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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang kaya akan sumber–sumber

energi terbarukan yang potensial, namun pengembangannya belum cukup optimal.

Sebenarnya kebijakan pemanfaatan sumber energi terbarukan pada tataran lebih

luas dapat diperoleh beberapa keuntungan. Penipisan cadangan bahan bakar fosil

dan peningkatan populasi manusia sangat kontradiktif dengan kebutuhan energi

bagi kelangsungan hidup manusia beserta aktivitas ekonomi dan sosial

(Triwahyuningsih, 2006). Disamping itu, isu lingkungan terutama pencemaran

udara dan pemanasan global telah mendorong peningkatan perhatian pada

sumber-sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Ketergantungan dunia pada sumber-sumber energi fosil selama ini dan impor

energi seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara membuat kelangkaan bahan

bakar minyak (BBM). Kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) semakin

meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat pula.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dapat dihindari mengingat

kebutuhan yang semakin meningkat namun sumbernya terbatas. Peningkatan

harga minyak dunia menjadi salah satu pendorong kenaikan harga bahan bakar

minyak (BBM) di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara dengan

jumlah penduduk terbanyak ke-empat dunia tergolong negara yang tergantung

pada sumber energi fosil. Terutama minyak bumi dan gas bumi yang merupakan

jenis energi tidak terbarukan. Penggunaan energi dari minyak bumi dan gas bumi

yang terus mengalami peningkatan 2,9% dari Tahun ke Tahun menimbulkan



2

kekhawatiran cadangan minyak bumi dan gas bumi akan habis dalam waktu 12

Tahun (Silitonga, 2009).

Demikian pula kebutuhan energi bagi masyarakat yang semakin meningkat

dan harga bahan bakar minyak (fosil atau energi tak terbarukan) yang

membumbung tinggi, menjadi salah satu strategi dalam upaya pemenuhan

kebutuhan energi yang lebih murah dan tersedia melimpah berupa energi bio

(biogas) sebagai energi terbarukan (Mahajoeno, 2008). Biogas solusi yang tepat

dalam membantu permasalahan kubutuhan energi dunia yang semakin berkurang

untuk dapat menghasilkan suatu gas yang sebagian besar berupa gas metan dan

karbondioksida. Metan merupakan senyawa kimia dengan rumus molekuler

(CH4), metan termasuk golongan alkana sederhana dan komponen utama dari gas

alami.

Energi terbarukan lain yang dapat dihasilkan dengan teknologi tepat guna

yang relatif sederhana adalah sumber energi biogas yang dihasilkan oleh

fermentasi anaerobic dari bahan-bahan organik. Bahan yang berasal dari bahan

organik salah satunya kotoran sapi dan biomassa eceng gondok. Kotoran sapi

dianggap substrat paling cocok untuk pemanfaatan biogas. Substrat dalam kotoran

sapi mengandung bakteri penghasil gas metana yang terdapat didalam perut

hewan ruminansia. Keberadaan bakteri didalam usus besar ruminansia tersebut

membantu proses fermentasi sehingga proses pembentukan gas bio pada digester

dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, kotoran dalam kondisi segar lebih mudah

diproses dibandingkan dengan kotoran yang lama atau dikeringkan, disebabkan

karena hilangnya substrat volatil solid selama waktu pengeringan (Gunnerson and

Stuckey, 1986).
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Biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif terbarukan yang paling

efisien dan efektif. Teknologi biogas dilakukan dengan memanfaatkan kandungan

bahan organik untuk pertumbuhan mikroorganisme yang potensial menghasilkan

biogas (Anunputtikul, 2004). Karakteristik bahan baku biogas harus memiliki

karakteristik yang khas agar keberhasilan proses fermentasi substrat berjalan

dengan lancar . Idealnya, bahan baku biogas di pilih dan di campur dalam

proporsi tepat untuk menghasilkan biogas yang berkualitas. Kandungan air,

derajat keasaman pH dan kualitas bahan baku biogas merupakan hal yang sangat

penting perlu diperhatikan. Selanjutnya, karakteristik bahan baku yang harus

diperhatikan adalah C/N. C/N adalah perbandingan jumlah karbon (C) dengan

nitrogen (N) dalam suatu bahan. Bahan baku yang biasa di jadikan biogas adalah

kotoran ternak dan limbah-limbah yang dihasilkan dari produk samping pertanian.

Kotoran sapi sebagai limbah peternakan digunakan sebagai sumber C dan N

dalam pembentukan gas metan (Sukmana, 2011). Feses sapi mengandung

hemisellulosa sebesar 18,6%, selulosa 25,2%, lignin 20,2%, nitrogen 1,67%,

fosfat 1,11% dan kalium sebesar 0,56% (Sihotang, 2010). Di lain pihak,

pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) merupakan salah satu alternatif

yang sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga pupuk dan ketersediaan bahan

bakar minyak yang semakin menipis.

Selain itu pemanfaatan limbah eceng gondok dapat dijadikan bahan

pembuatan biogas. Eceng gondok merupakan tanaman gulma di wilayah perairan

yang hidupnya terapung pada air dan dengan mudah menyebar melalui saluran air

ke badan air lainnya. Perkembangbiakannya yang demikian cepat menyebabkan

tanaman eceng gondok telah berubah menjadi tanaman gulma perairan.
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Pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat juga menimbulkan berbagai

masalah antara lain mempercepat pendangkalan, menurunkan produksi ikan,

mempersulit saluran irigasi, dan menyebabkan penguapan air lebih besar daripada

penguapan air di perairan terbuka. Malik (2006) melaporkan bahwa, eceng

gondok mengandung 95% air yang menjadikannya terdiri jaringan yang berongga

mempunyai energi yang tinggi terdiri dari bahan yang dapat difermentasikan dan

berpotensi sangat besar menghasilkan biogas (Chanakya et al, 1993 dalam

Gunnarsson dan Cecilia 2006).

Tanaman ini mengandung 37% selulosa dan 35,5% hemiselulosa pada kadar

tinggi berpotensial untuk digunakan sebagai bahan baku produksi biogas dan

selulosa inilah yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif biogas

(Winarni, 2010). Pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku biogas

dikarenakan memiliki kandungan karbohidrat dan selulosa. Selulosa akan

dihidrolisis menjadi glukosa oleh bakteri yang akan menghasilkan gas metan sebagai

biogas. Secara umum urutan kandungan bahan organik berdasarkan lamanya

waktu penguraian yaitu gula, protein, lemak, hemiselulosa, dan lignin (Wahyuni,

2011). Proses pembuatan biogas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu C/N

rasio, suhu, derajat keasaman (pH), dan aktivitas mikroorganisme. C/N rasio

digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi mikroorganisme untuk

melakukan aktivitasnya dalam merombak substrat. Karbon digunakan sebagai

sumber energi dan nitrogen untuk membangun struktur sel mikroorganisme.

Perbedaan kandungan C dan N akan menentukan kelangsungan proses fermentasi

yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas biogas yang dihasilkan.
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Usaha-usaha penghematan dan penganekaragaman pemakaian energi yang

ditunjang dengan regulasi dan partipasi dari semua elemen bangsa, diharapkan

mampu menjawab tantangan kelangkaan energi di masa yang akan datang. Oleh

karena itu diperlukan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang berasal dari

sumber non fosil seperti sampah perkotaan, kotoran ternak, limbah pertanian dan

sumber biomassa lainnya sebagai sumber energi alternatif ataupun sebagai

penghematan penggunaan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi.

Penanganan, pencegahan dan pemanfaatan kotoran ternak serta limbah organik

yang perlu diterapkan agar limbah yang mengganggu, menyebabkan polusi udara

dan pencemaran lingkungan dapat di atasi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut

perlu dikenalkan dan diterapkan suatu teknologi untuk mengatasi limbah-limbah

tersebut dengan cara mendaur ulang menjadi yang bernilai guna tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diketahui bahwa energi terbarukan

dapat diperoleh dengan memanfaatan limbah lingkungan dari produktivitas biogas

terhadap pengaruh pH dan C/N dengan penambahan feses sapi dan eceng gondok

(Eicchornia crassipes) pada level berbeda. Beberapa komponen yang perlu

diamati pada proses pembetukan biogas antara lain lama nyala api, tingkat

keasaman pH, kandungan C-organik, nitrogen, C/N dan menghasilkan temperatur

yang mendekati kriteria biogas yang dihasilkan.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level terhadap produksi biogas

terbaik dari pemanfaatan limbah feses sapi dan eceng gondok terhadap lama nyala

api, pH awal, pH akhir, C-organik, Nitrogen dan C/N.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan kontribusi bagi civitas akademik dan pemerintah daerah bahwa

energi terbarukan dapat diperoleh dengan memanfaatkan limbah feses sapi

dan gulma eceng gondok untuk menunjang energi terbarukan.

2. Memberikan informasi bahwa limbah feses sapi dan eceng gondok dapat

dimanfaatkan sebagai penghasil biogas.

1.4. Hipotesis Penelitian

Perbandingan komposisi biogas feses sapi dan eceng gondok diharapkan

dapat meningkatkan kualitas biogas yang lebih baik dilihat dari lama nyala api,

pH awal, pH akhir, kandungan C-organik, nitrogen, C/N dan menghasilkan

temperatur yang mendekati kriteria biogas yang dihasilkan.


