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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

Secara garis besar, tahapan perancangan ini dibagi menjadi 4 yaitu tahap 

identifikasi, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan perancangan, dan 

tahap kesimpulan. Diagram perancangan dapat dilihat pada gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Diagram Tahapan Perancang
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3.1 Tahap Identifikasi 

Tahap identifikasi pada perancangan ini dilakukan pada bab I. selain 

tujuan perancangan, indentifikasi masalah, dan batasan masalah, dijelaskan pula 

motivasi dan kontribusi perancangan yang menyatakan manfaat dari perancangan 

ini. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

 Beberapa teori pendukung yang akan digunakan pada perancangan ini 

dapat dilihat pada bab II, antara lain teori tentang Biogas, Digestifikasi anaerobik, 

bahan baku pembuatan biogas, proses pembuatan biogas, komposisi biogas, 

teknik pemanfaatan biogas, persamaan – persamaan pembentukan biogas, digester 

biogas, serta sistem perpipaan distribusi. Pengumpulan data juga dilakukan untuk 

membantu mengetahui data apa saja yang akan diperlukan dalam perancangan 

serta bagaimana cara pengolahan data tersebut. 

3.3 Indetifikasi data / lokasi studi kasus 

 Dalam melakukan perancangan mengenai perancangan biodigester 

dibutuhkan data dan lokasi sebagai contoh kasus. Lokasi yang dipilih ialah Desa 

Kemiri, Kecamatan Jabung Malang. 

 Berternak sapi perah merupakan rutinitas pokok yang dijadikan mata 

pencaharian di Desa Kemiri Kecamatan Jabung.Kawasan tersebut memiliki 

jumlah sapi 165 ekor yang melibatkan 60 peternak. Potensi yang sangat besar 

untuk dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif. Saat ini kondisi peternakan di 

kawasan tersebut dibawah koordinasi Koperasi Agro Niaga jabung. Dimana 

jumlah produksi susu harian bisa mencapai 9500 – 11.000 liter. Serta produksi 

kotoran sapi apabila diakumulasikan dapat mencapai 127.556 kg/hari. 

3.4 Tata Cara Perhitungan 

 Dalam memperoleh model dari digester dapat dilakukan perhitungan 

dengan data literatur sebagaimana dijelaskan dalam bab II yang merupakan dasar 

teori yang akan digunakan. 

Perhitungan dilakukan secara berurutan sebagaimanan berikut: 
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1. Perhitungan potensi biogas yang dihasilkan sebagai bahan bakar kompor. 

2. Perhitungan dan perancangan bentuk dari tabung digester. 

3. Perancangan sistem perancangan perpipaan distribusi. 

4. Menghasilkan suatu kesimpulan mengenai pemanfaatan kotoran sapi di suatu 

kawasan peternakan. 

3.5 Pengumpulan Data 

 Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data pendukung untuk 

melakukan perancangan digester di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung Malang. 

Data yang akan dibutuhkan ialah data pendukung mengenai jumlah peternak dan 

jumlah sapi serta potensi kotoran sapi di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung Malang 

sebagai studi kasus bahan acuan perhitungan perancangan digester. 

3.6 Perhitungan Potensi Biogas yang Dihasilkan 

 Pada perancangan ini, akan dihitung potensi biogas yang ada di Desa 

Kemiri, Kecamatan Jabung Malang, sebagai studi kasus menjadi acuan 

mendapatkan model dan bentuk tabung digester. Perhitungan tersebut dengan 

memperhatikan parameter – parameter yang membuat suatu potensi kotoran sapi 

dapat mengahsilkan bahan bakar pengganti kompor. Parameter tersebut antara 

lain, temperatur, retention time, besarnya kotoran sapi yang dihasilkan perhari, 

nilai total solid (TS) dan volatil solid (VS). Dengan rumus dan tabel sesuai dengan 

data literatur yang ada. 

3.7 Perancangan Digester Biogas 

 Dalam perancangan dan perhitungan digester ada beberapa pertimbangan 

sebagaimana diterangkan pada bab II. Selain potensi bahan baku, hal yang perlu 

diperhatikan ialah bentuk inovasi digester yang dirancang memiliki manfaat yang 

lebuh juika dibandingkan dengan model digester pada umumnya. Kelibihan dari 

jenis diogester yang akan dirancang ialah dapat menampung kotoran sapi dan 

dapat memproduksi biogas secara terus menerus meskipun tangki digester dalam 

proses perawatan, pongosongan, dan pembersihan. 

 Perancangan fasilitas digester disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai 
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ekonominya. Penentuan lokasi perancangan didsarkan pada beberapa aspek yang 

harus dipertimbangkan antara lain: 

1. Ketersediaan lahan sesuai dengan luas digester yang akan dibangun 

2. Pemilihan lokasi yang lebih rendah dari rumah – rumah warga agar 

pendistribusian dan pembuangan kotoran sapi lancar. 

3. Lokasi dekat dengan tempat sumber bahan baku biogas. 

4. Memiliki konstur tahan yang stabil. 

3.8 Perancangan Sistem Perpipaan Distribusi 

 Dalam perancangan sistem perpipaan distribusi mengacu pada literatur 

yang terdapat pada bab II. Dimana perancangan sistem perpipaan disini ditik 

beratkan untuk memkasimalkan sistem distribusi gas hasil proses fregmentasi 

limbah kotoran sabi yang dapat disalurkan secara berkala dan terus menerus agar 

supplay gas dapat digunakan masyarakat sekitar sebagai gas pengganti LPG untuk 

memasak dan keperluan rumah tangga lainnya. 

 

 

 

  

 


