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ABSTRAK 

Energi listrik memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia. Dalam memenuhi 

kebutuhan energi listrik Provinsi Riau masih menggunakan energi tak terbarukan dan jumlahnya terbatas 

sehingga Provinsi Riau masih mengalami defisit energi listrik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

salah satunya dengan memanfaatkan kotoran sapi menjadi energi listrik. Adapun tujuan dari tugas akhir 

ini adalah menghasilkan pemodelan potensi kotoran sapi di Provinsi Riau menjadi energi listrik dengan 

mengacu pemodelan produksi biogas pada penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam  

pemodelan produksi biogas pada penelitian ini adalah anaerobic digestion yang disimulasikan 

menggunakan perangkat lunak MATLAB. Simulasi dilakukan berdasarkan potensi kotoran sapi Provinsi 

Riau sebesar 6.932.850 kg/hari, dengan  menerapkan beberapa skenario yaitu perubahan pada temperatur 

reaktor. Hasil dari produksi biogas tersebut digunakan sebagai acuan untuk merancang skema pembangkit 

listrik yang disimulasikan menggunakan perangkat lunak HOMER. Hasil yang di peroleh adalah biogas 

130.637,5 m3 dari penerapan skenario 20oC dapat dikonversikan menjadi energi listrik sebesar  

112.324.000 kWh/tahun yang dapat memenuhi kebutuhan beban energi listrik Provinsi Riau sebesar 

1,9%, dengan nilai ekonomi NPC (Net Present Cost) Rp. 772.090.647.484,47 dan COE (Cost of Energy) 

Rp. 589,26. Skenario 60oC  menghasilkan biogas 649.200 m3 dengan energi listrik yang dihasilkan 

570.078.239 kWh/tahun yang dapat memenuhi kebutuhan beban energi listrik Provinsi Riau sebesar 

9,7%, dengan nilai ekonomi NPC Rp. 4.004.928.156.637,44 dan COE Rp. 603,17. Perubahan 

temperatur dalam reaktor akan meningkatkan produksi biogas sekaligus energi listrik yang dihasilkan, 

namun akan membutuhkan modal investasi awal yang akan lebih besar dan biaya untuk memproduksi 

energi listrik juga akan meningkat. 

 

Kata Kunci: Anaerobic digestion, HOMER, Kotoran Sapi, MATLAB, Pemodelan   
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ABSTRACT 

Electrical energy has a very important role in the activities of human life. In meeting the electricity needs 

of Riau province it still relies on non-renewable energy and the availability of limited quantities,so that 

Riau province still has a deficit of electricity. To overcome these problems one of them by utilizing cow 

manure into electricity. The purpose of this thesis is to produce a modeling of the potential of cow manure 

in Riau province into electrical energy by referring to the modeling of biogas production in previous 

research. The method used in modeling biogas production in this thesis is anaerobic digestion which is 

simulated using MATLAB software. The simulation was carried out based on the potential of Riau 

province cow manure of 6,932,850 m3/day, by applying several scenarios namely the change in reactor 

temperature. The result of the biogas production are used as a reference for designing power generation 

schemes that are simulated using the HOMER software. The results obtained are 130.637,5 m3 of biogas 

from the application of the 20oC scenario can be converted into electrical energy of 112.342.000 

kWh/year that can meet the needs of the electrical energy load of Riau Province by 1,9%, with economic 

value NPC (Net Present Cos) Rp.772.090.647.484,47 and COE (Cost of Energy) Rp. 589,26. The 60oC 

scenario produces 649.200 m3 of biogas with 570.078.239 kWh/year of electrical energy that can meet the 

needs of the Riau Province electrical energy load 9,7%, with economic value NPC Rp. 

4.004.928.156.637,44 and COE Rp. 603,17. Temperature changes in the reactor will increase biogas 

production as well as the electric energy produced, but will require an initial investment mode which will 

be greater and the costs to produce electrical energy will also increase. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan manusia, 

penggunaan energi yang terus meningkat sudah jadi pembicaraan dunia, khususnya Indonesia. 

Sebagian besar energi yang digunakan rakyat Indonesia saat ini berasal dari bahan bakar fosil, 

yaitu minyak bumi (BBM), batu bara, dan gas. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 

kebutuhan energi nasional terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, 

harga energi, dan kebijakan pemerintah. Dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB) rata-rata sebesar 6,04% per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,71% per tahun 

selama tahun 2016-2050 mengakibatkan laju pertumbuhan kebutuhan energi final sebesar 

5,3% per tahun. Dengan itu, kebutuhan energi meningkat dari 795 juta Sertara Barel Minyak 

(SBM) pada tahun 2016 menjadi 4.569 juta SBM pada tahun 2050 dan kebutuhan listrik 

meningkat rata-rata sebesar 6,0% pertahun. Seiring berjalannya waktu bahan bakar fosil 

karena tergolong energi tidak terbarukan cepat atau lambat akan habis atau krisis 

ketersediaannya [1]. 

Berdasarkan data statistik Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 

2016 Indonesia memiliki sumber energi baru dan terbarukan yaitu bioenergi dengan potensi 

32.653,8 MW dengan kapasitas sistem on grid yang terpasang 119,6 MW, dari potensi yang 

ada hanya sedikit yang masih dimanfaatkan. Sebagai negara tropis yang memiliki 7 pulau 

besar yaitu, Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Indonesia memiliki potensi energi bioenergi yang melimpah yang dapat dimanfaatkan sebegai 

sumber energi terbarukan pengganti energi fosil yang masih banyak digunakan saat ini, 

sekaligus untuk menjaga keamanan energi nasional [2]. 

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kapasitas 

energi listrik yang terpasang berasal dari beberapa pembangkit listrik PLN dan non PLN 

dibeberapa sektor yang totalnya hanya mencapai 2.122 MW. Pembangkit yang digunakan 

untuk memasok energi listrik tersebut terdiri dari beberapa jenis pembangkit yaitu, 

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 272 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 

(PLTMG) 222 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 315 MW, Pembangkit Listrik 
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Tenaga Air (PLTA) 114 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Biomassa (PLTU-B) 220 MW, 

pembelian energi listrik dengan sistem IPP (Independent Power Producers) dan PPU (Power 

Producers Utility) sebesar 700 MW, dan jaringan interkoneksi Sumatera sebesar 279 MW. 

Kebutuhan energi listrik di Provinsi Riau pada tahun 2017 sebesar 2.169,31 MW yang terdiri 

dari sektor pemerintah sebesar 63,56 MW, sektor rumah tangga sebesar 1.334,85 MW, sektor 

industri sebesar 132,05 MW, sektor usaha sebesar 508,15 MW, sektor sosial sebesar 93,33 

MW, sektor penerangan umum 37,37 MW. Dengan kebutuhan energi yang sebesar itu provinsi 

riau masih mengalami defisit energi listrik sebesar 47,31 MW. Dampak dari defisit energi 

listrik tersebut adalah terjadinya pemadaman listrik bergilir di provinsi riau [3]. 

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk mengatasi defisit energi listrik di 

Provinsi Riau merupakan jalan yang terbaik. Selain kebutuhan energi dapat terpenuhi 

penggunaan energi baru dan terbarukan juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang 

disebabkan penggunaan energi fosil. Berdasarkan data dari statistik EBTKE 2016 potensi 

pembangkit listrik biomassa Provinsi Riau sebesar 4.195,1 MW dan kapasitas yang terpasang 

on-grid hanya sebesar 23 MW.  Masih banyak potensi dari biomassa di Provinsi Riau yang 

belum dimanfaatkan untuk mengatasi permasalah energi di listrik, salah satu potensi biomassa 

melimpah yang masih kurang pemanfaatannya adalah limbah peternakan [2]. 

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di pulau sumatera yang sedang 

berkembang dengan luas wilayah sebesar 87.023,66 Km2, yang terdiri dari 12 Kabupaten yaitu 

Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, 

Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Pekanbaru, dan Dumai. Provinsi Riau memiliki 

tanah yang subur dan tanaman liar yang mudah diperoleh. Dengan kondisi georafis tersebut 

memudahkan untuk mengembangkan sektor peternakan. Berdasarkan data dari BPS, 

peternakan di Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2012 populasi hewan 

ternak di Provinsi Riau yang terdiri dari 6 jenis hewan yaitu sapi, kerbau, sapi perah, kambing, 

domba, dan babi berjumlah 493.402 ekor, dan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 

534.128 ekor. Dari populasi hewan ternak tersebut populasi sapi yang memiliki jumlah paling 

banyak dibangingkan dari hewan-hewan lain [4]. 
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Berkembangnya industri peternakan memiliki dampak pada manusia dan lingkungan. 

Satu ekor sapi dapat rata-rata menghasilkan kotoran 25kg/hari. Bau yang berasal dari kotoran 

sapi mengakibatkan polusi udara yang dapat menganggu kesehatan manusia. Gas metana yang 

dihasilkan dari kotoran sapi memiliki tingkat bahaya 21 kali lebih tinggi dari gas CO2 (Karbon 

Dioksida). Kegiatan peternakan termasuk salah satu penghasil gas rumah kaca. Berdasarkan 

Food Agriculture Organization (FAO) tahun 2006, salah satu penghasil emisi gas rumah kaca 

yang terbesar berasal dari sektor peternakan, sebesar 18%. Gas yang dihasilkan terdiri dari 

karbondioksida (9%), metana (37%), dinitrogen oksida (65%), dan ammonia (64%). Gas-gas 

tersebut dihasilkan dari limbah ternak, terutama metana yang memiliki potensi pemanasan 

global lebih tinggi dibandingkan dengan karbondioksida [5]. 

Pengolahan limbah kotoran sapi yang masih banyak dilakukan yaitu sebagai pupuk 

kandang, dimana belum optimal dalam pemanfaatan limbah tersebut. Metode pengolahan 

limbah kotoran sapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran pada lingkungan 

adalah dengan cara anaerobic digestion, pada metode ini limbah kotoran sapi akan diolah di 

dalam digester yang akan menghasilkan biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari 

proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa udara 

(anaerobik). Dengan melakuan pengolahan limbah kotoran sapi dengan metode anaerobic 

digestion maka gas-gas emisi pencemar lingkungan yang dihasilkan oleh kotoran ternak tidak 

terbuang ke udara dan biogas yang dihasilkan oleh digester dapat dimanfaatkan untuk menjadi 

sumber energi listrik [5]. 

Kotoran sapi tersusun atas 22,59% selulosa, 18,32% hemiselulosa, 10,20% lignin, 

34,72% total karbon organik, dan 1,26% total nitrogen. Kandungan selulosa yang tinggi 

kotoran sapi dapat menghasilan biogas dalam jumlah yang banyak. Biogas dapat 

dikembangkan untuk kebutuhan rumah tangga serta industri. Daerah terpencil yang belum 

teraliri listrik dari PLN dapat memanfaatkan biogas sebagai sumber energi mandiri [6]. 

Dengan potensi kotoran sapi untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) yang 

besar dan ramah lingkunga. Sekalagus, berkesinambungan dengan program pemerintah 

melalui Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang kebijakan Energi Nasional menetapkan rencana 

pengelolaan energi nasional untuk mengembangan energi mix primer pada tahun 2025 dimana 

sebanyak 23% energi nasional berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan 8,3% berasal dari 

bioenergi [7]. Dan juga selaras dengan permen ESDM no 53 tahun 2018 tentang pemanfaatan 
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sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik sebagai bagian untuk mempercepat 

pengembangan energi terbarukan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional [8]. 

Pengolahan limbah kotoran sapi dengan metode anaerobic digestion selain dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan dan memenuhi kebutuhan energi listrik, juga memiliki 

nilai ekonomis. Dengan menggunakan metode anaerobic digestion maka, dapat mengurangi 

penggunaan energi yang tak terbarukan atau BBM yang ketersediaannya lambat laun akan 

menipis yang otomasi mengakibatkan harga menjadi meningkat. Yang dimana produksi BBM 

Indonesia terus mengalami peningkatan dengan cepat. Pada tahun 1980 konsumsi BBM baru 

sekitar 400 ribu barrel per hari, sedangkan pada tahun 2012 konsumsi BBM naik hampir 

empat kali lipat dan telah mencapai 1,7 kali dari laju produksi. Dalam 10 tahun terakhir 

konsumsi BBM Indonesa meningkat sekitar dua kali lipat dari sekitar 800 ribu barrel/hari 

menjadi sekitar 1,6 juta barel/hari pada tahun 2014 [9]. 

Kajian untuk merealisasikan peningkatan energi baru terbarukan berasal dari bioenergi 

sangat penting dilakukan berdasarkan potensi kotoran sapi yang tersedia. Karena pada saat ini 

di Indonesia belum ada Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PTBg) yang menggunakan sumber 

kotoran sapi, yang ada saat ini dari POME atau limbah cair kelapa sawit [3]. Pada penelitian 

sebelumnya telah mengkaji potensi kotoran sapi untuk dijadikan sumber pembangkit listrik, 

namun kajian tersebut masih berupa hipotesis, sehingga uji coba kurang akurat dilakukan pada 

keadaan yang sebenarnya. Dalam proses produksi biogas dengan metode anaerobic digestion 

berbahan baku kotoran sapi melalui beberapa tahapan yang setiap tahapnya memiliki 

perubahan yang tidak menentu sehingga dapat mempengaruhi produksi biogas yang 

dihasilkan. Pada penelitian ini juga telah menganalisa terkait nilai ekonomi yang memperoleh 

nilai positif sehingga perancangan layak untuk direalisasikan [10].  

Proses pembentukan biogas memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

produksi biogas, yaitu temperatur di dalam digester, pertumbuhan mikroorganisme, zat 

penghambat, dll. Pada penilitian sebelumnya yang mengkaji kotoran sapi sebagai bahan baku 

pembangkit listrik masih menggunakan perhitungan berdasarkan potensi, tanpa mengkaji 

faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biogas tersebut [10]. Sehingga hasil yang 

diperoleh belum akurat. Kajian untuk memperhitungakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan biogas tersebut sangat perlu dilakukan,  karena pada proses pembangkit listrik 



 

I-5 

 

tenaga biogas faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut sangat diperhitungkan agar 

mendapatkan hasil yang optimal. 

Mengatasi kekurangan dalam perhitungan untuk memprediksi produksi biogas 

penilitan sebelumnya sudah dilakukan dengan membuat suatu model matematis dari setiap 

tahapan produksi biogas sebagai persamaan differensial dan aljabar yang disimulasikan dalam 

software MATLAB. Pemodelan dilakukan untuk mempermudah mengoptimalkan setiap 

proses, dan mengontrol setiap proses pembentukan biogas. Pada proses simulasi seluruh 

tahapan dari produksi biogas dapat dilihat kinerjanya sehingga dalam memperkirakan produksi 

biogas yang akan dihasilkan dari keseluruhan proses lebih akurat, dan dapat mengoptimalkan 

hasil produksi biogas tanpa menganggu kegiatan proses anearobic digestion yang sedang 

berlangsung (trial and error). Pemodelan dan simulasi yang dilakukan pada penelitian tersebut 

hanya berfokus untuk produksi biogas [11]. 

Terkait dengan defisit energi maka diperlukannya pemanfaatan dari produksi biogas 

yaitu dengan di konversi menjadi energi listrik [5]. Dalam menentukan kapasitas power atau 

pembangkit yang akan digunakan untuk mengkonversi biogas menjadi energi listrik 

membutuhkan perhitungan yang tepat. Untuk memudahkan dalam penentuan kapasitas power 

atau pembangkit maka dapat menggunakan simulator yang telah didesain sebagai tiruan atau 

replika untuk mendesain sebuah model pembangkit. HOMER merupakan simulator yang bisa 

digunakan untuk mengkonversi biogas menjadi energi listrik dan bisa membuat sistem 

pembangkit listrik tenaga biogas sesuai kebutuhan dan dapat dengan  membuat skenario model 

yang diinginkan, membuat skenario dasar dan merancang model untuk melakukan simulasi 

pada keadaan tertentu sehingga secara efektif memungkinkan untuk memperkirakan hasil dari 

beberapa keadaan alternatif. Simulasi juga dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

kinerja proses. Pada penelitian sebelumnya yang menggunakan HOMER untuk 

mensimulasikan potensi kotoran sapi menjadi energi listrik telah di lakukan namun tidak 

memperhitungkan atau mengkaji pada setiap proses yang terjadi di dalam tangki digester [12].  

Dari permasalahan diatas maka perangkat lunak MATLAB dapat digunakan untuk 

memprediksi produksi biogas lebih akurat dan perangkat lunak Homer dapat digunakan 

sebagai simulator untuk mengkonversi biogas menjadi energi listrik dengan skenario yang 

diinginkan. Sehingga dapat meningkatkan akurasi prediksi hasil lebih mengambarkan keadaan 

sesungguhnya serta tidak perlu menanggung resiko melakukan percobaan terhadapa sistem 
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yang sedang berjalan . Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ 

Pemodelan Potensi Kotoran Sapi Sebagai Bahan Baku Pembangkit Listrik Tenaga 

Biogas di Provinsi Riau”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemodelan potensi kotoran sapi di Provinsi Riau yang dapat dikembangkan 

menjadi biogas? 

2. Bagaimana potensi dan pemanfaatan biogas sebagai pembangkit listrik dari limbah 

kotoran sapi? 

3. Bagaimana aspek teknis dan ekonomi yang diterapkan dalam pemanfaatan kotoran sapi 

menjadi energi listrik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisa pemodelan potensi biogas yang dihasilkan dari limbah 

kotoran sapi 

2. Mengetahui dan menganalisa pemanfaatan biogas yang dihasilkan dari limbah kotoran 

sapi menjadi energi listrik. 

3. Mengetahui dan menganalisa aspek teknis dan ekonomi berdasarkan pemodelan 

potensi energi listrik dari kotoran sapi. 

1.4 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:. 

1. Pada penelitian ini  pemodelan menggunakan perangkat lunak MATLAB dan 

HOMER. 

2. Penelitian ini akan difokuskan pada simulasi dengan memanfaatkan limbah kotoran 

sapi yang dilakukan dengan menggunakan sistem anaerobic digestion. 

3. Pada penelitian ini tidak membahas mengenai analisis lingkungan dan sosial  potensi 

energi listrik dari kotoran sapi. 

4. Analisa potensi energi listrik dari biogas tidak dilakukan melalui eksperimen tetapi 

berdasarkan pendekatan literatur. 
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5. Analisa ekonomi yang akan di evaluasi adalah model ekonomi yang terdapat pada 

perangkat lunak HOMER. 

6. Penelitian akan menggunakan data sekunder dari pemerintah Provinsi Riau. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada 

pemerintah Provinsi Riau dalam pengolahan dan pengoptimalan pemanfaatan limbah 

kotoran sapi. 

2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

3. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk merealisasikan 

pembangunan PLTBg berbahan baku kotoran sapi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

 Sebelum melakukan penelitian ini, perlu dilakukan studi literatur yang bertujuan untuk 

mencari rujukan dan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Rujukan 

ini didapatkan dari jurnal, buku ataupun paper yang berhubungan dengan penilitian ini. 

 Penelitian mengenai pembangkit listrik tenaga biogas dengan digester tipe balon di 

peternakan Sei Temiang Batam, penelitian ini menganalisa potensi kotoran sapi untuk 

menghasilkan listrik dengan menggunakan prototype. Digester yang digunakan tipe balon 

dengan alasan instalasinya sederhana, mudah dibongkar pasang dan harga relatif murah. Hasil 

yang diperoleh dari prototype adalah dengan campuran kotoran sapi dan air dengan 

perbandingan 1:1 gas sebesar 624 liter bisa dihasilkan dari satu drum plastik yang mampu 

untuk menyalakan listrik selama 35 menit dengan kapasitas daya sebesar 700 watt [13].  

 Penelitian mengenai studi perancangan sistem pembangkit listrik berbasis biogas di 

Dusun Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta, pada penilitian ini di analisa 

perancangan pembangkit listrik tenaga biogas berbahan baku kotoran sapi sebanyak 150 ekor 

dengan dua sistem yaitu sistem pembangkit sederhana (digester-biogas-genset biogas 1.200 

Watt) yang diasumsikan beroperasi selama 24 jam dalam sehari dengan energi keluaran 

sebesar 28,8 kWh per hari dengan masukan biogas sebesar 141 m3 atau setara dengan 141.000 

liter. Sistem pembangkit kedua adalah sistem pembangkit menggunakan HOMER (Thermal-

boiler-generator bio 2 kW-converter 10kW-beban listrik) dengan energi keluaran 4,26 kWh 

per bulan. Dalam mewujudkan sistem pembangkit listrik berbasis biogas yang efisien, maka 

pada penelitian ini menggunakan perangakt lunak HOMER untuk mengoptimalkan ukuran 

pembangkit dan nilai ekonomi pembangkit dengan cakupan berupa Net Present Cost (NPC) 

sebesar Rp. 422.820.079 dan Cost Of Energy (CEO) sebesar Rp. 30.775 [14].  

Penelitian mengenai analisa pemanfaatan sampah organik kotoran sapi sebagai bahan 

baku pembangkit listrik biogas dan desain dimensi biodigester dalam perancangan PLT biogas 

di Desa Pasir Ringgit,  Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada penelitian ini 

menganalisa perancangan digester fixed dome dengan ukuran 973,5 m3 yang terdiri dari sistem 

6 digester dan sistem 3 digester. Dengan potensi kotoran sapi 10.000 kg/hari bisa 
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menghasilkan listrik hingga 7.810,65 kWh/hari. Menggunakan kapasitas generator biogas 20 

kW untuk mengaliri listrik sebanyak 105 rumah tangga. Biaya investasi dalam perancangan 

untuk sistem 6 digester yaitu Rp.3.567.254.800 dengan nilai Net Present Value (NPV) = Rp. 

102.472.120, Pay Back Period = 15 tahun, Internal Rate Of Return (IRR) = 12.5% dan Index 

Profibility (IP) = 1,05 dan biaya investasi dalam perancangan sistem 3 digester yaitu 

Rp.2.050.118.200 dengan nilai Net Present Value (NPV) = Rp. 34.814.595, Payback Period = 

17,6 tahun, Internal Rate Of Return (IRR) = 6,4% dan Index Profibility (IP) = 1,02 [10]. 

  Penelitian mengenai biogas hasil konversi limbah kotoran sapi sebagai bahan bakar 

genset untuk menghasilkan energi listrik kapasitas 0,3kWatt, pada penelitian ini menganalisa 

potensi limbah kotoran sapi menjadi biogas dengan menggunakan digester fixed dome, tujuan 

dari penelitian ini untuk mendapatkan komposisi gas metan dalam biogas perhari dan nilai 

kesetaraan bahan bakar biogas terhadap bahan bakar lain. Hasil yang diperoleh yaitu biogas  

dengan komposisi gas metan 53,33%, karbondioksida 37,46%, oksigen 0,92%, nitrogen 7,98% 

dan hydrogen 0,04%. Diketahui bahwa semakin lama proses di dalam digester maka 

komposisi gas metan pada biogas semakin meningkat, dengan kata lain kualitas biogas hasil 

konversi semakin naik. Nilai kalor 1 m3 biogas yang diproduksi setara dengan nilai kalor 0,49 

m3 natural gas. Produksi biogas perharinya berkisar 1,716 m3 dan kapasitas listrik yang 

dihasilkan 0,286 kWatt [15]. 

 Penelitian mengenai pemodelan produksi biogas pada reaktor tipe batch dengan 

menggunakan metode hamming predictor-corrector, pada penelitian ini menganalisa sebuah 

model pada proses produksi biogas dengan digester tipe batch. Jumlah biogas yang dihasilkan 

dari proses produksi biogas diprediksi dengan menggunakan model yang sudah umum 

digunakan pada proses pencernaan anerobik yaitu Anaerobic Digestion Model No 1(ADM1). 

Model ADM1 ditransformasikan ke dalam bentuk sistem persamaan differensial dan 

diselesaikan dengan metode hamming predictor-corrector. Metode ini merupakan sebuah 

metode linear dari titik titik sebelumnya. Simulasi produksi biogas dilakukan selama 120 jam 

dengan mendefinisikan konsentrasi substrat awal 500 mgCOD/L. Berdasarkan hasil simulasi, 

diketahui bahwa konsentrasi maksimal metana yang didapatkan di akhir simulasi adalah 

417,48 mgCOD/L. Selain itu, pertumbuhan mikroorganisme yang mencerna glukosa lebih 

cepat dibandingkan pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Hasil simulasi menunjukkan 
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bahwa konsentrasi awal glukosa dan mikroorganisme sangat berpengaruh terhadap konsentrasi 

metana yang dihasilkan [16] 

 Penelitian mengenai simulasi biogas dari kotoran sapi perah, pada penelitian ini 

menganalisa model simulasi pada matlab untuk produksi biogas dari kotoran sapi pada sebuah 

peternakan sapi perah di skien Norwegia. Masukan atau input pada penelitian ini 

menggunakan kotoran sapi perah yang diencerkan dengan 25% air setelah penyaringan dengan 

keluaran pupuk berkualitas tinggi dan biogas yang terdiri dari 70-75% metana yang dihasilkan 

dari fraksi cair kotoran sapi perah yang diencerkan. Model pada penelitian ini melakukan 

beberapa modifikasi berdasarkan model hill untuk simulasi produksi biogas gas metana dalam 

anaerobic digestion. Model hill yang dimodifikasi simulasikan dalam matlab menggunakan 

metode euler dan ode solver untuk mendapatkan perubahan gas metana seiring waktu. Dan 

penelitian ini juga menggunakan simulink blok fungsi editor matlab, Ketiga simulator 

memberikan kurva respons yang sama dengan waktu simulasi yang berbeda [17].  

 Penelitian mengenai pemodelan dan simulasi anaerobik kotoran ternak menjadi biogas, 

penelitian ini membuat dan menganalisa suatu model produksi biogas dari kotoran ternak yang 

bertujuan untuk mengembangkan metode untuk menguji pencernaan pupuk dan air limbah 

untuk biogas. Model yang dibuat melakukan beberapa penambahan dari model dasar 

anaerobic digestion no 1 (ADM1), pemodelan dilakukan menggunakan Matlab dengan 

mengimplementasikan seluruh persamaan dan paramater Hasil dari penelitian ini adalah model 

baru yang dapat digunakan untuk mensimulasikan produksi biogas dari kotoran ternak, model 

yang dibuat dapat dijadikan panduan untuk mensimulakan produksi biogas pada khasus 

tertentu [11]. 

 Penelitian mengenai pemodelan dan simulasi produksi biogas berdasarkan pencernaan 

anaerobik tanaman energi dan pupuk kandang, penelitian ini membuat suatu model anaerobic 

digestion untuk meningkatkan akurasi memprediksi dinamika anaerobic digestion untuk 

tanaman dan kotoran ternak. Model dikalibrasi menggunakan set data eskperimen dalam 

proses batch yang merupakan mono-fermentasi ailase jagung. Selanjutnya, konsep itu 

divalidasi oleh data eksperimen dimana jagung silase itu dicerna dan diuji selama dua puluh 

delapan hari dalam kontinyu skala pilot fermentor biogas pada beban bahan baku terputus-

putus. Model yang dihasilkan secara akurat memprediksi dinamika laju aliran CH4 (metana) 

dan konsentrasi asam karboksilat rantai pendek mengalir. Setelah itu, model kalibrasi 
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dilakukan dengan menggunakan ADM1 (Anaerobic Digestion Model no 1) untuk rumput 

silase dan kotoran ternak. Model dikalibrasi secara tepat memprediksi anaerobic digestion dari 

subtract untuk tingkat aliran biogas dan metana, dan dinamika konsentrasi volumetric dari 

biomassa, rantai asam karboksilat, karbon anorganik, bahan organik, dan nilai-nilai pH. 

Pemodelan proses pada penilitian ini menggunakan Matlab [18]. 

 Berdasarkan dari beberapa penelitan yang telah dilakukan untuk perhitungan produksi 

biogas menggunakan persamaan matematis berdasarkan potensinya saja dan dihitung secara 

manual. Beberapa penelitian yang mendukung, telah melakukan perhitungan produksi bogas 

dengan mengadaptasi keadaan sesungguhnya yang diimplementasikan setiap proses 

pembentukan biogas kedalam persamaan differensial yang penyelesaiannya menggunakan 

simulator Matlab. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada pada perhitungan produksi 

biogas. Penulis menawarkan suatu pemodelan dan simulasi dalam memproduksi biogas dan 

potensi energi listrik dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi Simulasi pada penelitian ini 

tidak hanya mengkaji dari aspek produksi biogas saja, tetapi juga melibatkan potensi energi 

listrik yang dihasilkan dari biogas sekaligus juga menganalisa dalam aspek teknis maupun 

aspek ekonominya. Dengan menggunakan pemodelan dan simulasi, maka penulis dapat 

melakukan percobaan pada situasi yang kompleks, hemat biaya, hemat waktu dan fokus pada 

karakteristik penting permasalahan dibandingkan dengan cara manual (trial-and-error) kurang 

efektif, dan menghabiskan waktu. Selain itu, pemodelan dan simulasi juga berguna untuk 

menganalisa kinerja sistem. 

2.2  Kotoran Sapi 

2.2.1 Pengertian Kotoran Sapi 

 Kotoran sapi merupakan hasil pencernaan berupa limbah dari sapi yang memiliki 

warna yang bervariasi dari kehijauan hingga kehitaman, tergantung makanan yang dimakan 

oleh sapi. Setelah terpapar udara, warna dari kotoran sapi cenderung menjadi gelap. Kotoran 

sapi adalah limbah dari proses pencernaan sapi yang bersifat padat dan dalam proses 

pembuangannya sering tercampur dengan urin dan gas, seperti metana dan amoniak. 

Kandungan unsur hara dalam kotoran sapi bervariasi tergantung pada keadaan tingkat 

produksinya, jenis, jumlah konsumsi pakan, dan individu ternak sendiri [19]. Komposisi 

kotoran sapi yang umumnya telah diteliti dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Komposisi Kotoran Sapi [20]. 

Senyawa Persentase 

Hemisellulosa 18,6 % 

Selulosa 25,2% 

Lignin 20,2% 

Protein 14,9% 

Debu 13% 

 

Spesifikasi kotoran sapi yang dihasilkan dari sapi dengan bobot 635 kg, besarnya 

padatan total (TS) umumnya dapat juga diperkirakan sekitar 10-15% dari massa kotoran awal. 

Sedangkan besarnya padatan volatil dapat diperkirakan sebesar 8-10% dari massa kotoran 

awal [21]. 

Tabel 2.2 Spesifikasi Kotoran Sapi Dengan Bobot Total 635 kg [21]. 

Spesifikasi Sapi dengan bobot 635 kg 

Kotoran  50,8 kg 

Kotoran 51,1 liter 

Padatan total (total solid, TS) 6,35 kg 

Padatan Volatil (volatile solid, VS) 5,4 kg 

 

2.2.2 Potensi Limbah Kotoran Sapi 

 Usaha peternakan sapi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang tersebar 

di beberapa daerah. Usaha peternakan sapi memerlukan kondisi geografis yang ideal untuk 

keberlangsungan hidup sapi. Provinsi Riau memiliki kondisi iklim tropis basah yang bagus 

untuk budidaya peternakan sapi terbukti dengan data statistik BPS (badan pusat statistik) 

Provinsi Riau, pada tahun 2012 jumlah ternak sapi di Provinsi berjumlah 49.763 ekor di tahun 

2017 meningkat menjadi 54.034 ekor [4].  

Kotoran sapi merupakan bahan baku potensial dalam pembuatan biogas karena 

mengandung pati dan lignoselulosa. Biasanya, kotoran sapi dimanfaatkan sebagai pupuk dan 

sisanya digunakan untuk memproduksi gas metana menggunakan proses anaerob. Kotoran 
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sapi adalah biomassa yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Biomassa yang 

mengandung karbohidrat tinggi akan menghasilkan gas metana yang rendah dan CO2 yang 

tinggi, jika dibandingkan dengan biomassa yang mengandung protein dan lemak dalam jumlah 

yang tinggi. Secara teori, produksi metana yang dihasilkan dari karbohidrat, protein, dan 

lemak berturut-turut adalah 0,37 ; 1,0 ; 0,58 m3 CH4 per kg bahan kering organik. Kotoran 

sapi mengandung ketiga unsur bahan organik tersebut sehingga dinilai lebih efektif untuk 

dikonversi menjadi gas metana.  

Salah satu cara menentukan bahan organik yang sesuai untuk menjadi bahan masukan 

sistem biogas adalah dengan mengetahui perbandingan karbon (C) dan nitrogen (N) atau 

disebut rasio C/N. Beberapa percobaan yang telah dilakukan oleh ISAT menunjukkan bahwa 

aktivitas metabolisme dari bakteri metanogenik akan optimal pada nilai rasio C/N sekitar 8-20 

[22]. 

2.3 Biogas 

 Biogas merupakan gas yang dihasilkan melalui proses anaerobik (tanpa oksigen) 

dimana molekulnya adalah karbon kompleks yang terkandung dalam bahan organik 

didegradasi menjadi molekul dengan struktur yang lebih sederhana termasuk di dalamnya 

CH4 dan CO2. Indonesia sebagian besar memanfaatkan biogas untuk memasak ataupun 

memanaskan saja, padahal biogas yang mengandung bahan utama metana (CH4) dapat 

digunakan untuk bahan bakar dalam pembangkit listrik karena mempunyai nilai kalor yang 

cukup besar yaitu sebesar 23.880 BTU/lbm [23].  

Biogas dihasilkan ketika mikroorganisme, khususnya bakteri menurunkan kadar zat 

organik tanpa udara atau kondisi anaerob. Dibandingkan dengan udara, biogas sekitar 20% 

lebih ringan dan memiliki temperatur nyala antara 650o C sampai dengan 750o C. Biogas 

merupakan gas yang tidak berbau, tidak memiliki warna dan terbakar dengan warna bara biru 

yang mirip dengan liquid petroleum gas (LPG). Biogas terbakar dengan efisiensi 60% dalam 

tungku biogas konvensional dan nilai kalori sebesar 20 MJ/NM3. Volume biogas biasanya 

dinyatakan dengan satuan normal meter per kubik (Nm3) yaitu volume gas pada suhu 0oC dan 

tekanan atmosfer. Biogas terdiri atas 50% sampai dengan 75% metana (CH4), 25% sampai 

dengan 45% karbon dioksida (CO2) dan sejumlah kecil zat lain. Adapun komposisi biogas 

adalah sebagai berikut [24].  
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Tabel 2.3. Komposisi1Biogas [24]. 

Unsur Rumus Konsentrasi (Volume %) 

Metana CH4 50-75 

Karbon dioksida CO2 25-45 

Uap air H2O 2-7 

Oksigen O2 <2 

Nitrogen N2 <2 

Hidrogen Sulfida H2S <2 

Amonia NH3 <1 

Hidrogen H2 <1 

 

 Nilai kalor biogas dipengaruhi dari nilai kandungan CH4 yang terdapat dalam biogas.. 

Massa jenis biogas sedikit lebih tinggi dari masa jenis udara, jika dibakar biogas mempunyai 

kecepatan maksimum yang rendah, yaitu sekitar 0,25 m/s. Biogas memiliki perbedaan dengan 

gas alam maupun gas kota. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel 2.4 [21].  

Tabel 2.4 Perbandingan Sifat Biogas, Gas Alam, dan Gas Kota [21]. 

Parameter 
Biogas 

(60% CH4) 

Gas 

Alam 

Gas 

Kota 

Nilai kalor bawah (MJ/m3) 21,48 36,14 16,1 

Massa jenis (Kg/m3) 1,21 0,82 0,51 

Indeks Wobbe bawah (MJ/m3) 19,5 39,9 22,5 

Kecepatan penyalaan maksimum (m/s) 0,25 0,39 0,70 

Kebutuhan udara teoritis (m3 udara/m3 gas) 5,71 9,53 3,83 

Konsentrasi maksimum CO2 dalam 

cerobong (vol%) 

17,8 11,9 13,1 

Titik embun (oC) 60-160 59 60 
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2.4 Proses Pembentukan Biogas 

 Pembentukan biogas terjadi berdasarkan prinsip kimia yaitu terjadinya fermentasi dari 

karbohidrat, lemak, dan protein oleh bakteri metan yang tidak tercampur udara atau dengan 

disebut dengan proses anaerobic digestion. Satu gram dari bahan selulosa akan menghasilkan 

825 cm3 gas tekanan atmosfer. Satu gram lemak menghasilkan 1,25 liter biogas pada tekanan 

atmosfer [5].  

Proses pembentukan gas metan secara anaerobic digestion melibatkan interaksi 

kompleks dari beberapa bakteri yang berbeda, protozoa1maupun jamur. Beberapa bakteri yang 

berperan yaitu, bacteroides, clostridium butyrinum, escericia coli dan  bakteri usus lainnya, 

yaitu methanobacterium, dan methanobacillus. Dua bakteri ini merupakan bakteri utama 

penghasil metan dan dapat hidup secara kondisi anaerob. Proses fermentasi biasanya 

memerlukan waktu 7 sampai dengan 10 hari dengan suhu optimum 35oC dan pH optimum 

antara 6,4-7,9. Secara umum proses pembentukan biogas adalah: 

Cx Hy Oz + (x- 
1

4
 y-

1

2
 z) H2O           (

1

2
 x- 

1

8
 y+ 

1

4
 z) CO2 + (

1

2
 x- 

1

8
 y+ 

1

4
 z) CH4    (2.1) 

 Dalam pembentukan biogas adapun prosesnya terdiri atas tahap hidrolisis pengasaman 

(asidifikasi), dan tahap metanogenesis [21]. 

 
Gambar 2.1. Tahapan Pembentukan Biogas [21]. 
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2.4.1 Hidrolisis 

 Pada tahap hidrolisis ini merupakan penguraian bahan-bahan1organik yang komplek 

menjadi sederhana, perubahan struktur bentuk polimer menjadi bentuk monomer yang berupa 

senyawa tak terlarut dengan berat molekul yang lebih ringan. Lipida berubah menjadi asam 

lemak rantai panjang1dan gliserin, polisakarida menjadi gula (mono dan disakarida), protein 

menjadi asam amino dan asam nukleat, menjadi purin dan purimidin. Konversi lipid terjadi 

lambat dibawah suhu 20o C. Proses hidrolisis membutuhkan mediasi exo-enzim yang di 

ekskresi oleh bakteri fementatif. Hidrolisis molekul kompleks dikatalisasi oleh enzim ekstra 

seluler seperti sellulase, protease, dan lipase [5].   

(C6H10O5)n + nH2O   n(C6H12O6)       (2.2) 

Selulosa   Glukosa  

2.4.2 Pengasaman (Asidifikasi) 

 Pada tahapan pengasaman ini, bakteri akan merubah polimer1sederhana hasil dari 

hidrolisis menjadi asam asetat (CH3COOH), hidrogen (H2), dan karbon dioksida (CO2). Untuk 

mengubah menjadi asam asetat, bakteri memerlukan oksigen dan karbon yang terdapat dalam 

larutan. Tahapan ini dilakukan oleh1bakteri obligat anaerob dan sebagiannya adalah bakteri 

anaerob fakultatif. Bakteri ini adalah bakteri anaerob yang1bisa tumbuh dengan keadaan asam 

yaitu pH 5,5-6,5 yang bekerja dengan optimum pada temperatur sekitar 30o C. Asam asetat 

sangat dibutuhkan yang selanjutnya akan digunakan oleh mikroorganisme untuk pembentukan 

gas metan. Selain itu untuk terjadinya metabolisme secara merata diperlukan percampuran 

dengan konsentrasi air >60% [5].  

(C6H12O6)n + nH2O    CH3CHOHCOOH    (2.3) 

Glukosa     Asam laktat  

(C6H12O6)n + nH2O    CH3CH2CH2COOH + CO2 + H2  

Glukosa    Asam butirat  

(C6H12O6)n + nH2O    CH3CH2OH + CO2  

  Glukosa     Etanol    
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2.4.3 Asetogenesis 

 Tahapan asetogensis ini merupakan tahap lanjutan dari tahap asidifikasi, pada tahapan 

ini sekitar dari 79% COD diubah menjadi asam asetat. Pembentukan asetat bergantung pada 

kondisi oksidasi bahan organiknya yang biasanya disertai dengan1pembentukan CO2 dan 

hydrogen. Etanol, asam butirat dan asam laktat diubah menjadi asam asetat oleh bakteri 

asetogenetik. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut [5]: 

4H2 + CO2     2H2O + CH4    (2.4)  

CH3CH2OH1+ CO2    CH3COOH + CH4  

CH3COOH + CO2    CO2 + CH4  

CH3CH2CH2COOH + 2H2 + CO2  CH3COOH + CH4  

2.4.4 Metanogenesis  

 Tahapan metanogenesis ini merupakan tahap terbentuknya metana dan karbon 

dioksida. Metana dihasilkan dari asam asetat atau dari1reduksi karbondioksida oleh bakteri 

asetotropik dan hidrogenotropik dengan menggunakan hidrogen. Bakteri penghasil metan 

memiliki kondisi atmosfer yang sesuai akibat proses bakteri penghasil asam. Asam yang 

dihasilkan bakteri pembentuk asam akan digunakan untuk bakteri penghasil metan. Pada 

tahapan ini senyawa dengan berat molekul rendah didekomposisi1oleh bakteri metanogenetik 

menjadi senyawa dengan berat molekul tinggi. [25].  

2.5 Parameter Proses Pembentukan Biogas 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme sangat berperan dalam menentukan 

kecepatan proses pembentukan1biogas, diantaranya adalah temperatur, pH, nutrisi, konsentrasi 

padatan, volatile solid, konsentrasi substrat, lama proses pencernaan, pengadukan bahan 

organik serta pengaruh tekanan. Berikut ini adalah pembahasan tentang faktor-faktor tersebut : 

1. Temperatur 

Ada tiga kondisi1digestifikasi anaerobik berdasarkan suhu digesternya, antara lain: 

1. Kondisi Psikoprilik 

Pada kondisi1ini1suhu digester antara 10-180oC, dan sampah organik cair 

terdigestifikasi selama130-52 hari. 
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2. Kondisi Mesopilik 

Pada Kondisi1ini suhu1digester1antara 20-450oC, dan sampah organik cair 

terdigestifikasi selama 18-28 hari.1Dibandingkan digester kondisi1termopilik, 

digester kondisi mesopilik pengoperasiannya1lebih mudah, tapi biogas yang 

dihasilkan lebih sedikit dan volum digester lebih1besar. 

3. Kondisi Termopilik 

Pada kondisi ini suhu1digester antara 50-700oC, dan sampah organik cair 

terdigestifikasi1selama 11-17 hari.Pada1kondisi termopilik menghasilkan banyak 

biogas, tetapi biaya investasinya tinggi dan1pengoperasiannya rumit. 

 

Gambar 2.2. Representatif Grafik Suhu Anaerobic Digestion [26].  

 Temperatur yang optimal untuk pencernaan anaerob1ialah temperatur 

30-35 °C. Kisaran temperatur ini mengkombinasikan kondisi terbaik untuk 

pertumbuhan bakteri dan produksi gas metana didalam digester dengan1lama 

proses yang pendek. Pada temperatur 35°C akan mencerna massa bahan yang 

sama akan dicerna dua kali lebih cepat dibanding temperatur 15 °C dan 

menghasilkan hampir 15 kali lebih banyak gas pada waktu proses yang sama. 

Seperti halnya proses secara biologi tingkat produksi gas metana bertambah 

untuk tiap kenaikan temperatur sebesar110-15 °C. Dengan kata lain jumlah 

total dari gas yang diproduksi pada jumlah bahan yang tetap meningkat seiring 

dengan meningkatnya temperatur [27].  
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2. Derajat Keasaman (pH) 

Pada dekomposisi anaerob, pH merupakan faktor yang mempengaruhi mikroba 

sehingga jika pH di dalam digester tidak sesuai dengan rentang pH yang dianjurkan 

maka mikroba tidak dapat tumbuh dengan maksimum. Bahkan dapat menyebabkan 

kematian mikroba yang pada akhirnya akan menghambat produksi gas metana. 

Bakteri-bakteri anaerob membutuhkan pH optimal antara 6,2 – 7,6, tetapi pH yang 

terbaik1adalah 6,6 – 7,5. Pada awalnya media mempunyai pH ± 6 selanjutnya naik 

sampai 7,5. Bila pH lebih kecil1atau lebih besar maka akan mempunyai sifat toksik 

terhadap bakteri metanogenik. Ketika proses anaerob sudah1berjalan menuju 

pembentukan biogas, pH berkisar 7-7,8. Pengontrolan pH secara alamiah dilakukan 

oleh ion NH4 + dan HCO3 -. Ion-ion ini akan berperan menentukan besarnya pH [28]. 

3. Faktor Konsentrasi Padatan (Total Solid Content/TS) 

Total solid content merupakan jumlah material padatan yang terdapat dalam 

limbah pada bahan organik selama proses digester terjadi, yang mengindikasikan laju 

penghancuran/pembusukan material padatan limbah1organik. Konsentrasi yang ideal 

padatan untuk memproduksi biogas adalah 7-9% kandungan kering, kondisi ini dapat 

membuat proses digester anaerob berjalan dengan baik. Perlu diperhatikan bahwa 

konsentrasi TS hendaknya dijaga tidak lebih dari 15% karena akan 

menghambat1metabolisme. Pada saat memasukkan material organik ke dalam 

biodigester harus ditambahkan sejumlah air, fungsi air disini selain untuk 

mempertahankan TS < 15%, juga untuk mempermudahkan proses pencampuran, 

proses mengalirnya material organik ke dalam biodigester dan untuk 

mempermudah1aliran gas yang terbentuk di bagian bawah dapat mengalir ke bagian 

atas biodigester [21]. 

4. Volatile Solids (VS) 

VS atau volatile solids merupakan bagian dari padatan TS yang berubah 

menjadi fase gas pada tahap asidifikasi dan1metanogenesis1sebagaimana dalam proses 

fermentasi limbah organik. Dalam pengujian skala1laboratorium, berat saat bagian 

padatan bahan organik hilang terbakar pada proses1gasifikasi pada1suhu 538 oC 

disebut volatile solid. Berikut ini adalah tabel kompenen padatan volatile (VS)   

 



 

   II-13 

 

Tabel 2.5 Komponen Padatan Volatile Solid [21]. 

Komponen %TS 

Selulosa 31,0 

Hemiselulosa 12,0 

Lignin 12,2 

Kanji 12,5 

Protein 12,5 

Eter 2,6 

Amonia 0,5 

Asam 0,1 

Total 83,4 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas komponen dari volatile solids (VS) secara umum 

terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, kanji, protein, eter, amonia dan1asam. 

Besarnya VS adalah sekitar 83,4% TS. Dengan memperhitungkan bahwa TS dari 

kotoran1hewan tidak jauh dari 10%, maka dalam biodigester perlu ditambahkan 

beberapa sisa makanan hewan selain mengandung C/N tinggi juga1mempunyai potensi 

produksi biogas yang tinggi karena mengandung TS yang tinggi [21]. 

5. Lama Proses Pencernaan 

Lama proses pencernaan (Hydraulic Retention Time) atau HRT adalah jumlah 

waktu (dalam hari) proses pencernaan/digesting pada tangki anaerob terhitung mulai 

dari pemasukan bahan organik sampai dengan proses awal1pembentukan biogas dalam 

digester anaerob. Dari pembetukan biogas secara keseluruhan HRT meliputi 70-80% 

dari total waktu. Total waktu HRT sangat tergantung dari jenis bahan organik dan 

perlakuan terhadap bahan organik sebelum dilakukan proses pencernaan/digester. Jika 

terlalu banyak1volume bahan yang dimasukkan (overload) maka mengakibatnya lama 

pengisian menjadi terlalu singkat, bahan baku akan terdorong keluar sedangkan gas 

masih diproduksi1dalam jumlah yang sedikit. 

 

 



 

   II-14 

 

6. Rasio Carbon Nitrogen (C/N) 

Proses anaerobik akan optimal jika diberikan bahan makanan yang 

mengandung karbon dan nitrogen secara1bersamaan. Karbon dibutuhkan untuk 

mensuplai energi sedangkan nitrogen dibutuhkan untuk1membentuk struktur sel 

bakteri. Rasio C/N menunjukkan perbandingan jumlah dari kedua elemen tersebut. 

Pada bahan yang memiliki jumlah karbon 15 kali dari jumlah1nitrogen akan memiliki 

C/N ratio 15 berbanding 1. C/N ratio dengan nilai 30 (C/N = 30/1 atau karbon 30 kali 

dari jumlah nitrogen) merupakan proses pencernaan pada tingkat yang optimum, bila 

kondisi yang lain1juga mendukung. Proses akan berjalan lambat jika terlalu banyak 

karbon, karena nitrogen akan habis terlebih dahulu. Sebaliknya bila nitrogen terlalu 

banyak (C/N ratio rendah; misalnya 30/15) maka karbon akan habis lebih dulu dan 

proses fermentasi1berhenti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 

metabolisme dari bakteri methanogenik akan1optimal pada nilai rasio C/N sekitar 8-20 

[28]. Berikut ini adalah1tabel yang menunjukkan rasio C/N beberapa material organik 

yang umum digunakan: 

Tabel 2.6 Rasio C/N Material Organik [29]. 

Bahan Mentah  C/N Ratio 

Kotoran manusia1 8 

Kotoran kambing1 12 

Kotoran domba1 19 

Limbah jagung 60 

Limbah gandum 90 

Kotoran bebek 8 

Kotoran ayam 10 

Kotoran  ayam 10 

Kotoran babi 18 

Kotoran sapi 24 

Kotoran gajah 43 

Limbah padi 7 

Serbuk gergaji 2 
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7. Pengadukan Bahan Organik 

Pengadukan sangat bermanfaat bagi bahan yang berada di dalam digester 

anaerob berfungsi memberikan peluang material tetap bercampur1dengan bakteri dan 

membuat temperatur terjaga merata di seluruh bagian digester. Dengan pengadukan, 

akan meminimalisir potensi material yang mengendap di dasar digester, konsentrasi 

merata, dan potensi seluruh material1mengalami proses fermentasi anaerob lebih 

besar. Pada digester yang besar sistem pengaduk menjadi sangat penting. Tujuan dari 

pengadukan adalah untuk menjaga material padat tidak mengendap pada dasar 

digester. Selain itu dengan pengadukan dapat mempermudah pelepasan gas yang 

dihasilkan oleh bakteri menuju ke bagian penampung1biogas [29]. 

8. Pengaruh Tekanan 

Tekanan memiliki peranan yang penting, semakin tinggi tekanan di dalam 

digester maka semakin1rendah produksi biogas di dalam digester, terutama pada 

proses hidrolisis dan asidifikasi. Tekanan dipertahankan di antara 1.15-1.2 bar di dalam 

digester [30]. 

9. Senyawa Racun dan Penghambat 

Proses fermentasi anaerob senyawa penghambat atau inhibitor dapat dibedakan 

atas 2 jenis yaitu penghambat fisik1dan penghambat kimia. Penghambat fisik ialah 

temperatur dan penghambat kimia biasa disebut juga dengan racun diantaranya adalah 

logam berat, anti1biotik dan volatile fatty acid (VFA) [30].  

2.6 Nilai Kalor Pembakaran Biogas 

 Panas pembakaran dari1suatu bahan bakar adalah panas yang dihasilkan dari 

pembakaran sempurna bahan1bakar pada volume1konstan dalam1kalorimeter dan dinyatakan 

dalam kal/kg atau Btu/lb. Panas pembakaran dari bahan bakar biasanya dinyatakan dalam high 

heating value (HHV) dan1lower heating value (LHV). High heating value merupakan panas 

pembakaran dari bahan bakar yang di dalamnya masih1termasuk latent heat dari uap air hasil 

pembakaran. Low heating value merupakan panas1pembakaran dari1bahan bakar1setelah 

dikurangi latent heat dari uap air hasil pembakaran. Nilai kalor pembakaran yang terdapat 

pada biogas1berupa High Heating Value (HHV) dan Lower Heating Value (LHV) [30]. Nilai 

kalor pembakarannya dapat diperoleh dari Tabel 2.6 berikut : 
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Tabel 2.7 Nilai Kalor Pembakaran Biogas dan Natural Gas [30]. 

Komponen 
High Heating Value Low Heating Value 

(Kkal/m3) (Kkal/kg) (Kkal/m3) (Kkal/kg) 

Hidrogen (H2) 2.842,21 33.903,61 2.402,62 28.661,13 

Karbon Monoksida (CO) 2.811,95 2.414,31 2.811,95 2.414,31 

Natural Gas 9.165,55 12.943,70 8.320,18 11.749,33 

Gas Metana (CH4) 8.851,43 13.265,91 7.973,13 11.953,76 

 
Pada biogas dengan1kisaran normal yaitu 60-70% metana dan 30-40% karbondioksida, 

nilai kalori antara 20 – 26 J/cm3. Nilai kalori bersih dapat dihitung dari1persentase metana 

seperti berikut [27]. 

Q = k x m       (2.5) 

Keterangan : 

Q = Nilai kalor bersih (Joule/cm3) 

k =  Konstanta (0,33) 

m = Persentase metana (%)   

2.7 Digester Biogas  

Digester biogas adalah tempat dimana bahan organik diurai oleh bakteri secara anaerob 

(tanpa udara)1menjadi biogas. Digester harus dirancang sedemikian rupa sehingga proses 

fermentasi anaerob dapat berjalan dengan1baik. Pada umumnya produksi biogas terbentuk 4-5 

hari setelah digester diisi. Produksi biogas menjadi banyak1pada 20-35 hari [31]. Contoh 

digester dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.   

 
Gambar 2.3. Digester Biogas [32].  
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2.7.1 Jenis-jenis Digester Biogas  

 Digester memiliki beberapa jenis dapat dilihat1berdasarkan konstruksi, jenis aliran, 

dan posisinya terhadap permukaan tanah. Jenis digester yang dipilih berdasarkan pada tujuan 

pembuatan digester tersebut. Tujuan utamanya adalah mengurangi kotoran dan menghasilkan 

biogas yang mempunyai kandungan CH41tinggi. Dari segi konstruksi, digester dibedakan 

menjadi:  

a. Fixed Dome (kubah tetap)  

Digester jenis ini mempunyai volume1yang tidak berubah. Seiring dengan 

dihasilkannya biogas, terjadi peningkatan tekanan dalam1digester. Karena itu, dalam 

konstruksinya digester jenis kubah tetap, gas yang terbentuk akan segera dialirkan ke 

pengumpul gas di luar1reaktor. Indikator produksi gas dapat dilakukan 

dengan1memasang1indikator tekanan. Skema digester jenis kubah dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4. Digester Tipe Fixed Dome [31].  

  

Digester jenis kubah tetap mempunyai kelebih dan kekurangan seperti pada 

tabel 2.8 sebagai berikut :  
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Tabel 2.8 Kelebihan dan Kekurangan Digester Jenis Kubah Tetap [31].  

Kelebihan Kekurangan 

Konstruksi sederhana dan dapat 

dikerjakan dengan mudah 

Bagian dalam digester tidak terlihat 

(khususnya yang dibuat di dalam tanah) 

sehingga kebocoran tidak terdeteksi 

Biaya kontruksi rendah Tekanan gas berfluktuasi dan bahkan 

fluktuasinya sanggat tinggi 

Tidak terdapat bagian yang bergerak Temperatur digester rendah 

Dapat dilihat dari material yang tahan 

karat 

 

Umurnya panjang  

Dapat dibuat didalam tanah sehingga 

muat tempat 

 

 

b. Floating Dome (Kubah Apung) 

Pada digester tipe ini terdapat bagian yang reaktor yang dapat1bergerak seiring 

dengan kenaikan tekanan reaktor. Pergerakan bagian kubah dijadikan indikasi bahwa 

produksi biogas sudah mulai1atau sudah terjadi. Biogas1yang bergerak juga berfungsi 

sebagai pengumpul1biogas. Dengan model ini tekanan gas  berfluktuasi, pada reaktor 

biodigester jenis kubah tetap dapat diatasi sehingga tekanan gas menjadi1konstan. 

Kelemahanya adalah memerlukan teknik khusus untuk membuat tampungan gas 

bergerak seiring naik atau turunnya produksi gas. Kelemahan lainnya adalah harganya 

relatif mahal karena membuthkan material dari tampungan gas yang dapat bergerak 

harus mempunyai sifat tahan1korosi. Contoh digester tipe floating dome dapat dilihat 

pada gambar 2.5 berikut ini.  

 
Gambar 2.5. Digester Floating Dome ( Kubah Apung) [31].  



 

   II-19 

 

Berdasarkan aliran bahan baku untuk reaktor biogas, digester dibedakan 

menjadi : 

1. Bak (Batch) 

Pada digester tipe bak, bahan baku1ditempatkan di dalam suatu wadah atau bak 

dari sejak awal hingga selesainya proses digestion. Digester jenis ini umumnya 

digunakan pada tahap eksperimen1untuk mengetahui potensi gas dari limbah 

organik atau digunakan pada kapasitas biogas1yang kecil.  

2. Mengalir (Continous)  

Untuk digester jenis mengalir, aliran bahan1baku1dimasukkan dan residu 

dikeluarkan pada selang waktu tertentu. Lamanya1bahan1baku berada dalam 

reaktor digester disebut waktu retensi (retention time/RT).  

Berdasarkan segi tata letak penempatan, digester dibedakan menjadi :  

1. Seluruh digester diatas permukaan tanah  

Digester jenis ini sesuai dengan namanya seluruh digester berada di atas 

permukaan tanah, biasanya digester jenis ini dibuat dari tong-tong bekas 

minyak1tanah atau aspal. Kelemahan tipe ini adalah volume yang kecil, 

sehingga biogas yang dihasilkan juga sedikit. Kelemahan lain adalah 

kemampuan material yang rendah untuk menahan korosi sehingga tidak 

akan tahan1lama. Untuk skala yang besar,1digester jenis ini juga 

memerlukan luas lahan1yang besar juga. 

2. Sebagian tangki biogas diletakkan dibawah permukaan tanah.  

Digester ini dibuat dari campuran semen, pasir, kerikil dan kapur yang 

dibentuk seperti sumur dan ditutup dari1plat baja atau konstruksi semen. 

Volume tangki dapat dibuat sesuai kebutuhan untuk skala besar ataupun 

skala kecil. Kelemahan pada sistem ini jika ditempatkan pada daerah yang 

memiliki suhu dingin (rendah) suhu dingin yang diterima plat baja 

merambat ke1bahan baku biogas, yang otomatis temperatur juga akan 

menurun sehingga memperlambat proses bekerjanya bakteri. 

3. Seluruh tangki digester diletakkan dibawah permukaan tanah.  

Model ini merupakan model yang paling1banyak di Indonesia, dimana 

seluruh instalasi digester dibuat1di dalam tanah dengan konstrksi 



 

   II-20 

 

permanen. Selain dapat menghemat tempat lahan, pembuatan digester di 

dalam tanah juga berguna mempertahankan1suhu digester stabil dan 

membantu pertumbuhan bakteri methanogen. Kekurangannya, jika terjadi 

kebocoran gas dapat menyulitkan1untuk memperbaikinya [31].  

2.8 Persamaan-persamaan Pembentukan Biogas. 

Berikut ini beberapa1persamaan yang menentukan proses pembentukan biogas dari 

fermentasi limbah organik pada digester anaerob [33] : 

1. Persamaan Lama Waktu Penguraian  

Secara1teoritis merupakan waktu material organik berada di dalam tangki 

digester. Saat proses ini terjadi1pertumbuhan bakteri anaerob pengurai, proses 

penguraian matrial organik, dan stabilasi pembentukan biogas menuju kepada kondisi 

optimumnya. Secara keseluruhan, lama waktu penguraian (Hydraulic Retention Time) 

atau HRT mencakup 70%-80% dari keseluruhan waktu1proses pembentukan biogas 

jika siklus pembentukan biogas berjalan ideal yakni, 1 kali proses pemasukan matrial 

organik langsung memperoleh biogas sebagai1proses akhirnya tanpa pemasukkan 

material organic lagi. HRT dapat dirumuskan menjadi persamaan berikut:  

HRT (days) =
Volume Digester (m3)

Laju Penambahan Bahan Organik Harian (
m3

day
)
   (2.6)  

Bila material padatan kering DM (Dry Matery)  atau disebut juga Total Solid 

(TS) berkisar 4-12 %, maka waktu penguraian optimum (Optimum Retention Time) 

berkisar 10-151hari. Bila nilai DM lebih besar dari1nilai persentasi matrial padatan 

kering di atas, berarti matrial organik memiliki1konsentrasi lebih padat sehingga lama 

waktu penguraiain menjadi spesifik, sehingga1berlaku persamaan lama waktu 

penguraian spesifik (specific retention time) atau SRT berikut:  

SRT  =
Masa Padatan Organik dalam Digester Anaerob (kg)

Laju Penambahan Bahan Organik Harian (
kg

day
)

    (2.7)  
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Untuk bahan organik1spesifik seperti diatas, laju penambahan limbah organik    

(Spesific Loading Rate) atau SLR dapat diketahui sebagai berikut :  

SLR =
(kg ODM)

(m3−day)
 = 

Bahan Organik yang Ditambahkan (kg
ODM

day
)

Volume Digester (m3)
  (2.8)  

Kedalaman tangki digester1sangat mempengaruhi nilai SLR dan bila parameter 

lain dapat dijaga pada kondisi ideal, nilai1optimum SLR didapat berkisar 3-6 kg 

ODM/m3-day. 

2. Persamaan Produksi Biogas Spesifik 

Produksi Biogas Spesifik (Specific Biogas Production) atau SBP1merupakan 

nilai indikator efisiensi digester. Kondisi minimal 1,5 dan target ideal bernilai 2,5. 

SBP (day-1) = 
Produksi Biogas (𝑚3/day)

Volume Digester(𝑚3)
     (2.9)  

3. Persamaan Produksi Gas Metan Spesifik 

Produksi Metan1Spesifik (Specific Methane Production) atau SMP, 

berhubungan dengan total energi yang diproduksi terhadap potensi energi yang 

dimiliki limbah organik (feedstock). Untuk1limbah organik dari tumbuhan/biji-bijian 

bernilai energi antara 0.3 – 0.4 (%) dan untuk beberapa jenis kotoran hewan dapat 

bernilai sampai 0.8%. 

SMP (𝑚3CH4/kg ODM) = 
Volume Gas (𝑚3/day)

Laju Penambahan Bahan Organik (kg ODM/day)
          (2.10)  

2.9 Konversi Energi Biogas Menjadi listrik  

Konversi energi biogas untuk pembangkit1tenaga listrik bisa dilakukan dengan 

menggunakan beberapa teknologi yaitu, gas turbine, microturbines dan Otto Cycle Engine. 

Pemilihan teknologi ini sangat dipengaruhi potensi biogas yang1ada seperti konsentrasi gas 

metan maupun tekanan biogas, kebutuhan beban dan ketersediaan dana yang ada [33].  

Dalam buku renewable energy conversion, transmsision and storage karya Bent 

Sorensen, bahwa 1 Kg gas methane setara1dengan 6,13 x 107 J, sedangkan 1 kWh setara 

dengan 3,6 x 107 Joule. Untuk massa jenis gas1metan 0,656 kg/m3, sehingga 1 m3 gas metane 
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menghasilkan energi1listrik sebesar 11,17 kWh. Maka dapat di1asumsikan potensi konversi 

biogas menjadi energi listrik sebagai berikut [34] :  

W = CH4 x 11,17 kWh             (2.11) 

 

Keterangan : 

W = Energi listrik yang dapat dihasilkan (kWH) 

CH4 = Metana (M3) 

Tabel 2.9 Konversi Energi Gas Metan Menjadi Energi Listrik [34] 

Jenis Energi Setara Energi 

1 kg Gas Metan 6,13 x 107 J 

1 kWh 3,6 x 106 J 

Jenis Energi Setara Energi 

1 m3 Gas Metan Massa Jenis 

Gas Metan adalah 0,656 

Kg/m3 

4,0213 x 107 J 

1 m3 Gas Metan 11,17 kWh 

  

2.10 Generator Biogas  

Generator set biogas atau dikenal dengan istilah genset biogas merupakan sebuah alat 

yang memiliki dua komponen utama yaitu mesin penggerak dan generator yang menggunakan 

bahan bakar biogas untuk menghasilkan energi1listrik. Mesin penggerak ini bisa digerakkan 

karena adanya pembakaran bahan bakar gas di dalamnya yang kemudian digunakan untuk 

menghasilkan energi mekanik. Dengan adanya1energi1mekanik yang dikopel dengan 

generator, maka terjadilah konversi energi mekanik menjadi energi listrik [14].  
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Gambar 2.6. Genset Biogas [14]. 

Berikut ini merupakan komponen utama dari Genset Biogas:  

1. Compressor adalah pembangkit tenaga mekanik yang berfungsi untuk membangkitkan 

energi panas yang berasal dari udara atmosfer1untuk memenuhi kebutuhan proses 

pembakaran gas di dalam ruang bakar gas turbin. Dalam proses operasiannya, 

compressor ditunjang dengan alat bantu yaitu intake air filter dan inlet gate fan.  

2. Combuster adalah ruang bakar yang merupakan1pembangkit energi panas dari proses 

bahan bakar gas. Dalam proses operasiannya, combuster ditunjang dengan1alat bantu 

yaitu gas station, control system, fuel nozzle, dan ignitor system (sistem pengapian). 

3. Gas Turbin adalah pembangkit energi mekanik dari proses konversi energi panas 

menjadi energi kinetik dan selanjut menjadi energi mekanik yang mampu 

menggerakkan poros turbin dengan1massa gas1pembakaran bahan bakar. Dalam 

proses operasinya, gas turbin ditunjang dengan alat1bantu yaitu lubricating oil system, 

control oil system, turning motor, pony motor, starting motor, cooling water system, 

exhaust duck system, dan turbine supervisory instrument.  

4. Generator adalah alat untuk1mengubah energi mekanik dari poros turbin menjadi 

energi listrik. 

 

2.11 Pemodelan dan Simulasi 

2.11.1 Model 

 Model merupakan representasi sistem dalam1kehidupan nyata yang menjadi fokus 

perhatian dan pokok permasalahan yang akan diangkat. Pemodelan1didefinisikan sebagai 

proses pembentukan model dari sistem tersebut dengan menggunakan bahasa formal tertentu. 

Pengembangan suatu model dapat dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan sebagai 

berikut [35] : 
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1. Elaborasi 

Pengembangan model sebaiknya dimulai dari1yang paling sederhana 

dilanjutkan secara bertahap dielaborasi menjadi model yang representatif. 

Penyederhaan permasalahan dapat dilakukan dengan1menggunakan asumsi-asumsi 

yang diperlukan, sesuai dengan tujuan1pembuatan model. 

2. Analogi 

Pengembangan model dapat1dilakukan1dengan menggunakan prinsip-prinsip 

dan teori-teori yang sudag dikenal luas. 

3. Dinamis 

Pengembangan model bukanlah suatu1proses mekanis dan linier, sehingga 

dalam tahap pengembangannya mungkin saja terdapat proses1pengulangan.   

 Pemodelan dilakukan untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum ada teori 

mencari konfirmasi, bila telah ada teori1sebagai alat pengambilan keputusan. Keuntungan 

menggunakan model ialah dapat melakukan1percobaan pada situasi yang kompleks, hemat 

biaya, hemat waktu, dan fokus pada1karakteristik penting permasalahan [36]. Berikut ini 

merupakan jenis-jenis model : 

 

  

Gambar 2.7 Jenis-jenis Model [36]. 
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1. Model Fisik 

Model fisik terbagi menjadi dua yaitu,  

1. Model Fisik Statis 

Model fisik stasis adalah model yang skalanya di perkecil dari suatu sistem 

yang dilakukan tidak di pengangaruhi oleh waktu. 

Contoh : Seorang arsitek sebelum membangun sebuah bangunan, arsitek akan 

membuat sebuah model bangunan tersebut dalam bentuk skala kecil. 

2. Model Fisik  Dinamis 

Model fisik dinamis adalah model yang berubah seiring waktu atau fungsi 

waktu.  

Contoh : Dalam terowongan angin, model pesawat kecil (model statis) disimpan 

dan udara dihembus dengan kecepatan yang berbeda dan profil tekanan diukur 

dengan bantuan pengukur tekanan yang terdapat dalam model. Di sini kecepatan 

angina berubah seiring waktu. 

2. Model Matematis 

Model matematis adalah model dengan menggunakan permasaan matematika dari 

sistem yang diamati. Terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Model Statis Matematis, yakni model matematis dari sistem yang tidak dipengaruhi 

waktu. 

2. Model dinamis matematis, yakni model matematis dari sistem yang berpengaruh 

terhadap waktu.  

3. Model Komputer 

Model komputer merupakan perkembangan dalam pemodelan karena seluruh 

model matematis baik statis dan dinamis dapat dimodelkan secara lebih baik dan 

mudah melalui komputer.  

2.11.2 Simulasi 

 Simulasi merupakan tiruan1dari sebuah sistem dinamis dengan menggunakan model 

komputer untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja sistem. Menurut Law dan 

Kelton dalam [35], simulasi didefinisikan sebagai sekumpulan metode dan aplikasi untuk 

menirukan atau merepresentasikan perilaku1dari suatu sistem nyata, yang biasanya dilakukan 
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pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Sedangkan menurut Shannon 

dalam [35], simulasi merupakan1proses perancangan model dari1sistem nyata yang 

dilanjutkan dengan pelaksanaan eksperimen terhadap model untuk mempelajari1perilaku 

sistem atau evaluasi strategi.  

2.11.3 Struktur Dasar Model Simulasi 

 Sebelum proses pembuatan model dimulai, yang pertama dilakukan yaitu harus 

memahami tentang struktur building blok dari1mana1model tersebut dibangun. Walaupun 

model yang akan dibuat sangat kompleks, pada dasarnya struktur1dasarnya sangat sederhana. 

Setiap model umumnya akan terdiri dari beberapa unsur berikut [35] : 

1. Komponen-komponen model: yaitu merupakan entitas1yang membentuk model. 

Entitas di sini didefinisikan sebagai objek1sistem yang menjadi pokok perhatian. 

2. Variabel : yaitu nilai yang selalu1berubah. 

3. Parameter: yaitu nilai yang tetap1pada1suatu saat, tapi dapat berubah di waktu yang 

lain. 

4. Hubungan fungsional: yaitu memberikan hubungan antar komponen-komponen model. 

5. Konstrain: yaitu batasan dari masalah1yang dihadapi.  

2.11.4 Langkah – langkah Model Simulasi  

 Dalam melakukan model simulasi terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan :  

1. Pendefinisian sistem, menentukan1batasan sistem dan identifikasi variabel yang 

signifikan 

2. Formula model, yakni merumuskan1hubungan antar kompenen model. 

3. Pengambilan data, yakni identifikasi data yang diperlukan model sesuai tujuan 

pembuatannya. 

4. Pembuatan model, yakni menyesuaikan1penyusunan model dengan jenis bahasa 

simulasi yang digunakan. 

5. Verifikasi model, yakni proses pengecekkan1terhadap model apakah sudah bebas dari 

kesalahan. Dalam tahap ini perlu disesuaikan1dengan bahasa simulasi yang digunakan. 

6. Validasi Model, yakni proses pengujian1terhadap model apakah sudah sesuai dengan 

sistem nyatanya. 
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7. Skenariosasi, yaitu penyusunan skenario terhadap model. Setelah model dianggap 

valid, maka berikutnya adalah membuat1beberapa skenario atau eksperimen untuk 

memperbaiki kinerja sistem sesuai dengan keinginan. 

Secara umum jenis-jenis skenario adalah: 

1. Skenario parameter 

Dilakukan dengan mengubah nilai1parameter model, skenario jenis ini mudah 

dilakukan karena kita hanya melakukan perubahan terhadap nilai parameter model 

dan melihat dampak terhadap output. 

2. Skenario struktur 

Dilakukan dengan mengubah struktur model. Skenario jenis ini memerlukan 

pengetahuan1yang cukup tentang sistem agar struktur baru yang diusulkan dan 

dieksperimenkan dapat memperbaiki kinerja sistem. 

8. Interpretasi model, yakni proses penarikan kesimpulan1dari hasil output model 

simulasi. 

9. Implementasi, yakni penerapan model pada sistem nyata. 

10. Dokumentasi, yakni proses penyimpanan1hasil output model. 

2.11.5 Manfaat Model Simulasi 

 Model simulasi merupakan tool yang cukup fleksibel untuk1memecahkan masalah 

yang sulit untuk dipecahan atau diselesaikan dengan model matematis biasa. Model simulasi 

sangat efektif digunakan untuk sistem yang relatif kompleks untuk1pemecahan analitis dari 

model tersebut. Karena itu, manfaat yang didapat dengan menggunakan metode simulasi 

adalah sebagai tool bagi perancang sistem atau pembuat keputusan. Adapun kelebihan model 

simulasi yaitu [35] : 

1. Tidak semua1sistem dapat dipresentasikan dalam model matematis, simulasi 

merupakan1alternatif yang tepat. 

2. Dapat bereksperimen1tanpa1adanya resiko pada sistem nyata, dengan simulasi 

memungkinkan untuk melakukan percobaan terhadap sistem yang sedang berjalan 

tanpa menanggung resiko terhadapat sistem tersebut. 

3. Simulasi dapat mengestimasi1kinerja sistem pada kondisi tertentu dan memberikan 

alternatif desain terbaik  sesuai1dengan spesifikasi yang diinginkan 
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4. Simulasi memungkinkan untuk1melakukan studi jangka1panjang dalam waktu relatif 

singkat dan dapat menggunakan input data yang bervariasi. 

Adapun kekurangan model simulasi yaitu [35] : 

1. Kualitas dan analisis1model1tergantung pada si pembuat model. 

2. Hanya mengestimasi1karakteristik sistem berdasarkan masukan tertentu.  

2.12 MATLAB 

MATLAB (Matrix Laboratory) merupakan suatu program untuk analisis dan 

komputasi numerik dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang 

dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan1sifat dan bentuk matriks. Pada awalnya, 

program ini merupakan interface untuk koleksi rutin-rutin numerik1dari proyek LINPACK 

dan EISPACK, dan dikembangkan1menggunakan bahasa FORTRAN namun1sekarang 

merupakan produk komersial dari1perusahaan Mathworks, Inc.yang dalam perkembangan 

selanjutnya dikembangkan menggunakan bahasa C++ dan assembler (utamanya untuk fungsi-

fungsi dasar MATLAB). 

MATLAB telah dikembang menjadi sebuah environment pemograman yang canggih 

yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan tugas pengolahan sinyal, aljabar linier, dan 

kalkulasi matematis lainnya. MATLAB juga berisi toolbox1yang berisi fungsi-fungsi 

tambahan untuk aplikasi khusus . MATLAB bersifat extensible, dalam arti bahwa seorang 

pengguna dapat menulis fungsi baru untuk ditambahkan pada library ketika fungsi-fungsi 

built-in yang tersedia tidak dapat melakukan tugas tertentu. Kemampuan1pemrograman yang 

dibutuhkan tidak terlalu sulit jika telah memiliki pengalaman dalam pemrograman bahasa lain 

seperti C++, PASCAL, atau FORTRAN. MATLAB merupakan merk atau nama software 

yang dikembangkan1oleh Mathworks.Inc. Merupakan software yang paling efisien untuk 

perhitungan numeric berbasis matriks. Dengan demikian jika di dalam perhitungan kita dapat 

menformulasikan masalah1ke dalam format matriks maka MATLAB merupakan software 

terbaik untuk penyelesaian1numeriknya. MATLAB yang merupakan bahasa pemrograman 

tingkat tinggi berbasis pada matriks sering digunakan untuk teknik komputasi numerik, untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan operasi matematika elemen, matrik, 

optimasi, aproksimasi dan lain-lain. Sehingga Matlab banyak digunakan pada :  
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1. Matematika dan Komputansi 

2. Pengembangan dan Algoritma 

3. Pemrograman modeling, simulasi, dan pembuatan prototype 

4. Analisa Data , eksplorasi dan visualisasi 

5. Analisis numerik dan statistic  

6. Pengembangan aplikasi teknik. 

2.12.1 Lingkungan Kerja MATLAB 

1. Command Window/editor 

MATLAB command window/editor merupakan window yang dibuka 

pertama kali setiap kali MATLAB dijalankan1pada window di atas dapat dilakukan 

akses akses ke command MATLAB dengan cara mengetikkan barisan-barisan 

ekpresi MATLAB, seperti mengakses help window dan lain-lainnya. Command 

window1adalah tempat untuk menjalankan fungsi, mendeklarasikan variable, 

menjalankan proses-proses , serta melihat isi1variabel. Jika perintah-perintah yang 

sudah diketikkan dan hasil yang ditampilkan1pada layar command window akan 

disimpan maka dapat dilakukan dengan1menggunkan command diary. Command 

windows juga digunakan untuk memanggil tool MATLAB seperti editor, debugger 

atau fungsi.  

2. Current Directory 

Window ini menampilkan isi dari direktori kerja1saat menggunakan matlab. 

Kita dapat mengganti direktori ini sesuai dengan1tempat direktori kerja yang 

diinginkan. Default dari alamat direktori berada dalam folder works tempat program 

files MATLAB berada. 

3. Command History  

Window ini berfungsi untuk menyimpan1perintah-perintah apa saja yang 

sebelumnya dilakukan oleh pengguna terhadap MATLAB. 

4. Workspace  

Workspace berfungsi untuk menampilkan seluruh variabel-variabel yang 

sedang aktif pada saat pemakaian matlab. Apabila variabel berupa data matriks 

berukuran besar maka user dapat melihat isi1dari seluruh data dengan melakukan 
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double klik pada variabel tersebut.1MATLAB1secara otomatis akan menampilkan 

window “array editor” yang berisikan data pada setiap variabel yang dipilih user.  

2.12.2 Variabel Pada MATLAB 

MATLAB hanya memiliki dua jenis tipe data yaitu1numeric dan string. Dalam 

MATLAB setiap variabel akan disimpan dalam1bentuk matrik. User dapat langsung 

menuliskan variabel baru tanpa harus mendeklarasikannya terlebih dahulu1pada command 

window. Contoh pembuatan variabel pada MATLAB: 

1. Var A = 1000 ; ans var A =1000 

2. Var B = [45 2 35 45] ; ans var B = 45 2 35 45 

3. Var C = ‘test variabel’ ; varC = test variable 

Penamaan variabel pada MATLAB1bersifat1casesensitif karena itu perlu diperhatikan 

penggunaan huruf besar dan kecil pada1penamaan variabel. Apabila1terdapat variabel lama 

dengan nama yang sama maka matlab secara otomatis akan me-replace variabel lama tersebut 

dengan variabel baru yang dibuat user [37]. 

2.12.3 Operator 

Beberapa Penggunaan operator1aritmatika antara dua operand (A dan B) ditunjukkan 

pada tabel berikut ini :  

Tabel 2.10 Penggunaan Operator Aritmatika Antara Dua Operand (A dan B) [37]. 

Operasi Bentuk Aljabar Bentuk Matlab Contoh 

Perkalian A x B A * B 5*3 

Pembagian A : B A / B 8/2 

Penambahan A + B A + B 6+7 

Pengurangan A – B A – B 9-4 

Eksponensial AB A ^ B 2^3 

 

2.12.4 Fungsi Matematika Lainnya 

 Beberapa fungsi matematika lainnya yang dapat kita gunakan untuk operasi 

matematika antara lain sebagai berikut: 

1. abs(x) : fungsi untuk menghasilkan1nilai absolut dari x 

2. sign(x) : fungsi untuk menghasilkan1nilai -1 jika x<0, 0 jika x=0 dan 1 jika x>1 

3. exp(x) : untuk menghasilkan nilai1eksponensian natural, e x 
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4. log(x) : untuk menghasilkan nilai1logaritma natural x, ln x 

5. log10(x) : untuk menghasilkan nilai1logaritma dengan basis 10, x 10 log 

6. sqrt(x) : untuk menghasilkan akar dari nilai x, x  

7. rem(x,y) : untuk menghasilkan nilai1modulus (sisa pembagian) x terhadap y.  

2.12.5  SIMULINK  

Simulink merupakan fasilitas yang disediakan MATLAB1untuk mensimulasikan, dan 

analisis sistem dinamis. Simulink bisa1dengan mudah membangun model dari awal, atau 

memodifikasi model yang ada untuk1memenuhi1kebutuhan. Simulink mendukung sistem 

linier dan nonlinier, dimodelkan dalam1waktu kontinu, waktu sampel, atau hibrida dari 

keduanya. Sistem juga dapat multirate - memiliki bagian-bagian1berbeda1yang disampel atau 

diperbarui pada tingkat yang berbeda. Sudah banyak ilmuwan dan insinyur1di seluruh dunia 

menggunakan Simulink untuk model dan memecahkan masalah nyata di berbagai industri, 

termasuk: 

1. Aerospace dan Pertahanan 

2. Otomotif 

3. Komunikasi 

4. Elektronika dan Pengolahan Sinyal 

Menggunakan software simulink1untuk model sistem dinamis dan mensimulasikan 

perilaku model. Teknik-teknik dasar yang digunakan untuk membuat model sederhana dengan 

Simulink adalah teknik yang sama yang digunakan untuk model yang lebih kompleks [38]. 

 

Gambar 2.8 Tampilan Tool SIMULINK [39].  
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2.13 HOMER 

HOMER adalah singkatan dari Hybrid Optimation Model for Electric Renewables, 

merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk1membantu pemodelan dari sebuah sistem 

tenaga listrik dengan menggunakan berbagai jenis pilihan sumber daya terbaharukan dan salah 

satu tool populer untuk desain sistem menggunakan energi1terbarukan. HOMER 

mensimulasikan dan mengoptimalkan sistem pembangkit hybrid yang berdiri sendiri (stand-

alone) maupun terhubung ke jaringan listrik utama (grid connected). HOMER juga 

memungkinkan modeler untuk membandingkan banyak pilihan desain yang1berbeda 

berdasarkan manfaat teknis dan ekonomi. Dalam perangkat lunak HOMER menyediakan 

banyak pilihan pembangkit listrik yang terdiri dari PV, turbin1angin, micro-hidro, hidro 

kinetik, biomasa, Genset (diesel, bensin, biodiesel, biogas), fuel-cell, baterai, dan lain 

sebagainya [40].   

HOMER melakukan tiga tugas pokok: simulasi, optimasi, dan analisis sensitivitas. 

Dalam proses1simulasi, HOMER mensimulasikan1operasi sistem untuk setiap 8.760 jam 

dalam setahun untuk menentukan kelayakan1teknis1dan biaya siklus hidup (life-cycle cost). 

Dalam proses optimasi, HOMER mensimulasikan2banyak konfigurasi sistem yang berbeda 

menampilkan secara berurutan beberapa hasil simulasi1yang dimulai dari Net Present Cost 

(NPC) terendah. Dalam proses simulasi ini HOMER juga memperkirakan semua biaya 

investasi awal sampai biaya selama masa operasi sistem seperti biaya penggantian komponen-

komponen, biaya Operation dan Maintenance (O&M), biaya bahan bakar, dan lain-lain. 

Dalam proses analisis sensitivitas, HOMER melakukan1beberapa optimasi berbagai asumsi 

masukan untuk mengukur efek dari1ketidakpastian atau perubahan dalam model input. Tiga 

proses yang dilakukan HOMER digambarkan oleh diagram pada Gambar 2.7 [41] :  

 

Gambar 2.9 Diagram Alir Simulasi dan Optimasi Pada HOMER [41].  
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2.13.1 Prinsip Kerja HOMER. 

1. Simulasi (simulation)  

Proses simulasi menentukan bagaimana konfigurasi dari sistem, kombinasi dari 

besarnya kapasitas komponen-komponen sistem, dan strategi1operasi yang 

menentukan bagaimana komponen-komponen tersebut bisa bekerja bersama dalam 

periode waktu tertentu. HOMER dapat1mensimulasikan berbagai jenis konfigurasi 

sistem tenaga mikro, yang berisikan beberapa kombinasi dari photovoltaic, turbin 

angin, turbin air, generator, hidrogen, baterai,1inverter, dan lain-lain. Sistem tersebut 

dapat terhubung ke jaringan transmisi ataupun terpisah,1digunakan untuk melayani 

beban ac ataupun dc dan beban thermal.  

2. Optimisasi (Optimization)  

Proses optimisasi dilakukan setelah1proses simulai dilakukan simulasi 

memodelkan dan merancang konfigurasi sistem1secara khusus, maka proses optimasi 

dilakukan untuk menentukan kemungkinan teroptimal1dalam konfigurasi sistem. Pada 

daftar hasil optimisasi, HOMER menggunakan1nilai NPC yang terendah hingga 

tertinggi. Sistem dikatakan optimal, apabila salah satu konfigurasi sistem menunjukkan 

NPC terendah untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan1dari proses 

optimisasi adalah menentukan nilai optimal dari konfigurasi1sistem dimana variabel 

nilai masukan dapat diubah-ubah sesuai keinginan pengguna. 

3. Analisis Sensitifitas (Sensitivity Analysis)  

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis1sensitifitas. Analisis sensitifitas ini 

akan menunjukkan bagaimana hasil konfigurasi sistem yang optimal apabila nilai 

parameter masukan (input) berbeda-beda. Pengguna dapat menunjukkan analisis 

sensitifitas dengan memasukan beberapa nilai variabel sensitifitas. Pada tahap ini, 

pengguna HOMER dapat memasukan1rentang1nilai untuk nilai variabel tunggal 

ataupun nilai variabel ganda yang dinamakan varibel sensitifitas. Contohnya termasuk 

harga tenaga listrik pada jaringan transmisi,1harga bahan bakar, suku bunga per tahun, 

dan lain-lain.  
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2.13.2 Pemodelan Fisik HOMER  

Dalam perancangan sistem tenaga listrik menggunakan1software HOMER dibutuhkan 

sumber energi, baik berasal dari sumber konversional maupun sumber energi terbarukan. 

Selain itu perancanan juga harus memikirkan1beban1yang akan digunakan baik beban thermal 

maupun beban listrik [42]. 

1. Beban Pada perancangan homer beban yang digunakan terdiri dari beban thermal 

dan beban listrik. selain itu beban1dibedakan lagi menjadi beban utama (primari 

load) dan beban Tunda ( deferrable Load ). 

a) Beban Utama (primari load).  

Beban utama merupakan permintaan energi listrik yang disuplai oleh 

suatu sistem tenaga listrik pada waktu yang telah1ditentukan. Ketika 

mengumpulkan data beban, HOMER membuat nilai-nilai data1beban per jam 

berdasarkan profil beban harian. Data beban yang1dimasukkan1bisa berbeda-

beda, sehingga HOMER akan menampilkan grafik beban secara keseluruhan. 

HOMER juga dapat memodelkan dua beban yang berbeda seperti beban AC 

atau Beban DC. 

b) Beban Tunda (Deferrable Load)  

Beban tunda merupakan permintaan1energi listrik yang dapat 

ditentukan berdasarkan interval waktu seperti pompa air, alat pengisian baterai 

dan lainnya. Pada beban tunda sama halnya1dengan beban utama bisa dipilih 

beban berupa AC ataupun DC dan tetapi1data yang dimassukan merupakan 

data perbulan, dukan data per jam. 

c) Beban thermal (Thermal Load)  

Homer bisa digunakan untuk1memodelkan beban panas seperti 

pemodelan beban listrik. Akan tetapi konsep pengunaan tenaga cadangan tidak 

diterapkan pada beban thermal. 

d) Beban Hidrogen (Hydrogen Load) 

Data yang diisi pada beban1hidrogen merupakan data pemakaian 

perjam.  
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2. Sumber daya alam (SDA) dalam1perancangan suatu sistem tenaga listrik 

menggunakan HOMER, diperlukan1sumber daya alam, sumber daya alam 

berfungsi sebagai bahan bakar yang akan1digunakan untuk menghasilkan energi 

listrik. 

Pada HOMER terdapat empat jenis sumber1daya alam yang bisa digunakan sebagai 

sumber energi yatu, panas matahari, air (hidro), angin, dan biomassa.  

1. Sumber energi Matahari (solar resource)  

Sumber energi matahari digunakan ketika1merencanakan sistem tenaga listrik 

dengan sumber energi utamanya berupa sinar1matahari yang di terima oleh panel 

surya. Data yang dimasukkan ke dalam HOMER merupakan jumlah rata-rata dari 

radiasi sinar matahari yang mengarah langsung ke1permukaan bumi dalam kurun 

waktu satu tahun. 

2. Sumber Energi Air (Hydro Resource)  

Air merupakan sumber energi yang banyak1digunakan di Indonesia, baik yang 

berskala besar maupun berskala kecil (mikro). Debit air yang ada pada sungai, 

waduk, maupun danau dapat dimanfaatkan1sebagai pembangkit energi listrik. Pada 

prinsipnya, air menyimpan energi potensial (pada air yang jatuh dari tempat yang 

lebih tinggi) dan energi kinetik1(air mengalir), kedua energi tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memutar turbin pada generator yang akhirnya akan 

menghasilkan energi listrik. Dalam perencanaan1sistem tenaga listrik dengan 

mengggunakan HOMER data yang dimasukkan1merupakan debit air dala waktu 

satu tahun. Perencanaan juga melibatkan aliran1sisa, yaitu jumlah air minimum 

yang harus dilewatkan turbin. HOMER akan mengurangi aliran sisa dari data aliran 

sungai untuk mengetahui apakah turbin dapat teraliri air atau tidak. 

3. Sumber Energi Angin (Wind Resource)  

Dalam perencaranaan sistem tenaga listrik dengan menggunakan angin sebagai 

sumber energi utamanya, data yang1dimasukkan ke HOMER merupakan data 

kecepatan angin dalam waktu satu tahun. Pada1prinsipnya energi angin digunakan 

untuk memutar turbin angin yang1terbuhung langsung dengan generator, sehingga 

menghasilkan energi listrik. 
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4. Sumber Daya Biomassa (Biomass Recource) 

Pada sumber energi biomassa, HOMER memodelkan1sistem tenaga biomassa 

untuk di ubah menjadi energi listrik. Sumber energi biomasa merupakan1sumber 

energi yang keberadaanya tergantung dari usaha1manusia. Sumber energi biomassa 

diubah menjadi bahan bakar gas yang selanjutnya digunkaan untuk menyalakan 

generator set. Penggunaan biomassa pada1pemodelan dengan HOMER dilakukan 

dengan dua cara yaitu: 

1. Menentukan ketersediaan sumber daya alam yang ada dan menentukan 

konsumsi bahan bahar generator1untuk menghasilkan energi listrik. 

2. Menggunakan input sumber1daya biomassa untuk mengetahui 

ketersediaan biomassa selama satu tahun.  

5. Bahan Bakar (Fuel) 

HOMER menyediakan berbagai jenis bahan bakar mulai dari biogas, diesel, 

ethanol, gasolune, methanol, propane, natural gas,1dan store hidrogen. Sedangkan 

untur properti fisik bahan1bakar terdiri dari density, carbon content, lower heating 

value dan sulfur content.  

2.13.3 Model Ekonomi 

 Total net present cost (NPC) adalah1nilai dari seluruh biaya yang dikeluarkan selama 

masa pakai, dikurangi nilai sekarang1dari1semua pendapatan diperoleh selama masa pakai. 

Biaya meliputi biaya modal, biaya penggantian, biaya O & M, biaya bahan bakar, denda 

emisi, dan biaya pembelian daya dari jaringan listrik. Model1ekonomi untuk simulasi 

HOMER menggunakan Net Present Cost (NPC) yang merupakan1total biaya instalasi dan 

operasi sistem selama periode usia proyek (lifetime) [40] :  

1. Net Present Cost (NPC) 

Net present cost (NPC) adalah biaya total dari1semua biaya pemasangan dan 

pengoperasian komponen selama masa1proyek berlangsung. Net Present Cost1(NPC) 

sendiri dapat dihitung menggunakan Persamaan berikut:   

𝑁𝑃𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝑅𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝑂&𝑀 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐹𝑢𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝑆𝑎𝑙𝑣𝑎𝑔𝑒 (2.12)  
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Keterangan : 

Capital Cost = Biaya modal komponen (Rp) 

Replacement Cost = Biaya pergantian kompenen (Rp) 

O&M Cost  = Biaya operasional dan perawatan (Rp) 

Fuel Cost  = Biaya bahan bakar (Rp) 

Salvage  = Biaya yang tersisa pada komponen (Rp) 

2. Cost of Energy (COE) 

Cost of Energy (COE) merupakan biaya yang1diperlukan untuk menghasilkan tiap 1 

kWh energi listrik yaitu, hasil pembagian antara1biaya1tahunan dengan produksi energi 

tahunan. Nilai COE dari masing-masing skenario menggunakan Persamaan berikut:  

𝐶𝑂𝐸 =  
𝑇𝐴𝐶

𝐸𝑡𝑜𝑡,𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑
              (2.13)  

Keterangan :  

𝐸𝑡𝑜𝑡,𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 =  Total energi tahunan yang digunakan untuk melayani beban (kWh) 

TAC = Total Annualize Cost atau biaya total tahunan yang dikeluarin untuk                             

      pembangkit cadangan. (Rp) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian simulasi yang bertujuan untuk mencari gambaran 

melalu sebuah sistem berskala kecil atau sederhana (pemodelan) , di1dalam model tersebut 

akan dilakukan perubahan variabel1atau kontrol untuk melihat pengaruhnya. Penelitian 

simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran1penerapan suatu teknik melalui 

pemodelan proses sehingga teknik tersebut tidak akan mengalami kerugian tak terduga 

sebelum penerapannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model matematika yang 

telah dibuat pada penelitian sebelumnya [43] dan melanjutkan kajian dari penelitian 

sebelumnya yaitu memanfaatkan biogas menjadi energi listrik. Proses konversi yang akan 

dilakukan melalui simulasi untuk mendapatkan model yang sesuai dengan kasus atau 

permasalah yang ada. Dalam penelitian ini juga akan sekaligus menganalisa aspek teknis dan 

ekonomi  yaitu NPC (Net Present Cost) dan COE (Cost Of Energy). 

 Pada penelitian ini dimulai dari studi literatur terkait dengan penelitian sebelumnya 

untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya pengumpulan data potensi 

bahan baku kotoran sapi dan kerbau di Provinsi Riau, kemudian melakukan pemodelan dan 

simulasi produksi biogas dari kotoran sapi tersebut dengan menggunakan metode anaerobic 

digestion. Selanjutnya melakukan pemodelan dan simulasi konversi energi listrik dari 

produksi biogas yang telah diperoleh dari simulasi sebelumnya. Setelah itu akan dilakukannya 

analisa energi listrik  dan ekonomi yang dihasilkan dari proses pemodelan yang telah 

dilakukan. Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan 

gambar di 3.1: 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Studi Literatur  

 Tahap ini mengumpulkan beberapa penelitian yang dibutuhkan untuk dijadikan 

referensi pada penelitian kali ini, yaitu Tugas Akhir, Thesis, buku dan jurnal. Pada setiap 

penelitian yang berhubungan akan di analisis teori yang dipakai, metode serta hasil penelitian. 

Pada buku akan didapat teori yang mendukung penelitian ini pada hasil yang lebih baik.  

3.3 Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode pemodelan dan simulasi dengan pendekatan 

literatur menggunakan software MATLAB. Oleh sebab itu, diperlukan data untuk mendukung 

penelitian ini. Data yang dibutuhkan terdiri dari : 

1. Statistik jumlah populasi hewan ternak sapi dan kerbau di Provinsi Riau yang berasal 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. Data ini digunakan untuk mendapatkan 

potensi kotoran sapi yang akan dihasilkan. 

2. Data kandungan dari kotoran sapi yang akan digunakan sebagai input parameter 

simulasi produksi biogas. 

3. Data parameter proses anaerobic digestion dari penelitian terkait ( Hasil lab-

eksperimen dan Jurnal terkait)  

4. Data beban listrik Provinsi Riau yang akan digunakan untuk menganalisa aspek teknis. 

(data sekunder Provinsi Riau) 

3.4 Pemodelan Matematis Tahapan Produksi Biogas  

Penelitian simulasi ini perlu ditentukan tahapan-tahapan proses produksi biogas antara 

lain hidrolisis, acidogenesis, acetogenesis, dan methanogonesis yang akan dilakukan pada 

lembar kerja matlab. Pada penelitian ini model matematis yang akan digunakan merujuk dari 

peneltian Kalpano Pathmassiri dan Finn Haugen [17]. Adapun diagram alir proses produksi 

biogas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.2 
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Gambar 3.2. Aliran Proses Pembetukan Biogas [10]. 

3.4.1 Pemodelan Proses Hidrolisis 

Proses hidrolisis adalah tahap pertama dalam proses anaerobic digestion. Proses ini 

dapat direpresentasikan sebagai laju perubahan dari padatan volatile (BVS) konsentrasi 

biodegradable dalam reaktor1selama proses anaerobic digestion. Proses ini tergantung pada 

jenis bahan pakan, laju alir umpan, volume reaktor yang efektif dan suhu reaktor [17]. 

Persamaan berikut merupakan proses hidrolisis: 

Mendefinisikan bagian dari limbah mentah yang dapat berfungsi sebagai substrat: 

Sbin =  Bo. Svsin     (3.1) 

Mendefinisikan bagian dari bahan baku yang dapat terbiodegradasi yang awalnya 

dalam bentuk asam : 

Svin =  Af . Sbin     (3.2)  

Keseimbangan massa dari biodegradable volatile solids :  

d(Sb)

dt
= (Sbin − Sb) (

Ffeed

V
) + 

μmK1Xacid
Ks
Sb

+1
     (3.3) 
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Keterangan : 

Bo = Konstanta biodegradabilitas (
kg BVS/m3

kg VS/m3
) 

Af = Konstanta keasaman (
kg VFA/m3

kg BVS/m3
) 

Sb = Konsentrasi biodegradable volatile solids di dalam reaktor (kg/m3) 

Sbin  = Konsentrasi biodegradable volatile solids dalam umpan reaktor (kg/m3) 

Ffeed = Laju alir umpan (m3/hari) 

K1 = Faktor yield  

KS = Setengah kecepatan konstan monod untuk acidogens (kg/m3) 

Xacid = Konsentrasi acidogens (kg/m3) 

Xmeth = Konsentrasi methanogens (kg/m3) 

μm = Tingkat pertumbuhan maksimum acidogens (d-1)  

V = Volume reaktor (m3) 

 

 Tingkat pertumbuhan maksimum untuk metanogen dapat dinyatakan sebagai fungsi 

dari ketergantungan suhu laju reaksi menggunakan empiris berikut :  

μm( Treact) = μmc. ( Treact) = 0.013 . Treact − 0.129  (3.4) 

Dimana:  

 μmc  : Tingkat pertumbuhan maksimum untuk metanogen (d - 1)  

 Treact  : Suhu reaktor (° C).  

3.4.2 Pemodelan Proses Acidogenesis 

 Tahap asidogenesa merupakan laju perubahan1konsentrasi asam lemak volatil selama 

proses fermentasi. Proses ini tergantung pada konsentrasi total asam volatil lemak dalam 

reaktor (jenis bahan pakan), laju alir umpan, volume1reaktor yang efektif, dan suhu reaktor. 

Persamaan berikut merupakan proses acidogenesis:  

d(Sv)

dt
= (Svin − Sv) (

Ffeed

V
) +  

μm.K2..Xacid
Ks
Sb

+1
+ 

μmc.K3.Xmeth
Ksc
Sv

+1
  (3.5) 
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Keterangan : 

Sv = Konsentrasi total volatile fatty acid di dalam reaktor (kg/m3)  

Svin = Konsentrasi total volatile fatty acid di dalam umpan reaktor (kg/m3)  

K2 = Faktor yield 

K3 = Faktor yield yang terkait dengan laju pertumbuhan gas metana  

Ksc = Setengah kecepatan konstan monod untuk methanogenesis (kg/m3).  

3.4.3 Pemodelan Proses Acetogenesis  

 Tahap ketiga dari proses AD merupakan1acetogenesis proses. Proses ini tergantung 

pada kedua konsentrasi acidogens, jenis bahan pakan, laju alir umpan, volume reaktor yang 

efektif dan suhu reaktor. Persamaan berikut merupakan proses acitogenesis :  

d(Xacid)

dt
= [ 

μm
Ks
Sb

+1
−  Kd −

Ffeed/b

V
]. Xacid   (3.6) 

Keterangan : 

b = Faktor waktu retensi diestimasi 

K𝑑 = Angka kematian spesifik acidogens (d-1). 

3.5.4 Pemodelan Proses Methanogenesis  

 Tahap metanogenesis menentukan konsentrasi metanogen yang digunakan untuk 

menghasilkan metana. Proses ini tergantung pada waktu retensi, laju alir umpan, volume 

reaktor yang efektif, dan suhu reaktor :  

d(Xmeth)

dt
= [ 

μm
Ksc
Sv

+1
−  Kdc −

Ffeed/b

V
]. Xmeth   (3.7)  

Keterangan : 

Kdc = Angka kematian spesifik dari metanogen (d-1) 

Xmeth = Konsentrasi metanogen (kg/m3)  

Persamaan jumlah keluaran metana sebagai berikut :  

Fmeth = V.
μmc

Ksc
Sv

+1
 K4. Xmeth    (3.8) 

Keterangan : 

𝐾4 = Faktor yield yang berhubungan dengan aliran gas metana.  
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3.5 Implementasi Model Matematis Produksi Biogas Menggunakan MATLAB 

(SIMULINK) 

 Setelah semua data diperoleh maka dilakukan simulasi pemodelan sistem anaerobic 

digestion pada SIMULINK. Pemodelan ini dilakukan berdasarkan pemodelan matematis yang 

ada. Implementasi model matematis pada Matlab dapat menggunakan kode teks maupun 

SIMULINK. SIMULINK menggunakan blok-blok yang terdapat pada library SIMULINK, 

blok-blok tersebut berfungsi sebagai fungsi matematika, yang  setiap blocknya memiliki 

fungsi yang berbeda seperti tambah, kurang, kali, bagi, integral dll. Parameter produksi biogas 

akan di masukkan pada tiap blok sesuai dengan nilai parameter masing-masing. Berikut ini 

merupakan implementasi model matematis tahapan produksi biogas pada SIMULINK [45] :   

1. Pemodelan Hidrolisis 

Bentuk blok SIMULINK yang ditampilkan pada gambar 3.3. merupakan 

bentuk model berdasarkan pada pemodelan matematis pada rumus 3.3. 

Gambar 3.3. Model SIMULINK Proses Hidrolisis.  
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2. Pemodelan Acidogenesis 

Bentuk blok SIMULINK yang ditampilkan pada gambar 3.4. merupakan 

bentuk model berdasarkan pada pemodelan matematis pada rumus 3.5. 

 

Gambar 3.4 Model SIMULINK Proses Acidogenesis. 

3. Pemodelan Acetogenesis 

Bentuk blok SIMULINK yang ditampilkan pada gambar 3.5. merupakan 

bentuk model berdasarkan pada pemodelan matematis pada rumus 3.6.  

 

Gambar 3.5 Model SIMULINK Proses Acetogenesis. 
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4. Pemodelan Methanogenesis 

Bentuk blok SIMULINK yang ditampilkan pada gambar 3.6. merupakan 

bentuk model berdasarkan pada pemodelan matematis pada rumus 3.7 

 

 

Gambar 3.6 Model SIMULINK Proses Methanogenesis  

 

Bentuk blok SIMULINK yang ditampilkan pada gambar 3.7. merupakan 

bentuk model berdasarkan pada pemodelan matematis pada rumus 3.8. 

 

Gambar 3.7. Model Simulink Jumlah Keluaran Metana. 

5. Pemodelan Reaktor. 

Bentuk blok SIMULINK yang ditampilkan pada gambar 3.8. merupakan 

bentuk model berdasarkan pada pengabungan seluruh model matematis proses 

produksi biogas menjadi sebuah sistem. 
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Gambar 3.8. Model SIMULINK Reaktor.  

3.6 Menentukan Parameter Produksi Biogas 

 Laju proses pembentukan biogas sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi mikroorganisme, diantaranya ialah temperatur, pH, nutrisi, konsentrasi 

padatan, volatile solid, konsentrasi substrat, lama proses pencernaan, pengadukan bahan 

organik serta pengaruh tekanan. Berikut ini merupakan parameter pada setiap proses produksi 

biogas: 

Tabel 3.1 Parameter Proses Produksi Biogas 

Parameter Simbol Nilai Sumber Acuan 

Suhu reaktor  𝑇𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡 20oC < 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡< 60oC [43] 

Faktor yield K1 9.66 [17] 

Faktor yield 𝐾2 6.97 [17] 

Faktor yield yang terkait dengan 

laju pertumbuhan gas metana  

𝐾3 31.8 [17] 

Faktor yield yang berhubungan 

dengan aliran gas metana 

𝐾4 15.1 [17] 
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Tabel 3.1 Lanjutan parameter proses produksi biogas 

Parameter Simbol Nilai Sumber Acuan 

Angka kematian spesifik 

acidogens 

K𝑑 0.02 [43] 

Angka kematian spesifik dari 

metanogen 

K𝑑𝑐 0.02 [43] 

Faktor waktu retensi diestimasi B 1 < b < 20 [44] 

Setengah kecepatan konstan 

monod untuk acidogens  

KS 21.5 [17] 

Setengah kecepatan konstan 

monod untuk methanogenesis 

𝐾𝑠𝑐 3 [43] 

Konsentrasi acidogens Xacid 1.20 [17] 

Konsentrasi methanogens Xmeth 0.35 [17] 

Volume reaktor V 350 (ekor sapi) : 100 (m3) [5] 

 

Pada paramameter di atas yang merupakan variable bebas yaitu volume reactor (V), 

Waktu retensi diestimasi (b), dan Temperatur atau suhu reaktor (T).  

3.7 Simulasi dan Validasi 

 Setelah melakukan pemodelan, maka dilakukan pengujian simulasi dari sistem yang 

telah dimodelkan. Simulasi dilakukan dengan menggunakan SIMULINK MATLAB R2014a. 

Untuk menjalankan simulasi pada Simulink dengan memilih tombol run untuk menjalankan 

model yang dibuat. Jika, saat di jalankan terdapat error maka akan muncul diagnostic viewer 

yang merupakan penjelasan kesalahan yang terjadi pada sistem. Maka akan dilakukan evaluasi 

ulang terhadap model sistem sampai tidak terjadi kesalahan lagi. Untuk melihat hasil dari 

model yaitu dengan memilih blok Scope Fmeth, maka akan muncul grafik yang merupakan 

hasil dari model yang dibuat. Setelah diperoleh hasil dari model sistem yang buat dilakukan 

verifikasi.  

 Validasi merupakan tindakan untuk membuktikan suatu penelitian itu benar dengan 

suatu tolak ukur sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dari validasi adalah 

memastikan hasil dari suatu penelitian mendekati nyata atau mempertahankan kredibilitas dari 
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penelitian tersebut.Pada penelitian ini, validasi dilakukan dengan menggunakan persamaan 

matematis dari penelitian yang berjudul “Simulation of a Biogas Reactor for Dairy Manure” 

[17] maka langkah awal pemodelan akan menggunakan variabel, dan parameter yang sama 

dari penelitian di atas, kemudian melihat hasil dari model yang dibuat apakah sesuai dengan 

hasil dari penelitian rujukan atau tidak, jika sesuai maka penelitian bisa dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 

Verifikasi bertujuan untuk memastikan apakah model tersebut sudah sesuai atau tidak. 

Kesesuaian tersebut mengacu kepada standar teori konversi potensi kotoran sapi menjadi 

biogas yaitu 1 kg kotoran sapi menghasilkan 0,023-0,04 m3 biogas [5], Jika, hasil dari model 

sistem yang dibuat telah sesuai dengan standar acuan, selanjutnya mengubah parameter 

masukkan sesuai kasus yang akan di teliti, parameter yang di ubah yaitu Ffeed (umpan 

masukkan), Treact (temperatur), dan V (volume digester). Jika hasil dari model yang dibuat 

menyimpang terlalu jauh dari standar acuan maka dilakukan evaluasi ulang pada model. 

Setelah hasil sesuai dengan standar acuan maka dapat melanjutkan pada tahap berikutnya.  

3.8 Skenario Penelitian 

 Skenario penelitian tahap ini berupa analisa sensitivitas yang perlu dilakukan terhadap  

variable tertentu dalam simulasi, yaitu melakukan perubahan variabel temperatur didalam 

digester pada saat melakukan simulasi produksi biogas. Analisa sensitivias digunakan untuk 

meminimalkan biaya atau meningkatkan produksi biogas. Maksud dari sensitivitas tersebut 

adalah perubahan-perubahan yang akan diperhitungkan dampaknya atau faktor-faktor lain 

yang juga memiliki pengaruh terhadap kelayakan produksi biogas dan konversi biogas. 

Analisa sensitivitas dibutuhkan dalam rangka mengetahui sejauh mana dampak parameter-

parameter yang telah ditetapkan sebelumnya terhadap hasil dari simulasi, sehingga perubahan-

perubahan tersebut hasilnya akan berpengaruh secara signifikan kepada keputusan yang akan 

diambil 
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3.9  Analisa Simulasi Produksi Biogas Menggunakan HOMER: Aspek Teknis dan 

Ekonomi  

 HOMER dapat digunakan untuk menganalisa sistem pembangkit secara teknis dan 

menghitung ekonomi selama umur proyek dan biaya produksi energi. Tujuan dari tahapan ini 

adalah mengetahui apakah sistem pembangkit yang dibuat sudah optimal dan mengetahui 

perhitungan secara ekonomi dari sistem pembangkit. Dalam membuat pembangkit listrik 

tenaga biogas dengan menggunakan sistem stand alone power system pada Homer digunakan 

untuk mengetahui dari pemodelan produksi biogas dengan bahan baku kotoran sapi yang telah 

dibuat dapat memenuhi atau mengcover berapa persen dari kebutuhan beban di Provinsi Riau. 

Berikut ini merupakan tahapan simulasi menggunakan HOMER secara dasar : 

3.9.1 Tahapan Simulasi Menggunakan HOMER 

1. Penentuan lokasi dan menentukan nilai inflasi dan discount rate. 

Pada tahap ini memilih lokasi yang akan kita pasang suatu pembangkit. Pada 

homer akan menampilkan gambar peta dan kita pilih lokasi yang akan dipasang 

pembangkit.   

  

Gambar 3.9 Tahap Penentuan Lokasi pada HOMER  

2. Memasukkan profil beban. 

Pada tahap ini memasukkan data profil beban sesuai dengan data yang 

diperoleh, guna mengalisa aspek teknis berdasarkan keluaran biogas yang dihasilkan 

pada simulasi MATLAB. 

Pemilihan lokasi 
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Gambar 3.10 Penentuan Beban Pada HOMER 

 

3. Memasukkan komponen sistem pembangkit 

Memilih ukuran dan kebutuhan komponen pembangkit menyesuaikan dengan 

potensi biogas yang ada atau pada hasil simulasi dari MATLAB. Dalam memilih 

kompenen ini akan dimasukkan harga yang sesuai dengan harga kompenen aslinya, 

dan juga nilai inflasi yang ada, sehingga dalam perhitungan analisa ekonomi akan 

mendapatkan nilai yang tepat.  

 

Gambar 3.11 Pemilihan Komponen Sistem Pembangkit Pada HOMER  

4. Desain dan simulasi 

Pada tahap ini akan dilakukan model pembangkit dengan sistem off grid. 

Pemodelan ini terdiri dari generator biogas, dan beban. Setelah pemodelan selesai 

dilakukan simulasi untuk memperoleh hasil dari sistem pembangkit. 
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Gambar 3.12 Membuat Desain Pembangkit dan Menjalakan Simulasi Pada HOMER 

 

3.10 Analisa Hasil  

 Setelah melakukan simulasi pada produksi biogas pada Matlab dan sistem pembangkit 

listrik tenaga biogas pada Homer. Analisa yang akan dilakukan meliputi :  

1. Analisa pemodelan sistem produksi biogas yang telah dilakukan dengan mengubah 

parameter temperatur di dalam reaktor untuk menganalisa sensitivitas. 

2. Analisa pemodelan sistem pembangkit listrik tenaga biogas berdasarkan hasil skenario 

simulasi produksi biogas pada Matlab.  

3. Analisa teknis, mencakup analisis performa generator biogas untuk memenuhi 

kebutuhan beban berdasarkan masukkan biogas. 

4. Analisis ekonomi, mencakup analisis biaya yang timbul selama umur proyek (NPC) 

dan biaya produksi energi listrik per kWh (LCOE)  

 3.11 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan merupakan rangkuman atau inti dari suatu penelitan yang telah dilakukan 

yang harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan saran merupakan suatu masukan yang 

bertujuan untuk memberikan masukan atau nasihat-nasihat yang bersifat mambangun agar 

dapat menjadikan penelitian lebih baik lagi. 

Desain 

Menjalankan Simulasi 
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LAMPIRAN A  

DATA-DATA TERKAIT 

1. Data Populasi Sapi Provinsi Riau tahun 2012-2017  

Tahun Jumlah Sapi (Ekor) 

2012 189.060 

2013 175.431 

2014 217.652 

2015 229.643 

2016 231.860 

2017 238.190 

 

2. Data permintaan energi listrik Provinsi Riau.  

Sektor 
2017 

(GWH) 

2018 

(GWH) 

2019 

(GWH) 

2020 

(GWH) 

Rumah tangga  711,028 2.854,195 3.185,542 3.555,356 

Industri 78,381 357,786 453,663 575,233 

Komersial Usaha 276,347 1.042,887 1.093,653 1.146,891 

Sosial 51,894 216,814 251,667 292,123 

Pemerintahan 27,481 114,200 131,843 152,213 

Penerangan Umum 39,114 150,654 161,179 172,439 

Total 1.184,244 4.736,535 5.277,548 5.894,255 
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LAMPIRAN B  

Perhitungan Prediksi Jumlah Sapi Tahun 2020 

Dalam memprediksi jumlah sapi maka harus mencari pertumbuhan sapi tiap tahunnya, dan 

rata-rata pertumbuhan jumlah sapi sehingga dapat memprediksi jumlah sapi menggunakan 

persamaan geometrik Pn = Pa ( 1 + r )n  . Data jumlah sapi dari tahun 2012-2017 berdasarkan 

data pada tabel 4.1. 

1.  Pertumbuhan jumlah sapi tiap tahun 

a. Tahun 2012-2013 (X1) 

= 
Jumlah sapi tahun 2013 −jumlah sapi tahun 2012

jumlah sapi tahun 2012
  x 100% 

= 
175.431−189.060

189.060
 x 100% 

= - 7,21 % 

b. Tahun 2013-2014 (X2) 

= 
jumlah sapi tahun 2014−jumlah sapi tahun 2013

jumlah sapi tahun 2013
 

= 
217.652−175.431

175.431
 x 100% 

= 24,07 % 

c. Tahun 2014-2015 (X3) 

= 
jumlah sapi tahun 2015−jumlah sapi tahun 2014

jumlah sapi tahun 2014
 

= 
229.634−217.652

217.652
 x 100% 

= 5,50 % 

d. Tahun 2015-2016 (X4) 

= 
jumlah sapi tahun 2016−jumlah sapi tahun 2015

jumlah sapi tahun 2015
 

= 
231.860−229.634

229.634
 x 100 % 

= 0,97 % 

e.  Tahun 2016-2017 (X5) 

= 
jumlah sapi tahun 2017−jumlah sapi tahun 2016

jumlah sapi tahun 2016
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= 
238.190−231.860

231.860
 x 100% 

= 2,73 % 

2. Rata-rata pertumbuhan jumlah sapi ( r ) 

r = 
X1+ X2+ X3+ X4+ X5

5
 

   = 
−7,21 + 24,07 + 5,50 + 0,97+2,73

5
 

  = 5,21 % 

  = 0,05212 

3. Prediksi jumlah sapi pada tahun 2020 

P2020 = P2017 (1 + r)3 

P2020 = 238.190 (1 + 0,052) 

P2020 = 277.314 
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LAMPIRAN C 

HASIL SIMULASI MATLAB 

 

1. Pemodelan Hidrolisis 

 

2. Pemodelan Acidogenesis 
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3. Pemodelan Acedogensis  

 

4. Pemodelan Methanogenesis  

 

5. Pemodelan jumlah keluaran gas metan 
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6. Model Reaktor 

 

7. Hasil simulasi dengan skenario 200 
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8. Hasil simulasi dengan skenario 300 

 

9. Hasil simulasi dengan skenario 400 
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10. Hasil simulasi dengan skenario 500  

 

11. Hasil simulasi dengan skenario 600 
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LAMPIRAN D  

HASIL SIMULASI HOMER 

1. Desain Awal HOMER 

 

2. Skema Pembangkit Skenario 20oC 
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3. Skema Pembangkit Skenario 30o 

 

4. Skema Pembangkit Skenario 40oC 

 

5. Skema Pembangkit Skenario 50oC  
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6. Skema Pembangkit Skenario 60oC 

 

7. Hasil Konversi Biogas Menjadi Energi Listrik Skenario 20oC 

 

8. Hasil Konversi Biogas Menjadi Energi Listrik Skenario 30oC 
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9. Hasil Konversi Biogas Menjadi Energi Listrik Skenario 40oC 

 

10. Hasil Konversi Biogas Menjadi Energi Listrik Skenario 50oC 
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11. Hasil Konversi Biogas Menjadi Energi Listrik Skenario 60oC 

 

12. Performa Generator biogas atau gas engine kapasitas 10 MW  
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13. Performa Generator biogas atau gas engine kapasitas 4,4 MW  

 

14. Performa Generator biogas atau gas engine kapasitas 2,6 MW  
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15. Performa Generator biogas atau gas engine kapasitas 600 KW  

 

16. Hasil Ekonomi Skenario 20oC 
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17. Hasil Ekonomi Skenario 30oC 

 

18. Hasil Ekonomi Skenario 40oC 
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19. Hasil Ekonomi Skenario 50oC 

 

20. Hasil Ekonomi Skenario 60oC 



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

Meizaldiestu, dengan nama panggilan Meizal atau Aldi dilahirkan 

di Medan, Kabupaten Sumatera Utara pada tanggal 27 Mei 1997. 

Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan 

Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Ermawati. Pada tahun 2003 

penulis melalui pendidikan dasar di SDN 008 Pangkalan kerinci, 

Kabupaten Pelalawan, tamat pada tahun 2009. Setelah tamat 

Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah 

Menengah Pertama di SMPN 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten 

Pelalawan tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudia penulis melanjutkan pendidikan 

ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tahun 

2012 dan tamat pada tahun 2015. 

 Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Teknik Elektro 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Tanggal – Juli 2020 bertepatan pada hari - , 

penulis dinyatakan “LULUS” dengan IPK 3,34 dengan predikat “Sangat Memuaskan“ dan 

menyandang gelar Sarjana Teknik (ST), dengan judul Tugas Akhir Pemodelan Potensi 

Kotoran Sapi Sebagai Bahan Baku Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Provinsi Riau. 

 

 

 

 


