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ABSTRAKSI 

Chaidir, Ahmad. 2016. Studi Komparas Konsumsi Rumah Tangga Sebelum 
dan Sesudah Penggunaan Biogas. (Studi Kasus Desa Ujung Piring 
Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura ). Skripsi, 
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Brawijaya. Shofwan, SE., MSi. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 
2006 tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi 
alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak, biogas mulai dipergunakan 
sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi dan gas. Seiring dengan semakin 
mahalnya harga bahan bakar minyak, pemerintah dan beberapa instansi yang 
peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu mulai 
membangun dan mengembangkan biogas.  

Di Kabupaten Bangkalan, Madura, banyak masyarakatnya yang 
menggantungkan hidupnya dengan mencari penghasilan dari pertanian. Tercatat 
melalui Hasil Sensus Pertanian oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 140.690 jenis 
usaha pertanian di Kabupaten paling barat di Pulau Madura itu. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui adakah perbedaan 
pengeluaran konsumsi energi rumah tangga sebelum dan sesudah penggunaan 
biogas (2) Mengetahui seberapa besar konsumsi energy yang dapat dihemat oleh 
rumah tangga dengan penggunaan energi biogas. (3) Mengetahui keuntungan 
ekonomis konsumsi energy biogas di masyarakat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengeluaran 
konsumsi rumah tangga sebelum dan sesudah penggunaan biogas. Penggunaan 
biogas juga dapat menghemat pengeluaran rutin rumah tangga masyarakat di 
Desa Ujung Piring Bangkalan Madura.Dengan nilai ekonomi total (NET) unit 
digester biogas ini sebesar Rp 72.312.000. 

Kata Kunci: Biogas, Konsumsi Rumah Tangga, Komparasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang 

dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari 

orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas 

makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan 

pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan 

oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi 

(Dumairy, 1997).  

Pengeluaran konsumsi masyarakat / rumah tangga merupakan salah satu 

variabel makro ekonomi. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari 

pendapatan yang dibelanjakan. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi 

semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran 

konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Menurut Rahardja (2001), 

pengeluaran konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah (government 

consumption) dan konsumsi masyarakat atau rumah tangga (household 

consumption). 

Konsumsi rumah tangga dalam analisa makro ekonomi sering mendapatkan 

perhatian khusus. Menjadi perhatian secara lebih mendalam karena memiliki 

beberapa alasan. Pertama, konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan 

yang paling besar terhadap pendapatan nasional. Mayoritas negara pengeluaran 

konsumsinya meliputi 60-70 persen dari pendapatan nasional. Kedua, konsumsi 

rumah tangga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam menentukan 

fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya.  
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Saat ini keberadaan keluarga dan rumah tangga sangat mempengaruhi pola 

dan perilaku konsumen seseorang. Hal ini didasarkan pada gaya hidup keluarga 

maupun rumah tangga tersebut. Semakin tinggi derajat keluarga tersebut, maka 

semakin tinggi pula tingkat perilaku konsumen mereka. Sebagai contoh, jika dalam 

suatu keluarga dan rumah tangga merasa memerlukan atau membutuhkan mobil 

atau motor untuk keperluan transportasi, serta memerlukan atau membutuhkan 

fasilitas-fasilitas elektronik maupun perabotan dan mereka memiliki kemampuan 

untukmembeli kebutuhan tersebut maka mereka akan membelinya. Dan 

sebaliknya, jika keluarga dan rumah tangga memiliki berbagai kebutuhan tetapi 

tidak diimbangi oleh kemampuan untuk membelinya, maka mereka akan memilih 

atau memprioritaskan kebutuhan mereka yang lebih penting. 

Sementara itu dalam jangka panjang, pola konsumsi dan tabungan 

masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pola 

konsumsi di Indonesia telah mengalami pergeseran sebagaimana perkembangan 

ekonomi selama ini. Pola konsumsi itu bergeser dari pola konsumsi yang 

didominasi oleh rumah tangga yang mengutamakan kebutuhan untuk survival ke 

rumah tangga yang pola pengeluarannya lebih bervariasi ke kebutuhan sekunder 

dan bahkan kebutuhan masa depan. Keluarga merupakan organisasi pembelian 

konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Para pemasar tertarik dengan 

peran dan pengaruh relatif dari suami, istri, dan anak-anak dalam pembelian 

berbagai macam produk dan jasa. 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai 

pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah 

tangga mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan 

jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula pengeluaran lembaga 

nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. 
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Indikator pengeluaran rumah tangga yang mencermikan kemampuan tingkat 

ekonomi rumah tangga, mencakup besaran nilai rupiah yang dibelanjakan oleh 

rumah tangga untuk konsumsi makanan maupun non makanan. 

Tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga secara global dapat 

menunjukkan tingkat kemampuan atau daya beli masyarakat. Selanjutnya, tingkat 

kemampuan atau daya beli masyarakat dapat memberikan gambaran tentang 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat daya beli masyarakat 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Hal ini mengindikasikan semakin baik pula tingkat 

kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat dua jenis pengelompokan pengeluaran 

konsumsi rumah tangga yaitu pengelompokan konsumsi makanan dan non 

makanan. Pola konsumsi khususnya konsumsi rumah tangga untuk makanan 

menjadi salah satu faktor penentu tingkat kesehatan dan produktivitas rumah 

tangga. 

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani / peternak. Peternak adalah petani yang memiliki 

lahan pertanian dengan jumlah ternak 1-10 ekor (Dipta, 2009). Kuantitas limbah 

yang dihasilkan setiap harinya oleh peternak sapi berupa kotoran dapat mencapai 

400-700 kilogram (Widodo, 2005).  

Limbah yang dihasilkan oleh hewan ternak tersebut bisa dimanfaatkan oleh 

peternak untuk mengonversinya menjadi sumber energi biogas. Energi biogas 

adalah salah satu dari banyak macam sumber energi terbarukan yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, karena energi biogas dapat diperoleh dari air 

buangan rumah tangga, kotoran cair dari peternakan ayam, sapi, babi, sampah 

organik dari pasar industri makanan dan limbah buangan lainnya. Produksi biogas 
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memungkinkan pertanian berkelanjutan dengan sistem proses terbarukan dan 

ramah lingkungan (Dipta, 2009). 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2006 

tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif 

sebagai pengganti bahan bakar minyak, biogas mulai dipergunakan sebagai 

bahan bakar pengganti minyak bumi dan gas. Seiring dengan semakin mahalnya 

harga bahan bakar minyak, pemerintah dan beberapa instansi yang peduli dengan 

kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu mulai membangun dan 

mengembangkan biogas.  

Manfaat biogas sebagai bahan bakar pengganti secara kasat mata sudah 

begitu nampak dirasakan oleh warga yang telah menggunakannya. Menggunakan 

analisa manfaat-biaya, nilai manfaat biogas bisa dihitung untuk masa-masa yang 

akan datang, asalkan semua faktor yang mengarah pada produksi atau 

pemanfaatan biogas bisa diuangkan atau dalam istilahnya monetizing. 

Di Kabupaten Bangkalan, Madura, banyak masyarakatnya yang 

menggantungkan hidupnya dengan mencari penghasilan dari pertanian. Tercatat 

melalui Hasil Sensus Pertanian oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 140.690 jenis 

usaha pertanian di Kabupaten paling barat di Pulau Madura itu. 
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Tabel 1.1: Banyaknya Usaha Pertanian Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 
2003 dan 2013 Menurut Kecamatan dan Cakupan Usaha (dalam 
ribu) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik,2013 

Dengan banyaknya jenis usaha pertanian diatas yang di dalamnya terdapat 

usaha peternakan sapi dan kerbau. Hal ini juga menandakan cukup banyak 

masyarakat Kabupaten Bangkalan yang menjadi peternak hewan.  

Tercatat oleh BPS di tahun 2013, terdapat 183.406 jumlah sapi dan kerbau 

yang ada di Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwasanya Kabupaten 

Bangkalan ini merupakan salah satu penghasil sapi dan kerbau terbesar di 

Indonesia. 
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Tabel 1.2: Jumlah Sapi dan Kerbau Berdasarkan Hasil Pendataan Sapi 
Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 dan Sensus 
Pertanian 2013 Menurut Kecamatan (ekor) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik,2013 

Seiring dengan banyaknya hewan ternak sapi dan kerbau yang tersebar di 

Kabupaten Bangkalan ini, maka potensi untuk mengembangkan sumber energi 

biogas ini sangatlah besar. Kotoran yang dihasilkan oleh hewan-hewan ternak ini 

dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sumber energi biogas bagi masyarakat 

sekitar. 

Dengan jumlah hewan ternak sapi dan kerbau yang bertotal 2000 ekor di 

kecamatan Bangkalan ini, potensi bahan bakar untuk energi ini sangatlah 

berlimpah di daerah tersebut. Karena daerah tersebut merupakan daerah 

peternakan sapi yang mana banyak masyarakatnya yang bermata pencaharian 

sebagai peternak sapi dapat memanfaatkan kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh 

hewan ternak ini untuk dijadikan sumber energi biogas. 
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Dengan memanfaatkan biogas sebagai sumber energi, para peternak yang 

notabene banyak hidup di bawah garis kemiskinan juga dapat melakukan efisiensi 

dan penghematan terhadap pengeluaran rutin dalam  pemenuhan kebutuhan 

rumah tangga. Kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang sejalan dengan  

tuntutan zaman, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja akan tetapi 

juga menyangkut kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pakaian, rumah, 

pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. 

Judul skripsi “STUDI KOMPARASI PENGELUARAN RUMAH TANGGA 

SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN ENERGI BIOGAS: (STUDI KASUS 

DI DESA UJUNG PIRING KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN MADURA)”, 

diharapkan bisa menjadi landasan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan 

dari konsumsi biogas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan 

masalah yaitu: 

1. Adakah perbedaan pengeluaran konsumsi energi rumah tangga setelah 

pengguaan energi  biogas? 

2. Seberapa besar pengeluaran konsumsi energi rumah tangga di Desa Ujung 

Piring Bangkalan Madura yang dapat dihemat oleh rumah tangga setelah 

menggunakan energi biogas? 

3. Bagaimana nilai ekonomi total yang diperoleh dalam pembangunan biogas di 

Desa Ujung Piring Bangkalan Madura? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan pengeluaran konsumsi energi rumah 

tangga sebelum dan sesudah penggunaan biogas. 

2. Mengetahui seberapa besar konsumsi energi yang dapat dihemat oleh rumah 

tangga dengan penggunaan energi biogas. 

3. Mengetahui keuntungan ekonomis konsumsi energi biogas di masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Membantu mengurangi pengeluaran konsumsi energi masyarakat. 

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat pada energi terbaharukan. 

3. Bagi pemerintah dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan yang terkait dengan penggunaan energi alternatif dan penghematan 

energi tidak terbaharukan. 

4. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Konsumsi 

Konsumsi adalah sebagian dari pendapatan rumah tangga (masyarakat) yang 

digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa serta kebutuhan pokok 

lainnya (basic need) baik untuk kebutuhan sendiri maupun yang diberikan orang 

lain. Perilaku konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh banyak variabel antara lain 

: pendapatan, jumlah anggota keluarga, jenis kelamin, letak geografis, agama, 

jumlah aktiva yang dipegang, dll. Hal demikian sangat berpengaruh terhadap 

kebutuhan pokok mereka (Sumardi & Hans-Dieter Ever,1982). 

Kebutuhan pokok dapat dibedakan menjadi kebutuhan untuk kelangsungan 

hidup manusia, yang terdiri dari kebutuhan individu seperti makanan, pakaian dan 

rumah (sandang, pangan, papan) maupun kebutuhan sosial seperti kesehatan, 

pendidikan, keamanan, transportasi dsb. Kebutuhan dapat pula dibedakan 

menjadi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. 

Kebutuhan pokok dapat dilihat baik secara mikro maupun secara makro yaitu 

kebutuhan dasar secara nasional dan kebutuhan pokok rumah tangga, 

sekelompok rumah tangga, atau suatu wilayah tertentu. Kebutuhan pokok dari 

seseorang atau individu atau rumah tangga terdiri dari makanan, pakaian, 

perumahan, kesehatan, air dan sanitasi, dan transportasi tanpa mengurangi 

konsep basic needs (Sumardi & Hans-Dieter Ever,1982). 

Dalam konsumsi rumah tangga, penggunaan sebagian atau seluruh 

pendapatan dari rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan merupakan 

salah satu permasalahan penting dalam kegiatan rumah tangga . Rumah tangga 

dengan tingkat pendapatan rendah akan menggunakan hampir seluruh 

pendapatannya untuk konsumsi pangan. Sedangkan rumah tangga dengan 
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pendapatan tinggi justru memiliki persentase untuk kebutuhan pangan yang tinggi 

(Sumardi,1982). 

2.1.1  Konsumsi Rumah Tangga 

Seseorang atau rumah tangga disebut konsumen karena ia menggunakan 

barang. Konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan barang 

primer terutama untuk kebutuhan pangan. Penekanan pada kebutuhan pangan 

karena setiap individu selalu membutuhkan makanan. Manusia akan selalu 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya dahulu baru kemudian 

memenuhi kebutuhan yang lainnya. Ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi rumah tangga antara lain (Remo,2008) : 

1. Umur 

Umur sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah 

mengetahui tentang konsumsi bahan pangan untuk usia tertentu, dalam 

program kesehatan, jumlah usia sekolah, angkatan kerja, pasangan usia subur. 

2. Pendidikan 

Pendidikan, terutama pendidikan kepala keluarga merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap konsumsi karena berkaitan secara langsung 

dengan kemampuan memperoleh dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh 

karena itu pendidikan kepala keluarga sangat penting dalam kehidupan rumah 

tangga. 

3. Jumlah Anggota Keluarga 

Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka akan semakin besar pula 

anggaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Oleh 

karena itu jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap konsumsi suatu 

rumah tangga. 
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4. Pendapatan Rumah Tangga 

Pendapatan rumah tangga berkaitan langsung terhadap pengeluaran rumah 

tangga. Berpengaruh langsung artinya jika pendapatan meningkat maka 

pengeluaran untuk konsumsi akan ikut meningkat. Begitu pula saat pendapatan 

menurun, pengeluaran untuk konsumsipun akan menurun pula. 

Dari anggapan pokok bahwa tiap rumah tangga selalu mengalokasikan 

sumber daya (pendapatan) untuk memenuhi kepuasan dengan membeli barang 

dan jasadapat disimpulkan bahwa untuk pengeluaran konsumsi sangat 

bergantung dari penghasilan rumah tangga tersebut. Hubungan antara individu 

dengan konsumsi yang dilakukan disebut kecenderungan untuk mengkonsumsi 

(propensity to consume). Bila kita mengetahui pendapatannya dan kecenderungan 

untuk mengkonsumsi maka dapat dihitung besar konsumsinya (Winardi,1988). 

Sedangkan pola konsumsi rumah tangga sangat ditentukan oleh kebutuhan 

rumah tangga tersebut yang merupakan pengeluaran dan pendapatannya. 

Penentuan pola konsumsi rumah tangga ini dipengaruhi oleh banyak hal, baik 

faktor intern seperti perilaku, kebiasaan maupun ekstern seperti lingkungan, 

budaya, dan peraturan. Dengan adanya batasan dari anggaran yang dimiliki, 

sebuah rumah tangga dihadapkan pada perbuatan memilih barang apayang akan 

ia konsumsi untuk memperoleh kepuasan tertinggi. Oleh karena itu perubahan 

pada tingkat penghasilan akan merubah pola konsumsi rumah tangga. 

2.2 Konsep Pendapatan 

Pengertian upah menurut peraturan pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang 

perlidungan upah, disebutkan bahwa upah adalah imbalan dari pengusaha 

terhadap buruh untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, 

dinyatakan dalam bentuk uang yang telah ditetapkan jumlahnya dalam 

persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas suatu 
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perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh 

itu atau keluarganya. 

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan diartikan 

sebagai penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang biasanya 

diterima sebagai balas jasa atau kontraprestasi yang meliputi pendapatan yaitu : 

1. Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, dan kerja 

sampingan. 

2. Diperoleh dari usaha sendiri yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, komisi 

dari penjualan rumah tangga. 

3. Diperoleh dari hasil investasi seperti bunga modal dan tanah. 

4. Diperoleh dari keuntungan sosial yaitu keuntungan dari kerja sosial. 

Pendapatan berupa barang adalah penghasilan yang sifatnya reguler dan 

biasa akan tetapi balas jasa berupa barang atau jasa yang diterima dinilai dengan 

harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang 

dan jasa tersebut. 

2.2 Pendapatan Rumah Tangga 

Penggunaan sebagian atau seluruh pendapatan rumah tangga untuk 

konsumsi pangan merupakan permasalahan penting dalam suatu rumah tangga. 

Seseorang atau rumah tangga dengan pendapatan rendah atau terbatas akan 

menggunakan sebagian besar dari pendapatannya untuk konsumsi pangan. 

Semakin meningkatnya pendapatan biasanya akan semakin mengurangi 

persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan pangan karena 

kebutuhan pangan memiliki titik jenuh, sedangkan kebutuhan non-pangan sifatnya 

hampir tidak terbatas. Sehingga naiknya pendapatan akan menyebabkan naiknya 

pengeluaran konsumsi dengan proporsi yang lebih kecil dari proporsi pertambahan 

pendapatan. 
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Hukum Engel mengemukakan tentang prilaku konsumen bahwa proporsi 

pengeluaran total yang ditujukan untuk konsumsi pangan menurun sementara 

pendapatan meningkat. Dengan kata lain pangan merupakan bahan kebutuhan 

pokok konsumsi yang meningkat lebih lambat dari pertambahan pendapatan 

(Nicholson,1995). 

Gambar 2.1: Kurva Engel untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 
Normal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       Pengeluaran Total   Pengeluaran Total 
a. Barang Kebutuhan Pokok    b. Barang Mewah 

 
Sumber: Nicholson, 2008 (Diolah) 

Dari gambar 2.1, kurva a merupakan Kurva Engel untuk barang kebutuhan 

pokok yang digambarkan dengan kurva linier menurun untuk konsumsi barang 

kebutuhan pokok (pangan), ada kecenderungan konsumsinya turun ketika 

pendapatan meningkat. Rumah tangga dengan pendapatan tinggi justru memiliki 

persentase yang rendah untuk kebutuhan konsumsi pangannya (Sumardi,1989). 

Sedangkan untuk barang mewah memiliki sifat yang berkebalikan yang 

digambarkan dengan kurva linier meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa ada 

kecenderungan konsumsinya naik pada saat pendapatannya meningkat 

(Nicholson,1995). 

 

 

∑ ∑ 
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Dalam mempelajari teori perilaku konsumen ada 2 pendekatan antara lain: 

1. Teori Nilai Guna Kardinal 

Teori Nilai Guna Kardinal memberikan penilaian subyektif akan pemuasan 

kebutuhan dari suatu barang , sehingga kepuasan konsumen tersebut dapat 

duikur atau dihitung dengan angka, uang atau satuan lain. Kepuasan / 

kegunaan dari mengkonsumsi barang dan jasa dinamakan nilai guna (utility). 

Tinggi rendahnya utility suatu barang tergantung pada subyek yang 

memberikan penilaian 

2. Teori Nilai Guna Ordinal 

Teori ini mengukur nilai guna (utility) yang diperoleh seorang konsumen di 

dalam mengkonsumsi suatu barang / kombinasi beberapa barang yang 

dinyatakan secara ordinal. Maksudnya adalah diperlukan suatu asumsi bahwa 

konsumen mampu membedakan barang mana yang memberikan utility yang 

lebih tinggi, sama atau lebih rendah tanpa menyertakan suatu angka tingginya 

berapa. 

2.3 Penentu Permintaan Rumah Tangga 

Ada banyak faktor yang turut menentukan permintaan rumah tangga terhadap 

suatu produk barang maupun jasa antara lain:  

1. Pendapatan dan Kekayaan 

Rumah tangga dengan pendapatan dan tingkat kekayaan yang tinggiakan 

mampu membeli lebih banyak barang dan jasa. Dengan tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi akan ada tingkat permintaan yang tinggi pula terhadap barang 

dan jasa begitu pula sebaliknya. Jenis barang di mana permintaannya ikut 

naikketika ada pendapatan yang tinggi disebut barang normal. Akan berbeda 

ketika barang tersebut merupakan barang inferior. Permintaan terhadap barang 
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inferior cenderung akan turun ketika terjadi kenaikan pendapatan rumah 

tangga. 

2. Harga Barang dan Jasa lain 

Rumah tangga menentukan panggunaan suatu komoditas dipengaruh ioleh 

keputusan yang lain. Masing-masing keputusan yang diambil rumah tangga 

merupakan keputusan yang diambil secara simultan. Rumah tangga harus 

membagi pendapatannya atas berbagai jenis barang, hal ini yang 

menyebabkan harga barang lain dapat mempengaruhi permintaan atas suatu 

barang. 

3. Barang Subtitusi 

Barang subtitusi merupakan jenis barang yang dapat berfungsi sebagai barang 

pengganti atas barang lain. Barang subtitusi memiliki hubungan positif yang 

berarti bahwa peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan kenaikan 

permintaan barang subtitusinya, begitu pula sebaliknya. Untuk dapat menjadi 

barang subtitusi, dua barang tidaklah harus identik. Barang yang identik biasa 

disebut subtitusi sempurna. 

4. Barang Komplemen 

Barang komplemen atau pelengkap merupakan jenis barang yang berfungsi 

bersama dan keduanya saling melengkapi. Dua barang yang saling 

melengkapi, penurunan harga salah satunya akan menyebabkan kenaikan 

permintaan akan barang pasangannya, dan begitu pula sebaliknya. 

5. Cita Rasa dan Selera 

Pendapatan dan harga barang merupakan faktor yang menentukan kombinasi 

barang yang mampu diperoleh rumah tangga. Dalam keterbatasan harga dan 

pendapatan, seleralah yang membentuk kurva permintaan, akan tetapi sulit 

untuk menggeneralisasi selera dan cita rasa karena keanekaragaman 

permintaan individual yang tidak terbatas. 
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6. Harapan  

Apa yang diputuskan rumah tangga untuk dibeli pada saat ini mungkin 

dipengaruhi oleh harapan atau perkiraan pada masa akan datang. Banyak 

sekali hal saat ini yang dipengaruhi oleh perkiraan dari masa yang akan datang. 

Penting untuk memahami bahwa permintaan tidak hanya tergantung 

daripendapatan harga dan selera pada saat ini saja. Tapi juga bagaimana 

rumah tangga melihat dan memperkirakan masa depan. 

2.4 Indifferent Curve 

Dalam mempelajari perilaku konsumen dapat digunakan bantuan kurva 

indiferen. Kurva indiferen merupakan kurva yang menjelaskan tentang kombinasi 

dua jenis barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama 

disepanjang garis. Ada beberapa karakteristik dari kurva indiferen yaitu 

(Remo,2008) : 

1. Kurva ini memiliki kemiringan/slope negatif yaitu miring dari kiri atas ke kanan 

bawah 

Gambar 2.2: Slope Negatif Kurva Indiferen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Remo, 2008 
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Jika konsumen menginginkan untuk menambah konsumsi barang Xsebesar

X (X2-X1), maka konsumen tersebut harus mengorbankan konsumsi barang Y 

sebesar Y (Y1-Y2). 

2. Kurva indiferen yang memiliki kedudukan lebih tinggi (kanan atas) menunjukkan 

tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kurva indiferen di sebelah kanan atas atau 

menjahui titik asal akan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi 

Gambar 2.3: Tatanan Kurva Indiferen 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Remo, 2008 

Gambar diatas menunjukkan bahwa semakin jauh kurva indiferendari titik 

asal, maka akan semakin tinggi kepuasan yang diperoleh individu.Kombinasi 

barang pada IC3 akan lebih disukai daripada kombinasi barang diIC2 dan 

kombinasi di IC2 akan lebih disukai daripada di IC1 ini adalah pencerminan 

sederhana bahwa setiap individu lebih menyukai lebih banyakbarang daripada 

sedikit barang. Seperti terlihat dengan membandingkan titikA, B, dan C.Kurva 

indiferen tidak pernah berpotongan satu sama lain 

 

 

A 

B 

Y 

C 

IC3 

IC

IC1 
X 



18 
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Gambar 2.4: Kurva Indiferen yang Berpotongan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Remo 2008 

Gambar diatas menunjukkan gambar IC1 dan IC2 saling berpotongan di titik 

kombinasi A. Menurut definisi untai titik A memberikan utilitas sama dengan titik B. 

Begitu pula titik A dan C konsumen dalam keadaan indiferen. Berdasarkan teori 

preferensi lain seharusnya B lebih dipilih daripada C karena kombinasi barang X 

dan Y yang diberikan B lebih banyak daripada C. Jadi berdasarkan anggapan teori 

preferensi konsumen maka 2 atau lebih kurva indiferen tidak mungkin berpotongan 

satu sama lain. 

Kurva indiferen cembung ke titik asal atau ke arah origin. Kurva indiferen 

cembung ke titik asal atau ke arah origin, ini menunjukkan kurva indiferen 

mematuhi asumsi dari deminishing tingkat subtitusi marginal X dan Y. Hal ini 

berarti bahwa tingkat subtitusi marginal bersifat menurun. 

2.4 Tingkat Subtitusi Marginal 

Tingkat subtitusi marginal atau marginal rate of substitution-MRS merupakan 

tingkat dimana seorang individu bersedia untuk mengurangi konsumsi dari satu 
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jenis barang jika ia mendapatkan tambahan satu unit baranglain yang 

digambarkan oleh slope negatif dari kurva indiferen. Dalam konsumsi, penurunan 

(diminishing) MRS didasarkan padaide bahwa orang lebih memilih konsumsi 

sekelompok barang yang seimbang daripada tidak seimbang. Sepanjang kurva 

indiferen mentaati asumsi diminishing MRS sehingga bentuk kurva indiferen 

berbentuk cembung. Sekelompok barang merupakan rata-rata diantara 2 titik 

ekstrim pada kurva indiferen akan lebih disukai daripada titik-titik ekstrim tersebut. 

Asumsi penurunan (diminishing) MRS mencerminkan bahwa orang lebih suka 

adanya variasi dalam konsumsi. 

Untuk memaksimumkan kepuasan seseorang harus memilih kombinasi 

dimana MRS X terhadap Y sama dengan ratio harga X terhadap harga Y dipasar 

atau: 

MRSxy   = PX 

  Py 

Dimana : 

MRSxy =  Marginal Rate of Subtitution X dan Y 

Px= Harga barang X 

Py= Harga barang Y 

Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut: Misalkan konsumen A 

mempunyai MRSxy = 1Px/Py (Rp.1000,-/Rp.1000,-), maka ia akan bersedia 

menukarkan satu unit barang X dengan satu unit barang Y dan kepuasan yang 

diperoleh tetap tidak berubah. 

2.4.2 Garis Anggaran dan Keseimbangan Konsumen 

Garis anggaran merupakan garis yang menjelaskan batasan tentang 

kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam mengonsumsi. Keseimbangan 

konsumen dapat didefinisikan sebagai pilihan konsumen terhadap barang-barang 
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yang memaksimumkan guna dirinya. Oleh karena itu kurva indiferen dengan 

tingkat subtitusi marginal menurun dan konsep dari anggaran merupakan 

instrumen yang tepat untuk memahami keseimbangan konsumen. Konsumen 

berada pada tingkat keseimbangan pada saat dia memaksimumkan guna dengan 

pendapatan tertentu yang dia miliki dan harga barang tertentu pula. Secara grafik 

keseimbangan konsumen ditunjukkan gambar berikut ini. 

Gambar 2.5: Garis Anggaran dan Keseimbangan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Remo, 2008 

Konsumen dalam hal ini tidak akan memilih kombinasi A karena pada titik A 

tersebut pendapatan konsumen belum dibelanjakan seluruhnya. Agar pendapatan 

tersebut habis digunakan seluruhnya maka konsumen dapat memilih kombinasi B 

atau C. Kombinasi titik B merupakan titik potong antara kurva indiferen dan garis 

anggaran, jadi titik B tidak akan mendatangkan kepuasan maksimum. Dengan 

demikian kombinasi pada titik C adalah merupakan kombinasi yang akan 

mendatangkan kepuasan maksimum, karena pada titik C Indifference Curve 

bersinggungan dengan Budget Line. Konsumen tidak akan memilih titik D, karena 
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tidak memiliki budget (anggaran ) yang cukup walaupun kepuasan yang lebih 

tinggi dari titik C. 

Jika harga suatu barang berubah akan memberikan dua efek yang berbeda 

pada pada pilihan-pilihan individu. Efek tersebut adalah efek subtitusi dan efek 

pendapatan. 

Efek subtitusi merupakan salah satu aspek dari perubahan kuantitas yang 

diminta oleh individu karena adanya subtitusi satu barang dengan barang lainnya. 

Perpindahan terjadi di sepanjang kurva indiferen. Efek pendapatan adalah salah 

satu bagian dari perubahan kuantitas yang diminta yang disebabkan oleh 

perubahan pendapatan riil. Karena perubahan harga berarti perubahan daya beli 

riil . Individu akan berpindah ke kurva indiferen baru yang konsisten dengan daya 

beli baru ini. 

2.5 Valuasi Ekonomi 

Sumberdaya alam merupakan bagian dari ekosistem, yaitu lingkungan tempat 

berlangsungnya reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor-faktor 

alam. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam pada hakekatnya 

melakukan perubahan-perubahan di dalam ekosistem, sehingga perencanaan 

penggunaan sumberdaya alam dalam rangka proses pembangunan tidak dapat 

ditinjau secara terpisah, melainkan senantiasa dilakukan dalam hubungannya 

dengan ekosistem yang mendukungnya. 

Sumberdaya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat 

dikonsumsi, juga menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat 

lain, misalnya manfaat keindahan, rekreasi. Mengingat pentingnya manfaat dari 

sumberdaya alam tersebut, maka manfaat tersebut perlu dinilai.  

Konsep dasar valuasi merujuk pada kontribusi suatu komoditas untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ekologi, sebuah gen bernilai tinggi 
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apabila mampu berkontribusi terhadap tingkat survival dari individu yang memiliki 

gen tersebut. Dalam pandangan ecological economics, nilai (value) tidak hanya 

untuk maksimalisasi kesejahteraan individu tetapi juga terkait dengan 

keberlanjutan ekologi dan keadilan distribusi (Constanza dan Folke, 1997; Bishop, 

1997; Constanza. 2001). 

Valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif 

terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan, 

baik atas dasar nilai pasar (market value) maupun nilai non-pasar (non market 

value). Valuasi ekonomi sumberdaya merupakan suatu alat ekonomi (economic 

tool) yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang 

dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. 

Pemahaman tentang konsep valuasi ekonomi memungkinkan para pengambil 

kebijakan dapat menentukan penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan yang 

efektif dan efisien. Hal ini disebabkan aplikasi valuasi ekonomi menunjukkan 

hubungan antara konservasi SDA dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena 

itu, valuasi ekonomi dapat dijadikan alat yang penting dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam 

dan lingkungan. 

Bermacam-macam teknik yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi 

konsep nilai. Namun konsep dasar dalam penilaian ekonomi yang mendasari 

semua teknik adalah kesediaan untuk membayar dari individu untuk jasa-jasa 

lingkungan atau sumberdaya (Munasinghe, 1993). 

Menurut Pearce dan Turner (1991) menilai jasa-jasa lingkungan pada 

dasarnya dinilai berdasarkan ”willingness to pay” (WTP) dan ”willingnes to accept 

(WTA). Willingness to pay dapat diartikan sebagai berapa besar orang mau 

membayar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak (kesediaan konsumen untuk 

membayar), sedangkan willingness to accept adalah berapa besar orang mau 
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dibayar untuk mencegah kerusakan lingkungan (kesediaan produsen menerima 

kompensasi) dengan adanya kemunduran kualitas lingkungan. Kesediaan 

membayar atau kesediaan menerima merefleksikan preferensi individu, kesediaan 

membayar dan kesediaan menerima adalah parameter dalam penilaian ekonomi 

(Pearce dan Moran, 1994). 

Menurut panduan valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan (KNLH, 

2007) adalah pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi 

sumberdaya alam sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Valuasi ekonomi 

sumberdaya alam dan lingkungan yang dimaksud adalah nilai ekonomi total (total 

eonomic value), nilai pemulihan kerusakan / pencemaran serta pencegahan 

pencemaran / kerusakan.  

Bermacam-macam teknik yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi 

konsep nilai. Namun konsep dasar dalam penilaian ekonomi yang mendasari 

semua teknik adalah kesediaan untuk membayar dari individu untuk jasa-jasa 

lingkungan atau sumberdaya (Munasinghe, 1993). 

Menurut Suparmoko dan Maria (2000), nilai sumberdaya alam dibedakan atas 

nilai atas dasar penggunaan (instrumental value) dan nilai tanpa penggunaan 

secara intrinsik melekat dalam aset sumberdaya alam (intrinsic value). Selanjutnya 

berdasarkan atas penggunaannya, nilai ekonomi suatu sumberdaya dapat 

dikelompokkan ke dalam nilai atas dasar penggunaan (use values) dan nilai yang 

terkandung di dalamnya atau nilai intrinsik (non use values). Nilai penggunaan ada 

yang bersifat langsung (direct use values) dan nilai penggunaan tidak langsung 

(indirect use values) serta nilai pilihan (option values). Sementara itu nilai 

penggunaan tidak langsung (non use values) dapat dibedakan atas nilai 

keberadaan (existence values) dan nilai warisan (bequest values). Nilai ekonomi 

total atau total economic value (TEV) diperoleh dari penjumlahan nilai atas dasar 
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penggunaan dan nilai atas dasar penggunaan tidak langsung (Pearce dan Turner, 

1991; Munasinghe, 1993; Pearce dan Moran, 1994). 

Total Economic Value (TEV) dapat ditulis dengan persamaan matematis 
sebagai berikut: 

 

TEV = UV + NUV  

UV = DUV + IUV + OV 

NUV = EV + BV 

TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OV) + (EV + BV) 

 

Dimana: 

TEV = Total Economic Value (Nilai Ekonomi Total) 

UV = Use Values (Nilai Penggunaan) 

NUV = Non Use Value (Nilai Intrinsik) 

DUV = Direct Use Value (Nilai Penggunaan Langsung) 

IUV = Inderect Use Value (Nilai Penggunaan Tidak Langsung) 

OV = Option Value (Nilai Pilihan) 

EV = Existence Value (Nilai Keberadaan) 

BV = Bequest Value (Nilai Warisan/Kebanggaan) 

Selanjutnya uraian dari masing-masing konsep nilai ekonomi adalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai penggunaan (use value) diperoleh dari pemanfaatan aktual dari 

sumberdaya alam dan lingkungan. Menurut Pearce dan Moran (1994) nilai 

penggunaan berhubungan dengan nilai karena seseorang memanfaatkan 

atau berharap akan memanfaatkan di masa mendatang.  

2. Nilai penggunaan langsung (direct use values) dihitung berdasarkan 

kontribusi sumberdaya alam dan lingkungan dalam membantu proses 

produksi dan konsumsi saat ini (Munasinghe, 1993). Nilai penggunaan 

langsung tersebut mencakup seluruh manfaat sumberdaya alam dan 

lingkungan yang dapat diperkirakan langsung dari konsumsi dan produksi 
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melalui satuan harga berdasarkan mekanisme pasar. Nilai penggunaan 

langsung berkaitan dengan output yang langsung dapat dikonsumsi, 

misalnya makanan, kesehatan, rekreasi. 

3. Nilai penggunaan tidak langsung (indirect use values) ditentukan oleh 

manfaat yang berasal dari jasa-jasa lingkungan dalam mendukung aliran 

produksi dan konsumsi (Munasinghe, 1993). Nilai guna tidak langsung 

diperoleh dari fungsi pelayanan lingkungan hidup dalam menyediakan 

dukungan terhadap proses produksi dan konsumsi saat ini, misalnya nilai 

berbagai fungsi ekologi terhadap daur ulang unsur hara dalam tanah. 

Dengan demikian, nilai penggunaan tidak langsung merupakan manfaat-

manfaat fungsional dari proses ekologi dari proses ekologi yang secara 

terus menerus memberikan kontribusinya terhadap masyarakat dan 

ekosistem. Misalnya sumberdaya lahan sawah yang cukup luas 

memberikan udara bersih, tempat rekreasi dengan pemandangan yang 

indah, pengendali banjir dan erosi serta memberikan sumber air tanah 

untuk petani dan masyarakat sekitarnya. 

4. Nilai pilihan (option value) berkaitan dengan pilihan pemanfaatan 

lingkungan di masa mendatang. Ketidakpastian penggunaan di masa 

datang berhubungan erat dengan ketidakpastian penawaran lingkungan 

sehingga option value lebih diartikan sebagai nilai pemeliharaan 

sumberdaya sehingga pilihan untuk memanfaatkannya masih tersedia 

untuk masa yang akan datang. Nilai pilihan merupakan kesediaan 

konsumen untuk mau membayar asset yang tidak digunakan (Irawan, 

2005) dengan alasan untuk menghindari resiko karena tidak dapat lagi 

memanfaatkannya di masa mendatang. Dengan demikian nilai guna pilihan 
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meliputi manfaat sumberdaya alam dan lingkungan yang tidak dieksploitasi 

pada saat ini, tetapi disimpan demi kepentingan yang akan datang. 

5. Nilai intrinsik atau nilai non-penggunaan (non use values) nilai yang 

diberikan pada sumberdaya alam dan lingkungan atas dasar 

keberadaannya, meskipun tidak dikonsumsi secara langsung. Nilai yang 

diberikan tersebut sebenarnya sulit diukur dan dianalisis, karena lebih 

didasarkan pada preferensi terhadap lingkungan (berkaitan dengan motif 

atau sifat dermawan) daripada pemanfaatan langsung (Munasinghe, 

1993). Nilai intrinsik berhubungan dengan nilai kesediaan membayar positif 

jika seseorang tidak bermaksud memanfaatkannya (Pearce dan Moran, 

1994), kemudian nilai tersebut dibedakan atas nilai keberadaan (existence 

values) dan nilai warisan (bequest values). 

6. Nilai keberadaan (existence values) mempunyai nilai karena adanya 

kepuasan seseorang atau komunitas atas keberadaan suatu asset, 

walaupun yang bersangkutan tidak ada keinginan untuk 

memanfaatkannya. Nilai keberadaan diberikan seseorang atau masyarakat 

kepada sumberdaya alam dan lingkungan semata-mata sebagai bentuk 

kepedulian karena telah memberikan manfaat estetika, spiritual dan 

budaya 

2.6  Mengukur Manfaat  

Untuk mengukur suatu manfaat (benefit) dari suatu barang adalah dengan 

menurunkan permintaan dari barang itu sendiri. Permintaan akan barang tersebut 

diukur dalam informasi jumlah dan harga. 

Menurut Tietenberg (1998), ada dua pendekatan yang digunakan oleh para 

ekonom untuk mengukur suatu nilai dari sumber daya, yaitu nilai guna (use value) 
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dan nilai tak guna (nonuse value). Use value digunakan untuk mengukur nilai guna 

sumber daya secara langsung maupun tidak langsung. Nonuse value digunakan 

untuk mengukur nilai guna sumber daya pada masa yang akan datang dari segi 

persediaannya. 

2.6.1  Mengukur Biaya Biogas 

Menurut (GTZ project for ISAT), ada beberapa kategori dalam mengukur biaya 

biogas: 

1. Biaya produksi, terdiri dari: 

1) Opportunity cost atau akuisisi lahan untuk pengerjaan biogas. 

2) Model instalasi biogas. 

3) Ukuran dan dimensi instalasi biogas. 

4) Jumlah dan harga material. 

5) Input tenaga kerja dan upah. 

6) Derajat partisipasi masyarakat selama pengerjaan biogas dan konsumsi 

biogas. 

2. Total Biaya 

3. Biaya operasional, yang terdiri dari: 

1) Biaya transport, pembelian, dan pengumpulan untuk zat biogas. 

2) Persediaan air untuk membersihkan kandang sapi dan digester. 

3) Biaya pengoperasian biogas. 

4) Pengawasan, perawatan dan perbaikan instalasi biogas. 

5) Penyimpanan dan pembuangan limbah. 

6) Distribusi biogas dan peralatannya. 

7) Biaya administrasi. 

4. Biaya modal. 

5. Biaya rata-rata. 
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6. Umur proyek ke depannya. 

Berdasarkan jumlah material yang dibutuhkan, biaya biogas dapat 

diidentifikasikan antara lain; Batu bata, semen, pasir, besi, pipa pvc, kompor gas. 

2.7  Konsep Biogas 

Biogas adalah sumber daya yang dihasilkan dari proses anaerob 

mikroorganisme yang terjadi dalam ruangan yang hampa udara. Menurut SBG 

(Swedish Biogas Association), SGC (Swedish Gas Center) dan Gasföreningen 

(Swedish Gas Association), 2008), biogas dibentuk dari dekomposisi bahan-bahan 

organik oleh mikroorganisme dalam lingkungan hampa udara, dimana prosesnya 

disebut dengan anaerob. Komposisi biogas adalah sekitar 45% - 85% metana 

dan15 – 45% karbon dioksida, tergantung selama proses produksinya (SBGF, 

SGC danGasföreningen, 2008). 

2.8 Jenis Biogas 

Saat ini biogas terbanyak digunakan dari kotoran hewan ternak, terutama 

limbah dari peternakan sapi. Ada juga yang menggunakan kotoran manusia 

sebagai sumber biogas, seperti yang dilakukan di Petojo, Jakarta dan Tegal. 

Limbah dapur atau sisa makanan yang terbuang bisa juga digunakan sebagai 

sumber biogas, karena limbah dapur dan sisa makanan umumnya berbahan 

organik dan bila mengalami pembusukan akan menimbulkan gas metana, gas 

utama dalam proses pembuatan biogas. 

Biogas terdiri dari banyak jenis antara lain: limbah pertanian, limbah 

perkotaan, limbah organik, kotoran hewan, kotoran manusia. 
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2.8.1 Proses Pembuatan Biogas 

Biogas merupakan suatu campuran gas-gas yang dihasilkan dari suatu proses 

fermentasi bahan organik oleh bakteri dalam keadaan tanpa oksigen (Prihandana 

& Handoko, 2008) yang dilepaskan dan mengalami proses metanisasi. Proses 

metanisasi menghasilkan gas yang kaya akan metana dan slurry. Gas metana 

dapat digunakan untuk berbagai system pembangkitan energy sedangkan slurry 

dapat digunakan sebagai kompos (Hambali, 2007 dalam Kompas).  

 Proses Produksi Biogas meliputi tahap-tahap berikut (Prihanda & Handoko, 

2008): 

1. Mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan 

perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan 

mempermudah pemasukan kedalam digester 

2. Mengalirkan lumpur kedalam digester melalui lubang pemasukan. Pada 

pengisian pertama kran gas yang ada diatas digester dibuka agar 

pemasukan lebih mudah dan udara yang ada didalam digester terdesak 

keluar. Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam 

jumlah yang banyak sampai digester penuh. 

3. Membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8 

karena yang terbentuk adalah gas CO2. Sedangkan pada hari ke-10 

sampai hari ke-14 baru terbentuk gas metan (CH4) dan CO2 mulai 

menurun. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27% maka biogas akan 

menyala 

4. Pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan 

api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita 

sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini 

tidak berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya, digester terus diisi 
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lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang 

optimal. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Hivos dan SNV, yang berjudul The Indonesian 

Domestic Biogas Programme, bertujuan mengurangi konsumsi kayu bakar dan 

minyak tanah. Implementasinya pada peternakan sapi yang sedikitnya mempunyai 

2 sampai 3 kandang sapi. Program ini sebagian disubsidi dan beberapa difasilitasi 

secara kredit.. Manfaat dari program ini sama seperti contoh kasus biogas di Nepal 

tentang Getting Benefit from Waste yakni : 

1. Menghemat konsumsi kayu bakar dari 2000 hingga 3000 kg/tahun. 

2. Mengurangi beban kerja dari 1,5 hingga 3 jam/hari per kepala rumah tangga. 

3. Mengurangi efek rumah kaca hingga 5,0 ton CO2 per tahun. 

4. Mengurangi pencemaran udara dalam rumah tangga. 

5. Banyak kakus yang didirikan dan tersambung langsung dengan reaktor biogas. 

6. Menambah potensi hasil pertanian atau bisa mengurangi penggunaan pupuk 

kimia hingga 40% bila menggunakan pupuk organik hasil limbah biogas. 

7. Meningkatkan sanitasi rumah tangga lebih sehat dan higienis, 

danmeningkatkan kualitas air bawah tanah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dede Sulaiman (2008), ada sepuluh faktor 

yang dapat mempengaruhi optimasi pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas 

dalam skala rumah tangga, yaitu: 

1. Ketersediaan Ternak  

Untuk menjalankan biogas skala individual atau rumah tangga diperlukan 

kotoran ternak dari 3 ekor sapi, atau 7 ekor babi, atau 400 ekor ayam. 
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2. Kepemilikan Ternak 

Biogas kapasitas rumah tangga terkecil dapat dijalankan dengan kotoran ternak 

yang berasal dari 3 ekor sapi atau 7 ekor babi atau 400 ekor ayam. Bila ternak 

yang dimiliki lebih dari jumlah tersebut, maka dapat dipilihkan biogas dengan 

kapasitas yang lebih besar (berbahan fiber atau semen) atau beberapa biogas 

skala rumah tangga. 

3. Pola Pemeliharaan Ternak 

Kotoran ternak lebih mudah didapatkan bila ternak dipelihara dengan cara 

dikandangkan dibandingkan dengan cara digembalakan. 

4. Ketersediaan Lahan 

Lahan yang dibutuhkan untuk membangun biogas skala terkecil (skala rumah 

tangga) adalah 14 m2 (7m x 2m). Sedangkan skala komunal terkecil 

membutuhkan lahan sebesar 40m2 (8m x 5m). 

5. Tenaga Kerja 

Pengoperasian biogas diperlukan tenaga kerja yangberasaldari peternak atau 

pengelola itu sendiri agar dapat berfungsi optimal bila pengisiankotoran ke 

dalam reaktor dilakukan dengan baik serta dilakukan perawatan peralatannya. 

6. Manajemen Limbah / Kotoran 

Manajemen limbah/kotoran terkait dengan penentuan komposisi padat 

cairkotoran ternak yang sesuai untuk menghasilkan biogas, frekuensi 

pemasukan kotoran, dan pengangkutan atau pengaliran kotoran ternak ke 

dalam raktor.Bahan baku (raw material) reaktor biogas adalah kotoran ternak 

yang komposisipadat cairnya sesuai yaitu 1 berbanding 3. Frekuensi 

pemasukan kotoran dilakukan secara berkala setiap hari atau setiap 2 hari 

sekali tergantung darijumlah kotoran yang tersedia dan sarana penunjang yang 

dimiliki. Pemasukan kotoran ini dapat dilakukan secara manual dengan cara 

diangkut atau melalui saluran. 
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7. Kebutuhan Energi 

Kebutuhan peternak akan energi dari sumber biogas harus menjadi salah satu 

faktor yang utama. Hal ini mengingat, bila energi lain berupa listrik, minyaktanah 

atau kayu bakar mudah, murah dan tersedia dengan cukup di lingkungan 

peternak, maka energi yang bersumber dari biogas tidak menarik untuk 

dimanfaatkan.  

8. Jarak (Kandang-Reaktor Biogas-Rumah) 

Pemanfaatan energi ini dapat optimal bila jarak antara kandang ternak, reaktor 

biogas dan rumah peternak tidak telampau jauh dan masih memungkinkan 

dijangkau instalasi penyaluran biogas. Karena secara umum pemanfaatan 

energi biogas dilakukan di rumah peternak baik untuk memasak dan keperluan 

lainnya. 

9. Pengelolaan Hasil Samping Biogas 

Pengelolaan hasil samping biogas ditujukan untuk memanfaatkannya menjadi 

pupuk cair atau pupuk padat (kompos). Pengolahannya relatif sederhana yaitu 

untuk pupuk cair dilakukan fermentasi dengan penambahan bioaktivator agar 

unsur haranya dapat lebih baik, sedangkan untuk membuat pupuk kompos hasil 

samping biogas perlu dikurangi kandungan airnya dengan cara 

diendapkan,disaring atau dijemur. 

10. Sarana Pendukung 

Sarana pendukung dalam pemanfaatan biogas terdiri dari saluran air atau 

drainase,air dan peralatan kerja. Sarana ini dapat mempermudah operasional 

dan perawatan instalasi biogas. Saluran air dapat digunakan untuk mengalirkan 

kotoran ternak dari kandang ke reaktor biogas sehingga kotoran tidak perlu 

diangkut secara manual. Air digunakan untuk membersihkan kandang ternak 

dan juga digunakan untuk membuat komposisi padat cair kotoran ternak yang 
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sesuai .Sedangkan peralatan kerja digunakan untuk mempermudah atau 

meringankan pekerjaan atau perawatan instalasi biogas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dipta (2009), tentang Preferensi Konsumsi 

Energi Masyarakat Terhadap Biogas Sebagai Energi Alternatif. Penelitian 

dilakukan di Dusun Toyomerto, Kota Batu. Alat yang digunakan adalah regresi 

linear berganda. Hasil penelitiannya adalah tingkat konsumsi masyarakat terhadap 

biogas dipengaruhi secara berbanding terbalik oleh tingkat konsumsi energi lain. 

Dengan menggunakan biogas, masyarakat mendapatkan utilitas yang lebih tinggi 

dibandingkan jika mengkonsumsi energi lain, karena selain lebih hemat dan tidak 

menimbulkan polusi. Biogas juga merupakan subtitusi dari bahan bakar untuk 

keperluan rumah tangga. Masyarakat tidak menemukan kendala secara ekonomis 

maupun. 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Dari tinjauan teori maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai dasar 

pembentukan model hipotesa. Seperti yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.6: Kerangka Pemikiran 
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2.11 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang disampaikan pada penelitian ini adalah bahwa terdapat 

perbedaan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebelum dan sesudah 

penggunaan sumber energi biogas dan penggunaan energi biogas dapat 

menurunkan tingkat konsumsi energi rumah tangga. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan  jenis  

penelitian  deskriptif. Jenis penelitian deskriptif berasal dari kata “to describe”, yang 

berarti menggambarkan, bertujuan utama menggambarkan sesuatu. Hal yang 

sama juga disampaikan Travers dalam Umar (2001 : 81), penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada 

saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.  

3.2 Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Ujung Piring  Kecamatan Bangkalan Kabupaten 

Bangkalan. Penelitian ini berfokus pada pola konsumsi enrgi rumah tangga yang 

banyak menggunakan energi biogas sebagai sumber energinya. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. 

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner yang dilakukan peneliti (Umar, 2001 : 99). Dalam penelitian 

ini, penulis melakukan wawancara langsung membagikan kuisioner terhadap 

masyarakat Desa Ujung Piring yang telah menggunakan energi biogas. 

2. Data Sekunder diperoleh dari laporan atau catatan arsip yang terdapat di yang 

dapat mendukung data primer. Selain itu data sekunder juga diperoleh peneliti 

dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi terkait 
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serta dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Begitu juga 

penulis mendatangi kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan dan 

Kantor Desa Ujung Piring untuk mendapatkan data-data yang berhubungan 

langsung dengan penelitian ini.  

  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: 

1. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan 

dokumen yang ada pada desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten 

Bangkalan Madura. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan terhadap obyek 

penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan 

telepon (Sugiyono, 2011 : 138). Wawancara bertujuan untuk mendapatkan 

informasi dari para responden perihal konsumsi energi sebelum dan sesudah 

penggunaan energi biogas. Selain itu, penulis dapat menanyai masyarakat 

Desa Ujung Piring secara langsung perihal problematika penggunaan energi 

biogas di Desa Ujung Piring tersebut. 

3. Kuisioner 

Kuisioner merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan 

sejumlah pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan penelitian kepada para 

responden. Kuisioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos atau internet (Sugiyono, 2011 : 142). Dalam penelitian ini kuisioner 
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bertujuan untuk memperoleh data tingkat konsumsi energi rumah tangga 

sebelum  dan sesudah penggunaan energi biogas. 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi Penelitian 

Populasi menurut Zuriah (2006) adalah seluruh data yang menjadi perhatian 

peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi, populasi 

berhubungan dengan data, bukan faktor manusianya. Populasi memiliki 

parameter, yakni besaran terukur yang menunjukkan ciri dari populasi tersebut. 

Selain itu, Sugiyono (2011 : 80) mengemukakan bahwa populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi penelitian 

adalah rumah tangga penduduk Desa Ujung Piring, Bangkalan. 

3.5.2 Sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian belum tentu merupakan 

keseluruhan dari suatu populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan 

dana, waktu, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi tersebut (Sugiyono, 2011 : 81).  

Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, ada beberapa cara 

yang dapat digunakan. Roscoe dalam Sugiyono (2011) memberikan saran-saran 

tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini. 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 

500. 
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2. Bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel kategori 

minimal 30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat (korelasi atau 

regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variabel yang diteliti. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-

masing antara 10 sampai dengan 20. 

Dari saran-saran yang disebutkan diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan 30 responden, dalam hal ini masyarakat Desa Ujung Piring, 

karena sampel yang dibutuhkan adalah responden yang memiliki kategori khusus, 

yakni rumah tangga yang telah menggunakan sumber energi biogas. 

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Berdasarkan maksud dan tujuan dari penelitian, pengambilan sampel dengan 

menggunakan jenis purposive sampling, yakni sample yang memiliki karakteristik 

tersendiri dalam hal ini adalah masyarakat Desa Ujung Piring Kecamatan 

Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang telah menggunakan energi biogas. 

3.6  Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 

2011). Analisis ini bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk 

yang mudah dipahami, dalam bentuk informasi yang lebih ringkas (Istijanto, 2006). 

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui 

tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean, perhitungan 
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desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan 

standar deviasi, perhitungan persentase (Sugiyono, 2011). 

3.6.1 Pengujian Statistik 

Berikut ini dijelaskan mengenai pengujian statistik yang akan digunakan 

dalam penelitian ini: 

3.6.1.1 Uji Keacakan Data 

Uji keacakan data dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah set 

data berasal dari proses random. Uji keacakan data run didasarkan pada adanya 

runtun. Runtun adalah deretan huruf atau tanda identik yang diikuti oleh suatu 

tanda yang berbeda. 

Hipotesis :  

H0 : Data pengamatan telah diambil secara acak dari suatu populasi 

H1 : Data pengamatan yang diambil dari suatu populasi tidak acak 

Statistikuji : 

r : banyaknya runtun yang terjadi 

Daerah kritis :  

Tolak H0, bila r  rbawah atau r  ratas dari tabel nilai kritis untuk runtun r dengan n1 

dan n2. Dimana N1 merupakan data bertanda (+) atau huruf tertentu dan n2 adalah 

data bertanda (-) atau huruf lainnya. 

Aproksimasi sampel besar : 

Bila n1 maupun n2 > 20 maka digunakan perumusan: 
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Nilai Z kemudian dibandingkan dengan nilai 
2

Z  dari ditribusi normal baku (Ariani, 

2004). 

3.6.1.2 Pengujian Korelasi 

Uji korelasi adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel yang datanya kuantitatif. Selain dapat mengetahui 

derajat keeratan hubungan korelasi juga dapat digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan dua variabel numerik, misalnya apakah hubungan berat badan dan 

tinggi badan mempunyai derajat yang kuat atau lemah dan juga apakah kedua 

variabel tersebut berpola positif atau negatif. 

Hipotesis : 

0:0 H
 (tidak terdapat korelasi) 

0:1 H
 (terdapat korelasi) 

Statistik uji : 

 

Dimana xyr merupakan korelasi, b adalah nilai parameter b, 
xS merupakan 

standart deviasi x dan yS  menunjukkan standart deviasi y. 

3.6.1.3 Uji Wilcoxon 

Menurut Ghozali (2006) Uji peringkat tanda wilcoxon digunakan untuk 

mengevaluasi perlakuan tertentu pada dua pengamatan, antara sebelum dan 

sesudah adanya perlakuan tertentu. Dalam peneitian ini adalah tentang pola 

konsumsi energi sebelum dan sesudah penggunaan energi biogas masyarakat 

Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Madura. Uji yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel yang datanya kuantitatif. Selain itu, 

hubungan korelasi juga dapat digunakan untuk mengetahui arah hubungan dua 

y

x
xy

S

bS
r 
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variable numeric dan juga apakah kedua variable tersebut berpola positif atau 

negatif. 

Langkah-langkah untuk menghitung korelasi adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis 

2. Menentukan batas penerimaan dan penolakan 

3. Melakukan perhitungan: 

      y

x
xy

s

sb
Y




  

Keterangan: 

xyY
= korelasi   

b    = nilai parameter b  

sx   = standar deviasi  x  

sy    = standar deviasi  y 

4. Membandingkan perhitungan dengan tabel  

5. Mengambil keputusan 

6. Menarik kesimpulan (Daniel,1989). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

4.1.1 Profil Umum Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan 

Kabupaten Bangkalan Madura. Secara administrasi pemerintahan, wilayah 

Kecamatan  Bangkalan terdiri dari 13 desa / kelurahan. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, Kecamatan Bangkalan 

ini berada dikawasan pertenakan dan kawasan pertanian yang memiliki total luas 

wilayah 34,2 km2. Dengan jarak ketinggian 5 m dari permukaan laut. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Bangkalan sebanyak 90.428 jiwa. Kecamatan Bangkalan 

berbatasan langsung dengan: 

1. Sebelah Utara: Kecamatan Arosbaya 

2. Sebelah Timur: Kecamatan Burneh 

3. Sebelah Selatan Kecamatan Socah 

4. Sebelah Barat: Selat Madura 

Secara garis besar konsumsi energi masyarat pada wilayah Desa Ujung Piring 

yaitu menggunakan tabung gas LPG sesuai yang di programkan pemerintah, 

tetapi ada juga masyarakat yang mengkonsumsi kayu bakar yang memperolehnya 

dengan cara mencari di sekitar perkebunan.  

4.1.2 Pertanahan 

Gambarang umum mengenai keadaan fisik di wilayah Desa Ujung Piring 

Bangkalan Madura ini sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian. Luas 

wilayah Desa Ujung Piring menurut data BPS tahun 2013 adalah seluas 3,43 km2 

meliputi perkarangan dan pemukiman sebesar 172 Ha, dengan lahan persawahan 

sebesar 78 Ha, sedangkan sisanya adalah tanah tegalan dengan 37 Ha dan lain-

lainnya sebesar 55,82 Ha. 
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4.1.3 Infrastruktur dan Pemerintahan 

Desa Ujung Piring terbagi oleh 4 Kampung / Dusun dengan 8 Rukun Tetangga 

(RT) dengan total 11 jumlah aparat pemerntah Desa dengan rincian 1 Kepala 

Desa, 1 Sekretaris Desa, 4 Kepala Dusun, dan 5 Kaur. 

Fasilitas pendidikan di Desa Ujung Piring ini terdapat 2 Taman Kanak-kanak,  

3 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan untuk sarana 

kesehatan, Desa Ujing Piring ini hanya terdapat 1 Puskesmas Pembantu (Pustu). 

4.1.4 Kependudukan 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan tahun 2012, 

Desa Ujung Piring ini memiliki luas wilayah 3,43 km2 dengan jumlah penduduk di 

desa ini adalah sebesar 1.779 jiwa dengan 364 jumlah kepala keluarga. Dengan 

perbandingan 923 berjenis kelamin laki-laki dan 876 lainnya perempuan. 

Desa Ujung Piring ini berada di kawasan pertenakan dan kawasan pertanian 

di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Tercatat 

sebanyak 250 rumah tangga di desa Ujung Piring ini mata pencahariannya berada 

di bidang pertaninan. Dengan 53 rumah tangga lainnya di bidang perdagangan, 

11 rumah tangga di bidang angkutan dan 50 di bidang jasa. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

4.2.1 Tingkat Pendapatan 

Konsumsi sebuah rumah tangga tentunya akan sangat dipengaruhi oleh 

besarnya tingkat pendapatan. Eratnya hubungan antara tingkat konsumsi dengan 

pendapatan tercermin dari perubahan tingkat konsumsi sebuah rumah tangga dari 

setiap adanya perubahan pendapatan yang diperolehnya. Semakin tinggi 

pendapatan akan semakin konsumsi rumah tangga tersebut, dengan asumsi 

ceteris paribus. Perubahan tingkat pendapatan memberikan pengaruh yang cukup 
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besar pada pola konsumsi sebuah rumah tangga. Kenaikan penghasilan akan 

menggeser kurva konsumsi ke kanan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada rumah 

tangga miskin dengan pendapatan yang terbatas pemenuhan kebutuhan pangan 

akan lebih menjadi prioritas bila dibandingkan dengan kebutuhan non pangan. 

Berikut adalah data tingkat pendapatan masyarakat Desa Ujung Piring: 

Tabel 4.1: Tingkat Pendapatan Responden 

Tingkat Pendapatan Jumlah Persentase 

< 1500000 14 46,7 % 

1500001 - 2000000 9 30,0 % 

 2000001 7 23,3 % 

Total 30 100 % 

Sumber: Data primer, 2015 (Diolah) 

Tingkat pendapatan di Desa Tonjung Kecamatan Burneh Kabupaten 

Bangkalan paling banyak sebesar 14 kepala keluarga mempunyai tingkat 

pendapatan dibawah Rp 1.500.000.  

4.2.2 Jumlah Sapi yang Dimiliki 

Limbah peternakan seperti feses, urin beserta sisa pakan ternak sapi 

merupakan salah satu sumber bahan yang dapat dimanfaatkan untuk 

menghasilkan biogas. Semakin banyak jumlah hewan ternak, maka semakin 

melimpah pula bahan baku pembuatan energi biogas. Jumlah sapi yang dimiliki 

oleh masing-masing rumah tangga mempengaruhi biogas yang dihasilkan. 
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Gambar 4.1: Diagram Jumlah Sapi yang Dimiliki Responden 

 
Sumber: Data primer, 2015 (Diolah) 

Dari tabel grafik di atas, jumlah sapi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ujung 

Piring ini menunjukkan bahwa mayoritas memiliki kurang dari 3 ekor sapi untuk 

tiap keluarganya dengan 19 kepala keluarga. Dengan 8 kepala keluarga yang 

memiliki jumlah sapi di antara 4 hingga 6 ekor sapi. Sedangkan hanya terdapat 3 

kepala keluarga yang memiliki sapi lebih dari 7 ekor sapi. 

4.2.3 Tingkat Konsumsi Energi Masyarakat 

Konsumsi masyarakat akan suatu barang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

mulai tingkat pendapatan, tingkat harga maupun faktor non ekonomi seperti selera, 

lingkungan dan gaya hidup. Energi dapat berbentuk macam-macam, dapat berupa 

minyak, gas, kayu bakar dan lainnya, namun energi yang selama ini menjadi energi 

primer bagi masyarkat di Desa Ujung Piring adalah LPG. Untuk memenuhi 

kebutuhan energi rumah tangga, LPG adalah bahan baka ryang paling banyak 

digunakan oleh masyarakat Desa Ujung Piring.  

Masyarakat Desa Ujung Piring mengatasi ketergantungan LPG dengan 

memanfaatkan limbah ternak yang ada disekitar mereka untuk diolah menjadi 
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energi biogas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-

hari mereka, yaitu memasak, selain itu penggunaan biogas dapat membantu 

mengatasi masalah limbah dan mencegah penggundulan hutan. 

Dari hasil survey terhadap 30 responden masyarakat Desa Ujung Piring 

bahwa tingkat penggunakan biogas cukup tinggi, dengan menggunakan biogas 

mereka dapat mengurangi konsumsi energi lain seperti gas LPG, minyak tanah 

dan kayu bakar, atau bahkan tidak menggunakan energi lain sama sekali dan 

hanya menggunakan biogas. 

4.3 Analisis Deskriptif 

4.3.1 Alasan Menggunakan Biogas 

Biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif, dalam 

pengaplikasikannya gas yang dihasilkan dari biogas dapat menjadi sumber bahan 

bakar yang dapat bersifat komplementer maupun subtitusi dengan gas elpiji (LPG) 

dan dapat dijadikan sumber pembangkit listrik, Selain itu, pada proses pembuatan 

biogas akan dihasilkan ikutan berupa sludge yang dapat digunakan sebagai pupuk 

organik. Maka dari itu Biogas ini layak untuk diterapkan untuk menambah  opsi-

opsi penyelesaian permasalahan seputar limbah, perubahan iklim dan sumber 

energi alternatif berbasis masyarakat peternakan. Berikut ini adalah berberapa 

alasan masyarakat Desa Ujung Piring menggunakan energi biogas. 

Seperti yang tertera pada gambar 4.2, terdapat empat alasan menggunakan 

biogas menurut masyarakat Desa Ujung Piring. Dengan alasan menggunakan 

biogas lebih murah merupakan yang tertinggi dengan 20 responden. Selanjutnya 

alasan menggunakan biogas adalah tidak menimbulkan polusi dengan 4 

responden. Dan alasan menggunakan biogas dengan kualitas api lebih baik dan 

bahan baku mudah didapat sama-sama dipilih masing-masing oleh 3 responden. 
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Gambar 4.2: Diagram Alasan Utama Penggunaan Biogas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data primer, 2015 (Diolah) 

4.3.2 Sebelum Menggunakan Biogas 

Biogas merupakan energi alternative yang potensial untuk dikembangkan, 

karena merupakan sumber daya alam yang terbaharukan, sehingga dapat 

mengurangi ketergantungan masyarakat pada energi fosil yang tidak 

terbaharukan. Selain itu menurut masyrakat desa Ujung Piring, biogas lebih murah 

jika dibandingkan bahan bakar lainnya, seperti minyak tanah dan LPG. Selain itu 

penggunaan biogas dapat mengurangi konsumsi akan kayu bakar, yang jangka 

panjang penggunaan kayu bakar akan mendorong terjadinya penggundulan hutan 

dan pemakaiannya dapat mengakibatkan polusi dari hasil pembakaran kayu bakar 

yang tidak baik bagi kesehatan. Begitu juga dengan penggunaan LPG yang mana 

masyarakat tidak perlu lagi pergi untuk ke toko atau pemasok gas LPG lagi. Berikut 

ini energi yang digunakan sebelum menggunakan biogas. 
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Gambar 4.3 Diagram Penggunaan Energi Sebelum Menggunakan Biogas 

 
Sumber: Data primer, 2015 (Diolah) 

Dari 30 responden di Desa Ujung Piring, semuanya menggunakan LPG 

sebelum menggunakan biogas. Namun, terdapat 7 responden yang menggunakan 

energi LPG dan kayu bakar secara bersamaan. Menurut responden tersebut, kayu 

bakar didapat dengan cara mencari sendiri di daerah sekitar mereka.  

4.4 Uji Beda 

Asumsi yang dilakukan sebelum melakukan uji beda dengan menggunakan 

uji wilcoxon yaitu uji keacakan dan uji korelasi. Berikut adalah hasil asumsi pada 

data pengeluaran konsumsi energi rumah tangga sebelum dan sesudah 

penggunaan biogas. 

4.4.1 Uji Keacakan 

Uji keacakan data dilakukan agar dapat mengetahui apakah data tersebut 

sudah terambil secara acak atau tidak. Berikut ini adalah hasil uji keacakan dari 

data pengeluaran konsumsi energi rumah tangga sebelum dan sesudah 



49 
 

 
 

penggunaan biogas. 

Tabel 4.2: Uji Keacakan 

 Sebelum Sesudah 

Test Valuea 1140000.00 1070500.00 

Cases < Test Value 14 15 

Cases >= Test Value 16 15 

Total Cases 30 30 

Number of Runs 15 15 

Z -.162 -.186 

Asymp. Sig. (2-tailed) .871 .853 

a. Median 

Sumber: Data primer, 2015 (Diolah) 

Hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa data sudah acak. Dilihat 

melalui tabel   
2

Z
 
 sebesar 1,96 dibandingkan dengan nilai Z pada masing-

masing variabel sesudah dan sebelum penggunaan biogas. 

4.4.2 Uji Korelasi 

Uji korelasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara pengeluaran konsumsi energi rumah tangga sebelum dan sesudah 

penggunaan biogas. Hasil pengujian korelasi ditunjukkan oleh output SPSS 

sebagai berikut.  
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Tabel 4.3 Uji Korelasi 

 Sebelum Sesudah 

Sebelum 

Pearson Correlation 1 .997** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

Sesudah 

Pearson Correlation .997** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data primer, 2015 (Diolah) 

Berdasarkan output diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

pengeluaran konsumsi energi rumah tangga sebelum dan sesudah penggunaan 

biogas. Dilihat dari nilai Pearson Correlation sebesar 0,997 dibandingkan dengan 

R tabel yaitu 0,3610 maka hipotesis H0 ditolak. 

4.4.3 Uji Wilcoxon 

Pada pengujian wilcoxon dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel yang datanya kuantitatif dengan menggunakan perhitungan Software 

SPSS  adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 Uji Wilcoxon 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Sesudah - Sebelum 

Negative Ranks 30a 15.50 465.00 

Positive Ranks 0b .00 .00 

Ties 0c   

Total 30   

a. Sesudah < Sebelum 

b. Sesudah > Sebelum 

c. Sesudah = Sebelum 

 

Test Statisticsa 

 Sesudah - 

Sebelum 

Z -4.879b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

Sumber: Data primer, diolah, 2015 

Pada output uji wilcoxon nilai Z sebesar -4,879, jika level signifikansi 0,05 dan 

menggunakan uji dua sisi maka nilai Z antara -1,96 dan 1,96,  yang berarti berada 

di daerah penerimaan H1. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan signifikan 

pengeluaran konsumsi energi rumah tangga sebelum dan sesudah penggunaan 

biogas. 

4.5 Penghematan yang Mampu Diperoleh 

Penghematan dalam konsumsi rumah tangga menjadi tujuan utama dalam 

pelaksanaan program konversi energi dari yang sebelumnya tidak menggunakan 

biogas dengan setelahnya penggunaan sumber energi biogas untuk kebutuhan 
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energi masing-masing keluarga. Penghitungan ini diperoleh dari selisih konsumsi 

rumah tangga per bulan sebelum menggunakan biogas dengan konsumsi rumah 

tangga per bulannya setelah penggunaan sumber energi biogas lalu dirata-rata. 

Di mana diperoleh hasil penghematan setelah penggunaan energi biogas yaitu 

sebesar Rp 66.667 untuk tiap kepala keluarganya. Hal ini diasumsikan setelah 

penggunaan energi biogas, tiap keluarga tidak lagi mengeluarkan biaya untuk 

pembelian sumber energi, yakni LPG, minyak tanah, maupun kayu bakar lagi. Hal 

ini dikarenakan pemanfaatan limbah ternak yang melimpah di Di Desa Ujung Piring 

ini dapat dikonversi untuk menjadi sumber energi biogas. Berikut adalah data 

perbandingan pengeluaran konsumsi rumah tangga responden di Desa Ujung 

Piring.  
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Tabel 4.5: Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah 
Penggunaan Biogas 

Sumber: Data primer, 2016 (Diolah) 

4.6 Nilai Ekonomi Total 

 Perhitungan nilai ekonomi total (NET) / total economic valuation (TEV) ini 

menunjukkan nilai aset dari per unit digester biogas yang dapat digunakan untuk 

6 kepala keluarga. Perhitungan nilai ekonomi total merupakan jumlah dari hasil 

penambahan antara manfaat langsung, manfaat tidak langsung, nilai pilihan, biaya 

langsung, biaya tidak langsung, dan nilai keberadaan. 

 

 

 

 

Nama Responden Usia Konsumsi  Sebelum Menggunakan Biogas Konsumsi Sesudah Menggunakan Biogas

Abd Senin 53 th 1,140,000Rp                                                        1,076,000Rp                                                       

Abu Siri 36 th 1,100,000Rp                                                        1,036,000Rp                                                       

Hamdani 45th 1,240,000Rp                                                        1,176,000Rp                                                       

Moh. Halil 46th 1,230,000Rp                                                        1,166,000Rp                                                       

M. Nasyir 37th 1,030,000Rp                                                        982,000Rp                                                          

Buhori 43th 1,075,000Rp                                                        1,011,000Rp                                                       

Kholifah 39th 1,040,000Rp                                                        992,000Rp                                                          

Khotijeh 29th 950,000Rp                                                           902,000Rp                                                          

Musrif 57th 1,150,000Rp                                                        1,070,000Rp                                                       

Juhari 59th 1,200,000Rp                                                        1,120,000Rp                                                       

Subagio 56th 1,100,000Rp                                                        1,036,000Rp                                                       

Smawi 61th 1,300,000Rp                                                        1,220,000Rp                                                       

Sahri 55th 1,250,000Rp                                                        1,170,000Rp                                                       

Misuyadi 63th 1,140,000Rp                                                        1,076,000Rp                                                       

Amir 50th 1,250,000Rp                                                        1,186,000Rp                                                       

Mujamil 57th 1,030,000Rp                                                        966,000Rp                                                          

Romli Hasup 55th 1,140,000Rp                                                        1,074,000Rp                                                       

Nur Aini 35th 970,000Rp                                                           922,000Rp                                                          

Rosum 60th 1,025,000Rp                                                        941,000Rp                                                          

Muhni 56th 1,130,000Rp                                                        1,066,000Rp                                                       

Romli 43th 1,145,000Rp                                                        1,071,000Rp                                                       

Rusli 45th 1,050,000Rp                                                        986,000Rp                                                          

Moher 51th 1,400,000Rp                                                        1,320,000Rp                                                       

Fizan 44th 1,250,000Rp                                                        1,170,000Rp                                                       

Rohmat 47th 1,150,000Rp                                                        1,086,000Rp                                                       

Nawari 51th 1,075,000Rp                                                        1,011,000Rp                                                       

Mainun 50th 1,050,000Rp                                                        986,000Rp                                                          

Maniyah 47th 1,050,000Rp                                                        986,000Rp                                                          

Usman 38th 1,300,000Rp                                                        1,220,000Rp                                                       

Ibrahim 39th 1,150,000Rp                                                        1,086,000Rp                                                       
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Tabel 4.6: Analisis Nilai Ekonomi Total Unit Digester Biogas 

Variabel Sumber 

Data 
Metode Analisis Data 

Nilai Manfaat 

Langsung 

Data 

Primer 

Hasil dari penghematan yang diperoleh setalah 

penggunaan biogas. 

Nilai Manfaat 

Tidak Langsung 

Data 

Primer 

Nilai hasil penjualan kotoran yang telah melaui 

proses fermentasi 

Nilai Pilihan Data 

Primer 

Kesediaan masyarakat untuk melakukan aktifitas 

pembuatan biogas 

Biaya Langsung Data 

Primer 

Kesediaan membayar masyarakat untuk 

membuat unit digester biogas 

Biaya Tidak 

Langsung 

Data 

Primer 

Biaya yang dikeluarkan untuk merelakan kotoran 

ternak mereka sumbangkan untuk menghasilkan 

biogas 

Nilai Keberadaan Data 

Sekunder 

Anggaran yang digunakan dalam pengembangan 

biogas 

Sumber: Data primer, 2016 (Diolah) 

Tabel 4.7 Nilai Ekonomi Total Unit Digester Biogas Per Tahun 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data primer, 2016 (Diolah) 

4.6.1 Manfaat Langsung 

Manfaat langsung diperoleh dari manfaat biogas per kepala keluarga (KK) 

untuk satu keluarga dirata-rata berdasarkan jumlah konsumsi bahan bakar 

sebelum menggunakan biogas. Yakni LPG. 

 

 
Macam 

 
Rp / Tahun 

 
Manfaat Langsung 4.1 Rp.        4.651.667 

Manfaat Tidak Langsung 4.2 Rp       27.000.000 

Nilai Pilihan  4.3    Rp            960.000 

Biaya Langsung 4.4 Rp         1.108.333 

Biaya Tidak Langsung 4.5 Rp         2.592.000 

Nilai Keberadaan  4.6  Rp       36.000.000 

Total Economic Value (TEV) 4.7 Rp       72.312.000 
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LPG 1 tabung / 6 hari 16,000Rp             

Hitungan per hari

LPG 1 = 2.667 2,667Rp              

Hitungan per 10 hari

LPG 10 26,667Rp             

Hitungan per bulan

LPG 30 80,000Rp             

Hitungan per tahun

LPG 12 960,000Rp           

biogas (15 tahun) 2,770,833Rp        

Total dalam 15 tahun

LPG 15 14,400,000Rp      

perbandingan (acuan LPG)

Biogas 11,629,167Rp         

11,629,167Rp         

775,278Rp              

4,651,667Rp           

Manfaat Langsung

Total selisih dalam 15 tahun

Total selisih dalam 1 tahun

Manfaat Langsung 1 Unit Digester Biogas

 

 

Tabel 4.8: Manfaat Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer, 2016 (Diolah) 

Untuk konsumsi LPG, menurut masyarakat Desa Ujung Piring adalah 1 

tabung LPG ukuran 3 kg bisa dipakai dalam 6 hari untuk satu keluarga. Sehingga, 

nilai benefit langsung yang diperoleh per unit biogas adalah sebesar Rp 4.651.667. 

Perhitungan dengan memperhitungkan harga LPG per hari sebagai acuan, 

dengan 6 hari pemakaian untuk satu keluarga. 

4.6.2 Manfaat Tidak Langsung 

Perhitungan manfaat tidak langsung ini diperoleh dari hasil penjualan sisa 

kotoran sapi yang telah melalui proses fermentasi yang menghasilkan energy 

biogas, yang dapat dijual dan dimanfaatkan sebagai pupuk bagi petani untuk lahan 

pertaniannya. 
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Manfaat Tidak Langsung

Slurry Total dihasilkan Harga

Padat 3360 kg (840 karung 40kg) 12,600,000.00Rp 

Cair 1440 Liter 14,400,000.00Rp 

Total 27,000,000.00Rp 

Sisa kotoran ternak ini atau yang biasa disebut slurry ini tidak bergelembung, 

tidak mengundang lalat dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap karena kotoran 

ternak tersebut telah melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Ada dua jenis, 

slurry yang berbentuk padat dan berbentuk cair. Keduanya memiliki fungsi yang 

sama yakni dapat dijadikan pupuk yang bernutrisi lengkap dan tinggi dan dapat 

merangsang pertumbuha hormo tanaman. Namun, kandungan nutrisi slurry yang 

berbentuk cair lebih tinggi dibandingkan dengan slurry berbentuk padat. 

Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Ujung Piring ini, satu reaktor 

biogas di sana dapat menghasilkan kurang lebih 70kg slurry padat dan 30kg slurry 

cair per minggunya. Dan mereka menjual slurry tersebut ke para petani-petani 

yang ada di sekitar wilayah Desa Ujung Piring dengan harga Rp. 15.000 per 

karung 40kg untuk slurry berbentuk padat. Dan Rp 10.000 per liternya untuk slurry 

yang berbentuk cair. Maka diperolehlah hasil total sebesar Rp 12.600.000 untuk 

slurry padat per tahunnya dan Rp 14.400.000 slurry cair per tahunnya. Yang berarti 

total penjualan slurry sebesar Rp 27.000.000. 

Tabel 4.9: Manfaat Tidak Langsung 

 

 

 

Sumber: Data primer, 2016 (Diolah) 

4.6.3 Nilai Pilihan 

Masyarakat Desa Ujung Piring ini menyadari akan potensi dari biogas. Hal ini 

dikarenakan dengan penggunaan biogas, masyarakat tidak perlu lagi membeli 

LPG, minyak tanah, maupun kayu bakar lagi untuk kebutuhan memasak mereka. 

Mengingat potensi biogas di daerah tersebut sangatlah besar karena banyaknya 
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hewan ternak di sana. Kesediaan masyarakat untuk membayar sejumlah uang 

untuk pembangunan digester biogas  yang menurut masyarakat di sana dapat 

dipergunakan selama 15 tahun ini didasari akan beberapa alasan. Yakni antara 

lain melimpahnya bahan baku untuk pembuatan biogas didapat, penggunaan 

biogas yang lebih murah dibandingkan energy lainnya, hingga tidak menimbulkan 

polusi. 

Perhitungan nilai pilihan ini didapat dari kesediaan masyarakat untuk 

bergantian bertugas untuk mengangkut kotoran-kotoran sapi yang digunakan 

sebagai bahan baku utama biogas, kemudian melakukan proses pembuatan 

biogas hingga melakukan pengurasan jika saja terjadi penyumbatan. Namun 

proses ini dilakukan hanya seminggu dua kali. Upah diasumsikan sama dengan 

upah sebagai buruh tani di sana sebesar Rp 10.000 per jamnya. Dengan lama 

perngerjaan selama 1 jam. Maka untuk satu tahunnya, nilai pilihannya adalah 

sebesar  Rp 960.000. 

 

4.6.4 Biaya Langsung 

Penghitungan biaya langsung ini diperoleh dari biaya pembuatan digeester 

biogas di Desa Ujung Piring ini dihitung dari biaya pembelian bahan-bahan 

material, upah tenaga kerja, biaya perawatan, dan biaya-biaya lainnya. Bahan-

bahan material yang digunakan meliputi, batu bata, pasir, pipa PVC, besi dan 

semen. Lalu terdapat juga tenaga kerja / tukang yang berjumlah 3 orang yang 

masing-masing tukang diibayar Rp 75.000 per harinya. 

Total biaya pembuatan satu unit digester biogas di Desa Ujung Piring adalah 

sebesar Rp 16.625.000 yang dapat digunakan selama 15 tahun. Untuk biaya 

langsung dihitung dari biaya total pembuatan biogas ini dibagi dengan 15 karena 

biogas di sana memiliki masa umur selama 15 tahun. Maka diperoleh biaya 

langsung sebesar Rp 1.108.333. 
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Bahan Satuan Harga satuan

Batu bata 1000biji 4 625,000Rp            2,500,000Rp              

Semen sak 50 54,000Rp              2,700,000Rp              

Pasir truk 2 950,000Rp            1,900,000Rp              

Besi batang 10 52,500Rp              525,000Rp                  

Pipa PPC 4 dim batang 10 125,000Rp            1,250,000Rp              

1/2 dim 52 40,000Rp              2,080,000Rp              

10,955,000Rp            

keterangan Jumlah lama kerja Harga satuan

Tukang 3 25                    75,000Rp              5,625,000Rp              

Total 5,625,000Rp              

Keterangan

Pengurasan 1 5,000Rp                      

Penggantian pipa 40,000Rp                    

Total 45,000Rp                    

Total keseluruhan 16,625,000Rp            

Biaya Langsung Per Tahun 1,108,333Rp              

Biaya pembuatan 1 unit 

Harga material

Total

Biaya Upah

Biaya perawatan

Tabel 4.10: Biaya Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data primer, 2016 (Diolah) 
 

4.6.5 Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung ini diperoleh dari biaya yang harus direlakan oleh para 

peternak merelakan hasil kotoran hewan ternaknya diambil untuk dijadikan bahan 

baku utama pembuatan biogas. Meskipun nantinya mereka tetap akan 

mendapatkan bagian dengan hasil penjualan slurry, namun peternak masih harus 

menunggu dan tidak bias langsung menjual hasil kotorannya menjadi pupuk 

kompos. 

Menurut para responden yang ada di Desa Ujung Piring, satu hewan ternak 

dapat menghasilkan 8kg kotoran tiap harinya. Diasumsikan jumlah sapi yang 

diternakkan per rumah tangga adalah 3 ekor sapi, diambil dari rata-rata jumlah 

ternak yang dimiliki oleh para responden,dengan harga kotoran yang dijual 

menurut responden sebesar Rp 50 untuk per kilogramnya  maka diperolehlah hasil 
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sebesar Rp 2.592.000 untuk biaya tidak langsung yang diperuntukkan satu unit 

digester biogas (6 kepala keluarga).  

4.6.6 Nilai Keberadaan  

Nilai keberadaan di sini adalah bagaimana kemauan masyarakat Desa Ujung 

Piring mau menerima kompensasi dari pemerintah, Dinas Peternakan Kabupaten 

Bangkalan, bagi masyarakat Desa Ujung Piring agar mau untuk beralih dari yang 

sebelumnya masyarakat Ujung Piring belum menggunakan biogas untuk beralih 

menggunakan biogas. 

Kompensasi yang diberikan oleh pemerintah di sini adalah diberikannya bibit 

sapi sebanyak satu ekor per kepala keluarga bagi masyarakat Ujung Piring yang 

beralih menggunakan biogas. Nilai satu ekor bibit sapi tersebut adalah sebesar Rp 

6.000.000 untuk tiap kepala keluarga yang menggunakannya. Pemberian hewan 

ternak oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan ini dengan harapan agar 

pemakaian biogas ini dapat berjalan dengan baik dan tidak kekurangan sumber 

bahan baku utama biogas. Karena satu digester biogas digunakan untuk 6 kepala 

keluarga, maka jumlah nilai keberadaan untuk per unit digester biogas ini adalah 

sebesar Rp 36.000.000 

 

4.6.7 Diskusi dan Interpretasi Hasil 

 Perhitungan nilai valuasi ekonomi dengan menggunakan  Nilai Ekonomi 

Total (NET) / Total Economic Value (TEV) ini merupakan upaya untuk memberikan 

nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam 

dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar maupun nilai non-pasar. NET 

merupakan suatu alat ekonomi  yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk 

mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan yang dihasilkan 

sumber daya alam dan lingkungan. Pemahaman ini memungkinkan para 
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pengambil kebijakab dapat menentukan penggunaan sumberdaya alam dan 

lingkungan yang efektf dan efisien dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 

 Melihat manfaat valuasi ekonomi yang begitu penting dalam menentukan 

pilihan kebijakan, maka yang perlu dketahui adalah hasi dari studi valuasi ekonomi 

sumber daya alam pada umumnya bersifat spesifik pada lokasi suatu tempat dan 

waktu tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Ujung Piring ini yang 

melakukan penelitian melalui valuasi ekonomi penggunaan energy biogas ini 

dilakukan untuk melihat berbagai manfaat-manfaat yang ada seperti manfaat 

langsung dan tidak langsung. Biaya langsung dan tidak langsung dan nilai-nilai 

seperti nilai pilihan dan nilai keberadaan.yang nanitinya dapat dilihat berapa 

banyak nilai manfaat social dan nilai biaya sosialnya sehingga dapat dijadikan 

kajian mengenai nilai ekonomi dari unit digester biogas yang ada di Desa Ujung 

Piring ini. 

 Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Ujung Piring ini, dapat dilihat total 

biaya sosial yang dikeluarkan lebih tinggi disbanding dengan manfaat sosisal yang 

didapat masyarakat. Hal ini dikarenakan tingginya nilai keberadaan. Masyarakat 

harus dirangsang terlebih dahulu oleh pemerintah dengan pemberian bibit sapi 

agar masyarakat Desa Ujung Piring ini mau beralih ke energy biogas. Padahal, 

masyarakat sebenarnya bias langsung menikmati manfaat langsung yang 

diberikan oleh biogas karena mereka tidak perlu lagi pergi ke toko untuk membeli 

dan mengeluarkan biaya untuk pembelian LPG. Ke depannya, pemerintah 

mungkin  tidak perlu lagi memberikan subsidi bibit sapi kepada masyarakat agar 

mau beralih ke biogas namun bisa memberikan subsidi dalam pembuatan unit 

digester biogas dengan pengeluaran yang lebih sedikit tentunya .  

Perhitungan manfaat langsung diperoleh dari manfaat biogas per kepala 

keluarga (KK) untuk satu keluarga dirata-rata berdasarkan jumlah konsumsi bahan 
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bakar sebelum menggunakan biogas. Yakni LPG. Dengan diiperoleh manfaat 

langsung per unit biogas ini sebesar Rp 4.651.667 

Perhitungan manfaat tidak langsung diperoleh dari hasil penjualan sisa 

kotoran sapi yang telah melalui proses fermentasi yang menghasilkan energi 

biogas, biasa disebut slurry, yang dapat dijual dan dimanfaatkan sebagai pupuk 

bagi petani untuk lahan pertaniannya. Dengan nilai manfaat tidak langsungnya 

adalah sebesar Rp 27.000.000.  

Perhitungan nilai pilihan didapat dari kesediaan masyarakat untuk bergantian 

bertugas untuk mengangkut kotoran-kotoran sapi yang digunakan sebagai bahan 

baku utama biogas, kemudian melakukan proses pembuatan biogas hingga 

melakukan pengurasan jika saja terjadi penyumbatan. Dengan hasil untuk satu 

tahunnya, nilai pilihannya adalah sebesar  Rp 960.000. 

Penghitungan biaya langsung diperoleh dari biaya pembuatan digeester 

biogas di Desa Ujung Piring ini dihitung dari biaya pembelian bahan-bahan 

material, upah tenaga kerja, biaya perawatan, dan biaya-biaya lainnya. Bahan-

bahan material yang digunakan meliputi, batu bata, pasir, pipa PVC, besi,semen 

dan tenaga kerja untuk pembuatan unit digester biogas. Diperoleh hasil sebesar 

Rp 1.108.333 per unit untuk tiap tahunnya. 

Biaya tidak langsung ini diperoleh dari biaya yang harus direlakan oleh para 

peternak merelakan hasil kotoran hewan ternaknya diambil untuk dijadikan bahan 

baku utama pembuatan biogas. Meskipun nantinya mereka tetap akan 

mendapatkan bagian dengan hasil penjualan slurry, namun peternak masih harus 

menunggu dan tidak bias langsung menjual hasil kotorannya menjadi pupuk 

kompos. Diperoleh hasil sebesar Rp 2.592.000 untuk biaya tidak langsung yang 

diperuntukkan untuk satu unit digester biogas 

Nilai keberadaan di sini adalah bagaimana kemauan masyarakat Desa Ujung 

Piring mau menerima kompensasi dari pemerintah, Dinas Peternakan Kabupaten 
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Bangkalan, bagi masyarakat Desa Ujung Piring agar mau untuk beralih dari yang 

sebelumnya masyarakat Ujung Piring belum menggunakan biogas untuk beralih 

menggunakan biogas. Kompensasi yang diberikan oleh pemerintah di sini adalah 

diberikannya bibit sapi sebanyak satu ekor per kepala keluarga bagi masyarakat 

Ujung Piring yang beralih menggunakan biogas. Nilai satu ekor bibit sapi tersebut 

adalah sebesar Rp 6.000.000 untuk tiap kepala keluarga yang menggunakannya. 

Jadi, jumlah nilai keberadaan untuk per unit digester biogas ini adalah sebesar Rp 

36.000.000 

 

 

 

.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis nilai ekonomi total energi biogas, 

terdapat beberapa kesimpulan, antara lain: 

a) Dari hasil uji beda yang dilakukan terhadap pengeluaran konsumsi energi 

rumah tangga sebelum dan sesudah penggunaan energi biogas, terdapat 

perbedaan signifikan konsumsi energi rumah tangga sebelum dan sesudah 

penggunaan biogas. 

b) Penggunaan energi biogas terbukti dapat menurunkan tingkat konsumsi energi 

rumah tangga tiap bulannya karena keluarga / rumah tangga tidak lagi 

mengeluarkan biaya untuk belanja kebutuhan energi di tiap bulannya. Dengan 

menggunakan biogas pengeluaran untuk setiap bulan lebih hemat dan 

menguntungkan. 

c) Selain karena lebih murah, alasan penggunaan energi biogas menurut 

masyarakat Desa Ujung Piring adalah karena biogas dinilai tidak menimbulkan 

polusi, bahan baku mudah didapat, dan kualitas api lebih baik. 

d) Tingkat penggunaaan biogas masyarakat Desa Ujung Piring cukup tinggi, 

dengan menggunakan biogas mereka dapat mengurangi konsumsi energi lain 

seperti minyak tanah dan kayu bakar, atau bahkan tidak menggunakan energi 

lain sama sekali dan hanya menggunakan biogas. 

e) Keputusan masyarakat memilih menggunakan biogas didasari karena 

mahalnya minyak tanah dan larangan penggunaan kayu bakar yang dapat 

merusak lingkungan dengan adanya penebangan pepohonan dan juga 

penggunaan kayu bakar dapat menimbulkan polusi udara. Selain itu, sumber 
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bahan utama penggunaan biogas dari sisa-sisa kotoran ternak sapi yang 

sangat mudah didapat karena banyaknya hewan ternak sapi di daerah tersebut. 

f) Nilai ekonomi total unit digester biogas di Desa Ujung Piring ini menghasilkan 

nilai sebesar Rp 72.312.000 per tahunnya yang didapat dari nilai manfaat 

langsung, nilai manfaat tidak langsung, nilai pilihan, biaya langsung, biaya tidak 

langsung, dan biaya keberadaan.  

g) Perhitungan nilai ekonomi total, nilai biaya sosial ini sedikit lebih tinggi dari nilai 

manfaat sosialnya karena cukup tingginya nilai keberadaan dari digester 

biogas. Hal ini dikarenakan cukup tingginya subsidi dari pemerintah agar 

masyarakat Ujung Piring mau beralih menggunakan energi biogas. 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Biogas sudah terbukti merupakan energi alternatif yang terbaharukan dan 

memiliki potensi ekonomi serta ramah lingkungan, maka perlu diberikan 

perhatian lebih untuk mengembangkan energi biogas ini. Sehingga diharapkan 

biogas dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap 

sumber daya alam yang tidak terbaharukan dalam memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomer 5 

tahun 2006.  

b) Pemerintah diharapkan lebih memperkenalkan masyarakat akan adanya energi 

pemanfaatan biogas dapat membangun reaktor biogas bersekala bersar untuk 

kebutuhan masyarakat yang krisis energi. 

c) Ke depannya, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi berupa bibit sapi 

untuk merangsang masyarakat agar mau beralih ke biogas. Pemerintah 

mungkin cukup dengan memberi subsidi dalm hal pembuatan digester biogas 
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agar dapat lebih murah dibandingkan memberi bibit sapi karena terbukti 

peggunaan biogas dapat menurunkan tingkat konsumsi rutin masyarakat per 

bulannya.  

d) Untuk mengurangi kekurangan penelitian ini, maka bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperluas analisisnya dengan menambahkan variabel-

variabel terkat dengan konsumsi biogas dan menambahkan analisis tentang 

biogas di daerah-daerah lain sehingga dapat diketahui bagaimana dan seperti 

apa konsumsi biogas masyarakat pada daerah dengan cakupan yang luas. 
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Lampiran 1 

 

Kuisioner Penelitian 

 

Dengan hormat, 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Ahmad Chaidir 

NIM   : 115020107111028 

Jurusan : Ilmu Ekonomi (Ekonomi Pembangunan) 

Fakultas : Ekonomi & Bisnis 

Universitas : Universitas Brawijaya 

 

 Pada saat ini sedang mempersiapkan tugas akhir (skripsi) dalam bidang Ekonomi 

Sumber Daya dengan judul “STUDI KOMPARASI KONSUMSI ENERGI RUMAH TANGGA 

SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN ENERGI BIOGAS (STUDI KASUS DI DESA 

UJUNG PIRING KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN) 

 Maka untuk keperluan tersebut, saya mohon dengan hormat atas bantuan Bapak / Ibu 

untuk dapat berpartisipasi dengan cara mengisi jawaban dalam kuisioner ini. Kuisioner ini 

semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Oleh karena itu, mohon dijawab 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seluruh jawaban serta identitas Bapak / Ibu akan 

dijamin kerahasiaannya. 

 Atas kesediaan Bapak / Ibu dalam meluangkan waktunya dan memperlancar tugas akhir 

ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. 

 

  

                                                                                                               Hormat saya, 

 

 

                   Ahmad Chaidir 
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Identitas Responden 

(Beri tanda silang [ X ]pada kotak yang tersedia) 

Nama : ..................................(boleh tidak diisi) 

Usia : .........................tahun 

Jenis Kelamin :  [   ] Laki-laki 

  [   ] Perempuan 

Status Perkawinan :  [   ] Kawin  

  [   ] Belum Kawin 

  [   ] Duda / Janda 

Tingkat Pendidikan :  [   ] Diploma / Sarjana 

  [   ] SMA / SMK / STM 

  [   ] SMP / SLTP 

  [   ] SD 

  [   ] Tidak Tamat SD 

Pekerjaan Utama :  [   ] Peternak 

  [   ] Petani 

  [   ] Pegawai Negeri 

  [   ] Pegawai Swasta 

  [   ] Buruh 

  [   ] Lainnya, mohon sebutkan................... 

 

 

Tentang Responden 

1. Apakah Bapak/Ibu memelihara hewan ternak ? 

A. Ya 

B. Tidak 

2. Jika ”ya”, hewan ternak apa yang dipelihara?  

A. Sapi 

B. Kerbau 

C. Kambing 

D. Ayam 

E. Itik 

Lainnya, mohon sebutkan . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Jika memelihara sapi, berapa jumlah sapi yang Bapak/Ibu pelihara? 

A. 1 ekor 

B. 2 ekor 

C. 3 ekor 
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D. 4 ekor 

E. 5 ekor 

Lainnya, mohon sebutkan . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Berapa limbah sapi yang dihasilkan? ............................kg/hari 

5. Berapa penghasilan Bapak/Ibu selama satu bulan? Rp ………………./bulan 

6.  Berapa pengeluaran Bapak/Ibu selama satu bulan? Mohon ditulis dalam tabell di bawah 

ini: 

Kebutuhan Rincian Pengeluaran Tiap Bulan (Rp) 

PANGAN 

Beras …………. 

Lauk Pauk …………. 

Sayuran …………. 

Bahan Bakar Memasak …………. 

NON PANGAN 
Transportasi ………….. 

Pendidikan …………. 

Rekening/Iuran-iuran …………. 

Kebutuhan lain-lain …………. 

 

Tentang Konsumsi Energi 

1.  Bahan bakar apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam 

rumah tangga? 

a. Minyak Tanah 

b. Kayu Bakar 

c. LPG 3 kg 

d. LPG 12 kg 

e. Biogas 

Lainnya, mohon sebutkan........... 

      (Jika menggunakan biogas, mohon lanjut mengisi pertanyaan di bawah ini) 

 

A. Sebelum Menggunakan Biogas 

1. Sebelum menggunakan biogas, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti 

memasak, bahan bakar apa yang Bapak/Ibu gunakan?  

(boleh pilih lebih dari satu) 

A. Minyak Tanah 

B. Kayu Bakar 

C. LPG 3 kg 

D. LPG 12 kg 

Lainnya, mohon sebutkan........... 

2. Sebelum menggunakan biogas, berapa biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan bahan bakar rumah tangga setiap bulan? 
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(Isi titik-titik dibawah ini dengan angka, boleh diisi lebih dari satu jenis bahan bakar) 

A. Minyak tanah   = Rp.............................................../bulan 

B. Kayu bakar   = Rp.............................................../bulan 

C. Elpiji 3 kg   = Rp.............................................../bulan 

D. Elpiji 12 kg   = Rp.............................................../bulan 

Lainnya, sebutkan................  = Rp.............................................../bulan 

3. Jika untuk memasak, berapa lama waktu yang Bapak/Ibu habiskan dalam sehari? 

Mohon sebutkan………………..jam/hari 

 

B. Setelah Menggunakan Biogas 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menggunakan biogas? 

A. Kurang dari 6 bulan 

B. Tepat 6 bulan 

C. Lebih dari 6 bulan 

2. Untuk apa saja biogas digunakan? (Boleh pilih lebih dari satu) 

A. Memasak 

B. Penerangan  

C. Dijual  

Lainnya, mohon sebutkan…………………………… 

3. Jika untuk memasak, berapa lama waktu yang Bapak/Ibu habiskan dalam sehari? 

Mohon sebutkan………………..jam/hari 

4. Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan biogas untuk memenuhi kebutuhan energi 

Bapak/Ibu? (boleh pilih lebih dari satu) 

A. Lebih murah dibandingkan bahan bakar yang lain 

B. Mudah digunakan 

C. Kualitas api lebih baik 

D. Bahan baku mudah didapat 

E. Tidak menimbulkan polusi 

Lainnya, mohon sebutkan…………………………… 

5. Setelah menggunakan biogas, berapa biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan bahan bakar rumah tangga setiap bulan? 

= Rp.............................................../bulan 

 

 

Pertanyaan Berkaitan dengan Biaya Biogas 

1. Apakah ada biaya yang dikeluarkan ketika memasang biogas? 

A. Ada 
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B. Tidak Ada  

2. Jika “ada”, apa yang Bapak/Ibu keluarkan? 

A. Material 

B. Uang 

C. Kompor 

D. Material dan kompor 

Lainnya, mohon sebutkan………….. 

3. Apakah Bapak/Ibu menyewa jasa tukang untuk membangun digester biogas? 

A. Ya 

B. Tidak 

4. Jika “Ya”, berapa jumlah tukang yang Bapak/Ibu sewa? 

Mohon sebutkan…………… 

5. Berapa upah tukang yang Bapak/Ibu berikan per harinya? 

Mohon sebutkan…………… 

6. Apakah ada perawatan untuk digester biogas? 

A. Ada 

B. Tidak ada 

7. Jika “Ada”, perawatan apa saja yang perlu dilakukan? Mohon sebutkan.. 

 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

8. Jika seandainya menyuruh orang untuk melakukannya, berapa upah yang akan Anda 

berikan per harinya? 

Mohon sebutkan Rp.……………/hari 

 

 

-Terima Kasih- 

 

 

 

 

 

 



  

 74 

Lampiran 2 

 

Uji Keacakan 

Runs Test 

 Sebelum Sesudah 

Test Valuea 1140000.00 1070500.00 

Cases < Test Value 14 15 

Cases >= Test Value 16 15 

Total Cases 30 30 

Number of Runs 15 15 

Z -.162 -.186 

Asymp. Sig. (2-tailed) .871 .853 

a. Median 

 

Uji Korelasi 

 Sebelum Sesudah 

Sebelum 

Pearson Correlation 1 .997** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

Sesudah 

Pearson Correlation .997** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Uji Wilcoxon 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Sesudah - Sebelum 

Negative Ranks 30a 15.50 465.00 

Positive Ranks 0b .00 .00 

Ties 0c   

Total 30   

a. Sesudah < Sebelum 

b. Sesudah > Sebelum 

c. Sesudah = Sebelum 

 

Test Statisticsa 

 Sesudah - 

Sebelum 

Z -4.879b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 


