas terhadap kenaikan harga bahan baku 

diperoleh bahwa kelayakan usaha maksimal pada kenaikan harga bahan 

baku 23% per tahun. 

5.2. Saran 

Penulis memberikan saran agar kedepannya dilakukan penelitian tentang kelayakan 

pendirian instalasi biogas dengan rancangan instalasi yang lainnya yang dapat 

dikembangkan pada usaha peternakan sapi, baik tingkat peternak maupun 

perusahaan.  
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