
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Energi  Terbarukan 

Energi terbarukan merupakan  energi dari aliran energi yang berasal dari proses 

alam yang berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, udara yang mengalir 

proses biologi, dan panas bumi.  Sumber daya energi terbarukan seperti angin, 

sinar matahari, tenaga air menawarkan pilihan yang lebih bersih untuk 

menggantikan bahan bakar fosil. Sumber daya tersebut lebih sedikit atau bahkan 

tidak mencemari atau pun menghasilkan gas rumah kaca. 

B. Biogas 

Sejarah penemuan biogas diawalai dari proses anaerobik yang tersebar dibenua 

Eropa. Ilmuwan Volta menemukan as yang ada dirawa-rawa pada tahun 1770, 

kemudian avogadro mengidentifikasi tentang gas metana. Setelah tahun 1875 

dipastikan bahwa biogas merupakan produk dari proses anaerobik digestion.  

Pastoer melakukan penelitian tentang biogas menggunakan kotoran hewan pada 

tahun 1884. Era penelitian Pastoer menjadi landasan untuk penelitian biogas 

hingga saat ini. 

Biogas merupakan gas hasil aktivitas biologi melalui fermentasi melalui proses 

anaerob.  Dalam proses ini bakteri metana didukung bakteri terkait akan 
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mendekomposisikan senyawa organic untuk menghasilkan gas dengan komposisi 

yang didominasioleh metana. Gas ini setiap saat dapat diproduksi apabila tersedia 

bahan baku dan mikroorganisme dengan kondisi yang sesuai. Dengan demikian 

biogas merupakan energi terbarukan karena ketersedianya dapat diperbaharui 

(Rahman , 2001). 

Biogas merupakan produk dari pendegradasian subtrat organik secara anaerobik. 

Karena proses ini menggunakan kinerja campuran mikroorganisme dan 

tergantung terhadap berbagai faktor seperti PH, suhu, Hydraulic Retention time, 

rasio C:N dan sebagainya sehingga proses ini berjalan rellatif lambat.Produksi 

biogas tidak terlepas dari peranan berbagai jenis mikroba dalam pengahancuran 

bahan-bahan organic secara fermentasi anaerobic.  Jenis mikroba yang berperan 

dalam proses ini merupakan jenis bakteri metanogen. Bakteri ini termasuk 

mikrooganisme anaerobic yang sangat sensitif terhadap oksigen, diketahui 

pertumbuhanya akan terhambat dalam konsentrasi oksigen terlarut 0,01 mg/ L. 

Bakteri ini secara alami terdapat dalam rumen sapi, dasar danau, dan perairan 

payau (Yani dan Darwis, 1990). 

Biogas merupakan energi tanpa menggunakan material yang masih 

memilikimanfaat termasuk biomassa sehingga biogas tidak merusak 

keseimbangan karbondioksida yang diakibatkan oleh penggundulan hutan 

(deforestation) dan perusakan tanah.Energi biogas dapat berfungsi sebagai energi 

pengganti bahan bakar fosil sehingga akan menurunkan gas rumah kaca di 

atmosfer dan emisi lainnya.Metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang 

keberadaannya di atmosfer akan meningkatkan temperatur, dengan menggunakan 
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biogas sebagai bahan bakar maka akan mengurangi gas metana di udara. Limbah 

berupa sampah kotoran hewan dan manusia merupakan material yangtidak 

bermanfaaat, bahkan bisa menngakibatkan racun yang sangat berbahaya.Aplikasi 

anaerobik digestion akan meminimalkan efek tersebut dan meningkatkannilai 

manfaat dari limbah. Selain keuntungan energi yang didapat dari proses anaerobik 

digestion denganmenghasilkan gas bio, produk samping  seperti sludge.  Material 

ini diperoleh darisisa proses anaerobik digestion yang berupa padat dan cair.  

Masing-masing dapat digunakan sebagai pupuk berupa pupuk cair dan pupuk 

padat (Susetyo  dkk., 2010). 

Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti 

usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengelolaan produk ternak, dan 

lain-lain. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti faeces, 

urine, sisa makanan, tanduk, isi rumen, dan lain-lain. Semakin berkembangnya 

usaha perternakan, limbah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. 

Berbagai manfaat dapat dipetik dari limbah ternak, apalagi limbah tersebut dapat 

diperbaharui (renewable)selama ada hewan ternak. Limbah ternak masih 

mengandung  nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan.  Limbah 

ternak kaya akan nutrient (zat makanan) seperti protein, lemak, bahan ekstrak 

tanpa nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat lainnya 

(Unidentified Subtances). Limbah ternak dapat dimanfaatkan unntuk bahan 

makanan ternak, pupuk organik, energi dan media berbagai tujuan (Mara, 2009). 

Melalui biokonversi, limbah organik seperti tinja, sampah domestik dan limbah 

pertanian dapat dikonversi menjadi bioenergi. Bioenergi merupakan gas kompleks 
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yang terdiri dari metana, karbondioksida, asam sulfida, dan gas-gas lainnya. 

Biokonversi limbah organik ini melibatkan proses fermentasi.  Proses biokonversi 

seperti ini dikenal pula sebagai proses pencernaan anaerob.  Proses biokonversi 

secara alami terjadi pula di alam, yakni dalam pembentukan gas rawa atau sebagai 

produk samping dari pencernaan hewan, khususnya hewan-hewan pemamah biak. 

Gas rawa sebenarnya merupakan gas metan yang terbentuk dari bahan-bahan 

organik tanaman melalui proses dekomposisi tanaman oleh bakteri. Selanjutnya, 

gas ini dikeluarkan dari rawa dan dalam kondisi tertentu dapat terbakar secara 

spontan. Gas ini secara ekonomi merupakan bahan bakar penting yang dapat 

digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak, tetapi karena tumbuhan yang 

didekomposisi secara alami jumlahnya terbatas, maka perlu dicari bahan baku dan 

teknologi penggantinya. 

Pada umumnya biogas merupakan campuran 50-70% gas metana (CH4). 30-40% 

gas karbondioksida (CO2), 5-10% gas hidrogen (H2) dan sisa-sisanya berupa gas 

lain. Biogas memiliki berat 20% lebih ringan dibandingkan dengan udara dan 

memiliki nilai panas pembakaran antara 4800-6200 kkal/m
3
.  Nilai ini sedikit 

lebih rendah dari nilai pembakaran gas metana murni yang mencapai 8900 kkal/ 

m
3 

(Anonim, 2008).  

Menurut (Pama  dan Hendroko,2007), komposisi biogas tergantung pada 

komposisi bahan baku limbah dan kondisi fermentasi. Komponen utama biogas 

adalah gas metan (60-70%), gas CO2(30-40%), H2S (1%), dan sejumlah kecil gas 

nitrogen serta karbonmonoksida. Biogas dapat dipergunakan sebagai bahan bakar 

karena mempunyai Nilai kalori gas bio yang masih pencampuran gas- gas berkisar 



8 
 

antara 5.000-6.513 kilo kalori per m
3
.  Persamaan reaksi dalam proses 

pembentukan biogas adalah: 

1. Karbohidrat: C6H12O6 → 3 CO2 + CO2+ 3 CH4 

2. Protein         : C13H15O7N3S + 6H2O → 6,5 CO4 + 3NH3 + H2S+6,5 CH4 

3. Lemak          : C12H24O4+ 3 H2O → 4,5 CO2 + 7,5 CH4 

Biogas yang berdasarkan kotoran sapi sangat berpotensial lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan biogas yang lain.  Peternakan sapi di Indonesia khususnya 

Lampung berpotensial tinggi saat ini bahkan menjadi daerah dengan produksi sapi 

terbesar ke lima di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, 

dan Nusa Tenggara Barat. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Disnakeswan) Lampung, hingga Juli 2011 saja, populasi sapi potong di Lampung 

mencapai 728.442 ekor.  Sementara kebutuhan pemotongan sapi di Lampung 

setiap tahunnya hanya 45 ribu - 50 ribu. 

Berdasarkan cara kerjanya, mikroba yang terlibat dapat dibedakan yaitu bakteri 

hidrolisis, bakteri penghasil asetat (acetogenic bacteria), bakteri penghasil asam 

asam (acidogenic bacteria), dan bakteri penghasil metan (methanogenesis 

bacteria). 
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Gambar 1.Tahap Pembentukan Biogas. 

a. Bahan Pembuatan Biogas  

Pada dasarnya, segala kotoran binatang dapat digunakan sebagai bahan baku 

biogas, termasuk kotoran manusia. Hanya saja teknologi terbentur oleh asas 

kepantasan dari masyarakat.Sampah organik juga dapat digunakan sebagai 

bahan pokok pembuatan gas.Jika sampah organik dijadikkan sebagai bahan 

dasar  biogas reaktor biogas dapat ditempatkan di tempat penampungan akhir 

(TPA) sampah. 

Semua bahan organik yang terdapat dalam tanaman, karbohidrat, selulosa 

adalah salah satu bahan baku sebagai bahan pembuat biogas karena bahan 

tersebut mudah dicerna.  Selulosa secara normal mudah dicerna oleh bakteri, 

tetapi dari berbagai tanaman sedikit sulit didegradasikan bila dikombinasikan 

dengan lignin.  Lignin adalah molekul komplek yang memiliki bentuk rigid dan 

struktur berkayu dari tanaman, dan bakteri hampir tidak dapat mencernanya.  

Polimer Kompleks 

(plisakarida,protein,lemak) 

Hidrolisis 

Gula,asam,protein,asam lemak 

Hidrolisis Hidrolisis 

Hidrogen 

(H2+CO2) 
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Metanogenesis Metanogenesis 
Metana 

CH4 
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Jerami mengandung banyak ligin dan dapat masalah apabila digunakan sebagai 

bahan pembuat biogas karena akan mengapung dan membentuk lapisan keras 

(Meynell, 1976). 

b. Tahapan Proses Pembentukan Biogas 

Dekomposisi anaerobik pada biopolymer organik menjadi gas metan dilakukan 

oleh mikroba.  Secara umum dikomposisi ini dapat digolongkan dalam empat 

tahapan reaksi, yaitu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis dan metanogenesis.  

Reaksi metabolisme ini memiliki jalur yang cukup kompleks terutama pada 

tahap asidogenesis. 

1. Hidrolisis 

Dalam tahap hidrolisis terjadi pemecahan secara enzimatik dari bahan yang 

tidak mudah larut seperti lemak, polisakarida, protein, asan nukleat, dan 

lain-lain menjadi bahan yang mudah larut (Yani dan Darwis, 1990). 

Pada tahap ini terjadi penguraian bahan-bahan organik mudah larut dan 

bahan pencernaan bahan organik yang kompleks menjadi sederhana, 

perubahan struktur bentuk polimer menjadi bentuk monomer (Mara, 2012).  

2. Asidogenesis  

Pada tahap asidogenesis bakteri menghasilkan asam, mengubah senyawa 

rantai pendek hasil proses pada tahap hidrolisis menjadi asam asetat, 

hydrogen dan karbondioksida.  Bakteri tersebut merupakan bakteri 

anaerobik yang dapat tumbuh dan berkembangpada keadaan asam.  Faktor 

terpenting dalam proses asedogenesis adalah asam asetat, asam propionate, 



11 
 

asam butirat, karbon dioksida, H2, dan CO2. Selain itu dihasilkan sejumlah 

kecil asam formiat, asam laktat, asam valereat, metanol, etanol, butadienol, 

dan aseton (Amaru, 2004). 

Bakteri pembentuk asam biasanya dapat bertahan terhadap perubahan 

kondisi yang mendadak daripada bakteri penghasil metan. Bakteri ini jika 

dalam kondisi anaerobik mampu memproduksi makanan pokok untuk 

penghasil metan dan aktifitas enzim yang dihasilkan terhadap protein dan 

amino akan membebaskan garam-garam amino yang merupakan satu-

satunya sumber nitrogen yang dapat diterima oleh bakteri penghasil metan. 

Pada tahap pengasaman komponen monomer (gula sederhana) yang 

terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri 

pembentuk asam. Produk akhir dari perombakan gula-gula sederhana ini 

yaitu asam astat propionat, format, laktat, alkohol dan sedikit butirat, gas 

karbon dioksida, hidrogen dan amonia (Mara, 2012).  Tidak semua produk 

dari asetogenesis dapat digunakan secara langsung pada tahap 

metanogenesis.  Alkohol dan asam volatil rantai pendek tidak dapat 

langsung digunakan sebagai substrat pembentuk metan, tetapi harus 

dirombak dahulu oleh bakteri asetogenesis menjadi asetat, H2 dan CO2.  

Asam lemak yang teruapkan dari hasil asidogenesis akan digunakan sebagai 

energi oleh beberapa bakteri obligat anaerobik. Tetapi bakteri- bakteri 

tersebut hanya mampu mendegranasi lemak menjadi asam asetat.  Produk 

yang dihasilkan ini menjadi substrat pada tahap pembentukan gas metan 

oleh bakteri metanogenik.Setelah asidogenesis dan asetogenesis, diperoleh 
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asam asetat,hidrogen, dan karbondioksida yang merupakan hasil degradasi 

anaerobic bahan organik (Amaru, 2004). 

3. Metanogenesis  

Metanogenesis merupakan tahap terakhir dari semua tahap konversi 

anaerobik dari bahan organik menjadi metan dan karbondioksida.  Pada 

tahap awal pertumbuhanya, bakteri metanogenik bergantung pada 

ketersediaan nitrogen dalam bentuk ammonia dan jumlah substrat yang 

digunakan pada tahap metanogenesis, bakteri metanogenik mensintesis 

senyawa dengan berat molekul rendah menjadi senyawa dengan berat 

molekul tinggi.  Sebagai contoh bakteri ini mengunakan hidrogen, CO2, dan 

asam aseetat untuk membentuk metana dan CO2.  Bakteri penghasil asam 

dan gas metana bekerja sama secara simbiosis. Bakteri ini membentuk 

keadaan lingkungan yang ideal untuk bakteri penghasil metana.  Sedangkan 

bakteri pembentuk gas metana menggunakan asam yang dihasilkan dari 

bakteri penghasil asam tanpa adanya proses simbiotik tersebut, akan 

menciptakan kondisi toksik bagi mikroorganisme penghasil asam (Susetyo 

dkk., 2010). 

Keseluruhan reaksi perubahan bahan organik menjadi gas metan dan 

karbondioksida dapat dituliskan dengan persamaan reaksi sebagai berikut :  

(C6 H10 O5)n + n H2O           3n CO2 + 3n CH4  

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

substrat yang berupa senyawa organik kompleks, seperti lignin dan tanin 

dan senyawa polimer promatik lainnya, pembentukan gas metan tidak 
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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, seca anaerob diubah menjadi gas metan dan 

karbondioksida.   

Menurut (Yani dan Darwis, 1990), pembentukan metana oleh bakteri 

membutuhkan sejumlah energi dan tergantung pada asetat dan CO2 yang 

terlarut sebagai sumber karbon dan sumber pengoksidasi sebagai pengganti 

oksigen.  Bakteri yang bekerja dalam tahap metanogenesis adalah bakteri 

metanogenik, seperti metanobakteriumamelianski dan matanobacterium 

ruminantium.  Bakteri ini menggunakan substrat sederhana yang berisi 

asetat atau komponen –komponen karbon tunggal, seperti 

karbondioksida,hydrogen, asam format, methanol, metilamin, dan 

karbonmonoksida. 

c. Komposisi Biogas 

Biogas memiliki komposisi seperti berikut dalam tabel: 

Tabel 1. Komposisi Biogas. 

Komponen % 

Metana (CH4) 55-75 

Karbon dioksida (CO2) 25-45 

Nitrogen (N2) 0-0.3 

Hidrogen (H2) 1-5 

Hidrogen sulfida (H2S) 0-3 

Oksigen (O2)  0.1- 0.5 

www.wikipedia.com 
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Dari tabel 1 dapat kita ketahui bahwa kandungan senyawa yang ada dalam 1 

m
3
adalah  gas metana antara 55– 75 %, karbondioksida (CO2)  25–45 % , 

nitrogen (N2) 0-0,3 % dan berbagai macam jenis gas lainya dapat dihasilkan 

dari reaksi biogas.  Nilai kalori dari 1 meter kubik biogas sekitar 6.000 watt 

jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu Biogas 

sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan 

pengganti minyak tanah, LPG, butana, batu bara, maupun bahan-bahan lain 

yang berasal dari fosil. 

C. Reaktor Biogas 

Dalam masyarakat desa potensi untuk penggunaan biogas sangat besar untuk 

memanfaatkan limbah organik maupun limbah sampah.  Masyarakat biasanya 

menggunakan reaktor biogas untuk memanfaatkan limbah pertanian dan 

peternakan untuk menjadi bahan bakar gas.  Beberapa keuntungan yang dimiliki 

oleh digester bagi rumah tangga dan komunitas antara lain: 

a. Mengurangi penggunaan bahan bakar lain(minyak tanah, kayu, dsb) oleh 

rumah tangga. 

b. Menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi. 

c. Menjadi metode pengolahan limbah dan sampah dan mengurangi pembuangan 

sampah ke lingkungan. 

d. Meningkatkan kualitas udara karena mengurangi asap dan jumlah 

karbondioksida akibat pembakaran sampah. 

e. Murah secara ekonomis dalam instalasi. 
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Dilihat dari sisi konstruksinya, pada umumnya reaktor biogas bisa digolongkan 

dalam dua jenis, yakni fixed dome dan floating drum (Darminto 1984). 

 

 

  

 

 

Gambar 2. Reaktor Biogas 

1. Reaktor Fixed dome 

Reaktor ini mewakili konstruksi reaktor yang memiliki volume tetap sehingga 

produksi gas akan meningkatkan tekanan di dalam reaktor. Sedangkan floating 

drum berarti ada bagian pada konstruksi reaktor yang bisa bergerak untuk 

menyesuaikan dengan kenaikan tekanan reaktor.  Pergerakan bagian reaktor 

tersebut juga menjadi tanda telah dimulainya produksi gas di dalam reaktor 

biogas. 

Bila dilihat dari aliran bahan baku (limbah), reaktor biogas juga bisa dibagi 

dua, yakni tipe batch (bak) dan continuous (mengalir).  

Pada tipe bak, bahan baku reaktor ditempatkan di dalam wadah (ruang tertentu) 

dari awal hingga selesainya proses pencernaan. Ini hanya umum digunakan 

pada tahap eksperimen untuk mengetahui potensi gas dari suatu jenis limbah 

organik.  
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Sedangkan pada jenis mengalir, ada aliran bahan baku masuk dan residu keluar 

pada selang waktu tertentu.  Lamanya (waktu) bahan baku berada di dalam 

reaktor biogas disebut sebagai waktu retensi hidrolik (hydraulic retention 

time/HRT). HRT dan kontak antara bahan baku dengan bakteri asam/metan, 

merupakan dua faktor penting yang berperan dalam reaktor biogas.  Pada 

konstruksi fixed dome, gas yang terbentuk akan langsung disalurkan ke 

pengumpul gas di luar reaktor berupa kantung yang berbentuk balon (akan 

mengembang bila tekanannya naik). Pada reaktor biogas jenis fixed dome, 

perlu diberikan katup pengaman untuk membatasi tekanan maksimal reaktor 

sesuai dengan kekuatan konstruksi reaktor dan tekanan hidrostatik slurry di 

dalam reaktor. Katup pengaman yang sederhana dapat dibuat dengan 

mencelupkan bagian pipa terbuka ke dalam air pada ketinggian tertentu. 

2. Reaktor floating drum 

Reaktor jenis ini pertama kali dikembangkan di india pada tahun 1937 

sehingga dinamakan reaktor india.  Memiliki bagian digester yang sama 

dengan reaktor fixed dome perbedaanya terletak pada bagian penampung gas 

menggunakan peralatan bergerak menggunakan drum. 

Keuntungan dari reaktor ini adalah dapat melihat secara langsung volume gas 

yang tersimpan pada drum karena pergerakanya. Karena tempat penyimpanan 

yang terapung sehingga tekanan menjadi konstan.  Sedangkan kerugianya 

adalah materi yang diperlukan dari sistem ini mahal.  Faktor korosi pada drum 

juga menjadi masalah sehingga bagian pengumpul gas sehingga bagian  
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pengumpul gas pada reaktor ini memiliki umur yang pendek dibandingkan 

menggunakan tipe  fixed dom (Widodo dkk., 2006). 

 

 

 

 

Gambar 3. Biogas TipeFixed Dome 

3. Reaktor Balon 

Reaktor balon merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala 

rumah tangga yang menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien dalam 

penanganan dan perubahan tempat biogas.  Reaktor ini terdiri atas satu bagian 

yang berfungsi sebagai digester dan penyimpanan gas masing–masing 

bercampur dalam satu ruangan tanpa sekat.  Material organik terletak di bagian 

bawah karena memiliki berat yang lebih besar dibandingkan gas yang akan 

mengisi pada rongga atas. 

 

 

 

 

Gambar 4.  Biogas Tipe Balon. 
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D. Pemanfaatan Biogas 

Adapun keuntungan dari biogas sebagai berikut: 

a. Biogas merupakan energi tanpa menggunakan material yang masih memiliki 

manfaat termasuk biomassa sehingga biogas tidak merusak keseimbangan 

karbondioksida yang diakibatkan oleh penggundulan hutan (deforastion) dan 

perusakan tanah. 

b. Energi biogas dapat berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil 

sehingga akan menurunkan gas rumah kaca dan atmosfer dan emisi lainnya. 

c. Metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang keberadaannya di 

atmosfer akan meningkatkan temperatur, dengan menggunakan biogas 

sebagai bahan bakar maka akan mengurangi gas metana di udara. 

d. Limbah berupa sampah kotoran hewan dan manusia merupakan material yang 

tidak bermanfaat, bahkan bisa mengakibatkan racun yang sangat berbahaya.  

Aplikasi anaerobik digestion akan meminimalkan efek tersebut dan 

meningkatkan nilai manfaat dari limbah. 

e. Biogas dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional yang 

sudah umum digunakan seperti minyak tanah (kerosene) atau kayu bakar, 

serta penggunaan biogas juga menyelamatkan lingkungan dari pencemaran 

dan mengurangi kerusakan lingkungan hidup. 

f. Biogas juga menjadi hal penting dalam isu pemanasan global karena gas 

metan sebagai kandungan utama dalam biogas memberikan efek rumah kaca 

(green house gases) yang 21 kali lebih bersifat polutan daripada gas CO2. 

g. Biogas adalah gas mudah terbakar (flammable) yang dihasilkan dari 

prosespenguraian bahan organik oleh bakteri yang hidup dalam kondisi kedap 
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udara (bakteri anaerob) terhadap limbah-limbah organik baik di digester 

(pencerna) anaerob maupun di tempat pembuangan akhir sampah (sanitary 

landfill). Gas ini sering dimanfaatkan untuk pemanas, memasak, pembangkit 

listrik dan transportasi. 

 

E. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembentukan Biogas 

a. Nilai pH 

Produksi biogas secara optimum dapat dicapai bila nilai pH dari campuran input 

didalam pencerna berada pada kisaran 6 dan 7.  Pada tahap awal proses 

fermentasi, asam organik dalam jumlah besar diproduksi oleh bakteri pembentuk 

asam, pH dalam pencerna dapat mencapai kurang dari 5.   Keadaan ini cenderung 

menghentikan proses pencernaan atau proses fermentasi.  Bakteri-bakteri 

metanogenik sangat peka terhadap pH dan tidak bertahan hidup pada pH kurang 

dari  pH 6,6.  Kemudian proses pencernaan berlangsung, konsentrasi NH4 

bertambah pencernaan nitrogen dapat meningkatkan nilai pH diatas 8.  Ketika 

produksi metana dalam kondisi stabil, kisaran nilai pH adalah 7,2 sampai 8,2. 

b. Suhu 

Temperatur sangat menentukan lamanya proses pencemaran di digester.  Bila 

temperatur meningkat, umumnya produksi biogas juga meningkat sesuai dengan 

batas -batas kemampuan bakteri mencerna sampah organik. Bakteri yang umum 

dikenal dalam proses fermentasi anerob seperti bakteri Psychrophilic (˂15
o 

C), 

bakteri Mesophilic (15
o
C-45

o
C), bakteri Thermophilic (45

o
C-65

o
C). Umumnya 

untuk digester anaerob skala kecil, yang sering terdapat disekitar kita umumnya 
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bekerja pada suhu bakteri Mesophilic dengan suhu antara 25
o
C-37

o
C (Budiman 

2010). 

Bakteri metanogen dalam keadaan tidak aktif pada kondisi suhu ekstrim tinggi 

maupun rendah.  Suhu optimum yaitu 35
o
C ketika suhu udara turun sampai 10

o
C 

produksi gas menjadi berhenti. 

Produksi gas sangat bagus yaitu pada kisaran mesofilik, antara suhu 25
o
C dan 

30
o
C.  Penggunaan isolasi yang memadai pada pencerna membantu produksi gas 

khususnya di daerah dingin. 

 

c. Laju Pengumpanan 

Laju pengumpanan adalah jumlah bahan yang diumpankan kedalam pencerna per 

unit kapasitas pencerna per hari.  Pada umumnya, 6 kg kotoran sapi per m
3
 

volume pencerna direkomendasikan pada suatu jaringan pengolah kotoran sapi. 

Apabila terjadi pengumpanan yang berlebihan, terjadi akumulasi asam dan 

produksi metana akan terganggu.  Sebaliknya bila pengumpanan kurang dari 

kapasitas pencerna, produksi gas juga menjadi rendah 

d. Nutrisi dan Penghambat bagi Bakteri Anaerob. 

Bakteri Anaerobik membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi untukproses reaksi 

anaerob seperti mineral-mineral yang mengadung nitrogen, fosfor, magnesium, 

sodium, mangan, kalsium, kobalt.  Nutrisi ini dapat bersifat toxic(racun) apabila 

konsentrasi di dalam bahan terlalu banyak.  Tabel 2 memperlihatkan konsentrasi 

kandungan kimia mineral-mineral yang diijinkan terdapat dalamproses 

pencernaan/digestion limbah organik, yakni: 
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Tabel 2. Kandungan Mineral-Mineral yang Diijinkan.  
METAL MG/LITER 

Sulphate (SO4-) 5000 

Sodium chloride 40000 

Copper 100 

Chromium 200 

Nickel 200-500 

Cyanide Below 25 

Alkyl Benzene Sulfonate (ABS) 40 ppm 

Ammonia 3000 

Sodium 5500 

Potassium 4500 

Calcium 4500 

Magnesium 1500 

  

www.wikipedia.com 

Selain karena konsentrasi mineral-mineral melebihi ambang batas di atas,polutan-

polutan yang juga menyebabkan produksi biogas menjadi terhambat atauberhenti 

sama sekali adalah ammonia, antibiotik, pestisida, detergen, and logam- 

logamberat seperti chromium, nickel, dan zinc (Budiman, 2010). 

e. Waktu tinggal dalam pencerna (digester) 

Lama proses (Hydraulic Retention Time) adalah jumlah hari proses pencernaan 

pada tangki anaerob terhitung mulai pemasukan bahan organik sampai proses 

awal pembentukan biogas dalam digester anaerob.  HRT meliputi 70-80% dari 

total waktu pembentukan biogas secara keseluruhan.  Lama waktu HRT sangat 

tergantung dari jenis bahan organik dan perlakuan terhadap bahan organik 

(feedstoock substrate) sebelum dilakukan proses pencernaan/ digesting diproses 

37
o
C (Richardo,2010). 

Waktu tinggal dalam pencerna adalah rerata periode waktu saat inputmasih berada 

dalam pencerna dan proses pencernaan oleh bakteri metanogen. Dalam jaringan 

pencerna dengan kotoran sapi, waktutinggal dihitung dengan pembagian volume 



22 
 

total dari pencerna oleh volume input yang ditambah setiap hari.  Waktu tinggal 

juga tergantung pada suhu, dan diatas 35
o
C atau suhu lebih tinggi, waktu tinggal 

semakin singkat.  Sebagian besar sistem digester anaerobik dirancang untuk 

menahan limbah dalam masa waku yang ditentukan.  Lamanya waktu material 

limbah tersimpan di dalam reaktor disebut lama retensi hidrolik atau waktu tinggal 

hidrolik (HRT).  HRT merupakan hasil pembagian antara volume tangki terhadap 

kecepatan aliran atau debit kotoran (massa per waktu) dalam satuan waktu (Burke, 

2001). 

Secara teoritis merupakan waktu material organik berada di dalam tangki digester. 

Selama proses ini terjadi pertumbuhan bakteri anaerob pengurai, proses 

penguraian matrial organic, dan stabilasi pembentukan biogas menuju kepada 

kondisi optimumnya. Secara keseluruhan, lama waktu penguraian (Hydraulic 

Retention Time-HRT) mencakup 70%-80% dari keseluruhan waktu proses 

pembentukan biogas bila siklus pembentukan biogas berjalan ideal yakni 1 kali 

proses pemasukkan matrial organik langsung mendapatkan biogas sebagai proses 

akhirnya. HRT dapat dirumuskan menjadi persamaan berikut : 

     
        

            
  

Proses perubahan padatan terlarut menjadi gas dalam reaksi anaerobik sangat 

bergantung pada HRT.  Lamanya waktu retensi berpengaruh dalam banyaknya 

produksi metan yang dihasilkan.   
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Gambar 5. Hubungan Antara HRT, Suhu, dan TS 

Gambar 5  menunjukkan hubungan antara HRT, suhu dan total padatan (TS).  

Pada suhu mesofilik 30-35˚C,  waktu ideal yang dibutuhkan adalah selama 40-50 

hari.  Nilai TS yang direkomendasikan untuk memperoleh tingkat keberhasilan 

dekomposisi kotoran yang baik adalah 8%.   

Jika material padatan kering (Dry Material-DM atau disebut juga Total Solid-TS) 

berkisaran 4-12%, maka waktu penguraian optimum (Optimum Retention Time) 

berkisar 10-15 hari. Jika nilai DM lebih besar dari nilai presentasi matrial padatan 

kering di atas, berarti material organik memiliki konsentrasi lebih padat sehingga 

lama waktu penguraian menjadi spesifik, maka berlaku persamaan lama waktu 

penguraian spesifik (Specific Retention Time-SRT) berikut : 

    
                                                   

                                       
  

   ⁄  
 

Untuk bahan organik spesifik seperti diatas, laju penambahan limbah organik 

(Specific Loading Rate-SLR) dapat diketahui sebagai berikut : 
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Kedalaman tangki digester sangat mempengaruhi nilai SLR dan bila parameter 

lain dapat dijaga pada kondisi ideal, nilai optimum SLR didapat berkisar 3-6 kg 

ODM/ m
3
- day (Budiman, 2010). 

F. Potensi Biogas di Provinsi Lampung 

Lampung memiliki potensi yang besar dalam pengembangan biogas skala rumah 

tangga dengan bahan baku utama kotoran sapi.  Jumlah ternak sapi di Lampung 

setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, dapat dilihat 

pada Tabel 11.Tabel 11 menunjukkan pada tahun 1999 total ternak sapi dan 

kerbau adalah sebesar 421.899 ekor, peningkatan sebesar 5,2% terjadi pada tahun 

2004 yakni sebanyak 444.049 ekor (BPS Lampung, 2012 dalam cahyani).  Hingga 

pada tahun 2008 peningkatan terjadi sebesar 9,3 % dan diperkirakan populasi sapi 

dan kerbau akan terus meningkat.  

Tabel 3.Populasi Sapi dan Kerbau di Provinsi Lampung 

Tahun Sapi (ekor) Kerbau (ekor) Total (ekor) 

1999 372.001 49.898 421.899 

2000 372.021 49.988 422.009 

2001 373.534 50.012 423.546 

2002 381.934 50.095 432.029 

2003 387.350 52.351 439.701 

2004 391.846 52.203 444.049 

2005 417.129 49.219 466.348 

2006 401.636 36.408 438.044 

2007 410.169 38.991 449.160 

2008 425.526 40.016 465.542 

2009 463.032 423.46 505.378 

2010 496.066 429.83 539.049 

2011 742.776 331.24 775.900 

Sumber : BPS Lampung, 2013 
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Seekor sapi dapat menghasilkan 15-30 kg kotoran basah setiap harinya (Rama 

P.R, 2007), sumber lain menyatakan bahwa kotoran yang dihasilkan oleh seekor 

sapi/kerbau diperhitungkan sebanyak 8,2 % dari bobot sapi hidup .  Sedangkan, 

bobot sapi rata-rata pada kegiatan penggemukan sapi atau usaha sapi perah adalah 

seberat 350 kg/ekor.  Sehingga, dapat dibayangkan kotoran sapi yang akan 

dihasilkan ribuan ternak jumlahnya sangat melimpah.  Pemanfaatan kotoran 

limbah sapi dan kerbau harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif 

pencemaran limbah oleh kotoran sapi. 

  

G. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Keaktifan Reaktor Biogas 

a. Faktor Pendidikan  

Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan 

penduduk dalam program penataan lingkungan permukiman. Penduduk 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan dapat ikut 

berperan pada tahap perencanaan sampai tahap pengembangan, sementara 

penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah akan dapat berperan 

pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan.  Dengan pendidikan yang  

semakin  tinggi,  seseorang  akan  lebih  mudah  untuk  berkomunikasi  

dengan orang lain, cepat tanggap dan inovatif.   

b. Faktor Usia 

Faktor usia memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Penemuan menunjukkan bahwa ada 
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hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam 

suatu kelompok atau organisasi. Selain  itu  beberapa  fakta  menunjukkan  

bahwa  usia  sangat  berpengaruh  pada keaktifan seseorang untuk berperan 

serta. 

c. Tingkat Pendapatan  

Pekerjaan sangat berkaitan dengan tingkat penghasilan masyarakat. Jenis 

pekerjaan akan sangat berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi 

derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Hal ini 

disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang 

seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal 

menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya bahwa  banyak  warga  

yang  telah disibukkan oleh kegiatan sehari‐hari kurang tertarik untuk 

mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar.  

Jenis kesibukan pekerjaan dan tingkat penghasilan berpengaruh penting 

bagi kelangsungan suatu progran. Pendapatan masyarakat juga 

berpengaruh penting bahkan disebutkan bahwa penduduk yang lebih kaya 

kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik 

sendiri. Sementara penduduk termiskin melakukan kebanyakan pekerjaan 

dan tidak mengkontribusi uang, sementara buruh yang berpenghasilan pas‐

pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga ( Naho, 2010). 

 

 


