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ABSTRAK 

Desa Nongkojajar Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu desa dengan populasi peternakan sapi perah 

terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Permasalahannya 90% penduduk desa Nongkojajar memanfaatkan biogas 

kotoran sapi hanya untuk memasak. Padahal diketahui kotoran ternak tersebut berpotensi untuk 

menghasilkan tenaga listrik dimana akan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik di Desa Nongkojajar 

.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hubungan antara produksi gas methan dengan 

produksi listrik yang dihasilkan di Desa Nongkojajar Kabupaten Pasuruan.Sebagai evaluasi diketahui rata – 

rata produksi kotoran sapi perah sebesar 184 ton /hari dengan melalui proses fermentasi anaerobik di dalam 

digester dalam rentang waktu total 25 hari menghasilkan produksi biogas sebesar 7.360 m³/hari. Hasil akhir 

menunjukkan Pertambahan volume biogas ( m
3 

) naik turun yang dipengaruhi oleh akumulasi volume gas 

(   ) dan suhu ruangan digester (°C). Dan laju konsumsi volume biogas akan bertambah bila beban listrik 

akan terus naik, dalam hal lain ada kecenderungan semakin besar beban listrik ternyata ada kelainan 

kebutuhan konsumsi biogas yang cenderung tetap, hal ini dipengaruhi oleh temperatur yang mulai konstan. 

Kata kunci : Fermentasi Anaerobik, Gas Metan, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas. 

 

ABSTRACT : 

Village Nongkojajar, District of Pasuruan is one of the villages with the highest population of dairy cattle in 

the province of East Java. The problem is 90% of the villagers Nongkojajar only cow dung biogas for 

cooking. Though known manure has the potential to generate electricity which will be helpful to meet the 

demand for electricity in the village Nongkojajar. The purpose of this study was to determine how the 

relationship between the production of methane gas generated by electricity production in the village of 

Pasuruan Nongkojajar. As an evaluation of known average - average dairy cow manure production by 184 

tonnes / day with through the process of anaerobic fermentation in the digester within the total span of 25 

days resulted in the production of biogas at 7,360 m³ /day. The final results showed an increased biogas (m
3
) 

up and down which is influenced by the accumulation of gas volume (m³) and the digester room temperature 

(° C). And the volume of biogas consumption rate will increase if the electrical load will continue to rise, 

there is a tendency in the other case the greater electrical loads turned out to be abnormalities biogas 

consumption needs are likely to remain, it is influenced by the temperature began to constant.  

Keywords: Anaerobic Fermentation, Methane Gas, Biogas Power Plant 

 

PENDAHULUAN 

Kawasan Peternakan Sapi Perah milik Koperasi Setia Kawan.memiliki badan hukum No : 

4077B/BH/II/78 Tgl. 24-3-2003 Bertempat di Desa Nongkojajar Kec. Tutur Kab. Pasuruan. Desa 

nongkojajar merupakan daerah peternakan yang cukup besar, pada tahun 2012  terdapat 11.000 

ekor sapi perah yang terdiri dari sapi perah kecil (pedet) dan sapi perah dewasa. Perkembangan 
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perternakan sapi perah di desa nongkojajar mencapai 3,35% pertahun. Dengan kondisi peternakan 

di bawah koordinasi Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan Sapi Perah Setia Kawan. 

Berdasarkan data yang telah dihimpun di KPS Setia Kawan Nongkojajar memiliki jumlah kandang 

± 320 kandang yang terdiri dari kandang peternakan besar dan peternakan keluarga. Kandang 

berukuran 15x12 meter yang berisi minimal 12 ekor sapi, sedangkan dalam kandang peternakan 

besar ukurannya tidak menentu karena kapasitas sapi di dalamnya bisa mencapai 200 ekor sapi. [1] 

Permasalahannya adalah kawasan tersebut memiliki jumlah populasi sapi perah 11.600 ekor 

yang setiap ekor sapi perah mampu menghasilkan 15 – 25 kg kotoran per-hari. Dengan 90% dari 

kotoran ternak sebenarnya sudah digunakan menjadi biogas kompordan sisanya dibuang, hanya 

tersisa 10% yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik. Sangat potensial jika pemanfaatan 

keseluruhan biogas tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik disekitarnya. [2] 

Sebagai eveluasi konversi dari limbah kotoran sapi hingga menjadi biogas dimulai dari 

kotoran sapi yang akan dimasukkan ke digester dicampur terlebih dahulu dengan perbandingan 1 : 

1antara air dan kotoran sapi [3]. Untuk menghasilkan biogas, bahan organik yang dibutuhkan, 

ditampung dalam biodigester. Proses penguraian bahan organik terjadi secara anaerob (tanpa 

oksigen). Biogas terbentuk pada hari ke 1- 5, sesudah biodigester terisi penuh dan mencapai puncak 

pada hari ke 20-25. Setelah gas terkumpul cukup, gas dialirkan melalui saluran gas ke penampung 

gas. Kemudian dengan menggunakan conventer kit gas dialirkan ke kompressor untuk 

mendapatkan tekanan yang maksimal sebelum masuk ke genset dalam pengolahan menjadi energi 

listrik [4]. 

Sasaran penelitian ini meningkatkan pemanfaatan kotoran hewan yang selama ini hanya 

digunakan sebagai pupuk tetapi dapat juga dijadikan bahan bakar pembangkit listrik dengan tenaga 

biogas dan listrik yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang kegiatan rumah tangga di Desa 

Nongkojajar Kabupaten Pasuruan. 

 

METODE  

Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Waktu penelitian dilakukan anantara bulan April 2014 sampai bulan Agustus 2014.Adapun 

lokasi penelitian di Desa Nongkojajar Kec. Tutur Kab. Pasuruan. Sifat penelitian berkerja sama 

dengan Peternakan Sapi Perah milik Koperasi Setia Kawan Desa Nongkojajar. 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan Alur Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menentukan Potensi Bahan Baku Biogas di Desa Nongkojajar 

Adapun jumlah dan pertumbuhan sapi perah di Desa Nongkojajar seperti dalam tabel: 

 

Tabel 1 Pertumbuhan populasi sapi perah per tahun di desa Nongkojajar 

Tahun Populasi 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sapi 

Perah 

9385 9594 10122 10400 10712 11000 11330 11600 

              Sumber : KUPS Setia Kawan 

 

Menentukan Potensi Biogas dan Daya Listrik 

Secara sederhana dapat dihitung potensi biogas sebagai berikut:  

1. Produksi kotoran sapi tiap harinya :  

Sapi perah dewasa dengan populasi 80% dari 11.600 ekor sapi = 9200 ekor sapi dewasa, 

dengan rata-rata produksi kotoran setiap harinya 15-25 kg/hari maka produksi kotoran sapi di 

desa Nongkojajar adalah : 

 Asumsi tiap ekor sapi perah dewasa menghasilkan 20 kg kotoran per hari 

9200 ekor sapi  x 20 kg = 184.000 kg/hari  

 

2. Potensi untuk Total Solid dan Volatile Solid Secara Keseluruhan 

Perhitungan TS dan PS mengacu pada penelitian sebelumnya dalam DIPA 2005 BBP 

Mekanisasi Pertanian, telah dilaksanakan rekayasa dan pengembangan reaktor biogas yang 

berlokasi di Pondok Pesantren Darul Falah, Ciampea, Bogor [5]. Berdasarkan hasil kegiatan 

uji lab dan referensi literature sebagai berikut. 

Tabel 2 Unjuk kerja sample instalasi biogas 

Uraian Referensi Hasil Uji dan Analisa 

1. Kondisi bahan (kotoran sapi) 

- Total Solid, kg/ekor/hari 

- Volatile Solid, kg/ekor/hari 

- Kadar air, % 

- C/N rasio 

- COD, mg/l 

- BOD/COD 

2. Kondisi dalam reaktor (proses) 

- Suhu, 
0
C 

- pH 

3. Kandungan Kimia Biogas 

- CH4, % 

- CO2, % 

- H2S, μg/m
3
 

- NH3, μg/m
3
 

4. Kondisi lumpur keluaran dari  

reaktor (effluent) 

- COD 

- BOD / COD 

- Kandungan unsur hara,% 

 

4,8 

3,9 

7-9 

1:25 ~ 1:30 

- 

- 

 

25 

7,0 – 8,0 

 

50 – 60 

30 – 40 

<1% 

- 

 

500 – 2500 

0,5 

1,45 

1,10 

 

4,2 

3,8 

13,59 

1:17 

19 800 

0,06 

 

25 – 27 

7 – 8,6 

 

77,13 

20,88 

1544,46 

40,12 

 

1 960 

0,37 

1,82 

0,73 
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- Nitrogen 

- Pospor 

- Kalium 

5. Unjuk Kerja 

- Lampu penerangan, m3/jam 

 

 

 

 

- Kompor gas, m3/jam 

1,10 

0,11 – 0,15 

0,2 – 0,45 

 

0,3 m3 / orang / hari 

(penerangan setara dengan 

60 watt lampu bohlam. 

Tekanan: 70 – 85 mmH2O 

Tekanan: 75 – 90 mmH2O 

0,41 

0,15 – 0,3 

0,2 – 0,4 

 

Tekanan = 30 – 60 

mmH2O 

 

 

 

Tekanan = 60 – 85 

mmH2O 

 Sumber : Widodo and Hendriadi, (2005) 

Dari data yang ada maka untuk menghitung kotoran yang masuk total solid (TS) dan kotoran 

yang menguap volatile solid (VS) adalah : 

                              

                              

Asumsi menghasilkan 20 kg/ekor/hr  

 TS = 4,2 x 9200 = 38.640 kg/hr 

 VS = 3,8 x 9200 = 34.960 kg/hr 

 

3. Potensi  Volume biogas untuk kotoran sapi adalah : 

Produksi biogas per Kg Sapi adalah 0,023 – 0,040       berdasarkan pada penelitian 

sebelumnya [6]. 

 

Tabel 3 Potensi Produksi Gas untuk Beberapa Tipe Bahan Organik 

Tipe Limbah Organik 
Produksi Biogas Per Kg 

Waste (m3) (% VS) 

Sapi (Lembu/Kerbau) 0.023 – 0.040 

Babi  0.040 – 0.059 

Ayam  0.065 – 0.116 

Manusia  0.020 – 0.028 

Sampah Sisa Panen 0.037 

Air Bakau (Water hyacinth) 0.045 

Sumber : Widodo dkk, (2006) 

Maka untuk menghitung volume biogas (VBS) adalah : 

                        

 Potensi volume biogas  = 0,04 x 184.000 = 7.360 m³/hari 

 

4. Perhitungan Produksi Gas Metan 

Diketahui produksi gas metan pada setiap   adalah 65,7% berdasarkan penelitian sebelumnya 

[4] 

 

 



Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan II 2014             ISBN : 978-602-98569-1-0 

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 

 

- 642 - 

 

Tabel 4 Komponen Penyusun Biogas [4] 

Jenis Gas Persentase  

Metan (CH4) 

Karbondioksida (CO2) 

Air (H2O) 

Hidrogen sulfide (H2S) 

Nitrogen (N2) 

Hidrogen  

50 - 65,7 %  

30-40% 

0,3% 

Sedikit sekali 

1-2% 

5-10% 

                      

Maka untuk menghitung gas metan (VGM) adalah:  

               

Produksi energi pada biogas sebanding dengan produksi gas metan. Dengan diketahui nilai 

produksi biogas ( VBS ) sebesar 7.360 m³/hari maka dapat diketahui produksi gas metan 

(VGM) adalah :  

 VGM = 65,7%  x VBS 

 = 65.7%  x  7.360 

 = 4.835,52 m³/hari 

 

Konversi Energi Dari Biogas ke Genset 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rancangan digester 

 

Konstruksi instalasi reaktor biogas tipe fixed dome (chinese type) terdiri dari 3 bagian, yaitu [7]  

a) unit pencampur  

b) bagian utama reaktor 

c) bagian pengeluaran lumpur 

Spesifikasi digester yang terdapat di masing-masing rumah penduduk 

- Tipe    : Kubah tetap pendam 

- Kapasitas    : 5 m³ 

- Diameter    : 200 cm 

- Kedalaman    : 400 cm 

- Bahan     : Cor- coran semen 

- Jumlah ternak    : Min. 10 ekor sapi 

- Dimensi bak slurry   : 50 x 70 x 50 cm 

- Penampung biogas   : Bahan plastik polietilen dengan tebal 1mm 

- kapasitas tampung   : 8,5 m³ 
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Konversi energi listrik dari biogas dilakukan dengan mengubah energi potensial yang ada 

dalam biogas menjadi energi mekanik, kemudian enrgi mekanik menjadi energi listrik. Pemilihan 

teknologi dilakukan pada salah satu teknologi konversi energi yang tersedia di pasaran yaitu 

menggunakan Genset 2500 Watt [8]. 

 

 

 

 

                                

 

Gambar 3 Bagan alur proses dari biogas ke genset 

 

Adapun alur dari proses pengolahan kotoran sapi sampai menjadi biogas dapat dijelaskan sebagai 

berikut [9]: 

Buat campuran kotoran ternak dan air dengan perbandingan 1 ; 2 (bahan biogas). Masukan 

bahan biogas ke dalam digester melalui lubang pengisian (inlet) sehingga bahan yang dimasukkan 

ke digester ada sedikit yang keluar melalui lubang pengeluaran (outlet), sehingga akan berlangsung 

proses produksi biogas di dalam digester. Setelah kurang lebih 8 hari biogas yang terbentuk di 

dalam digester sudah cukup banyak. Pada sistem pengolahan biogas yang menggunakan bahan 

plastik, penampung biogas akan terlihat mengembung dan mengeras karena adanya biogas yang 

dihasilkan. Biogas sudah dapat digunakan sebagai bahan bakar, kompor biogas dapat dioperasikan. 

Pengisian bahan biogas selanjutnya dapat dilakukan setiap hari, yaitu sebanyak kira-kira 10% dari 

volume digester. Sisa pengolahan bahan biogas berupa sludge secara otomatis akan keluar dari 

lubang pengeluaran (outlet) setiap kali dilakukan pengisian bahan biogas. Sisa hasil pengolahan 

bahan biogas tersebut dapat digunakan sebagai pupuk kandang/pupuk organik, baik dalam keadaan 

basah maupun kering. Mixer berfungsi membantu pencampuran antara udara dan biogas yang 

terisap mesin menjadi campuran udara yang homogen. Saat gas akan dipakai, converter kit 

berfungsi sebagai kran otomatis  mengatur besar kecilnya tekanan gas yang dialirkan pada genset 

biogas. Mixer berfungsi membantu pencampuran antara udara dan biogas yang terisap mesin 

menjadi campuran udara yang homogen. Kompressor berfungsi untuk menaikkan tekanan dan 

temperatur udara udara sebelum masuk ruang bakar. Generator berfungsi untuk mengubah energi 

mekanik putaran pada rotor yang terdapat kutub magnet, kemudian menjadi  energi listrik pada 

kumparan stator. Output yang dihasilkan menjadi listrik yang siap digunakan [10]. 

 

Pengujian  Hasil Produksi 

Pengukuran produksi biogas dilakukan dengan cara mengukur debit biogas yang keluar 

dari digester. Pengukuran produksi biogas dilakukan selama 720 menit (12 jam) dari pukul 06:30 

hingga 18:30 dengan pencatatan setiap 60 menit, Pengukuran ini dilakukan pada digester milik 

salah satu penduduk Desa Nongkojajar. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat biogas flow-meter, selain itu dilakukan 

pula pengukuran suhu ruangan dengan alat thermohygrometer digital. Pengujian biogas diawali 

dengan persiapan bahan baku yaitu 100 kg kotoran sapi yang dihasilkan dari peternakan. Kotoran 

Kotoran Digester Penampung gas Biogas 

Conversion kit Mixer Compressor Genset 
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sapi dicampur dengan air dalam bak pencampur dengan perbandingan 1:1 sampai campuran 

homogen dengan menghasilkan slurry. Slurry tersebut didiamkan selama 30 menit dan kemudian 

dimasukan kedalam digester pada pukul 06:30 dengan volume slurry sebesar 0,2m3. Setelah satu 

jam,baru dilakukan pengukuran produksi biogas [11]. 

Tabel 5 Hasil produksi pada satu unit reaktor biogas 

Waktu 

( menit ) 

Pertambahan Biogas 

( m³ ) 

Akumulasi Gas 

( m³ ) 

Suhu Ruangan 

( Cº ) 

0 menit 0 0 27,5 

60 menit 0,085 0,085 27 

120 menit 0,110 0,195 29 

180 menit 0,090 0,285 30,5 

240 menit 0,085 0,370 32,4 

300 menit 0,090 0,460 32 

360 menit 0,092 0,552 31,5 

420 menit 0,080 0,632 32 

480 menit 0,085 0,717 31,8 

540 menit 0,120 0,837 28,9 

600 menit 0,205 1,042 28,5 

660 menit 0,485 1,527 28 

720 menit 0,597 2,124 28 

 

Pada tabel 5, diperlihatkan data produksi biogas. Dari tabel tersebut diketahui lajup roduksi 

biogas rata-rata sebesar 0,090 m3/jam. Biogas yang dihasilkan selama pengukuran (720 menit) 

adalah 2,124 m
3
. Dengan data tersebut maka diperkirakan dalam sehari (24 jam) biogas yang dapat 

dihasilkan adalah sebesar 24 x 0,090 m3/jam = 2,16 m
3
. 

Adapun sedikit penyimpangan kemungkinan terjadi karena suhu lingkungan yang tinggi 

(27°C - 32,4°C). Idealnya suhu di dalam digester adalah 25°C dan diusahakan tidak terpapar 

langsung oleh sinar matahari. Dengan adanya penghalang di atas digester diharapkan suhu di dalam 

digester tetap stabil pada kisaran  25°C [12]. 

Produksi biogas perhari hasil pengukuran masih belum optimal yaitu 2,16 m
3
. Sedangkan 

jika digester (kapasitas 8 m
3
) berfungsi dengan baik , diperkirakan dapat menghasilkan biogas 

sekitar 4-6 m3 perhari dengan syarat jumlah minimal campuran kotoran sapi dan air yang 

dimasukkan setiap harinya sebanyak 0,4 m
3
 (setara dengan kotoran yang dihasilkan 20 ekor sapi 

dewasa) dan kondisi lingkungan yang mendukung. Pada kenyataannya slurry yang dimasukkan 

kedalam digester hanya sebanyak 0,2 m
3
, sehingga biogas yang dihasilkan kurang dari 5 m

3
. Untuk 

itu sebaiknya pemasukan slurry dilakukan sesering mungkin agar jumlah kotoran minimal yang 

harus dimasukan ke dalam digester dapat terpenuhi. Selain itu, diperlukan skala ukur pada bak 

slurry agar volume slurry yang dimasukan dapat diperkirakan supaya perbandingan antara grafik 

literatur dan grafik hasil pengujian cenderung sama, dimana pertambahan akumulasi produksi 

biogas bertambah seiring dengan waktu. Sehingga dibutuhkan pemasukan slurry baru pada 

digester. 

Pengujian konsumsi biogas dilakukan dengan mengukur debit biogas yang masuk kedalam 

ruang bakar genset. Biogas yang tertampung dalam penampungan disalurkan dengan pipa menuju 

genset.Sebelum masuk genset, biogas terlebih dahulu masuk kedalam biogas flowmeter yang 

berfungsi untuk mengetahui debit biogas yang masuk kedalam genset persatuanwaktu. Pengukuran 

konsumsi biogas dilakukan pada beban listrik berbeda yaitu 0 W, 36 W, 280 W, 1.050 W, 1.370 W 

dan 1.800 W. Pengukuran dilakukan selama 5 menit untuk masing-masing beban. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada Tabel  6. 

 

 

 

Tabel 6 Hasil pengukuran konsumsi biogas pada genset 
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Beban Listrik 

( Watt ) 

Rata-rata Konsumsi Biogas 

(m³/menit) 

Lama Pemakaian 

( menit ) 

0 0,018 5 menit 

36 0,022 5 menit 

280 0,025 5 menit 

725 0,023 5 menit 

1.050 0,021 5 menit 

1.370 0,021 5 menit 

1.800 0,021 5 menit 

 

Pada tabel 6 terlihat adanya perbedaan laju konsumsi biogas pada beban listrik berbeda. 

Pada saat beban 0 W, 36 W, 280 W, laju konsumsi biogas meningkat seiring dengan beban 

listrikyang meningkat, namun pada beban 725 W sampai  1.800 W, laju konsumsi biogas kembali 

menurun dan cenderung tetap  seperti pada beban yang rendah. Hal ini kemungkinan terjadi karena 

pada awal pengujian (0 W, 36 W, 280 W) suhu genset belum mencapai optimal untuk proses 

pembakaran di dalam ruang bakar genset,sehingga konsumsi bahan bakarnya tinggi, sedangkan di 

akhir pengujian kemungkinan suhu di ruang bakar genset telah optimal untuk pembakaran sehingga 

konsumsi bahan bakarnya kembali menurun dan sama seperti awal pengujian walaupun beban 

listrik yang diberikan lebih besar. Dengan demikian laju konsumsi biogas tidak dipengaruhi oleh 

beban listrik yang diberikan selama masih berada di bawah beban listrik maksimal yang mampu 

ditanggung genset (2,5 kW). Oleh karena itu, penggunaan genset biogas akan lebih ekonomis 

apabila digunakan pada beban listrik yang besar [13]. Pada tabel 6, terlihat bahwa konsumsi biogas 

tertinggi yaitu pada beban listrik 280 Watt dan terendah yaitu pada penggunaan tanpa beban 0 watt. 

Sementara beban tertinggi yang dilakukan saat pengujian yaitu 1.800 Watt dengan konsumsi biogas 

0,021 m3/menit. Konsumsi biogas dengan beban 1.800 Watt ini menjadi dasar analisis penggunaan 

bioelektrik untuk penerangan, karena merupakan beban listrik minimal yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan listrik peternakan. Dengan demikian, kebutuhan biogas untuk menyalakan 

genset selama 12 jam adalah : 

                             

Pada kondisi sebenarnya jumlah biogas yang diproduksi per 12 jam hanya sebanyak 2,14 m
3
,untuk 

itu analisis genset tidak dilakukan untuk penerangan selama sehari penuh , akan tetapi dilakukan 

selama biogas mencukupi untukmenyalakan genset. 

Penggunaan genset biogas diharapkan dapat mengurangi pengeluaran dari penggunaan 

listrik, penggunaan diutamakan pada saat beban puncak yaitu padapukul 18:00-20:00, karena pada 

waktu tersebutbiaya listrik per kWh paling tinggi sehingga memungkinkan untuk lebih menghemat 

biaya pengeluaran.Dari pengujian produksi biogas diketahui bahwa jumlah rata-rata biogas yang 

dihasilkan digester adalah sebanyak 2,12 m3/hari. Sementara,konsumsi biogas untuk genset pada 

beban 1.800 W adalah 0,021 m3/menit. Dari data tersebut maka  

lama genset beroperasi dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

                        
               

                           
 

                
       

              
             

Dari hasil perhitungan, genset akan beroperasi selama 100,9 menit atau sekitar 1,49 jam.Dengan 

demikian listrik yang dapat dihematadalah  

1800 W x 1,49h = 2,68 kWh per hari atau 80,4 kWh per bulan. 

Jika biaya kWh listrikPLN adalah sebesar Rp. 500/kWh (PT. PLN2011), maka biaya listrik yang 

dapat dihematyaitu sebesar Rp. 40.200,-/bulan. 
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Jika dihitung secara menyeluruh telah diketahui potensi volume biogas (VBS) dari seluruh 

sapi yang terdapat didesa Nongkojajar  adalah 7.360 m³/hari., dan total konsumsi biogas untuk 

menyalakan genset selama 12 jam adalah 15,12m³. Dengan beban terakhir digunakan 1800 W dan 

total beban maksimal 2500 W yang bisa ditanggung genset biogas, maka untuk mengetahui berapa 

penghematan total untuk seluruh desa Nongkojajar adalah : 

             

                        
  

      

        
                

Dengan demikian listrik yang dapat dihemat adalah : 

486,77    × 1800 W = 789,786 kWh/hari 

Jika dirupiahkan dan waktu operasi pembangkit dengan asumsi memperhitungkan 1% mesin tidak 

beroperasi selama setahun = 333 hari adalah : 

EL genset x Harga Listrik x 333 hari  = 789,786 × 500 × 333 = Rp 131.149.300,- / 

tahun. 

 

Perhitungan Potensi Pengurangan CO2 

Menggunakan rumus perhitungan [14], Perhitungan pengurangan emisi akibat mengganti bahan 

bakar fosil adalah sebagai berikut : 

 

a) Menghitung besarnya energi listrik per tahun yang dihasilkan oleh PLT biogas. Persamaan 

yang digunakan adalah : 

Energi listrik per tahun    = KPT × t 

Kapasitas pembangkit terpasang = 789,786 kW 

 

Energi listrik per tahun   = 789,786 kW × 8760 

     =  6.918,8 MWh/th  

  

b) Menghitung emission factor CO2 pembangkit, persamaan yang digunakan adalah : 

Emission factor = 
 

  
                                   

Bahan bakar yang digunakan adalah solar.  

Emission factor bahan bakar  solar = 77,400 x      TCO2/TJ 

Energi yang dihasilkan  =  6.918,8 MWh/th 

1 TJ = 277,778 MWh 

Sehingga, 

Emission factor = 
    

       
 

 = 0.0002786 tCO2/MWh 

 

c) Menghitung emisi CO2 , persamaan yang digunakan adalah : 

Emisi CO2  = energi listrik pertahun x emission factor  

Emisi CO2  = 6.918,8 x 0.0002786  

   =  1,9 tCO2/tahun 

 Perhitungan pengurangan emisi akibat pembakaran gas metan adalah sebagai berikut :  

1. Menghitung besarnya gas metan ( CH4 ) yang dihasilkan dari instalasi biogas. 

Jumlah gas metan ( m³ )  = Volume gas metan yang dihasilkan 

    =  4.835,52 m³/hari 

2. Menghitung besarnya gas metan ( CH4 ) dalam satuan Kg gas. 

Massa jenis gas metan adalah 0,656 kg/ m³, sehingga 
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Jumlah gas metan ( Kg )  = Jumlah gas metan (m³ ) x P 

    = 4.835,52 x 0,656  

    = 3172,1 kg/hari 

 

3. Menghitung gas metan ( CH4 ) yang dikonversi menjadi CO2 

GWPI ( Global Warming Potential Index ) CH4 adalah 21 

Emisi CO2 = Jumlah gas metan x GWPI CH4  x      

Emisi CO2 = 3172,1 x 21 x        

= 66,61 tCO2/hari 

Dalam satu tahun, emisi yang dikurangi adalah : 

Emisi CO2 (tCO2)  = 365 x 66,61 

   = 24.312,65 tCO2 

Total pengurangan emisi  = pengurangan emisi akibat mengganti bahan bakar fosil 

+ Pengurangan emisi akibat pembakaran gas 

metan 

= 1,9 + 24.312,65  

= 24.313,74 tCO2 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disajikan tabel konversi perubahan 

bentuk materi dari kotoran sapi  dan energi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut [15]: 

 

Tabel 7 Hasil Analisa Keseluruhan PLT Biogas 

No Jenis Proses  Hasil  

1. Kotoran Sapi  Perah Dewasa 184.000 kg/hari 

2. Jumlah Total Solid ( TS ) 38.640 kg/hr 

3. Jumlah Volatile Solid ( VS ) 34.960 kg/hr 

4. Jumlah Volume Produksi Biogas ( VBS ) 7.360 m³/hari 

5. Jumlah Volume Gas Metan ( VGM ) 4.835,52 m³/hari 

6. Konsumsi Biogas pada Genset 2500 W  15,12 m³/hari/unit 

7. Energi Listrik dihasilkan  789,786 kWh/hari 

8. Total Pengurangan Emisi  24.313,74 tCO2 

9. Pendapatan energi listrik Rp 131.149.300,- / tahun 

10. Total Biaya Pembangkitan Rp 12.500.000,-/unit 

11. Umur Pemakaian 10 tahun 

12. Biaya Perawatan Rp 2.000.000,-/unit/tahun 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan : 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa Desa Nongkojajar merupakan daerah peternakan yang 

cukup besar kecamatan Tutur, sampai tahun 2014 di Desa Nongkojajar terdapat 11.600 ekor sapi 

perah yang terdiri dari sapi perah kecil (pedet) dan sapi perah dewasa. Perkembangan perternakan 

sapi perah di Desa Nongkojajar  mencapai 3,35% per tahun. 

Dari tabel 5 dilakukan pengukuran selama 12 jam dengan interval waktu 60 menit 

diketahui pertambahan volume biogas(   ) naik turun yang dipengaruhi oleh akumulasi volume 

gas (  ) dan suhu ruangan digester (°C).  

Dari tabel 6 dilakukan pengukuran setiap lima menit, diketahui beban listrik (Watt) 

dinaikkan secara eksperimental terdapat pertambahan konsumsi biogas (   /menit) secara bertahap 

namun pada beban 725 Watt sampai dengan 1800 Watt, laju konsumsi biogas kembali menurun 
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dan cenderung tetap seperti pada pemakaian awal pada beban listrik 36 Watt dan konsumsi biogas 

0,022    /menit.  

Dengan demikian dapat dinyatakan kolerasi laju konsumsi  daya listrik (Watt) dengan laju 

konsumsi biogas (   /menit) : 

1. Pertambahan volume biogas ( m
3 
) naik turun yang dipengaruhi oleh akumulasi volume 

gas (   ) dan suhu ruangan digester (°C). 

2. Laju konsumsi volume biogas akan bertambah bila beban listrik akan terus naik, dalam 

hal lain ada kecenderungan semakin besar beban listrik ternyata ada kelainan 

kebutuhan konsumsi biogas yang cenderung tetap, hal ini dipengaruhi oleh temperatur 

yang mulai konstan. 
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