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ABSTRAK 

 

Dalam suatu proses fermentasi untuk pembentukan biogas didalam digester yang memanfaatkan 

bakteri sebagai sarana untuk memecah senyawa polimer tersebut(karbohidrat, lemak, dan protein) di-

perlukan media tambahan untuk membantu mempercepat proses, dan salah satu media yang dapat 

digunakan untukmembantu mempercepat proses tersebut adalah Efective Microorganisme 4 

(EM4)(Sundari, 2012). 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengaruh konsen-

trasi zat aditif terhadap hasil fermentasi pada pembuatan biogas dari limbah sayuran.Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh perbandingan volume reaktor dengan variasi Em4 

terhadap produksi biogas. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data ANOVA adalah salah satu uji hipotesis pada sta-

titiska Parametrik, untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu perco-

baan dengan membandingkan rata – rata dari lebih dua sampel. Selain itu penelitian ini menggunakan 

metode statistik, deskriptif, dengan mengumpulkan informasi data dari setiap hasil perubahan yang ter-

jadi melalui eksperimen secara langsung. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Dari hasil analisis yang telah dilakukan,maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa data hasil penelitian variasi em4 optimal untuk mendapatkan output suhu, 

tekanan, dan volume gas adalah 1000 ml. Menghasilkan output suhu paling besar 39,7 ⁰C. Output 

tekanan paling tinggi sebesar 27579,04 N/m2. Output volume gas metana paling besar 625 ml. 

kesimpulan bahwa data hasil penelitian konsentrasi em4 yang optimal untuk mendapatkan output 

suhu, tekanan, dan volume gas adalah 1000 ml.Untuk mendapatkan hasil biogas yang lebih maksimal, 

maka penelitian selanjutnya disarankan untuk memperlama waktu fermentasi                                                       

 

Kata kunci : Sampah,Biogas,Limbah Sayuran, Konsentrasi Em4. 
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I. LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indo-

nesia menghadapi berbagai permasalahan 

energi. Beberapa penyebabnya adalah terus 

meningkatnya harga minyak mentah diiringi 

dunia yang dengan subsidi BBM yang tinggi. 

Jika hal tersebut terus berlanjut, maka dapat 

terjadi krisis energi yang berdampak buruk 

terhadap perekonomian, pembangunan, dan 

kesejahteraan rakyat. Sebuah data menun-

jukkan produksi minyak siap jual terus turun 

tiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2010, 

2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebe-

sar 954.000,898.000, 860.000, dan 825.000 

bph. Untuk mengatasi permasalahan energi 

tersebut, alangkah baiknya kita melakukan 

konversi dan konservasi energi sesuai 

dengan Perpres No.5 tahun 2006 tentang Ke-

bijakan Energi Nasional (KEN). KEN ber-

tujuan mewujudkan ketahanan energi dengan 

sasaran pada tahun 2025, diperoleh energi 

yang bersumber dari minyak sebesar 20%, 

gas 30%, batu bara 33%, dan energi baru dan 

terbarukan sebesar 17%. Melihat kondisi 

seperti itu, perlu dilakukan kajian terhadap 

energi alternatif yang cocok dan dapat di-

produksi di Indonesia (Batubara, 2014). 

Biogas merupakan gas mudah terbakar 

yang dihasilkan dari proses fermentasi ba-

han-bahan organik oleh bakteri anaerob. 

Bahan-bahan organik yang baik digunakan 

adalah yang banyak mempunyai senyawa 

karbohidrat, lemak, dan protein. Senyawa 

tersebut didalam digesterakan dikonversi 

menjadi senyawa metan yang dapat dibakar 

sebagai sumber energi. 

EM4 merupakan media berupa cairan 

yang berisi mikroorganisme yang dapat me-

mecah senyawa polimer (dalam hal ini ada-

lah karbohidrat, lemak, dan protein) men-

jadi senyawa monomernya. Penelitian akan 

pengaruh EM4 terhadap proses fermentasi 

yang pada akhirnya akan berpengaruh ter-

hadap massa, nilai kalor, dan kecepatan 

pembentukan biogas perlu dilakukan, 

mengingat semakin cepat pembentukan bi-

ogas, akan semakin banyak sumber energi 

yang dihasilkan, sehingga produksi biogas 

akan semakin tinggi 

Berdasarkan uraian di atas perlu dil-

akukan penelitian tentang pengaruh 

konsentrasi zat aditif terhadap hasil 

fermentasi 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latang belakang diatas 

maka rumusan masalah yang didapat adalah 

:  

Rumusan masalah yang digunakan pada 

penelitian ini adalah apakah ada 

pengaruh konsentrasi zat aditif  terhadap 

hasil fermentasi pada biogas limbah 

sayuran?  

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

IMAM TANTOWI | 14.1.03.01.0100 
TEKNIK– TEKNIK MESIN 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, 

maka tujuan penelitian ini adalah :  

Berdasarkan rumusan masalah 

penelitian ini, maka tujuan yang akan di-

capai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kon-

sentrasi zat aditif  terhadap hasil fermen-

tasi pada biogas dari limbah sayuran? 

D. Pembatasan masalah  

Beberapa pembatasan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil fermentasi limbah sayuran 

berupa gas metana (CH4) 

2. Zat aditif yang digunakan adalah 

Em4 (effective microorganism-4) 

E. Kegunaan Penelitian 

Setelah melakukan penelitian ini,saya 

memperoleh kegunaan dan manfaat bagi 

akademis dan praktisi : 

1. Manfaat dan kegunaan penelitian 

ini buat saya yang pasti menambah 

wawasan saya dan ke depannya saya 

ingin membuat proyek mengenai 

pengolahan biogas 

2. Manfaat penelitian ini bagi 

masyarakat bisa di jadikan petunjuk 

cara mengolah dan membuat biogas 

dari limbah sayuran . Adapun 

manfaat yang lainnya limbah 

sayuran yang sudah di buang di pasar 

masih bisa digunakan kembali se-

bagai bahan baku pembuatan biogas. 
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II. METODE 

A. Pendekatan Penelitian 

Langkah penelitian yang digunakan ada-

lah gabungan dari metode penelitian kuanti-

tatif dan kualitatif. Metode penelitian ini 

digunakan untuk menguji pengaruh dari 

suatu perlakuan pengolahan biogas dengan 

variasi waktu pada proses anaerobic diges-

tion terhadap energi biogas yang dihasilkan. 

Pengaruh dari waktu yang berbeda terhadap 

proses anaerobic digestion akan dibanding-

kan sehingga diperoleh suatu hasil perbe-

daan yang saling berhubungan. Dengan 

cara ini akan di uji energi biogas yang di 

hasilkan pada proses anaerobic digestion 

dengan waktu yang berbeda. 

B. Teknik Penelitian  

Penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang berusaha mencari pengaruh variabel 

tertentu terhadap variabel lain dengan 

kontrol yang ketat (Sedarmayanti, 2002). 

Penelitian experimen adalah suatu 

penelitian yang didalamnya ditemukan 

minimal satu variabel yang dimanipulasi 

untuk mempelajari hubungan sebab – akibat 

(Solso, 2002). 

C. Metode Analisis 

Analysis of variance (ANOVA) yang  

digunakan  dalam  analisis  ANOVA ini ada-

lah jenis Two – Way ANOVA atau sering 

disebut dengan perancangan sebuah faktor, 

yang merupakan salah satu alat analisis 

statistik ANOVA yang bersifat dua arah (dua 

jalur).  

D. Alat dan bahan  

 

E. Langkah – Langkah Pengambilan 

data 

Langkah pengambilan data dalam 

penelitian ini dilakukan secara bertahap 

menggunakan variabel-variabel yang sudah 

ditentukan. Proses pengambilan data 

penelitian didapat selama proses optimasi 

berlangsung di sertakan tabel 3.2 data 

penelitian, dimana pengaruh perubahan 

temperatur dan tekanan biogas dengan vari-

asi waktu pengambilan data diambil selama 

7 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Analisa data 
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Tabel 1. Hasil data penelitian 

 

Dalam prosedur analisa data perlu 

terlebih dahulu dengan asumsi IIDN 

(identik, independen dan distribusi normal) 

untuk mengetahui apakah data variabel 

dalam keadaan baik atau tidak.Serta sebagai 

syarat dari anova terhadap data yang 

didapatkan selama experimen. 

Penelitian ini menggunakan uji 

kenormalan,uji identik dan uji independen. 

Pada uji kenormalan penelitian ini di 

peroleh P-Value 0.885 yang berarti lebih 

besar dari α = 0.05 oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa H0 merupakan residual 

berdistribusi normal. Kemudian pada uji 

identik penelitian ini diperoleh data /output 

yang tersebar secara acak dan tidak mem-

bentuk pola tertentu di sekitar nol maka data 

tersebut memenuhi asumsi identik dan pada 

uji independen yang dilakukan dengan 

menggunakan autocorrelation function 

(ACF) yang terdapat pada program minitab 

16 dan terlihat data output tidak ada nilai 

AFC pada tiap lag yang keluar dari batas 

interval. Hal ini membuktikan bahwa tidak 

ada kolerasi antar residual artinya data 

tersebut bersifat independen. 

Hipotesis awal (H0) akan ditolak 

apabila nilai Fhitung melebihi nilai Ftabel. 

Untuk Fhitung didapatkan dari hasil analisa 

program minitab dan untuk Ftabel dari hasil 

Fα, a-1, N-a, dimana “a” adalah banyak rep-

likasi ditiap level faktor dan N adalah ban-

yaknya seluruh pengamatan. Untuk 

mendapatkan nilai Ftabel dapat kita lihat 

tabel Prescentage Point of the Distribution 

(continued) pada halaman lampiran. Penari-

kan hasil untuk suhu, tekanan dan volume 

berdasarkan tabel distribusi untuk F(0.05;2,18) 

sebesar 3,35. Selain menggunakan nilai F, 

kita bisa juga menggunakan P-Value untuk 

menguji hipotesis awal (H0) akan ditolak 

bila P-Valuekurang dari nilai taraf signif-

ikan α, dalam penelitian α (signifikan) ber-

nilai 0.05 = 5%. 

Analysis of Varians (ANOVA) 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel proses yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap suhu, tekanan dan 

volume. Anova untuk hasil suhu, tekanan 

dan volume berdasarkan perhitungan 

program minitab 16 dapat dilihat pada tabel 

analisa variansi variabel proses terhadap 

suhu, tekanan dan volume. 

B. Pembahasan  

Tabel 2. Two-way ANOVA: suhu versus  

 Konsentrasi zat aditif, hari 
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Tabel 3. Two-way ANOVA: tekanan versus  

 Konsentrasi zat aditif, hari 

 

Setelah hasil analisa data dapat 

ditentukan maka untuk interprestasi 

mengenai hasil analisis sebagai berikut. 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang diberikan variabel bebas ter-

hadap suhu, tekanan dan volume. Jika 

dilihat nilai Fhitung pada tabel 4.2 analisa 

variansi nilai Fhitung  untuk output suhu pada 

penambahan variasi em4 adalah 2,87 dan 

pada hari adalah 2,91,Fhitung  untuk tekanan 

pada variasi penambahan em4 adalah 

adalah 15,97 dan pada hari adalah 19,32 

Untuk P-Value yang dihasilkan sesuai 

analisa ini untuk variabel bebas suhu pada 

variasi penambahan em4 dan hari adalah 

dengan P- Value 0,096 dan 0,054 Untuk 

variabel bebas tekanan pada variasi penam-

bahan em4 dan hari dengan nilai P-Value 

sebesar 0,000 dan 0,000. dan P-Value 

nantinya akan dijadikan acuan apakah data 

variabel memiliki pengaruh atau tidak. 

C. Kesimpulan dan saran  

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan,maka dapat diambil kesimpulan  

yaitu ada pengaruh konsentrasi zat aditif 

terhadap hasil fermentasi pada pembuatan 

biogas dari limbah sayuran 

2. Saran 

Untuk memperoleh hasil yang lebih 

maksimal pada penelitian selanjutnya, 

maka perlu adanya peningkatan, adapun sa-

ran dari penelitian adalah  Membuat waktu 

fermentasi lebih lama. 
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