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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan teknologi industri yang semakin pesat maka 

kebutuhan akan sumber energi yang terbarukan menjadi pertimbangan yang 

sangat penting. Hal ini disebabkan semakin langkanya sumber energi minyak 

bumi dan semakin tingginya harga minyak mentah dunia, sehingga penelitian-

penelitian inovatif terus dikembangkan untuk menemukan sumber energi yang 

terbarukan. Penelitian-penelitian tersebut tidak hanya untuk menemukan sumber 

energi baru saja, akan tetapi mampu menemukan sumber energi yang bersifat 

ramah lingkungan. 

 

Biogas merupakan  salah satu energi terbarukan yang sedang dikembangkan saat 

ini sebagai pengganti sumber energi minyak bumi. Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan Harsono (2013) kandungan biogas yang dihasilkan adalah gas 

metana (CH4) dengan konsentrasi sebesar 51,61%, gas karbondioksida (CO2) 

dengan konsentrasi 45,30%, gas nitrogen (N2) dengan konsentrasi 3,07%,  dan 

juga sejumlah kecil gas-gas yang tidak bermanfaat dalam biogas seperti gas 

hidrogen (H2), gas karbonmonoksida (CO), dan gas hidrogen sulfida (H2S) (Dian 

Fadli, 2013). Dalam produksinya, kemurnian biogas sangatlah penting, semakin 
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tinggi kadar gas metana dalam biogas, maka performa biogas akan semakin baik. 

Namun sebaliknya semakin tinggi kadar karbondioksida dalam biogas maka akan 

semakin menurunkan nilai kalor metana dan sangat mengganggu dalam proses 

pembakaran. Sedangkan di dalam biogas terdapat gas karbondioksida yang dapat 

mengurangi kemurnian biogas. Selain itu, terdapat pula gas H2S yang dapat 

menyebabkan korosif.  

 

Dalam pemakaian biogas sebagai energi terbarukan, perlu dilakukan penelitian 

proses pemurnian biogas dari gas karbondioksida (CO2) dan gas H2S. Dimana 

pada penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan kadar gas methana dengan 

cara memisahkan gas karbondioksida (CO2) dan gas hidrogen sulfida (H2S) yang 

bersifat korosif dari biogas. Salah satu metode untuk permunian biogas yang dapat 

dilakukan adalah dengan metode adsorpsi pada permukaan zat padat yaitu dengan 

menggunakan zeolit alam, arang aktif dan geram besi sebagai adsorbennya. 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan biogas yang lebih 

murni, mengetahui pengaruh penggunaan zeolit alam sebagai penyaring biogas, 

mengetahui pengaruh penggunaan arang aktif sebagai penyaring biogas, 

mengetahui pengaruh penggunaan geram besi sebagai penyaring biogas dan 

mengetahui performa zeolit alam, arang aktif dan geram besi pada pemurnian 

biogas. 
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1.3. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi batasan masalah, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pengambilan data pemurnian biogas menggunakan variasi zeolit 

alam, arang aktif dan geram besi. 

2. Kapasitas zeolit alam, arang aktif dan geram besi yang digunakan sebesar 

± 50 gram. 

3. Untuk ketiga campuran perbandingan kapasitas dari zeolit alam 40%, 

arang aktif 30% dan geram besi 30%.   

4. Untuk panjang pemurni biogas dengan satu jenis spesimen yang digunakan 

sebesar 35 cm yang terdiri dari satu spesimen, dua spesimen dan tiga 

spesimen.  

5. Tidak dibahas tentang reaksi kimia dan tekanan yang terjadi pada biogas. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah,dan 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori dasar yang sesuai dengan 

penelitian yang akan dibahas. 
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BAB III . METODE PENELITIAN 

Pada metode penelitian ini berisi tentang tahap persiapan sebelum pengambilan 

data/pengujian, prosedur pengujian, dan diagram alir pengujian pada penelitian 

ini. 

BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil dan pembahasan ini berisi tentang pembahasan data-data dari hasil 

pengujian/pengamatan, perhitungan, dan evaluasi dari pembahasan yang telah 

dibahas. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada simpulan dan saran ini berisi tentang  simpulan dari hasil pembahasan dan 

saran yang dapat diberikan dari peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


