
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena 

hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi sebagian besar 

energi yang digunakan di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil berupa 

minyak bumi dan gas alam. Dari sisi pembangunan, sistem energi Indonesia 

menunjukkan bahwa bahan bakar fosil akan terus menjadi sumber energi 

utama untuk memenuhi kebutuhan energi negara. Sumber utama energi fosil 

adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selama beberapa dekade, 

minyak mendominasi penyediaan dan penggunaan energi domestik berupa 

bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. [1] 

Berkembangnya usaha sapi rakyat dapat memberikan dampak positif 

terhadap perekonomian rakyat tetapi juga dapat menimbulkan dampak 

negatif yang cukup parah terhadap lingkungan terutama sanitasi dan 

kesehatan masyarakat, mengingat bahwa kebanyakan usaha peternakan 

rakyat cukup berdekatan dengan tempat tinggal. Di Indonesia sendiri selalu 

mengalami peningkatan akan protein hewani yang salah satu 3 sumber 

utamanya berasal dari daging sapi. [2]  

Dampak dari peningkatan kotoran hewan dapat menyebabkan 

pencemaran udara dan air, terutama air sumur, karena jarak antara peternakan 

dan rumah penduduk sangat dekat dan beberapa terintegrasi menjadi pusat 

penting dari sistem seksual. Kotoran sapi banyak mengandung bahan organik 

dan nitrogen, kotoran sapi mengandung unsur-unsur seperti fosfat dan 

belerang, secara bakteriologis biasanya mengandung bakteri koliform dan 

bakteri koliform. Dan anggota tubuhnya menyebabkan diare, yang 

menyebabkan diare. Jika diserap oleh air sumur.[3] 

Kegiatan peternakan tidak hanya berdampak positif terhadap 

permintaan pangan, terutama kepuasan gizi berupa protein hewani. Tetapi 

juga berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Dampak lingkungan 



ini disebabkan oleh faktor perumahan, faktor makanan, dan faktor 

pencegahan dan pengendalian penyakit. Faktor perumahan berkontribusi 

terhadap pencemaran lingkungan dalam bentuk polusi udara, dan polusi air. 

Kotoran sapi yang baru dikeluarkan mengandung gas ammonium, hydrogen 

sulfida, CO2 dan CH4 17 yang tinggi[4]. Gas methan ini menghasilkan bau 

tidak sedap dan mengganggu kesehatan pada manusia, sedangkan polusi pada 

tanah limbah ini mengakibatkan penurunan daya dukung tanah. Studi yang 

dilakukan oleh Fauzul Romansah menggunakan teknik deskriptif analitis 

untuk memungkinkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran 

lingkungan dari kegiatan penggemukan sapi, termasuk sistem manajemen 

faktor yang kurang terkontrol, terutama dalam pengaturan kotoran ternak, 

saya sampai pada kesimpulan bahwa ada jenis kelamin. Bau tak sedap, 

pencemaran air, pencemaran tanah. Faktor pakan, di sisi lain, sangat 

merugikan karena perluasan lahan subur untuk menghasilkan sumber 

makanan bagi ternak melalui penggundulan hutan yang menghasilkan gas 

rumah kaca dan sisa makanan. Diperlukan pengelolaan kotoran ternak agar 

lebih ramah terhadap lingkungan, serta memberikan vaksin terhadap ternak 

untuk mencegah penularan penyakit ternak kepada manusia.[5] 

Dalam keadaan seperti ini, penelitian, pengembangan, dan 

penyebaran teknologi energi bebas bahan bakar yang ramah lingkungan 

menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah 

dengan menggunakan biogas. Biogas adalah aktivitas anaerobik dari bahan 

organik seperti kotoran ternak, limbah domestik, limbah biodegradable, atau 

limbah organik biodegradable lainnya yang dipelajari dalam kondisi 

anaerobik (tanpa adanya oksigen). Gas yang dihasilkan oleh fermentasi. Dan 

komponen utama biogas adalah metana dan karbon dioksida. Dalam biogas, 

campuran gas yang dihasilkan oleh bakteri penghasil metana disebut 

metanogen dan terkandung dalam bahan yang secara alami terurai dalam 

kondisi anaerobik. Selain biogas, selain meningkatkan kualitas air sungai 

dengan membuang kotoran sapi, juga dapat meningkatkan nilai tambah 

ekonomi petani. Petani memanfaatkan keberadaan biogas untuk mengakses 



energi yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan 

penerangan.[6]  

Biogas dapat dihasilkan dari pengolahan limbah rumah tangga dan 

buangan dari sisa kotoran ternak, dengan demikian biogas memiliki peluang 

yang besar dalam pengembangannya karena bahannya dapat diperoleh dari 

sekitar tempat tinggal masyarakat. Setiap biogas yang dihasilkan, diproses 

secara anaerob didalam reaktor dibantu oleh bakteri-bakteri anaerob dan juga 

produk kimia Em4 (Effective Microorganisms-4) agar gas yang dihasilkan 

lebih banyak. Dalam perkembangan teknologi biogas ini, ada beberapa 

macam reaktor yang telah digunakan, dengan metode dan kualitas hasil 

biogas yang bebeda-beda baik itu dilengkapi dengan sistem semi kontinu dan 

non kontinu. Proses pengolahan limbah cair secara anaerob sendiri adalah 

suatu metabolisme tanpa menggunakan dan dilakukan secara bakteri 

anaerobik dengan ciri khas terbentuknya gas metan dengan tanpa adanya 

oksigen.[6] 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait teknologi reaktor biogas , 

salah satu di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Guyup 

Mahardian Dwi Putra dengan judul “ Rancang Bangun Reaktor Biogas Tipe 

Portable Dari Limbah Kotoran Ternak sapi” dimana penulis merancang 

reaktor biogas skala kecil dan juga portable dengan tipe desain reaktor 

floating drum, penulis juga menganalisis kualitas uji nyala api biogas dengan 

memperhatikan suhu, pH, dan tekanan. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode experimental dengan mengukur parameter suhu 

reaktor biogas, tekanan, derajat keasaman dan volume gas yang dihasilkan 

dengan perbandingan bahan kotoran sapi dan air adalah 1:2 pada kapasitas 

200 liter. Pengambilan data dilakukan selama 37 hari, dimana hasil yang 

didapatkan volume  biogas dihasilkan selama 37 hari adalah 2,721 𝑚3 dengan 

rata – rata pembentukan gas sebesar 0,074 𝑚3/hari dan laju pembakaran 

sebesar 66,44 liter/jam.[7] 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul “Rancang Bangun Reaktor Biogas Non Kontinu Kapasitas 1.000 liter 

Skala Peternakan”. Hasil pengujian ini diharapkan dapat menjawab 



tantangan dan kelemahan reaktor yang ada sekarang ini dan membantu 

mengoptimalkan CV Sanjaya Farm. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah Tujuan penelitian pada kali ini, yaitu : 

1. Merancang dan membangun reaktor biogas non-kontinu kapasitas 1000 

liter skala peternakan. 

2. Mengaplikasikan gas metan untuk dipakai ke kompor. 

 

1.3 Batasan masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Perancangan dan perhitungan reaktor non - kontinu dengan software 3D 

berdasarkan data lapangan . 

2. Menganalisis pola pengelolaan dengan cara pengamatan langsung 

dilapangan. 

3. Mengetahui biaya investasi / rencana anggaran biaya (RAB). 

4. Menguji lama nyala api. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari perancangan dan pembuatan reaktor biogas ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengurangi polusi udara dan air (air sumur). 

b. Membantu mengoptimalkan kotoran sapi dari peternakan dan 

menghasilkan gas metan untuk dipakai memasak. 

c. Dapat dipakai untuk home industri karena konstruksinya yang 

sederhana dan harganya relatif murah. 

 

1.5 Metodologi 

Metode – metode yang dilakukan dalam rangka memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 



melakukan wawancara atau diskusi dengan narasumber dari 

peternakan sapi di sanjaya farm, sukabumi mengenai jumlah sapi dan 

kotoran yang dihasilkan, daerah lingkungannya dan dana yang ada. 

b. Metode Studi Literatur dan studi pustakan 

Metode studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca buku dan 

jurnal yang sesuai dengan topik yang saya ingin bahas, terutama 

masalah komponen – komponen reaktor biogas serta bagaimana 

pembahasannya. 

c. Menghitung titik kesamaan pendapatan dengan keluaran reactor non 

kontinu dengan metode Break Even Point (BEP) dan Payback period 

(PBP) untuk mendapatkan modal balik penjual dan juga peternakan 

dalam periode waktu. 

d. Penetapan Konsep Desain reaktor biogas non kontinu skala peternakan 

Mencari dan menentukan beberapa gagasan pokok / ide perancangan 

yang memudahkan penulis untuk merancang serta mendesain reaktor 

biogasnya berdasarkan DR&O dan Brain Storming. 

e. Merancang dan mendesain 3D Reaktor Non-kontinu 

Menggunakan software 3D untuk merancang dan menganalisis reaktor 

non kontinu yang ingin di bangun berdasarkan penetapan konsep. 

f. Menguji coba hasil rancangan reaktor yang baru 

Dengan menguji coba, akan dilakukan expemerimental terhadap  

rancangan  reaktor yang sudah dirancang.   

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan urutan 

sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah pemilihan ide, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, serta batasan dan metode yang 

digunakan pada penelitian ini 

 



 

 

BAB 2 DASAR TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian ini. 

 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan D R & O dan rancang bangun reaktor biogas non kontinu 

kapasitas 1000 liter skala peternakan 

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan perhitungan produk serta pertimbangan aspek keterbuatan 

yang akan menentukan bahan dan proses manufaktur yang digunakan  

 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 


