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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengelolaan Limbah Agroindustri 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada 

bulan Mei 2014-September 2014. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah air limbah kelapa sawit yang 

berasal dari PTPN 7 unit usaha Bekri, kompos yang sudah dilakukan penelitian 

sebelumnya, kelereng, ijuk, label, pipa 8 inchi dan bahan analisis lainnya. 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah bioreaktor anaerobik 

berkapasitas 5m
3
, gas sampler bag, gastech pump set GV-100s, gastech kit 

dengan skala 2 – 20 ppm dan 100 – 2000 ppm, gas flowmeter, gas 

cromathography-2014 dengan detektor TCD (Thermal Conductivity Detector) 

menggunakan kolom jenis sync carbon, pipet mikro, labu takar, vial, pipet tetes, 

botol semprot, sarung tangan, masker, dan biofilter kompos. 
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3.3 Metode Penelitian 

 

Biofilter kompos yang digunakan memanfaatkan kompos kotoran sapi pada fase 

pematangan.  Kompos kotoran sapi yang digunakan disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kompos kotoran sapi yang digunakan sebagai bahan pengisi biofilter 

 

Kompos yang digunakan berbentuk granul dan berwarna kehitaman.  Berat 

kompos yang digunakan pada biofilter kompos A yaitu 18 kg sedangkan pada 

biofilter kompos B 13,5 kg.  Tinggi biofilter kompos A dan B yaitu 96 cm dengan 

diameter 8 inchi atau 20 cm.  Pada bagian bawah (bagian inlet) terdapat beberapa 

butir kelereng yang berfungsi agar gas yang mengalir melalui pipa inlet akan 

terdistribusi secara merata ke dalam biofilter kompos.  Selain kelereng bahan 

pendukung lainnya yang terdapat dalam tabung biofilter yaitu ijuk yang 

digunakan sebagai penyekat kompos agar tidak terjadi penyumbatan, selain itu 

ijuk juga berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangbiaknya mikroba yang 

terdapat pada kompos, ijuk dipilih sebagai bahan pengisi tambahan karena dinilai 

memiliki porositas yang baik. 
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Biofilter kompos A didesain dengan cara penyusunan secara berselang antara ijuk 

dan kompos dengan ketebalan atau tinggi masing-masing susunan 10 cm.  

Biofilter kompos B berbeda desain dengan biofilter kompos A, dimana pada 

biofilter kompos B hanya terdapat dua susun antara ijuk dan kompos, ijuk 

diletakkan pada bagian bawah dan kompos terdapat diatas ijuk tersebut.  

Pengukuran H2S dilakukan sebelum biogas dialirkan menuju biofilter kompos dan 

setelah keluar dari biofilter kompos, biogas lalu dialirkan menuju gas flow meter.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi dengan menyajikan 

hasil pengamatan dalam bentuk tabel dan grafik dan kemudian dianalisis secara 

deskriptif.  Desain sederhana biofilter kompos disajikan pada Gambar 4. 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Gambar 4.  Biofilter Kompos A dan Biofilter Kompos B 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah awal yaitu air limbah industri kelapa 

sawit dan sludge difermentasi secara anaerobik dengan menggunakan bioreaktor 
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berkapasitas 5 m
3
.  Fermentasi air limbah tersebut menghasilkan biogas yang 

kemudian dialirkan melalui pipa menuju biofilter kompos untuk dilakukan proses 

pemurnian.  Biogas sebelum dilakukan pemurnian diuji kadar H2S sebagai gas 

inlet dengan menggunakan gastech set dengan ukuran gastech kit 100 – 2000 

ppm.  Biogas yang telah dimurnikan menggunakan biofilter kompos juga diuji 

kadar H2S sebagai gas outlet menggunakan gastech set dengan ukuran gastech kit 

2 – 20 ppm.  Diagram proses pelaksanaan penelitian disajikan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram proses pelaksanaan penelitian 

Penelitian ini mencakup pengukuran kadar H2S inlet dan outlet pada biogas yang 

dihasilkan, komposisi gas dan laju alir biogas tersebut, biogas yang dihasilkan 

sebelum dilakukan pemurnian diukur kandungan H2S sebagai inlet biofilter 

kompos, pengukuran yang dilakukan yaitu menggunakan gastech set dengan skala 

pengukuran gastech kit sebesar 100 – 2000 ppm.  Perubahan warna pada gastech 

kit dari putih menjadi kehitaman selama pengukuran hingga mencapai skala 

tertentu menunjukkan kadar H2S pada biogas inlet.  Tahap selanjutnya biogas 

yang dihasilkan dilakukan pemurnian dengan menggunakan biofilter kompos, 

terdapat dua tabung biofilter kompos yang digunakan yaitu biofilter A dan 

biofilter B dengan komposisi (kompos : ijuk) yang berbeda. 

BIOREAKTOR Air 

limbah 
biogas 

 

Biofilter 

Kompos 

A/B 

 

Uji kadar 

H2S inlet 

Uji kadar 

H2S outlet 



26 

 

Pada tahap awal dilakukan proses pemurnian biogas dengan menggunakan 

biofilter A dengan berat kompos yaitu 16 kg.  Kadar H2S diukur sebagai H2S 

outlet biofilter menggunakan gastech set dengan skala pengukuran gastech kit 2 – 

20 ppm.  Tahap berikutnya digunakan biofilter B dengan berat kompos 13,5 kg 

yang juga diukur kadar H2S inlet dan outlet.  Biogas sebelum dan sesudah 

dikurangi kadar H2S nya juga diukur komposisi gas menggunakan Gas 

Chromatography.  Peningkatan nilai ekonomi dari biogas yang dihasilkan 

sebelum dilakukan pemurnian dan setelah dilakukan pemurnian dari H2S juga 

diperkirakan sesuai dengan perluasan pemanfaatannya. 

 

3.5 Pengamatan 

 

 

3.5.1  Laju Alir Biogas 

 

 

Laju alir biogas yang diukur menggunakan gas flow-meter diamati dan dicatat tiga 

kali dalam sehari dan dihitung berapa m
3
 biogas yang dihasilkan dalam sehari.  

Laju alir biogas yang terlihat pada gas flow-meter kemudian dibandingkan dengan 

potensi produksi biogas secara teoritis. 

 

3.5.2  Kadar H2S Biogas 

 

 

Pengamatan kadar H2S biogas dilakukan pada biogas inlet (sebelum uji filtrasi) 

dan biogas outlet (setelah uji filtrasi).  Biogas yang akan dianalisis ditampung 

terlebih dahulu di dalam gas sampler. Kadar H2S biogas diukur menggunakan alat 

gastech set, dengan skala pengukuran gastech kit masing-masing yakni 100-2000 

ppm untuk biogas inlet dan 2-20 ppm untuk biogas outlet. 
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3.5.3  Pengukuran Komposisi Biogas  

 

Pengukuran komposisi biogas dilakukan dengan cara menampung gas yang 

terbentuk pada bioreaktor dan gas yang terbentuk setelah dilakukan pemurnian 

pada biofilter kompos ke dalam gas sampler kemudian sampel gas dianalisa 

dengan menggunakan Gas Chromatography dengan detektor TCD (Thermal 

Conductivity Detector) menggunakan kolom jenis sync carbon dan gas helium 

sebagai mobile phase, pada temperatur yaitu 150
o
C pada kolom, 200

o
C pada 

detektor dan 200
o
C pada injector serta current 80 mA (Shimadzu Corporation, 

2004). 


