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2.1 Defenisi perancangan 

Merancang adalah menyatukan sesuatu yang baru atau untuk menyusun hal – 

hal yang sudah ada dengan cara baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

umum. Defenisi perancangan secara formal adalah perancangan menetapkan 

dan mendefenisikan solusi dan untuk terkait struktur masalah yang belum 

terpecahkan sebelumnya, atau memecahkan masalah yang sebelumnya 

dengan solusi baru dengan sudut pandang yang berbeda. 

Jenis – jenis perancangan: 

a. Original design, disebut juga desain inovatif. adalah bentuk desain yang 

benar - benar asli melibatkan banyak penemuan inovatif. 

b. Adaptive design, bentuk desain ini terjadi Ketika tim desain 

mengadaptasi solusi yang ada untuk memenui kebutuhan yang berbeda 

untuk menghasilkan hal/aplikasi baru. 

c. Redesign, adalah mendesain ulang dan meningkatkan komponen dalam 

produk yang gagal untuk mengurangi biaya pembuatan/manufaktur tanpa 

merubah konsep/ prinsip kerja aslinya. 

d. Selection design, adalah pemilihan komponen dengan kinerja, kualitas, 

dan biaya yang dibutuhkan dari katalog standar yang sudah diakui. 

e. Industrial design, adalah pengembangan suatu produk khusus di bagian 

daya tarik visual untuk dapat dipasarkan berdasarkan pertimbangan 

masyarakat konsumsi dapat berinteraksi dengan produk dengan baik.[8] 

 

2.2 Defenisi Biogas  

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan anaerobik atau 

fermentasi zat organik seperti kotoran sapi, limbah rumah tangga, limbah 

biologis atau limbah organik yang dapat terurai secara hayati dalam kondisi 

anaerobik (tanpa oksigen). Biogas merupakan peluang besar untuk 

berkembang karena dihasilkan dari pengolahan limbah rumah tangga dan 



kotoran ternak serta dapat diperoleh dari seluruh rumah. Setiap biogas yang 

di hasilkan, diproses secara anaerob didalam reaktor dibantu oleh bakteri-

bakteri anaerob dan juga produk kimia Em4 (Effective Microorganisms) 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.[8] 

Teknologi biogas ini harus dikembangkan dengan metode dan inovasi 

baru untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat, tidak selalu 

mengandalkan bahan bakar fosil yang semakin menipis. Teknologi biogas ini 

menghasilkan biogas sebagai produk utama dan kompos sebagai produk 

sampingan. Biogas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber bahan 

bakar untuk kebutuhan rumah tangga dan genset (kompor, genset, dll). 

Pencernaan anaerobik adalah teknologi yang sangat berguna, ekonomis, 

layak, mudah digunakan dan sistem energi yang ramah lingkungan. Oleh 

karena itu, saya ingin menerapkan konsep biogas ini pada peternakan yang 

ada. Mulai dari Lampung, semua kotoran sapi yang ada harus dioptimalkan 

dan ditanam di semua peternakan yang ada saat ini. Dengan biogas ini, 

penggunaan pupuk menjadi lebih optimal dan Anda mendapatkan keuntungan 

sebagai berikut: 

1) Menaikkan nilai tambah sebagai energi terbarukan yang biasanya berupa 

biomasa. 

2) Mereduksi limbah biomasa yang mempunyai potensi sebagai pencemar.  

3) Memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dengan penggunaan energi 

terbarukan dengan harga terjangkau. 

4) Menciptakan peluang kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. 

Biogas ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan 

bakar fosil baru dan bermanfaat bagi daerah pengembangan. Pada dasarnya 

semua bahan, termasuk senyawa organik, dapat dimanfaatkan sebagai limbah 

rumah tangga, hasil samping tanaman sayuran, atau limbah seperti kotoran 

sapi dan biogas dari kotoran sapi. Kotoran sapi khususnya kotoran sapi 

banyak dijual di pedesaan dan selama ini hanya digunakan sebagai pupuk 



tanaman. Pembentukan biogas tentunya membutuhkan waktu yang relatif 

lama karena mikroorganisme efektif yang berperan dalam proses fermentasi 

hanya dihasilkan dari penguraian bahan organik.[9] 

Biogas, terutama metana, adalah gas yang mudah terbakar. Metana 

sebagian besar diproduksi di permukaan bumi oleh degradasi mikroba karena 

pemecahan bahan organik. Metanogen terlibat dalam degenerasi seluler. 

Bakteri ini ditemukan di rawa-rawa, lumpur sungai, sumber air panas, dan di 

perut herbivora seperti sapi dan domba. Hewan-hewan ini tidak dapat 

mengubah rumput yang mereka makan tanpa bakteri anaerob yang memecah 

selulosa di rumput menjadi molekul yang dapat diserap oleh perut. Gas yang 

dihasilkan oleh bakteri ini adalah metana.[9] 

 

Pembentukan biogas dibagai menjadi beberapa tahap yaitu : 

a. Hidrolisis 

Hidrolisis adalah tahap awal fermentasi. Langkah ini melibatkan 

pemecahan zat organik, termasuk senyawa kompleks dengan sifat larut 

seperti lemak, protein, dan karbohidrat, menjadi senyawa yang lebih 

sederhana. Langkah ini juga dapat dipahami sebagai perubahan 

struktural dari bentuk makromolekul ke bentuk unsur. Senyawa yang 

dihasilkan dari hidrolisis antara lain asam organik, glukosa, etanol, 

CO2, dan senyawa hidrokarbon lainnya. Senyawa ini digunakan oleh 

mikroorganisme sebagai sumber energi untuk melakukan kegiatan 

fermentasi.[9] 

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 + 𝑛 𝐻2𝑂 𝑛(𝐶6𝐻12𝑂6) 

b. Pengasaman 

Senyawa yang terbentuk pada tahap hidrolisis digunakan sebagai 

sumber energi bagi mikroorganisme pada tahap selanjutnya yaitu 

pengasaman atau acidification. Bakteri kemudian menghasilkan 

senyawa asam organik seperti asam asetat, asam propionat, asam 

butirat, dan asam laktat, serta produk sampingan seperti alkohol, CO2, 

hidrogen, dan amonia.[9] 



 

c. Metagenosis 

Methanogen seperti Methanococcaceae, Methanosarcina dan 

Methanobacteria mengubah produk selanjutnya dari langkah 

pengasaman menjadi metana, karbon dioksida dan air sebagai 

konstituen. Semakin tinggi kandungan metana, semakin besar energi 

yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi metana yang 

dihasilkan, semakin rendah energi yang dihasilkan. Kualitas biogas 

yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan dengan menghilangkan 

hidrogen sulfida dan juga terbentuk kandungan air dan karbon dioksida. 

Hidrogen sulfida merupakan senyawa beracun dan dapat menyebabkan 

korosi (karat), sehingga masuknya senyawa ini ke dalam biogas 

berbahaya karena dapat merusak peralatan. Hindari kelembaban karena 

dapat mengurangi titik nyala biogas. Kandungan ketiga zat tersebut 

dapat dihilangkan dengan menggunakan alat desulfurisasi yang 

diperlukan untuk menghidupkan mesin generator (turbin angin), agar 

mesin tidak mudah berkarat.[9] 

d. Mikroorganisme pembantu 

Proses pembentukan biogas tidak lepas dari aktivitas mikroba. 

Mikroorganisme berupa bakteri metanogenik mendukung proses 

fermentasi yang terlibat dalam pembentukan biogas. Bakteri ini bekerja 

untuk memecah bahan organik dan mengubahnya menjadi gas metana. 

Ciri-ciri patogen adalah dapat hidup dalam lingkungan anaerobik (tanpa 

oksigen). Bakteri ini biasa ditemukan di usus dan kotoran manusia. 

Metanogen dapat diperoleh dari kotorannya sendiri atau diisolasi dari 

usus sapi sebagai promotor. Metanogen tidak hanya ditemukan pada 

noda padat, tetapi juga pada cairan dan campuran organik. Pada 

dasarnya, bakteri sangat sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan 

dan memerlukan perlakuan khusus untuk menjaga populasi bakteri 

pada tingkat yang diperlukan. Perubahan suhu yang tiba-tiba dapat 

memperlambat pertumbuhan bakteri dan mempengaruhi produksi 

metana yang rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk 



menempatkan saluran pencernaan pada posisi dan posisi yang benar 

agar panas yang dihasilkan dapat mendukung aktivitas bakteri 

penghasil metana..[9] 

 

2.3 Tipe – tipe dan Jenis desain reaktor 

Adapun empat tipe reaktor atau digester biogas yang dikembangan yaitu 

sebagai berikut.: 

a. Reaktor Kubah Tetap (Fixed-Dome) 

Fixed Dome Reactor Reaktor ini pertama kali diproduksi di Cina pada 

tahun 1930-an, setelah itu reaktor dikembangkan pada berbagai model. 

Ruang bawah tanah jenis ini bertindak sebagai digester biogas dan 

terdiri dari dua bagian saluran pencernaan yang mengandung bakteri 

yang menghasilkan asam dan metana. Bagian ini dapat dikerjakan 

sampai kedalaman tertentu dengan menggunakan batu, bata atau beton. 

Struktur harus kuat dan tahan gas untuk mencegah kebocoran. Bagian 

kedua adalah kubah tetap. Disebut kubah tetap karena bentuknya 

menyerupai kubah dan bagian ini merupakan penerima udara yang diam 

(tetap).[10] 

 

Gambar 1. Reaktor Kubah Tetap 

Sumber : Buku Teknologi Biogas  

b. Reaktor Floating 

Reaktor terapung, pertama kali dikembangkan di India pada tahun 

1937, memiliki digester yang sama dengan reaktor kubah, kecuali 

tangki bensinnya menggunakan drum shifter. Drum ini dapat bergerak 

ke atas dan ke bawah, membantu untuk menyimpan gas fermentasi di 



dalam kotak oven. Pergerakan drum mengapung di atas cairan dan 

tergantung pada jumlah gas yang dihasilkan. Keuntungan dari reaktor 

ini adalah bahwa pergerakan laras memberikan kontrol langsung 

terhadap jumlah gas yang terkandung dalam tangki. Ketika wadah 

mengapung, tekanan gas dijaga konstan. Di sisi lain, kerugiannya 

adalah tingginya biaya bahan baku untuk membuat drum. Tangki udara 

reaktor ini memiliki umur yang lebih pendek daripada menggunakan 

model kubah tetap, karena korosi drum juga merupakan masalah.[10] 

 

Gambar 2. Reaktor Floating Drum 

Sumber : Buku Teknologi Biogas 

c. Reaktor Balon 

Reaktor balon adalah jenis reaktor yang banyak digunakan di Jepang. 

Pabrik anggur ini menggunakan bahan plastik untuk membuat 

perawatan dan penggantian tangki biogas lebih efisien. Reaktor terdiri 

dari digester dan unit penyimpanan gas, yang masing-masing dicampur 

dalam ruangan tanpa kompartemen.[10] 

 

Gambar 3. Reaktor Balon 



Sumber : Buku Teknologi Biogas 

 

d. Reaktor Fiberglass 

Reaktor fiberglass adalah jenis reaktor yang banyak digunakan dalam 

skala rumah tangga dan industri. Ruang bawah tanah ini menggunakan 

fiberglass, yang membuat perawatan dan penggantian wadah biogas 

lebih efisien. Reaktor terdiri dari digester dan bagian penyimpanan gas, 

yang masing-masing dicampur dalam ruang terbuka. Reaktor fiberglass 

ini sangat efisien karena tahan air, ringan dan tahan lama. Jika terjadi 

kebocoran, perbaikan dan modifikasi selalu lebih mudah dan efisien. 

Reaktor dapat dipindahkan sewaktu-waktu jika peternak sudah tidak 

menggunakannya lagi.[10] 

 

Gambar 4. Reaktor Fiberglass 

Sumber : Buku Teknologi Biogas 

 

Berikut adalah beberapa desain reaktor atau digester biogas: 

a. Covered Lagoon 

Prinsip sistem pemadatan tertutup adalah menggunakan bahan kedap 

udara untuk menutupi daerah tangkapan untuk menangkap biogas yang 

terbentuk di bak. Laguna terlindung terdiri dari dua kolam, yang pertama 

dilapisi dengan cat tahan air dan yang kedua terbuka untuk perawatan 

lebih lanjut. Keuntungan dari sistem ini adalah mudah untuk dibangun, 

dioperasikan, dioperasikan dan dipelihara, tetapi membutuhkan lebih 

banyak lahan dan memiliki proses yang terbatas. Kinerja Covered lagoon 



dapat ditingkatkan dengan menyiapkan sistem yang memungkinkan 

adanya pengadukan cairan di dalam kolam.[11] 

 

Gambar 5. Prinsip Desain Covered Lagoon 

Sumber : Handbook POME-to-Biogas Project Development in 

Indonesia. 

b. Continuous Stirred Tank Reactors (CSTR) 

Salah satu reaktor dasar adalah sistem CSTR, yang mengisi terus menerus 

dan berbentuk tangki dengan sistem pengadukan. Arus minus yang 

mengalir ke dalam reaktor akan mendorong kembali substrat dalam 

jumlah yang sama. Pengadukan dapat dilakukan secara terus menerus atau 

teratur. Sistem CSTR dapat beroperasi dalam satu tangki, tetapi juga dapat 

digunakan secara massal di beberapa tangki. Pada proses biogas ada one 

stage proses asidifikasi pada reaktor pertama dan pada reaktor kedua 

terjadi proses pembentukan gas metana (metegonesis).[11] 

 

Gambar 6. Skema CSTR 

Sumber : Handbook POME-to-Biogas Project Development in 

Indonesia. 

c. CSTR dengan Resirkulasi Padatan 

Tugas utama dalam proses anaerobik adalah sekumpulan mikroorganisme 

yang bekerja sama dalam berbagai tahap proses, dimulai dengan 

hidrolisis, pengasaman, produksi asetogen, dan metanogenesis. Semakin 



lengkap dan penting jumlah mikroorganisme, semakin cepat penguraian 

bahan organik dalam sampah. Pembongkaran yang lebih cepat berarti 

waktu henti yang lebih singkat, mengurangi biaya investasi dan karenanya 

mengurangi biaya investasi. Salah satu cara untuk menjaga agar 

mikroorganisme tetap aktif adalah dengan mengendapkan dalam purifier 

kemudian mensirkulasikan mikroorganisme aktif tersebut di dalam 

reaktor. Sistem ini biasa disebut sebagai contact stabilization digester 

atau anaerobic contact digester.[11] 

 

Gambar 7. Skema CSTR dengan Resirkulasi Padatan 

Sumber :  Handbook POME-to-Biogas Project Development in 

Indonesia. 

d. Plug Flow Digester 

Ide dasar dari flow digester adalah seperti sistem CSTR, dimana limbah 

organik mengalir ke dalam digester dan mendorong material atau substrat 

ke dalam reaktor. Bahan keluaran biasanya cukup tebal sehingga tidak 

diperlukan proses pengendapan ke bawah. Pencampuran jarang terjadi 

dan digester aliran piston biasanya diperpanjang hingga kira-kira 5 kali 

lebar reaktor. [11] 

 

Gambar 8. Skema Plug Flow Digester 

Sumber : Handbook POME-to-Biogas Project Development in 

Indonesia. 

https://ptseik.bppt.go.id/artikel-ilmiah/11-artikel-ilmiah/52-mengenal-tipe-tipe-reaktor-biogas
https://ptseik.bppt.go.id/artikel-ilmiah/11-artikel-ilmiah/52-mengenal-tipe-tipe-reaktor-biogas


 

e. Fixed Bed Reactor (FBR)/ Fixed Film Digester 

Reaktor sistem FBR terdiri dari tangki anaerobik yang dilengkapi dengan 

dengan bahan pendukung sebagai tempat mikroorganisme untuk 

menempel. Bahan pengikat dapat berupa kerikil atau plastik atau bahan 

lain yang membantu menyediakan area pertumbuhan yang luas untuk 

bakteri atau mikroorganisme pendegradasi. Semakin besar area bonding, 

semakin cepat proses berlangsung. Keuntungan dari sistem reaktor ini 

adalah stabilitas biologis, karena mikroorganisme yang ada saling terkait, 

sehingga kemungkinan untuk terperangkap lebih kecil. Namun, sistem ini 

membutuhkan investasi dalam dukungan media, yang umumnya tidak 

murah.[11] 

 

Gambar 9. Skema Fixed Bed Reactor 

Sumber : Handbook POME-to-Biogas Project Development in 

Indonesia. 

f. Fluidized/Expand Bed Digester 

Pada fluidized bed digester dan expanded bed digester, mikroorganisme 

pengurai menempel pada partikel kecil, partikel partikel kecil (antrasit, 

plastik, pasir atau bahan yang lain) tersebut terangkat dan agak 

mengembang oleh aliran influen ke atas. Dalam sistem ini, reaktor dapat 

menangani padatan tersuspensi kecil, tetapi tidak ada jalan buntu. Risiko 

terbesar dari sistem RBF ini adalah hilangnya partikel pendukung reaktor 

karena perubahan berat jenis, emisi, dll. Sistem ini membutuhkan 

perubahan ukuran partikel dan kepadatan serpihan. Oleh karena itu, 

sistem ini adalah salah satu yang paling sulit untuk digunakan.[11] 



 

Gambar 10. Skema Fluidized Bed Digester 

Sumber : Handbook POME-to-Biogas Project Development in 

Indonesia. 

g. Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) Digester 

Pada sistem Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UAB) air limbah masuk 

ke dalam tangki anaerobik dengan aliran ke arah atas reaktor vertikal yang 

sudah terdapat sludge yang mengandung mikroorganisme atau biasa 

disebut Sludge bed atau blanked. Sistem UASB berfokus pada 

pertumbuhan bakteri di udara yang disesuaikan dengan waktu tinggal 

hidrolik (HRT). Faktor beban organik (OLR) harus dipertahankan untuk 

memfasilitasi granulasi. Dalam sistem ini, jumlah mikroorganisme dalam 

reaktor cukup tinggi untuk mengurangi waktu tinggal (HRT). Sistem ini 

tergolong quick cook box dan membutuhkan volume reaktor yang relatif 

kecil, namun membutuhkan sistem kontrol proses yang lebih 

kompleks.[11] 

 

Gambar 11. Skema Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) 

Digester 



Sumber : Handbook POME-to-Biogas Project Development in 

Indonesia. 

 

2.4 Penyimpanan Gas 

Penyimpanan gas adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan 

menahan gas yang di panen untuk dipakai pada masa yang akan datang. 

Penyimpanan gas juga berguna untuk menyatakan masa pakai gas panen 

apakah gas tersebut cocok untuk diproses langsung atau tidak. Penyimpanan 

ini terbagi atas 3 tingkatan: 

a. Tekanan rendah 

Sistem penyimpanan yang biasanya bekerja pada tekanan di bawah 

2 psi. Bahan penampung gas terbuat dari baja, fiberglass, atau kain yang 

fleksibel. Keuntungan utama dari digester dengan komponen 

penyimpanan gas ini adalah mengurangi biaya modal sistem. Bahan 

membran fleksibel yang biasa digunakan untuk penampung gas ini 

meliputi high-density polyethylene (HDPE), low-density polyethylene 

(LDPE), linear low density polyethylene (LLDPE), and chlorosulfonated 

polyethylene covered polyester. Ketebalan bahan penutup biasanya 

bervariasi dari 0,5 hingga 2,5 milimeter.[12] 

 

Gambar 12. Penyimpanan gas tekanan rendah 

Sumber : Puxin Biogas 



 

b. Tekanan sedang 

Penyimpanan ini dapat menyimpan gas methan pada tekanan sedang 

antara 2 dan 200 psi. Untuk mencegah korosi pada komponen tangki dan 

untuk memastikan pengoperasian yang aman, biogas harus dibersihkan 

terlebih dahulu dengan membuang H2S. Selanjutnya, biogas yang sudah 

dibersihkan harus sedikit dikompresi sebelum disimpan di tangki.[12] 

c. Tekanan tinggi 

Penyimpanan biogas  ini berada pada tekanan tinggi antara 2.000 dan 

5.000 psi jauh lebih besar daripada mengkompresi gas untuk 

penyimpanan bertekanan sedang. Karena tekanan tinggi ini, biogas 

biasanya ditingkatkan menjadi biometana sebelum dikompresi yang 

akhirnya berupa biometana terkompresi (CBM) atau biometana cair 

(LBM). Biogas yang telah ditingkatkan menjadi biometana dengan 

menghilangkan H2S, kelembaban, dan CO2 dapat digunakan sebagai 

bahan bakar kendaraan.[12] 

 

Gambar 13. Penyimpanan Gas Tekanan Tinggi 

Sumber : Bioenergy Consult 

 

2.5 Kompor 

Kompor adalah alat pembakar gas yang disalurkan dari penyimpanan 

gas dan dibuat untuk memasak dalam kehidupan sehari – hari. Kompor biogas 

kali ini akan dirancang sebuah kompor gas dengan beberapa modifikasi, salah 

satunya saluran lubang gas diperbesar diameternya sehingga kompor biogas 

https://www.bioenergyconsult.com/biogas-storage/


ini dapat lebih banyak menyalurkan gas metan sehingga kompor biogas ini 

dapat lebih berdaya guna, lebih ekonomis dan aman bagi penggunanya. 

 

Gambar 14. Kompor 

 

2.6 Alat ukur 

Ada beberapa alat ukur yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi reaktor 

setiap harinya baik dari suhu, tekanan, dan ph. 

a. Suhu 

Pengukuran suhu dicatat dan didata untuk mengechek kandungan gas 

dihasilkan gas, karena setiap gas dihasilkan dapat dipengaruhi oleh suhu 

didalam dan diluar reaktor. Alat pengukuran suhu ini dapat memakai : 

1. Thermogun 

Thermogun adalah alat pengukur suhu digital dengan menembakkan 

sinar laser dengan jarak tertentu, alat ini nantinya biasanya di gunakan 

untuk mengechek suhu luar dan dinding luar suatu benda panas 

dengan mengambil rata – ratanya. 

2. Termometer digital 

Thermometer adalah alat pengukuran suhu yang dibuat secara arduino 

maupun hanya alat itu sendiri yang biasanya lebih cocok digunakan 

untuk mengechek, menampilkan dan bahkan mencatat suhu didalam 

ruangan tersebut 

3. Thermocouple  

Thermocouple adalah alat pengukuran suhu dengan perbedaan kawat 

penghantar dalam mencatat datanya, thermocouple ini sendiri terbagi 

atas 3 tingkatan, yaitu suhu rendah, suhu sedang dan suhu tinggi. 



 

 

b. Tekanan 

Parameter tekanan didalam reaktor dapat mempengaruhi banyak produksi 

biogas untuk dipanen dan dapat diukur dengan alat pengukur tekanan 

seperti : 

1. Preassure gauge 

Preassure gauge digunakan untuk mengechek dan menampilkan 

tekanan yang ada didalam suatu ruang baik itu secara analog maupun 

digital. Preassure gauge ini sendiri terbagi atas 3 tingkatan, yaitu 

tekanan rendah, tekanan sedang, tekanan tinggi. 

2. Manometer U 

Manometer u adalah alat ukur untuk mengukur tekanan dan dibuat 

dengan prinsip pipa U dengan fluida air yang di beri zat warna untuk 

mengetahui tekanan biogas yang dihasilkan selama proses 

berlangsung dalam satuan atm. Hasil pengukuran manometer U dapat 

di dapat dengan perbedaan ketinggian di kedua kolom yang 

dinyatakan dengan tinggi fluida naik. 

c. Ph 

Ph kandungan kotoran sapi didalam reaktor dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup bakteri penghasil biogas tersebut dengan 

mengecheck dan mencatat ph kandungan asam dan basa kotoran sapinya: 

1. Ph meter digital 

Adalah alat pengecekan, menampilkan, dan bahkan dapat mecatat 

data asam atau basa dengan sistem digital baik itu secara arduino 

maupun alat itu sendiri.  

2. Kertas ph meter 

Adalah alat pengecekan dan menampilkan data asam atau basa dengan 

mencelupkan kertas berwarna tersebut ke dalam sampel dan melihat 

perubahan warna melalui penyesuaian kumpulan warna yang ada 

dengan katalog warna yang disediakan. 

 



2.7 Perancangan Reaktor Biogas Non Kontinu 

Reaktor Biogas terbagi 2 jenis konsep, yaitu semi kontinu dan non 

kontinu. Dimana semi kontinu adalah reaktor biogas yang bekerja secara 

berkelanjutan dalam prosesnya dan menggunakan konsep tekanan untuk 

mengeluarkan kotorannya, sedangkan reaktor non kontinu adalah konsep 

reaktor yang prosesnya tidak berkelanjutan/memiliki jeda waktu dan dapat 

dipakai dalam jangka waktu lama dengan terus mengalirkan gas metan 

menuju penyimpanan gas sehingga tekanan yang ditunjukkan oleh digester 

adalah rendah. Perancangan reaktor biogas non kontinu dirancang dengan 

kapasitas 1000 liter dan menghasilkan gas setiap 24 jam sekali. Perancangan 

reaktor biogas non kontinu ini didesain dan dibangun untuk melihat 

kandungan gas yang dihasilkan dengan kandungan slury yang ada 

berdasarkan harga, tempat, keamanan dan kenyaman, dan DR&O. Berikut 

adalah kelebihan dan kekurangan Reaktor Biogas Non kontinu : 

a. Kelebihan 

1 Reaktor yang cukup terkontrol. 

2 Harga cukup terjangkau dan material mudah didapat dimana saja. 

3 Mudah dalam instalasinya  

4 Gas yang dihasilkan lebih banyak pada waktu yang sedikit lebih 

lama. 

5 Kotoran yang dikeluarkan berpotensi mengurangi kandungan 

amonia yang mengakibatkan polusi udara terutama sewaktu 

sewaktu menjadikannya pupuk. 

b. Kekurangan 

1. Proses yang memakan beberapa waktu sewaktu pergantiannya. 

2. Kompor yang rutin perawatannya dikarenakan tidak adanya filter. 

3. Proses yang tidak berkelanjutan. 

 

2.8 Effective Microorganisms (Em4) 

Populer di masyarakat sebagai Efficient Microorganism , biasa disingkat EM 

, teknologi EM merupakan kultur campuran dari beberapa mikroorganisme 

yang dapat digunakan sebagai preparasi mikroba fungsional. Ini bertindak 



sebagai alat kontrol biologis. Mikroorganisme ini bekerja di habitat tanaman, 

termasuk mencegah dan mengendalikan pertumbuhan hama.[13] 

 

Gambar 15. Em4 (Effective Microorganisms) 

Untuk meningkatkan efisiensi pembentukan kotoran sapi, kerja 

mikroorganisme harus dioptimalkan. Hal ini dapat dicapai dengan 

menambahkan aktivator EM4 (mikroorganisme efektif). EM4 (Effective 

Microorganisms) yang digunakan untuk mempercepat degradasi adalah 

inokulan tipe EM4. Asam laktat yang dihasilkan oleh inokulan mikroba 

Lactobacillus Sp 90% ini dapat mempercepat perombakan bahan organik 

seperti lignin dan selulosa..[13] 

 


