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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu dan penyusunan skripsi Tugas Akhir ini dilaksanakan bulan 

Februari sampai Juli 2021 dan dinyatakan selesai oleh dosen pembimbing. 

 Tempat pelaksanaan penelitian Studi Eksperimen Perbandingan 

Reaktor Biogas Non-Kontinu dan Kontinu pada Kapasitas 1000 L di 

peternakan sapi CV. Sanjaya Jalan Pulau Singkep No.59 Sukarame, 

Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung 35134, Indonesia. 

3.2 Observasi Permasalahan 

 Pada tahap ini penulis melakukan observasi terkait masalah-masalah 

yang akan diselesaikan pada studi eksperimen pada reaktor. Tujuannya 

mendukung konsep perbandingan yang baik berdasarkan pengisian pada 

reaktor. 

3.3 Skema Penelitian 

  Adapun skema penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 Skema penelitian reaktor biogas  
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3.4 Alat dan Bahan 

A. Alat 

  Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. IBC SLX 1400, berfungsi sebagai wadah fermentasi (wadah I) 

2. Stop kran, berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya biogas 

dari wadah I ke floating drum (wadah 2) 

3. Pipa PVC 2 inch, sebagai inlet masuk slurry dan outlet sludge 

4. Spons, sebagai wadah untuk mengencangkan sambungan pada 

pipa PVC 2 Inch ke wadah 1. 

5. Temperatur detector, berfungsi sebagai alat ukur temperatur 

yang terjadi pada reaktor.  

6. Low Pressure geuge, berfungsi sebagai alat ukur tekanan pada 

floating drum. 

7. Manometer U, berfungsi sebagai alat ukur tekanan rendah pada 

reaktor. 

8. Drum besi, berfungsi sebagai wadah air dan dudukan drum 

penyimpan gas (Drum besi besar), sebagai wadah untuk 

menyimpan gas (drum besi kecil terbalik). 

9. Besi square, berfungsi sebagai tiang penyangga untuk dudukan 

pada floating drum. 

10. Mur, berfungsi sebagai dudukan besi as. 

11. Besi as, berfungsi sebagai penahan agar drum besi terbalik tetap 

berada di posisi center. 

12. Timbangan, berfungsi untuk mengukur berat sampel (kotoran 

sapi). 

13. Corong, berfungsi sebagai alat bantu masuknya slurry. 

B.  Bahan 

  Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 283 kg kotoran 

sapi dan 567 kg air 
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3.5 Prosedur Percobaan 

A. Proses Produksi Biogas Reaktor non-kontinu 

1. Untuk awalan pengerjaan alat reaktor non-kontinu, tutup reaktor 

kontinu dihubungkan dengan sambungan T dimana fungsinya sebagai 

aliran ke manometer U dan output ke floating drum. Pada tutup reaktor 

juga sengaja dilubangi dan ditanam pendeteksi temperatur untuk 

mengecek temperatur slurry. 

2. Kotoran sapi dimasukkan ke dalam bak penampungan sementara. 

3. Kotoran sapi dalam bak penampungan sementara dicampur air dengan 

perbandingan 1:2, dengan volume kotoran 283 liter dan kotoran sapi 

567 liter. 

4. Campuran tersebut diaduk sampai berbentuk slurry (agar mudah 

dialirkan dalam reaktor). 

5. Slurry dialirkan ke dalam reaktor melalui lubang pemasukan yang 

telah disiapkan pada lubang tutup atas reaktor. 

6. Setelah semua bahan baku dimasukkan maka reaktor ditutup dimana 

alat pendeteksi temperatur sudah terpasang sebelumnya diatas tutup 

reaktor yang probenya dapat menjangkau kontak pada permukakaan 

atas slurry. 

7. Setelah reaktor ditutup pengambilan parameter temperatur, tekanan, 

pH pada reaktor serta perubahan ketinggian pada floating drum dicatat 

tiap harinya. 

B. Proses Produksi Biogas Reaktor kontinu 

1. Untuk tahap awal dari produksi biogas Reaktor kontinu, dibagian 

permukaan atas reaktor diberi lubang sebagai pemasukan slurry 

secara berkala dimana juga dihubungkan dengan stop kran. Pada sisi 

samping reaktor diberi lubang output sebagai tempat pengeluaran 

sludge yang dipasangkan dengan stop kran (valve). Pada tahap awal 

sambungan T dan pendeteksi temperatur ditanam pada tutup reaktor. 

2. Kotoran sapi dimasukkan kedalam bak penampungan sementara. 
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3. Kotoran sapi dalam bak penampungan sementara dicampur air dengan 

perbandingan 1:2, dengan volume kotoran 283 liter dann kotoran sapi 

567 liter. 

4. Campuran slurry tersebut diaduk sampai berbentuk slurry (agar 

mudah dialirkan kedalam reaktor.) 

5. Slurry dialirkan ke dalam reaktor melalui lubang permukaan atas yang 

diberi valve. 

6. Setelah semua bahan baku dimasukkan maka reaktor dapat ditutup 

dimana alat pendeteksi temperatur sudah terpasang sebelumnya diatas 

tutup reaktor yang probenya dapat menjangkau kontak pada 

permukaan slurry di dalam reaktor. 

7. Setelah reaktor ditutup pengambilan parameter data dapat dilakukan 

setiap hari. 

8. Pada reaktor kontinu, jika gas sudah terdeteksi maka siklus pengisian 

secara berkala dapat dilakukan dengan memasukkan bahan baku dari 

permukaan atas lubang inlet. Pemasukan slurry diusahakan untuk 

mempertahankan kondisi dalam reaktor tanpa adanya kontak dengan 

udara luar dengan mengatur valve saat pengisian. 

C. Uji kebocoran Reaktor dan Floating drum 

 Reaktor dan Floating drum diisi udara dari kompresor hingga penuh. 

Lalu diberi air sabun di sekeliling reaktor dan Floating drum, jika ada 

udara yang keluar maka diberi tanda dan dilakukan tahap perbaikan 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

Mulai

Perancangan Alat

Perakitan Alat

Pengujian

Pengukuran parameter

Analisis dan pembahasan

Kesimpulan

Selesai

Reaktor non-kontinu Reaktor kontinu

Menyiapkan Alat dan 
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alat

Uji kinerja ReaktorUji kebocoran Reaktor

 

Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian 
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3.7 Desain Biogas Kapasitas 1000 L 

 

Gambar 3. 3 Desain biogas kapasitas 1000 Liter 

Keterangan: 

1) IBC SLX 1400 

2) Stop kran 

3) Pipa PVC 2 inch 

4) Spons 

5) Temperatur detector 

6) Manometer U 

7) Drum besi 

8) Besi square 

9) Mur 

10) Besi as 

11) Corong 

3.8 Variabel Pengambilan Data 

 Proses pengambilan variabel data penelitian ini difokuskan pada 

reaktor non-kontinu dan kontinu. Adapun variabel yang akan diamati 

seperi tekanan, temperatur, dan pH serta Volume yang tersimpan pada 

floating drum.  
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Tabel pengamatan pada reaktor biogas non-kontinu 

 

 

 

 

 

 

Tabel pengamatan Volume gas pada floating drum reaktor biogas non-

kontinu 

Hari ke- 

Volume (Liter) 

08.00 16.00 Jumlah Per 

Hari 

    

1    

2    

dst    

 

Tabel pengamatan pada reaktor biogas kontinu (input volume 27 dan 54 L) 

 

 

 

 

 

 

Tabel pengamatan Volume gas pada floating drum reaktor biogas kontinu 

Hari ke- 

Volume (Liter) 

08.00 16.00 Jumlah Per 

Hari 

    

1    

2    

dst    

 

 

  

Hari 

ke- 

Variabel data yang diamati 

Data pagi (09.00-10.00) Data sore (15.00-16.00) 

PH 
H mano 

U (cm) 
T ( °C) PH 

H mano U 

(cm) 
T ( ◦C) 

1       

2       

3       

dst       

Hari 

ke- 

Variabel data yang diamati 

Data pagi (09.00-10.00) Data sore (15.00-16.00) 

PH 
H mano 

U (cm) 
T ( °C) PH 

H mano U 

(cm) 
T ( ◦C) 

1       

2       

3       

dst       


