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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

 

Memasuki abad ke-21 energi menjadi persoalan yang sangat kritis di dunia 

(Sukmana dan Muljatiningrum, 2011). Peningkatan  permintaan  energi, 

menipisnya sumber cadangan  minyak  dunia, permasalahan emisi, serta 

peningkatan harga minyak dunia hingga mencapai 100 $ per barel, menjadi 

masalah yang serius yang menimpa banyak negara di dunia (Sarjono dan Ridlo, 

2013). Hal ini memberikan tekanan kepada negara-negara di dunia untuk mencari 

sumber energi alternatif atau sumber energi yang dapat diperbaharui. Berbagai 

upaya mencari energi alternatif berkembang di seluruh dunia guna menghemat 

cadangan energi fosil khususnya minyak bumi yang ada saat ini. Biogas 

merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan sebagai 

pengganti bahan bakar fosil (Haryati, 2006). Bahan umum yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku biogas adalah limbah yang mudah terurai (biodegradable). 

Limbah organik yang mudah terurai dapat diperoleh dari pertanian, perumahan-

perumahan, maupun peternakan.  

Manusia setiap harinya menghasilkan limbah dalam jumlah yang sangat 

besar. Limbah yang banyak dihasilkan adalah limbah-limbah organik yang 

merupakan sisa-sisa makanan, tumbuhan, proses produksi pertanian dan lain-lain. 
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Salah satu limbah yang kadang luput dari perhatian kita adalah limbah tandan 

kosong kelapa sawit yang jumlahnya cukup melimpah dikarenakan banyaknya 

perusahaan baik negeri atau pun swasta yang memiliki perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan  limbah  tandan kosong kelapa sawit bisa 

kita jumpai dalam jumlah yang cukup besar hampir di semua penjuru Indonesia. 

Dengan jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia yang sangat besar yaitu 

lebih dari 26 juta ton tandan buah segar (TBS) pada tahun 2012 dengan persentase  

rata-rata pertumbuhan mencapai 12% pertahun, maka limbah tandan kosong 

kelapa sawit yang memiliki persentase sebesar 22%-24% dari TBS memiliki 

potensi yang sangat besar untuk dikelola sebagai sumber energi alternatif (Dirjen 

Perkebunan, 2012). Dewasa ini pengelolaan limbah tandan kosong kelapa sawit 

antara lain dengan memanfaatkannya sebagai bahan pupuk kompos, bahan 

pembuatan bioetanol dan bahan penyerap air pada daerah dengan tekstur berpasir 

dan memiliki curah hujan rendah. Salah satu metoda lain pengelolaan limbah 

tandan kosong kelapa sawit ini adalah dengan mengolahnya menjadi bahan 

penghasil biogas melalui proses dry fermentation. Dry fermentation atau 

fermentasi kering adalah salah satu metoda pencernaan anaerobik (anaerobic 

digestion) yang memerlukan ruang tanpa oksigen dan bakteri pengurai untuk 

menghasilkan biogas. Berbeda dengan wet fermentation (fermentasi basah) yang 

memerlukan bahan isian dengan kadar air lebih dari 75% dan memerlukan 

pembuburan bahan isian, sebaliknya dry fermentation tidak memerlukan kadar air 

bahan yang tinggi dan tidak memerlukan pembuburan bahan isian sehingga lebih 

mengefisienkan energi dan tenaga kerja pada proses produksinya. Beberapa 
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keuntungan dari proses dry fermentation sebagai berikut (SP MULTITECH, 

2012). :  

- Emisi yang lebih kecil 

- Waktu retensi yang lebih pendek 

- Kebutuhan energi rendah 

- Kebutuhan tenaga kerja rendah 

- Digester kering yang lebih mudah untuk ditangani. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil produksi biogas yang 

dihasilkan dari limbah tandan kosong kelapa sawit melalui proses dry 

fermentation. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Informasi ilmiah mengenai produksi biogas dari tandan kosong kelapa 

sawit melalui proses dry fermentation. 

2. Landasan dasar atau rekomendasi kepada pemerintah dan perusahaan-

perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit 

dalam pengelolaan limbah terutama limbah tandan kosong kelapa sawit 

dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan menjadi salah satu 
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sumber energi alternatif yang mudah untuk dijumpai karena memiliki 

potensi pengembangan yang sangat besar di Indonesia. 

 


