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INTISARI 

Aji, Kendali Wongso. 2015. Pengaruh Penambahan Em4 (Effective 

Microorganism-4) pada Pembuatan Biogas dari Eceng Gondok dan Rumen Sapi. 

Tugas Akhir. Program Studi Teknik Kimia Diploma III, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. 

 

 Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan tanaman yangmenjadi 

limbah perairan dankeberadaannya belum banyak dimanfaatkan. Kandungan 

selulosa, hemiselulosa, dan lignin di dalamnya dapat dimanfaatkan menjadi biogas 

melalui proses fermentasi. Penelitian ini mengkaji pengaruh EM4 (Effective 

Microorganism-4) terhadap massa, nilai kalor, dan kecepatan pembentukan biogas 

dari eceng gondok. 

 Percobaan dilakukan dalam anaerobic digester berukuran 4 liter, bahan 

baku yang digunakan adalah eceng gondok, rumen sapi, dan air dengan variabel 

penambahan EM4 sebesar 1% dan 0%. Fermentasi dilakukan secara batch dengan 

pengukuran gas (temperatur, tekanan, dan massa) setiap 7 hari sekali sampai hari 

ke-35. Sebelum proses fermentasi, dilakukan pengujian terhadap rasio C/N 

campuran bahan baku di Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa 

Tengah. Pembakaran gas dilakukan untuk membuktikan gas yang didapat 

mengandung metana. 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rasio C/N untuk variabel dengan 

penambahan EM4 1% sebesar 5,33 dan rasio C/N untuk variabel dengan 

penambahan EM4 0% sebesar 7. Jadi, penambahan EM4 dapat menurunkan rasio 

C/N. Sementara itu, hasil fermentasinya memperlihatkan bahwa EM4 

memperkecil produksi biogas meskipun proses pembentukannya cepat. Massatotal 

biogas yang didapat pada variabel EM4 1% sebesar 1,1 gr dan variabel EM4 0% 

sebesar 1,55 gr. Tekanan biogas mengalami fluktuasi (pada variabel EM4 1% 

sebesar 35,6cmH2O, sedangkan pada variabel EM4 0% sebesar 40,6 cmH2O). 

Berdasarkan simulasi menggunakanchemical process simulator software, 

diketahui heating valuebiogas sebesar 39.180 kj/kg. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia menghadapi berbagai 

permasalahan energi. Beberapa penyebabnya adalah terus meningkatnya harga 

minyak mentah diiringi dunia yang dengan subsidi BBM yang tinggi. Jika hal 

tersebut terus berlanjut, maka dapat terjadi krisis energi yang berdampak buruk 

terhadap perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Sebuah data 

menunjukkan produksi minyak siap jual terus turun tiap tahunnya, terhitung sejak 

tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar 954.000, 898.000, 

860.000, dan 825.000 bph. Untuk mengatasi permasalahan energi tersebut, alangkah 

baiknya kita melakukan konversi dan konservasi energi sesuai dengan Perpres No.5 

tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). KEN bertujuan mewujudkan 

ketahanan energi dengan sasaran pada tahun 2025, diperoleh energi yang bersumber 

dari minyak sebesar 20%, gas 30%, batu bara 33%, dan energi baru dan terbarukan 

sebesar 17%. Melihat kondisi seperti itu, perlu dilakukan kajian terhadap energi 

alternatif yang cocok dan dapat diproduksi di Indonesia (Batubara, 2014). 

 Salah satu energi alternatif yang cocok dan dapat diproduksi di Indonesia 

adalah biogas. Biogas merupakan gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses 

fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bahan-bahan organik yang 

baik digunakan adalah yang banyak mempunyai senyawa karbohidrat, lemak, dan 

protein. Senyawa tersebut didalam digesterakan dikonversi menjadi senyawa metan 

yang dapat dibakar sebagai sumber energi. Selain itu bahan baku yang akan 

digunakan harus mudah didapat, mudah diproses, dan ketersediannya melimpah dan 

kontinyu. Bahanbaku yang memiliki beberapa kelebihan diatas di desa Cabean-

kecamatan Demak-kabupaten Demak, tempat penulis tinggal,salah satunya ialah 
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eceng gondok dan rumen sapi. Eceng gondok berfungsi sebagai sumber karbon (C) 

dan nitrogen (N), sedangkan rumen sapi mengandung bakteri Methanosarcina 

sp.yang berperan dalam proses pembentukan biogas (Fithry,  2010 dalam Yenni, 

2012).  Fungsi rumen sapi dalam proses pembentukan biogas seperti diatassering 

disebut sebagai starter. 

 Dalam suatu proses fermentasi untuk pembentukan biogas didalam digester 

yang memanfaatkan bakteri sebagai sarana untuk memecah senyawa polimer tersebut 

(karbohidrat, lemak, dan protein) diperlukan media tambahan untuk 

membantumempercepat proses, dan salah satu media yang dapat digunakan untuk 

membantu mempercepat proses tersebut adalah Efective Microorganisme 4 (EM4) 

(Sundari, 2012). 

 EM4 merupakan media berupa cairan yang berisi mikroorganisme yang dapat 

memecah senyawa polimer (dalam hal ini adalah karbohidrat, lemak, dan protein) 

menjadi senyawa monomernya.Penelitian akan pengaruh EM4 terhadap proses 

fermentasi yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadapmassa, nilai kalor, dan 

kecepatan pembentukan biogas perlu dilakukan, mengingat semakin cepat 

pembentukan biogas, akan semakin banyak sumber energi yang dihasilkan, sehingga 

produksi biogas akan semakin tinggi. Hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi 

masyarakat karena semakin tinggi produksi biogas, maka kebutuhan bahan bakar 

minyak sebagai sumber energi dapat diminimalisir. 

 

1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a.  Bagaimana cara membuat biogas dari eceng gondok dengan starterrumen sapi 

dan penambahan EM4. 

b. Apa pengaruh EM4 terhadap massa biogas yang dihasilkan. 

c. Apa pengaruh EM4 terhadap kecepatan pembentukan biogas dari eceng 

gondok. 
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d. Berapa nilai kalor(heating value) yang dihasilkan dari variabel yang 

menghasilkan biogas paling banyak. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mampu membuat biogas dari rumen sapi dengan starter rumen sapi dan 

penambahan EM4. 

b. Mampu menganalisis pengaruh EM4 terhadap massa biogas yang dihasilkan. 

c. Mampu menganalisis pengaruh EM4 terhadap kecepatan pembentukan biogas 

dari eceng gondok. 

d. Mampu menghitungnilai kalor (heating value)dari variabel yang 

menghasilkan biogas paling banyak. 

 

1.4 Manfaat 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan limbah perairan berupa eceng gondok dan limbah peternakan 

berupa rumen sapi. 

b. Analisis yang dilakukan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi 

permasalahan limbah dan energi. 

c. Biogas dapat mengatasi masalah krisis energi dan tercukupi kebutuhan energi 

di Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Reaksi-Reaksi Pembentukan Biogas 

 Biogas merupakan gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses  fermentasi 

bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob (bakteri yang hidup dalam kondisi kedap 

udara). Prinsip  pembuatan  biogas  adalah  adanya  dekomposisi  bahan  organik  

secara anaerobik  (tertutup  dari  udara bebas)  untuk  menghasilkan  gas  yang  

sebagian besar berupa gas metana (CH4) dan karbondioksida (CO2). Proses 

dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri 

penghasil metan. 

 Proses pembentukan biogas (anaerobic digestion) merupakan serangkaian 

proses dimana bahan awal terus dipecah menjadi unit yang lebih kecil oleh kelompok 

mikroorganisme anaerob. Mikroorganisme tersebut berturut-turut menguraikan 

senyawa organik hingga tidak menghasilkan biogas. Berikut diagram proses 

pembentukan biogas. 

 

 

Gambar 2.1 Proses Pembentukan Biogas 

 

 Gambar 2.1 menunjukkan tahap proses pembentukan biogas. Proses tersebut 

berjalan secara parallel didalam digester. Kecepatan proses dekomposisi ditentukan 
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oleh reaksi paling lambat dari rantai dan hidrolisis merupakan tahap yang paling 

menentukan dalam suatu proses pembentukan biogas dari substrat yang mengandung 

selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selama hidrolisis, biogas yang dihasilkan relatif 

kecil, produksi biogas akan mencapai puncaknya ketika sudah memasuki tahap 

metanogenesis. Gambar 2.2 menunjukkan pengaruh hydraulic retention time (HRT) 

terhadap tingkat produksi biogas. 

 

 

Gambar 2.2 Produksi Biogas setelah Penambahan Substrat (Saedi dkk, 2008) 

 

 Serangkaian proses yang terjadi pada pembentukan biogas meliputi hidrolisis, 

asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Berikut adalah tahap-tahap 

pembentukan biogas dalam anaerobic digestion(Al Saedi dkk, 2008): 

a. Hidrolisis 

 Secara teoritis, langkah pertama dalam proses pembentukan biogas adalah 

hidrolisis. Pada tahap hidrolisis ini, kompleks bahan organik (polimer) didekomposisi 

menjadi unit yang lebih kecil (mono dan oligo). Selama proses tersebut, polimer 

seperti karboidrat, lipid, asam nukleat dan protein diubah menjadi glukosa, gliserol, 

Yield biogas yang terakumulasi Ti
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purin dan pirimidin. Mikroorganisme hidrolitik akan mensekresi enzim hidrolitik, 

mengubah polimer menjadi senyawa sederhana berdasarkan persamaan seperti yang 

ditunjukkan dibawah ini: 

Lipid  
lipase

  Asam lemak, gliserol …(i) 

Polisakarida 
selulase, selobiase, xilanase, amilase

 Monosakarida …(ii) 

Protein  
protease

  Asam amino …(iii) 

 Proses hidrolisis membutuhkan mediasi exo-enzim yang diekskresi oleh 

bakteri fermentatif. Produk yang dihasilkan dari proses hidrolisis lebih lanjut 

diuraikan oleh mikroorganisme yang terlibat dan digunakan untuk proses 

metabolisme mereka sendiri. Walaupun  demikian  proses  penguraian anaerobik 

sangat  lambat  dan  menjadi  terbatas  dalam  penguraian  limbah selulolitik yang 

mengandung lignin.Pada proses ini, bakteri pengurai asam menguraikan senyawa 

glukosa sesuai dengan reaksi berikut (Mosey (1983) dalam jurnal Manurung (2004)): 

C6H12O6 + 2H2O  2CH3COOH +2CO2 + 4H2 (As. Asetat) ..(iv) 

C6H12O6  CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2 (As. Butirat) …(v) 

C6H12O6 + 2H2  2CH3CH2COOH + 2H2O (As. Propinoat) …(vi) 

b. Asidogenesis 

 Selama proses asidogenesis, produk hidrolisis dikonversi oleh bakteri 

asidogenik menjadi substrat metanogen. Gula sederhana, asam amino, dan asam 

lemak terdegradasi menjadi asetat, karbondioksida dan hidrogen (70%) serta menjadi 

Volatile Fatty Acid (VFA) dan alkohol (30%). 

c. Asetogenesis 

 Selama proses asetogenesis, produk dari asidogenesis yang tidak dapat diubah 

secara langsung menjadi metana oleh bakteri metanogen akan diubah menjadi 

substrat metanogen. VFA dan alkohol dioksidasi menjadi substrat metanogen seperti 

asetat, hidrogen dan karbondioksida. Produk hidrogen meningkatkan tekanan parsial 

hidrogen, hal ini dianggap sebagai produk limbah dari proses asetogenesis dan 

menghambat metabolisme bakteri asetogenik. Tahap selanjutnya adalah 

metanogenesis, selama proses metanogenesis hidrogen akan diubah menjadi metana. 
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Asetogenesis dan metanogenesis biasanya sejajar, sebagai simbiosis dari dua 

kelompok organisme. 

d. Metanogenesis 

 Produksi metana dan karbondioksida dari produk antara dilakukan oleh 

bakteri metanogen. 70% dari metana yang terbentuk berasal dari asetat, sedangkan 

30% sisanya dihasilkan dari konversi hidrogen (H) dan karbondioksida (CO2), 

menurut persamaan berikut: 

CH3COOH  CH4 + CO2  …(vii) 

2H2 + CO2  CH4 + 2H2O …(viii) 

 Metanogenesis merupakan langkah penting dalam seluruh proses pencernaan 

anaerobik, karena metanogenesis merupakan reaksi biokimia paling lambat dalam 

proses. Proses metanogenesis sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi. Beberapa 

contoh yang mempengaruhi proses metanogenesis adalah komposisi bahan baku, 

perbandingan makanan, temperatur, dan nilai pH. Overload digester, perubahan 

temperatur, dan masuknya oksigen dalam jumlah besar dapat mengakibatkan 

penghentian produksi metana. 

 Menurut beberapa literatur, sejarah keberadaan biogas sendiri sebenarnya 

sudah  ada  sejak  kebudayaan  Mesir,  China,  dan Romawi  Kuno.   Masyarakat pada 

waktu  itu  diketahui  telah memanfaatkan  gas  alam  ini  yang  dibakar  untuk 

menghasilkan panas. Namun, orang pertama yang mengaitkan gas bakar ini dengan 

proses  pembusukan  bahan  sayuran  adalah  Alessandro  Volta (1776).Disusul 

kemudian, Willam  Henry  pada  tahun  1806 mengidentifikasikan  gas  yang  dapat  

terbakar tersebut  sebagai metana dan Becham,  murid  Louis  Pasteur  dan  Tappeiner 

(1882), memperlihatkan  asal  mikrobiologis  dari  pembentukan metana pada tahun 

1868 (Wahyono, 2012). 

 Belakangan ini, banyak orang telah merancang biogas plan, baik sekala besar 

maupun rumahan.Pada tahun 2009, Mamat dkk.telah merancang biogas skala rumah 

tangga di kampung Parabon desa Warnasari Kecamatan Pengalengan Kabupaten 

Bandung. Mereka menggunakan drum berukuran 200 liter untuk membuat 
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digesternya, seperti pada Gambar 2.3 dan 2.4. Dengan proses kontinyu, mereka dapat 

memanfaatkan feses sapi sebanyak 30 kg yang mampu menghasilkan 1 m
3
 biogas, 

atau setara dengan 0,46 kg LPG(Ruhimat, 2009). 

 

 

Gambar 2.3 Digester (Ruhimat, 2009) 

 

 

Gambar 2.4 Penampung Gas (Ruhimat, 2009) 

 

 Pada tahun 2010, Tim Pengabdian Masyarakat dari Universitas Sriwijaya 

yang dimotori oleh Arfan Abrar, telah merancang reaktor biogas skala rumah tangga 
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di kecamatan Tugumulyo kabupaten Musiwaras.Mereka membuat digester dengan 

menggunakan plastik polyethyleneberbentuk tabung dengan panjang 21 m dan 

diameter 2 meter. Penampungan biogas menggunakan plastik polyethylene dengan 

panjang 12 meter dan diameter 1 meter (lihat Gambar 2.5 dan 2.6). Gas yang didapat 

sebagian ditampung, sebagian lagi langsung dialirkan ke kompor ataupun ke 

petromaks untuk penerangan(Abrar, 2010) 

 

 

Gambar 2.5 Digester (Abrar, 2010) 

 

 

Gambar 2.6 Penampung Gas (Abrar, 2010) 
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 Pada tahun 2012, telah dirancang digester permanen dari batu bata oleh 

Wahyono Hendras dan Nano Sudarno melalui Developing Colaborative Management 

of Cibodas Biosphere Reserve.Mereka menggunakan beton sebagai dinding 

digesternya. Digester yang didesain merupakan jenis kubah yang tidak dapat 

dipindah-pindah dan disemenkan (fixed dome). Digester jenis ini memiliki ukuran 4, 

6, 8, 10, dan 12 m
3
. Digester tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam bahan 

baku, banyaknya biogas yang didapat bergantung pada jenis bahan baku dan 

kapasitas digester yang digunakan, seperti terlihat pada Tabel 2.1 dan 2.2 berikut 

(Wahyono, 2012). 

 

Tabel 2.1 Produksi Biogas dari Berbagai Bahan Organik 

No. Bahan Organik Jumlah (kg) Biogas (liter) 

1 Kotoran sapi 1 40 

2 Kotoran kerbau 1 30 

3 Kotoran babi 1 60 

4 Kotoran ayam 1 70 

  Sumber: Wahyono, 2012 

Tabel 2.2 Hubungan Pengaruh Ukuran reaktor dan Kualitas Bahan Baku 

No 
Volumee 

Digester (m
3
) 

Produksi Gas 

per Hari (m
3
) 

Kotoran Hewan 

yang Dibutuhkan 

per hari (kg) 

Air yang 

dibutuhkan 

per Hari 

(liter) 

Jumlah 

Ternak yang 

Dibutuhkan 

(ekor) 

1 4 0,8 – 1,6 20 – 40 20 – 40 3 – 4 

2 6 1,6 – 2,4 40 – 60 40 – 60 5 – 6 

3 8 2,4 – 3,2 60 – 80 60 – 80 7 – 8 

4 10 3,2 – 4,2 80 – 100 80 – 100 9 – 10 

5 12 4,2 – 4,8 100 - 120 100 - 120 11 – 12 

Sumber: Wahyono, 2012 
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2.2 Parameter-Parameter Berpengaruh dalam Pembuatan Biogas 

 Mikroorganisme memiliki peranan penting dalam proses pembentukan biogas, 

sehingga efisiensi proses dipengaruhi oleh beberapa parameter yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme. Parameter dikelompokkan menjadi dua, anaerobic 

digestion dan parameter operasi.Anaerobic digestion merupakan parameter yang 

menggambarkan kondisi substrat yang akan difermentasi, yang meliputi temperatur, 

nilai pH, Volatile Fatty Acid (VFA), amonia, makronutrien, mikronutrien, dan 

senyawa beracun. Sedangkan parameter operasi menyangkut kondisi ketika proses 

berlangsung, yang meliputi beban organik tiap hari dan Hidraulic Retention Time 

(HRT). 

2.2.1Anaerobic Digestion 

1. Temperatur 

 Proses anaerobic digestion dapat berlangsung pada temperatur yang berbeda 

dan dibagi dalam tiga kisaran temperatur. Temperatur tersebut memiliki hubungan 

langsung dengan Hidraulic Retention Time(HRT). Hubungan tersebut ditunjukkan 

dalam Tabel 2.3 berikut: 

 

Tabel 2.3 Hubungan Temperatur dan Hidraulic Retention Time(HRT) 

Jenis bakteri Temperatur Proses HRT minimum 

Psychrophilic < 20 
o
C 70 – 80 hari 

Mesophilic 30 – 42 
o
C 30 – 40 hari 

Thermophilic 43 – 55 
o
C 15 – 20 hari 

 Sumber: Al Saedi dkk, 2008 

 

 Stabilitas temperatur akan menentukan proses anaerobic digestion. Dalam 

prakteknya, temperatur operasi yang dipilih dengan pertimbangan untuk bahan baku 

yang digunakan dan temperatur proses yang diperlukan biasanya disediakan oleh 
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digester dengan sistem pemanas. Gambar 2.7 menunjukkan tingkat hasil biogas yang 

tergantung pada temperatur dan retention time. 

 

 

Gambar 2.7 Hubungan Temperatur dan HRT terhadap yield biogas (LFU, 2007 

dalam Al Saedi dkk, 2008) 

 

 Banyak pabrik biogas modern yang beroperasi pada proses thermophilic 

dibandingkan mesophilic karena proses thermophilic menyediakan lebih banyak 

keuntungan dibandingkan dengan proses mesophilic dan psychrophilic. Keuntungan 

tersebut antara lain: 

a. Bakteri patogen akan mati 

b. Tingkat pertumbuhan metanogen yang lebih tinggi seiring temperatur yang lebih 

tinggi 

c. Mengurangi retention time 

d. Meningkatkan daya cerna substrat 

e. Degradasi yang lebih baik dari substrat 

Proses thermophilic juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut: 

Hari (d) 

Yi

el

d 

(

%

) 

Biogas 

Metana 
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a. Kebutuhan energi yang lebih besar 

b. Resiko yang lebih tinggi dari penghambatan amonia 

 Temperatur operasi akan mempengaruhi toksisitas amonia. Toksisitas amonia 

akan meningkat dengan peningkatan temperatur dan dapat menurun dengan 

penurunan temperatur. Namun, ketika penurunan temperatur sampai 50 
o
C atau 

dibawahnya, tingkat pertumbuhan mikroorganisme thermophilic akan turun drastis, 

dan resiko kematian miroorganisme dapat terjadi, karena tingkat pertumbuhan yang 

lebih rendah dari HRT yang sebenarnya (Angelidaki 2004 dalam Handbook). Ini 

berarti bahwa digester thermopilic yang berfungsi dengan baik dapat digunakan pada 

temperatur yang lebih tinggi atau dioperasikan pada HRT yang lebih rendah.  

Pengalaman menunjukkan bahwa pada temperatur tinggi atau HRT rendah, proses 

thermopilicakan menghasilkan biogas yang lebih tinggi dan konversi yang lebih 

besar. 

 

 

Gambar 2.8 Kurva Pertumbuhan Metanogen (Angelidaki, 2004 dalam Al Saedi dkk, 

2008) 

 

Pertu

mbu
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n 
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Temperatur (
o
C) 
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2. Nilai pH 

 Nilai pH adalah ukuran dari keasaman atau kebasaan suatu larutan dan 

dinyatakan dalam part per million(ppm). Nilai pH substrat anaerobic digestion 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme metanogen dan mempengaruhi 

disosiasi beberapa senyawa penting untuk proses anaerobic digestion (amonia, 

sulfida, asam organik). Pembentukan metana berlangsung dalam interval pH yang 

relatif sempit, yaitu sekitar 5,5 – 8,5 dengan interval optimal antara 7,0 – 8,0 untuk 

sebagian metanogen. Mikroorganisme asidogesesis biasanya memiliki nilai pH yang 

lebih rendah. Interval pH optimum untuk proses mesophilic antara 6,5 – 8,0 dan 

proses ini akan terhambat jika pH turun dibawah 6,0 atau naik diatas 8,3. Kelarutan 

karbondioksida dalam air menurun pada meningkatnya temperature.Oleh karena itu 

nilai pH dalam digester thermophilic lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

mesophilic. 

 Nilai pH dapat ditingkatkan dengan penambahan amonia yang dihasilkan 

selama degradasi protein atau dengan menambahkan pada aliran umpan, sedangkan 

akumulasi VFA akan menurunkan nilai PH. Nilai pH dalam reaktor anaerobic 

digestion dikendalikan oleh system buffer bicabonat. Oleh karena itu nilai pH dalam 

digester tergantung pada tekanan parsial CO2, konsentrasi alkali, dan komponen asam 

dalam fase cair. 

3. Volatile Fatty Acid (VFA) 

 Stabilitas proses anaerobic digestion tercermin dari konsentrasi produk antara 

seperti VFA. VFA merupakan senyawa intermediate (asetat, propionat, butirat, 

laktat), yang dihasilkan selama asidogenesis, dengan rantai karbon hingga enam 

atom. Dalam kebanyakan kasus, proses ketidakstabilan anaerobic digestionakan 

menyebabkan akumulasi VFA di dalam digester, yang dapat menyebabkan penurunan 

pH. Namun, akumulasi VFA tidak selalu dinyatakan dengan penurunan nilai pH, 

karena kapasitas penyangga digester, melalui jenis biomassa yang terkandung di 

dalamnya.Misalnya kotoran hewan memiliki surplus alkalinitas, yang berarti bahwa 

akumulasi VFA harus melebihi tingkat tertentu, sebelum ini dapat dideteksi karena 
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penurunan yang signifikan dari nilai pH. Pada titik tersebut, konsentrasi VFA dalam 

digester akan begitu tinggi, bahwa proses anaerobic digestionsudah sangat terhambat. 

4. Amonia 

 Amonia (NH3) merupakan senyawa penting, dengan fungsi yang signifikan 

untuk proses anaerobic digestion. NH3 dapat berasal dari protein, biasanya didalam 

berbentuk gas, berfungsi sebagai bahan makan dan pupuk. 

 Konsentrasi amonia yang terlalu tinggi di dalam digester, terutama amonia 

bebas dapat menghambat proses. Hal ini umum untuk anaerobic digestion dari 

kotoran hewan, karena konsentrasi amonia yang tinggi, berasal dari urin.Untuk efek 

penghambatan, konsentrasi amonia harus terjaga di bawah 80 mg/l. Bakteri 

metanogen sangat sensitif terhadap penghambatan amonia. Konsentrasi amonia bebas 

sebanding dengan temperatur, sehingga ada peningkatan risiko penghambatan amonia 

untuk proses anaerobic digestion yang dioperasikan pada temperatur thermophilic, 

dibandingkan dengan yang mesofilik. 

5. Makronutrien, mikronutrien, dan Senyawa Beracun 

 Unsur mikro seperti besi, nikel, kobalt, selenium, molibdenum atau tungsten 

sama-sama penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroorganisme 

anaerobic digestion, sama halnya dengan makronutrien karbon, nitrogen, fosfor, dan 

sulfur. Rasio optimal makronutrien karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur (C: N: P: S) 

adalah 600: 15: 5: 1. Ketentuan cukup nutrisi dan unsur, serta kecernaan terlalu tinggi 

substrat dapat menyebabkan hambatan dan gangguan dalam proses anaerobic 

digestion. Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme anaerob adalah 

adanya senyawa beracun. Senyawa tersebut dapat dibawa ke dalam sistem anaerobic 

digestion bersama-sama dengan bahan baku atau dihasilkan selama proses tersebut. 

Penerapan nilai ambang batas untuk senyawa beracun cukup sulit, hal tersebut karena 

senyawa semacam ini biasanya terikat dalam reaksi kimia dan disisi lain karena 

kapasitas mikroorganisme anaerob untuk beradaptasi dengan lingkungannya berbeda-

beda. 

2.2.2 Parameter Operasi 
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1. Beban Organik 

 Pembangunan dan pengoperasian pabrik biogas berdasarkan nilai teknis dan 

ekonomisnya.Untuk mendapatkan hasil biogas yang maksimum, diperlukan waktu 

retensi yang lama dan volumee digester yang cukup besar selain itu subtstrat yang 

digunakan harus tertentu. Namun dalam prakteknya, pilihan desain sistem (ukuran 

digester dan jenis) atau waktu retensi yang berlaku selalu didasarkan atas 

kemungkinan mendapatkan  hasil biogas tertinggi dan juga memiliki ekonomis. 

Dalam hal ini, beban organik merupakan parameter operasional yang penting, yang 

menunjukkan berapa banyak bahan kering organik dapat dimasukkan ke dalam 

digester, per volumee dan satuan waktu, menurut persamaan di bawah ini: 

BR = m x 
 

  
 

dengan: BR = beban organik (kg/d.m
3
) 

  m = massa substrat per waktu (kg/d) 

  c = konsentrasi bahan organik (%) 

  VR = volume digester (m
3
) 

2. Hidraulic Retention time (HRT) 

 Salah satu parameter penting untuk mendimensikan digester adalah Hidraulic 

Retention Time (HRT).HRT adalah waktu rata-rata ketika substrat mulai dimasukkan 

kedalam digester hingga terbentuk biogas awal. HRT berkorelasi dengan volume 

digester dan volume substrat per satuan waktu, sesuai dengan persamaan berikut: 

HRT = 
  

 
 

dengan: HRT = hidraulic retention time (d) 

  VR = volumee digester (m
3
) 

  V = volume substrat (m
3
/d) 

 Berdasarkan persamaan diatas, meningkatkan beban organik akan mengurangi 

HRT. HRT harus cukup tinggi untuk memastikan bahwa jumlah mikroorganisme 

yang mati setelah bereaksi dengan limbah (disgate) tidak lebih tinggi dari jumlah 
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mikroorganisme yang direproduksi.Tingkat duplikasi bakteri anaerob biasanya 10 

hari atau lebih. HRT yang singkat akan memberikan laju aliran substrat yang baik, 

tetapi hasil biogas akan rendah. Mempelajari HRT perlu dilakukan untuk menghitung 

kebutuhan volumee digester yang diperlukan. 

 

2.3 Rumen sapi 

 Rumen  sapi, dianggap  substrat  yang  cocok  untuk  pemanfaatan  biogas. 

Cairan rumen sapi mengandung mikroba rumen, enzim-enzim yang disekresikan oleh 

mikroba rumen, dan zat-zat makanan hasil perombakan mikroba rumen, serta vitamin 

dan  mineral yang terlarut  dalam  cairan  rumen. Pemisahan  cairan  rumen  dengan 

sentrifugasi  pada  kecepatan  10.000 g selama  10  menit  akan  menghasilkan bahan 

padatan yang berasal dari sel-sel  mikroba dan nutrien yang larut di dalam  cairan  

rumen.  Bahan  tersebut kaya  akan  protein,  asam  amino, vitamin dan mineral.  

Komposisi asam amino,  mineral  dan  vitamin  dalam endapan  cairan  rumen  seperti  

halnya enzim-enzim,  juga  tergantung  dari perlakuan  pakan  yang  diberikan. 

Komposisi asam amino, mineral dan  vitamin  pada  endapan  cairan rumen  asal  

sapi-sapi  impor  yang dipelihara  dan  digemukkan  dengan mendapat  lebih  banyak  

konsentrat dalam  pakannya  akan  lebih  tinggi karena  lebih  banyak  asam amino,  

mineral  dan  vitamin  yang larut  dalam  cairan  rumen dibandingkan  dengan  sapi-

sapi  lokal yang  lebih  banyak  mendapatkan hijauan  dan  makanan  kasar  dalam 

pakannya (Budiansyah, 2011) 

 Rumen  sapi, dianggap  substrat  yang  cocok  untuk  pemanfaatan  biogas. 

Substrat  dalam kotoran sapi telah mengandung bakteri  penghasil gas metana  yang 

terdapat di dalam perut  hewan ruminansia.  Keberadaan  bakteri  di  dalam  usus 

besar  ruminansia  tersebut   membantu  proses fermentasi, sehingga proses 

pembentukan biogas pada digester dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu kotoran 

dalam kondisi segar lebih mudah diproses dibandingkan dengan kotoran yang lama 

dan atau dikeringkan,  disebabkan  karena  hilangnya   substrat  volatile  solid  selama 

waktu  pengeringan. 
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2.4 Eceng Gondok(Eichhornia crassipes) 

 Eceng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan jenis gulma yang 

pertumbuhannya sangat cepat. Pertumbuhan eceng gondok dapat mencapai 1,9% per 

hari dengan tinggi antara 0,3 – 0,5 m. Pertumbuhan yang begitu pesat, dirasakan 

sangat merugikan karena sifat eceng gondok yang menutupi permukaan air akan 

menyebabkan kandungan oksigen berkurang. Pada umumnya eceng gondok tumbuh 

dengan cara vegetatif yaitu dengan menggunakan stolon. Kondisi optimum bagi 

perbanyakan memerlukan kisaran waktu antara 11 – 18 hari (Yonathan, 2013) . 

 Eceng gondok memiliki nutrisi yang tinggi sebagai  sumber  serat  untuk  

pakan  ternak  ruminansia  dan  memiliki  selulosa  tinggi  yang  membuat produksi 

biogas semakin tinggi, dengan rasio C/N adalah 10,8 (Astuti, 2013). Komposisi 

nutrisi eceng gondok dapat dilihat pada tabel berikut 

 

  Tabel 2.4 Komposisi Nutrisi Enceng Gondok 

Komposisi Kadar 100% berat kering 

Kadar air 

Kadar abu 

Kadar lemak kasar 

Kadar serat kasar 

Kadar protein kasar 

NDF 

ADF 

Lignin 

14,6737 

14,4741 

3,0330 

29,1376 

12,5475 

54,5456 

24,4633 

9,3378 

  Sumber: Astuti dkk, 2013 
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Gambar 2.9 Eceng Gondok 

 

2.5 EM4 (Effective Microorganism-4) 

 Perkembangan probiotik di Indonesia belum pesat, namun sudah mulai 

dikembangkan dan salah satu probiotik yang telah mampu diproduksi dalamnegeri 

berupa media kultur berbentuk cairan yang dapat disimpan lamaadalah EM4 

(Effective Microorganisms-4). EM4 mengandung 90% bakteri Lactobacillus sp. 

(bakteri penghasil asam laktat) pelarut fosfat, bakteri fotosintetik, Streptomyces sp, 

jamur pengurai selulosa dan ragi.EM4 merupakan suatu tambahan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan zat-zat makanan karena bakteri yang terdapat dalam 

EM4 dapat mencerna selulose, pati, gula, protein, lemak (Surung, 2008). 

 

Tabel 2.5 Komposisi EM4 (Effective Microorganism-4) 

Jenis Bakteri Jumlah (Sel/ml) 

Total plate count 2,8 x 10
6
 

Bakteri pelarut fosfat 3,4 x 10
5
 

Lactobacillus 3,0 x 10
5
 

Yeast 1,95 x 10
3
 

Actinomycetes + 

Bakteri fotosintetik + 

         Sumber: PT Songgolangit Persada, 2011 
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Tabel 2.6 Kandungan Zat Hara EM4 (Effective Microorganism-4) 

Kandungan Zat Hara Jumlah 

C-Organik 1,88 % w/w 

Nitrogen 0,68 % w/w 

P2O5 136,78 ppm 

K2O 8403,70 ppm 

Aluminium, Al < 0,01 ppm 

Calsium, Ca 3062,29 ppm 

Copper, Cu 1,14 ppm 

Iron, Fe 129,38 ppm 

Magnesium, Mg 401,58 ppm 

Mangan, Mn 4,00 ppm 

Sodium, Na 145,68 ppm 

Nickel, Na < 0,05 ppm 

Zinc, Zn 1,39 ppm 

Boron, B <0,0002 ppm 

Chlorida, Cl 2429,54 ppm 

pH 3,73 

    Sumber: PT Songgolangit Persada, 2011 

 

2.6 Nilai Kalor (Heating Value) 

 Heating value merupakan jumlah panas yang dihasilkan dari suatu 

pembakaran bahan bakar (fuel).Ada dua jenis heating value, yaitu Lower Heating 

Value (LHV) dan Higher Heating Value(HHV).Lower Heating Value merupakan 

energi yang dilepaskan oleh bahan bakar atau zat tertentu, energi yang dilepaskan 

tidak semuanya karena sebagian energi digunakan untuk menguapkan air.Higher 

Heating Valuemerupakan energi yang dilepaskan oleh bahan bakar atau zat tertentu 

dengan asumsi semua energi dikeluarkan karena energi tidak dipake untuk 
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menguapkan air.Heating value merupakan hasil kali massa dengan Lower 

HeatingValue (LHV) biogas yang dihasilkan. Sedang nilai LHV dapat dicari melalui  

Chemical Process Simulator.  Langkah  ini  sangat  menarik  untuk dipraktikkan, 

sehingga kualitas biogas yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara 

fundamental. 

Q = m x LHV 

Q = heating value (kJ) 

M = massa (kg) 

LHV  = lower Heating Value (kJ/kg) 

 Pada pembentukan biogas parameter yang dapat diukur antara lain adalah 

temperatur, tekanan, dan massa. Parameter tersebut dapat digunakan untuk 

mensimulasikan ke software chemical process simulator guna mengambil data LHV 

semua komponen secara langsung. 
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BAB III 

PROSEDUR KERJA 

 

 

3.1 Alat 

Tabel 3.1 Alat Penelitian 

Alat Ukuran 

Tangki digester 

Manometer pipa U 

Termometer 

Neraca analitik 

Timbangan 

Pemberat 

Stop Valve 

Karet penyumbat 

Balon 

4 liter 

100 cm 

100 
o
C 

1 buah 

1 buah 

100 gr 

3 buah 

1 buah 

1 buah 

 

3.2 Bahan 

Tabel 3.2 Bahan Penelitian 

Bahan Spesifikasi 

Rumen sapi 

Eceng gondok 

EM4 

Air 

750 ml 

300 gr 

30 ml (1% w/w) 

2 liter 

 

3.2.1    Variabel Tetap 

- Kondisi operasi temperatur kamar 

- Tekanan 1 atm 
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- Air 2 liter 

- Kotoran sapi 750 ml 

- Eceng gondok 300 gr 

3.2.2    Variabel berubah 

- Penambahan EM4 30 ml (1% w/w) 

- Tanpa penambahan EM4 

 

3.3 Rangkaian Alat 

Alat utama yang digunakan merupakan rangkaian dari berbagai peralatn 

pendukung, yaitu digester, termometer, balon penyimpanan gas beserta pemberat, 

kran, manometer, selang, statif dan klem. Rangkaian peralatan ini dapat dilihat pada 

gambar 3.1 berikut. 

 

Gambar 3.1 Rangkaian Alat Penelitian 

3.4 Cara Kerja 

 Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap produksi biogas dan tahap 

pengujian biogas.Tahap produksi biogas dimulai sejak penyiapan alat hingga selesai 

Digester 
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fermentasi, dan tahap pengujian biogas merupakan serangkaian pengujian untuk 

mengetahui parmeter biogas. 

3.4.1 Tahap Produksi Biogas 

1. Menyiapkan seperangkat alat penelitian 

 Sebelum penelitian dimulai, beberapa alat perlu dipersiapkan untuk 

mendukung lancarnya proses produksi biogas. Persiapan tersebut meliputi merangkai 

digester, menguji kebocoran digester, dan menyiapkan seperangkat alat yang 

digunakan untuk menguji parameter biogas. 

 Digester dibuat dari pipa PVC yang banyak dijual dipasaran, berukuran 

panjang 50 cm, dengan diameter 4 inch.Volume digester sebesar 4 liter, kapasitas 

substrat yang digunakan sebesar 75%, atau setara dengan 3 liter.Disisakan ruang 

sebesar 25% atau setara dengan 1 liter, untuk penyimpanan gas sementara sebelum di 

panen. 

 Seperangkat alat yang digunakan untuk pengujian meliputi manometer, 

termometer, korek api, selang dan sejumlah kran. Manometer yang digunakan adalah 

manometer pipa U, dengan isian berupa aquades.Manometer tersebut digunakan 

untuk mengetahui besarnya tekanan biogas yang didapat berdasarkan perbedaan 

ketinggian fluida pada pipa U. Termometer yang digunakan adalah termometer raksa, 

termometer tersebut digunakan untuk mengukur temperatur biogas yang 

didapat.korek api digunakan untuk melakukan uji pembakaran biogas. Selang dan 

sejumlah kran digunakan untuk mengatur aliran biogas ke balon dan manometer. 

2. Memformulasikan bahan sesuai variabel 

 Setelah digester siap digunakan, tahap selanjutnya adalah menyiapkan bahan 

baku dan memformulasikannya sesuai variabel. Pertama-tama eceng gondok dicacah 

hingga halus, lalu ditimbang sesuai variabel, kemudian dimasukkan kedalam digester 

bersamaan dengan bahan yang lainnya. 
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3. Pengadukan hingga homogen 

 Setelah semua bahan masuk kedalam digester, kemudian dilakukan 

pengadukan dengan menggoyangkan digester kekanan dan kekiri sebanyak 5 kali. 

Setelah homogen, kemudian digester disimpan untuk melanjutkan proses fermentasi. 

4. Fermentasi anaerob selama 35 hari 

 Proses fermentasi dilakukan selama 35 hari, terhitung sejak semua bahan 

dicampurkan. Selama proses fermentasi, setiap minggunya biogas yang didapat 

dilakukan pengecekan parameter meliputi massa, tekanan, dan temperatur biogas. 

3.4.2  Tahap pengujian biogas 

1. Pengukuran tekanan 

 Biogas yang didapat dialirkan kedalam balon, menggelembungnya balon 

menunjukkan adanya aliran massa gas kedalam balon. Kemudian dilakukan 

pengukuran tekanan dengan menggunakan manometer pipa U berisi aquades.Beda  

ketinggian dalam pipa menunjukkan besarnya tekanan per cmH2O. 

2. Pengukuran massa 

 Sebelum dilakukan pemanenan gas, terlebih dulu balon sebagai tempat gas 

ditimbang.Kemudian gas baru dialirkan ke dalam balon.Gas yang berada dalam balon 

ditutup rapat-rapat dan dilepaskan dari digester dan manometer pipa U, kemudian 

ditimbang bersamaan dengan gas yang masih berada didalamnya.Massa 

menunjukkan berat balon ditambah berat gas. 

3. Pengukuran temperatur 

 Pengukuran temperatur dilakukan dengan menancapkan termometer ke 

digester.Kemudian didiamkan selama beberapa menit hingga temperatur 

konstan.Kemudian dilakukan pencacatan.Pengukuran temperatur tersebut 

berdasarkan pemuaian raksa yang terlihat dalam skala termometer. 

4. Uji pembakaran 

 Uji pembakaran dilakukan dengan mengalirkan gas yang terdapat pada balon 

ke sumber panas. Sumber panas yang digunakan adalah korek api. Gas dikeluarkan 

sedikit demi sedikit berdasar bukaan pada kran. Ketika dibakar, biogas 
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akanmenampakkan api yang berbeda dari korek api yang digunakan. Api yang 

semakin besar dan berwarna biru menunjukkan adanya gas metan yang terkandung 

dalam biogas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

1. Massa biogas yang dihasilkan dari variabel EM4 1% sebesar 1,1 gr dan 

massa biogas yang dihasilkan dari variabel EM4 0% sebesar 1,55 gr. 

2. Penambahan EM4 dapat mengurangi rasio C/N dan memperkecil massa 

biogas yang dihasilkan sebesar 29,032%. 

3. Penambahan EM4 dapat mempercepat proses fermentasi sehingga dapat 

mempercepat proses pembentukan biogas. 

4. Heating value biogas sebesar 39.180 kj/kgmol 

5.2 Saran 

1. Pengambilan biogas sebaiknya dilakukan secara kontinyu agar tidak ada 

fluida cair yang terangkut ke balon karena pressure drop yang terlalu besar. 

2. Dalam penelitian selanjutnya, ditambahkan gula sebagai sumber karbon 

untuk meningkatkan rasio C/N bahan baku sebelum difermentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al Saedi, T. dkk. 2008. Biogas Handbook. Denmark: University of Southern 

Denmark Esbjerg 

Astals S., Mata J. 2011. Anaerobic Digestion. Departmen D’EnginyeriaQuimica, 

Universitat de Barcelona 

Astuti, N, Soeprobowati, T.R, Budiyono. 2013. Potensi Eceng Gondok (Eichhornia 

crassipes(Mart.) Solms) Rawapening Untuk Biogas Dengan Variasi 

Campuran Kotoran Sapi.Workshop Penyelamatan Ekosistem Danau 

Rawapening. KLH dan UNDIP. Semarang. 

Batubara Marwan, 2014. Setumpuk Masalah Energi yang Terjadi di Indonesia. 

Tersedia di: https://bisnis.liputan6.com/read/2065578/setumpuk-masalah-

energi-yang-terjadi-di-indonesia. Akses: 14 september 2014 

Budiansyah Agus, dkk. 2011. Karakteristik Endapan Cairan Rumen Sapi asal Rumah 

Potong Hewan sebagai Feed Supplement. Jurnal ilmiah ilmu-ilmu Peternakan, 

Vol 14.1 

Haryati T. 2006. Biogas: Limbah Peternakan yang Menjadi Sumber Energi Alternatif. 

Balai Penelitian Ternak. Wartazoa Vol. 16.3 

Herawati Dewi A., dan Andang A. W. 2010. Pengaruh Pretreathment Jerami Padi 

pada Produksi Biogas dari Jerami Padi dan Sampah Sayur Sawi Hijau secara 

Batch. Jurnal Rekayasa Proses, Vol 4.1 

Kurniawan D., Sri K., dan Nimas M. S., 2013. Pengaruh Volumee Penambahan 

Effective Microorganism 4 (EM4) 1% dan Lama Fermentasi Terhadap 

Kualitas Pupuk Bokashi dari Kotoran Kelinci dan Limbah Nangka. Jurnal 

Industria, Vol 2.1: 57 – 66 

Manurung R. 2004. Proses Anaerobik Sebagai Alternatif Untuk Mengolah Limbah 

Sawit. Universitas Sumatra Utara 

https://bisnis.liputan6.com/read/2065578/setumpuk-masalah-energi-yang-terjadi-di-indonesia
https://bisnis.liputan6.com/read/2065578/setumpuk-masalah-energi-yang-terjadi-di-indonesia


39 

 

Ruhimat M., dkk. 2009. Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Biogas Skala Rumah 

Tangga sebagai Sumber Energi Alternatif Ramah Lingkungan di kampong 

Parabon desa Warnasari Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung. 

Laporan Program Penerapan IPTEKS. Universitas Pendidikan Indonesia 

Sundari E., Ellyta S., dan Riko R. 2012. Pembuatan Pupuk organic Cair 

Menggunakan Bioaktivator biosca dan EM4. Prosiding SNTK TOPI 

Surung M. Y., 2008. Pengaruh Dosis EM4 (Effective Microorganism-4) dalam Air 

Minum Terhadap BeratBadan Ayam Buras. Jurnal Agrisistem, Vol 4.4 

Tim Pengabdian Masyarakat Dana DIPA. 2010. Pembuatan Digester Biogas Skala 

Rumah Tangga Menggunakan Kotoran Ternak Sapi. Universitas Sriwijaya 

Tubagus K. dkk. The Effect of C/N Ratios of a Mixture of Beef Cattle Feces and 

Water Hyacinth (Eichornia crassipes) on the Quality of Biogas and Sludge. 

Lucrări Ştiinţifice, Vol 55 

Wahyono Wahyono H. dan Nano S. 2012.Biogas Energi Ramah Lingkungan. Jawa 

Barat: Developing Collaborative Management of Cibodas Biosphere reserve 

Wahyuni Sri, 2013.Biogas, Energi alternative pengganti BBM, Gas, dan Listrik. 

Jakarta Selatan: PT Agromedia Pustaka 

Wati L., Yuni A., dan Dezi H. 2014. Pengaruh Volumee Cairan Rumen Sapi terhadap 

Bermacam Feses dalam Menghasilkan Biogas. Eksakta, Vol 1 

Windyasmara L., Ambar P., dan Lies M. Y. 2012. Pengaruh Jenis Kotoran Ternak 

Sebagai Substrat dengan Penambahan Serasah Daun Jati (Tectona grandis) 

terhadap Karakteristik Biogas pada Proses Fermentasi. Buletin Peternakan, 

Vol 36.1: 40 – 47 

Yenni, Yommi Dewilda, dan Serly M. S., 2012. Uji Pembentukan Substrat dari 

Substrat Sampah Sayur dan Buah dengan Ko-Substrat Limbah Isi Rumen 

Sapi. Jurnal Teknik Lingkungan UNAND 9 (1): 26-36 

Yonathan A., Avianda R. P., Bambang P., 2013. Produksi Biogas dari Eceng Gondok 

(Eichornia Crassipes) : Kajian Konsistensi dan pH Terhadap Biogas 

Dihasilkan. Jurnal Teknologi Kimia dan Industri, Vol. 2.1: 211 – 215 



40 

 

LAMPIRAN 1 

 

Desain Digester 

 

 

Dokumentasi 

 

Gambar 1. Uji Pembakaran Biogas 

 

Gambar 2. Uji Pembakaran Biogas 

10 in 

4 in 
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Gambar 3. Pengambilan Biogas 
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LAMPIRAN 2 

Perhitungan Heating Value Biogas 

 

LHV Biogas antara                                        21.300 - 29.585,7 kj/kg 

Densitas Biogas 0,72 kg/m3 

     LHV Biogas Setelah Konversi  29.585,7 - 32.502,6 kj/kg 

LHV Biogas Hasil Simulasi Chemical Process Simulation 39.180 kj/kg 

Persen Ketelitian 20,5442 % 
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LAMPIRAN 3 

Mencari data LHV (Lower Heating Value) menggunakan software 

chemical process simulator 3.2 

 

1. Buka Chemical process simulator 

Klik dua kali ikon Chemical process simulator sehinnga muncul kotak dialog 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Kotak Dialog chemical process simulator 3.2 

2. Masukkan data komponen pada chemical process simulator 

Klik add, sehingga muncul jendela baru seperti dibawah ini: 

 

Gambar 2. Jendela addchemical process simulator 3.2 
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3. Pilih komponen dengan cara klik komponen sesuai pilihan hingga terblok 

warna biru seperti digambar, kemudian klik add pure, komponen yang terpilih 

akan terdapat dikotak dialog selected Components 

 

Gambar 3. Jendela Komponen Terpilih 

4. Keluarkan jendela tersebut dengan mengklik tanda x warna biru 

 

Gambar 4.1 Keluar Jendela 
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Akan muncul kotak dialok baru seperti dibawah ini: 

 

Gambar 4.2 Kotak Dialog Baru Setelah Komponen Terpilih 

5. Pilih fluid pakage sesuai keinginan, yang biasa digunakan adalah peng-

robinson, caranya klik Fluid pkgs 

 

Gambar 5.1 Klik Fluid Pkgs 

Kemudian akan muncul jendela baru seperti dibawah ini: 
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Gambar 5.2 Jendela baru Fluid Pkgs 

Kemudian klik add untuk mengatur pakage yang diinginkan 

 

Gambar 5.3 Menambahkan Pakage 

Kemudian akan muncul jendela baru sebagai berikut: 

 

Gambar 5.4 Jendela Pakage 
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Kemudian pilih pakage peng-Robinson pada kotak dialog Property pakage 

Selection 

 

Gambar 5.5 memilih Pakage Peng-robinson 

Kemudian keluarkan dengan mengklik tombol X berwarna merah 

 

Gambar 5.6 Mengeluarkan Jendela Fluid Pakage 

6. Kemudian masuk ke simulation environtmen 

 



48 

 

 

Gambar 6.1 Masuk ke Simulation Environtment 

Akan muncul jendela baru seperti ini: 

 

Gambar 6.2 Jendela simulasi 

7. Masukkan strip warna biru dengan cara mengklik kanan strip, kemudian 

menggeser ke PFD – case 
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Gambar 7. Memasukkan Strip Warna Biru 

8. Double klik strip biru untuk mengatur kondisi operasi, sebagai contoh 

gunakan temperatur 100
o
C, tekanan 294.2 kPa, dengan mass flow 1000 kg/h 

sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: 

 

Gambar 8. Menentukan Kondisi Operasi 

9. Masukkan komposisi komponen yang mau dicari LHV nya dengan mengklik 

Composition, akan muncul jendela baru sebagai berikut: 
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Gambar 9.1 Jendela Composition 

Kemudian klik edit, sehingga muncul kotak dialog sebagai berikut: 

 

Gambar 9.2 Jendela Input Composition 

10. Kemudian masukkan komposisi sesuai data yang diperoleh, dapat berdasar 

fraksi mol, massa, mass flow, dll 
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Gambar 10. Data Sudah Masuk 

Kemudian klik normalize untuk mengkondisikan data pada 100%, setelah itu 

klik ok 

11. Jendela baru akan muncul, kemudian lihat propertiesnya, sehingga didapat 

Lower Heating Value 

 

Gambar 11. Kotak Dialog Properties 

Menunjukkan properties komponen yang kita masukkan, terlihat LHV total 

dari semua komponen sebesar 39.180 kj/kgmol 

 


