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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Energi merupakan komponen penting yang digunakan manusia dalam menunjang 

aktivitasnya.  Kelangkaan energi merupakan salah satu permasalahan yang 

menjadi topik utama saat ini, karena sebagian besar kebutuhan energi dipasok dari 

bahan bakar fosil yang ketersediaannya semakin terbatas.  Peningkatan 

permintaan energi merupakan masalah yang timbul karena beberapa faktor, antara 

lain pertumbuhan populasi penduduk dan menipisnya sumber cadangan energi.  

 

Energi fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yang akan 

habis apabila terus-menerus dikonsumsi tanpa ditemukannya cadangan energi 

baru.  Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan 

pemanfaatan sumberdaya yang selama ini belum dikelola secara maksimal dalam 

bidang pertanian. Indonesia merupakan salah satu negara yang ketersediaan 

limbahnya berpotensi sebagai sumberdaya yang dapat digunakan untuk 

memproduksi energi alternatif, misalnya biogas.  Limbah pertanian dan sampah 

organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menghasilkan alternatif sumber 

energi terbarukan.
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Jumlah produksi jerami padi di Indonesia cukup besar, terutama di daerah yang 

lahan pertaniannya masih cukup luas.  Perbandingan antara bobot gabah yang 

dipanen dengan jerami padi (grain straw ratio) pada umumnya sekitar 2: 3. 

Produksi gabah nasional pada tahun 2005 sebesar 54 juta ton, hal tersebut 

menyatakan bahwa sekitar 80 juta ton jerami dihasilkan (Makarim, 2007).  

Keberadaan jerami padi belum banyak dimanfaatkan oleh petani, bahkan 

dianggap sebagai sisa tanaman yang mengganggu saat pengolahan tanah.  

Peningkatan pemanfaatan jerami perlu dilakukan, mengingat potensinya yang 

cukup besar selama padi (beras) masih menjadi salah satu makanan pokok 

manusia (Mediastika, 2007). 

 

Jerami padi merupakan salah satu limbah organik pertanian yang berpotensi 

sebagai bahan baku biogas.  Proses degradasi bahan organik yang mengandung 

lignoselulosa dapat dilakukan pretreatment bahan baku (Taherzadeh dan Karimi, 

2008).  Lignin merupakan komponen serat dari jerami yang sulit terdegradasi, 

sehingga perlu dilakukan pretreatment misalnya dengan perendaman dalam 

larutan soda api (Bjerre et al., 1996).  Soda api berperan dalam degradasi lignin 

sehingga jerami padi lebih mudah terurai oleh bakteri metan sehingga lebih cepat 

menghasilkan biogas.  Selain itu, penambahan ragi pada bahan baku dapat 

mempercepat proses hidrolisis, yaitu perombakan selulosa menjadi glukosa 

(Omojasola et al, 2008).  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai perendaman jerami 

dalam larutan soda api (NaOH) dan penambahan ragi (Saccharomyces cerevisiae) 
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perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap produksi biogas 

dari campuran kotoran sapi dan jerami. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman jerami 

dalam larutan soda api dan penambahan ragi (Saccharomyces cerevisiae) terhadap 

produksi biogas. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Informasi ilmiah mengenai produksi biogas dari campuran limbah jerami 

padi melalui perendaman dalam larutan soda api dan penambahan ragi 

(Saccharomyces cerevisiae). 

2. Informasi kepada masyarakat bahwa limbah  jerami padi memiliki potensi 

sebagai sumber penghasil energi. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Diduga lama perendaman jerami dalam larutan soda api dapat mempercepat 

degradasi lignin dengan berubahnya jerami utuh menjadi bubur jerami, selain itu 

penambahan ragi (Saccharomyces cerevisiae) dapat mempercepat proses 

perombakan selulosa menjadi glukosa pada tahap hidrolisis dalam proses 

pembentukan biogas. 


