
RANCANG BANGUN SISTEM ABSORPSI UAP AIR  
PADA DIGESTER UNTUK MENGURANGI  

KADAR UAP AIR GAS BIO 
 

 

SKRIPSI 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar  
Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

Oleh: 

EKA RIAN KAMARULLAH 

NIM. 0411020028-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  

MALANG 

2009 



i 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

JUDUL : Rancang Bangun Sistem Absorpsi Uap Air Pada Digester Untuk 

Mengurangi Kadar Uap Air Gas Bio 

Nama : Eka Rian Kamarullah 

NIM : 0411020028-102 

Jurusan : Teknik Pertanian 

Fakultas : Teknologi Pertanian 

 
 
 
 

 
 

Disetujui Oleh  : 
 
 
 

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP Ir. Ekoyanto Pudjiono, M.Eng.Sc 
NIP. 19600306 198601 1 001 NIP. 19560116 198303 1 002 

 
 
 
Tanggal Persetujuan : Tanggal Persetujuan :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Absorpsi Uap Air Pada Digester Untuk 

Mengurangi Kadar Uap Air Gas Bio 

Nama : Eka Rian Kamarullah 

NIM : 0411020028-102 

Jurusan : Teknik Pertanian 

Fakultas : Teknologi Pertanian 

 

Dosen Penguji I, Dosen Penguji II, 

 

 

Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP Ir. Ekoyanto Pudjiono, M.Eng.Sc 
NIP. 19600306 198601 1 001 NIP. 19560116 198303 1 002 
 
 
Dosen Penguji III, Dosen Penguji IV, 

 

 

Ir. Gunomo Djojowasito, MS Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS 
NIP. 19550212 198103 1 004 NIP. 19530112 198003 1 003  
 
 

Ketua Jurusan, 
 
 
 
 
 

Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS 
        NIP. 19530112 198003 1 003 
 
 
Tanggal Lulus Skripsi :  



iii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Eka Rian Kamarullah 

NIM : 0411020028-102 

Jurusan : Teknik Pertanian 

Fakultas : Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Absorpsi Uap Air Pada Digester Untuk 

Mengurangi Kadar Uap Air Gas Bio 

 

Menyatakan bahwa, 

Skripsi dengan judul tersebut merupakan karya asli penulis. Apabila dikemudian 

hari terbukti pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia dituntut sesuai hukum yang 

berlaku. 

 

 

 

 

Malang, 7 September 2009 

 

 
 
Eka Rian Kamarullah 
NIM. 0411020028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Eka Rian Kamarullah. 

Dilahirkan di Sumenep pada tanggal 22 Mei 1986 dari Ayah 

bernama M. Muarip dan Ibu bernama Siti Arbainah. 

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak 

di TK Wijaya Kusuma Pajagalan pada tahun 1992. 

Sekolah Dasar di SDN Pajagalan 02 lulus pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTPN 01 Sumenep dan lulus pada tahun 2001, 

serta menyelesaikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di SMAN 01 Sumenep pada tahun 

2004. 

Penulis selanjutnya melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya, Jurusan 

Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 2004 melalui jalur 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan lulus tahun 2009. Selama mengikuti 

pendidikannya Penulis pernah menjadi koordinator asisten pada mata kuliah Dinamika 

Mesin dan Tanah serta menjadi asisten mata kuliah Mesin Budidaya Pertanian, Daya 

Dalam Bidang Pertanian II, dan Pengetahuan Bahan Teknik. Penulis juga aktif sebagai 

pengurus AGRITECH SPORT Periode 2006/2007 sebagai koordinator bidang sepak 

bola, dan pernah juga mengikuti Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 2009, serta aktif 

dalam Kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2) dan Orientasi Penerimaan 

Jurusan (OPJ) pada tahun 2005. Selain itu penulis pernah juga mengikuti kegiatan March 

Agriculture Engineering (MAE) tahun 2008. 

 

 



v 
 

KATA PENGANTAR  

Dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan skripsi ini dengan judul ”Rancang Bangun Sistem Absorbsi 

Uap Air Pada Digester Untuk Mengurangi Kadar Uap Air Gas Bio”.  

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Teknologi Pertanian. 

Skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan moril dan materil dari berbagai 

pihak. Sehingga bukanlah suatu yang berlebihan apabila penulis mengucapkan 

syukur dan terima kasih kepada : 

1. Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP, selaku dosen pembimbing pertama yang telah 

memberi arahan, bimbingan, saran, masukan, dan kritik kepada penulis. 

2. Ir. Ekoyanto Pudjiono, M. Eng. Sc., selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

memberi arahan, bimbingan, saran, masukan, dan kritik kepada penulis. 

3. Ir. Gunomo Djojowasito, MS, selaku dosen penguji I yang telah memberi saran 

dan kritik serta meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini. 

4. Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS, selaku dosen penguji II dan ketua jurusan yang 

telah memberi saran dan kritik serta meluangkan waktunya untuk menguji dan 

menjadi saksi pada ujian skripsi ini. 

5. Bapak Kartomo selaku pemilik instalasi biogas yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian dan menggunakan instalasinya. 



vi 
 

6. Kedua Orang Tuaku yang sangat kusayangi, atas dukungan materil dan moril serta 

doa yang senantiasa dipanjatkan untuk keberhasilanku. 

7. Aris Prasetya dan Munif Arif Suyono yang menemaniku dalam penyelesaian 

penelitian ini. 

8. Teman – teman TEP angkatan 2004 yang telah banyak membantu dan 

memberikan dorongan moril kepada penulis selama penelitian.  

9. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itulah 

saran dan kritik sangat penulis harapkan demi sempurnanya tulisan ini.  Akhirnya 

penulis hanya bisa berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. 

                Malang,   September 2009 

 

                                                                                        Penulis  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dengan Dengan Dengan Dengan segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati 

terdalam laksana merenda hariterdalam laksana merenda hariterdalam laksana merenda hariterdalam laksana merenda hari

karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah 

membimbing jalan masa depanku serta membimbing jalan masa depanku serta membimbing jalan masa depanku serta membimbing jalan masa depanku serta 

“Siapa mempelajari satu bab dari ilmu yang diambil manfaatnya di 

akhiratnya dan di dunianya, maka ALLAH memberikan kebaikan 

kepadanya lebih baik dari pada umur dunia tujuh tahun yang  siangnya 

dipuasai dan dishalati malamnya lagi diterima oleh 

tertolak” (Sabda Rasulullah saw)

(Abdullah bin Mas’ud r.

vii 

 

 

 

Alhamdulillah……..terima kasih Ya ALLAHAlhamdulillah……..terima kasih Ya ALLAHAlhamdulillah……..terima kasih Ya ALLAHAlhamdulillah……..terima kasih Ya ALLAH

segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati 

terdalam laksana merenda hariterdalam laksana merenda hariterdalam laksana merenda hariterdalam laksana merenda hari----hariku untuk mempersembahkan hariku untuk mempersembahkan hariku untuk mempersembahkan hariku untuk mempersembahkan 

karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah 

membimbing jalan masa depanku serta membimbing jalan masa depanku serta membimbing jalan masa depanku serta membimbing jalan masa depanku serta saudarasaudarasaudarasaudara----saudaraku saudaraku saudaraku saudaraku 

sangat kucintaisangat kucintaisangat kucintaisangat kucintai

“Siapa mempelajari satu bab dari ilmu yang diambil manfaatnya di 

akhiratnya dan di dunianya, maka ALLAH memberikan kebaikan 

kepadanya lebih baik dari pada umur dunia tujuh tahun yang  siangnya 

dipuasai dan dishalati malamnya lagi diterima oleh ALLAH tidak 

” (Sabda Rasulullah saw) 

(Abdullah bin Mas’ud r.a.) 

Alhamdulillah……..terima kasih Ya ALLAHAlhamdulillah……..terima kasih Ya ALLAHAlhamdulillah……..terima kasih Ya ALLAHAlhamdulillah……..terima kasih Ya ALLAH    

segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati segenap curahan hati kurangkai kata tulus dari lubuk hati 

hariku untuk mempersembahkan hariku untuk mempersembahkan hariku untuk mempersembahkan hariku untuk mempersembahkan 

karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yang telah 

saudaraku saudaraku saudaraku saudaraku yang yang yang yang 

sangat kucintaisangat kucintaisangat kucintaisangat kucintai    

“Siapa mempelajari satu bab dari ilmu yang diambil manfaatnya di 

akhiratnya dan di dunianya, maka ALLAH memberikan kebaikan 

kepadanya lebih baik dari pada umur dunia tujuh tahun yang  siangnya 

ALLAH tidak 



viii 

 

Eka Rian Kamarullah. 0411020028. Rancang Bangun Sistem Absorpsi Uap Air 
Pada Digester Untuk Mengurangi Kadar Uap Air Gas Bio. Skripsi. 
Pembimbing : 1. Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP 
  2. Ir. Ekoyanto Pudjiono, M.Eng.Sc 

 
RINGKASAN 

Gas bio adalah campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar gas yang 
merupakan hasil fermentasi dari bahan organik dalam kondisi anaerob, dan gas yang 
dominan adalah gas metan (CH4) dan gas karbondioksida (CO2), H2S dan uap air.  Gas 
bio memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu kisaran 4800-6700 kkal/m3, untuk gas 
metan murni (100 %) mempunyai nilai kalor 8900 kkal/m3. 

Absorpsi adalah salah satu proses pemisahan terkombinasi secara difusi dengan 
mengikat bahan (gas atau cair) pada permukaan sorben padat dengan cara pelekatan, 
memiliki selektivitas yang tinggi dan sangat sesuai untuk memisahkan bahan dengan 
konsentrasi yang kecil dari campuran yang mengandung bahan lain yang berkonsentrasi 
tinggi. Jika gas atau cairan terikat dengan permukaan dari suatu absorben, mereka akan 
mengisi atau menduduki pori dari suatu penyerap. Natrium klorida, juga dikenal sebagai 
garam, garam meja, atau garam karang, merupakan bahan kimia kompon dengan formula 
NaCl. Natrium klorida adalah garam paling peka terhadap salinitas laut dan mampu 
bereaksi dengan uap hasil pembakaran (vapour).  Dengan proses absorpsi ini dapat 
membuat kualitas nyala api dari bahan bakar biogas menjadi lebih baik.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) membuat desain dan kontruksi tempat senyawa 
kimia (absorben), (2) menghitung kemampuan absorben yang digunakan dalam 
menyerap uap air dan (3) mempelajari efektifitas NaCl (absorben) pada masing-masing 
kapasitas yang diberikan. 

Penelitian ini dilakukan bulan April 2009 sampai Juni 2009 di Laboratorium Daya 
dan Mesin Pertanian, Universitas Brawijaya dan di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, 
Kota Batu. Pengujian gas dilakukan di Laboratorium Kimia, Universitas Muhammadiyah 
Malang.  

Proses pemurnian dilakukan secara bertahap dengan tiga kali pengulangan untuk 
massa absorben 100 gram dan 150 gram. Dari hasil pemurnian terdapat penambahan 
massa terbesar dan terkecil yang sama-sama terjadi pada massa absorben 150 gram yaitu 
sebesar 4,125 gram dan 1,485 gram. Nilai kadar uap air terbesar terdapat pada massa 
absorben 100 gram yaitu 0,515 ml dengan persentase sebesar 2,574 %. Untuk nilai kadar 
uap air terkecil terdapat pada ulangan ketiga massa absorben 150 gram yaitu 0,320 ml 
dengan persentase sebesar 1,6 %.  

Nilai Qin dan Vin terbesar terdapat pada perlakuan pertama untuk semua massa 
absorben yaitu berturut-turut sebesar 6,175 m3H2O/s dan 5,43 mH2O/s sedangkan yang 
terkecil pada ulangan ketiga sebesar 5,515 m3H2O/s dan 4,85 mH2O/s. Untuk nilai Qout 

dan Vout terbesar terdapat pada ulangan pertama untuk massa absorben 100 gram yaitu 
sebesar 5,037 m3H2O/s dan 4,43 mH2O/s sedangkan nilai terkecil terjadi pada ulangan 
kedua dan ketiga untuk massa absorben 150 gram yaitu sebesar  3,184 m3H2O/s dan 2,8 
mH2O/s. 

 

Kata Kunci: Gas Bio, Absorbsi, Natrium Klorida, Uap Air 
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Eka Rian Kamarullah. 0411020028. Design Of Water Vapour Absorption System In 
Digester To Decrease Vapour Rate Of Biogas. Minor Thesis. 
Lecturers : 1. Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP 
  2. Ir. Ekoyanto Pudjiono, M.Eng.Sc 

 
SUMMARY 

Biogas is a mixture of some gases, included as a gas fuel that’s produce from 
fermented organic material in an unaerob condition and the major content are methane 
gas (CH4), carbon dioxide (CO2), H2S and water vapour. Caloric value of biogas is high, 
about 4800 – 6700 kkal/m3, for pure methane gas (100%) the caloric is 8900 kkal/m3. 

Absorption is one of difutional combinated separation process by bounding material 
(gas or liquid) at solid sorben surface by adhesion system, having a high selectivity rate 
and appropriate for seperating material with low consentration from a mixture contain 
with another high consentration material. If both gas or liquid bond to surface of 
absorben, they will fill its pore. Natrium chloride as known as salt, iodized salt or rock 
salt, is chemical compound NaCl. Natrium chloride is most sensitive salt to water salinity 
and could react with vapour. This absorption process can make flame quality of biogas 
better. 

The purpose of this research are (1) designing and constucting of absorben pot 
(which contain chemical compound), (2) calculating absorben ability to absorb water 
vapour and (3) learning NaCl (absorben) efectivity in each given capacity. 

This research was done in April 2009 until Juny 2009 at Agriculture Machinary and 
Energy Laboratory, Brawijaya University and at Tlekung Village, Junrejo District, Batu 
City. Gas analisys was done at Chemistry Laboratory of Malang Muhammadiyah 
University. 

Purification process done in phases in three times repetition for both absorben mass, 
100 gram and 150 gram. From the purification result, there is lowest and highest addition 
of augmented mass in 150 gram mass of absorben, 4,125 gram and 1,485 gram. Highest 
water vapour rate occur in 100 gram mass of absorben, about 0,515 ml or 2,574 %. 
Lowest water vapour rate occur at third repetition with 150 gram mass of absorben, about 
0,320 ml or 1,6 %. 

Highest Qin and Vin value occur in first repetition for all capacity, which are 6,175 
m3H2O/s and 5,43 mH2O/s. Lowest Qin and Vin value occur in third repetition, which are 
5,515 m3H2O/s and 4,85 mH2O/s. Highes Qout and Vout also occur in first repetition of 
100 gram mass of absorben, about 5,037 m3H2O/s and 4,43 mH2O/s. Lowest Qout and Vout 

value occur in second and third repetition of 150 gram mass of absorben, about 3,184 
m3H2O/s and 2,8 mH2O/s. 

 
Key words: Biogas, Absorption, Natrium Chloride, Water Vapour 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kelangkaan bahan bakar minyak yang disebabkan kenaikan harga minyak dunia 

yang signifikan, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengajak masyarakat 

mengatasi masalah dengan menghemat energi bersama-sama. Penghematan ini 

sebetulnya harus segera kita gerakkan sejak sekarang karena pasokan bahan bakar 

yang berasal dari minyak bumi adalah sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui 

(unrenewable), sedangkan permintaan naik terus, demikian pula harganya sehingga 

tidak ada stabilitas keseimbangan permintaan dan penawaran. Selain menghemat 

bahan bakar minyak (BBM) adalah mencari sumber energi alternatif yang dapat 

diperbarui (renewable) (Simamora, 2006). 

Simamora (2006) menyatakan bahwa energi terbarukan (renewable) yang dapat 

dihasilkan dengan teknologi tepat guna yang relatif lebih sederhana dan sesuai untuk 

daerah pedesaan adalah energi biogas yang berasal dari proses limbah bio atau bio 

massa di dalam alat kedap udara yang disebut digester. Biomassa berupa limbah 

dapat berupa kotoran ternak bahkan tinja manusia, sisa-sisa panenan seperti jerami, 

sekam dan daun-daunan yang berupa sortiran sayur dan sebagainya. 

Menurut Pambudi (2008) bahwa kandungan unsur kimia gas bio yang berasal 

dari kotoran ternak seperti kotoran sapi adalah methana (CH4), karbondioksida (CO2), 

hidrogen (H2), hidrogen sulfida (H2S), oksigen (O2) dan uap air. Bahan-bahan yang 
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bisa terbakar sebagai bahan bakar dari gas bio adalah methana (CH4), unsur lain yang 

juga ikut terbakar adalah H2 dan O2 sedangkan penghambat dalam proses pembakaran 

adalah CO2 dan uap air. Gas-gas penghambat tersebut, maka timbul masalah 

diantaranya kandungan uap air yang tinggi pada gas bio akan membuat nyala api pada 

kompor menjadi lebih merah sehingga proses pemanasan yang ditimbulkan menjadi 

lebih lama.   

Untuk meningkatkan kualitas gas bio, maka sebelum gas tersebut dibakar atau 

disimpan perlu dikurangi kadar uap airnya agar gas bio mudah terbakar dan nilai 

kalorinya meningkat dibanding dengan gas bio tanpa pengurangan uap air. Pemisahan 

uap air pada gas bio sulit dilakukan karena uap air tersebut tercampur homogen 

dengan gas-gas lain yang terkandung dalam gas bio. Oleh karena itu, dengan 

memanfaatkan bahan kimia yang mampu mengabsorpsi uap air yang melaluinya 

sangatlah tepat seperti misalnya NaCl (Natrium Chloride). Senyawa ini mampu 

mengabsorpsi uap air dari udara sekelilingnya sampai bahan tersebut jenuh air 

(White, 2008) 

Dengan memberikan bahan NaCl (Natrium Chloride) pada pipa penyalur gas bio 

diantara digester dan kompor gas diharapkan mampu menyerap uap air gas bio yang 

melaluinya sampai bahan tersebut jenuh air. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana mendesain tempat senyawa kimia yang digunakan sebagai 

absorben gas bio? 
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2. Berapa kemampuan senyawa yang digunakan sebagai absorben dalam 

menyerap uap air gas bio yang melaluinya?  

3. Bagaimana efektifitas bahan NaCl sebagai absorben gas bio pada masing-

masing kapasitas yang diberikan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Membuat desain dan konstruksi tempat senyawa kimia yang digunakan 

sebagai absorben gas bio 

2. Menghitung kemampuan senyawa yang digunakan sebagai absorben dalam 

menyerap uap air gas bio yang melaluinya. 

3. Mempelajari efektifitas bahan NaCl sebagai absorben gas bio pada masing-

masing kapasitas yang diberikan. 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat kualitas nyala api dari 

pembakaran dengan gas bio menjadi lebih baik dan meningkatkan nilai kalorinya 

sehingga mudah terbakar. Selain itu, diharapkan pula sebagai informasi bagi 

pengembang gas bio dan masyarakat pemanfaat gas bio dalam meningkatkan 

kualitasnya. 

1.5. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya mempelajari kualitas gas bio yang sudah ada di masyarakat 

yaitu: 

1. Gas bio berasal dari kotoran sapi perah  
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2. Gas bio berasal dari reaktor jenis balon (digester plastik) yang berkembang di 

Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 

3. Bahan absorben menggunakan senyawa kimia yang mudah didapat di masyarakat 

seperti NaCl. 

4. Desain disesuaikan dengan sistem pipa gas bio yang digunakan, sedangkan 

konstruksi digunakan bahan yang sama dengan konstruksi pipa gas yang dipakai, 

mudah didapat dan murah. 

5. Tidak membahas gesekan dan head losses pada pipa.  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Biofuel 

Biofuel adalah setiap bahan bakar baik padat, cair ataupun gas yang dihasilkan 

dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman, 

atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian 

(Galih, 20081).  

Ada tiga cara untuk pembuatan biofuel: pembakaran limbah organik kering 

(seperti buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian), fermentasi limbah 

basah (seperti kotoran hewan) tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas 

(mengandung hingga 60 persen metana), atau fermentasi tebu atau jagung untuk 

menghasilkan alkohol dan ester; dan energi dari hutan (menghasilkan kayu dari 

tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar) (Galih, 20081). 

Proses fermentasi menghasilkan dua tipe biofuel, yaitu: alkohol dan ester. 

Bahan-bahan ini secara teori dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil, 

tetapi karena terkadang diperlukan perubahan besar pada mesin, biofuel biasanya 

dicampur dengan bahan bakar fosil (Galih, 20081).  

Ada beberapa macam biofuel, diantaranya:  

1. Biodiesel 

Biodiesel merupakan biofuel yang paling umum di Eropa. Biodiesel 

diproduksi dari minyak atau lemak menggunakan transesterifikasi dan 



6 

 

merupakan cairan yang komposisinya mirip dengan diesel mineral. Nama 

kimianya adalah methyl asam lemak (atau ethyl) ester (FAME). Minyak 

dicampur dengan sodium hidroksida dan methanol atau ethanol dan reaksi 

kimia menghasilkan biodiesel (FAME) dan glycerol. Satu bagian glycerol 

dihasilkan untuk setiap 10 bagian biodiesel (Galih, 20082). 

2. Bioalkohol 

Alkohol yang diproduksi secara biologi umumnya adalah ethanol, dan yang 

kurang umum adalah propanol dan butanol, diproduksi dengan aksi 

mikroorganisme dan enzym melalui fermentasi gula atau starch, atau selulosa 

Bahan ethanol merupakan bahan bakar paling umum di dunia (Galih, 20083).  

3. Biogas (Gas Bio) 

Biogas diproduksi dengan proses digesti anaerobik dari bahan organik oleh 

anaerobe. Biofuel jenis biogas dapat diproduksi melalui bahan sisa yang 

dapat terurai, atau menggunakan pabrik energi yang dimasukan ke dalam 

pencerna anaerobik untuk menambah gas yang dihasilkan. Hasil sampingan, 

digestate, dapat digunakan sebagai biofuel atau pupuk (Galih, 20084). 

Biofuel jenis Biogas mengandung methane dan dapat diperoleh dari digester 

anaerobik industri dan sistem pengelolaan biologi mekanik. Gas sampah 

adalah sejenis biogas yang tidak bersih yang diproduksi dalam tumpukan 

sampah melalui digesti anaerobik yang terjadi secara alami. Bila gas ini lepas 

ke atmosfer, gas ini menjadi gas rumah kaca (Galih, 20084). 
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2.2. Gas Bio 

Gas bio adalah campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar gas yang 

merupakan hasil fermentasi dari bahan organik dalam kondisi anaerob, dan gas yang 

dominan adalah gas metan (CH4) dan gas karbondioksida (CO2).  Gas bio memiliki 

nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu kisaran 4800-6700 kkal/m3, untuk gas metan 

murni (100 %) mempunyai nilai kalor 8900 kkal/m3 (Simamora, 1989).   

2.2.1. Bahan Dasar Gas Bio 

Bahan gas bio dapat diperoleh dari limbah pertanian yang basah, kotoran hewan 

(manure), kotoran manusia dan campurannya.  Kotoran hewan seperti kerbau, sapi, 

babi dan ayam telah diteliti untuk diproses dalam alat penghasil gas bio dan hasil 

yang diperoleh memuaskan (Nurtjahya dkk, 2003). 

Kotoran ternak ruminansia sangat baik untuk digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan biogas.  Ternak ruminansia mempunyai sistem pencernaan khusus yang 

menggunakan mikroorganisme dalam sistem pencernaannya yang berfungsi untuk 

mencerna selulosa dan lignin dari rumput atau hijauan berserat tinggi.  Oleh karena 

itu pada tinja ternak ruminansia, khususnya sapi mempunyai kandungan selulosa 

yang cukup tinggi.  Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tinja sapi 

mengandung 22.59% sellulosa, 18.32% hemi-sellulosa, 10.20% lignin, 34.72% total 

karbon organik, 1.26% total nitrogen, 27.56:1 ratio C:N, 0.73% P, dan 0.68% K 

(Lingaiah dan Rajasekaran, 1986). 
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2.2.2. Kandungan Gas Bio 

Ada beberapa jenis gas yang terkandung dalam gas bio dengan jumlah yang 

berbeda. Perbandingan kisaran komposisi gas yang terkandung dalam gas bio antara 

kotoran sapi dan campuran kotoran ternak dengan sisa pertanian dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Gas Bio Kotoran Sapi 

Jenis gas Jumlah (%) 
Methan (CH4) 65.7 

CO2 27.0 
CO 0 
N2 2.3 
O2 1.0 

Propan (C3H8) 0.7 
H2S Tak terukur 

Nilai kalor 6513 l/m3 
Sumber: Argo (2008) 

Sedangkan komponen biogas untuk skala rumah tangga biasanya memiliki 

komposisi seperti Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Gas Bio Skala Rumah Tangga 

Jenis Gas Volume (%) 
Methana (CH4)  ± 60 % 

Karbondioksida (CO2)  ± 35 % 
O2  ± 2 % 

H2O ± 2 % 
H2S ± 1 % 

Sumber: www.petra.ac.id 

Nilai kalori dari 1 meter3 gas bio sekitar 6.000 watt jam yang setara dengan 

setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu gas bio sangat cocok digunakan sebagai 
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bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan pengganti minyak tanah, LPG, butana, 

batubara, maupun bahan-bahan lain yang berasal dari fosil. Kesetaraan gas bio dapat 

dilihat dari Tabel 3. 

Tabel 3. Perbandingan 1 m3 Gas Bio dengan Bahan Bakar Lain 

No Jenis Bahan Bakar Jumlah (Ukuran) 

1 Elpiji 0,46 kg 
2 Minyak tanah 0,62 liter 
3 Minyak solar  0,52 liter 
4 Bensin  0,80 liter 
5 Gas kota  1,50 m3 
6 Kayu bakar  3,50 kg 
Sumber: www.petra.ac.id 

2.2.3. Reaktor Gas Bio Tipe Balon 

Reaktor balon merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala rumah 

tangga. Reaktor ini menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien dalam 

penanganan dan perubahan tempat biogas. Reaktor ini terdiri dari satu bagian yang 

berfungsi sebagai digester dan penyimpan gas masing masing bercampur dalam satu 

ruangan tanpa sekat. Material organik terletak dibagian bawah karena memiliki berat 

yang lebih besar dibandingkan gas yang akan mengisi pada rongga atas. Kelemahan 

reaktor ini adalah mudah bocor, tetapi kelebihannya adalah harganya lebih murah. 

(Wahyuni, 2008).  

Jenis reaktor ini merupakan reaktor yang memiliki desain cukup simpel dan 

murah. Dengan sedikit pengerjaan, seperti penggalian tanah atau mungkin proses 

pengerjaan yang intensif dan beberapa pengerjaan yang membutuhkan keahlian 

khusus, seperti pada pembuatan dinding semen dan penataan batako sebagai 
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Gambar

Di atas adalah suatu 

yang banyak dipakai pada skala rumah tangga

tangki dimana pada plastik akan terjadi pencernaan antara 

oleh bakteri. Dimensi yang sering digunakan pada reaktor ini 

X 1.5 meter  (lebar) X 3 meter (panjang).

suatu biodigester, tiap hari harus menambahkan 10 galon air dan 5 galon kotoran

dengan kata lain perbandingan antara air dan kotoran adalah 1:2

bekerja dengan kotoran

pelindung plastik dari kondisi tanah yang lembab, maka dapat dihasilkan reaktor 

biogas yang hanya memerlukan biaya $US 175 - $US 300 (Rp 1,75 juta

untuk ukuran skala rumah tangga (Anonimous, 2009). 

Gambar 1. Instalasi Reaktor Biogas Skala Rumah Tangga

Di atas adalah suatu Gambar profil suatu biodigester yang merupakan jenis 

yang banyak dipakai pada skala rumah tangga. Pada gambar, tampak biodigester 

dimana pada plastik akan terjadi pencernaan antara  air dan campuran 

Dimensi yang sering digunakan pada reaktor ini 1,9 meter (kedalaman) 

ar) X 3 meter (panjang). Ketika bekerja dengan kotoran sapi pada

tiap hari harus menambahkan 10 galon air dan 5 galon kotoran

dengan kata lain perbandingan antara air dan kotoran adalah 1:2. Sedangkan k

kotoran babi, diberikan perbandingan 1:1, atau dengan kata lain, 5 
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menghasilkan sedikit serat dan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

2.2.4. Proses Pembentukan

Gas bio dihasilkan apabila bahan bahan organik terdegradasi senyawa

pembentuknya dalam keadaan tanpa oks

Dekomposisi anaerobik ini biasa terjadi secara alami di tanah yang basah, seperti 

dasar danau, dan di dalam tanah pada kedalaman tertentu. Proses dekomposisi ini 

dilakukan oleh bakteri dan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Dekomposisi 

anaerobik dapat menghasilkan gas yang mengandung sedikitnya 60% metan. Gas 

galon air untuk yang sama 5 galon kotoran. Di Costa Rika jenis reaktor balon (seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2) menggunakan dua kali pengisian kotoran s

air untuk kotoran sapi sebab ternak makan rumput, membuat kotoran itu lebih 

berserat dibandingkan dengan babi. Maka, mengingat ternak pemakan rumput itu 

menghasilkan sedikit serat dan kotoran yang mudah diserap (Anonimous,

 

Gambar 2. Alat Pembangkit Gas Bio Tipe Balon

Proses Pembentukan Gas Bio 

Gas bio dihasilkan apabila bahan bahan organik terdegradasi senyawa

pembentuknya dalam keadaan tanpa oksigen atau biasa disebut kondisi anaerobik. 

Dekomposisi anaerobik ini biasa terjadi secara alami di tanah yang basah, seperti 

u, dan di dalam tanah pada kedalaman tertentu. Proses dekomposisi ini 

dilakukan oleh bakteri dan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Dekomposisi 

anaerobik dapat menghasilkan gas yang mengandung sedikitnya 60% metan. Gas 
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jenis reaktor balon (seperti 

pengisian kotoran sebanyak 

t, membuat kotoran itu lebih 

berserat dibandingkan dengan babi. Maka, mengingat ternak pemakan rumput itu 

(Anonimous, 2009). 

Balon 

Gas bio dihasilkan apabila bahan bahan organik terdegradasi senyawa-senyawa 

gen atau biasa disebut kondisi anaerobik. 

Dekomposisi anaerobik ini biasa terjadi secara alami di tanah yang basah, seperti 

u, dan di dalam tanah pada kedalaman tertentu. Proses dekomposisi ini 

dilakukan oleh bakteri dan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Dekomposisi 

anaerobik dapat menghasilkan gas yang mengandung sedikitnya 60% metan. Gas 
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inilah yang biasa disebut dengan biogas dengan nilai heating value sebesar 39 MJ/m3 

kotoran. Biogas dapat dihasilkan dari dekomposisi sampah organik seperti sampah 

pasar, daun-daunan, dan kotoran hewan yang berasal dari sapi, babi, kambing, kuda, 

atau yang lainnya, bahkan kotoran manusia sekalipun. Gas yang dihasilkan memiliki 

komposisi yang berbeda tergantung dari jenis hewan yang menghasilkannya (Argo, 

2008).  

Gas bio dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik. Pembusukan dapat 

berlangsung dalam 2 kondisi yaitu (Argo, 2008): 

1. Aerobik, kondisi dimana bakteri dan oksigen akan menghasilkan ammonia, 

CO2 dan humus. 

2. Anaerobik, kondisi dimana bakteri dan bahan organik akan menghasilkan gas 

bio dan pupuk organik cair (Sludge). 

Proses penguraian serat organik polimer dalam kondisi anaerobik terdiri dari 3 

tahap, yaitu (Argo, 2008): 

1. Tahap Awal 

Mikroorganisme penghasil enzim selulotik, lipolitik dan proteolitik 

menguraikan substrak organik yang akan menghasilkan monomer larut 

(substrat mikroorganisme selanjutnya).  

Pada pH 6 – 7, bakteri selulotik akan menghasilkan bakteri thermofilik 

pada suhu 50 oC – 60 oC dan bakteri mesofilik pada suhu 30 oC– 40 oC.  

Pada tahap ini kemungkinan pH akan menurun karena dihasilkan asam 

organik dan selulosa.  
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Kecepatan penguraian dipengaruhi dua hal yaitu: 

a. Substrat bahan masukan. 

b. Konsentrasi bakteri yang berhubungan dengan pH dan temperatur. 

2. Tahap Pembentukan Asam Organik (Asidifikasi) 

Monomer larut berubah menjadi asam organik yaitu asam asetat 

(dominan), asam propinat dan asam laktat. Komponen bakteri metanogenik 

memanfaatkan asam asetatdan menghasilkan bakteri desulfovibrio dan bakteri 

metanosprillium. 

Proses asidifikasi terjadi karena kehadiran bakteri pembentuk asam yang 

disebut dengan bakteri asetogenik. Bakteri ini akan memecah struktur organik 

kompleks menjadi asam volatil (struktur kecil). Protein dipecah menjadi asam 

asam amino. Karbohidrat dipecah menjadi gula dengan struktur yang 

sederhana. Lemak dipecah menjadi asam yang berantai panjang. Hasil dari 

pemecahan ini akan dipecah lebih jauh menjadi asam asarn volaid. Bakteri 

asetogenik juga dapat melepaskan gas hidrogen dan gas karbondioksida. 

3. Tahap Produksi Methan 

Methan dihasilkan oleh bakteri metanogenik dengan memanfaatkan asam 

asetat, methanol, CO2 dan H2. Bakteri metanogenik memiliki sifat peka 

lingkungan, terutama pada senyawa dengan tingkat oksidasi tinggi (nitrit dan 

nitrat).  

Bakteri pembentuk methan (metanogenik) menggunakan asam hasil 

proses asidifikasi. Selain itu terdapat pula bakteri pembentuk gas metan dari 
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gas hidrogen dan CO2 yang dihasilkan dari proses pertama. Kisaran pH untuk 

menghasilkan methan optimal adalah 7,0 – 7,2. Senyawa NH3 jika jumlahnya 

antara 1500–3000 mg/liter akan merupakan racun bagi bakteri. 

 

 

 

Selulosa 
 

1.  Hidrolisis 
 

Glukosa 
 

2.  Pengasaman 
 

(C6H10O5)n + nH2O      →        n(C6H12O6) 
    selulosa                                     glukosa 
 

(C6H12O6)n + nH2O   →    CH3CHOHCOOH 
  glukosa                                        asam laktat 
                                    →    CH3CH2CH2COOH + CO2 + H2 
                                                      asam butirat 
                                    →    CH3CH2OH + CO2 
 

3. Metanogenik 
 

Asam Lemak 
dan Alkohol 

 

4H2 + CO2    →   2H2O + CH4 
CH3CH2OH + CO2   →    CH3COOH + CH4 
CH3COOH + CO2   →   CO2 + CH4  
CH3CH2CH2COOH + 2H2 + CO2   →   CH3COOH + CH4 

 

Metan + CO2 
 

Gambar 3. Bagan Reaksi Kimia Pembentukan Gas Bio 
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2.2.5. Prinsip Pembuatan Gas Bio 

Prinsip pembuatan gas bio dari kotoran ternak ini adalah memanfaatkan adanya 

dekomposisi bahan organik secara anaerobik (tertutup dari udara bebas) untuk 

menghasilkan suatu gas yang sebagian besar berupa metan yang memiliki sifat mudah 

terbakar (flammable) dan karbon dioksida. Gas yang terbentuk disebut gas rawa atau 

gas bio. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, 

terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30oC – 55oC. 

Pada suhu tersebut mikroorganisme dapat bekerja secara optimal merombak bahan-

bahan organik (Simamora, 2006). 

Proses fermentasi atau proses pencernaan mengacu pada berbagai reaksidan 

interaksi yang terjadi diantara bakteri metanogen dan non-metanogen dan bahan yang 

umpankan ke dalam pencerna sebagai input. Hal ini merupakan proses phisio-

chemistry yang komplek dan proses biologis yang melibatkan berbagai faktor dan 

tahapan bentuk. Penghancuran input yang merupakan bahan organik dicapai dalam 

tiga tahapan yaitu hidrolisa, asidifikasi, dan metanisasi (Wahyuni, 2008). 

CH3COOH                            CH4       +        CO2 

 

2CH3CH2OH   +  CO2                         CH4       +       2CH3COOH 

 

        CO2      +      4H2                          CH4     +    H2O 

 

Asam Asetat Metana Karbondioksida 

Etanol Karbondioksida Metana Asam Asetat 

Karbondioksida Hidrogen Metana Air 
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Persamaan tersebut menunjukkkan bahwa banyak produk, hasil samping, dan 

produk antara yang dihasilkan pada proses pencernaan input dalam kondisi anaerobik 

sebelum produk akhir (metana) diproduksi. Secara jelas, banyak faktor yang 

memfasilitasi dan menghambat proses produksi gas bio yang juga telah memainkan 

peranan dalam proses tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut 

(Wahyuni, 2008): 

a) Nilai pH 

b) Suhu 

c) Laju Pengumpanan 

d) Waktu tinggal dalam digester 

e) Racun (Toxicity) 

f) Limbah output (Sludge) 

2.2.6. Sistem Pemurnian Gas 

Sejumlah besar gas alam hanya membutuhkan sedikit pemurnian atau tidak sama 

sekali karena gas alam umumnya tersusun dari hampir metana murni atau campuran 

metana dengan sejumlah kecil dari jenis hidrokarbon lain. Namun ada jenis gas alam 

lain yang mengandung minyak cair dimana dibutuhkan proses pemurnian yang 

kompleks. Senyawa tidak murni yang harus dipisahkan adalah hidrokarbon cair dan 

uap air (water vapour). Kedua senyawa ini dapat membentuk hidrokarbon 

terkondensasi yang akan memenuhi aliran pada pipa dan menghasilkan aliran dua 

fase dan hal ini tidak efisien dalam mentransportasikan gas alam. Disisi lain dengan 
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terbentuknya hidrokarbon padat pada temperatur tinggi dan tekanan rendah dapat 

menghambat aliran pada pipa (Muhar, 2009). 

Menurut Bernasconi, dkk (1995) untuk pemurnian atau pemisahan beberapa 

larutan, senyawa dan campuran baik itu berupa padatan, cairan maupun gas pada 

beberapa industri biasanya dilakukan dengan cara pemurnian terkombinasi secara 

difusi. Cara pemisahan atau pemurnian terkombinasi yang berdasarkan proses difusi, 

antara lain: 

1. Pengeringan  

Merupakan pemisahan cairan dari padatan yang lembab dengan 

menguapkan dan membuang uap yang terbentuk. Pemisahan ini terbagi 

menjadi: (1) pengeringan termal (pemisahan cairan dengan benda padat) 

dan (2) pengeringan non-termal (pengeringan gas dan cairan organik). 

2. Destilasi dan Rektifikasi 

Destilasi ialah pemisahan komponen yang mudah menguap dari 

suatu campuran cair dengan menguapkannya, diikuti dengan kondensasi 

uap yang terbentuk dan menampung kondesat yang dihasilkan tersebut.  

Retifikasi memiliki kesamaan dengan destilasi sederhana, hanya 

saja prosesnya dilakukan secara berulang-ulang karena destilatnya 

mengandung zat yang sukar menguap.  

3. Ekstraksi 

Merupakan pemisahan yang dilakukan pada satu atau beberapa 

bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Pemurnian 
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ini terbagi menjadi dua yaitu: (1) ekstraksi padat-cair (ekstraksi dari bahan 

padat) dan (2) ekstraksi cair-cair (ekstraksi dari bahan ekstraksi cair). 

4. Kristalisasi 

Merupakan pemisahan bahan padat berbentuk kristal dari suatu 

larutan atau suatu lelehan. Metode pemurnian yang sering ditemui, yaitu 

kristalisasi pendinginan, penguapan, penguapan pendinginan dan 

penambahan bahan lain.  

5. Sorpsi 

Merupakan proses pemisahan bahan dari suatu campuran cair atau 

campuran gas. Pemisahan ini terdapat dua jenis, yaitu adsorpsi 

(pengikatan bahan pada permukaan sorben dengan cara pelekatan) dan 

absorpsi (pengikatan bahan pada permukaan sorben dengan cara 

pelarutan). 

6. Pertukaran ion 

Merupakan proses pemisahan dimana ion-ion dari suatu larutan 

elektrolit diikat pada permukaan bahan padat. Ion-ion tersebut ditarik oleh 

permukaan bahan padat yang juga bermuatan. 

Dari keenam jenis pemisahan atau pemurnian diatas, metode sorpsi yang hanya 

melibatkan pemisahan campuran gas.  

Absorpsi adalah suatu peristiwa dimana molekul-molekul cairan atau gas tertarik 

kepada suatu medium dan terlarut dalam medium itu oleh daya-daya secara fisik. 

Absorpsi terjadi pada penghubung antara molekul-molekul bahan terserap dan bagian 
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dalam dari absorben. Proses absorpsi adalah secara total tidak dapat dibalik, secara 

normal tanpa perubahan-perubahan kimia baik oleh bahan terserap atau absorben 

(White, 2008). 

Absorpsi yang merupakan proses pengikatan bahan (gas atau cair) pada 

permukaan sorben dengan cara pelarutan, memiliki selektivitas yang tinggi dan 

sangat sesuai untuk memisahkan bahan dengan konsentrasi yang kecil dari campuran 

yang mengandung bahan lain yang berkonsentrasi tinggi (Bernasconi dkk, 1995). 

Jika gas atau cairan terikat dengan permukaan dari suatu absorben, mereka akan 

mengisi atau menduduki pori dari suatu penyerap. Contoh absorben padat adalah 

kristal garam (misalnya sodium klorid), hidroksida, dan urea. Penyerap tertentu 

bereaksi dengan uap air untuk membentuk suatu solusi garam di dalam bentuk cairan. 

Dan beberapa penyerap bereaksi dengan gas lain seperti gas asam-arang untuk 

membentuk suatu cairan atau karbonat padat. (White, 2008). 

2.3. Bahan Absorben Uap Air 

 Natrium klorida adalah garam paling peka terhadap salinitas laut dan mampu 

bereaksi dengan uap hasil pembakaran (vapour). Sebagai bahan utama dalam 

makanan, garam sangat umum digunakan sebagai bumbu dan makanan pengawet 

(Anonim, 20082). 

NaCl kristal bertekstur lunak, higrokopis dan murah.  Batas pelaksanaan adalah 

untuk melindungi lingkungan atau digunakan untuk jangka pendek (prototyping). Jika  

terkena udara bebas optik NaCl akan membusuk (Anonim, 20082). 
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Semua garam mengandung dua element dasar, Natrium dan Klorida. Natrium 

(simbol kimia: Na) adalah logam berwarna putih keperakan dan bereaksi keras ketika 

bercampur air dan teroksidasi di udara. Klorida (simbol kimia: Cl) berwarna kuning 

kehijauan dan berada dalam bentuk gas pada temperature ruang. (Riyadi, 2009). 

Proses penyerapan uap air oleh garam meja termasuk ke dalam proses 

penyerapan fisika dimana uap air dapat berpindah dari bahan yang satu ke bahan yang 

lainnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan tekanan uap air, uap air 

berpindah dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah (Sadikin, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Garam Meja 

Mekanisme perpindahan zat pada proses penyerapan uap air oleh garam 

berlangsung dengan cara mekanisme absorpsi dan difusi, antara lain (Sadikin, 2007): 

• Uap air diserap oleh gas dan membawanya mengalir menuju absorben. 
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• Uap air diserap ke dalam lapisan air tipis (monofayeir) di permukaan garam 

sehingga diperoleh lapisan air yang lebih tebal dengan mekanisme difusi fluida. 

• Uap air diserap ke dalam butiran garam dengan mekanisme absorpsi butiran (uap 

langsung diserap melalui permukaan yang permeabel); mekanisme difusi celah 

(uap mengisi ruang kapiler dalam butiran). 

Garam sebagai bahan penyerap uap (absorben) ataupun sebagai pengering udara 

(desiccant) selain mempunyai banyak keuntungan juga memiliki kekurangan. 

Keuntungannya antara lain: harganya murah, mudah diperoleh, tidak berbau, tidak 

beracun, sangat berpori dan sangat higrokopis sedangkan kerugiannya mudah sekali 

menimbulkan korosi (Sadikin, 2007). 

Bentuk sel satuan NaCl dapat dilihat pada Gambar 5 berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sel Satuan NaCl Tunggal 
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Tabel 4. Angka Demografi Statistik NaCl 

Keterangan Jenis 
Formula NaCl 
Sistem kristal kubus 
Tipe Kisi Face-Centered 
Kelompok Fm3m, No. 225 
Parameter sel a = 5.6402 Å, Z=4 
Posisi Atom  Cl: 0, 0, 0   Na: 0.5, 0.5, 0.5 (can interchange if desired) 
Berat jenis 2.17 
Titik Lebur 804 degrees C 
Nama Lain Halite, rock salt, sea salt,table salt, salt 
Struktur campuran MgO, TiO, TiC, LaN, NaI,KCl, RbF, AgCl, SrS 
 Sumber: www.ilpi.com 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian 

Waktu penelitian bulan April 2009 sampai Juni 2009. Tempat penelitian di 

Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian Universitas Brawijaya dan di Desa Tlekung, 

Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 

3.2. Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat  

1. Gergaji : digunakan untuk memotong pipa paralon. 

2. Obeng : digunakan sebagai alat bantu pemasangan pipa. 

3. Press Ulir : digunakan untuk memadatkan garam. 

4. Manometer : digunakan untuk mengukur tekanan gas pada digester. 

5. Korek api : digunakan sebagai alat pemantik api. 

6. Timbangan digital: digunakan untuk menimbang garam sebelum dan 

setelah perlakuan. 

7. Kayu silinder : digunakan sebagai alat bantu pemadatan 

8. Kompor biogas  : digunakan untuk melihat api hasil pemurnian.    

3.2.2 Bahan  

1. Gas bio : bahan utama yang akan dimurnikan uap airnya. 

2. NaCl : bahan pemurni kadar uap air gas bio. 

3. Pipa paralon : digunakan sebagai wadah bahan pemurni gas bio 
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4. Kran : digunakan sebagai alat pengatur besar kecilnya masukan gas 

bio pada alat. 

5. Pipa PVC : digunakan sebagai media penyalur masuk dan keluarnya gas 

bio. 

6. Tutup pipa : digunakan sebagai penutup untuk mengkondisikan pipa 

menjadi vakum. 

3.3. Prosedur penelitian 

Penelitian ini menggunakan pipa yang disesuaikan dengan sistem pipa gas bio 

milik petani biogas sedangkan untuk konstruksinya digunakan bahan yang sama 

dengan konstruksi pipa gas yang dipakai, mudah didapat dan murah. 

3.3.1 Desain 

Pada desain alat pengabsorpsi uap air gas bio terdapat proses kerja yang 

ditunjukkan oleh Gambar 6 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan desain alat pengabsorpsi itu sendiri ditunjukkan pada Gambar 7 

berikut ini. 

 

Gambar 6. Proses Kerja Alat Pengabsorpsi Uap Air 

Garam (NaCl) 

Kran masuk Kran keluar 
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Gambar 7. Desain Tiga Dimensi Alat Pengabsorbsi Uap Air 

 

 

 

 

 

3.3.2 Konstruksi 

3.3.2.1 Konstruksi Struktural 

� Untuk konstruksi awal digunakan pipa paralon berdiameter 2 inchi, dimana 6 

meter pipa dibagi menjadi 6 buah pipa berukuran 10 cm. 

� Digunakan pula pipa PVC dengan diameter ¾ inchi, dimana untuk 1 meter pipa 

dibagi menjadi 20 buah pipa berukuran 7 cm. 

� Pada kedua ujung pipa paralon ditutup dengan tutup pipa berukuran 2 inchi. 

� Untuk alat pencetakan garam menggunakan pipa paralon berukuran panjang 10 

cm dan berdiameter 2 inchi dimana terdapat dua kapasitas yaitu absorben 

dengan kapasitas 100 gram dan 150 gram 

Keterangan: 
1. Kran pengatur masuknya gas bio. 
2. Pipa PVC tempat aliran gas masuk. 
3. Tutup pipa yang dapat dibuka untuk memasukkan bahan pemurni. 
4. Pipa paralon tempat bahan pemurni. 
5. Pipa PVC tempat aliran gas keluar  
6. Kran pengatur keluarnya gas hasil pemurnian 
7. Sambungan Manometer  

1 6 2 
3 4 

5 

7 
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3.3.2.2 Konstruksi Fungsional 

Prinsip kerja alat pengabsorpsi uap air ini adalah saat gas bio dihembuskan atau 

dialirkan pada alat ini, maka senyawa absorben yaitu NaCl akan mengikat uap air 

(water vapour) sehingga kadar uap air hasil pemurnian menjadi lebih kecil dan akan 

menghasilkan kualitas nyala api yang lebih baik. 

Bagian-Bagian Alat Pengabsorpsi Uap Air, antara lain:  

1. Pipa PVC 

a. Pada alat ini terdapat 2 buah pipa PVC yaitu yang berdiameter 1,27 cm (½ 

dim) dan 1,905 cm (¾ dim). Untuk pipa ¾ dim terdapat 10 buah pipa PVC 

dimana tujuh buah berukuran panjang (p) 7 cm yang terdapat pada sambungan 

alat utama dan tiga buah berukuran panjang (p) 5 cm terdapat pada 

sambungan manometer dan bagian pengisian sampel gas. Untuk pipa ½ dim 

terdapat dua buah dimana salah satu berukuran 10 cm untuk menyambung alat 

dengan instalasi biogas dan yang lain berukuran 7 cm sebagai penyambung 

pada selang dan kompor biogas. 

b. Fungsi dari pipa ini yaitu: (1) sebagai penyalur biogas hasil fermentasi dalam 

digester menuju tempat pengabsorbsian pada pipa paralon dan (2) sebagai 

penyambung pipa T dengan manometer.   

2. Pipa Paralon 

a. Pada alat ini terdapat satu buah pipa paralon berukuran panjang (p) 10 cm 

dengan diameter (d) 5,08 cm (2 dim). Pipa ini total berjumlah enam buah 
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dimana hal ini bertujuan memudahkan saat proses penggantian bahan 

absorben yang telah dicetak untuk masing-masing pengulangan. 

b. Fungsi pipa ini adalah sebagai tempat pencetakan yang dilakukan terhadap 

bahan absorben sekaligus sebagai tempat bahan absorben saat proses 

pengabsorbsian uap air dilakukan.  

3. Pipa T 

a. Pada alat digunakan pipa T berdiameter (d)  1,905 cm (¾ dim) dan 1,27 cm 

(½ dim) dimana keduanya memiliki panjang (p) dan tinggi (t) yang berturut-

turut sebesar 7 cm dan 5 cm. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan 

dengan ukuran diameter pipa PVC pada instalasi biogas serta pada rangkaian 

alat utama. Pipa T yang digunakan berjumlah empat buah dimana untuk pipa 

berukuran ¾ dim berjumlah tiga buah dan ½ dim hanya satu buah. Untuk yang 

berdiameter (d) ½ dim terpasang pada sambungan antara instalasi biogas 

dengan rangkaian alat pengabsorbsi. Untuk yang berdiameter (d) ¾ dim, 

yaitu: 

• Dua buah terpasang pada sambungan manometer, dan 

• Satu buah terpasang pada sambungan pengeluaran sampel. 

Pemasangan pipa T dilakukan secara vertikal dan horizontal. Pada sambungan 

pengeluaran sampel dan pada sambungan antara instalasi biogas dengan 

rangkaian alat pengadsorbsi dipasang secara horizontal. Hal itu bertujuan agar 

gas bio baik yang dialirkan ke alat maupun ke plastik tempat sampel dapat 
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dilakukan dengan mudah dan menyesuaikan dengan ruang tempat penelitian. 

Sedangkan pada kedua sambungan manometer dipasang secara vertikal. Hal 

itu dilakukan selain untuk menyesuaikan dengan bentuk manometer yang 

digunakan, juga untuk memudahkan proses pembacaan tekanan pada 

manometer yang didasarkan pada gaya gravitasi bumi. 

b. Fungsi pipa T ini adalah sebagai sarana untuk menyambung dan pelengkap 

antar pipa pada rangkaian alat pengabsorbsi. 

4. Kran 

a. Kran yang digunakan pada alat berdiameter (d) 1,905 cm (¾ dim) dan panjang 

(p) adalah 7,5 cm. Untuk pengatur bukaan kran memiliki dimensi 6 cm x 1 cm 

x 2,5 cm. Jumlah kran yang digunakan adalah tiga buah dimana satu buah 

dipasang sebelum pipa paralon sebagai kran input sedangkan dua buah 

dipasang setelah pipa paralon yaitu sebagai kran output. 

b. Fungsi masing-masing kran adalah: 

• Kran input sebagai pengatur masuknya gas bio yang berasal dari 

instalasi biogas 

• Kran output terdapat dua buah dimana satu berfungsi sebagai pengatur 

keluarnya gas bio dari pipa paralon sekaligus pengatur masuknya gas 

bio ke kompor sedangkan yang lain berfungsi sebagai pengatur 

keluarnya gas bio hasil pemurnian dari rangkaian alat pengabsorbsi 

yang selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik tempat sampel.   
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5. Penutup Pipa Paralon 

a. Penutup pipa merupakan rangkaian dari satu buah tutup pipa paralon 

berdiameter (d) 5,08 cm (2 dim) dan satu sambungan pipa PVC berdrat 

dengan diameter (d) 1,905 cm (¾ dim) dan panjang (p) 5 cm. Penutup pipa 

yang digunakan berjumlah dua buah. Penutup tersebut diberi lubang dengan 

diameter (d) ¾ dim yang selanjutnya dirangkai dengan sambungan pipa 

berdrat. Pemberian sambungan tersebut bertujuan untuk memudahkan 

penyambungan antara tutup pipa dengan pipa PVC pada rangkaian alat. 

Sedangkan pemilihan sambungan yang memiliki drat (ulir) adalah untuk 

memantapkan sambungan sehingga tidak terjadi kebocoran gas saat proses 

pengabsorbsian berjalan.  

b. Fungsi penutup pipa ini adalah agar biogas yang dilewatkan pada garam meja 

tidak terkontaminasi oleh udara yang berasal dari lingkungan (udara luar) 

sehingga gas yang dihasilkan tetap berupa biogas. Selain itu juga bertujuan 

agar biogas yang dimurnikan dapat dengan mudah mengalir baik dari pipa 

PVC ke pipa paralon atau sebaliknya. 

6. Pipa L 

a. Pipa L yang digunakan pada alat pengabsorbsi uap air ini terdapat dua buah 

yang semuanya terpasang sebelum kran input gas. Dimensi pipa L yang 

digunakan adalah yang berdiameter (d) 1,905 cm (¾ dim) dengan panjang dua 

sisinya adalah 4,1 cm. Penggunaan pipa L ini pada alat ini adalah untuk 
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menyesuaikan kondisi tempat penelitian yang ada di lapang sehingga 

memudahkan dalam pengambilan data. 

b. Fungsi pipa ini adalah mengkondisikan dua buah pipa yang disambung 

sehingga dapat membentuk belokan dan mengkondisikan dengan ruang di 

lapang tempat penelitian dilakukan. 

7. Selang 

a. Selang yang digunakan dalam rangkaian alat pengabsorpsi uap air ini ada dua 

jenis yaitu yang berdiameter (d) 2,54 cm (1 dim) dengan panjang (p) 100 cm 

dan terdapat pula yang berdiameter (d) 0,8 cm (0,315 dim) dengan panjang (p) 

100 cm. Untuk selang dengan diameter (d) 2,54 cm dipasang setelah kran 

output dari pipa paralon sedangkan yang berdiameter (d) 0,8 cm dipasang 

pada kran output untuk pengambilan sampel. 

b. Fungsi dari selang selain sebagai tempat mengalirnya gas bio juga 

memudahkan proses penyaluran gas bio dari alat pengabsorpsi uap air menuju 

kompor dan plastik sampel gas.     

8. Kompor 

a. Kompor yang yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kompor 

sederhana hasil buatan petani biogas sendiri dimana kompor tersebut terbuat 

dari kayu sebagai pelindung komponen utama dari kompor, seng sebagai 

bahan dasar pembuatan kompor, pipa ½ dim (1,27 cm) sebagai jalan masuk 

biogas dari alat pengabsorpsi yang dilengkapi oleh kran yang dirangkai 

dengan besi untuk memudahkan pengaturan keluar masuknya serta besar 
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kecilnya kapasitas gas bio ke dalam kompor. Dimensi dari kompor sederhana 

ini adalah memiliki panjang total (ptotal) 30,5 cm, lebar total (ltotal) 27 cm, dan 

tinggi total (ttotal) 26,1 cm. Seng yang dijadikan sebagai bahan dasar dibentuk 

menjadi silinder berdiameter (d) 22 cm dengan tinggi (t) 21,4 cm. Pada bagian 

atas silinder seng ini dilengkapi alas yang nantinya digunakan untuk 

meletakkan peralatan masak. Di dalam silinder seng pelindung terdapat 

komponen utama kompor yaitu: 

• Pelindung tempat output gas, yang terbuat dari seng dengan diameter (d) 

8 cm dimana juga dilengkapi oleh saringan output nyala api dengan 

diameter yang sama. Pada saringan ini terdapat dua jenis lubang output 

dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 18 lubang yang dibuat 

memutari pelindung. Untuk lubang yang besar memiliki diameter (d) 0,4 

cm dan lubang yang kecil berdiameter (d) 0,3 cm. 

• Untuk tempat keluarnya gas berupa silinder besi yang berdiameter luar 

(dluar) 2,7 cm dan diameter dalamnya (ddalam) 2,3 cm dimana bagian 

bawahnya dipasang semacam bantalan dari besi plat dengan diameter (d) 

4,5 cm. 

Untuk memperkokoh komponen utama kompor tersebut maka dipasang besi 

secara horizontal dengan lebar (l) 4 cm dan tebal (t) 1,5 cm, sedangkan 

panjangnya mengikuti diameter silinder seng pelindung.   
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b. Fungsi kompor ini adalah sebagai media tempat pengaplikasian dari gas bio 

hasil fermentasi dari kotoran ternak sapi yang telah diabsorpsi uap airnya. 

Selain itu juga berfungsi sebagai media untuk melihat warna api yang timbul 

dan melakukan uji coba seberapa lama proses pemasakan. 

9. Manometer 

a. Manometer yang digunakan adalah manometer air sederhana yang terbuat dari 

papan kayu berukuran 54,5 cm x 30,7 cm yang dilengkapi selang bening 

berdiameter (p) 0,8 cm dengan panjang satu meter dan satu buah meteran 

plastik. Selain itu juga dipasang karet pengikat untuk membuat selang bening 

tetap pada posisi yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk memudahkan 

pemasangan pada alat pengabsorpsi, maka bagian sisi samping masing-masing 

manometer dilubangi sebanyak tiga buah sebagai tempat tali untuk 

mengikatkan pada penyangga alat utama. Manometer yang digunakan 

berjumlah dua buah dimana salah satu dipasang pada pipa T yang ada setelah 

kran input sedangkan yang lain dipasang sebelum kran output. Penggunaan 

manometer sederhana tersebut dikarenakan tekanan yang ada pada instalasi 

biogas tipe balon tersebut tidak terlalu besar.  

b. Fungsi manometer air ini adalah untuk mengukur besarnya tekanan masuk gas 

bio dari instalasi biogas menuju alat pengabsorbsi dan juga mengukur 

besarnya tekanan keluar dari alat pengabsorpsi menuju kompor. 
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10.  Sambungan Pipa 

a. Sambungan pipa yang digunakan adalah sambungan pipa antara pipa PVC 

berdiameter (d) ½ dim dengan ¾ dim. Sambungan pipa yang digunakan ada 

buah dimana salah satu dipasang pada sambungan dengan instalasi biogas dan 

yang lain dipasang pada kompor yang menghubungkan dengan selang 

berdiameter 2,54 cm (1 dim). 

b. Fungsi sambungan ini adalah selain memudahkan penyambungan antara pipa 

PVC berdiameter (d) ½ dim dengan ¾ dim juga memudahkan pemasangan 

selang 1 dim pada kompor sehingga gas dapat dialirkan. 

11. Sambungan Manometer 

a. Untuk sambungan yang dipasang antara alat pengadsorbsi uap air dengan 

manometer, terdapat 3 macam sambungan: 

• Sambungan ¾ berdrat dalam → merupakan sambungan yang berbahan 

dasar PVC dengan diameter (d) 1,905 cm (¾ dim) dan panjangnya (p) 6 

cm. 

• Sambungan besi berdrat → berbeda dengan sambungan sebelumnya, 

sambungan ini memiliki dua ulir berdrat yaitu drat luar yang nantinya 

digunakan sebagai penyambung dengan sambungan ¾ dim berdrat dalam 

dan drat dalam sebagai penyambung dengan sambungan kuningan. 

Sambungan ini berbahan dasar besi dengan panjang (p) 2,8 cm. 
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• Sambungan kuningan → sesuai dengan namanya sambungan ini berbahan 

dasar kuningan dimana pada ujungnya semakin mengecil. Sambungan ini 

memiliki drat luar yang nantinya akan disambung dengan sambungan 

besi berdrat. Sambungan ini memiliki total panjang (ptotal) 4,5 cm dimana 

untuk panjang (p) drat luarnya adalah 1,2 cm dan panjang ujungnya 3,3 

cm. 

b. Fungsi dari sambungan manometer ini adalah untuk memudahkan penyaluran 

gas ke manometer sehingga pengukuran tekanan gas dapat dilakukan. Selain 

itu pada alat juga digunakan untuk mengisi plastik sampel dengan biogas 

untuk selanjutnya diujikan di laboratorium. 

3.4. Metode Percobaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Dalam 

penelitian ini digunakan satu faktorial dengan 2 perlakuan yaitu tingkat pemadatan 

penuh dengan massa absorben 100 gram dan massa absorben 150 gram pada garam 

(NaCl) sebagai bahan absorben. Pada penelitian ini perlakuan terkontrol yang 

diberikan adalah waktu penyerapan oleh garam sebagai bahan absorben yaitu 1 jam, 

2 jam, dan 3 jam dimana pada masing-masing waktu tersebut dilakukan pengambilan 

sampel gas untuk diujikan langsung di laboratorium. 

Menurut Surachmad (1975) Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk 

meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat, serta seberapa besar hubungan sebab 
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akibat tersebut dengan memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa 

kelompok eksperimental. 

3.5. Prosedur Percobaan 

Prosedur percobaan dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa langkah: 

a. Pembuatan Alat 

Tahap pembuatan alat dilakukan dengan merangkai wadah absorben dari pipa 

paralon(berdiameter 2 inchi) dan saluran input dan output gas dari pipa PVC 

(berdiameter ¾ inchi). 

b. Pencetakan Garam  

Tahap awal pencetakan garam dilakukan dengan melakukan penimbangan 

garam baik untuk massa absorben 100 gram maupun 150 gram. Kemudian garam 

tersebut dimasukkan ke dalam pipa paralon 2 inchi secara bertahap dan diikuti 

proses penumbukan dengan penumbuk. Setelah proses penumbukan selesai 

dilanjutkan dengan proses penekanan garam pada pipa paralon tersebut dengan 

press ulir sebesar 30 kg dan dibantu oleh kayu silinder yang telah disediakan. 

c. Pengujian Absorben 

Tahap pengujian absorben ini dilakukan setelah alat pengabsorpsi dirangkai 

dengan instalasi biogas. Dalam pengujian ini dilakukan pengambilan data awal 

kadar uap air dan kadar metana gas bio sebagai kontrol sebelum dilakukan 

penyaringan. Kemudian dilakukan pengambilan data kadar uap air dan kadar 

metana dengan melewatkan gas bio pada absorben (massa 100 gram dan 150 

gram). 
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Proses pengambilan data ini dilakukan selama 3 jam dimana setiap jam 

dilakukan pergantian garam sebagai bentuk perlakuan ulangan. Pada tiap ulangan 

tersebut dicatat besarnya nilai beda tinggi manometer baik pada saluran input 

maupun output. Selain itu dilakukan pengambilan sampel gas bio pada tiap 

ulangan yang selanjutnya diujikan dilaboratorium untuk mengetahui kadar uap 

air dan kadar metana yang terkadung pada gas bio hasil absorpsi.  

3.6. Parameter Penelitian 

Dalam penelitian terdapat beberapa parameter yang akan diteliti dan dilakukan 

pengukuran. Parameter – parameter yang nantinya akan dilakukan pengukuran dan 

akan dijadikan sebagai data hasil penelitian yang diperoleh dari lapang antara lain: 

1. Besar debit gas yang masuk dan keluar dari alat penyaring. 

Pengukuran debit dapat dilakukan dengan metode langsung berupa 

penentuan volume atau berat fluida per satuan waktu yang melalui suatu 

penampang. Rumus pendekatan yang digunakan oleh Church (1986):  

Q = γAV  .............................................................................. (1) 

Langkah awal untuk mengetahui besarnya debit adalah mengukur 

tekanan gas pada pipa masuk dan pipa keluar dengan manometer air 

dimana besarnya tekanan yang ditunjukkan berupa perbedaan tinggi (H) 

permukaan air. Pada penelitian ini parameter yang langsung dapat 

dihitung adalah nilai A sedangkan nilai V belum bisa dihitung. Untuk itu 

dapat digunakan rumus (Church,1986): 

                                                  ......................................................................... (2) 
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2. Massa bahan penyaring (NaCl) sebelum dan setelah penyaringan. 

Untuk pengukuran massa absorben dilakukan dengan menggunakan 

timbangan digital dimana untuk massa sebelum penyaringan diambil 

absorben yang telah dipadatkan sedangkan untuk massa setelah 

penyaringan langsung diambil bahan penyaring yang telah dialiri gas bio. 

3. Kandungan uap air sebelum dan sesudah penyaringan 

Kadungan atau kadar uap air sebelum dan setelah proses absorpsi 

dapat diketahui dengan melakukan pengujian di Laboratorium Kimia 

Universitas Muhammadiyah Malang. Alat yang digunakan sebagai wadah 

gas bio yang akan dibawa ke laboratorium berupa kantong plastik.  

Tingkat parameter keberhasilan rancangan dapat dilihat jika: 

1. Besarnya kadar air akhir < kadar air awal → Jika kadar air awal 

sebesar 3 % maka diharapkan kadar air akhir bisa menjadi 1,5 % (50 

% kadar air awal) atau 1,2 % (40 % kadar air awal). 

2. Massa akhir absorben > massa awal absorben → Massa akhir dari 

absorben diharapkan bisa mengalami penambahan sekitar 30 % dari 

massa awal. 

3. Massa absorben yang tidak terlalu besar → digunakan massa pada 

kisaran 100 gram – 400 gram disesuaikan dengan tekanan digester. 

4. Frekuensi penggantian absorben yang relatif rendah → diharapkan 

proses penggantian absorben jarang dilakukan (mis: tiap 3 minggu 

sekali) 
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3.7. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 

Mulai 

Studi Pustaka dan 
Studi Lapang 

Perencanaan dan Pembuatan Alat 
Pengabsorbsi Uap Air 

Pengujian Alat Pengabsorbsi 
Uap Air 

Alat Berfungsi 

Pengambilan Data : Besar 
Kecepatan(V) serta Laju Debit Gas 
(Q), Massa bahan penyaring (NaCl) 

(gr) dan Kandungan uap air 

Pengolahan Data 

Penulisan Laporan : Data Besar 
Kecepatan(V) serta Laju Debit Gas (Q), 
Massa bahan penyaring (NaCl) (gr) dan 

Kandungan uap air 
 

Selesai 

Ya 

Tidak 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Rancangan 

Alat ini merupakan alat yang cukup sederhana dimana dalam pemakaiannya 

digunakan sistem absorpsi untuk memisahkan uap air yang terdapat dalam biogas 

pada digester tipe balon. Alat ini dibuat dengan menyesuaikan pada instalasi digester 

balon yang telah ada di lapang dimana berupa sambungan dari beberapa pipa PVC 

dan satu pipa paralon seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. Alat ini dilengkapi 

oleh manometer air untuk mengukur tekanan gas baik yang masuk maupun yang 

keluar dari pipa paralon tempat bahan absorben. Selain pipa PVC dan pipa paralon, 

juga terdapat selang berukuran panjang (p) 100 cm dg diameter (d) 2,54 cm (1 dim) 

untuk mempermudah masuknya biogas ke dalam kompor. Alat ini juga dipasang tiga 

buah kran sebagai pengatur keluar masuknya gas dari instalasi. 

Pada alat dengan sistem absorpsi ini terjadi pengikatan uap air oleh bahan 

absorben. Bahan absorben yang digunakan adalah garam meja halus yang dicetak 

dalam pipa paralon berukuran panjang (p) 10 cm dan diameter (d) 5,08 cm (2 dim). 

Sebelum dilakukan pencetakan bahan ditimbang terlebih dahulu secara bertahap. 

Bahan yang telah ditimbang tersebut dimasukkan ke dalam pipa yang juga dilakukan 

secara bertahap dimana setiap bahan yang telah dimasukkan dilakukan penumbukan 

sebelum akhirnya ditekan dengan press ulir. Tujuan penumbukan tersebut adalah agar 

tingkat porositas dari absorben menjadi lebih kecil sehingga kerapatannya bertambah 



40 

 

dan absorben tidak mudah ambrol. Tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan 

penekanan untuk mencetak garam pada pipa paralon. Pada tahap ini digunakan press 

ulir yang dilengkapi pressmeter untuk mengetahui besar pembebanan yang diberikan. 

Untuk penelitian ini digunakan pembebanan sebesar 30 kg. 

Pemasangan alat pengabsorpsi uap air ini pada instalasi biogas dilakukan dekat 

dengan digester balon dan sebelum penampung biogas. Hal itu bertujuan untuk 

mencari tekanan terbesar yang ada pada instalasi biogas. Untuk proses pemurnian uap 

air dilakukan selama satu jam sampai garam yang terdapat dalam pipa paralon 

menjadi lebih lembab (jenuh) dari sebelumnya sebagai tanda bahwa telah terjadi 

pengikatan uap air. 

Prinsip kerja alat pengabsorpsi uap air ini adalah saat gas bio dihembuskan atau 

dialirkan pada alat ini, maka senyawa absorben yaitu garam dapur (NaCl) akan 

mengikat uap air (water vapour) sehingga kadar uap air hasil pemurnian menjadi 

lebih kecil dan akan menghasilkan kualitas nyala api yang lebih baik. 

Pada pengujian alat pengabsorpsi uap air secara keseluruhan komponen alat 

berjalan sesuai dengan fungsinya, akan tetapi nyala api yang dihasilkan pada kompor 

masih kecil walaupun sudah dapat dikatakan baik (warna api menjadi lebih biru) 

karena faktor tekanan dari digester balon yang tergolong kecil dan tempat penelitian 

yang berada di luar ruangan sehingga faktor angin sangat mempengaruhi besar 

kecilnya nyala api. 
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4.2. Hasil Pengujian 

4.2.1. Proses Pengujian Alat 

 Proses pengujian alat awal adalah dengan melakukan pencetakan absorben 

yang berupa garam meja yang dilakukan dengan menggunakan press ulir dengan 

dicetak pada pipa paralon 2 dim (5,08 cm). Proses pencetakan dilakukan dengan 

bantuan dua buah kayu silinder sebagai penumbuk dengan tekanan yang diberikan 

sebesar 30 kg baik pada massa 100 gram maupun 150 gram. Penggunaan massa 

absorben 100 gram dan 150 gram tersebut berdasarkan trial and error yang 

sebelumnya telah dilakukan dimana untuk massa 200 gram atau lebih dengan tekanan 

yang sama menyebabkan gas sulit menembus absorben sehingga menyebabkan 

kompor tidak dapat menyala. Pemberian tekanan yang sama tersebut dilakukan untuk 

mencegah rusaknya paralon apabila menerima tekanan yang berlebihan.  

Proses selanjutnya dengan pemisahan uap air dimana pipa paralon yang berisi 

cetakan absorben tersebut dipasang dan dirangkai dengan alat. Hal ini dilakukan agar 

proses pemisahan gas tidak terganggu atau terkontaminasi oleh udara luar dan 

didapatkan biogas murni baik saat disalurkan ke kompor atau saat dijadikan sampel 

uji laboratorium. Proses pemisahan ini dilakukan selama satu jam dengan asumsi 

bahwa setelah dilakukan pemisahan selama itu, absorben dianggap jenuh. Dari hasil 

pengamatan di lapang kondisi absorben yang telah digunakan selama satu jam secara 

fisik mengalami perubahan yaitu menjadi lebih lembab dan berbau. Selain itu partikel 

garam meja juga lebih rekat satu sama lain akibat adanya uap air yang mengisi pori 

yang ada pada cetakan garam dimana uap air itu secara tidak langsung menjadi 
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perekat antar partikel garam itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat uap air 

yang terjerat oleh garam meja. 

4.2.2. Data Hasil Penelitian 

4.2.2.1. Beda Tinggi 

Pada penelitan yang dilakukan di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota 

Batu ini didapatkan data seperti pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Beda Tinggi Manometer  

Massa 
Absorben 

(gram) 

Beda tinggi (H) cmH2O 
Input  Output 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

100 1,5 1,3 1,2 1 0,7 0,5 
150 1,5 1,4 1,2 0,5 0,4 0,4 
 

Data yang ditampilkan menunjukkan nilai input dan output baik pada massa 

absorben 100 gram maupun pada 150 gram tidak mengalami perbedaan yang berarti. 

Hal itu dikarenakan tekanan yang dihasilkan oleh digester balon cukup kecil. Pada 

data terdapat pula nilai beda tinggi manometer yang mengalami penurunan pada tiap 

ulangan antara input dan output. Hal ini sebagai akibat adanya hambatan dari 

absorben yang diletakkan setelah kran input gas sehingga aliran gas output menjadi 

terhambat dan kecepatan alirnya menurun.  

Akibat lain dari adanya hambatan absorben ini adalah proses munculnya gas 

pada kompor. Untuk perlakuan dengan massa absorben 100 gram, proses munculnya 

gas tidak melebihi menit ke-15 sejak awal dimulai penghitungan waktu. Pada ulangan 
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pertama gas mulai muncul pada menit ke-9, untuk ulangan kedua gas muncul pada 

menit ke-11 dan pada ulangan yang terakhir gas muncul pada menit ke-15. 

Sedangkan pada massa absorben 150 gram waktu yang dibutuhkan gas untuk 

mengalir sampai ke kompor lebih lambat yaitu diatas menit ke-15. Pada ulangan 

pertama munculnya gas pada menit ke-17, untuk ulangan kedua gas muncul dimenit 

ke-20 dan pada ulangan ketiga yaitu pada menit ke-22. Hal itu sudah sesuai dengan 

kapasitas yang diberikan dimana munculnya gas pada massa absorben 150 gram 

lebih lambat dari massa absorben 100 gram karena hambatan yang diterima gas lebih 

besar. 

Untuk data beda tinggi input yang mengalami naik turun dikarenakan tingkat 

perbandingan antara kotoran sapi dan air yang menjadi bahan input tidak sama pada 

setiap harinya sehingga berpengaruh terhadap nilai tekanan yang dihasilkan pada 

manometer. 

Berdasarkan uji BNT untuk nilai input pada taraf 0.05 (Lampiran 3) diketahui 

bahwa pada perlakuan dengan pemberian massa absorben 150 gram, tekanan yang 

dihasilkan digester lebih besar dari massa 100 gram. Untuk perlakuan massa absorben 

100 dan 150  berbeda nyata diantara keduanya.   

Sedangkan untuk output pada taraf 0.05 (Lampiran 3) diketahui untuk 

perlakuan massa absorben 100 dan 150  berbeda tidak nyata diantara keduanya.   
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4.2.2.2. Massa Akhir  

Untuk data massa akhir absorben (garam meja) yang diperoleh selama 

penelitian ditunjukkan pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Massa Akhir Absorben 

Massa Awal  
Absorben 

(gram) 

Massa Akhir (gram) 

Ulangan I Ulangan II Ulangan III 
100 102,044 103,021 104, 093  
150 151,485 152,066 154,125 

 

Pada Tabel 6 tersebut ditunjukkan nilai massa akhir masing-masing kapasitas 

untuk tiap ulangan. Dari data tersebut nampak pada tiap ulangan mengalami kenaikan 

baik pada massa absorben 100 gram maupun 150 gram. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat uap air yang terjerat oleh absorben sehingga mengakibatkan 

penambahan massa pada tiap-tiap ulangan. Untuk massa absorben 100 gram maupun 

150 gram mengalami rata-rata penambahan massa kurang dari 5 gram. Pada massa 

absorben 100 gram untuk ulangan pertama mengalami penambahan massa 2,044 

gram, ulangan kedua mengalami penambahan massa 3,021 gram dan untuk ulangan 

ketiga massanya bertambah sebesar 4,093 gram. Sedangkan pada massa absorben 150 

gram memiliki nilai penambahan massa untuk ulangan pertama sebesar 1,485 gram, 

ulangan sebesar 2,066 gram dan ulangan ketiga sebesar 4,125 gram. 

Berdasarkan uji BNT untuk nilai input pada taraf 0.05 (Lampiran 3) diketahui 

bahwa pada perlakuan dengan pemberian massa absorben 150 gram, tekanan yang 



 

dihasilkan digester lebih besar dari massa 100 gram. Untuk perlakuan massa 

absorben 100 dan 150  berbed

4.2.2.3. Kadar Uap Air 

Berdasarkan uji analisa yang dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang, diperoleh nilai kadar uap air baik sebelum dan setelah 

dilakukan pengabsorbsian seperti yang ditunjukkan oleh 

Tabel 7. Persen 

Massa Absorben 
(gram) 

100 

150 

 

Dari Tabel 7 diatas terdapat kesamaan kondisi antara persen kadar uap air 

untuk massa absorben 100 gram dan 150 gram dimana terjadi penurunan pada tiap 
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dihasilkan digester lebih besar dari massa 100 gram. Untuk perlakuan massa 

100 dan 150  berbeda nyata diantara keduanya. 

Gambar 8. Grafik Massa Akhir Absorben  

Kadar Uap Air  

uji analisa yang dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang, diperoleh nilai kadar uap air baik sebelum dan setelah 

sorbsian seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 7 berikut.

Persen Kadar Uap Air dalam Gas Bio 

Massa Absorben 
Ulangan 

Rerata (%) 
Uap air absorbsi Uap air kontrol

1 2,574 
2,773 2 2,374 

3 1,700 
1 2,125 

2,673 2 1,775 
3 1,600 

diatas terdapat kesamaan kondisi antara persen kadar uap air 

100 gram dan 150 gram dimana terjadi penurunan pada tiap 

1 2 3

Waktu (jam)

Perlakuan 1

Perlakuan 2
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dihasilkan digester lebih besar dari massa 100 gram. Untuk perlakuan massa 

 

uji analisa yang dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang, diperoleh nilai kadar uap air baik sebelum dan setelah 

berikut. 

Uap air kontrol 

diatas terdapat kesamaan kondisi antara persen kadar uap air 

100 gram dan 150 gram dimana terjadi penurunan pada tiap 

Perlakuan 1

Perlakuan 2



 

perlakuan ulangan. Selain itu 

kecil dari pada persen uap air kontrol. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan uap 

air yang terkandung dalam 

pada massa absorben 100 gram untuk ulangan ketiga yaitu sebesar 0,6 % sedangkan 

penurunan terkecil juga terjadi pada ulangan ketiga tetapi untuk 

gram yaitu sebesar 0,175 %. 

telah terjadi pengikatan yang cukup

ulangan selanjutnya tingkat penurunan a

pada massa absorben 100 gram. Hal tersebut dapat di

antara uap air kontrol dengan uap air a

absorben 150 gram. 

Gambar 

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh 

kadar uap air  yang terab
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perlakuan ulangan. Selain itu pada persen uap air absorpsi juga memiliki nilai lebih 

kecil dari pada persen uap air kontrol. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan uap 

air yang terkandung dalam gas bio. Nilai penurunan kadar uap air terbesar terjadi

100 gram untuk ulangan ketiga yaitu sebesar 0,6 % sedangkan 

penurunan terkecil juga terjadi pada ulangan ketiga tetapi untuk massa 

gram yaitu sebesar 0,175 %. Hal itu dikarenakan pada massa absorben

telah terjadi pengikatan yang cukup besar untuk ulangan pertama sehingga pada 

ulangan selanjutnya tingkat penurunan absorpsi uap air tidak terlalu besar seperti 

100 gram. Hal tersebut dapat dilihat pada selisih yang besar 

antara uap air kontrol dengan uap air absorpsi pada tiap ulangan untuk 

Gambar 9. Grafik Kadar Uap Air dalam Gas Bio (%)

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Tabel 8 yang menunjukkan rerata nilai 

bsorpsi dalam satuan mililiter.  
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si juga memiliki nilai lebih 

kecil dari pada persen uap air kontrol. Hal ini menunjukkan terjadi pengurangan uap 

kadar uap air terbesar terjadi 

100 gram untuk ulangan ketiga yaitu sebesar 0,6 % sedangkan 

massa absorben 150 

absorben 150 gram 

besar untuk ulangan pertama sehingga pada 

si uap air tidak terlalu besar seperti 

selisih yang besar 

da tiap ulangan untuk massa 

 

(%) 

yang menunjukkan rerata nilai 

Perlakuan 1

Perlakuan 2



 

 Tabel 8. Nilai Kadar Uap Air 

Massa Absorben 
(gram) 

100 

150 

 

Tabel 8 diatas juga

persentase kadar uap air 

ulangan ketiga untuk massa 

terkecil pada ulangan ketiga untuk 

Selain itu nilai selisih antara uap air kontrol dan uap air a

pada massa absorben 150 gram.

Gambar 
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. Nilai Kadar Uap Air dalam Gas Bio 

Massa Absorben 
Ulangan 

Rerata (ml) 
Uap air absorbsi Uap air kontrol

1 0,515 
0,555 2 0,475 

3 0,340 
1 0,425 

0,535 2 0,355 
3 0,320 

diatas juga menunjukkan terjadi kondisi yang sama seperti pada nilai 

persentase kadar uap air dalam gas bio dimana nilai penurunan terbesar terjadi pada 

massa absorben 100 gram yaitu sebesar 0,135 ml dan yang 

terkecil pada ulangan ketiga untuk massa absorben 150 gram sebesar 0,035 ml. 

Selain itu nilai selisih antara uap air kontrol dan uap air absorpsi terbesar juga terjadi 

150 gram. 

Gambar 10. Grafik Kadar Uap Air dalam Gas Bio 

 yang disajikan baik pada Gambar 9 maupun 

menunjukkan bahwa semakin siang waktu pemurnian maka jumlah uap air yang 

1 2 3

Waktu (jam)

Perlakuan 1

Perlakuan 2
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Uap air kontrol 

terjadi kondisi yang sama seperti pada nilai 

dimana nilai penurunan terbesar terjadi pada 

100 gram yaitu sebesar 0,135 ml dan yang 

150 gram sebesar 0,035 ml. 

si terbesar juga terjadi 

 

Kadar Uap Air dalam Gas Bio (ml) 

9 maupun Gambar 10, 

jumlah uap air yang 

Perlakuan 1

Perlakuan 2
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terserap akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa uap air yang terserap  

absorben semakin sedikit karena gas bio yang dihasilkan digester semakin berkurang 

sehingga tekanan yang dihasilkan digesterpun ikut menurun sebagai akibat dari 

konsumsi gas yang terus menerus. 

4.2.2.4. Kadar Metana 

Pada penelitian ini juga dilakukan analisa kadar metana untuk 

membandingkan besar kondisi kadar metana sebelum dan setelah dilakukan absorpsi 

uap air oleh absorben. Data yang diujikan adalah metana awal sebagai metana kontrol 

dan metana akhir sebagai metana hasil absorpsi. Analisa kadar metana ini juga 

dilakukan di laboratorium yang sama dan didapatkan nilai rerata kadar metana seperti 

yang ditunjukkan Tabel 9. 

Tabel 9. Kadar Metana dalam Gas Bio 

Massa 
Absorben 

(gram) 

Rerata 
Metana Kontrol Metana Akhir 

abs % abs % 
100 0,354 42,471 0,425 50,990 
150 0,374 44,931 0,514 61,682 

 

Data yang disajikan pada tabel 9 tersebut baik antara massa absorben 100 

gram dan 150 gram terjadi peningkatan nilai baik untuk nilai absolut maupun nilai 

persentasenya. Nilai selisih terbesar antara metana akhir dan metana kontrol adalah 

pada massa absorben 150 yaitu sebesar 0,140 dan 16,751 % sedangkan pada massa 

absorben 100 gram yaitu sebesar 0,071 dan 8,519 %. Hal itu menunjukkan bahwa 
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terjadi penambahan kandungan metana yang cukup besar karena proses 

pengabsorpsian uap air.  

4.2.2.5. Efektifitas Penggantian Absorben 

Untuk mengetahui kemampuan dan ketahanan absorben maka diberikan pula 

data efektifitas penggunaan garam dengan kondisi 100 % uap air (uap air murni) 

dimana pengamatan dilakukan mulai dari awal uap air diserap absorben hingga 

kondisinya hancur. Data efektifitas pemakaian garam diberikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Efektifitas Penggunaan Garam 

Massa Absorben 
(gram) 

tpemakaian 
(jam) 

Makhir Absorben 
(gram) 

Volume air (liter) 
Awal Akhir 

100 5,30 121,87 2 1,51 
150 7,20 170,56 2 1,12 
 

Data efektifitas penggunaan garam tersebut menunjukkan terjadi perbedaan 

waktu pemakaian (tpemakaian) dimana untuk massa absorben 150 gram memiliki waktu 

yang lebih lama daripada yang 100 gram. kemudian dilakukan perhitungan sebagai 

prediksi untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penggantian 

absorben. 

Pada massa absorben 150 gram, ketahanan absorben yang dapat diprediksikan 

adalah sekitar 11 hari sedangkan pada massa absorben 100 gram sekitar 9 hari. Hal 

ini didasarkan pada waktu pemakaian massa absorben 150 gram yang lebih lama jika 

dibandingkan dengan massa absorben 100 gram. 
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4.2.3. Data Hasil Perhitungan 

 Data yang telah didapatkan, dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai 

kecepatan alir (V) dan debit aliran (Q) dengan rumus: 

� �  �2�� … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 	1� 

� �  · � … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 	2� 

pada massa absorben 100 gram dan 150 gram didapatkan nilai Vin dan Vout serta Qin 

dan Qout seperti yang ditunjukkan Tabel 11 dan Tabel 12. 

 Tabel 11. Nilai Perhitungan Vin dan Vout 

Massa 
Absorben 

(gr) 

V in × 10 -1(mH2O/dt) Vout × 10 -1 (mH2O/dt) 
Ulangan 

I 
Ulangan 

II 
Ulangan 

III 
Ulangan 

I 
Ulangan 

II 
Ulangan 

III 

100 5,43 5,05 4,85 4,43 3,706 3,13 

150 5,43 5,24 4,85 3,13 2,8 2,8 
 

 Tabel 12. Nilai Perhitungan Qin dan Qout 

Massa 
Absorben 

(gr) 

Qin × 10 -3(m3H2O/dt)  Qout × 10 -3 (m
3H2O/dt) 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

100 6,175 5,743 5,515 5,037 4,214 3,559 

150 6,175 5,959 5,515 3,559 3,184 3,184 
 

Pada tabel 11 dan tabel 12 yang ditunjukkan di atas nampak nilai Vin dan Qin 

memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai Vout dan Qout. Hal itu 

dikarenakan saat proses pengabsorpsian uap air, aliran gas mengalami hambatan dari 



 

absorben sehingga terjadi pelambatan laju aliran dimana berpengaruh terhadap 

tekanan yang ditimbulkan dan akhirnya mempengaruhi nilai V

Pada semua massa 

terbesar terjadi pada awal perlakuan (ulangan I). 

awal gas yang dihasilkan masih baru 

dibandingkan dengan ulangan

terhadap besarnya nilai Q

nilai Vin dan Qin yang terbesar adalah pada ul

pada nilai Vout dan Qout

absorben. 

Data hasil perhitungan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk grafik 

seperti yang ditunjukkan 
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sehingga terjadi pelambatan laju aliran dimana berpengaruh terhadap 

ang ditimbulkan dan akhirnya mempengaruhi nilai Vout dan Qout

massa absorben baik 100 gram maupun 150 gram, nilai V

terbesar terjadi pada awal perlakuan (ulangan I). Hal itu dikarenakan pada perlakuan 

ang dihasilkan masih baru sehingga memiliki tekanan yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan ulangan-ulangan selanjutnya. Dan faktor ini berpengaruh 

terhadap besarnya nilai Qin untuk ulangan I yang juga memiliki nilai terbesar. Karena 

yang terbesar adalah pada ulangan I maka hal yang sama juga terjadi 

out walaupun nilainya menjadi lebih kecil akibat terhambat 

Data hasil perhitungan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk grafik 

seperti yang ditunjukkan Gambar 11 dan Gambar 12 dibawah ini.  

11. Grafik Debit Gas pada Massa Absorben 100 gram

1 2 3

Waktu (jam)
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sehingga terjadi pelambatan laju aliran dimana berpengaruh terhadap 

out. 

baik 100 gram maupun 150 gram, nilai Vin 

itu dikarenakan pada perlakuan 

sehingga memiliki tekanan yang lebih besar jika 

ulangan selanjutnya. Dan faktor ini berpengaruh 

untuk ulangan I yang juga memiliki nilai terbesar. Karena 

angan I maka hal yang sama juga terjadi 

walaupun nilainya menjadi lebih kecil akibat terhambat 

Data hasil perhitungan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk grafik 

 

Massa Absorben 100 gram 

Qin

Qout



 

Gambar 12

Kedua gambar yang ditunjukkan terdapat kesamaan yaitu pada perbandingan 

antara debit dan massa akhir baik pada 

Hal itu dikarenakan nilai Q

ditunjukkan menurun. 
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12. Grafik Debit Gas pada Massa Absorben 150 gram

yang ditunjukkan terdapat kesamaan yaitu pada perbandingan 

antara debit dan massa akhir baik pada massa absorben 100 gram maupun 150 gram. 

nilai Qin lebih besar dari nilai Qout sehingga bentuk

1 2 3

Waktu (jam)
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Debit Gas pada Massa Absorben 150 gram 

yang ditunjukkan terdapat kesamaan yaitu pada perbandingan 

100 gram maupun 150 gram. 

bentuk grafik yang 

Qin

Qout



BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Rancangan alat pengabsorbsi uap air biogas terdiri atas beberapa bagian 

meliputi: pipa PVC, kran, pipa paralon, penutup pipa paralon, sambungan 

manometer, selang dan manometer. 

2. Alat ini mempunyai panjang total 63 cm. Dimensi bagian-bagiannya: pipa 

PVC berdiameter ¾ dim dengan panjang 7 cm. Kran berdiameter ¾ dim 

dengan panjang total 7,5 cm. Pipa T berdiameter ¾ dim dengan panjang 7 cm 

dan tinggi 5 cm. Penutup paralon berdiameter 2 dim dengan panjang 2,8 cm. 

Pipa paralon berdiameter 2 dim dengan panjang 10 cm. Sambungan 

manometer dengan panjang total 10,1 cm dan manometer itu sendiri yang 

berdimensi 54,5 cm x 30,7 cm. 

3. Penambahan massa akhir absorben terbesar dan terkecil sama-sama terjadi 

pada massa absorben 150 gram yaitu sebesar 4,125 gram dan 1,485 gram. 

4. Nilai kadar uap air terbesar terdapat pada massa absorben 100 gram yaitu 

0,515 ml dengan persentase sebesar 2,574 %. Untuk nilai kadar uap air 

terkecil terdapat pada ulangan ketiga massa absorben 150 gram yaitu 0,320 

ml dengan persentase sebesar 1,6 %. 

5. Nilai Qin dan Vin terbesar terdapat pada perlakuan pertama untuk semua massa 

absorben yaitu berturut-turut sebesar 6,175 m3H2O/dt dan 5,43 mH2O/dt 
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sedangkan yang terkecil pada ulangan ketiga sebesar 5,515 m3H2O/s dan 4,85 

mH2O/s. Untuk nilai Qout dan Vout terbesar terdapat pada ulangan pertama 

massa absorben 100 gram yaitu sebesar 5,037 m3H2O/s dan 4,43 mH2O/s 

sedangkan nilai terkecil terjadi pada ulangan kedua dan ketiga untuk massa 

absorben 150 gram yaitu sebesar  3,184 m3H2O/s dan 2,8 mH2O/s. 

6. Efisiensi penggunaan garam untuk massa absorben 100 gram adalah 9 hari 

sedangkan untuk massa absorben 150 gram yaitu 11 hari. 

7. Tekanan yang dihasilkan oleh digester tipe balon masih relatif kecil jika 

dibandingkan dengan digester tipe yang lain. 

8. Kandungan uap air pada biogas dari digester ini lebih besar dari digester lain 

karena nyala api yang dihasilkan masih berwarna kemerah-merahan. 

5.2. Saran 

1. Perlu penelitian lebih lanjut pada bentuk wadah absorben yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi jenuh yang terjadi pada absorben sehingga dapat 

diketahui waktu optimal untuk proses pengabsorpsian dan penggantian 

absorben. 

2. Perlu penelitian lanjut pada konstruksi alat yang bertujuan untuk memudahkan 

pengisian absorben  
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Lampiran 1. Data Hasil Penelitian 

 

A. Untuk Kapasitas 100 gram 

• Ulangan  I → pengambilan data Pk. 09.00 - 10.00 

� Gas muncul pada menit ke-9 

� Beda tinggi manometer (H): (1) tekanan input = 1,5 cmH2O 

 (2) tekanan output = 1,0 cmH2O  

� Massa akhir absorben : 102,044 gram 

Penambahan massa absorben: 2,044 gram 

� Pengisian sampel → selama 4 menit 

• Ulangan II → pengambilan data Pk. 10.05 - 11.05 

� Gas muncul pada menit ke-11 

� Beda tinggi manometer (H): (1) tekanan input = 1,3 cmH2O 

 (2) tekanan output = 0,7 cmH2O  

� Massa akhir absorben : 103,021 gram 

Penambahan massa absorben: 3,021 gram 

� Pengisian sampel → selama 4 menit 

• Ulangan III → pengambilan data Pk.11.10 - 12.10 

� Gas muncul pada menit ke-15 

� Beda tinggi manometer (H): (1) tekanan input = 1,2 cmH2O 

 (2) tekanan output = 0,5 cmH2O  
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� Massa akhir absorben : 104, 093 gram 

Penambahan massa absorben: 4,093 gram 

� Pengisian sampel → selama 4 menit 

 

B. Untuk Kapasitas 150 gram 

• Ulangan  I → pengambilan data Pk. 08.00 - 09.00 

� Gas muncul pada menit ke-22 

� Beda tinggi manometer (H): (1) tekanan input = 1,5 cmH2O 

 (2) tekanan output = 0,5 cmH2O  

� Massa akhir absorben : 151,485 gram 

Penambahan massa absorben: 1,485 gram 

� Pengisian sampel → selama 7 menit 

• Ulangan II → pengambilan data Pk. 09. 05- 10.05 

� Gas muncul pada menit ke-20 

� Beda tinggi manometer (H): (1) tekanan input = 1,4 cmH2O 

 (2) tekanan output = 0,4 cmH2O  

� Massa akhir absorben : 152,066 gram 

Penambahan massa absorben: 2,066 gram 

� Pengisian sampel → selama 7 menit 

• Ulangan III → pengambilan data Pk 10.10 - 11.10 

� Gas muncul pada menit ke-17 
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� Beda tinggi manometer (H): (1) tekanan input = 1,2 cmH2O 

 (2) tekanan output = 0,4 cmH2O  

� Massa akhir absorben: 154,125 gram 

Penambahan massa absorben: 4,125 gram 

� Pengisian sampel → selama 7 menit 

Tabel Data Hasil Pengamatan 

1. Beda Tinggi Tekanan Manometer (H) 

Kapasitas 
(gram) 

Beda tinggi (H) (cmH2O) 
Input  Output 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

100 1,5 1,3 1,2 1 0,7 0,5 
150 1,5 1,4 1,2 0,5 0,4 0,4 
 

2. Kadar Metana 

Sampel Ulangan M sampel Abs Metana (%) Rerata (%) 
Metana Kontrol 1 20,001 0,356 42,779 

42,471 
  2 20,008 0,351 42,163 
Metana (100 gram) 1 20,013 0,426 51,160 

50,990 
  2 20,005 0,423 50,820 
Metana Kontrol 1 20,003 0,369 44,337 

44,931 
  2 20,014 0,368 44,192 
Metana (150 gram) 1 20,014 0,511 61,365 

61,682 
  2 20,003 0,516 61,999 
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3. Kadar Uap Air 

Sampel Ulangan Msampel ml Air % Air 
Uap air kontrol  1 20,009 0,55 2,749 
(m =100 gram)  2 20,022 0,56 2,797 

Uap air a 1 20,012 0,52 2,598 
 (m =100 gram)  2 20,003 0,51 2,550 

Uap air b 1 20,014 0,48 2,398 
 (m =100 gram)  2 20,005 0,47 2,349 

Uap air c 1 20,001 0,35 1,750 
 (m =100 gram)  2 20,003 0,33 1,650 
Uap air kontrol 1 20,011 0,53 2,649 
 (m =150 gram)  2 20,021 0,54 2,697 

Uap air a 1 20,005 0,43 2,149 
 (m =150 gram)  2 20,002 0,42 2,100 

Uap air b 1 20,004 0,36 1,800 
 (m =150 gram)  2 20,003 0,35 1,750 

Uap air c 1 20,002 0,33 1,650 
 (m =150 gram)  2 20,001 0,31 1,550 

 

4. Massa Akhir Adsorben  

Kapasitas 
(gram) 

Massa Akhir (gram) 

Ulangan I Ulangan II Ulangan III 
100 102,044 103,021 104, 093  
150 151,485 152,066 154,125 

 

5. Data Efisiensi Penggunaan Garam (100% uap air) 

Kapasitas 
(gram) 

Tpemakaian 
(jam) 

Makhir Absorben 
(gram) 

Volume air (liter) 
Awal Akhir 

100 5,30 121,87 2 1,51 
150 7,20 170,56 2 1,12 

 



Lampiran 2. Perhitungan 

I. Perhitungan Laju Debit Gas (Q) 

A. Untuk Kapasitas 100 gram 

∗ Ulangan I → Hinput = 1,5 cmH2O 

  Houtput = 1,0 cmH2O 

∗ Debit Masuk (Qin) 

 ���  �   �2�	 

 ���  �  �2 
 9,81 
 1,5 · 10�� 

         �  √0,2943  

         �   0,543 �	�� ��    

 ���  � � · � 

 ���  � 2��� · � 

         � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 5,43 · 10�! 

         � 6,175 · 10�  � 	�� ��  

∗ Debit Keluar (Qout) 

 �$%&   �   �2�	 

     �$%&  �  �2 
 9,81 
 1,0 · 10�� 

           �  √0,196  

        �  0,443 �	�� ��       
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 �$%& � � · � 

�$%&  � 2��� · �     

       � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 4,43 · 10�! 

       � 5,037 · 10�  � 	�� ��  

∗ Ulangan II → Hinput = 1,3 cmH2O 

     Houtput = 0,7 cmH2O 

∗ Debit Masuk (Qin) 

 ���  �   �2�	 

 ���  �  �2 
 9,81 
 1,3 · 10�� 

         �  �0,255  

         �   0,505 �	�� ��     

 ���  � � · � 

 ���  � 2��� · � 

         � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 5,05 · 10�! 

         � 5,743 · 10�  � 	�� ��  

∗ Debit Keluar (Qout) 

 �$%&  �   �2�	 

 �$%&  �  �2 
 9,81 
 0,7 · 10�� 
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           �  √0,137  

           �  0,3706 �	�� ��       
 �$%& � � · � 

 �$%& � 2��� · � 

           � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 3,706 · 10�! 

           � 4,214 · 10�  � 	�� ��  

∗ Ulangan III →  Hinput = 1,2 cmH2O 

     Houtput = 0,5 cmH2O 

∗ Debit Masuk (Qin) 

    ���  �   �2�	 

    ���  �  �2 
 9,81 
 1,2 · 10�� 

            �  �0,235  

            �   0,485 �	�� ��      

   ���  � � · � 

   ���  � 2��� · � 

           � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 4,85 · 10�! 

           � 5,515 · 10�  � 	�� ��  
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∗ Debit Keluar (Qout) 

   �$%&  �   �2�	 

   �$%&  �  �2 
 9,81 
 0,5 · 10�� 

             �  √0,098  

             �  0,313 �	�� ��    

   �$%&  � � · � 

   �$%&  � 2��� · � 

              � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 3,13 · 10�! 

              � 3,559 · 10�  � 	�� ��  

B. Untuk Kapasitas 150 gram 

∗ Ulangan I → Hinput = 1,5 cmH2O 

  Houtput = 0,5 cmH2O 

∗ Debit Masuk (Qin) 

���    �   �2�	 

���    �  �2 
 9,81 
 1,5 · 10�� 

          �  √0,2943  

          �   0,543 �	�� ��      

���   � � · � 

���   � 2��� · � 
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         � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 5,43 · 10�! 

         � 6,175 · 10�  � 	�� ��  

∗ Debit Keluar (Qout) 

 �$%&  �   �2�	 

 �$%&  �  �2 
 9,81 
 0,5 · 10�� 

           �  √0,098  

           �  0,313 �	�� ��       
 �$%& � � · � 

 �$%& � 2��� · � 

          � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,5 · 10�! 
 3,13 · 10�! 

           � 3,559 · 10�  � 	�� ��  

∗ Ulangan II → Hinput = 1,4 cmH2O 

     Houtput = 0,4 cmH2O 

∗ Debit Masuk (Qin) 

  ��� �   �2�	 

  ��� �  �2 
 9,81 
 1,4 · 10�� 

         �  �0,275  

         �   0,524 �	�� ��      
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 ���  � � · � 

 ���  � 2��� · � 

         � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 5,24 · 10�! 

        � 5,959 · 10�  � 	�� ��  

∗ Debit Keluar (Qout) 

�$%&  �   �2�	 

�$%&  �  �2 
 9,81 
 0,4 · 10�� 

          �  �0,0785  

          �  0,28 �	�� ��       
�$%&  � � · � 

�$%&  � 2��� · � 

           � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 2,8 · 10�! 

          � 3,184 · 10�  � 	�� ��  

∗ Ulangan III →  Hinput = 1,2 cmH2O 

     Houtput = 0,4 cmH2O 

∗ Debit Masuk (Qin) 

    ���  �   �2�	 

    ���  �  �2 
 9,81 
 1,2 · 10�� 



67 

 

            �  �0,235  

            �   0,485 �	�� ��      

   ���  � � · � 

   ���  � 2��� · � 

           � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 4,85 · 10�! 

           � 5,515 · 10�  � 	�� ��  

∗ Debit Keluar (Qout) 

�$%&  �   �2�	 

�$%&  �  �2 
 9,81 
 0,4 · 10�� 

          �  �0,0785  

          �  0,28 �	�� ��       
�$%&  � � · � 

�$%&  � 2��� · � 

           � 2 
 3,14 
 9,53 · 10� 
  1,9 · 10�! 
 2,8 · 10�! 

          � 3,184 · 10�  � 	�� ��  
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Tabel data hasil perhitungan Kecepatan masuk dan keluar gas 

Kapasitas 
(gr) 

V in × 10 -1(m/s) Vout × 10 -1 (m/s) 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

100 5,43 5,05 4,85 4,43 3,706 3,13 
150 5,43 5,24 4,85 3,13 2,8 2,8 

 

Tabel data hasil perhitungan Debit masuk dan keluar gas 

Kapasitas 
(gr) 

Qin × 10 -3(m3⁄s)  Qout × 10 -3 (m
3⁄s) 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan 
III 

100 6,175 5,743 5,515 5,037 4,214 3,559 
150 6,175 5,959 5,515 3,559 3,184 3,184 

  

II. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Absorben  

A. Kapasitas 100 gram 

• Untuk 100 % uap air → 5,30 jam 

Untuk perlakuan 1 jam → Ulangan 1 = 2,574 % 

 Ulangan 2 = 2,374 % 

 Ulangan 3 = 1,700 % 

Rerata % uap air → 2,216 %  

• Dari data dapat disimpulkan bahwa untuk '100% 2,21%� ) uap air dapat 

digunakan selama 45,25 jam (45 jam 15 menit). 

• Jadi untuk penggantian absorben: 45,25 *+�
5 *+� ,+�-�. = 9 hari 
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B. Kapasitas 150 gram 

• Untuk 100 % uap air → 7,20 jam 

Untuk perlakuan 1 jam → Ulangan 1 = 2,125 % 

 Ulangan 2 = 1,775 % 

 Ulangan 3 = 1,600 % 

 Rerata % uap air → 1,832 %  

• Dari data dapat disimpulkan bahwa untuk '100% 1,83 %� ) uap air dapat 

digunakan selama 54,59 jam (54 jam 36 menit). 

• Jadi untuk penggantian absorben: 54,59 *+�
5 *+� ,+�-�. = 11 hari 

 



Lampiran 3. Uji ANOVA dengan Metode RAK 

Tabel Beda Tinggi Manometer  

Massa 
Awal 

(gram) 

Beda tinggi (H) cmH2O 

Input  

Ulangan I Ulangan II Ulangan III χ χ 

100 1,5 1,3 1,2 4,0 1,33 

150 1,5 1,4 1,2 4,1 1,37 

Σ 3,0 2,7 2,4 8,1 2,70 
 

�� � Σ��
� 	 
 

 

�� � �8,1��3 	 2 �  65,616 � 10,935 

 
     �� ��
�� � � ���� �  �� 
 �� ��
�� �  �1,5� �  1,5� � 1,3� � 1,4� � 1,2� � 1,2�� �  10,935 
                � 0,095 
 

�� ���� !�� �  �Σ���! �  �� 

 

�� ���� !�� �  �3,0� �  2,7� �  2,4��2 �  10,935  
 
                         � 0,090 
 

�� #�$���%�& �  �Σ#��� �  ��  
 

�� #�$���%�& �  �4,0� �  4,1��3 �  10,935 

 
                          � 0,002 
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�� '���
 � �� ��
�� � �� ���� !�� � �� #�$���%�& 
                � 0,095 � 0,090 � 0,002 
                � 0,003 
 
Hasil Anova Pengaruh Massa Absorben terhadap Beda Tinggi Manometer (input) 

SK DB JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 2 0,090 0,045 27* 19,00 99,01 
Perlakuan 1 0,002 0,002 1 18,51 98,49 
Galat 2 0,003 0,002       
Total 5 0,095         

Keterangan :   
1) * = berbeda nyata               Uji BNT0,05 
 

2) �� �  √)*+,-  	 100 %  

 

       �  √/,//��,0  	 100 % � 1,66 % 

 12�3 �  
3�45 67879� 	  :4 

12�3 �  
3�45 67879� 	  ;2��'�  

12�/,/< �  4,303 	 ;2�0,002�3 � 0,0056  
 

12�/,/= � 9,925 	 ;2�0,002�3 � 0,0129  
 
 
Hasil Uji BNT Pengaruh Massa Absorben terhadap Beda Tinggi Manometer (input) 

Massa Absorben 
(gram) 

Rerata Beda Tinggi 
Manometer (cm) 

12�/,/< 
(=0,0056) 

12�/,/= 
(= 0,0129) 

100 4,0 a A 
150 4,1 b B 
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Tabel Beda Tinggi Manometer (output) 

 

Massa 
Awal 

(gram) 

Beda tinggi (H) cmH2O 

Output 

Ulangan I Ulangan II Ulangan III χ χ 

100 1,0 0,7 0,5 2,2 0,73 

150 0,5 0,4 0,4 1,3 0,43 

Σ 1,5 1,1 0,9 3,5 1,17 
 

�� � Σ��
� 	 
 

 

�� � �3,5��3 	 2 �  12,256 � 2,042 

 
     �� ��
�� � � ���� �  �� 
 �� ��
�� �  �1,0� �  0,5� � 0,7� � 0,4� � 0,5� � 0,4�� �  2,042 
                � 0,268 
 

�� ���� !�� �  �Σ���! �  �� 

 

�� ���� !�� �  �1,5� �  1,1� �  0,9��2 �  2,042  
 
                         � 0,093 
 

�� #�$���%�& �  �Σ#��� �  ��  
 

�� #�$���%�& �  �2,2� �  1,3��3 �  2,042 

 
                          � 0,135 �� '���
 � �� ��
�� � �� ���� !�� � �� #�$���%�& 
                � 0,268 � 0,093 � 0,135 
                � 0,040 
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Hasil Anova Pengaruh Massa Absorben terhadap Beda Tinggi Manometer (output) 

SK DB JK KT F Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 2 0,093 0,047 2,33 19,00 99,01 
Perlakuan 1 0,135 0,135 6,75 18,51 98,49 
Galat 2 0,040 0,020   
Total 5 0,268     

Keterangan :   
1)   Tidak berbeda nyata               tanpa Uji BNT0,05 
 

2) �� �  √)*+,-  	 100 %  

 

       �  √/,/�/=,=0  	 100 % � 12,09 % 

 
 
Tabel  Massa Akhir Absorben 

 

Massa 
Absorben  

(gram) 

Massa Akhir (gram) 

Ulangan 
I 

Ulangan 
II 

Ulangan III χ   χ  

100 102,044 103,021 104,093 309,158 103,053 

150 151,485 152,066 154,125 457,676 152,559 

Jumlah 253,529 255,087 258,218 766,834 255,611 
 

�� � Σ��
� 	 
 

 

�� � �766,834��3 	 2 �  588034,386 � 98005,731 

 
     �� ��
�� � � ���� �  �� 
 �� ��
�� �  �102,044� � 151,485� � 103,021� � 152,066� � 104,093�� 154,125�� �  98005,731 
                � 3682,216 
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�� ���� !�� �  �Σ���! �  �� 

 

�� ���� !�� �  �253,529� �  255,087� �  258,218��2 �  98005,731  
 
                         � 5,703 
 

�� #�$���%�& �  �Σ#��� �  ��  
 

�� #�$���%�& �  �309,158� �  457,676��3 �  98005,731 

 
                          � 3676,266 �� '���
 � �� ��
�� � �� ���� !�� � �� #�$���%�& 
                � 3682,216 � 5,703 � 3676,266 
                � 0,247 
 
Hasil Anova Pengaruh Massa Absorben terhadap Massa Akhir Absorben 

SK DB JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Kelompok 2 5,703 2,851 23* 19,00 99,01 
Perlakuan 1 3676,266 3676,266 29802** 18,51 98,49 
Galat 2 0,247 0,123       
Total 5 3682,216         

Keterangan :   
1)   * = berbeda nyata               Uji BNT0,05 

** = berbeda sangat nyata              Uji BNT0,01 
 

2) �� �  √)*+,-  	 100 %  

 

       �  √/,=�>�<<,?==  	 100 % � 0,14 % 

 
 12�3 �  
3�45 67879� 	  :4 

12�3 �  
3�45 67879� 	  ;2��'�  
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12�/,/< �  4,303 	 ;2�0,123�3 � 1,232  
 

12�/,/= � 9,925 	 ;2�0,123�3 � 2,842  
 
Hasil Uji BNT Pengaruh Massa Absorben terhadap Massa Akhir Absorben 

Massa Absorben 
(gram) 

Rerata Beda Tinggi 
Manometer (cm) 

12�/,/< 
(= 1,232) 

12�/,/= 
(= 2,842) 

100 309,158 a A 
150 457,676 b B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Foto Hasil Penelitian 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Pipa PVC 

Gambar 13. Penutup Pipa Paralon 

Gambar 14. Pipa T 
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Gambar 15. Kran 

Gambar 16. Sambungan Manometer 

Gambar 17. Sambungan Pipa  
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Gambar 18. Pipa Paralon 

Gambar 19. Kompor 

Gambar 20. Manometer 
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Gambar 21. Garam Meja (Absorben) 

Gambar 22. Sampel Gas 

Gambar 23. Penimbangan Absorben 
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Gambar 24. Pemasangan Alat Pengabsorpsi Uap Air 

Gambar 25. Penyalaan Awal Kompor 
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Gambar 26. Nyala Api Awal 

Gambar 27. Nyala Api Hasil Absorpsi 



Lampiran 5. Gambar Teknik

9 1 kompor

8 1 sambungan selang

7 2 manometer

6 1 selang

5 2 sambungan manometer

4 2 kran

3 2 penutup pipa filtrasi

2 1 pipa filtrasi

1 6 pipa PVC

No Jml

Skala : 1 : 10
Satuan : cm

Tanggal : 17
TEKNIK PERTANIAN

UNIBRAW

Gambar Teknik

kayu + seng
sambungan selang plastik

kayu + selang
plastik

sambungan manometer besi kuningan
plastik

filtrasi plastik
plastik
plastik

Nama Bahan Dimensi

Skala : 1 : 10 Digambar : Eka Rian K.

Satuan : cm NIM/Jur : 0411020028/TEP

Tanggal : 17-07-2009 Dilihat : AMM & EKP

ALAT FILTRASI UAP AIR GAS BIO
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Dimensi

Digambar : Eka Rian K. KETERANGAN

NIM/Jur : 0411020028/TEP

Dilihat : AMM & EKP

ALAT FILTRASI UAP AIR GAS BIO 001 A4
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