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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan satu hal yang banyak dihindari banyak orang. Sampah 

dihasilkan dari berbagai sumber yaitu kegiatan rumah tangga,  industri, perkantoran 

dan pertanian/perkebunan. Sampah menjadi persoalan yang besar jika tidak 

dikelola dengan baik. Jika sampah dibiarkan maka akan terjadi gunung sampah 

yang dapat mengganggu kesehatan maupun pencemaran lingkungan. Sampah dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah non organik. 

Sampah organik  mempunyai sumbangan terbesar dalam penumpukan 

sampah,sampah organik contohnya adalah sampah dedaunan, sisa-sisa makanan, 

kotoran binatang dan lain-lain. Sampah organik organik mempunyai potensi yang 

besar untuk dimanfaatkan kembali salah satunya pemanfaatan sampah organik 

menjadi biogas. (Khaidir 2015) 

Biogas adalah gas yang mudah terbakar (flammable) yang dihasilkan dari 

proses fermentasi atau metanisasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri 

anaerobik yakni bakteri-bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedab atau hampa 

udara. Biogas sendiri dapat dijadikan sumber altenatif untuk menggantikan sumber 

fosil yang jumlahnya setiap tahun menurun. (Wesen n.d.) 

Penelitian relevan yang mendasari pembuatan prototipe rancang bangun 

kendali penyaluran biogas berbasis arduino adalah Rizqi Rahmawan pada tahun 

2013 melakukan penelitian Sistem Kontrol Produk Gas Metana pada Digester Tipe 

Fixed Dome yang memfokuskan sistem kontrol kondisi tekanan yang berada pada 

digester atau reaktor. (Rahmawan 2013) 

  

Ir. Abdul Razak, M.T., dan Abdul Rahman, S.T., M.T. pada tahun 2018 

melakukan penelitian Analisa Hasil Rancang Bangun Prototipe Produksi Biogas 

Dengan Bahan Baku Kotoran Ternak, yang memfokuskan  pertimbangan desain  

prototipe biogas dan hasil dari biogas seperti: pemilihan material, bentuk geometris, 

takaran yang harus digunakan untuk menghasilkan biogas dan hasil api dari biogas 

.(Razak and Rahman 2019) 
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Neneng Thoyyibah, Ardi Jati Nugroho Putro, Dwi Sarwanto, Muhamad Nur 

Aziz, Amalia Rohmah, dan Muhamad Ali pada tahun 2019 melakukan penelitihan 

Pengembangan Prototipe Penghasil Biogas Otomatis Menggunakan Tenaga 

Hybrid Berbasis IOT (Internet Of Things)Guna Meningkatkan Hasil 

Produksi.(Thoyyibah et al. 2019) 

Dengan pembuatan prototipe rancang bangun sistem kendali penyaluran 

biogas ini dapat berkembang lebih baik di era teknologi yang semakin maju, yang 

dimana awal mulanya biogas secara manual menjadi secara otomatis. Masyarakat 

yang memanfaatkan biogas, jika penyimpanan sudah melebihi kapasitas, dimana 

biogas akan dikeluarkan sia-sia. Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan yaitu 

mengatur penyaluran biogas menuju kepenyimpanan biogas supaya biogas yang 

berada pada penyimpanan bisa dikendalikan. Dan biogas tidak terbuang sia-sia. 

Disisi lain dapat membantu mengurangi masalah lingkungan dengan memanfaatkan 

sampah kotoran hewan sebagai bahan baku biogas. Dari masalah yang muncul 

sampah organik yang tidak dikelola, menumpuknya sampah organik menjadi 

gunungan sampah, biogas terbuang denga sia-sia dan melihat prototipe biogas yang 

masih manual, muncullah ide untuk membuat prototipe rancang bangun kendali 

penyaluran biogas berbasis arduino. Harapan dibuatnya alat sistem kendali 

penyaluran biogas berbasis arduino ini yaitu supaya biogas yang berada pada 

penyimpanan bisa dikendalikan, dan biogas tidak terbuang sia-sia. Sehingga dapat 

digunakan untuk kebutuhan bahan baku yang aman,murah dan ramah lingkungan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa 

permasalahan diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana cara mengendalikan penyaluran biogas pada prototipe? 

2. Bagaimana cara melakukan pengujian sensor pada prototipe? 

3. Bagaimana cara memonitoring nilai sensor gas dan tekanan? 

1.3 Batasan Masalah 

  Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini memiliki batasan pada 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Prototipe skripsi ini hanya digunakan untuk kompor biogas. 
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2. Prototipe ini untuk kendali penyaluran biogas  dan pemanfaatkan hasil 

biogas. 

3. Nilai besaran pada penyimpanan hanya kPa. 

4. Kapasitas sistem kendali pada penyimpanan adalah 12 kPa. 

5. Kapasitas nilai terendah sistem kendali pada penyimpanan adalah 7 kPa. 

6. Maksimal percobaan selama 2 minggu. 

7. Dimensi Prototipe prototipe adalah 100 x 50 x 50. 

8. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan pengambilan data. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Prototipe sistem kendali penyaluran biogas berbasis arduino UNO 

2. Analisa pengujian sensor tekanan dan sensor gas. 

3. Mengetahui apakah prototipe berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari skripsi yang saya ajukan ini adalah : 

1. Memudahkan pengendalian keluar masuk biogas. 

2. Diharapkan prototipe dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari. 

3. Lebih aman untuk masyarakat dan ramah lingkungan. 

 

 

 


