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ABSTRAK 

 

Dalam pengolahan biogas dapat diproduksi melalui proses digesi anaerob (anaerobic digestion 

/AD) dengan sistem sebagai proses pembentukan gas yang mengandung gas metana (CH4) 

dalam persentase cukup tinggi. Digesi anaerob adalah suatu proses biokimia yang terdiri dari 

konversi mikrobiologi bahan organik dalam pH netral dan suhu lingkungan tanpa oksigen 

sehingga menghasilkan metana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis nilai probabilitas 

yang dihasilkan dari nilai tekanan, kuantitas, energi dan massa pada digester produksi biogas 

dengan proses digesi anaerob menggunakan kotoran sapi. Penampungan digester 38 liter 

dengan panjang 550 mm, diameter 275 mm dan 360 mm serta ketebalan 3 mm. Penampungan 

biogas berbentuk balok dengan panjang 320mm, lebar 175mm, tinggi 387mm. Pada penelitian 

secara simulasi mempunyai dimensi diameter 3,55m, dengan ketinggian 2,58m. Dari analisis 

dan perhitungan ini didapatkan nilai tekanan ,kuantitas, energi, dan massa. Untuk Penelitian ini 

mendapatkan hasil tertinggi tekanan yang diperoleh adalah 40.000 Pa, Kuantitas 0,04294 Nm3, 

Massa 0,0189 Kg,dan Energi 0,258 kWh. Hasil  yang dipengaruhi oleh temperatur secara 

simulasi adalah Tekanan 175.576 Pa, Kuantitas 278,711 Nm3, Massa 122,96 Kg, dan Energi 

1.672 kWh. Nilai probabilitas adalah 0,004. Dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan 

kesimpulan H0 ditolak, Sehingga rata –rata  nilai massa ≠ 0,0175 kg atau ada perbedaan rata-

rata jumlah biogas perhari. 
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PENDAHULUAN 

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh 

fermentasi anaerob berbagai bentuk bahan 

organik dan yang terutama terdiri dari 

metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2). 

Bahan baku untuk produksi biogas biasanya 

adalah pembuangan kotoran hewan atau 

manusia, sisa hasil produksi tanaman 

(misalnya: jerami), limbah dari rumah 

tangga dan industri, serta tanaman energi 

termasuk jagung dan rumput hijau. Dari 

semua bahan baku biasanya yang sering 

digunakan dalam pembuatan biogas berasal 

dari kotoran hewan terutama sapi. Dalam 

peternakan biasanya pemanfaatan kotoran 

hewan langsung dijadikan pupuk oleh para 

peternak, apabila dalam peternakan bisa 

menghasilkan biogas maka akan 

mendapatkan nilai atau hasil tambah dari 

perternakan hewan.  

Biogas disuplai ke berbagai 

penggunaan atau pasar, termasuk 

penggunaan dalam hal listrik ataupun 

transportasi. Di banyak negara 

menggunakan gas untuk pembakaran 

langsung di kompor rumah tangga dan 

lampu gas semakin umum, menghasilkan 

listrik dari biogas masih relatif jarang di 

kebanyakan negara berkembang. Di negara-

negara industri, pemanfaatan  biogas. 

adalah tujuan utama dari sebagian besar 

pembangkit tenaga listrik. 
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Potensi global biogas cukup besar untuk 

menyediakan bagian besar dari permintaan 

gas di masa depan dengan estimasi 

menunjukkan bahwa biogas bisa menutupi 

sekitar 6% dari pasokan energi primer 

global, atau seperempat dari konsumsi 

sekarang dari gas alam (gas metana fosil) 

sehingga mengurangi pasokan gas metana 

fosil. Setiap negara harus mengembangkan 

dan menerapkan konsep biogas terpadu 

dalam rangka untuk mempromosikan 

peningkatan produksi biogas sehingga 

mendapatkan keuntungan yang bisa 

selamanya diterapkan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Digesi anaerob (anaerobic digestion /AD) 

adalah suatu proses biokimia yang terdiri 

dari konversi mikrobiologi bahan organik 

dalam pH netral dan suhu lingkungan tanpa 

oksigen sehingga menghasilkan metana. 

Biasanya proses AD ini memerlukan waktu 

30 sampai 60 hari, dan yang mencakup 

mikrobiologi dan biokimia. 

Prinsip Kerja Digesi anaerob 

dipertahankan dengan menjaga berbagai 

tahap proses digesi. Ada tiga tahap kunci 

untuk proses digesi anaerob: hidrolisis, 

fermentasi dan metanogenesis. Shuler dan 

Kargi, mencatat langkah-langkah reaksi 

biologis utama yang terlibat dalam proses 

digesi anaerob yang direpresentasikan 

sebagai berikut (Gambar 1): 

 
Gambar 1. Proses digesi anaerob 

 

Kemudian Tahun 2011 Schuler 

merepresentasikan reaksi biologis digesi 

anaerob yang penting dengan langkah 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

    

 
Gambar 2. Proses aliran digesi anaerob pada 

bahan biogas 

 

 

Rancangan dan Parameter Total Solid 

Total Solid (TS) atau padatan total 

merupakan total dari zat padat terlarut dan 

zat padat tersuspensi, baik yang bersifat 

organik maupun anorganik. Zat padat 

terlarut adalah jumlah nilai mineral, garam, 

logam, kation dan anion yang terlarut dalam 

air yang dinyatakan dalam mg/l. Zat padat 

tersuspensi bila berlebih akan 

meningkatkan kekeruhan air, sehingga 

menghambat penetrasi sinar matahari ke 

dalam air dan mengakibatkan terganggunya 

proses fotosintesis. 



Digester merupakan tempat kedap 

udara yang menampung bahan baku biogas 

berupa bahan organik yang telah dicampur 

dengan air dan sebagai tempat terjadinya 

proses kimia dimana nantinya akan 

menghasilkan biogas. Rancangan suatu 

digester sangatlah perlu diketahui sebelum 

pembuatan. Skema rancangan digester 

dapat diperlihatkan pada gambar 3 dan 4. 

 

 
 Gambar 3. Skema Penampung Digester 

 Gambar 4 Rancangan dimensi geometris 

 

Gambar 3 menunjukan volume dalam 

pada suatu penampung digester yang 

dirancang. Keterangan pada Gambar 

tersebut adalah : 

1. Volume pengumpulan gas = Vc  

2. Volume penyimpanan gas = Vgs  

3. Volume fermentasi  = Vf  

4. Volume ruang hidrolik = VH  

5. Volume lapisan endapan = Vs  

6. Volume total digester = 

Vc+Vgs+Vf+Vs 

Kemudian dimensi geometris 

berbentuk silinder pada penampang digester 

dan tabel perhitungan yang diasumsikan 

untuk rancangan penampang digester , 

gambar dan tabel diperlihatkan dibawah ini. 
 

Tabel 1. Asumsi untuk nilai volume dan dimesi 

geometris 

Untuk Volume 

Untuk Dimensi 

Geometris 

Vc ≤ 5% V D = 1.3078 X V1/3 

Vs ≤ 15% V V1 = 0,0827 D3 

Vgs + Vf = 80% V V2 = 0,05011 D3 

Vgs =VH R1 = 0,725 D 

 Vgs = 0.5 (Vgs + Vf +Vs) K  R2 = 1,0625 D 

 K = Tingkat produksi gas  f1 = D/5 

 per m3 Volume digester per  f2 = D/8 

 hari. Dari Bangladesh K = S1 = 0,911 D2 

 0,4 m3 / m3hari S2 = 0,8345 D2 

 

Tekanan pada Volume Penampung 

Digester 

Sistem kesetimbangan gas mempungai 
tekanan dan volume tertentu. jika 
tekanan sistem diperbesar atau diperkecil, 

ada kesetimbangan yang terganggu dan 

adapula yang tidak tergangu, tergantung 

pada jumlah koofisien pereaksi dan hasil 

reaksi. Untuk penampung digester 

mempunyai pengukuran menggunakan 

volume penampung digester untuk mencari 

tekanan yang dicari. Dalam mengukur ada 

cara menganalisa jumlah tekanan yang 

dihasilkan. Teori dari Paul Harris 

menyebutkan bahwa Tekanan dan Volume 

biogas berkaitan yang mana dalam keadaan 

kondisi awal (P1)dengan kondisi akhir (P2). 

Sehingga mendapatkan rumus: 

P1V1 = P2 V2  (1) 

Dalam kondisi awal menggunakan tekanan 

atsmosfer Pa yaitu 1 atm = 101.335 Pascal. 

sehingga analisanya sebagai berikut: 

P𝑖(Pa)  =  
VP x Pa

Pi(Pa) = Vc
  (2) 

Dimana : 

Pi(Pa)  = Tekanan awal (Pascal) 

Vp =  Volume akhir 

Vc =  Volume penuh pada 

penampung digester  



Dalam hal ini membutuhkan Tekanan 

awal dalam bentuk mm H2O/Air yang 

dimana nantinya digunakan untuk mencari 

Tekanan akhir. Mencari Pi( mm) (Tekanan 

awal dengan bentuk mm H2O/Air) 

berkaitan dengan gaya grativasi yaitu 9,8 

m/s2, dengan cara : 

P𝑖(mm)  =  
Pi(Pa) −Pa

9,8
  (3) 

Selanjutnya mencari Tekanan akhir 

dimana dalam bentuk mm H2O/Air yaitu 

Pf(mm). Dan selanjutnya mengubah tekanan 

akhir dalam bentuk pascal yaitu Pf(Pa) , 

dengan cara: 

 

P𝑓(mm)   =
Pi(mm) x Vc

Vf
  (4) 

 

P𝑓(pa)  = P𝑓(mm)x 9,8 +  P𝑎   (5) 

 

Berdasarkan nilai Pf dan Vf, maka 

selanjutnya mencari nilai Pt (Tekanan 

Tetap) dan Vt (Volume Tetap) yang mana 

dipengaruhi Temperatur kondisi awal (T1) 

dengan akhir (T2)pada penampung digester. 

Analisis sebagai berikut : 

 

P𝑡 =  
Pf

T1
 x T2  (6) 

V𝑡 =
Vf

T1
 x T2  (7) 

 

Kuantitas terhadap Gas 

Produksi gas adalah suatu ukuran yang 

sangat penting dalam proses ini. Apabila 

tingkat produksi yang tidak sesuai dengan 

banyaknya bahan dengan hasil maka proses 

ini tidak berfungsi secara optimal. 

Hubungan antara jumlah gas yang 

dihasilkan dan jumlah bahan organik yang 

disediakan juga memberikan ukuran 

efisiensi proses. Sebuah proses biogas yang 

normal menghasilkan biogas di kisaran 

besarnya 1-3 m3/hari tergantung besarnya 

reaktor dan banyaknya bahan baku Hal ini 

sesuai untuk prosedur pengukuran jumlah 

biogas yang dihasilkan dengan sistem 

pengumpulan gas. Berbagai jenis aliran 

meter dapat digunakan untuk tujuan 

ini.Tekanan atas pada suatu penampung 

digester sekitar 0,05 bar, karena kebutuhan 

ruangan penyimpanan sangat penting untuk 

diberi ruang. Untuk nilai biogas 1Nm3 

mendapatkan energi 6 kWh dan sekitar 0,95 

m3 pada standar metana 60% dalam sebuah 

penyimpanan digester. 

Jumlah biogas biasanya ditentukan 

dalam meter kubik (m3) yaitu volume gas 

dengan 0 °C dan tekanan atmosfer (tekanan 

absolut 1,01325 bar). Hal ini penting dalam 

konteks ini untuk mengkonversi output dari 

untuk tekanan normal sebagai perubahan 

volume gas dengan tekanan dan temperatur. 

Rumus berikut dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah gas di m3. 

 

𝑁𝑔𝑎𝑠 = 𝐺 𝑥
1,01325+𝑃

1,01325
 x 

273,15oK

(273,15+∆T)OK
  (8) 

Dimana : 

Ngas = Jumlah / Kuantitas Biogas 

(m3) 

G = Jumlah nilai bahan biogas (m3)  

P  = Tekanan gas (Bar) 

T = Suhu gas (K) 

Peralatan yang tersedia agar catatan 

produksi gas langsung di m3. Produksi gas 

dapat dinyatakan apabila volume biogas 

yang dihasilkan per volume digester dan 

hari (produksi gas volumetrik). [4] 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini diselesaikan dengan 

mengikuti beberapa proses pengolahan 

data, yaitu: Menentukan dan menganalisis 

data untuk pendesainan, mendesain, 

menentukan data dan menganalisis data, 

kemudian membuat tulisan. 
 



 
Gambar 5 Flowchart Pengolahan Data 

Penelitian 

 

Rancangan Awal 

Sebelum membuat penelitian dalam sebuah 

benda atau alat yang di teliti maka hal yang 

pertama kali yaitu membuat rancangan atau 

sketsa yang akan di teliti nanti. Dalam hal 

merancang, software yang dipakai yaitu 

menggunakan Solidworks. Penelitian ini 

ada 2 cara meneliti yaitu dengan cara 

penelitian secara  eksperimental dan secara 

simulasi. Berikut ini penjelasan dari 

rancangan penelitian. 

 

 

 

 

Rancangan Penelitian secara 

Eksperimental 

 

 
Gambar 6. Skema Rancangan Penelitian secara 

eksperimen 

 

Rancangan Penelitian secara Simulasi 

Penelitian secara simulasi ini dilakukan 

setelah penelitian secara eksperimental 

selesai. Penelitian ini menganalisis 20 ekor 

sapi yang akan di ambil bahan digesternya 

yang berupa kotoron sapi. Dan juga 

HRT(Hydraulic Retention Time) yang 

diambil 40 hari, karena HRT penelitian ini 

menggunakan sistem mesofilik yang mana 

proses kerjanya 15-30 hari sehingga proses 

HRT ini harus lebih lama dari proses 

kejanya. Kemudian 1 ekor sapi 

menghasilkan 10kg/hari. Dan hasil 

perhitungan dapat di rancang seperti pada 

gambar dibawah ini: 

  

 
Gambar 7. Sketsa rancangan simulasi 

penampung digester 

 



Perhitungan penampung reaktor tidak 

terlalu sulit karena rancangannya bebas, 

akan tetapi tidak terlalu kecil dari 

penampung digester. Penelitian ini 

merancang dengan diameter kurang dari 1/4 

dari penampung digester dan mempunyai 

volume 0,44 m3. Sketsa penampung reaktor 

sebagai berikut : 

 

 
Gambar  8. Sketsa rancangan simulasi 

penampung reaktor 

 

 

Pengumpulan Data Tekanan dan 

Kuantitas Biogas terhadap Penelitian 

Eksperimen 

Pengumpulan data yang di cari berupa 

tekanan (bar) dan volume digester bahan 

masuk keluarnya yang dilakukan setiap 

harinya selama 15 hari. Dengan 

memberikan Volume total 32 Liter Bahan 

dan 1 liter larutan MOL. Kemudian 

menganalisa jumlah gas yang dihasilkan 

dan waktu rentensinya. Untuk nilai massa 

tergantung banyaknya persentase metana 

pada bahan digester.  Dan sesuai dengan 

perhitungan pada rumus 8 maka dapat juga 

dihasilkan nilai kuantitas biogasv.Biasanya 

kandungan metana 50% sampai 80%. 

Karena tidak diteliti persentasenya, maka 

diambil Persentase standar metana bahan 

yaitu 60%. Dimana metana 60% setara 

dengan 6 kWh. Kemudian berdasarkan 

tabel konversi nilai Lpg pada Lampiran, 

bahwa pada massa 1kg gas setara dengan 

energi 13,6 kWh. Berikut ini Tabel hasil 

penelitian yang telah dicapai. 

 
Tabel 2. Hasil penelitian yang dicapai pada 

penelitian eksperimen 

Hari 

Ke- 

 

Kuantitas 

Biogas 
dalam 

satuan 

m3 

Kuantitas 

Biogas 
(Nm3) Nilai 

Energi 

(kWh) 

Nilai 

Massa 

(kg) 

1 0,032407  0,03078  0,185  0,0136  

2 0,035605  0,03382  0,203  0,0149  

3 0,037204  0,03534  0,212  0,0155  

4 0,038803  0,03686  0,221  0,0162  

5 0,038803  0,03686  0,221  0,0162 

6 0,042002  0,03990  0,239  0,0175  

7 0,042002  0,03990  0,239  0,0175  

8 0,042002  0,03990  0,239  0,0175  

9 0,042002  0,03990  0,239  0,0175  

10 0,043601  0,04142  0,248  0,0182  

11 0,043601  0,04142  0,248  0,0182  

12 0,042002  0,03990  0,239  0,0175  

13 0,043601  0,04142  0,248  0,0182 

14 0,045200  0,04294  0,258  0,0189  

15 0,043601  0,04142  0,248 0,0182  

 

Pengumpulan Data pada Tekanan 

terhadap Penelitian Rancangan Simulasi  

Data yang dikumpulkan untuk simulasi 

rancangan adalah 

Vf = 16 m3 (Volume akhir bahan 

yang dibulatkan dari nilai Vc) 

V3 = 14,06 m3   

V2 = 2,24 m3 

m = 32 Kg 

 

Dimana : 

V3 = Volume bahan reaktor di 

bagian atas 

V2 = Volume bahan reaktor 

dibagian bawah 

m = Berat bahan perharinya 

 Kemudian mencari nilai Vc 

(Volume penuh pada penampung 



digester),dan Vp (Volume akhir). Berikut 

ini analisis data: 

Vc  =  V3  + V2 

= 14,06 + 2,24 

=16,30 m3 

V𝑃   =
m

ρ
 ( Ket: ρ (density) = 1,1607 

Kg/m3) 

 =  
32 Kg

1,1607 Kg/m3
= 27,57 m3 

 

Kemudian mencari nilai Pi(Pa) ( 

Tekanan Awal dalam bentuk pascal) 

dengan menggunakan Tekanan Atsmosfer 

(Pa) yaitu 1 atm  = 101.335 Pascal , sehingga 

analisanya sebagai berikut: 

P𝑖(Pa)  =
VP x Pa

Vc
 

 =
27,57 m3 x 101.335 Pa

16,3 m3      

 = 171.382 Pa 

 

Kemudian mencari Pi( mm) (Tekanan 

awal dengan bentuk mm H2O/Air), dengan 

cara : 

P𝑖(mm)  =
Pi(Pa) −Pa

9,8
  

= 
171.382 Pa −101.325 Pa

9,8
  

= 7.148,69 mm ≅ 7.149 mm 

  

Selanjutnya mencari nilai Pf(mm) 

(Tekanan akhir dengan bentuk mm 

H2O/Air) dan Pf(Pa) ( Tekanan akhir dalam 

bentuk pascal), dengan cara: 

P𝑓(mm)  =
Pi(mm) x Vc

Vf
  

 =
7.149 mm x 16,3 m3 

16 m3 
  

 = 7.283 mm 

P𝑓(pa)  = P𝑓(mm)x 9,8 +  P𝑎  

= 7.283 x 9,8 + 101325 Pa  

= 172.698 Pa 

  

Berdasarkan nilai Pf dan Vf, maka 

selanjutnya mencari nilai Pt (Tekanan 

Tetap) dan Vt (Volume Tetap) yang mana 

dipengaruhi Temperatur pada penampung 

digester, yaitu T1 = 27 OC (300 K) dan T2= 

32 OC (305 K). Analisis sebagai berikut : 

P𝑡 =  
Pf

T1
 x T2 

=
172.698 Pa

300 K
 x 305 K  

= 175.576,3 ≅ 175.576 Pa 

V𝑡 =
Vf

T1
 x T2 

= 
16 m3

300 K
 x 305 K = 16,26 m3 

 

Pada proses perhitungan Tekanan pada 

penelitian simulasi memperoleh 2 hasil, 

yaitu untuk Tekanan awal bernilai 171.382 

Pa dan Tekanan Akhir bernilai 172.698 Pa. 

Kemudian Penelitian ini mempunyai 

tekanan yang dipengaruhi oleh temperatur, 

sehingga mempunyai hasil temperatur 

175.576 Pa. Dari hasil tersebut maka dapat 

menentukan jumlah / kuantitas biogas pada 

penelitian simulasi dengan rumus 

persamaan 8. Inilah hasil dari analisis 

perhitungan terhadap penelitian simulasi  

 
Tabel 3. Hasil Analisis Kuantitas Biogas terhadap 

penelitian simulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter 

Tekanan 

Nilai 

Tekanan 

(Pa) 

Kuantitas 

Biogas 

dalam 

satuan m3 

Nilai 

Energi 

(kWh) 

Nilai 

Massa 

(kg) 

Pi 171.382 286,75  1634,475  120,18  

Pf 172.698  288,83  1646,331  121,05  

Pt 175.576  293,38  1672,266  122,96  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rancangan dan Tekanan Penelitian 

A. Alat Pengujian secara eksperimental 

 

  
Gambar 9. Skema Alat 

 

 
 Gambar 10. Alat Pengujian secara 

Eksperimen 
 

Pada penampung digester memiliki daya 

tampung 40 liter, dan 10 liter pada daya 

penampung reaktor biogas. Akan tetapi, 

pada penampung digester tidak diisi 

sepenuhnya yaitu hanya 32 liter bahan dan 

1 liter MOL. Kemudian penelitian ini 

menggunakan alat pendukung berupa 

pressure gauge yang berfungsi sebagai 

mencari tekanan biogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rancangan Digester secara Simulasi 

 

 
Gambar 11. Rancangan digester 

 

Pada Gambar rancangan simulasi 

mempunyai volume penampung digester 

sebanyak 16,3 m3 dan volume penyimpan 

biogas 3,7 m3 pada bagian atas penampung 

digester. Kemudian dalam penampung 

reaktor gas dapat menyimpan 0,44 m3. 

Volume ini memang sangat kecil tetapi 

penampung reaktor ini berbahan iron stell 

agar kuat menahan tekanan dari penampung 

digester. 

 

Tekanan Biogas 

Analisis Tekanan Biogas ini bertujuan 

untuk mencari tekanan yang terdapat pada 

penampung digester atau bahan. 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian 

praktek yang terdapat pada tabel 2, dapat 

dilihat grafik tekanan biogas pada gambar 

12. 

 

 
Gambar 12. Grafik Tekanan Biogas pada 

penelitian secara eksperimen 

 

Dari gambar 12 bahwa tekanan yang 

diperoleh perharinya semakin meningkat 



walaupun ada retansi waktu pada hari ke-12 

tekanan menurun. Kemungkinan 

disebabkan adanya temperatur yang tidak 

menentu sehingga mengalami kenaikan dan 

penurunan pada tekanan. Kemudian pada 

beberapa retansi waktu membuat tekanan 

stabil cukup lama, yaitu ditunjukan pada 

hari ke-6 sampai hari ke-9. Dan juga pada 

grafik ini menunjukan tekanan terendah 

pada 0 pascal dan tekanan tertinggi pada 

hari ke-14 yaitu 40.000 Pa. 

Kemudian pada Penelitian secara 

simulasi yang terdapat pada tabel 3, maka 

dapat dilihat hasil analisis pada gambar 13.. 

 

 
Gambar 13. Grafik Tekanan Biogas pada 

penelitian simulasi 

 

Pada gambar 13 menunjukan besarnya 

tekanan dari tekanan awal hingga tekanan 

yang dipengaruhi temperatur. Dari selisih 

tekanan tersebut nilai tekanan tidak terlalu 

besar, yaitu dari tekanan awal sampai 

tekanan akhir berselisih 1.316 Pa dan selisih 

tekanan akhir dengan tekanan yang 

dipengaruhi temperatur bernilai 2.878 Pa.  

 

Nilai jual pada Biogas 

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian 

secara praktek dan simulasi, maka 

selanjutnya menganalisis kuantitas atau 

jumlah biogas, nilai jual energi dan nilai 

jual massa. Kedua hal tersebut sangat 

penting untuk dicari supaya dapat 

mengetahui nilai yang berharga dalam 

biogas tersebut. 

Nilai energi dan massa ini sangatlah 

berkaitan karena apabila sudah menemukan 

nilai pada salahsatunya, maka untuk 

mencari nilai yang lain hanya menganalisis 

perbandingan persamaan pada kedua nilai 

tersebut. Penelitian secara praktek ini 

mendapatkan nilai energi dan massa yang 

sangatlah kecil seperti pada kuantitas nilai 

biogas. Berkut ini gambar grafik nilai 

energi dan massa berdasarkan pada tabel 2 

pada penelitian secara eksperimen. 

  

  
(a) 

 

  
(b) 

 

Gambar 14. Grafik Nilai (a)Energi, dan (b) 

Massa pada penelitian secara eksperimen 

 

Pada Gambar 14, kenaikan garis grafik 

sama dengan kenaikan garis grafik pada 

gambar 12 yang terdapat pada kuantitas 

biogas. Pada gambar 14a menunjukan nilai 

tertinggi pada nilai energi sebesar 0,258 

kWh, dan nilai terendahnya bernilai 0,185 

kWh. Kemudian pada nilai massa yang 

ditunjukan pada gambar 14b, dengan nilai 

tertinggi sebesar 0,0189 Kg dan nilai 

terendah sebesar 0,0136 Kg. 

Kemudian Pada penelitian secara 

simulasi yang cukup besar mendapatkan 



nilai energi dan nilai massanya. Berikut ini 

gambar nilai energi dan nilai massa pada 

penelitian secara simulasi. 

 

  
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 15. Grafik (a)Energi dan (b) Massa 

Biogas pada penelitian simulasi 

 

Pada gambar 15a menjelaskan 

perbandingan energi pada penelitian secara 

simulasi. Grafik pada gambar 15a terdapat 

nilai energi tertinggi sebesar 1672,266 kWh 

yang terdapat pada nilai energi yang 

dipengaruhi oleh temperatur. Sedangkan 

nilai terendah 1634,475 kWh pada nilai 

energi awal. Selisih dari nilai energi awal 

dengan energi yang dipengaruhi temperatur 

sebesar 37,791 kWh. Kemudian nilai energi 

akhir sebesar 1646,331 kWh, dengan selisih 

pada nilai energi awal sebesar 11,856 kWh. 

Dan selisih dengan nilai energi yang 

dipengaruhi temperatur sebesar 25,935 

kWh. 

Selanjutnya pada gambar 15b 

menunjukan perbandingan nilai massa. 

Nilai yang tertinggi sebesar 122,96 Kg pada 

nilai massa yang dipengaruhi temperatur. 

Nilai ini memiliki selisih dengan nilai 

massa awal sebesar 2,77 Kg dengan nilai 

awal sebesar 120,18 Kg. Kemudian selisih 

nilai massa awal dengan nilai massa akhir 

sebesar 0,87 Kg dengan nilai massa akhir 

sebesar 121,05 Kg. Sedangkan selisih nilai 

massa yang dipengaruhi temperatur dengan 

nilai massa akhir sebesar 1,90 Kg. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini menggunakan satu sampel 

dengan prinsip ingin menguji apakah suatu 

nilai tertentu (yang diberikan sebagai 

pembanding) berbeda secara nyata ataukah 

tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai 

tertentu di sini pada umumnya adalah 

sebuah nilai hasil parameter. Nilai rata-rata 

yang didapat 0,0171kg yang berasal 

pembagian dari total massa dan hari. Dalam 

menggunakan Software SPSS 

menggunakan analisis one sample T-test. 

Berikut ini penjelasan untuk pengujian 

hipotesis: 

Keputusan Hipotesis: 

H0 : Rata-rata Nilai massa 0,0171 kg 

H1 : Rata-rata Nilai massa ≠ 0,0171 

kg 

Berdasarkan perbandingan nilai 

probabilitas / signifikasi yaitu 5 %, maka : 

• Jika probabilitas > 0,05, maka H0 

diterima 

• Jika probabilitas < 0,05, maka H0 

ditolak 

 

Setelah memberikan keputusan nilai 

hipotesis dan mengetahui nilai probabilitas 

/ signifikasi. Berikut ini hasil yang didapat 

pada simulasi menggunakan software 

SPSS: 

 

Tabel 4. One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Kuantitas 15 ,02 ,001 ,000 

 
 



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembuatan Biogas diproduksi melalui 

proses digesi anaerob (fermentasi kotoran 

dengan air) Pada pemerosesan penelitian 

secara praktek membutuhkan retensi waktu 

15 hari pada penampung digester dan 

Pengenceran ratio 1:1 (Kotoran sapi : Air). 

Hasil dalam Software SPSS adalah nilai 

probabilitas mendapatkan 0,986. Jadi, 

dengan tingkat signifikansi 5% didapatkan 

kesimpulan H0 ditolak, Sehingga rata –rata  

nilai massa = 0,0171 kg atau ada persamaan 

rata-rata jumlah biogas perhari dalam 

realnya.  

Dalam Parameter pembangunan 

reaktor biogas apabila Dimensi luas 

penampung maka semakin besar pula nilai 

jual yang akan didapatkan. Penelitian 

penerapan berpengaruh terhadap 

temperatur yang mana apabila temperatur 

semakin tinggi maka akan berpengaruh 

pada hasil yang akan didapatkan, sehingga 

dianjurkan membuat pemanas buatan 

didalam penampung digester atau 

penempatan penampung digester terkena 

matahari langsung. 
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Tabel 5. One-Sample Test 

 Test Value = 0.0171 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kuantitas -,018 14 ,986 ,000 ,00 ,00 


