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Kata kunci: Biogas, Pemanfaatan, Energi Terbarukan. 

 

Kebutuhan energi yang semakin meningkat sedangkan ketersediaan energi 

semakin menurun menyebabkan adanya kelangkaan energi. Sehingga diperlukan 

adanya pemanfaatan energi alternatif, salah satunya adalah biogas. Limbah 

peternakan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan. 

Tujuan dari penelitian ini: (1) Mengetahui potensi energi biogas di Desa Jetak, (2) 

Mengkaji proses pembuatan biogas di Desa Jetak, (3) Menganalisis pemanfaatan 

energi biogas di Desa Jetak.  

Populasi penelitian yaitu keseluruhan pengguna biogas yang ada di Desa 

Jetak sebesar 43 kepala keluarga. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel metode total sampling. Metode penelitian menggunakan metode 

observasi, metode wawancara, metode kuisioner, dan metode dokumentasi. Alat 

pengumpul data menggunakan GPS dan instrumen. Analisis data dengan cara 

deskriptif presentase. 

Hasil penelitian yaitu jumlah peternak di Desa Jetak ada 78 peternak 

dengan jumlah keseluruhan sapi ada 342 ekor. Ada 43 (55%) pengguna biogas 

yang tersebar di 6 dusun. Energi biogas yang sudah dimanfaatkan sebesar 424 

m
3
/hari. Waktu pembuatan biogas setiap hari ada 31 pengguna (72,1%), 3 hari 

sekali (20,9%), 1 minggu sekali (7,0%) dengan jumlah kotoran ternak lebih dari 

10kg. Pemanfaatan biogas untuk memasak (83,7%), untum memasak dan 

penerangan (16,3%). Pengguna biogas yang sudah menyalurkan kepada tetangga 

sebanyak 7 pengguna (16,3%) dan yang belum sebanyak 36 pengguna (83,7%). 

Pemanfaaatan limbah sisa biogas sebagai pupuk tanaman pertanian sebanyak 34 

pengguna (79,1%) dan yang belum sebanyak 8 pengguna (20,9%). Pengguna 

biogas dapat menghemat Rp 86.000/bulan dan Rp 12.000/bulan dibanding 

menggunakan LPG dan kayu bakar. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah adanya 

ketersediaan ternak dan ketersediaan pakan yang cukup menjadi potensi 

pengembangan biogas. Pengisian kotoran ternak pada proses pembuatan biogas 

sebagian besar dilakukan pada pagi dan sore hari dengan kendala yang dihadapi 

adalah keterbatasan tenaga, tersumbatnya instalasi dan kebocoran gas. 

Pemanfaatan biogas digunakan untuk memasak dan penerangan. Limbah sisa 

biogas digunakan sebagai pupuk tanaman pertanian. Terkait dengan hasil 

penelitian maka peneliti memberikan saran bahwa diperlukan adanya bantuan 

permodalan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana penunjang, pengembangan 

minat masyarakat, dan tersedianya alat ukur pendistribusian energi kepada 

tetangga oleh pemerintah maupun LSM terkait. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Energi sangat diperlukan dalam  kehidupan sehari-hari. Sumber energi 

dapat berasal dari matahari, bahan bakar minyak, gas alam dan kayu bakar. 

Energi tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti memasak 

dan penerangan. Kelangkaan bahan bakar minyak, yang salah satunya 

disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang signifikan, telah 

mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat mengatasi masalah 

energi secara bersama-sama (Kompas, 2008).  

Upaya penghematan energi untuk bahan bakar seharusnya telah 

digerakkan sejak dahulu karena pasokan bahan bakar yang berasal dari 

minyak bumi, gas maupun batu bara adalah sumber energi fosil yang tidak 

dapat diperbarui (unrenewable), sedangkan permintaan terus naik, demikian  

pula dengan harganya sehingga tidak ada stabilitas keseimbangan antara 

permintaan dan penawaran. Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar 

minyak dan sumber energi yang unrenewable adalah dengan mencari sumber 

energi alternatif yang dapat diperbarui (renewable).  

Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batubara merupakan 

sumber energi utama di Indonesia, akan tetapi sumber energi tersebut 

berdampak merusak lingkungan termasuk pencemaran udara, emisi gas 

rumah kaca dan pemanasan global. Permasalahan lain adalah tingginya harga 
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bahan bakar fosil, kenaikan jumlah impor minyak bumi akibat konsumsi 

bahan bakar nasional, serta cadangan minyak bumi yang semakin menipis. 

Kebutuhan energi nasional diketahui bahwa lebih dari 50% penggunaannya 

didominasi oleh bahan bakar fosil, untuk itu pengembangan energi alternatif 

menjadi pilihan yang penting. Sudah saatnya semua negara memutuskan 

ketergantungan terhadap sumber energi fosil beralih ke sumber energi 

alternatif berbahan baku nabati yang sifatnya terbarukan (Hambali et al. 

2007).  

Industri peternakan merupakan industri yang menghasilkan limbah 

padat dan cair dalam jumlah yang besar dengan konsentrasi karbon antara 

8000-10000 mg (Mahajoeno, 2009), sehingga industri tersebut berpotensi 

mencemari lingkungan, jika tidak dilakukan pengelolaan. Limbah peternakan 

khususnya ternak sapi merupakan bahan buangan dari usaha peternakan sapi 

yang selama ini juga menjadi salah satu sumber masalah dalam kehidupan.  

Manusia sebagai penyebab menurunnya mutu lingkungan melalui 

pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan juga sebagai 

salah satu penyumbang emisi gas efek rumah kaca. Pada umumnya limbah 

peternakan hanya digunakan untuk pembuatan pupuk organik. Untuk itu 

sudah selayaknya perlu adanya usaha pengolahan limbah peternakan menjadi 

suatu produk yang bisa dimanfaatkan manusia dan bersifat ramah lingkungan. 

Pengolahan limbah peternakan melalui proses anaerob atau fermentasi perlu 

digalakkan karena dapat menghasilkan biogas yang menjadi salah satu jenis 

bioenergi. Pengolahan limbah peternakan menjadi biogas ini diharapkan 
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dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang mahal dan 

terbatas, mengurangi pencemaran lingkungan dan menjadikan peluang usaha 

bagi peternak karena produknya terutama pupuk kandang banyak dibutuhkan 

masyarakat. 

Prospek pengembangan teknologi biogas ini sangat besar terutama di 

daerah pedesaan dimana sebagian besarnya masyarakat bekerja dibidang 

peternakan dan pertanian. Pada umunya masyarakat yang berprofesi sebagai 

petani mempunyai hewan ternak seperti unggas, kambing, sapi, kerbau, dan 

lain-lain (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). 

Biogas merupakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan 

dan terbarukan, dapat dibakar seperti gas elpiji (LPG), dan dapat digunakan 

sebagai sumber energi penggerak generator listrik (Dirjen Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian, 2009).  

Pemerintah telah menetapkan bauran energi nasional tahun 2025 

dengan peran minyak bumi sebagai energi, akan dikurangi dari 52% saat ini, 

hingga kurang dari 20% pada tahun 2025. Strategi utama yang ditetapkan 

oleh pemerintah untuk pengembangan bahan bakar nasional dikenal dengan 

sebutan Fast Track Program, yaitu pengembangan desa mandiri energi sesuai 

dengan potensi daerah masing masing. Dengan strategi tersebut diharapkan 

dalam jangka pendek akan tercipta lapangan kerja dan pengurangan 

kemiskinan, sehingga jangka panjang akan tercapai keamanan pasokan energi 

dan pertumbuhan ekonomi (Hambali et al. 2007). Bioenergi merupakan salah 

satu bentuk energi alternatif yang prospektif untuk dikembangkan. 
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Pengembangan bioenergi bukan saja dapat mengurangi ketergantungan 

terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang harganya terus meningkat, tetapi 

juga dapat meningkatkan keamanan pasokan energi nasional.  

Penggunaan biogas telah mampu mengurangi emisi gas rumah kaca 

sebagai akibat dari pengurangan penggunaan energi fosil. Penggunaan hutan 

juga ikut mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan khususnya di 

sektor pertanian dan kelestarian hutan. Penyediaan air bersih masyarakat juga 

terjamin disebabkan biogas mampu mereduksi dampak pencemaran air oleh 

limbah peternakan dan rumah tangga.  

Desa Jetak Kecamatan Getasan merupakan salah satu desa yang 

mempunyai peternakan sapi perah. Penggunaan lahan di Desa Jetak 

dimanfaatkan untuk tegalan, hutan rakyat, dan pertanian lahan kering. 

Kesesuaian iklim, daya dukung kesuburan tanah karena merupakan daerah 

pegunungan, dan ketersediaan lahan perkebunan yang digunakan untuk 

makanan ternak sangat mendukung para peternak sapi perah disana. Dengan 

adanya peternakan sapi perah ini masyarakat di Desa Jetak dapat 

memanfaatkan kotoran sapi sebagai biogas. 

Sapi perah di Indonesia berada di daerah dataran tinggi dengan lokasi 

ketinggian 750 meter dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata 13
0
C – 

18
0
C. Sehingga sapi perah di Indonesia berkembang pada daerah-daerah 

lereng gunung yang mempunyai suhu udara yang tidak begitu panas, curah 

hujan yang tinggi dan tanah yang subur (Aksi Agraris Kanisius, 1995). 
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Ditinjau dari persebaran peternak sapi perah yang ada, masih banyak 

yang terkonsentrasi di daerah pegunungan. Pertumbuhan populasi dibatasi 

oleh sumber daya, oleh karena itu populasi tidak tumbuh tanpa batas, 

beberapa populasi akan mencapai keseimbangan di dekat daya dukung 

lingkungan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi diantaranya ketersediaan 

lahan hijauan makanan ternak, ketersediaan air, ketersediaan sumber pakan 

jerami dan sarana serta prasarana lainnya.  

Persebaran dan pengembangan usaha peternak khususnya ternak sapi 

perah, salah satu unsur penting adalah menyiapkan bahan informasi tentang 

kesesuaian ekologis lahan untuk ternak. Kesesuaian lahan bagi ternak 

merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan usaha 

meningkatkan produktifitas ternak, terutama pada ternak sapi perah. 

Kesesuaian lahan ini dihasilkan dari kombinasi kelerengan, ketinggian 

tempat, panjang kemarau, kesuburan tanah, genangan air dan penggunaan 

lahan. Daya dukung wilayah terhadap ternak adalah kemampuan wilayah 

untuk menampung sejumlah populasi ternak secara optimal 

(http://felicitasdian.blogspot.com/2009/11/sapi-perah_25.html dikses 11 Juni 

2015). 

Pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) merupakan salah 

satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar 

minyak. Apalagi pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber bahan bakar 

dalam bentuk biogas. Penggunaan biogas sebagai sumber energi untuk 

keperluan sehari-hari semakin meluas di Desa Jetak Kecamatan Getasan. 

http://felicitasdian.blogspot.com/2009/11/sapi-perah_25.html
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Hingga saat ini, telah ada setidaknya 43 titik instalasi biogas yang 

masih aktif dan dimanfaatkan oleh puluhan kepala keluarga disana. 

Pengeluaran keluarga untuk membeli minyak tanah atau gas elpiji untuk 

memasak dan keperluan penerangan rumah bisa dihemat. Sebab lebih dari 

separoh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari 

biogas. Pada tahun 2012 Desa Jetak mendapat penghargaan sebagai salah satu 

desa mandiri energi terbaik di Jawa Tengah. Pada saat menerima penghargaan 

sebagai salah satu desa mandiri energi, Desa Jetak memiliki 41 instalasi 

biogas. Kemudian pada tahun selanjutnya bertambah menjadi 50 titik instalasi 

biogas. Namun saat ini hanya terdapat 43 titik instalasi biogas yang masih 

aktif digunakan. Selanjutnya 43 titik instalasi biogas tersebut akan 

diaplikasikan dalam sebuah peta yaitu peta persebaran instalasi biogas. Dalam 

pembuatan peta ini terlebih dahulu dilakukan survei titik-titik koordinat 

instalasi biogas di Desa Jetak. 

Berbekal dengan latar belakang permasalahan diatas maka, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengembangan Biogas 

Dalam Rangka Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Desa Jetak 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.  

1. Bagaimana potensi energi biogas di Desa Jetak ? 

2. Bagaimana proses pembuatan biogas di Desa Jetak ? 
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3. Bagaimana pemanfaatan energi biogas di Desa Jetak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah yang dirumuskan peneliti, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah. 

1. Mengetahui potensi energi biogas di Desa Jetak  

2. Mengkaji proses pembuatan biogas di Desa Jetak 

3. Menganalisis pemanfaatan energi biogas di Desa Jetak 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan secara teoritis, dan untuk pengembangan energi biogas dalam 

memenuhi kebutuhan energi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi penulis dan memahami pemanfaatan energi biogas yang 

digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi masyarakat serta 

berpengalaman langsung dalam menerapkan energi biogas yang 

dilakukan masyarakat.  
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b. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

bacaan dan perbandingan bagi pembaca yang sedang mengadakan 

penelitian. 

c. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian di harapkan pemerintah dapat 

berperan serta dalam  memperhatikan biaya pembuatan instalasi 

biogas. Sehingga akan semakin banyak lagi warga yang tertarik 

menggunakan biogas. 

E. Batasan Istilah  

1. Pengembangan  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang 

telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan 

aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau 

menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola 

pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) dan perubahan 

secara bertahap. Menurut Seels & Richey (Sumarno, 2012) 

pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan 

spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara 

khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Sumarno, 2012) 
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pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis 

kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti 

analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan 

produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. 

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik 

formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, 

terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, 

menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian 

yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan 

bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas 

prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri 

ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang 

optimal serta pribadi mandiri (Wiryokusumo, 2011). Dari pendapat para 

ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan 

suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk 

membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk 

menciptakan mutu yang lebih baik. 

2. Biogas 

Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik 

atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk di antaranya kotoran 

manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah 

biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam 

kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitas_anaerobik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Metana
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karbon dioksida. Biogas adalah campuran gas hasil proses fermentasi 

anaerob dari kotoran ternak (sapi). Kotoran sapi sangat memenuhi 

kebutuhan kotoran untuk biogas. Biogas merupakan sebuah proses 

produksi gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri. Energi 

biogas berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil sehingga 

akan menurunkan gas rumah kaca di atmosfer dan emisi lainnya. 

3. Pemanfaatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan adalah 

proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan. 

4. Energi Terbarukan 

Menurut definisi International Energy Agency (IEA), energi 

terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang 

terus menerus. Contohnya adalah energi yang dihasilkan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dari matahari atau panas bumi. IEA 

mengklasifikasikan energi terbarukan seperti matahari, angin, biomassa, 

geothermal, hydropower, laut, biofuel, dan hydrogen. 

Penggunaan energi secara besar-besaran memang nyatanya 

mendorong pertumbuhan ekonomi, namun seringkali dibarengi dengan 

kerusakan ekologis yang pada akhirnya membawa potensi kebencanaan 

baik untuk alam maupun untuk manusia. Selain itu, beberapa faktor 

pendorong lain seperti pertumbuhan penduduk, pemenuhan kebutuhan 

energi dan peningkatan permasalahan lingkungan, menjadikan sumber 

energi berkelanjutan sebagai isu internasional beberapa tahun terakhir ini. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan sebagai kerangka acuan 

yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek baik secara teoritis maupun 

empiris, dengan kata lain kajian pustaka ini dimaksudkan untuk menghubungkan 

penelitian ini dengan literatur-literatur yang ada.  

A.  Pengertian Energi 

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Energi 

adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, 

mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Energi merupakan kebutuhan menusia yang 

paling dasar. Energi dimanfaatkan dalam berbagai bidang untuk menunjang berbagai 

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang paling banyak dimanfaatkan 

dalam pemenuhan kebutuhan manusia yakni energi minyak bumi (Wahyuni, 2009). 

Jenis energi ini merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dalam 

rentang waktu tertentu akan terjadi kekurangan energi. 

Terdapat dua jenis energi yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. 

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang bisa diperbarui lagi atau bisa 

digunakan secara berulang. Di sisi lain, sumber energi tak terbarukan tidak bisa 

digunakan terus menerus serta akan habis pada satu titik. 

 

B. Pengertian Energi Baru Terbarukan 

Dalam buku panduan tentang Energi Baru Terbarukan yang diterbitkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri, definisi energi baru terbarukan adalah energi yang 

dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin, dan air dan dapat dihasilkan 
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lagi dan lagi. Sumber akan selalu tersedia dan tidak merugikan lingkungan. Energi 

terbarukan berasal dari elemen-elemen alam yang tersedia di bumi dalam jumlah 

besar, contoh energi matahari, angin, sungai, tumbuhan, dan sebagainya. Energi 

terbarukan merupakan sumber energi paling bersih yang ada di planet ini. Ada 

beragam jenis energi terbarukan, namun tidak semuanya dapat digunakan di daerah-

daerah terpencil dan perdesaan.  

Tenaga surya, tenaga angin, biomassa dan tenaga air adalah teknologi yang 

paling sesuai untuk menyediakan energi di daerah-daerah terpencil dan perdesaan. 

Energi terbarukan lainnya termasuk panas bumi dan pasang surut air laut adalah 

teknologi yang tidak dapat dilakukan di semua tempat. Indonesia memiliki sumber 

panas bumi yang melimpah yaitu sekitar 40% dari sumber total dunia. Akan tetapi 

sumber-sumber ini berada di tempat-tempat yang spesifik dan tidak tersebar luas. 

Teknologi terbarukan lainnya adalah tenaga ombak yang masih dalam tahap 

pengembangan.  

C. Kebutuhan Energi  di Indonesia 

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia sebagai salah satu 

negara berkembang di dunia terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan 

tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap aspek kehidupan manusia. 

Salah satu aspek yang cukup terpengaruh dengan adanya pertambahan jumlah 

penduduk adalah penggunaan energi untuk menunjang kebutuhan hidup yang 

meliputi sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan lain sebagainya. 

Semakin banyak penduduk yang berada di sebuah negara, semakin banyak 

pula energi yang dibutuhkan dan digunakan oleh negara tersebut. 
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Sumber: BPPT – Outlook Energi Indonesia 2013. 

 

Gambar 2.1 Konsumsi Energi Final Per Sektor 

 

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa konsumsi energi final per 

sektor di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Konsumsi 

energi meningkat sebesar 764 juta Setara Barel Minyak (SBM) dari tahun 

2000 sampai 2011. Sektor dengan konsumsi energi terbesar juga mengalami 

perubahan. Pada tahun 2000 sektor rumah tangga mendominasi konsumsi 

energi sebesar 38,8% yang kemudian disusul sektor industri sebesar 36,5%. 

Sedangkan pada tahun 2011 sektor industri menduduki posisi teratas yaitu 

sebesar 37,2% dan kemudian sektor rumah tangga sebesar 30,7%. 

Sektor-sektor yang terdapat dalam grafik di atas menggunakan 

berbagai jenis energi, seperti bahan bakar minyak atau BBM (avtur, avgas, 

bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar), 

batubara, gas, elpiji (LPG), listrik, dan biomasa. Energi tersebut digunakan 
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manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang menunjang kebutuhan 

hidupnya. 

Berdasarkan data ESDM (2013), cadangan panas bumi Indonesia 

sebesar 16.502 MW dari potensi sekitar 29 MW. Kapasitas terpasang 

pembangkit panas bumi (hingga Mei 2013) sebesar 1.341 MW. Potensi 

tenaga air (skala besar) mencapai 75 GW, sedangkan potensi mini/mikro 

hidro sebesar 769,69 MW. Sementara itu, potensi biomasa untuk kelistrikan 

mencapai 13.662 MWe dengan kapasitas terpasang pembangkit yang 

terhubung ke grid sebesar 75,5 MWe. Jumlah penduduk Indonesia pada 

tahun 2000 mencapai 205 juta jiwa dan meningkat rata-rata 1,48% per tahun 

menjadi 241 juta jiwa pada tahun 2011. Wilayah Kalimantan mengalami 

peningkatan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan laju 

pertumbuhan terendah adalah pulau Jawa. Pada saat ini sekitar 54% 

penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, sementara sekitar 57% 

penduduk tinggal di pulau Jawa dengan luas wilayah 129.438,28 km2 atau 

sekitar 6,7% wilayah daratan Indonesia. Kepadatan penduduk yang tinggi 

ini diperparah oleh kepadatan industri yang tinggi mendorong pertumbuhan 

sektor komersial dan transportasi dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa 

pulau Jawa membutuhkan pasokan energi yang sangat tinggi melebihi 

wilayah lain di Indonesia, sementara potensi sumber energi yang dimiliki 

sangat terbatas. Sedangkan luar Jawa yang memiliki potensi sumberdaya 

energi yang besar juga membutuhkan energi yang relatif kecil. Produksi 

minyak yang terus menurun sementara permintaan kebutuhan yang terus 
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bertambah yang menyebabkan adanya peningkatan impor minyak mentah 

serta BBM. Di lain pihak, subsidi BBM masih cukup tinggi yang 

disebabkan oleh kenaikan konsumsi dalam negeri, peningkatan harga 

minyak internasional serta turunnya nilai rupiah terhadap dolar US serta 

valuta asing lainnya. Potensi gas yang besar ternyata belum menghasilkan 

peningkatan konsumsi dalam negeri yang memadai, disebabkan oleh belum 

tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan serta kontrak ekspor gas yang 

besar jangka panjang. Ekspor batubara terus meningkat sementara konsumsi 

batubara domestik pada tahun 2011 hanya dapat menyerap 23% produksi 

batubara. Hal ini membuktikan bahwa peraturan tentang DMO batubara 

masih berpatokan dalam pemenuhan kebutuhan domestik saja dan belum 

berorientasi pada ketahanan energi jangka panjang. Konsumsi batubara yang 

semakin meningkat, mempertinggi produksi emisi gas buang seperti CO2, 

SOX, NOX, dan abu. kebutuhan domestik saja dan belum berorientasi pada 

ketahanan energi jangka panjang. Konsumsi batubara yang semakin 

meningkat, mempertinggi produksi emisi gas buang seperti CO2, SOX, NOX, 

dan abu. Pemanfatan energi terbarukan masih relatif kecil. Beberapa hal 

yang menghambat pengembangan EBT antara lain ialah tingginya biaya 

investasi, birokrasi, minimalnya insentif atau subsidi, dan harga jual yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil, rendahnya pengetahuan 

dalam mengadaptasi fasilitas energi bersih, serta potensi sumberdaya EBT 

pada umumnya kecil dan tersebar. Program konversi minyak tanah ke LPG 

menyebabkan peningkatan konsumsi LPG dengan cepat yang tidak dapat 



 
 

 
 

16 

dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Hal ini menyebabkan impor LPG 

meningkat dengan cepat, sehingga bila pada tahun 2007 volume import LPG 

masih sebesar 137 ribu ton, pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.992 ribu 

ton atau meningkat hampir 15 kali lipat. 

 
Sumber: BPPT – Outlook Energi Indonesia 2013 

Gambar 2.2 Pangsa Kebutuhan Energi Final Menurut Sektor 

 

 
Sumber: BPPT – Outlook Energi Indonesia 2013 

Gambar 2.3 Proyeksi Total Kebutuhan Energi Final Menurut Jenis Bahan 

Bakar 

 

Perkembangan bauran energi primer nasional menunjukkan bahwa 

peranan minyak dan gas bumi akan turun. Penurunan peran minyak dan gas 

bumi akan digantikan oleh batubara dan EBT. Batubara diperkirakan akan 

menggeser dominasi minyak bumi mulai tahun 2020 dan peranan batubara 
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meningkat dari 23% (2011) menjadi 39% (2030). Peranan minyak bumi 

menurun dari 36% menjadi 33%, demikian pula peranan gas bumi, dari 18% 

menjadi 11%. Sementara itu, kayu bakar mengalami penurunan paling 

besar, dari 16% menjadi hanya sebesar 3%. Total peranan EBT pada bauran 

energi nasional diperkirakan akan meningkat dari 6,6% pada tahun 2011 

menjadi 13,3% pada tahun 2030. Penyediaan EBT tersebut didominasi oleh 

panas bumi, hidro, limbah pertanian dan BBN. Sementara itu, EBT lainnya 

(angin, matahari, gas metana batubara, batubara cair, gasifikasi batubara, 

nuklir, sampah) memiliki pangsa yang sangat kecil <0,1% pada tahun 2011 

dan kemudian meningkat menjadi 3,6% pada tahun 2030. 

Energi baru dan terbarukan (EBT) yang dipertimbangkan dalam OEI 

2013 ini meliputi energi terbarukan (energi air, panas bumi, bahan bakar 

nabati, limbah, sampah, surya, dan angin) serta energi baru (gas metana 

batubara, batubara cair, gasifikasi batubara, dan nuklir). Sumber energi 

tersebut digunakan sebagai bahan bakar pembangkit serta substitusi BBM di 

sektor transportasi dan industri. Penyediaan EBT diperkirakan tumbuh 

sebesar 9,2% per tahun, sehingga pada tahun 2011 diperkirakan pemanfaatan 

EBT sebesar 95 juta SBM meningkat menjadi 504 juta SBM pada tahun 2030 

atau meningkat lebih dari 5 kali lipat dari tahun 2011. Pertumbuhan tersebut 

didorong oleh proyeksi harga minyak yang tinggi, meningkatnya 

kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil, 

serta kebijakan dan insentif pemerintah untuk meningkatkan penetrasi EBT. 

Rasio kontribusi EBT dalam total penyediaan energi (termasuk biomasa) 
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terus mengalami kenaikan dari hanya sebesar 6,6% pada tahun 2011, 

meningkat menjadi 6,9% pada tahun 2015, dan mencapai 13,3% pada tahun 

2030. 

D. Pengertian Energi Biomassa 

Energi biomassa adalah jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi 

bahan biologis seperti tanaman. Bahan organik juga dapat diperoleh dari hewan dan 

mikroorganisme. Biomassa yang terdiri dari tumbuhan, mampu memberikan 

sejumlah besar energi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Saat tidak 

dikonsumsi oleh hewan, tumbuhan lantas dipecah atau dimetabolisme oleh 

mikroorganisme untuk kemudian melepaskan karbon dioksida dan metana kembali 

ke atmosfer. Hal tersebut merupakan proses berkesinambungan yang berkontribusi 

pada siklus karbon. Ada empat jenis biomassa (DPU Kabupaten Semarang, 2014), 

yaitu: 

1. Bahan bakar padat limbah organik 

Bahan bakar ini dapat terurai di alam, contohnya kayu serta limbah 

pertanian yang dapat dibakar dan digunakan untuk menghasilkan uap dan listrik. 

Banyak industri yang menghasilkan limbah yang dapat dipakai kembali untuk 

menggerakkan mesin mereka sendiri.  

2. Bahan bakar limbah padat anorganik 

Tidak semua limbah adalah organik, beberapa di antaranya bersifat 

anorganik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah untuk menghasilkan 

energi disebut pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik ini bekerja 

dengan cara yang sama sebagai pembangkit listrik tenaga batubara. Perbedaannya 

adalah bahan bakar yang digunakan bukan bahan bakar fosil tetapi sampah yang 

dibakar. 



 
 

 
 

19 

3. Bahan bakar gas 

Sampah yang ada di tempat pembuangan sampah akan membusuk dan 

menghasilkan gas metan. Jika gas metan tersebut ditampung, maka dapat 

langsung dimanfaatkan untuk dibakar yang menghasilkan panas untuk 

penggunaan praktis atau digunakan pada pembangkit listrik untuk menghasilkan 

listrik. Metan dapat juga dihasilkan dengan menggunakan kotoran hewan dan 

manusia dalam metode yang terkendali. Biodigester adalah wadah kedap udara 

dimana limbah atau kotoran difermentasi dalam kondisi tanpa oksigen melalui 

proses yang dinamakan pencernaan anaerob untuk menghasilkan gas yang 

mengandung banyak metan. Gas ini dapat dipakai untuk memasak, memanaskan 

dan membangkitkan listrik. Gasifikasi adalah proses untuk menghasilkan gas 

yang dapat dipakai sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dalam proses 

gasifikasi, biomassa dengan biaya murah, seperti batubara atau limbah pertanian 

dibakar sebagian dan gas sintetik yang dihasilkan dikumpulkan dan digunakan 

untuk pemanas dan pembangkit listrik. Dengan menggunakan teknik lebih lanjut 

lagi, maka gas sintetik dapat dikonversi menjadi minyak solar sintetik atau bahan 

bakar dari sumber hayati (biofuel) berkualitas tinggi, yang setara dengan minyak 

solar yang digunakan untuk menggerakkan mesin diesel konvensional.  

4. Bahan bakar hayati berbentuk cair 

Bahan bakar hayati adalah bahan bakar untuk kendaraan bermotor atau 

mesin. Bahan bakar ini dapar digunakan sebagai tambahan atau menggantikan 

bahan bakar konvensional untuk mesin. Bioethanol adalah salah satu contoh 

bahan bakar hayati cair. Bioethanol merupakan alkohol yang dibuat melalui 

proses fermentasi gula yang terkandung pada tanaman pangan (contoh: tebu, ubi 

kayu atau jagung), dan digunakan sebagai tambahan untuk bensin. Biodiesel 



 
 

 
 

20 

dibuat dari minyak sayur (contoh: minyak sawit, jatropha curcas, minyak kelapa 

atau minyak kedelai, dan limbah minyak sayur/WVO). Biodiesel dapat digunakan 

sendiri atau sebagai tambahan pada mesin diesel tanpa harus memodifikasi mesin. 

 

E. Kelebihan dan Kekurangan Energi Biomassa 

1. Kelebihan biomassa 

a. Biomassa merupakan sumber energi terbarukan. 

b. Biomassa dapat membantu mengurangi impor bahan bakar dan membantu 

meningkatkan kemandirian energi negara (biomassa digunakan untuk 

mengurangi kebutuhan bahan bakar fosil seperti batubara, minyak dan gas 

alam). 

c. Peningkatan penggunaan biomassa dari limbah dapat menyebabkan polusi 

jauh lebih sedikit di dunia (dengan mengkonversikan sampah menjadi sumber 

energi yang berguna). 

d. Menggunakan biomassa adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan jika 

dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil dan dapat membantu 

mengurangi tingkat total emisi gas rumah kaca. 

e. Terbukti merupakan teknologi energi terbarukan yang mampu memberikan 

hasil instan. 

f. Sumber biomassa dapat ditemukan di semua negara di dunia.  

g. Banyak teknologi berbeda yang dapat digunakan untuk mengkonversi 

biomassa menjadi bentuk energi yang berguna. 

2. Kelemahan biomassa 

a. Kayu masih merupakan sumber biomassa utama di dunia dan terlalu banyak 

menggunakan kayu sebagai bahan bakar bisa mengakibatkan efek yang lebih 
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buruk untuk iklim daripada bertahan dengan bahan bakar fosil. 

b. Menggunakan banyak lahan untuk biomassa dapat menyebabkan 

berkurangnya lahan untuk  tanaman pangan yang dapat meningkatkan 

kelaparan di dunia. 

c. Banyak teknologi yang digunakan untuk mengkonversi biomassa menjadi 

bentuk energi yang berguna masih tidak cukup efisien dan membutuhkan 

biaya yang signifikan. 

d. Jika tanaman dibakar langsung, biomassa dapat menyebabkan tingkat polusi 

yang sama seperti bahan bakar fosil. 

e. Ketergantungan yang tinggi pada kayu. 

 

F. Pengertian Limbah Kotoran Ternak 

Limbah kotoran ternak adalah salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari 

kegiatan peternakan, limbah ini mempunyai andil dalam pencemaran lingkungan 

karena limbah kotoran ternak sering menimbulkan masalah lingkungan yang 

mengganggu kenyamanan hidup masyarakat disekitar peternakan, gangguan itu 

berupa bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh gas yang berasal dari kotoran 

ternak, terutama gas amoniak (NH3) dan gas hidrogen (H2S) 

(http://www.peternakankita.com diakses 12 Januari 2015). 

Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber pupuk organik sangat 

mendukung usaha pertanian tanaman sayuran. 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. 

Tabel 2.1 Kandungan Unsur Hara pada Pupuk Kandang yang Berasal dari Beberapa 

Ternak 

http://www.peternakankita.com/
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Jenis Ternak Unsur Hara (kg/ton) 

 N P K 

Sapi perah 22,0 2,6 13,7 

Sapi potong 26,7 4,5 13,0 

Domba 50,6 6,7 39,7 

Unggas 65,8 13,7 12,8 

Sumber: http://www.disnak.jabarprov.go.id/data/arsip/ diakses 9 November 

2014. 
Satu ekor sapi dewasa dapat menghasilkan 25 kg kotoran tiap harinya. 

Pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak dapat menghasilkan beberapa unsur 

hara yang sangat dibutuhkan tanaman, seperti terlihat pada Tabel 2.1 di samping 

menghasilkan unsur hara makro, pupuk kandang juga menghasilkan sejumlah unsur 

hara mikro, seperti Fe, Zn, Bo, Mn, Cu, dan Mo. Jadi dapat dikatakan bahwa, pupuk 

kandang ini dapat dianggap sebagai pupuk alternatif untuk mempertahankan 

produksi tanaman. 

 

G. Pengertian Biogas  

Menurut definisi International Energy Agency (IEA), energi terbarukan 

adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang terus menerus. Biogas 

merupakan campuran gas metana (± 60%), karbon dioksida (±38%), dan lainnya N2, 

O2, H2 & H2S (±2%) sehingga dapat dibakar seperti layaknya gas elpiji sering 

dipakai untuk memasak dan penerangan. Bahan-bahan sumber biogas dapat berasal 

dari kotoran ternak, limbah pertanian, dan sampah limbah organik. Penguraian 

biomassa menjadi biogas juga menghasilkan kompos sehingga selain menyediakan 

sumber energi yang murah, usaha konversi ini juga menyediakan pupuk organik 

untuk mendukung kegiatan pertanian serta meningkatkan kebersihan lingkungan dan 

http://www.disnak.jabarprov.go.id/data/arsip/
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kesehatan keluarga di pedesaan (Said, 2007). 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. Di samping itu juga sangat mungkin 

menyatukan saluran pembuangan di kamar mandi atau WC ke dalam sistem biogas. 

Di daerah yang banyak industri pemrosesan makanan antara lain tahu, tempe, ikan 

pindang atau brem bisa menyatukan saluran limbahnya ke dalam sistem biogas, 

sehingga limbah industri tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Hal ini 

memungkinkan karena limbah industri tersebut di atas berasal dari bahan organik 

yang homogen. Jenis bahan organik yang diproses sangat mempengaruhi 

produktivitas 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 

nitrogen (N) atau disebut rasio C/N. Beberapa percobaan yang telah dilakukan oleh 

ISAT menunjukkan bahwa aktivitas metabolisme dari bakteri methanogenik akan 

optimal pada nilai rasio C/N sekitar 8-20 (http://www.-

petra.ac.id/science/applied_technology/biogas98/biogas.htm, diakses 10 November 

2014). 

Bahan organik dimasukkan ke dalam ruangan tertutup kedap udara disebut 

digester sehingga bakteri anaeroba akan membusukkan bahan organik tersebut yang 

kemudian menghasilkan gas (biogas). Biogas yang telah berkumpul di dalam 

digester selanjutnya dialirkan melalui pipa penyalur gas menuju tabung penyimpan 

gas atau langsung ke lokasi pembuangannya. 

http://www.-petra.ac.id/science/applied_technology/biogas98/biogas.htm
http://www.-petra.ac.id/science/applied_technology/biogas98/biogas.htm
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Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara 

anaerobik (tertutup dari udara bebas) untuk menghasilkan gas yang sebagian besar 

adalah berupa gas metan (gas yang memiliki sifat mudah terbakar) dan karbon 

dioksida, gas inilah yang disebut biogas. Proses dekomposisi dibantu oleh sejumlah 

mikro organisme, terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi 

adalah 30-55ºC, dimana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merombak 

bahan-bahan organik secara optimal. 

Bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester yang berfungsi untuk 

menampung gas metan hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri. Jenis 

digester yang paling banyak digunakan adalah model continuous feeding dimana 

pengisian bahan organik dilakukan secara kontinu setiap hari. Besar kecilnya 

digester tergantung pada kotoran ternak yang dihasilkan dan banyaknya biogas yang 

diinginkan. Lahan yang diperlukan sekitar 16 m
2
. Untuk membuat digester 

diperlukan bahan bangunan seperti pasir, semen, batu kali, batu koral, batu merah, 

besi konstruksi, cat dan pipa paralon lokasi yang akan dibangun sebaiknya dekat 

dengan  kandang sehingga kotoran ternak dapat langsung disalurkan kedalam 

digester. Disamping digester harus dibangun juga penampung slurry (lumpur) 

dimana slurry tersebut nantinya dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk organik padat 

dan pupuk organik cair. 

Berikut banyaknya kotoran hewan yang dapat dihasilkan oleh hewan-hewan 

ternak dalam waktu 1 hari.  

Tabel 2.2 Kotoran yang dihasilkan ternak per hari 

Jenis Ternak Kotoran Padat (kg) Kotoran Cair (liter) 

Sapi  25,00 9,07 

Kuda  16,10 3,63 

Babi  2,72 1,59 

Domba  1,13 0,68 

Ayam  0,05 - 

Sumber: Wahyuni, 2009. 
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Untuk kotoran 1 ekor sapi/kerbau akan didapatkan kotoran hewan 

sebanyak 25 kg/hari. Jika kotoran ini dikonversikan menjadi biogas maka 

dapat menghasilkan biogas sebanyak kurang lebih 2 m
3
/hari, dan 1 m

3
 biogas 

setara dengan 0,62 liter minyak tanah. Sedangkan untuk konversi jenis 

kotoran hewan lain seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2.3 Produksi gas dari kotoran hewan  

Jenis Kotoran  Produksi gas per Kg kotoran 

Sapi atau kerbau 0,023 – 0,04 m
3
 

Babi 0,04 –  0,0059 m
3
 

Ayam  0,065 – 0,0116 m
3
 

Manusia  0,02 – 0,028 m
3
 

Sumber: Wahyuni, 2011 

Dengan menggunakan data perbandingan dari banyaknya kotoran 

yang dapat dihasilkan oleh hewan-hewan ternak tersebut, maka dapat dibuat 

tabel berikut. 

Tabel 2.4 Konversi kotoran hewan ternak ke biogas 

Jumlah hewan ternak Hasil biogas (m
3
) Konversi ke minyak 

(liter) 

1 sapi/kerbau 2 1,24 

2 kuda 2 1,24 

8 babi 2 1,24 

20 kambing/domba 2 1,24 

620 ayam 2 1,24 

Sumber: Said, 2007. 

Tabel 2.5 Perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk berbagai jenis bahan 

bakar 
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Jenis Bahan 

Bakar 

Jumlah Satuan Biaya Persatuan 

(Rp) 

Biaya yang 

Dikeluarkan (Rp) 

Biogas 1,00 m
3 

1.620 1.620 

Minyak Tanah 0,62 liter 8.000 4.960 

LPG 0,46 12 kg 75.000 2.872 

Bensin 0,80 liter 4.500 3.600 

Kayu Bakar 3,50 kg 3.000 10.500 

Sumber: Wahyuni, 2011. 

Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa 

kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik 

pada tanaman/budidaya pertanian. Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang 

telah hilang gasnya (slurry) merupakan pupuk organik yang sangat kaya akan 

unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan, unsur-unsur tertentu 

seperti protein, selulose, lignin dan lain-lain tidak dapat digantikan oleh 

pupuk kimia. Komposisi gas yang terdapat di dalam biogas dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.6 Komposisi gas yang terdapat dalam biogas 

Jenis Gas Volume (%) 

Metana (CH4) 40 – 70 

Karbondioksida  (CO2) 30 – 60 

Hidrogen (H2) 0 – 1 

Hidrogen sulfide (H2S) 0 – 3 

Sumber: http://www.energi.lipi.go.id diakses 9 November 2014 

H. Perkembangan Biogas di Indonesia 

Dahulu, biogas ditemukan oleh orang-orang Cina berupa campuran 

gas di rawa yang disebut sebagai rawa gas metana. Proses fermentasi untuk 

membentuk gas metan pertama kali ditemukan oleh Aessandro Volta pada 

http://www.energi.lipi.go.id/
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tahun 1778. Pada tahun 1896, digester anaerobik dibangun pertama kalinya di 

Inggris. Biogas telah dimanfaatkan oleh petani Inggris saat perang dunia II 

untuk menggerakkan traktor. Namun, penggunaannya mulai ditinggalkan 

seiring dengan adanya penemuan BBM dalam jumlah yang banyak dan harga 

yang murah. Teknologi biogas juga berkembang di negara-negara di Afrika, 

Eropa, Cina, dan India. Pada tahun 1920, didirikan perusahaan metana yang 

pertama di Cina. Biogas mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1970. 

Namun, tingginya bahan bakar minyak menyebabkan penggunaan 

biogas menjadi kurang berkembang. Teknologi biogas mulai berkembang 

kembali sejak tahun 2006 ketika harga BBM naik, kebijakan subsidi 

pemerintah, dan kelangkaan energi menjadi topik utama di Indonesia. 

Awalnya, biogas dibangun dalam bentuk demplot oleh pemerintah dengan 

reaktor kubah terapung yang terbuat dari drum yang disambung. Kini, bahan 

reaktor yang digunakan telah berkembang, ada yang terbuat dari beton, 

plastik, dan serat kaca (fiber glass). Teknologi biogas yang semakin praktis 

ini dapat meningkatkan potensi penggunaan biogas sebagai sumber energi 

alternatif (Wahyuni, 2011). 

Kini, biogas mulai dikembangkan untuk dijadikan energi alternatif 

pengganti BBM.  Kesadaran masyarakat akan pemenuhan sumber energi 

yang berkelanjutan menjadikan biogas sebagai pilihan yang tepat, terutama 

bagi masyarakat di daerah pedesaan. Pasalnya, masyarakat perdesaan 

biasanya memiliki ternak yang dapat dimanfaatkan limbahnya sehingga dapat 

mengurangi polusi lingkungan dan menghemat pengeluaran rumah tangga. 
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Masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga dapat menjalankan program 

pertanian terpadu melalui teknologi biogas dengan memanfaatkan keluaran 

biogas berupa pupuk organik. Pupuk organik yang dihasilkan pun  memiliki 

kualitas yang prima dan siap pakai. Usaha tersebut dapat mengurangi 

penggunaan pupuk kimia, sehingga mampu mendukung terciptanya pertanian 

organik yang saat ini produknya banyak diminati (Wahyuni, 2011). 

Energi biogas sangat potensial untuk dikembangkan. Beberapa 

alasannya (Said, 2007) adalah: 

1. Produksi biogas dari kotoran peternakan sapi ditunjang oleh kondisi yang 

kondusif perkembangan peternakan sapi di Indonesia akhir-akhir ini.  

2. Regulasi dibidang energi seperti kenaikan tarif listrik, kenaikan harga LPG 

(liquefied petroleum gas), premium, minyak solar, minyak diesel dan minyak 

bakar telah mendorong pengembangan sumber energi alternatif yang murah, 

berkelanjutan, dan ramah lingkungan.  

3. Kenaikan  harga dan kelangkaan pupuk organik di pasaran  karena distribusi 

pemasaran yang kurang baik menyebabkan petani berpaling pada penggunaan 

pupuk organik. 

4. Mengurangi efek gas rumah kaca, mengurangi bau yang tidak sedap, mencegah 

penyebaran penyakit. 

5. Menerapkan konsep pertanian zero waste yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. 

I. Hubungan antara Biogas dengan Lingkungan Hidup 

Biogas mempunyai keunggulan dibandingkan dengan Bahan Bakar 

Minyak (BBM) yang berasal dari fosil. Sifatnya yang ramah lingkungan dan 
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dapat diperbaharui merupakan keunggulan dari biogas, bahan bakar fosil 

selama ini diisukan menjadi penyebab dari pemanasan global. Bahan bakar 

fosil yang pembakarannya tidak sempurna dapat menyebabkan gas CO2 naik 

kepermukaan bumi. Hal tersebut menyebabkan tingginya suhu di atas 

permukaan bumi seperti yang terjadi pada saat ini. Biogas sebagai salah satu 

energi alternatif skala rumah tangga yang ramah lingkungan dipastikan dapat 

menggantikan bahan bakar fosil yang keberadaannya semakin hari semakin 

terbatas. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup 

merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam 

lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup 

yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.  

Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang 

ada mampu menyeimbangkan keadaannya. Namun, tidak tertutup 

kemungkinan kondisi demikian dapat berubah dengan adanya campur tangan 

manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang 

melampaui batas. 

Kurangnya pendekatan-pendekatan yang serasi terhadap kebutuhan-

kebutuhan masyarakat lokal, seringkali menimbulkan keresahan-keresahan 
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yang dapat mengganggu kelangsungan pembangunan daerah itu sendiri. Mutu 

lingkungan dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam 

kondisi lingkungan. Semakin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan dasar itu, 

semakin tinggi pula mutu lingkungan dan begitu juga sebaliknya semakin 

rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar maka semakin buruk mutu 

lingkungan. 

Pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai usaha secara sadar 

untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar 

dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan mutu lingkungan 

yang baik, usaha yang harus dilakukan adalah memperbesar manfaat 

lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan. Dalam usaha untuk mengubh 

keseimbangan lingkungan yang ada pada mutu lingkungan yang rendah 

keseimbangan lingkungan baru pada tingkat mutu lingkungan yang tinggi 

diusahakan agar lingkungan tetap dapat mendukung mutu hidup yang lebih 

tinggi. Walaupun lingkungan berubah, harus kita usahakan agar tetap ada 

kondisi yang mampu untuk menopang secara terus menerus pertumbuhan dan 

perkembangan. Pembangunan berwawasan lingkungan menaikkan mutu 

hidup dan sekaligus menjaga dan memperkuat lingkungan untuk mendukung 

pembangunan yang berkesinambungan (Soemarwoto, 1994). 

Edmunds dan Letey (1973), bahwa akibat dari limbah dan bahan-

bahan buangan dari kegiatan manusia dapat menurunkan kualitas lingkungan. 

Pengurangan jenis dari suatu populasi mengurangi keanekaragaman 

lingkungan hidup, kerusakan rantai makanan, dan menyebabkan ketidak 
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seimbangan ekologis yang pada akhirnya dirasakan sebagai kemunduran 

kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengaturan lingkungan hidup merupakan 

konsep yang berkepentingan dengan kesehatan manusia jangka panjang. 

Pengaturan lingkungan hidup adalah pengambilan keputusan yang mengatur 

alokasi sumber dan desain hasilnya mempengaruhi siklus kehidupan ekologis 

(Edmunds dan Letey, 1973 dalam Asmarani, 2012). 

Haeruman (1978) menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam 

pengatur lingkungan hidup adalah pemerintah dan segala tingkatannya, 

seperti departemen pertanian, pertambangan, kehutanan, pejabat-pejabat 

dalam perusahaan swasta yang secara tidak langsung menciptakan limbah 

yang menjadi beban pada lingkungan hidup, pemuka adat dan agama yang 

mengatur kehidupan perorangan dan bermasyarakat. 

Demikian pula halnya dengan peternak, baik perorangan maupun 

kelompok diperlukan pengatur lingkungan hidup karena keputusannya dapat 

mempengaruhi lingkungan hidup dengan limbah ternak yang dihasilkan dari 

kegiatan usaha peternakan. Oleh karena itu, peternak berkewajiban 

menangani sedemikian rupa sehingga limbah ini tidak menjadi beban 

lingkungan. 

Biogas memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi 

dengan murah dan tidak mencemari lingkungan. Kotoran yang menggunung 

akan terbawa oleh air masuk ke dalam tanah atau sungai yang kemudian 

mencemari air tanah dan air sungai. Kotoran lembu mengandung racun dan 

bakteri colly yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungannya. 
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Pembakaran bahan bakar fosil  menghasilkan  karbon dioksida (CO2) 

yang ikut  memberikan kontribusi bagi efek rumah kaca (green house effect) 

yang  bermuara pada pemanasan global (global warming). Biogas 

memberikan perlawanan  terhadap efek  rumah  kaca melalui 3 cara yaitu: 

1. Biogas memberikan substitusi atau pengganti dari bahan bakar fosil untuk 

penerangan, kelistrikan, memasak dan pemanasan. 

2. Metana (CH4) yang dihasilkan secara alami oleh kotoran yang menumpuk 

merupakan gas penyumbang terbesar pada efek rumah kaca, bahkan lebih besar 

dibandingkan CO2. Pembakaran metana pada biogas mengubahnya menjadi CO2 

sehingga mengurangi jumlah metana di udara.  

3. Adanya hutan yang lestari, maka CO2 yang ada di udara akan diserap oleh hutan 

yang menghasilkan oksigen yang melawan efek rumah kaca.  

J. Proses Pembuatan Biogas  

Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi organik secara 

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

besar adalah berupa gas metan (yang memiliki sifat mudah terbakar) dan 

karbon dioksida, gas inilah yang disebut biogas. Proses dekomposisi 

anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metan. 

Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-50
0
C, dimana pada suhu 

tersebut mikroorganisme mampu merombak  bahan-bahan organik secara 

optimal. Hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri adalah gas 

metan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini: 
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Table 2.7 Komposisi Biogas (%) Kotoran Sapi dan Campuran Kotoran 

Ternak dengan Sisa Pertanian. 

Jenis Gas Kotoran 

Sapi 

Campuran Kotoran + Sisa 

Pertanian 

Metan (CH4) 

Karbon dioksida (CO2) 

Nitrogen (N2) 

Karbon monoksida (CO) 

Oksigen (O2) 

Propena (C3H8) 

Hidrogen sulfide (H2S) 

Nilai kalori (kkal/m
2
) 

65,7 

27,0 

2,3 

0 

0,1 

0,7 

- 

6513 

54 – 70 

45 – 57 

0,5 – 3,0 

0,1 

6,0 

- 

Sedikit 

4800 – 6700 

Sumber: Harahap, dkk 1978 dalam Simamora, dkk 2008. 

Kotoran dari 1 ekor ternak sapi dapat menghasilkan kurang lebih 2 m
3
 

biogas per hari. Kesetaraan biogas dengan sumber energi lain: 

Tabel 2.8 Kesetaraan Biogas dengan Sumber Energi Lain 
 

1 m
3
 biogas 

0,46 kg LPG 

0,62 liter minyak tanah 

0,52 liter minyak solar 

0,08 liter bensin 

3,50 kg kayu bakar 

Sumber: Wahyuni, 2011. 

Berikut adalah tabel yang berisi nilai kesetaraan biogas dan energi 

yang dihasilkannya. 

Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Biogas Dan Energi yang Dihasilkannya. 

Aplikasi 1m
3 

biogas setara dengan Aplikasi 1m
3 

biogas setara dengan 

Penerangan 60 - 100 watt lampu bohlam selama 

6 jam 

Memasak Dapat memasak tiga jenis bahan 

makanan untuk keluarga (5-6 orang) 

Pengganti bahan Bakar 0,7 kg minyak tanah 

Tenaga Dapat menjalankan satu motor 

tenaga kuda selama 2 jam 

Pembangkit tenaga listrik Dapat menghasilkan 1,25 kwh  

Sumber: Kristoverson dan Bokalders, 1991 dalam Hambali, 2007. 
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Komponen reaktor bangunan untuk biogas skala rumah tangga yaitu: 

1. Inlet adalah tempat mencampur kotoran hewan dan air. 

2. Pipa inlet adalah saluran campuran kotoran hewan dan air masuk ke 

reaktor. 

3. Tangki reaktor adalah tempat campuran kotoran hewan dan air 

berfermentasi dan menghasilkan gas. 

4. Kubah adalah gas yang dihasilkan ditampung disini dan dialirkan ke atas 

melalui pipa utama. 

5. Manhole adalah lubang penghubung tangki dan outlet.  

6. Penampung limbah biogas/slurry pit adalah limbah biogas yang 

bermanfaat sebagai pupuk organik. 

7. Outlet adalah limbah biogas yang terdorong keluar dari reaktor. 

8. Pipa gas utama adalah pipa yang mengalirkan gas dari reaktor kerumah. 

9. Katup gas utama adalah katup yang mengatur aliran gas. 

10. Water drain adalah saluran pembuangan air dari pipa. 

11. Kompor biogas adalah kompor yang digunakan untuk memasak dengan 

biogas. 

12. Manometer adalah meteran yang digunakan untuk mengetahui 

ketersediaan gas yang masih bisa digunakan. 

13. Kebutuhan bahan baku berupa kotoran ternak dari 2-3 ekor sapi. 
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Gambar 2.4 Reaktor biogas 

 

Adapun cara pengoperasian reaktor biogas skala rumah tangga: 

1. Buat campuran kotoran ternak dan air dengan perbandingan 1:1  (bahan 

biogas). 

2. Masukkan bahan biogas ke dalam reaktor melalui tempat pengisian 

selanjutnya akan berlangsung proses produksi biogas ke dalam reaktor. 

3. Setelah kurang lebih 10 hari air yang ada di dalam manometer akan 

terlihat naik karena adanya biogas yang dihasilkan. Biogas sudah dapat 

digunakan sebagai bahan bakar, kompor biogas dapat dioperasikan. 

4. Sekali-sekali water drain dibuka untuk membuang air yang ada di dalam 

reaktor agar terjadi penguraian yang sempurna dan gas yang terbentuk di 

bagian bawah naik ke atas tanpa ada penghalang. 

5. Pengisian bahan biogas selanjutnya dapat dilakukan setiap pagi dan sore. 

Sisa pengolahan bahan biogas berupa slurry (lumpur) secara otomatis 

akan keluar dari reaktor setiap kali dilakukan pengisian bahan biogas. Sisa 
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hasil pengolahan bahan biogas tersebut dapat digunakan langsung sebagai 

pupuk organik, baik dalam keadaan basah maupun kering. 

K. Faktor yang Mempengaruhi Produksi Biogas 

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi biogas. 

Faktor pendukung untuk mempercepat proses fermentasi adalah kondisi 

lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan bakteri perombak. Beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap produksi biogas sebagai berikut (Simamora 

dkk, 2006), yaitu: 

 

1. Kondisi anaerob atau kedap udara 

Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh 

mikroorganisme anaerob. Karena itu, intalasi pengolah biogas harus kedap udara 

(keadaan anaerob). 

2. Bahan baku isian 

Bahan baku isian berupa bahan organik seperti kotoran ternak, 

limbah pertanian, sisa dapur, dan sampah organik. Bahan baku isian ini 

harus terhindar dari bahan anorganik seperti pasir, batu, plastik, dan 

beling. 

Bahan isian ini harus mengandung bahan kering sekitar 7-9%. 

Keadaan ini dapat dicapai dengan melakukan pengenceran menggunakan 

air yang perbandingannya 1:1 (bahan baku:air). 

3. Imbangan C/N 

Imbangan karbon (C) dan nitrogen (N) yang terkandung dalam 

bahan organik sangat menetukan kehidupan dan aktivitas mikroorganisme. 



 
 

 
 

37 

Imbangan C/N yang ptimum bagi mikroorganisme perombak adalah 25-

30. Kotoran (feses dan urine) sapi perah mempunyai kandungan C/N 

sebesar 18. Karena itu, perlu ditambah dengan limbah pertanian lain yang 

mempunyai imbanganC/N yang tinggi (lebih dari 30). 

Tabel 2.10 Rasio C/N dari beberapa bahan organik 

Bahan Rasio C/N 

Kotoran bebek 8 

Kotoran manusia 8 

Kotoran ayam 10 

Kotoran kambing 12 

Kotoran babi 18 

Kotoran domba 19 

Kotoran kerbau/sapi 24 

Eceng gondok 25 

Kotoran gajah 43 

Batang jagung 60 

Jerami padi  70 

Jerami gandum 90 

Serbuk gergaji Di atas 200 

 Sumber: Karki dan Dixit, 1984 dalam Wahyuni, 2010. 

4. Derajat keasaman 

Derajat keasaman sangat berpengaruh terhadap mikroorganisme, 

derajat keasaman yang optimum bagi kehidupan mikroorganisme adalah 

6,8-7,8. Pada tahap awal fermentasi bahan organik akan terbentuk asam 

(asam organik) yang akan menurunkan pH. Mencegah terjadinya perunan 

pH dapat dilakukan dengan menambahkan larutan kapur (Ca (OH)2) atau 

kapur (CaCO3). 

5. Suhu  

Produksi biogas akan menurun secara cepat akibat perubahan suhu 

yang mendadak di dalam instalasi pengolah biogas. Upaya praktis untuk 

menstabilkan suhu  adalah dengan menempatkan instalasi biogas di dalam 
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tanah. Biasanya, suhu optimum untuk produksi biogas adalah 32-37 º C. 

Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan digester rentan mengalami 

kerusakan , sehingga dibutuhkan pemeliharaan yang saksama. Penggunaan 

digester yang kedap udara seperti fiber glass dapat membantu mengatasi 

perubahan suhu karena selama proses fermentasi tidak akan terpengaruh 

oleh suhu udara luar.  

6. Loading rate (laju pengumpanan) 

Loading rate adalah jumlah bahan pengisi yang harus dimasukkan 

ke dalam digester per unit kapasitas per hari. Agar fermentasi berlangsung 

dengan optimal, perlu pengisian bahan organik yang kontinu setiap hari 

dengan memperhitungan waktu tiggal dan volume digester. Jumlah bahan 

pengisi yang terlalu banyak dapat mengganggu proses akumulasi asam dan 

produksi metana, sebaliknya bila terlalu sedikit maka produksi biogas 

menjadi rendah.  

7. Zat toksin 

Zat toksin yang terkandung dalam bahan organik atau alat produksi 

biogas dapat menjadi penghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga 

menurunkan produksi biogas. Zat toksin tersebut di antaranya ion mineral dan 

logam berat, seperti tembaga, detergen, pestisida, kaporit, dan antibiotik yang 

bersifat racun. Ion mineral dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan 

mikroorganisme dalam digester. Namun, jika terlalu banyak dapat menjadi racun 

bagi mikroorganisme tersebut. Untuk mengurangi pencampuran bahan baku 

organik dengan zat toksin, sebaiknya tidak menggunakan air campuran yang 
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mengandung toksin, seperti air sawah yang telah disemprot pestisida, campuran 

air sabun, dan sumber air yang teremari oleh bahan kimia lainnya. 

8. Pengadukan  

Pengadukan bertujuan untuk menghomogenkan bahan baku pembutan 

biogas. Pengadukan dilakukan sebelum bahan tersebut ke dalam digester dan 

setelah berada di dalam digester. Selain untuk mencampur bahan, pengadukkan 

juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pengendapan di dasar digester yang 

dapat menghambat pembentukan biogas. Pengendapan terjadi jika bahan yang 

digunakan berasal dari kotoran kering. Setelah ditambahkan air sampai 

kekentalan yang diinginkan, pengadukan mutlak diperlukan agar kotoran tidak 

mengendap. 

9. Waktu retensi 

Waktu retensi adalah rata-rata periode saat bahan masukan masih dalam 

digester dan selama proses fermentasi oleh bakteri metanogen. Waktu retensi 

sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti suhu, pengenceran, dan laju 

pemasukan bahan. Waktu retensi atau waktu tinggal yang dibutuhkan di dalam 

digester sekitar 29-60 hari, tergantung pada jenis bahan organik yang digunakan. 

Waktu retensi akan semakin singkat jika suhu lebih dari 35ºC. 

10. Starter  

Starter diperlukan untuk mempercepat proses perombakan bahan 

organik hingga menjadi biogas. Starter merupakan mikroorganisme 

perombak yang telah dijual komersial. Bisa juga menggunakan lumpur 

aktif organik atau cairan isi rumen. 
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L. Manfaat Biogas 

Manfaat biogas minimal bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi 

rumah tangga. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas akan 

mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan dari limbah tersebut, bila 

dibandingakan dengan hanya dibiarkan menumpuk tanpa pengolahan. Kotoran 

hewan yang menumpuk dapat mencemari lingkungan, dan jika terbawa oleh air 

masuk ke dalam tanah atau sungai akan mencemari air tanah dan air sungai. Selain 

itu, kotoran tersebut juga dapat membahayakan kesehatan manusia karena 

mengandung racun dan bakteri-bakteri patogen seperti E.coli. Limbah yang 

menumpuk dapat menyebabkan polusi udara, berupa bau yang tidak sedap, 

menyebabkan penyakit pernapasan (ISPA), dan terganggunya kebersihan 

lingkungan, serta dapat menimbulkan efek rumah kaca adanya gas metana ke 

lingkungan. Penerapan biogas juga memberikan dampak terhadap perkembangan 

pertanian di Indonesia, yaitu dapat menghasilkan pupuk organik bagi petani, serta 

peternak dapat meningkatkan populasi ternaknya karena adanya pakan ternak dari 

hasil limbah pertanian. Para peternak dapat memasak dengan murah tanpa membeli 

bahan bakar, bersih, ramah lingkungan, serta mendorong kelestarian alam. 

Meningkatnya produksi ternak, dapat mengurangi impor menghemat devisa negara, 

dan mendukung perbaikkan ekonomi masyarakat. 

Pengolahan kotoran sapi menjadi energi alternatif biogas yang ramah 

lingkungan merupakan cara yang sangat menguntungkan, karena mampu 

memanfaatkan alam tanpa merusaknya sehingga siklus ekologi tetap terjaga. 

Manfaat lain mengolah kotoran sapi menjadi energi alternatif biogas adalah 

dihasilkannya pupuk organik untuk tanaman, sehingga keuntungan yang dapat 

diperoleh yaitu: 
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1. Meningkatnya pendapatan dengan pengurangan biaya kebutuhan pupuk dan 

pestisida. 

2. Menghemat energi, pengurangan biaya energi untuk memasak dan pengurangan 

konsumsi energi tak terbarukan yaitu BBM. 

3. Mampu melakukan pertanian yang berkelanjutan, penggunaan pupuk dan 

pestisida organik mampu menjaga kemampuan tanah dan keseimbangan 

ekosistem untuk menjamin kegiatan pertanian berkelanjutan. 

Biogas diproduksi oleh bakteri dari bahan organik di dalam kondisi 

tanpa oksigen (anaerobic process). Proses ini berlangsung selama pengolahan 

atau fermentasi. Gas yang dihasilkan sebagian besar terdiri atas CH4 dan CO2. 

Jika kandungan gas CH4 lebih dari 50%, maka campuran gas ini mudah 

terbakar, kandungan gas CH4 dalam biogas yang berasal dari kotoran ternak 

sapi kurang lebih 60%. Temperatur ideal proses fermentasi untuk 

pembentukan biogas berkisar 30
0
C (Sasse, L., 1992 dalam Junaedi, 2002).  

Selain biogas pengolahan kotoran sapi juga menghasilkan pupuk padat 

dan pupuk cair. Pupuk dari kotoran sapi yang telah diambil biogasnya 

memiliki kadar pencemaran BOD dan COD berkurang sampai 90%, dengan 

kondisi ini pupuk dari kotoran sapi sudah tidak berbau. Permasalahan yang 

dihadapi peternak sapi mengenai tumpukan kotoran sapi yang menimbulkan 

bau tidak enak dan mengganggu kehidupan penduduk di sekitar kandang 

dapat diatasi. Jenis konstruksi unit pegolahan (digester) biogas yang dapat 

dibangun di daerah tropis dapat dibagi menjadi 3 model (Junaedi, 2002), 

yaitu: 
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1. Digester permanen (fixed dome digester) 

2. Digester dengan tampungan gas mengapung (floating dome digester) 

3. Digester dengan tutup plastik 

Biogas yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar (real 

teaching) bagi dunia pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 

berbasis riset, program yang dijalankan dapat dijadikan sebagai media 

penghubung antar keluarga dalam pengelolaan dan penyaluran biogas yang 

dihasilkan sehingga dapat terbentuk atmosfir sosio kultural yang harmonis 

dan berkesinambungan, memotivasi masyarakat desa untuk merintis 

wirausaha baru di bidang pembuatan biogas, membuka peluang kerja bagi 

masyarakat petani dan peternak sapi sehingga memperkecil arus urbanisasi, 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan peternak sapi di daerah 

tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

M. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir adalah serangkain konsep dan kejelasan hubungan antara 

konsep tersebut dirumuskan olah penelitian berdasarkan tinjauan pustaka, dengan 

meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait. 
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Pengembangan Energi Biogas dalam Rangka Pemanfaatan Energi Terbarukan  

Data Primer: 

Tindakan 

Observatif 

(wawancara, 

pengamatan 

lapangan, 

dokumentasi) 

Rumusann masalah 

Pemanfaatan 

Kotoran Sapi 

sebagai Energi 

Alternatif (biogas) 

Ketersediaan dan 

Kebutuhan Energi 
Peternakan Sapi 

Perah 

Pemanfaatan 

 Kotoran Sapi 

Data Sekunder: 

- Jumlah Penduduk 

- Jumlah Ternak 

- Jumlah Peternak 

- Pengguna Biogas 

- Peta Administrasi 

 

- Potensi Energi Biogas 

- Proses Pembuatan Energi Biogas 

- Pemanfaatan Energi Biogas 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir Penelitian 

N. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan acuan 

dalam penelitian ini. Rincian penelitian terdahulu selengkapnya terdapat dalam tabel 2.11 

sebagai berikut. 

 

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan acuan 

dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dan 

acuan bagi penelitian ini.  

 



 
 

 
 

44 

 

Tabel 2.11 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul 

Penelitian 

Tujuan Metode Analisis 

Data 

Hasil Penetilian 

1.  Sinung 

Rustrijarno 

 

Pemanfaatan 

Biogas sebagai 

Sumber Energi 

Alternatif 

Terbarukan di 

Lokasi Prima 

Tani Kabupaten 

Kulon Progo 

Mengetahui aplikasi 

pemanfaatan biogas 

skala rumahtangga.  
 

Pengkajian 

dilaksanakan 

dengan metode 

survai dan dilakukan 

secara purposif pada 

kelompok tani 

ternak Benggolo, 

desa Banaran, 

kecamatan Galur, 

kabupaten Kulon 

Progo. 

Biogas sebagai alternatif sumber 

energi terbarukan berpeluang 

besar untuk dikembangkan di 

pedesaan. Pemanfaatan biogas di 

lokasi Prima Tani Desa Banaran 

terbatas untuk kebutuhan 

memasak dan baru dimanfaatkan 

untuk satu unit rumah tangga. 

Pemanfaatan biogas dapat 

dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan memasak, penerangan, 

pemanas air, pembangkit listrik 

atau penggunaan lainnya di 

pedesaan. 
2.  Syamsuddin, A. 

Rahman 

Mappangaja dan 

Asmuddin Natsir 

 

Analisis 

Manfaat 

Program Biogas 

Asal Ternak 

Bersama 

Masyarakat 

(BATAMAS) 

Kota Palopo 

1. Mengetahui apakah 

program 

BATAMAS telah 

mengimplementasik

an kotoran ternak 

sebagai bahan baku 

biogas dan pupuk 

organik.  

2. Mengetahui 

penggunaan biogas 

Metode analisis 

deskriptif kualitatif 

dan analisis 

pendapatan. 

Hasil penelitian menunjukkan 

umur bahwa, program 

BATAMAS pada kelompok tani 

Kampulang Kelurahan Songka 

Kecamatan Wara Selatan Kota 

Palopo telah 

mengimplementasikan kotoran 

ternak Sapi sebagai bahan baku 

biogas dan pupuk organik. 
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sebagai bahan bakar 

alternatif dan 

produksi pupuk 

organik dapat 

menambah 

pendapatan petani, 

3. Apakah Program 

BATAMAS dapat 

merubah pola atau 

sistem pemeliharaan 

ternak dari sistem 

tradisional menjadi 

intensif. 

Penggunaan biogas dan produksi 

pupuk organik dapat 

meningkatkan pendapatan petani 

rata-rata sebesar Rp.468.120 per 

bulan, dan pelaksanaan program 

BATAMAS merubah pola 

pemeliharan ternak menjadi 

sistem pemeliharaan secara 

intensif. 

3. Sugi Rahayu, 

Dyah 

Purwaningsih, dan 

Pujianto 

Pemanfaatan 

Kotoran Ternak 

Sapi sebagai 

Sumber Energi 

Alternatif 

Ramah 

Lingkungan 

Beserta Aspek 

Sosio 

Kulturalnya 

1. Meningkatkan 

pengetahuan 

tentang 

pemanfaatan biogas 

dari kotoran ternak 

bagi masyarakat dan 

peternak petani. 

2. Memberikan 

infomasi tentang 

aspek sosiokultural 

pemanfaatan biogas 

untuk membangun 

wirausaha baru. 

3. Mengevaluasi 

pemanfaatan 

prospek biogas di 

Jatisarono, 

Nanggulan, 

Metode eksperimen, 

wacana, diskusi 

informasi dan 

presentasi. 

Berdasarkan pengamatan 

terhadap proses kegiatan 

pengabdian masyarakat berupa 

pemanfaatan kotoran ternak 

sebagai sumber bahan bakar 

alternatif dan aspek 

sosiokulturalnya di lapangan 

diperoleh bahwa masyarakat 

petani dan peternak sapi di Desa 

Jatisarono menjadi paham dan 

mengetahui pemanfaatan residu 

biogas dari kotoran ternak. Aspek 

sosiokultural penerapan teknologi 

biogas dalam rangka perintisan 

wirausaha baru telah dipahami 

masyarakat petani dan peternak 
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Kulonprogo terkait 

dengan aspek 

pengembangan 

masyarakat untuk 

jangkauan yang 

lebih panjang. 

sapi di desa Jatisarono. 

Masyarakat mengetahui prospek 

apa saja yang dapat 

dikembangkan berkaitan dengan 

penerapan teknologi biogas di 

desa Jatisarono dalam rangka 

community development untuk 

jangka yang lebih panjang. 
4.  Eduardo Heyko Strategi 

Pengembangan 

Energi 

Terbarukan: 

Studi pada 

Biodiesel, 

Bioethanol, 

Biomassa, dan 

Biogas di 

Indonesia. 

Mengetahui bauran 

energi nasional tahun 

2050 setelah 

mengoptimalkan 

energi terbarukan 

(biodiesel, bioethanol, 

biomassa, dan biogas) 

dengan menerapkan 

strategi 

pengembangan yang 

tepat. 

Analisis strategi 

pengembangan 

energi terbarukan 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

analisis lingkungan 

internal dan 

eksternal, yaitu 

matriks IFE dan 

EFE serta matriks 

SWOT. Sedangkan, 

analisis proyeksi 

kebutuhan energi 

hingga tahun 2050 

dilakukan dengan 

menggunakan 

peramalan deret 

waktu berdasarkan 

metode trend 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2050 

diprediksikan mencapai 359,37 

juta jiwa. Konsumsi energi pada 

tahun 2050 mencapai 3.289,44 

juta SBM. Jika kebutuhan bahan 

bakar fosil pada tahun 2050 

digantikan oleh biodiesel 

sebanyak 15%, bioethanol 15%, 

biomassa 100% dari potensinya, 

dan biogas 100% dari potensinya, 

maka energi fosil yang dapat 

dihemat mencapai 982,29 juta 

SBM/tahun. Kenaikan kebutuhan 

energi sebesar tiga kali lipat pada 

tahun 2050 ini jika dipenuhi 

dengan cara pengembangan 

biofuel memerlukan lahan 

perkebunan seluas 5,49-6,52 juta 
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analysis plot, 

smoothing 

plot, dan 

decomposition plot. 

hektar untuk memproduksi bahan 

biodiesel dan 4,34-7,56 juta 

hektar untuk memproduksi bahan 

bioethanol. Semua biofuel tesebut 

sudah sangat layak untuk 

menggantikan minyak fosil yang 

tidak disubsidi dengan harga Rp 

9.800/liter. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa program 

mensubstitusi sebagian kebutuhan 

minyak bumi dengan biofuel dan 

memanfaatkan sebesar-besarnya 

potensi biomassa dan biogas 

dapat menghemat energi fosil, 

menciptakan lapangan kerja baru, 

serta membantu mengentaskan 

kemiskinan. 

 

4. Didit Waskito Analisis 

Pembangkit 

Listrik Tenaga 

Biogas dengan 

Pemanfaatan 

Kotoran Sapi di 

Kawasan Usaha 

Peternakan Sapi. 

1. Mengetahui 

pemanfaatan 

potensi kotoran 

ternak sapi perah di 

kawasan usaha 

peternakan sapi 

sebagai bahan baku 

biogas. 

2. Manghitung 

kapasitas energi 

listrik dari PLT 

Analisis potensi 

biogas, analisis 

konversi energi 

listrik, analisis 

capital budgeting. 

Hasil penelitian diketahui kotoran 

ternak dapat dimanfaatkan 

menjadi energi primer untuk 

pembangkit listrik tenaga biogas. 

Dengan populasi ternak 2.200 

ekor menghasilkan energi listrik 

217.45 kW. Potensi emisi CO2 

sebesar 7.378,92 tCO2 untuk 

pemakaian gas engine. Potensi 

emisi CO2 tidak diperhitungkan 
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Biogas yang dapat 

dibangkitkan. 

3. Melakukan studi 

dan analisa 

mengenai 

pemanfaatan 

kotoran sapi 

sehingga 

menghasilkan 

tenaga listrik yang 

optimal. 

4. Mengkaji nilai 

carbon yang bisa 

diturunkan oleh 

PLT Biogas tersebut 

jika diajukan 

sebagai proyek 

Clean Development 

Mecanism (CDM). 

dalam perhitungan ekonomi. Dari 

analisis ekonami mengunakan gas 

engine dengan asumsi nilai 

ekonomis investasi utilitas 20 

tahun dan tingkat suku bunga 

10% arus kas yang diperoleh 

sebesar Rp 396.067.562 pertahun, 

sedangkan penggunaan turbin gas 

sebesar Rp 350.631.934 pertahun. 

IRR dari pengguna gas engine 

diperoleh lebih besar 10% 

sehingga layak digunakan, 

sedangkan gas turbin kurang 

layak karena dibawah 10%. 

Berdasarkan sensitivas yang diuji 

berdasarkan eskalasi harga tanah, 

harga tanah tidak begitu 

berpengaruh terhadap niali IRR 

dan Pay Back Period pada 

pembangunan pembangkit listrik 

tenaga biogas di suatu kawasan 

peternakan. Sedangkan pengujian 

berdasarkan eskalasi harga listrik 

begitu berpengaruh terhadap 

perhitungan nilai IRR dan Pay 

Back Period pada pembangunan 

pembangkit listrik tenaga biogas 

di suatu kawasan peternakan. 



 
 

 
 

49 

Pengujian berdasarkan eskalasi 

biaya O&M pembangkit biogas 

berpengaruh terhadap Pay Back 

Period sebagaimana pengaruh 

terhadap IRR. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilaksanakan 

atau lokasi penelitian tempat dimana seorang penelitian melaksanakan survei, 

pencarian data, dan wawancara di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di 

Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah  himpunan individu atau objek yang banyaknya 

terbatas atau tidak terbatas (Tika, 1997:32). Himpunan individu atau 

obyek yang terbatas adalah himpunan  individu atau obyek yang dapat 

diketahui atau diukur dengan jelas maupun batasnya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah jumlah pengguna biogas di Desa Jetak Kacamatan 

Getasan Kabupaten Semarang. Jumlah awal pengguna biogas adalah 50 

pengguna, dan saat ini jumlah pengguna biogas yang masih aktif 

menggunakan biogas adalah 43 pengguna.  

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari obyek atau individu-individu yang 

mewakili suatu populasi (Tika, 1997:33). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau 
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sampel (Sugiyono, 2009). Dengan demikian, maka peneliti mengambil 

sampel dari seluruh masyarakat pengguna biogas yang masih aktif 

menggunakan biogas di Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 43 orang.  

3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian  (Arikunto, 1998:99). Variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Usaha Peternakan sapi 

1) Jumlah populasi sapi 

2) Jumlah peternak sapi 

3) Pakan 

b. Proses pembuatan biogas 

1) Kendala yang dihadapi 

c. Pemanfaatan energi biogas 

4.  Data 

a. Jenis Data 

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Data primer 

a) Data spasial lokasi digester biogas yang diperoleh dari hasil 

penelitian lapangan yang menggunakan GPS. 

b) Data dari instrumen pada pengguna biogas. 
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2) Data sekunder 

a) Peta administrasi diperoleh dari Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

b) Data peternak sapi perah di Desa Jetak diperoleh dari kantor 

Kelurahan/Desa, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Pertanian 

dan Peternakan Kabupaten Semarang. 

c) Data pengguna Biogas di Desa Jetak diperoleh dari kantor 

Kelurahan/Desa, dan survei lapangan. 

d) Data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis 

kelamin tahun 2014 diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan sesuai 

dengan tujuan penelitian maka digunakan metode penelitian data sebagai 

berikut: 

a. Observasi  

Observasi berarti peneliti melihat dan mendengar apa yang 

dilakukan atau yang diperbincangkan  para responden dalam 

aktivitas kehidupan sehari hari baik sebelum menjelang ketika dan 

sesudahnya (Hamidi 2004:74).  

Teknik observasi yaitu untuk mengetahui objek secara 

langsung di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara 

langsung proses pembentukan dan pemanfaatan energi biogas di 
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Desa Jetak. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam 

metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada 

objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui apa saja 

tanggapan, sikap dan pendapat responden sesuai dengan tujuan 

penelitian  ini.  

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk 

mewawancarai tokoh masyarakat dan promotor biogas yang ada di 

daerah penelitian.  

c. Kuisioner 

Kuisoner dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuisioner ini juga bertujuan untuk menguji hasil pengumpulan data 

lainnya. Adapun dalam penelitian ini kuisioner akan diberikan pada 

sampel responden yaitu pengguna biogas yang ada di Desa Jetak. 

d. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang 

diteliti dapat berupa berbagai macam (Soehartono, 1995:70-71).  

Dokumen dalam penelitian ini berupa profil desa, kondisi 

demografi, data jumlah penduduk, data ternak, data jumlah peternak, 

dan data pengguna biogas. 
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6. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan, sehingga dapat tersusun 

secara sistematis. Tahapan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Tahap persiapan 

Tahap ini meliputi studi kepustakaan dan konsultasi ahli untuk 

studi pendahuluan dan kajian pustaka, penyusunan proposal penelitian 

serta bimbingan terkait proposal maupun tahap penelitian selanjutnya. 

b. Tahap penelitian 

Pada tahapan ini melakukan pengamatan, pencatatan, dan 

pengambilan data dilapangan. Data dikumpulkan melalui teknik 

dokumentasi, wawancara, kuisioner, dan observasi. 

c. Tahap pasca lapangan 

Inventarisasi, analisis data menggunakan bantuan perangkat lunak 

SPSS, dan penyusunan hasil dan pembahasan. 

7. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah cara yang ditempuh untuk mengurai 

data menurut unsur-unsur yang ada di dalamnya sehingga mudah dibaca 

dan diinterpretasikan. Data yang terkumpul perlu diolah untuk mengetahui 

kebenarannya sehingga diperoleh hasil yang meyakinkan. 

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis kuantitatif berdasarkan data yang dikumpulkan selama 

penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari 

objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antarvariabel 
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yang terlibat didalamnya baik satu variable atau lebih tanpa membuat 

perbandingan ata menghubungkan dengan variable yang lain. 

b. Deskriptif Presentase 

Seperti yang dikemukakan oleh Nazir (2005:63), bahwa untuk 

mengetahui permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, cara yang 

berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan, pandangan 

dan proses-proses yang berlaku dalam masyarakat dan pengaruh-

pengaruh fenomena digunakan dari suatu fenomena deskriptif. 

Tindakan analisis data dilakukan secara terus menerus hingga akhir 

untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh disusun 

berdasarkan golongan, ketegori dan diberikan makna selanjutnya di 

interpretasi yaitu dengan menjelaskan gejala-gejala yang ada dan terus 

mencari terkait antar gejala yang telah ditemukan di lapangan. 

Deskriptif presentase digunakan untuk memberikan deskriptif 

dan menjawab tujuan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang 

dapat ditempuh dalam menggunakan teknik analisis ini: 

1. Membuat tabel distribusi jawaban angket X dan Y. 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor 

yang telah ditetapkan. 

3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap 

responden. 

4. Menentukan skor dengan rumus: 
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Keterangan: 

DP  : Deskriptif Persentase (%) 

n  : jumlah skor jawaban yang diperoleh 

N : jumlah jawaban maksimum 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan 

antara lain sebagai berikut. 

1. Populasi sapi di Desa Jetak yaitu 342 ekor dan jumlah sapi pengguna 

biogas 212 ekor dengan gas yang dihasilkan setiap hari 2 m
3
/ekor. 

Potensi energi biogas yang sudah dimanfaatkan sebesar 424 m
3
/hari 

dan yang belum dimanfaatkan sebesar 260 m
3
/hari.  Potensi energi 

biogas di Desa Jetak sangat baik karena adanya beberapa faktor 

pendukung antara lain yaitu ketersediaan ternak yang cukup yang 

dapat menjadi potensi pengembangan biogas, daya dukung akan 

kesuburan tanah karena merupakan daerah pegunungan, kemudahan 

memperoleh pakan ternak yang sebagian besar ditanam di lahan milik 

pribadi. 

2. Proses pembuatan biogas di Desa Jetak terbagi menjadi 2 macam 

tergantung jenis instalasi yang digunakan oleh pengguna biogas. 

Namun masih banyak pengguna biogas yang mengalami kendala saat 

proses pembuatan biogas. Adanya kebocoran gas dan tersumbatnya 

instalasi biogas merupakan kendala yang paling sering dialami. Hal 

tersebut karena pengguna biogas sering tidak memperhatikan aturan-

aturan dan takaran dalam pembuatan biogas. Pengisian kotoran ternak 
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pada proses pembuatan biogas sebagian besar dilakukan setiap pagi 

dan sore hari. Keterbatasan tenaga untuk juga merupaka kendala yang 

dihadapi dalam proses pembuatan biogas. 

3. Pemanfaatan biogas di Desa Jetak digunakan untuk memasak dan 

untuk penerangan. Dari 43 pengguna biogas ada 36 pengguna biogas 

yang menggunakan energi biogas hanya untuk memasak, dan ada 7 

pengguna biogas yang sudah menggunakan energi biogas untuk 

memasak dan untuk penerangan. Selain itu ada 7 pengguna biogas 

yang sudah menyalurkan energi biogas yang dihasilkan kepada 

tetangga. Dalam pemakaian biogas pengguna biogas mengeluarkan Rp 

60.000 per bulan, sehingga dapat menghemat Rp 86.000 dibanding 

penggunaan LPG dan Rp 12.000 dibanding penggunaan kayu bakar. 

Limbah biogas baik padat maupun cair bisa digunakan sebagai pupuk 

untuk pertanian. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti 

memberikan beberapa saran yang bisa diajukan adalah sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan secara optimal potensi Desa Jetak dalam pengembangan 

energi biogas diperlukan adanya bantuan permodalan dan peningkatan 

fasilitas sarana dan prasarana penunjang. 

2. Minat masyarakat untuk beralih menggunakan biogas perlu 

dikembangkan. 
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3. Adanya alat ukur dalam pendistribusian energi biogas apabila energi 

yang dihasilkan akan disalurakan kepada tetangga agar bisa adil dan 

tidak terjadi kesalahpahaman. 
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Lampiran 1 

No Responden: 

INSTRUMEN PENELITIAN 

“Pengembangan Biogas Dalam Rangka Pemanfaatan Energi Terbarukan di 

Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang” 

 

Petunjuk Pengisian 

a. Sebelum mengisi angket ini bacalah dengan teliti 

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan Saudara silang (x) pada 

huruf a, b, c, dan d sesuai dengan pilihan Saudara 

c. Isi jawaban pada bagian yang telah disediakan  (……………) 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama     : 

2. Jenis kelamin   : 

3. Umur    : tahun 

4. Alamat    : 

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Jumlah anggota keluarga : orang 
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B. USAHA PETERNAKAN SAPI 

1. Jenis sapi apa yang saudara pelihara? 

a. Perah 

b. Daging 

c. Lainnya ………………… 

2. Berapa jumlah sapi yang saudara pelihara saat ini (jantan dan betina) 

a. Kurang dari 5 ekor 

b. 5-10 ekor 

c. Lebih dari 10 ekor 

3. Apa tujuan saudara ternak sapi? 

a. Pemerahan susu 

b. Perdagangan 

c. Penggemukan 

4. Bagaimana status kepemilikan ternak sapi yang saudara miliki? 

a. Milik sendiri 

b. Milik keluarga 

c. Memelihara ternak orang lain 

5. Apa pekerjaan utama saudara? 

a. Petani 

b. Peternak 

c. Lainnya ………………… 

6. Dimanakah lokasi kandang sapi saudara? 
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a. Bangunan sendiri diluar desa 

b. Bangunan sendiri dan letaknya pisah dengan rumah dalam satu desa 

c. Satu bangunan dengan rumah 

7. Alasan yang membuat saudara menjual ternak sapi? 

a. Membutuhkan uang tunai 

b. Ternak sudah tidak produktif 

c. Lainnya ………………… 

8. Dalam bekerja disektor ternak sapi ketrampilan yang saudara peroleh 

berasal darimana? 

a. Otodidag/kebiasaan 

b. Ikut organisasi peternak 

c. Penyuluhan 

9. Jenis pakan apa yang dikonsumsi ternak sapi saudara? 

a. Rumput 

b. Dedak/bekatul 

c. Kacang-kacangan 

10. Bagaimana kondisi ketersediaan pakan ternak sapi di daerah saudara? 

a. Kurang 

b. Cukup  

c. Banyak 

11. Darimana perolehan pakan untuk ternak sapi saudara? 

a. Menanam sendiri di lahan pertanian milik sendiri 

b. Menanam sendiri di lahan pertanian milik orang lain 
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c. Kombinasi antara jawaban a dan b 

12. Apa alat angkut atau transportasi yang digunakan untuk mencari pakan 

ternak sapi saudara? 

a. Sepeda 

b. Sepeda motor 

c. Truck/pick up 

13. Bagaimana status kepemilikan alat angkut atau transportasi yang 

digunakan untuk mencari pakan ternak sapi saudara? 

a. Milik sendiri 

b. Milik orang lain 

c. Milik kelompok 

14. Dalam sehari berapa kali pemberian pakan sapi saudara? 

a. Kurang dari 2 kali 

b. 2 - 3 kali 

c. Lebih dari 3 kali 

15. Berapa kilogram pakan yang dibutuhkan untuk 1 ekor sapi per hari? 

a. Kurang dari 30 kg  

b. 30 kg – 50 kg 

c. Lebih dari 50 kg  

16. Apakah ada pemberian pakan tambahan selain pakan utama? 

a. Ada, sebutkan ………… 

b. Tidak ada 

c. Lainnya …………… 
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17. Berapa biaya pakan satu ekor sapi per hari? 

a. Kurang dari Rp 20.000 

b. Rp 20.000 - 50.000 

c. Lebih dari Rp 50.000 

 

C. PROSES PEMBUATAN BIOGAS  

18. Apakah ada tempat untuk pembuangan limbah ternak sapi yang saudara 

pelihara? 

a. Sudah 

b. Belum, karena ………… 

c. Lainnya ………………. 

19. Kapan saudara membuat biogas? 

a. Setiap hari 

b. 3 hari sekali 

c. 1 minggu sekali 

20. Berapa jumlah kotoran sapi yang dibutuhkan untuk memproduksi biogas? 

a. Kurang dari 5 kg 
 

b. 5 kg – 10 kg
 

c. Lebih dari 10 kg
 

21. Berapa volume digester biogas yang anda miliki? 

a. 6  m
3 

b.  8 m
3 
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c. 12 m
3 

22. Apa kendala yang dihadapi dalam pembuatan biogas? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………… 

23. Bagaimana proses pembuatan biogas? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

D. PEMANFAATAN BIOGAS 

24. Berapa lama saudara sudah menggunakan biogas? 

a. Kurang dari 1 tahun 

b. 1 – 2 tahun 

c. Lebih dari 2 tahun 

25. Bagaimana pemanfaatan biogas yang saudara hasilkan? 

a. Untuk memasak 

b. Untuk penerangan 

c. Kombinasi antara a dan b 
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26. Apakah biogas yang saudara hasilkan sudah bisa mencukupi kebutuhan 

energi? 

a. Sudah 

b. Belum, karena ………….. 

c. Lainnya ………………… 

27. Apakah saudara masih menggunakan sumber energi lain selain biogas? 

a. Ya, sebutkan ……………. 

b. Tidak  

c. Lainnya ………………… 

28. Berapa banyak perbandingan penggunaan energi lain dengan biogas? 

Sumber Energi  Jumlah (Rp) 

a. Biogas  

b. Biogas dan LPG  

c. Biogas dan Kayu Bakar  

29. Apakah biogas yang saudara hasilkan sudah disalurkan ke tetangga? 

a. Sudah 

b. Belum, karena ………… 

c. Lainnya …………………. 

30. Apakah sudah ada pemanfaatan lain dari limbah sisa biogas/slurry? 

a. Sudah, sebutkan ………… 

b. Belum 

c. Lainnya ………………… 
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Lampiran 2 

Analisis Deskriptif Presentase 

Usaha Peternakan Sapi 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Sapi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang dari 5 ekor 28 65.1 65.1 65.1 

5-10 ekor 11 25.6 25.6 90.7 

lebih dari 10 ekor 4 9.3 9.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Tujuan Ternak 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid pemerahan susu 41 95.3 95.3 95.3 

perdagangan 1 2.3 2.3 97.7 

penggemukan 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Jenis Sapi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid perah 37 86.0 86.0 86.0 

daging 4 9.3 9.3 95.3 

lainnya 2 4.7 4.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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Kepemilikan Ternak 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid milik sendiri 43 100.0 100.0 100.0 

 

 

Pekerjaan Utama 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid petani 27 62.8 62.8 62.8 

peternak 8 18.6 18.6 81.4 

lainnya 8 18.6 18.6 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Lokasi Kandang Sapi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid bangunan sendiri pisah 

rumah 
7 16.3 16.3 16.3 

satu bangunan dengan 

rumah 
36 83.7 83.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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Alasan Menjual Ternak 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid butuh uang 23 53.5 53.5 53.5 

ternak tdk produktif 12 27.9 27.9 81.4 

lainnya 8 18.6 18.6 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Perolehan Ketrampilan Ternak  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid otodidag 40 93.0 93.0 93.0 

ikut organisasi peternak 1 2.3 2.3 95.3 

penyuluhan 2 4.7 4.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Jenis Pakan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rumput 41 95.3 95.3 95.3 

bekatul 2 4.7 4.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Ketersediaan Pakan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid cukup 12 27.9 27.9 27.9 

bnyak 31 72.1 72.1 100.0 

Total 43 100.0 100.0  



117 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kepemilikan Alat Angkut Pakan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid milik semdiri 42 97.7 97.7 97.7 

milik orang lain 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Pemberian Pakan Sehari 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang dr 2 kali 4 9.3 9.3 9.3 

2-3 kali 39 90.7 90.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Perolehan Pakan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nanam sendiri lahan sendiri 41 95.3 95.3 95.3 

nanam sendiri lahan orang 

lain 
1 2.3 2.3 97.7 

beli 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

Alat Angkut Pakan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sepeda 12 27.9 27.9 27.9 

sepeda motor 30 69.8 69.8 97.7 

pick up 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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Kilogram Pakan Sehari 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang dr 30kg 12 27.9 27.9 27.9 

30-50 kg 26 60.5 60.5 88.4 

lbh dr 50kg 5 11.6 11.6 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Pakan Tambahan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ada 39 90.7 90.7 90.7 

tidak ada 4 9.3 9.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Biaya Pakan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang dr 20000 35 81.4 81.4 81.4 

20000-50000 8 18.6 18.6 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Proses Pembuatan Biogas 

 

PembuanganLlimbah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sudah 39 90.7 90.7 90.7 

belum 4 9.3 9.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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Pembuatan Biogas 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setiap hari 31 72.1 72.1 72.1 

3hari sekali 9 20.9 20.9 93.0 

1minggu sekali 3 7.0 7.0 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Jumlah Kotoran Sapi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang dari 20kg 2 4.7 4.7 4.7 

20kg-50kg 16 37.2 37.2 41.9 

lbh dari 50kg 25 58.1 58.1 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Volume Biogas 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5m kubik-10m kubik 42 97.7 97.7 97.7 

lebih dari 10m kubik 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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Pemanfaatan Biogas 

 

Lama Penggunaan Biogas 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang dr 1tahun 10 23.3 23.3 23.3 

1-2 tahun 4 9.3 9.3 32.6 

lebih dr 2 tahun 29 67.4 67.4 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Pemanfaatan Biogas 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid untuk memasak 36 83.7 83.7 83.7 

kombinasi a dan b 7 16.3 16.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Mencukupi Kebutuhan Energi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sudah 18 41.9 41.9 41.9 

belum 25 58.1 58.1 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Penggunaan Energi Lain 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 33 76.7 76.7 76.7 

tidak 10 23.3 23.3 100.0 
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Penggunaan Energi Lain 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 33 76.7 76.7 76.7 

tidak 10 23.3 23.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Perbandingan Energi Lain 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid biogas 4 9.3 9.3 9.3 

LPG 24 55.8 55.8 65.1 

kayu bakar 15 34.9 34.9 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

Disalurkan Tetangga 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sudah 7 16.3 16.3 16.3 

belum 36 83.7 83.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Pemanfaatan Slurry 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sudah 34 79.1 79.1 79.1 

belum 8 18.6 18.6 97.7 

lainnya 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Setugur 02/01 2 Rebin V 2         2   V V     

    03/01 1 Sutriyono V 3         3   V V     

    01/01 2 Pujio V 7         7   V V     

Lampiran 3 

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 

 

J

JETAK,                        2015 

K

KEPALA DESA  JETAK 

 

 

(

(                                                    ) 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Jayan 08/03 2 Karmin V 4         4   V V     

    08/03 1 Sumarno V 4         4   V V     

    09/03 2 Parjono V 2         2   V V     

    07/03 1 Wagimin V 3         3   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Dukuh 10/04 1 Surdi V 3         3   V V     

    10/04 1 Harmin V 3         3   V V     

    10/04 1 

Suyoto 

Gino V 4         4   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Tosoro B 13/05 1 Jarwono V 3         3   V V     

    13/05 1 Wahyudiono V 2         2   V V     

    13/05 1 Karno V 3         3   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Tosoro A 15/06 1 

Rusito 

Rukimin V 4         4   V V     

    14/06 2 Wito Bejan V 3         3   V V     

    15/06 1 

Martono 

Marmin V 3         3   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 

LAYAK 
TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Weru A 16/07 1 

Joko 

Sambudi V 4         4   V V     

    16/07 1 Bejo V 4         4   V V     

    16/07 1 Ngateman V 4         4   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Weru B 18/08 1 

Darmo 

Sukiman V 4         4   V V     

    19/08 1 

Pawiro 

Ngatemin V 2         2   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Kemiri 25/10 1 Abdullah V 3         3   V V     

      1 Kusriyanto V 3         3   V V     

      1 Supardi V 4         4   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Legok 27/11 2 

Siswo 

Sarju V 11         11   V V     

      3 Suradi V 7         7   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 

 

J

JETAK,                        2015 

K

KEPALA DESA  JETAK 

 

 

(

(                                                    ) 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Kendal 29/12 1 Sutrimo V 3         3   V V     

    30/12 1 Jiyono V 2         2   V V     

    31/12 1 Ngateman V 4         4   V V     

    33/12 1 Sulimin V 4         4   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Gajian 05/02 2 Jumar V 4         4   V V     

      2 Wito Bero V 4         4   V V     

      1 Bero V 4         4   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 

 

J
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NO DUSUN RT/RW 
JUMLAH 

KK 

PEMILIK 

TERNAK 

JENIS TERNAK POTENSI PENGEMBANGAN BIO GAS 

SAPI JML KERBAU JML 

BABI/ 

LAIN-

LAIN 

JML TOTAL SUDAH BELUM 

REKOMENDASI 

KET 
LAYAK 

TIDAK 

LAYAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Jetak 22/09 1 Trimo V 2         2   V V     

    24/09 1 Mujio V 4         4   V V     

      2 Loso V 3         3   V V     

PENDATAAN POTENSI PENGEMBANGAN BIOGAS DIKABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 

DESA    :  JETAK 

KECAMATAN  :  GETASAN 

 

J

JETAK,                        2015 

K

KEPALA DESA  JETAK 

 

 

(

(                                                    ) 
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Lampiran 4 

Data Jumlah Ternak dan Peternak Sapi Desa Jetak Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang Tahun 2015. 

No Pemilik Ternak Jumlah Ternak 

1 Rebin 2 

2 Sutriyono 3 

3 Pujio 7 

4 Karmin 4 

5 Sumarno 4 

6 Parjono 2 

7 Wagimin 3 

8 Surdi 3 

9 Harmin 3 

10 Pawoko 2 

11 Suyoto Gino 4 

12 Jarwono 3 

13 Wahyudi 3 

14 Sadri 6 

15 Karno 3 

16 Juli 4 

17 Rusito Rukimin 4 

18 Wito Bejan 3 

19 Ngadirin 4 

20 Sukir 3 

21 Martono Marmin 3 

22 Joko Sambudi 4 

23 Lastri 4 

24 Bejo 4 

25 Ngateman 4 

26 Darmo Sukiman 4 

27 Sumarto Slamet 2 

28 Pawiro Ngatemin 2 

29 Sugiyanto 10 

30 Abdullah 3 

31 Kusriyanto 3 

32 Supari 4 

33 Tugimin 5 

34 Juli 6 

35 Ngatimin 8 

36 Sarmin 8 

37 Sumi 3 
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38 Siswo Sarju 11 

39 Suradi 7 

40 Sutari 5 

41 Sutrimo 3 

42 Jiyono 2 

43 Ngateman 4 

44 Jumadi 7 

45 Sugimin 4 

46 Jasmin 15 

47 Samdi 4 

48 Waji 8 

49 Sujud 7 

50 Salamun 4 

51 Jono 7 

52 Supiyanto 5 

53 Sutari 4 

54 Pomo 3 

55 Sasmono 3 

56 Giyanto 6 

57 Sunoto 3 

58 Winarto 1 

59 Giar 2 

60 Jumar 4 

61 Wito Bero 4 

62 Bero 4 

63 Trimo 2 

64 Mujio 4 

65 Robin 3 

66 Loso 3 

67 Yusmin 3 

68 Darnokuan 5 

69 Samsi 3 

70 Slamet 1 

71 Riyanto 2 

72 Tugiwal 3 

73 Ngadiono 3 

74 Panut 2 

75 Sutikno 3 

76 Rakidin 1 

77 Saimin 3 

78 Jumadi 30 

Jumlah 342 
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Lampiran 5 

Dokumentasi Foto Penelitian  

 
Peternakan sapi perah 

 
Wawancara dengan pemilik ternak pengguna biogas 

 
Wawancara dengan promotor biogas 
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Instalasi saluran biogas di dapur 

 

 
Manometer pengukur ketersediaan gas 

 

 
Instalasi saluran biogas untuk lampu petromaks 
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Nyala api kompor biogas 

 
Mixer pengaduk feses dan air 

 
Digester biogas 
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Limbah padat sisa biogas yang tidak memiliki tempat pembuangan limbah khusus 

 

Limbah sisa pakan sapi 

 

Limbah cair sisa biogas yang sudah dikelola 
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Lampiran 4 
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