
II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Gas-gas Rumah Kaca 

Gas rumah kaca atau biasa disingkat dengan GRK merupakan kumpulan gas-gas 

yang dianggap mampu meningkatkan potensi pemanasan global oleh para ilmuan 

di seluruh dunia.  Disebut GRK karena cara kerja gas-gas tersebut adalah seperti 

rumah kaca yang berfungsi menahan panas untuk keluar dari sistem sehingga 

mengakibatkan perubahan suhu Bumi (Jhamtani et.al, 2007).  Awalnya, sinar 

matahari masuk ke Bumi sebagai radiasi cahaya matahari dalam bentuk 

gelombang pendek dan berubah menjadi radiasi inframerah gelombang panjang.  

Gas-gas rumah kaca mampu meneruskan 90% radiasi matahari pada kisaran 

panjang gelombang tampak.   

Seluruh radiasi matahari yang masuk ke Bumi akan berubah menjadi radiasi 

gelombang panjang dalam bentuk inframerah.  Seluruh radiasi yang dipancarkan 

oleh benda-benda Bumi adalah radiasi inframerah.  Gas-gas rumah kaca dapat 

dimasuki oleh radiasi surya namun tidak mengijinkan radiasi inframerah untuk 

keluar.  Sebagai akibatnya, suhu Bumi akan mengalami peningkatan karena 

terakumulasinya energi radiasi di Bumi.  Bumi akan menyerap sebagian energi 

matahari dan memantulkan kembali sisanya.  GRK pada troposfer Bumi mampu 

memancarkan sebagian besar radiasi matahari namun juga mampu menahan 

radiasi inframerah yang terkandung dalam pantulan tersebut.  Akan tetapi ketika 
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GRK menyelimuti Bumi dengan kadar yang berlebihan, pantulan radiasi 

inframerah akan terperangkap di atmosfer sehingga suhu bumi meningkat lebih 

panas daripada suhu normal dalam jangka waktu yang lama (Cengel, 1997). 

IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) melaporkan bahwa Bumi 

mengalami kenaikan suhu sebesar 0,6°C pada abad ke-20 dibandingkan dengan 

suhu pada masa awal industrialisasi tahun 1750.  Suhu Bumi diperkirakan akan 

terus meningkat hingga 2°C pada tahun 2100 dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 0,1°C - 0,2 °C/dekade selama 5 dekade kedepan (IPCC, 1997).  Angka-

angka peningkatan suhu tersebut nampaknya merupakan perubahan yang kecil.  

Namun, perubahan kecil tersebut mulai menunjukkan dampak yang merugikan 

bagi kelanjutan hidup manusia. 

Pemanasan global memiliki dampak yang mengancam kehidupan  manusia dan 

dianggap sebagai permasalahan paling serius yang dihadapi oleh negara-negara di 

seluruh dunia.  Hal tersebut dikarenakan pemanasan global dapat mempengaruhi 

kondisi ekonomi, ketahanan, dan stabilitas suatu negara di masa mendatang.  

Dampak pemanasan global meliputi meningkatnya tinggi permukaan laut, 

mengubah kondisi habitat tanaman dan tumbuhan, menimbulkan ancaman 

bencana alam seperti tornado, banjir dan longsor serta mempengaruhi perubahan 

sistem iklim kompleks (Mc Carl, 2000, Kompas 2008, dan Agus, 2008). 

Gas-gas yang tergolong sebagai GRK adalah karbondioksida (CO2), metana 

(CH4), nitrogenoksida (N2O), hidroflorokarbon (HFC), perflorokarbon (PFC), dan 

sulfurheksaklorida (SF6).  Keenam GRK tersebut adalah gas-gas berdasarkan 

Protokol Kyoto yang dianggap bertanggung jawab dalam peningkatan pemanasan 
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global.  Gas-gas tersebut memiliki potensi pemanasan global yang diperhitungkan 

dalam potensi CO2 atau dikenal sebagai Global Warming Potential (GWP). GWP 

merupakan besaran efek radioaktif GRK apabila dibandingkan dengan CO2 

(Purwanta, 2009).  GWP menunjukkan sekian ton CO2 setara dengan satu ton 

GRK lainnya.  Metana (CH4) memiliki GWP 21 kali CO2, sedangkan nilai GWP 

untuk N2O, HFC, PFC dan SF6 berturut-turut adalah sebesar 310, 140-11.700, 

6500-9.200, dan 23.900 kali CO2 seperti ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Enam Jenis Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto 

No Gas Rumah Kaca (GRK) Potensi Pemanasan Global (GWP) 

1 Karbondioksida (CO2) 1 

2 Metana (CH4) 21 

3 Nitrogenoksida (N2O) 310 

4 Hidroflorokarbon (HFC) 140 – 11.700 

5 Perflorokarbon (PFC) 6500 – 9200  

6 Sulfurheksaklorida (SF6) 23.900 

Sumber: Handayani, 2008 

GRK berasal dari dua sumber utama yakni GRK yang terjadi secara alami dan 

GRK yang terjadi karena kegiatan manusia (anthropogenik).  Sumber GRK 

anthropogenik dipercaya sebagai penyebab utama pemanasan global.  Kegiatan 

manusia yang menimbulkan emisi GRK menurut laporan IPCC (IPCC Tehnical 

Paper 1, 1996) berasal dari 7 sektor, yakni dari sektor perumahan dan bangunan, 

transportasi, industri, energi, pertanian, kehutanan, dan limbah.  Sektor pertanian 

memberikan emisi  ≤ 1/5 dari total emisi global, dengan besar sumbangan emisi 

CH4 dan N2O sekitar 18 %.  Sedangkan sisanya, sektor energi, transportasi dll 

adalah sebesar 68%.  Upaya penurunan GRK dari sektor pertanian diharapkan 

mampu menurunkan emisi setara 1,2 – 3,2 Gt/C per tahun dengan berbagai upaya 

yang dilakukan. 
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Kegiatan  pertanian memberikan kontribusi emisi GRK yang besar dalam 

pemanasan global.  Lahan pertanian yang disirami dengan pupuk secara periodik 

menghasilkan emisi yang tidak sedikit jumlahnya.  Pupuk dan peternakan 

menyumbangkan emisi GRK sebesar 38% dan 31% dari total emisi sektor 

pertanian (Anonim, 2007).  Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari konsumsi 

sayuran dan daging, apalagi jumlah penduduk Bumi akan terus bertambah setiap 

tahunnya.  Artinya, lebih banyak pupuk dan daging yang akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka semakin tinggi pula tingkat emisi 

GRK di atmosfer kita.   

Emisi GRK yang dihasilkan oleh peternak susu dan daging diprediksikan akan 

meningkat hingga 60% pada tahun 2030.  Sapi dan kerbau mampu menghasilkan 

metana dari proses fermentasi di dalam pencernaan maupun dalam proses 

pembusukkan kotoran sapi.  Hal serupa juga diulas oleh FAO dalam laporannya 

yang berjudul Livestock’s Long shadow: Environmental Issues and Option (2006).  

FAO menyatakan bahwa pemanasan global oleh emisi GRK yang terjadi saat ini 

berasal dari sektor peternakan sebesar 18 %, dimana 9 % adalah  CO2 yang 

dihasilkan dari proses penggunaan lahan, 37 % adalah CH4 yang dihasilkan dari 

fermentasi pencernaan dan pembusukan kotoran, dan 65 %  N2O bersumber dari 

pupuk.  Angka ini lebih besar dari efek pemanasan global yang dihasikan oleh alat 

transportasi dunia digabungkan.  Hingga tercetuslah pemikiran untuk mengganti 

pola makan daging dengan pola makan vegetarian atau dengan kata lain berhenti 

makan daging. 

Ancaman besar yang datang dari sektor peternakan perlu diantisipasi dengan baik.  

Sustainable agriculture menjadi solusi untuk  mengamankan zona pertanian 



9 
 

menjadi zona zero emition.  Antisipasi yang dapat dilakukan untuk mereduksi 

emisi GRK dari sektor pertanian dan peternakan adalah dengan menangkap GRK 

yang dihasilkan.  Metana adalah jenis rumah kaca yang banyak dihasilkan dari 

proses peternak sapi dan kerbau sehingga teknologi penangkapan metana ini 

diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya penurunan gas 

rumah kaca.  

2.2  Upaya-upaya Penurunan GRK 

Kepedulian terhadap  upaya penurunan GRK di dunia diawali oleh organisasi 

asuhan PBB, Badan Meteorologi Dunia atau WMO (World Metrorological 

Organization).  WMO  mengadakan Konferensi Iklim Dunia yang pertama pada 

tahun 1979 ( Fralinda, 2011).  Bukti-bukti ilmiah yang berhubungan antara 

pengaruh kegiatan manusia dan sistem iklim diperlihatkan pada konferensi 

tersebut.  Pertemuan tersebut melahirkan sebuah kesimpulan yang menyatakan 

bahwa kegiatan manusia yang meningkatkan konsentrasi GRK mampu menaikkan 

suhu Bumi dan menyebabkan global warming. 

Tahun 1985, WMO bekerja sama dengan Program Lingkungan PBB (UNEP- 

United Nation Environment Programme) melakukan pertemuan di Austria untuk 

melihat dampak karbondioksida dan GRK terhadap iklim.  Akhirnya, mereka 

menyadari diperlukan antisipasi terhadap bahaya peningkatan konsentrasi GRK 

bagi kehidupan manusia dengan membentuk IPCC (Intergovernmental Panel of 

Climate Change) pada tahun 1988 (Wardhana, 2007).  IPCC terdiri dari 1300 

ilmuan terbaik dari seluruh dunia bertugas menyediakan data terkini yang 
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berkaitan dengan isu perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan, serta strategi 

pencegahan dan adaptasi pemanasan global.   

Selain itu, INC (Intergovernmental Negotiating Committee) dibentuk melalui 

majelis umum PBB pada tahun 1990 untuk merundingkan sebuah pertemuan 

mengenai perubahan iklim.  Pertemuan diwujudkan dalam Konvensi Kerangka 

Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC-United Nation Framework 

Convention on Climate Change) pada tahun 1992 yang juga merupakan salah satu 

keputusan penting dari Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de 

Janerio, Brazil.  Dua butir ketetapan yang diambil adalah 1) Sasaran menstabilkan 

GRK pada tingkat tertentu dari kegiatan manusia dan 2) Emisi harus ditekan ke 

tingkat emisi tahun 1990 (Handayani, 2008).  Tujuan utama UNFCCC adalah 

untuk  menstabilkan kembali konsentrasi GRK di lapisan udara pada tingkat yang 

tidak membahayakan sistem iklim global. 

INC mengadakan COP (Conference of Parties) ke-3 pada Desember 1997 di 

Kyoto, Jepang.  Konferensi tersebut melahirkan kesepakatan yang mengatur 

usaha-usaha penurunan emisi GRK oleh negara maju, secara individu atau 

bersama-sama.  Kesepakatan tersebut bernama Protokol Kyoto yang merupakan 

sarana teknis untuk mencapai tujuan Konvensi Perubahan Iklim.  Sasaran protokol 

ini adalah untuk melakukan reduksi GRK sebesar 5% dibawah level tahun 1990 

dalam periode 2008 – 2012 (Pasal ke-3 (1) Kyoto Protocol, 1998). 

Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap bahaya peningkatan GRK dengan 

turut berperan aktif dalam menghadiri berbagai konvensi internasional.  Tahun 

2007 Indonesia dipercaya untuk menggelar ajang pertemuan internasional 
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UNFCC, yakni COP (Conference of Parties)  ke-13 di Bali.  Pertemuan tersebut 

menghasilkan kesepakatan Bali Action Plan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah 

Indonesia dengan mengeluarkan Perpres No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (terdiri dari 12 pasal).  Di dalam 

peraturan tersebut presiden menginstruksikan setiap kepala daerah untuk 

menurunkan emisi GRK di daerah masing-masing sesuai potensi penurunan yang 

memungkinkan.   

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa kesepakatan konvensi internasional 

seperti Amandemen Kopenhagen, Protokol Montreal, Amandemen Beijing, 

Protokol Kyoto, Konvensi Wina, dan UNFCCC (Unit Ozon Nasional, 2007).  

Menindaklanjuti segala kesepakatan internasional tersebut, Presiden Indonesia 

berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dalam pertemuan G-20 di Pittsburg 

yakni sebesar 26 % menggunakan usaha nasional dan mencapai 41 % dengan 

bantuan internasional.  Alokasi penurunan GRK dititikberatkan pada 5 sektor 

utama yakni kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, 

industri, dan limbah (Tabel 2). 

Tabel 2. Alokasi Penurunan GRK Nasional Tahun 2020 

Sektor Target Penurunan (Gton CO2 e) 

26 % 41% 

Kehutanan dan lahan gambut 0.672 1.039 

Pertanian 0.008 0.011 

Energi dan transportasi 0.036 0.056 

Industri 0.001 0.005 

Limbah 0.048 0.078 

Total 0.767 1.189 

Sumber : Murniningtyas, 2011 
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2.3 Mitigasi dan Adaptasi GRK di Provinsi Lampung 

Definisi mitigasi menurut Perpres No.71 Th. 2011 adalah “usaha pengendalian 

untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat 

menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber 

emisi”. Mitigasi di tingkat daerah mutlak diperlukan untuk mencegah 

meningkatnya dampak buruk pemanasan global.  Pemerintahan daerah Lampung 

melalui Peraturan Gubernur Lampung No.14 tahun 2011 tentang Perlindungan 

Lapisan Ozon Provinsi Lampung telah menyatakan kesediaan daerah untuk 

membantu mengoptimalkan upaya pemerintah nasional untuk menurunkan emisi 

GRK. 

Adaptasi merupakan upaya penyesuaian diri terhadap akibat peningkatan GRK 

berupa perubahan iklim dan pemanasan global.  Upaya adaptasi dilakukan di 

berbagai aspek kehidupan.  Sektor utama adaptasi ada pada sektor kebencanaan 

dan kesehatan karena sektor ini dianggap vital. Contoh upaya adaptasi yakni 

perencanaan SDA dalam hal pengelolaan dan penghematan air dan pertanian. 

Atau  juga dalam hal penyesuaian aspek ekonomi terhadap dampak negatif 

pemanasan global.   

2.4 Reduksi GRK Melalui Pemanfaatan Biogas 

Salah satu solusi yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai upaya 

penurunan GRK adalah dengan melakukan penangkapan gas metana atau methane 

trapping.  Lebih lanjut, teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi biogas.  

Biogas adalah produk dari proses fermentasi dan degradasi bahan-bahan organik 

pada kondisi anaerobik atau tanpa oksigen.  Proses tersebut dibantu oleh bakteri 
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metanogen yang akan memproduksi gas metana (Kossmann, 2000).  Biogas 

merupakan sumber energi baru terbarukan.yang dianggap unggul untuk 

menggantikan bahan bakar fossil oleh Haryati (2006) dan dipertimbangkan 

sebagai salah satu pemecahan masalah untuk fenomena peningkatan emisi GRK 

di dunia (Bird dan Sumner, 2011).  Biogas dapat dihasilkan dari limbah kotoran 

hewan, limbah cair industri serta limbah padat perkotaan. 

Tabel 3. Komposisi Biogas Menurut Beberapa Sumber 

No Gas  Haryati 

% (2006) 

Wahyuni 

% (2011) 

Isdiyanto

% (2009) 

1 Metana (CH4) 65,7 65-75 58,8 

2 Karbondioksida (CO2) 27,0 25-30 30,2 

3 Nitrogen (N2) 2,3 >1 5,6 

4 Hidrogen (H2) - >1 - 

5 Karbon Monoksida (CO) - - - 

6 Hidrogen Sulfida (H2S) - >1 605 ppm 

 

Komponen utama biogas adalah metana dan karbondioksida.  Setiap tahun 

diperkirakan sekitar 590-880 juta ton metana dilepaskan ke atmosfer dari hasil 

aktivitas mikroba (Kossmann, 2000).  Menurut Haryati (2006), kandungan metana 

pada biogas dari kotoran sapi adalah sebanyak 65,7 %, sedangkan menurut 

Isdiyanto et.al kandungan metana pada biogas adalah sebesar 58,8%.  Komposisi 

terbesar kedua setelah metana adalah karbondioksida yakni sebesar 27-30%.  

Komposisi biogas dari beberapa sumber pustaka disajikan dalam Tabel 3. 

Produksi biogas dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni keasaman bahan organik 

(PH), jumlah bahan organik (feed), jumlah bakteri fermentasi, lama waktu tinggal 

(HRT) serta suhu reaktor (Cahyani, 2011).  Penelitian Costa (2011) menunjukkan 

bahwa produksi biogas maksimum berlangsung pada suhu 38˚C.  Setiap kenaikan 

suhu 2˚C produksi biogas akan meningkat sebanyak 3,1 %. 
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2.4.1  Keunggulan Biogas 

Setiap orang memerlukan energi (bahan bakar) untuk dapat memenuhi kebutuhan 

dasar mereka (memasak, penerangan, transportasi dan sebagainya).  

Perkembangan energi yang berkelanjutan (sustainable) diperlukan demi 

tercapainya ketahanan energi, namun tetap memberikan efek positif terhadap 

lingkungan.  Biogas dapat menjadi jawaban akan permasalahan krisis energi dan 

penyelamatan lingkungan mengingat biogas mampu menyediakan energi baru 

terbarukan yang tidak akan habis digunakan. 

Laporan IPCC keempat (The IPCC Fourth Assesment Report) menyatakan bahwa 

bahan bakar fossil memasok 85 % dari total persediaan bahan bakar di dunia pada 

tahun 2004 dan 2008.  Pembakaran bahan bakar fosil tersebut menyumbangkan 

56,6 % dari total GRK antropogenik di seluruh dunia (Moowaw, et al, 2011).  

Berbeda dengan bahan bakar fosil, bahan bakar terbarukan seperti biogas hanya 

menyumbang sedikit sekali bahkan nol emisi CO2. 

Teknologi biogas telah berkembang dengan baik untuk dapat diaplikasikan dan 

tergolong sederhana untuk dapat ditiru oleh masyarakat luas.  Biogas memiliki 

tekanan gas yang tergolong rendah sehingga tidak akan meledak seperti halnya 

gas cair petroleum (LPG).  Selain itu, biogas tidak menimbulkan asap (smokeless), 

hal ini membuat biogas menjadi lebih menyehatkan bagi ibu-ibu yang melakukan 

kegiatan masak-memasak setiap harinya bila dibandingkan dengan penggunaan 

kayu bakar.   

Biogas merupakan sumber bahan bakar alternatif yang sangat tepat untuk 

menggantikan LPG atau minyak tanah.  Masyarakat akan mendapatkan dua 



15 
 

keuntungan dengan menggunakan biogas, yakni mereka akan memiliki sumber 

energi sendiri (mandiri) dan penghematan uang belanja karena tidak perlu lagi 

membeli bahan bakar fosil yang harganya terus meningkat.  Lebih jauh, 

keuntungan secara tidak langsung juga terjadi ketika biogas dibakar untuk 

memasak maka GRK berupa metana tidak akan mengotori atmosfer.  Selain itu 

juga terdapat penyimpanan GRK dari subtitusi LPG/minyak tanah yang tidak 

digunakan (Pathak, 2008). 

Nilai tambah kotoran sapi akan semakin meningkat ketika digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan biogas.  Selama ini, kotoran sapi hanya menimbulkan 

masalah lingkungan karena baunya yang tidak sedap sehingga mengganggu 

kenyamanan masyarakat.  Pemanfaatan kotoran sapi hanya sebatas sebagai  pupuk 

organik.  Akan tetapi, teknologi biogas juga menghasilkan produk samping berupa 

ampas (slurry) atau kotoran tidak berbau yang juga dapat digunakan sebagai 

pupuk organik.  Penurunan nilai GRK juga terjadi ketika pupuk kimia disubtitusi 

dengan pupuk organik.  Pupuk kimia melepaskan emisi N2O saat digunakan di 

lahan pertanian.  N2O sangat berbahaya karena memiliki nilai potensi GRK 

sebesar 310 setara CO2 (Tabel 1). 

2.4.2 Tipe-Tipe Digester Biogas 

Digester atau reaktor merupakan wadah/lokasi utama terjadinya proses 

perombakan alami kotoran sapi yang dibantu oleh bakteri anaerobik untuk 

memproduksi biogas.  Digester dilindungi oleh sebuah penutup rapat impermeable 

untuk menangkap biogas yang dihasilkan.  Digester dirancang untuk membantu 

proses fermentasi bahan organik.  Jenis-jenis digester biogas yang berkembang 

saat ini sangat beragam.  Bentuk, ukuran dan sistem pengelolaan digester berbeda-
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beda disesuaikan dengan tujuan pemilik digester dan sumber bahan baku digester 

Klasifikasi paling utama dalam tujuan pengoperasian reaktor anaerobik adalah 

untuk mengubah padatan limbah menjadi biogas.  Manfaat pengolahan kotoran 

sapi pada digester anaerob menurut Burke (2001) adalah: 

 Menurunkan massa padatan terlarut 

 Mengurangi produksi bau (odor) yang dibuang ke lingkungan 

 Memproduksi efluen yang bersih sebagai kebutuhan air dan atau irigasi 

 Menghasilkan energi 

 Menghasilkan lingkungan yang bersih nonpatogen (eco-friendly) 

 Mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

2.4.2.1 Tipe Digester Berdasarkan Cara Pengisian 

Model pengisian material umpan ke dalam reaktor yang paling dikenal terbagi 

menjadi dua yaitu, model feeding continouse dan model feeding batch. 

Model feeding continouse merupakan model pengisian yang dilakukan secara 

kontinyu dalam periode waktu tertentu.  Kotoran atau limbah yang masuk sebagai 

influen akan sama dengan efluen yang dikeluarkan (first in – first out).  Limbah 

efluen secara periodik akan dikeluarkan (removed) dari reaktor.  Model ini 

biasanya digunakan oleh pengolahan limbah sistem CoLAR atau UASB karena 

beban polutan terbilang sangat tinggi.  Di beberapa tempat, pengisian umpan 

biogas menggunakan kotoran sapi juga telah memanfaatkan sistem ini.  Model 

feeding continouse tergolong lebih praktis dan efisien. 
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Model pemasukan feeding batch  adalah model pengumpanan yang dilakukan 

dengan memasukkan bahan organik ke dalam reaktor dan dilanjutkan dengan 

pemrosesan anaerobik dalam durasi waktu tertentu.  Reaktor ini membutuhkan 

bantuan starter berupa bakteri yang siap mencerna bahan organik.  Jika proses 

telah dianggap selesai maka tangki reaktor akan dikosongkan dan diisi kembali 

dengan limbah segar. 

2.4.2.2 Tipe Digester Berdasarkan Proses Menghasilkan Biogas 

Digester anaerobik telah berkembang sejak 50 tahun yang lalu.  Pengoperasian 

digester anaerobik telah menyebar di seluruh dunia.  Berikut ini adalah beberapa 

jenis digester yang telah dikembangkan dan digunakan menurut Burke, 2001. 

A. Fixed Film Reactor 

Fixed film reaktor merupakan reaktor yang terbuat dari film tipis permanen.  

Proses anaerobik yang terjadi dilakukan dengan kecepatan tinggi (high rate).  

High rate yang dimaksud adalah masa retensi hidrolik limbah di dalam reaktor 

anaerobik dilakukan lebih cepat dari 20 hari menjadi beberapa jam.  Berbagai 

macam biofilm digunakan untuk menahan bakteri sebagai pembawa (carier) 

substrat, bisa dalam bentuk manik plastik (plastic beads), pasir, atau media 

lainnya.   

Bakteri pengurai akan mengubah limbah menjadi gas dengan tanpa melakukan 

hidrolisis dan proses degradable lainnya.  Substrat dan padatan akan menempel 

pada biofilm atau media biomass lain dalam kondisi yang tidak terurai.   
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Gambar 1. Fixed Film Reactor 

Reaktor jenis fixed film reactor tidak cocok untuk pengolahan limbah kotoran sapi 

karena tidak mampu mendegradasi padatan terlarut menjadi gas secara sempurna.  

Padatan soluble dari kotoran sapi dapat dihilangkan oleh reaktor ini namun hanya 

fraksi energi yang dapat diperoleh. 

B. The Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) dan Baffled Reactor 

 

Digester yang saat ini digunakan secara luas oleh sektor perindustrian adalah 

reaktor jenis UASB atau reaktor upflow anaerobic sludge blanket.  Reaktor ini 

adalah jenis yang paling efektif dalam mendegradasi bahan organik soluble, 

seperti gula menjadi gas metana.   

 

 

 

 

  Baffled Reactor       UASB   

Gambar 2. Reaktor UASB dan Baffled Reactor 

Filter 
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C. Covered Lagoon Anaerobic Reactor (CoLAR) 

 

Anaerobic lagoon adalah digester berbentuk kolam besar yang tertutup.  Reaktor 

jenis ini biasanya digunakan untuk limbah cair industri dengan beban polutan 

tinggi setiap harinya.  Kolam ditutupi dengan plastik HDPE setebal 1 mm dan 

bersifat permanen.  Lubang efluen dan influen berada pada dua sisi yang 

berlainan.  Lagoon beroperasi pada suhu termofilik atau suhu bawah tanah yang 

dipengaruhi oleh cuaca. 

 

Gambar 3. Digester CoLAR 

Kecepatan produksi gas di dalam reaktor tergolong sangat lamban.  Keuntungan 

penggunaan reaktor sistem CoLAR adalah biaya pembangunannya yang tergolong 

murah. 

 

D. Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) 

 

Jenis reaktor anaerobik yang paling umum adalah completely stirred tank reactor 

atau CSTR. Sebagaian besar pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah cair 

industri menggunakan jenis reaktor ini untuk mengubah bahan organik limbah 

menjadi gas.  Digester CSTR adalah digester berupa tangki yang diberi pemanas 

dan pengaduk.   
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Gambar 4. Completely Stirred Tank Reactor 

Digester CSTR bekerja pada suhu mesofilik dengan pasokan energi yang cukup 

untuk meningkatkan suhu di dalam reaktor.  Biaya operasional penggunaan 

reaktor ini sangat mahal karena membutuhkan perawatan khusus. Lama tinggal 

bahan pada reaktor ini berkisar antara 10-20 hari.   

E. Plug Flow Digester 

 

Plug flow digester merupakan jenis reaktor yang paling sederhana dibandingkan 

dengan reaktor lainnya namun.  Namun, tingkat efisienreaktor ini lebih rendah dan 

menghasilkan gas yang juga lebih sedikit.  Reaktor ini dapat berbentuk horizontal 

maupun vertikal.   

 

 

 

Gambar 5. Plug Flow Digester 
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Secara periodik, substrat reaktor harus dikeluarkan dari dalam tangki reaktor.  

Reaktor harus dimatikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengosongan reaktor.  

Belum ada cara pengosongan yang lebih mudah daripada cara tersebut.  Plug flow 

digester dipanaskan menggunakan sistem pipa air panas dibawah reaktor.   

2.4.2.3 Digester Skala Rumah Tangga 

Digester skala rumah tangga menurut Kossman (2000) adalah Fixed-Dome Plant, 

Floating Drum-Plants, dan Ballon Plants. 

A. Fixed-Dome Plants 

Fixed-Dome Plants merupakan tipe digester biogas yang dibuat dengan konstruksi 

permanen menggunakan bahan semen, beton dan batu bata.  Rancang bangun 

reaktor ini sebagian besar terpendam di dalam tanah sehingga mampu melindungi 

digester dari bahaya kerusakan fisik dari luar dan tergolong aman bagi kehidupan 

bakteri pengurai di dalam tangki pengurai.  Suhu yang berfluktuasi akibat 

perubahan cuaca dan sinar matahari matahari mampu mempengaruhi kondisi 

bakteri perombak. 

Keuntungan dari penggunaan digester ini adalah kemampuannya bertahan selama 

lebih dari 20 tahun. Namun, biaya untuk membangun digester memang relatif 

lebih mahal.   Bentuk umum Fixed-Dome Plants dapat dilihat pada Gambar 10.  

Bagian-bagian utama dari digester Fixed-Dome Plants adalah sebuah lubang 

masukan, tangki pencerna kotoran sapi anaerob, ruang penyimpan gas (gas 

holder), lubang pengeluaran dan tempat penyimpan slurry (pupuk organik).  

Lokasi penyimpanan biogas menyatu dengan kotoran (sludge) yang akan 
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didegradasi oleh bakteri.  Pipa penyalur gas dipasang di bagian atas reaktor 

menuju kompor biogas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Fixed-Dome Plants: 1.Lubang inlet, 2. Digester, 3. Tanki pemindah 

slurry,  4. Gasholder, 5. Pipa penyalur gas, 6. Entry hatch, 7. Sludge, 8. Lubang 

outlet, 9. Lubang keluar ampas 10. Batas sludge-biogas (Sumber: Kossman, 2000) 

Digester fixed-dome Plants telah berkembang di seluruh dunia.  Negara asal 

pengguna digester ini adalah Cina.  Tipe digester fixed-dome plants yang 

berkembang saat ini sesuai dengan negara asal pengembangnya.  Fixed-dome 

plants asal Cina telah dibangun jutaan unit dan masih digunakan hingga saat ini.  

Konstruksi dari Cina berupa ruangan silinder yang sangat dalam menyerupai bola.   

Janata Model berasal dari India memiliki beberapa kekurangan karena mudah 

retak dibagian dalam.  Digester Janata tidak dibangun lagi sekarang namun 

digantikan dengan model yang lebih baiik yakni model Deenbandhu. Terakhir, 

tipe digester dari Tanzania bernama CAMARTEC model.  Konstruksi tipe ini 

berupa setengah bola dengan pondasi seperti cincin. 

B. Floating-Dome Plants 
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Floating Dome Plants atau reaktor kubah mengapung merupakan jenis digester 

yang berbentuk kubah silinder dengan sebuah ruang penampung gas yang mampu 

bergerak dan mengapung.  Digester terbuat dari bahan batu atau batu bata dengan 

tambahan semen untuk menghaluskan dinding.  Ruang penampung gas 

menggunakan drum dengan tebal 2,5 mm.  Drum harus diberi perlindungan 

tambahan untuk mencegah korosi yakni berupa lapisan cat minyak, cat sintetik 

atau cat aspal.  Pelapisan cat pada drum diperbaharui setiap bulan untuk 

mendapatkan hasil yang baik.  Rancangan Floating Dome Plants dapat dilihat 

pada Gambar 7 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Floating-Dome Plants. 1. Kolam pengadukan bahan,. 11. Pipa inlet,  

2. Reaktor anaerobik, 3. Penampung gas, 31. Atap, 4. Slurry, 5. Pipa penyalur 

(Kossman, 2000) 

Pelapisan warna hitam dan merah akan memberikan hasil produksi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan warna putih karena produksi biogas dipengaruhi oleh 

radiasi sinar matahari.  Penambahan sebuah atap untuk melindungi drum dari air 

hujan dan cahaya matahari sangat disarankan.  Penggunaan drum sebagai 
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penampung gas memang tergolong merugikan karena ancaman pengkaratan 

logam.  Penggantian drum besi dengan drum plastik/fiber dapat dilakukan namun, 

biaya operasional tergolong lebih mahal.   

Digester jenis Floating-Dome Plants banyak dibangun dan digunakan di India.  

Digester ini memiliki beberapa model yang banyak berkembang.  Model KVIC 

merupakan model tertua yang berkembang di India disusul dengan digester model 

Pragati yang berbentuk setengah bola, dan model Ganesh berbahan besi dan fiber.  

Model yang memberikan performa terbaik didapatkan dari model Borda yang 

memberikan produk gas yang stabil dan umur digester lebih lama. 

C. Baloon Plants (Plastic Tunnel) 

Baloon Plant merupakan jenis digester kantung berbahan plastik berbentuk balon 

silinder yang digunakan pada bagian reaktor dan penampung gas.  Lubang 

masukan inlet dan outlet berada pada kedua ujung plastik.  Sedikit berbeda dengan 

tipe digester lainnya, kantung penampung gas dibuat secara terpisah dengan 

reaktor anaerobik.  Biogas yang dihasilkan akan disalurkan menuju kantung 

penampungan gas dan kompor biogas dibantu dengan selang plastik atau pipa 

PVC.   

 

 

Gambar 8. Digester Jenis Baloon Plants (Musanif, 2008) 



25 
 

Digester biogas jenis Baloon Plants banyak digunakan di Indonesia (Gambar 8).  

Tekanan pada digester dapat ditingkatkan dengan meletakkan pemberat di atas 

plastik.  Klep pengaman dibutuhkan ketika tekanan gas melebihi batas yang 

mampu ditampung oleh penampung gas.  Klep pengaman sederhana dapat 

dibangun dengan memberikan air pada sebuah botol atau kaleng yang saling 

berhubungan dengan penampung gas.   

Digester jenis Baloon Plants memiliki beberapa keuntungan diantaranya: biaya 

pembangunan relatif lebih murah dari digester jenis lain, pembuatan lebih cepat 

dan mudah ditiru, serta perawatan dan pembersihan yang relatif lebih mudah. 

Namun, digester ini juga memiliki kelemahan yakni umur pemakaian yang lebih 

singkat yakni 2-4 tahun, tekanan rendah memungkinkan tambahan pompa penarik 

gas, dan lebih mudah rusak. 

2.4.3  Proses Produksi Biogas 

Proses produksi biogas dibantu oleh berbagai kelompok mikroba yang berasal dari 

berbagai jenis bakteri kompleks.  Proses pencernaan anaerobik di dalam reaktor 

biogas biasanya terbagi dalam tiga tahap yakni tahap hidrolisis, tahap 

acidogenesis dan acetogenesis, serta tahap metanogenesis (Kossman, 2000; 

Handayani, 2008; dan Wahyuni 2011 ).  Proses pencernaan anaerobik dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

2.4.3.1 Tahap Hidrolisis 

Hidrolisis adalah pemisahan (lysis) suatu senyawa organik yang dibantu oleh air 

(hydro).  Tahap pertama dalam proses degradasi anaerob adalah proses hidrolisis 
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enzimatik yakni proses perombakan bahan organik menjadi senyawa yang lebih 

sederhana dengan bantuan enzim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tahapan Proses Pencernaan Anaerobik 

Bahan organik kompleks 

(Karbohidrat, Protein, dan Lemak) 

Monosakarida, 

Asam amino 

 

Bakteri 

Fermentasi 

Tahap Hidrolisis 

Bakteri 

Acetogenik 

H2 + CO2 Asam propionat 

Asam butirat 

Asam laktat 

Alkohol 

H2 + CO2 Asam asetat 

Tahap Acidogenesis 

dan Acetogenesis 

Asam asetat 

Bakteri 

Metanogenik 

CH4 + CO2 

Tahap Metanogenesis 

Sumber: Wahyuni, 2011 

Asam lemak 

Alkohol 

Asam Volatil 
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Enzim-enzim yang melakukan proses hidrolisis adalah enzim selulase, amilase, 

protase, dan lipase.  Enzim tersebut akan menyederhanakan tiga bahan organik 

utama yang terkandung di dalam limbah yakni protein, lemak dan karbohidrat.  

Ketiga polimer akan disederhanakan menjadi monomer-monomernya.  Lemak 

diubah menjadi gliserol dan asam lemak berantai panjang, protein disederhanakan 

menjadi peptida dan asam amino, sedangkan karbohidrat menjadi monosakarida.   

Proses hidrolisis karbohidrat, protein, dan lemak mampu memproduksi metana 

secara langsung sebelum dibantu oleh tahapan metanogenesis.  Metana yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh substrat yang dikandung.  Karbohidrat mampu 

menghasilkan metana 50:50 terhadap karbondioksida, protein menghasilkan 

metana dengan perbandingan 55:45, sedangkan lemak menghasilkan metana 

dengan perbandingan 40:17.  Reaksi lebih lanjut ditampilkan pada persamaan 

berikut: 

a) Karbohidrat (50:50) 

   CnHn-2On-1  +  nH2O      0,5nCH4+ 0,5 nCO2      ..............  (1) 

b) Protein (55:45) 

C10H20O6N2  +  3H2O   5,5CH4  +  4,5CO2  +  2NH3    ....(2) 

c) Lemak (40:17) 

C54H106O6  +  26H2O  40CH4  +  17CO2        ...................(3) 

2.4.3.2 Tahapan Acidogenesis dan Acetogenesis 

Bakteri asam berperan dalam tahapan acidogenesis.  Bakteri ini merombak bahan 

yang telah didegradasi pada tahapan hidrolisis menjadi berbagai produk akhir 
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berupa asam-asam format seperti asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam 

laktat, serta alkohol. 

Contoh reaksi perombakan glukosa; 

C6H12O6   CH3COOH (Asam asetat)     .................................(4) 

C6H12O6   CH3CH2COOH + 2CO2 +2H2 (Asam butirat)   ....(5) 

C6H12O6   CH3CH2COOH  +  2CO2  (Asam propionat)     ....(6) 

C6H12O6   2CH3COOH (Asam Laktat)     ..............................(7) 

Asetat, format, metanol dan metilamin dapat langsung diubah menjadi metana 

melalui bantuan bakteri pembentuk metana (methane-forming bacteria) dalam 

proses metanogenesis.  Namun, bahan-bahan seperti etanol, butirat, dan propionat 

memerlukan fermentasi lanjutan melalui tahapan acetogenesis.  Pada tahapan 

acetogenesis bahan-bahan tersebut diubah menjadi menjadi asam asetat 

(CH3COOH), hidrogen (H2), dan karbondioksida (CO2) yang dibantu oleh bakteri 

pembentuk asetat (Gerardi, 2003). 

2.4.3.3 Tahapan Metanogenesis 

Tahap metanogenesis merupakan fase akhir dari proses pencernaan anaerobik. 

Produk utama proses metanogenesis adalah metana yang dihasilkan dari 

perombakan asam asetat, gas hidrogen, dan karbondioksida. Chernicharo (2007) 

menyatakan bahwa kelompok mikroorganisme pengurai pada proses 

metanogenesis terbagi menjadi dua berdasarkan pada substrat yang diuraikan.   
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Dua kelompok mikroorganisme tersebut adalah : 

 Mikroorganisme pengurai asetat (aceticlastic methanogens) 

 Mikroorganisme pengurai hidrogen (hydrogenothropic methanogens) 

Kelompok pertama, aceticlastic methanogens, merupakan kumpulan 

mikroorganisme yang menggunakan bahan asetat dan alkohol menjadi metana.  

Kelompok ini bertanggung jawab atas 60-70 % dari total metana yang dihasilkan.  

Mikroorganisme yang tergolong dalam kelompok aceticlastic methanogens adalah 

bakteri Methanosarcina dan bakteri Methanosaeta.  

Aceticlastic Methanogens : 

CH3COOH     CH4 + CO2                    .......................(8) 

CH3CH2COOH  +  ½ H2O   7/4 CH4 + CO2            .......................(9) 

Kelompok kedua, hydrogenothropic methanogens, menggunakan hidrogen 

sebagai substrat utama penghasil metana.  Jenis mikroorganisme pengurai 

hidrogen yang paling sering ditemukan adalah Methanobacterium, 

Methanispirillum, dan Methanobrevibacter. 

Hydrogenothropic Methanogens : 

4H2  +  CO2    CH4  +  2H2O............................................(10) 

2.4.4 Kondisi yang Mempengaruhi  

2.4.5 Digester Anaerob 

Kecepatan produksi biogas sangat bergantung pada kondisi digester anaerob.  

Digester anaerob mampu bekerja pada kondisi tertentu, dimana kondisi tersebut 

sangat berpengaruh sensitif terhadap tumbuh kembang bakteri-bakteri pembentuk 

metana.  Kehidupan bakteri di dalam reaktor sangat dipengaruhi oleh suhu, 
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keasaman (PH), alkalinitas, serta karakteristik kotoran sapi sebagai bahan 

masukan.   

2.4.4.1 Alkalinitas dan Derajat Keasaman (PH) 

Alkalinitas penting dalam mengontrol tingkat PH yang sesuai.  Alkalinitas 

berperan sebagai zat penyangga (buffer) yang mencegah terjadinya perubahan PH 

yang ekstrem.   Aktivitas enzimatik di dalam reaktor anaerobik sangat dipengaruhi 

oleh kondisi keasaman (PH), dimana mikroorganisme pendekomposisi bahan 

organik akan mampu hidup pada rentang PH tertentu.  Aktivitas enzim pada 

bakteri pembentuk asam-asam bekerja pada kondisi masam, > 5 (Gerardi, 2003).   

Kondisi PH berangsur-angsur akan mengalami penetralan sejalan dengan 

bertambahnya masa waktu hidrolik di dalam reaktor.  PH di dalam reaktor 

anaerobik berkurang dengan bertambahnya produksi asam-asam volatil.  Bakteri 

penghasil metana akan mengonsumsi asam volatil sehingga alkalinitas dihasilkan 

melalui konversi asam volatil menjadi metana dan karbondioksida.  Banyaknya 

karbondioksida mampu mempengaruhi alkalinitas.   

Tabel 4.  Jenis-jenis Bakteri Sesuai Kondisi Keasaman 

No Genus PH 

1 Methanosphaera 6.8 

2 Methanothermus 6.5 

3 Methanogenium 7.0 

4 Methanolacinia 6.6–7.2 

5 Methanomicrobium 6.1–6.9 

6 Methanospirillium 7.0–7.5 

7 Methanococcoides 7.0–7.5 

8 Methanohalobium 6.5–7.5 

9 Methanolobus 6.5–6.8 

10 Methanothrix 7.1–7.8 

Sumber : Gerardi (2003) 
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Alkalinitas mampu menetralkan PH didalam reaktor.  Bakteri pembentuk metana 

akan bekerja pada PH 6,8 - 7,8.  Kondisi keasaman yang sesuai dengan 10 jenis 

bakteri pembentuk metana ditampilkan pada Tabel 4. 

Pelepasan karbondioksida mampu menghasilkan asam karbonat, bikarbonat alkali 

dan karbonat alkali.  Pelepasan amonia akan menghasilkan ion amonia.  Berikut 

reaksi ionisasi karbondioksida dan amonia yang terjadi: 

CO2+ H2O  ↔H2CO3  ↔  H
+
 + HCO3

-
  ↔  H

+
 + CO3

-2
          ............................(11) 

NH3 + H
+
  ↔  NH4

+  
.............................................................................(12) 

2.4.4.2 Temperatur 

Keberhasilan tingkat produktivitas biogas salah satunya ditentukan oleh faktor 

suhu.  Suhu menjadi satu kunci penting pada digester anaerob karena suhu dapat 

mempengaruhi aktivitas mikroorganisme.  Bakteri pengurai bahan organik mampu 

hidup dan berkembang pada berbagai rentang suhu  Secara umum, bakteri 

dekomposisi bahan organik bekerja pada suhu 0˚C hingga 69˚C.   Namun, pada 

suhu dibawah 16˚C reaksi berjalan sangat lamban.  Costa (2011) menyimpulkan 

dalam penelitiannya bahwa suhu paling optimal dalam proses produksi biogas tipe 

horizontal terjadi pada suhu 35˚C dengan bantuan pengadukan pada digester.  

Tidak jauh berbeda, Isdiyanto dkk (2009) menyatakan bahwa suhu optimal 

produksi biogas berlangsung pada suhu 30˚C – 35 ˚C.  Tabel 5 menunjukkan 

tingkat produksi metana pada rentang suhu tertentu. 
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Tabel 5. Rentang Suhu Terhadap Produksi Metana 

No Temperatur (˚C) Produksi Metana 

1 35 Optimum 

2 32-34 Minimum 

3 21-31 Sedikit, digester mulai menjadi masam 

4 <21 Nol, digester telah masam 

Sumber : Gerardi (2003) 

Gerardi (2003) membagi kelompok bakteri menjadi empat sesuai dengan 

kemampuannya berkembang dalam rentang suhu tertentu (Tabel 6).  Keempat 

kelompok tersebut adalah Psikofilik, Mesofilik, Thermofilik, dan 

Hiperthermofilik.   

Tabel 6.  Macam Suhu Sesuai Jenis Bakteri Pembentuk Metana 

No Grup Bakteri Rentang suhu (˚C) 

1 Psikofilik 5-25 

2 Mesofilik 30-35 

3 Thermofilik 50-60 

4 Hiperthermofilik >65 

Sumber : Gerardi (2003)  

Sebagian besar bakteri penghasil metana bekerja pada dua rentang suhu yakni, 

mesofilik (30˚C-35˚C) dan thermofilik (50˚C-60˚C).  Sejumlah bakteri mampu 

hidup pada kondisi psikofilik (5˚C - 25˚C) dan hiperthermofilik ( >65˚C), namun 

laju reaksi yang terjadi sangat lamban bahkan nol.  Suhu paling baik bagi 

perkembangan bakteri penghasil metana berada pada suhu mesofilik, dimana 

memberikan keuntungan yang positif bagi kondisi alam Lampung yang tropis. 

2.4.4.3 Waktu Tinggal Hidrolik (HRT) 

Sebagian besar sistem digester anaerobik dirancang untuk menahan limbah dalam 

masa waku yang ditentukan.  Lamanya waktu material limbah tersimpan di dalam 

reaktor disebut lama retensi hidrolik atau waktu tinggal hidrolik (HRT).  HRT 



33 
 

merupakan hasil pembagian antara volume tangki terhadap kecepatan aliran atau 

debit kotoran (massa per waktu) dalam satuan waktu (Burke, 2001).   

     
        

            
  .................................................................(13) 

Proses perubahan padatan terlarut menjadi gas dalam reaksi anaerobik sangat 

bergantung pada HRT.  Lamanya waktu retensi berpengaruh dalam banyaknya 

produksi metan yang dihasilkan.   

 

 

 

 

Gambar 10.  Hubungan Antara HRT, Suhu, dan TS 

Gambar 10 menunjukkan hubungan antara HRT, suhu dan total padatan (TS).  

Pada suhu mesofilik 30-35˚C,  waktu ideal yang dibutuhkan adalah selama 40-50 

hari.  Nilai TS yang direkomendasikan untuk memperoleh tingkat keberhasilan 

dekomposisi kotoran yang baik adalah 8%.   

2.4.4.4 Karakteristik Kotoran 

Karakteristik kotoran menjadi satu hal yang mempengaruhi produksi biogas 

karena jenis bahan yang terkandung di dalam kotoran akan mempengaruhi reaksi-

reaksi kimia yang terjadi di dalam reaktor anaerobik. Kandungan bahan organik 

utama pada limbah adalah karbohidrat, protein dan lemak.   
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Tabel 7.  Kandungan Kotoran Sapi 

No Komponen Persentase (%) 

1 Kadar air 70-80 

2 Hemiselulosa 20-30 

3 Selulosa 20-30 

4 Lignin 7 

6 Protein sederhana 12 

7 Lemak 3-5 

Sumber :  Dungait, 2010 

Menurut Dungait, 2010  kotoran sapi kering yang diberi pakan rumput (Lolium 

perenne) dan tanaman jagung (Z. mays) mengandung  20-30% hemiselulosa, 20-

30% selulosa, 7% lignin, 12% protein sederhana dan 3-5% lemak (Tabel 7).  

Karbohidrat, protein, dan lemak mampu menghasilkan metana dan 

karbondioksida dengan perbandingan 50:50, 55:45, dan 40:17.  Komposisi protein 

yang tinggi akan menghasilkan metana yang lebih besar. 

2.4.4.5 Total Solid dan Volatile Solid 

Produksi biogas pada proses perombakan bahan-bahan biologis secara anaerobik 

dipengaruhi oleh jumlah dan jenis material yang diumpankan ke dalam reaktor.  

Total Solid (TS) dan Volatile Solid (VS) merupakan parameter-parameter yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan produksi biogas dari suatu bahan.  Total 

solid (TS) mampu memberikan informasi mengenai jumlah materi padat yang 

terkandung dalam limbah/bahan organik selama proses digester terjadi, serta 

mengindikasikan laju penghancuran/pembusukan padatan limbah organik. 

Sedangkan Volatile Solid atau VS merupakan bagian padatan yang berubah 

menjadi fase gas (Saragih, 2010).   
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Tabel 8.  Produksi Biogas Dari Berbagai Jenis Material Limbah 

Bahan Organik Produksi biogas (m
3
/kg TS) 

Kotoran Sapi 0,2 - 0,5 

Kotoran Ayam 0,31 

Kotoran Itik 0.46 - 0.56 

Kotoran Domba 0.37 - 0.61 

Kotoran Babi 0,49-0,76 

Algae 0,32 

Sumber : National academy of science, 1977. 

Umumnya, produksi gas yang rendah akan diperoleh ketika limbah tidak dapat 

didekomposisi dengan baik (less biodegradable).  Asupan makanan dan kesehatan 

hewan ternak juga mampu mempengaruhi kualitas dan kuantitas kotoran, yang 

secara tidak langsung akan memperngaruhi kualitas biogas.  Produksi biogas 

maksimum dari limbah kotoran sapi sebanyak 0,5-0,6 m
3
/kg TS dapat dicapai jika 

material terdegradasi dengan sangat baik.  Seperti dapat dilihat pada Tabel 8, 

produksi biogas per kg kotoran kering (TS) sapi adalah sebesar 0,2 hingga 0,5 

m
3
/kg bahan kering (National academy of science, 1977). 

Tabel 9. Kaitan Produksi Biogas Terhadap Reduksi VS 

Beban VS Reduksi VS HRT Produksi Biogas 

Kg/m
3
/hari % Hari m

3
/hari 

1,17 22,8 50 0,22 

2,40 19,5 25 0,42 

3,76 14,4 17 0,52 

5,29 14,2 12 0,47 

Sumber : Mohanrao, 1974 

Dikutip dari National academy of science (1977), kualitas gas yang diproduksi 

juga dipengaruhi oleh jumlah material limbah yang diumpankan pada setiap unit 

digester dengan kapasitas tertentu (Loading rate).  Loading rate yang 

direkomendasikan adalah sebesar 0,48 – 1,6 kg per m
3
/hari dengan lama waktu 

retensi hidraulik (HRT) 30 – 90 hari.  Tabel 9 menunjukkan hasil produksi biogas 
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berbahan baku kotoran sapi pada digester skala laboratorium berkapasitas 1 m
3
 

dan volume penampung gas sebesar 0,69 m
3
.Peningkatan reduksi TS dengan 

loading rate yang rendah  membutuhkan waktu retensi yang lebih lama (50 hari), 

namun produksi biogas yang dihasilkan akan menjadi lebih kecil (0,22 m
3
/hari). 

2.4.4.6 COD 

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau 

miligram per lilter yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk mengoksidasi 

bahan organik.  Limbah organik akan dioksidasi oleh kalium bikromat (K2Cr2O7) 

sebagai sumber oksigen menjadi gas CO2 dan H2O serta sejumlah ion chrom.  

Nilai COD digunakan sebagai parameter tingkat pencemaran bahan organik 

(Nurhasanah, 2009). 

2.4.4.7 C/N Rasio 

Bakteri dan mikroba memerlukan unsur makro dan mikro seperti karbon,nitrogen, 

fosfor, sulfur serta unsur natrium, kalsium, magnesium, cobalt, dan zinkum, untuk 

melangsungkan kehidupannya.  Menurut Saragih (2010), bakteri yang berperan 

dalam proses anaerobik membutuhkan sumber nutrisi untuk tumbuh dan 

berkembang berupa karbon dan nitrogen.  Jika substrat memiliki kandungan 

nutrigen yang rendah, maka bakteri tidak akan dapat memproduksi enzim yang 

dibutuhkan untuk mensintesis senyawa karbon.  Namun sebaliknya, jika 

kandungan nitrogen terlalu banyak maka pertumbuhan bakteri akan terhambat. 

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan bakteri anaerob diperlukan rasio C:N 

berkisar antara 20:1 sampai 30:1. 
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Perbandingan C/N untuk masing-masing bahan organik akan mempengaruhi 

komposisi biogas yang dihasilkan.  Perbandingan C/N yang terlalu rendah akan 

menghasilkan biogas dengan kandungan CH4 rendah, CO2 tinggi, H2 rendah dan 

N2 tinggi.  Namun, perbandingan C/N yang terlalu tinggi akan menghasilkan 

biogas dengan kandungan CH4 rendah, CO2 tinggi, H2 tinggi dan N2 rendah.  

Perbandingan C/N yang seimbang mampu menghasilkan biogas dengan CH4 

tinggi, CO2 sedang, serta H2 dan N2 yang rendah (Yulistyawati, 2008).  Berikut 

Nilai C:N rasio dari berbagai jenis material organik kotoran hewan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rasio C/N Beberapa Kotoran Hewan 

Jenis Kotoran  C/N Ratio 

Manusia 8 

Kambing 12 

Domba 19 

Bebek 8 

Ayam 10 

Babi 18 

Sapi/Kerbau 24 

Gajah 43 

2.5  Potensi Biogas di Provinsi Lampung 

Lampung memiliki potensi yang besar dalam pengembangan biogas skala rumah 

tangga dengan bahan baku utama kotoran sapi.  Jumlah ternak sapi di Lampung 

setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, dapat dilihat 

pada Tabel 11.  Tabel 11 menunjukkan pada tahun 1999 total ternak sapi dan 

kerbau adalah sebesar 421.899 ekor, peningkatan sebesar 5,2% terjadi pada tahun 

2004 yakni sebanyak 444.049 ekor (BPS Lampung, 2012).  Hingga pada tahun 
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2008 peningkatan terjadi sebesar 9,3 % dan diperkirakan populasi sapi dan kerbau 

akan terus meningkat.  

Tabel 11.  Populasi Sapi dan Kerbau di Provinsi Lampung 

Tahun Sapi (ekor) Kerbau (ekor) Total (ekor) 

1999 372.001 49.898 421.899 

2000 372.021 49.988 422.009 

2001 373.534 50.012 423.546 

2002 381.934 50.095 432.029 

2003 387.350 52.351 439.701 

2004 391.846 52.203 444.049 

2005 417.129 49.219 466.348 

2006 401.636 36.408 438.044 

2007 410.169 38.991 449.160 

2008 425.526 40.016 465.542 

2009 463.032 423.46 505.378 

2010 496.066 429.83 539.049 

2011 742.776 331.24 775.900 

Sumber : BPS Lampung, 2012 

Seekor sapi dapat menghasilkan 15-30 kg kotoran basah setiap harinya 

(Prihandini, 2007), sumber lain menyatakan bahwa kotoran yang dihasilkan oleh 

seekor sapi/kerbau diperhitungkan sebanyak 8,2 % dari bobot sapi hidup 

(Kementrian LH, 2009).  Sedangkan, bobot sapi rata-rata pada kegiatan 

penggemukan sapi atau usaha sapi perah adalah seberat 350 kg/ekor.  Sehingga, 

dapat dibayangkan kotoran sapi yang akan dihasilkan ribuan ternak jumlahnya 

sangat melimpah.  Pemanfaatan kotoran limbah sapi dan kerbau harus dilakukan 

untuk mengurangi dampak negatif pencemaran limbah oleh kotoran sapi.  

2.6 Potensi Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

Penangkapan metana dengan teknologi biogas dan pemanfaatannya mampu 

menurunkan nilai emisi GRK.  Penurunan diperoleh dari berkurangnya emisi 

metana yang ditangkap dan dibakar sebagai bahan bakar.  Konsumen biogas tidak 
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perlu lagi membeli bahan bakar fossil yang ketika dibakar melepaskan emisi CO2.  

Secara tidak langsung emisi CO2 yang dilepaskan oleh bahan bakar fossil akan 

dikurangi melalui pemanfatan biogas.  

Sebuah reaktor biogas membutuhkan minimal 4 ekor sapi/kerbau untuk dapat 

mengisi reaktor biogas skala rumah tangga.  Air ditambahkan dalam proses 

pengadukan dengan perbandingan 1:1.  Perhitungan nilai GWP (Global Warming 

Mitigation Potential) secara keseluruhan melibatkan beberapa variabel dalam 

perhitungan, yakni variabel input, output, dan faktor konversi.  Variabel input 

yang digunakan dalam perhitungan adalah kotoran (dung) yang akan 

dikonversikan ke dalam perhitungan volume biogas dan ampas (slurry) yang 

dihasilkan.  Biogas akan menghasilkan hasil samping berupa ampas yang 

bermanfaat sebagai pupuk organik.  Penggunaannya mampu menurunkan emisi 

pembuatan pupuk kimia berupa CO2 dan N2O.  Ampas yang dihasilkan 

diasumsikan akan dihasilkan sama banyak dengan jumlah kotoran segar yang 

masuk.  Ampas (slurry) mengandung 1,4% N, 0,5 % P, dan 0,8 % K.   

Banyaknya N, P, K setara  pupuk organik diberikan dalam persamaan berikut: 

N (kg) = 1,4 %   x   Kotoran kering (kg)  .............................(14) 

P (kg) = 0,5 %   x   Kotoran kering (kg)  .............................(15) 

K (kg) = 0,8 %   x   Kotoran kering (kg)  .............................(16) 

Penggantian pupuk kimia dengan menggunaan ampas juga mampu menurunkan 

nilai emisi N2O dari kandungan N pupuk kimia.  Emisi CO2 dari penggunaan 

pupuk dihitung dengan mengalikan berat N, P,dan K dengan nilai emisi CO2 dan 

N2O sesuai pada Tabel 12. 
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Tabel 12.Koefisien Faktor Konversi dalam Perhitungan GWP Reaktor Biogas 

No Parameter Faktor konversi 

1.  Emisi CO2 dari pembakaran LPG (kg/kg)  2,912 
c
 

2.  Nilai kalor biogas (kcal/l) 4,81 
a
 

3.  Nilai kalor CH4 (kcal/l) 8,0 
a
 

4.  Densitas CH4 (kg/m
3
) 0,71 

a
 

5.  Nilai kalori LPG (kcal/kg) 11.256,61 
b
 

6.  Kadar N pada slurry (kg/kg kotoran kering) 0,014 
a
 

7.  Kadar P pada slurry (kg/kg kotoran kering) 0,011 
a
 

8.  Kadar K pada slurry (kg/kg kotoran kering) 0,008 
a
 

9.  Emisi CO2 dari produksi pupuk N (kg/kg) 1,3 
a
 

10.  Emisi CO2 dari produksi pupuk P (kg/kg) 0,2 
a
 

11.  Emisi CO2 dari produksi pupuk K (kg/kg) 0,2 
a
 

12.  Emisi N2O-N dari penggunaan pupuk N (kg/kg) 0,07 
a
 

13.  GWP CO2 (setara CO2/kg) 1 
d
 

14.  GWP CH4 (setara CO2/kg) 21 
d
 

15.  GWP NO2 (setara CO2/kg) 310 
d
 

Sumber =  a.Pathak, 2009;    

b. ESDM, 2011;  

c. Suhendi, 2009; 

d. Handayani, 2008. 

Biogas yang dihasilkan diasumsikan akan disubstitusi 100% dengan LPG.   LPG 

yang dapat dihemat dihitung menggunakan rumus berikut: 

          
﴾                                             

                  
    

  
 

        ....................(17) 

GWP dan kredit karbon dari reaktor biogas skala rumah tangga (per tahun) 

diperhitungkan dalam persamaan 1 berikut ini:  

GWP TOT ( kg CO2) = GWP CH4 + GWP LPG  + GWP Pupuk .................(18) 

GWP TOT =   Potensi reduksi global warming (kg CO2) 

GWP CH4 =   GWP reduksi emisi CH4 yang dibakar (kg CO2) 

=   (Persentase CH4  x Densitas CH4 (kg/l) x GWP CH4............(19) 

GWP LPG =   GWP reduksi emisi CO2 dari LPG tersimpan (kg CO2) 



41 
 

=   LPG (kg) x Emisi CO2 dari pembakaran LPG (kg/kg CO2)..(20) 

GWP Pupuk       =   GWP emisi reduksi CO2 dan N2O dari N, P, K (kg CO2) 

=   N kg x 1,3 kg CO2/kg + (P kg +K kg x 0,2 kg CO2/kg ) + 

     (Nkg x 0,07 kg CO2/kg) x GWP N2O....................................(21) 

GWP potensial Provinsi Lampung adalah potensi reduksi GRK ketika seluruh 

kotoran sapi/kerbau di Provinsi Lampung dikumpulkan untuk pengisian reaktor 

biogas skala rumah tangga.  Jumlah sapi dan kerbau di Provinsi Lampung 

ditunjukkan dalam Tabel 13. 

Tabel 13. Jumlah Sapi dan Kerbau di Provinsi Lampung, 2011. 

Tahun 2011 Sapi (ekor) Kerbau (ekor) Total (ekor) 

Jantan 242.367 7.994 250.361 

Betina 500.409 25.130 525.539 

Total 742.776 33.124 775.900 

Sumber : BPS Lampung, 2012 

Jumlah reaktor yang dapat dibangun dihitung dengan membagi total sapi dan 

kerbau dengan jumlah minimal sapi/kerbau yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

kotoran pada satu buah reaktor.  Jumlah minimal sapi/kerbau yang digunakan 

dalam sebuah reaktor adalah 4 ekor.  
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Jumlah reaktor dihitung dengan rumus: 

Jumlah Reaktor (unit)    = Total sapi dan kerbau (ekor)................................(22) 

     4 (ekor/unit) 

Jika penurunan emisi yang dihasilkan oleh satu buah reaktor biogas dikalikan 

dengan jumlah reaktor yang mampu dibangun akan didapatkan nilai GWP 

provinsi (GWP net), sebagai berikut: 

Nilai GWP net    =  Jumlah reaktor (unit) x GWP TOT  (ton CO2/unit)................(23
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