
LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Penelitian 

A. IDENTITAS PERSEPSIDEN 

Nama :  

Umur :  

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan 

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ Wiraswasta/Pengusaha 

  ☐ TNI ☐ Pensiunan 

  ☐ Lainnya ……………………………………… 

Jumlah Ternak dimiliki : ☐ Sapi …………………………………….. ekor 

  ☐ Babi …………………………………….. ekor 

  ☐ Lainnya: ……………………………………… 

   

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

INDIKATOR PENGETAHUAN 

Mengetahui 

1 Bagaimana menurut bapak /ibu apa itu biogas? 

 a. Biogas merupakan hasil fermentasi bahan – bahan oganik secara anaerobik 

dalam lingkungan yang bebes udara 

 b. Gas yang dihasilkan dari limbah ternak  

 c. Energi yang digunakan sebagai energi alternative 

2 Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang biogas? 

 a. Mencari informasi sendiri 

 b. Penyuluh 

 c. Tetangga 

  Media cetak 

3 Limbah apa saja yang bapak/ibu gunakan untuk menghasilkan gas? 

 a. Sapi 

 b. Babi 

 c. Kambing 

  Ayam 



Memahami 

4 Bagaimana manfaat biogas yang bapak /ibu ketahui? 

 a. Sebagai energi yang digunakan untuk memesak dan penerangan 

 b. Sebagai penghasil pupuk organik cair 

 c. Sebagai energi alternatif pengganti BBM 

5 Berapa kotoran hewan yang digunakan setiap hari untuk menghasilkan gas? 

 a. > 32 Kg 

 b. 32 Kg 

 c. < 32 Kg  

6 Berapa perbandingan air dan kotoran ternak untuk diisi kedalam digester? 

 a. 2:1  

 b. 1:1 

 c. 1:2 

Menerapkan 

7 Sudah berapa lama bapak/ibu menerapkan teknologi biogas? 

 a. > 1 tahun 

 b. 1 tahun 

 c. < 1 tahun  

8 Berapa penghematan biaya pembelian BBM setelah bapak/ibu menerapkan 

teknologi biogas? 

 a. > 1 juta 

 b. 1 juta 

 c. < 1 juta 

9 Apakah Bapak/Ibu sudah membagikan teknologi yang didapatkan kepada 

keluarga/orang lain? 

 a. Sering  

 b. Kadang – kadang 

 c. Tidak pernah 

   

INDIKATOR SIKAP 

Menerima  

10 Apa yang membuat bapak/ibu tertarik untuk menggunakan teknologi biogas? 

 a. Mudah digunakan  

 b. Bahan baku tersedia 

 c. Pengoperasian dan Perawatannya mudah 

11 Setujukah bapak/ibu bahwa menerapkan teknologi biogas itu mudah? 

 a. Setuju 

 b. Kurang setuju 



 c. Tidak setuju 

 

 

12 Apakah bapak/ibu sependapat bahwa penggunaan teknologi biogas menggurangi 

penggunaan listrik dan minyak tanah untuk memasak dan penerangan? 

 a. Ya  

 b.  Tidak  

Menghargai 

13 Apa pandangan bapak/ibu terhadap biogas yang dihasilkan? 

 a. Berkualitas baik 

 b. Berkualitas sedang 

 c. Tidak Berkualitas 

14  Setelah menggunakan biogas dari limbah kotoran ternak, bagaimana sikap 

bapak/ibu ke depan terhadap potensi limbah kotoran ternak yang ada? 

 a. Sangat Perlu dilakukan pengembangan 

 b. Perlu dilakukan pengembangan 

 c. Tidak dilakukan pengembangan  

Bertanggung Jawab 

15 Hal apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk menjaga keawetan reactor? 

 a. Pengisian reactor perdana dan harian yang tepat 

 b. Penggunaan katup gas dan pemeriksaan kebocoran gas 

 c. Penggunaan saluran penguras air dan pembersihan saluran peluap 

 d. Penggunaan bio-slurry dan pengelolaan lubang kompos 

 e. Pembacaan alat ukur tekanan gas 

16 Apa yang bapak/ibu lakukan jika api pada kompor tidak menyala biru melainkan 

berwarna kuning dan pucat? 

 a. Membersihkan kran dan melumasinya 

 b. Membersihkan lubang kompor dan seka menggunakan kain hingga bersih  

 c. Membersihkan ruang ruang pencampuran sekunder. 

  

D. FAKTOR EKSTERNAL PETANI 

 
Keunggulan relatif 

17 Penggunaan biogas dapat memberikan keuntungan yang lebih baik seperti berikut: 

 a. Membantu menurunkan emisi gas rumah kaca 

 b. Sebagai pengganti bahan bakar untuk memasak dan pembangkit listrik 

 c. Mengurangi penggunaan kayu bakar dan minyak tanah 

 d. Mengurangi pencemaran lingkungan  

 e. Menghasilkan pupuk organik 



 f. Menciptakan lapangan kerja  

18 Penggunaan Biogas memberikan pendapatan lain melalui:  

 a. Penjualan pupuk organik 

 b. Menciptakan lapangan kerja  

 c. Penggunaan limbah  

19 Hal-hal Apa saja yang akan berdampak pada lingkungan dalam penerapan biogas 

? 

 a. Lingkungan menjadi bau menyengat dan sumber air tercemar 

 b. Udara tidak segar karena Adanya asap sehingga membuat polusi 

 c. Sumber air terjaga 

 d. Kesehatan Lingkungan tidak terganggu 

 e. Penebangan pohon berkurang 

 f. Mengurangi dampak pemanasan global 

 
Kesesuaian teknologi biogas dengan kebutuhan masyarakat 

20 Penggunaan biogas sesuai dengan kemampuan bapak/ibu seperti: 

 a. Ketersediaan bahan baku mencukupi 

 b. Modal yang cukup 

 c. Cara pengoperasian yang mudah 

 d. Ketersediaan tempat  

21 Apakah penggunaan biogas sesuai dengan keadaan sosial budaya setempat? 

 a. Tidak melanggar norma agama 

 b. Tidak melanggar norma adat 

 c. Tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat 

22 Apakah biogas sudah pernah di coba pada perabotan rumah tangga seperti: 

 a. Kompor 

 b. Lampu petromaks 

 c. Lampu Phillips 

 d. Generator  

23 Berapa jumlah ternak yang di gunakan untuk menghasilkan gas dalam penerapan 

biogas? 

 a. 1 ekor babi atau sapi saja 

 b. 2 ekor babi saja 

 c. 3 ekor babi atau lebih 

 d. 2 ekor sapi atau lebih 

 e. ekor sapi + 1 ekor babi atau lebih 

24 Bagaimana jenis limbah peternakan yang baik dalam pembuatan biogas? 

 a. Cair  

 b. Padat 

 c. Gas  



 

25 Berapa lama daya tahan kotoran ternak yang ditampung dalam digester 

menghasilkan gas?  

 a. 1 hari  

 b. 2 hari  

 c. 3 hari 

 
Kerumitan Teknologi Biogas 

26 Dalam proses membangun instalasi biogas,menurut bapak/ibu tahapan manakah 

yang paling rumit? 

 a. Penentuan lokasi 

 b. Penyiapan alat dan bahan 

 c. Pembuatan lubang digester 

 d. Pembuatan saluran pemasukan (inlet) 

 e. Pembuatan saluran pengeluaran(outlet) dan bak penampung 

 f. Pemasangan/instalasi 

 g. Pemasangan pipa saluran gas 

27 Apakah biogas mudah dioperasikan bapak/ibu? 

 a. Tidak memerlukan waktu yang lama 

 b. Tidak membutuhkan tenaga kerja  

 c. Tidak memerlukan alat bantu yang banyak 

28 Alat dan bahan apa saja yang sulit disiapkan oleh bapak/ibu dalam pembuatan 

biogas? 

 a. Digester (tangki reaktor biogas) 

 b. Pipa paralon 

 c. Kne drat 

 d. Kran 

 e. Klem paralon dan selang 

 f. Selang gas  

 g. Alat kontrol fiberglass 

 h. Kompor biogas portabel 

 i. Semen 

 j. Pasir 

 k. Batu kali dan batako 

 l.  Limbah/Kotoran ternak 
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