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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Biogas merupakan renewable energi yang dapat dijadikan bahan bakar 

alternatif untuk menggantikan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti minyak 

tanah dan gas alam (Houdkova et al, 2008). Biogas juga sebagai salah satu jenis 

bioenergi yang didefinisikan sebagai gas yang dilepaskan jika bahan-bahan 

organik seperti kotoran ternak, kotoran manusia, jerami, sekam dan daun-daun 

hasil sortiran sayur difermentasi atau mengalami proses metanisasi (Hambali et al, 

2008).  

Berternak sapi perah merupakan mata pencaharian yang dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat di Kecamatan Jabung, salah satunya masyarakat Desa 

Kemiri. Menurut data populasi dari koperasi Jabung pada tahun 2016, jumlah 

peternak di desa tersebut melibatkan 60 peternak dengan jumlah sapi perah 

mencapai 165 ekor. Potensi yang ditimbulkan sebagai pembuatan biogas 

sangatlah besar, namun tidak banyak dimanfaatkan. Bahkan selama ini dapat 

menimbulkan masalah pencemaran dan kesehatan lingkungan. Dimana system 

pembuangan kotoran sapi dibuang melalui drainase air di depan rumah – rumah 

warga. 

Produksi kotoran sapi di Kecamatan Jabung apabila di akumulasikan dapat 

mencapai 127.556 kg/hari, dan apabila di manfaatkan menjadi biogas dapat 

diperoleh produksi gas berkisar 1.719 – 5.670 m3/ hari atau sebanding dengan

1.031 – 3.420 kg gas LPG. Bila diasumsikan harga gas LPG 1 kg adalah 5.700, 

maka dapat menghemat pembelian gas LPG sebesar Rp. 5.876.700,00 – Rp. 

19.494.000,00. Namun potensi yang disediakan oleh alam yang cukup besar 

potensinya dan bersifat ramah lingkungan ini belum banyak dimanfaatkan 

(Pancapalaga, 2010). 

Perancangan digester dapat membantu pengembangan system peternakan 

dan sistem pertanian dengan mendaur ulang kotoran sapi menjadi biogas serta 

diperoleh hasil lain berupa pupuk organik yang bermutu baik. Beberapa bentuk 
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digester pada umumnya adalah jenis Fixed Dome & Floating Drum. Akan tetapi 

mekanisme operasionalnya membutuhkan tenaga ahli, karena memiliki konstruksi 

yang rumit. Selain itu rata - rata penduduk desa hanya memiliki beberapa ekor 

sapi sehingga diperlukan sebuah bentuk digester yang sederhana (Pancapalaga, 

2010). 

 Mempertimbangkan dari keterbatasan yang sering dihadapi warga, maka 

diperlukan sebuah inovasi dari bentuk digester. Salah satu inovasi sebagai 

alternatif yang sesuai yakni dengan merancang tabung multi digester. Inovasi 

bentuk digester ini mempunyai kelebihan dari pada jenis digester yang lain yaitu 

memiliki instalasi perpipaan yang dapat mendistribusikan hasil biogas secara terus 

– menerus. Meskipun digester tersebut dalam masa perawatan tetapi alat ini masih 

bisa menyimpan, memproduksi, dan mendistribusi biogas ke rumah – rumah 

warga. Sehingga dengan adanya perancangan alat tersebut dapat merubah 

kebiasaan warga sekitar untuk peduli lingkungan serta membuat wilayah tersebut 

menjadi contoh wilayah mandiri energi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam perancangan ini adalah bagaimanakah 

bentuk desain multi digester tube dengan pemanfaatan limbah peternakan 

khususnya limbah kotoran sapi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi 

enrgi. 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan ini adalah untuk mendapatkan gambar desain, dimensi, 

komponen pendukung dari perancangan multi digester tube serta gambar 

perancangan sistem instalasi perpipaan distribusi gas hasil dari limbah kotoran 

sapi. 

1.4 Manfaat Penulisan 

a. Bagi Penulis 

Hasil perancangan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis 

dan memahami pemanfaatn energi biogas yang digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan energi serta berpengalaman langsung dalam menerapkan energi biogas 
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yang dilakukan masyarakat. 

b. Bagi Pembaca 

Hasil perancangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan 

perbandingan bagi pembaca yang sedang mengadakan perancangan. 

c. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya perancangan ini diharapkan pemerintah dapat berperan serta 

dalam memperhatikan biaya pembuatan instalasi biogas. Sehingga akan semakin 

banyak lagi warga yang tertarik menggunakan biogas. 

1.5 Batasan Masalah 

Pada perancangan ini masalah yang dibatasi adalah : 

1. Bahan baku biogas yang dimanfaatkan adalah limbah peternakan (kotoran 

sapi) 

2. Biogas hanya digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang dimanfaatkan 

untuk memasak. 

3. Bentuk digester yang dirancang hanya mengacu pada bentuk dan volume yang 

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. 

 


