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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan maka didapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kandungan gas yang terdapat dalam biogas sebelum dilakukan pemurnian 

biogas adalah gas Nitrogen (N2) sebesar 2,735%, gas Metana (CH4) 

sebesar 46,110% dan gas Karbondioksida (CO2) sebesar 51,155%. 

2. Hasil pemurnian biogas dengan menggunakan zeolit alam dapat menaikan 

kandungan gas Metana (CH4) sebesar 61,388% dan menurunkan 

kandungan gas Karbondioksida (CO2) sebesar 36,516%. Sesuai dengan 

fungsi dari zeolit alam yaitu menurunkan nilai kadar gas karbondioksida. 

3. Hasil pemurnian biogas dengan menggunakan arang aktif juga dapat 

menaikan kandungan gas Metana (CH4) sebesar 55,675% dan menurunkan 

kandungan gas Karbondioksida (CO2) turun menjadi 41,263%.  

4. Hasil pemurnian biogas dengan menggunakan geram besi juga dapat 

menaikan kandungan gas Metana (CH4) sebesar 55,827% dan menurunkan 

kandungan gas Karbondioksida (CO2) sebesar 41,259%.  

5. Untuk hasil pemurnian biogas dengan menggunakan ketiga campuran 

yaitu zeolit alam, arang aktif dan geram besi mengahasilkan hasil yang 
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lebih baik, kandungan gas Nitrogen (N2) turun sebesar 2,314%, kandungan 

gas Metana (CH4) naik sebesar 75,259% dan kandungan gas 

Karbondioksida (CO2) turun sebesar 22,427%.  

6. Pemurnian biogas dengan menggunakan campuran zeolit alam, arang aktif 

dan geram besi lebih efisien untuk digunakan menjadi penyaring biogas, 

karena dengan campuran dari ketiganya ini lebih mampu menyerap 

kandungan gas Karbondioksida (CO2) dan menaikan kandungan gas 

Metana (CH4). 

 

5.2.  Saran 

Setelah melakukan penelitian, beberapa saran yang bisa penulis sampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perlu dilakukan pengukuran pengaruh banyaknya zeolit alam, 

arang aktif dan geram besi sebagai pemurni biogas. 

2. Sebelum menggunakan zeolit alam sebagai penyaring biogas sebaiknya 

dilakukan aktivasi terlebih dahulu. 

3. Sebaiknya untuk pemakaian zeolit alam, arang aktif dan geram besi 

sebagai pemurni biogas digunakan hanya satu kali supaya dapat 

menghindari perubahan dalam penyerapannya. 

4. Sebaiknya gas yang sudah diambil harus segera diuji kandungan gas 

didalamnya karena kandungan gas dalam biogas masih tidak stabil. 

 


