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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Industri sawit merupakan salah satu agroindustri sangat potensial di Indonesia 

dengan jumlah produksi pada tahun 2013 yaitu sebesar 27.746.125 ton dengan 

luas lahan sebesar 10.010.824 Ha (Ditjen Perkebunan, 2014).  Proses pengolahan 

kelapa sawit menjadi CPO (Crude palm oil) menghasilkan limbah berupa limbah 

padat maupun air limbah.  Menurut Zulher (2012), dalam 1 ton tandan buah segar 

(TBS) pabrik kelapa sawit  menjadi CPO akan menghasilkan 0,6-0,9 m
3
 air 

limbah.  Air limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai biogas melalui 

penerapan proses anaerobik.  Menurut Haryati (2006) dalam Indraningtyas 

(2013), gas metana (CH4) sebagai komponen utama biogas adalah gas tidak 

berbau dan tidak berwarna yang apabila dibakar akan menghasilkan energi panas 

1000 btu/ft
3
 atau 252 Kkal/0,028 m

3 
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

bakar alternatif.  Menurut Hermawan dkk. (2007), biogas dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan baku pembangkit listrik, pemanas ruangan, pemanas air, dan dapat 

menggantikan gas alam terkompresi yang digunakan pada kendaraan. 

 

Proses pemanfaatan biogas, saat ini belum optimal karena biogas yang dihasilkan 

masih mengandung sejumlah zat pengotor, seperti uap air dan hidrogen sulfida 

(H2S).  Hidrogen sulfida mengakibatkan kemurnian biogas lebih rendah, 
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menimbulkan pencemaran lingkungan, dan bersifat korosif bagi peralatan.  

Menurut Moenir dan Yuliasni (2011), sulfur merupakan senyawa alami yang 

terkandung dalam minyak bumi ataupun gas, namun keberadaannya tidak 

diinginkan karena dapat menyebabkan berbagai masalah antara lain korosi pada 

peralatan proses, bau yang kurang sedap, produk samping pembakaran berupa gas 

buang yang beracun yaitu sulfur dioksida yang dapat menimbulkan pencemaran 

udara, serta hujan asam.  Proses pemurnian biogas perlu dilakukan untuk 

mengurangi kadar H2S dalam biogas. 

 
Menurut Hasanudin dkk. (2012), telah banyak dilakukan proses pemurnian biogas 

untuk menurunkan kandungan uap air dan H2S dengan berbagai metode antara 

lain water scrubber, ferro sponge H2S scrubber, H2S absorption system, dan 

sebagainya.  Metode tersebut memiliki kelemahan yaitu menggunakan teknologi 

yang relatif tinggi dan biaya yang mahal, sehingga menjadi kendala apabila 

diterapkan pada industri skala kecil.  Biofilter kompos yang mengandung 

konsorsium mikroba merupakan salah satu teknologi pemurnian biogas yang 

sederhana, relatif murah, namun handal dalam mereduksi kadar H2S biogas 

melalui proses desulfurisasi.  Menurut Wiratni (2013), purifikasi dilakukan untuk 

memisahkan senyawa metana dari berbagai senyawa pengotor seperti 

karbondioksida, uap air, dan hydrogen sulfida.  Metana yang terkandung dalam 

biogas hanya terkandung sekitar 50-60 % sementara sisanya adalah senyawa 

pengotor.  Gas pengotor itu tidak bisa terbakar dan menurunkan nilai kalor biogas, 

bahkan bisa menimbulkan korosi sehingga harus dihilangkan terlebih dahulu 

sebelum biogas dipakai untuk pembangkit listrik atau dikompresi untuk disimpan 
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dalam tabung.  Pemurnian biogas perlu dilakukan untuk memperluas lingkup 

pemanfaatan biogas. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui kinerja biofilter kompos dalam mereduksi H2S pada biogas dari air 

limbah kelapa sawit. 

2. Mengetahui prospek perluasan pemanfaatan biogas dengan kadar H2S yang 

rendah dan pengaruhnya terhadap lingkungan. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Proses pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit (ALPKS) menjadi biogas telah 

banyak dilakukan pada skala laboratorium hingga skala industri besar.  Senyawa 

yang terkandung pada biogas antara lain adalah gas metan (CH4), nitrogen, 

karbondioksida, hidrogen sulfur, uap air dan senyawa-senyawa lain.  Menurut 

Ngan (2000) dalam Fatimah (2012) air limbah pabrik kelapa sawit memiliki nilai 

COD yaitu sekitar 50.000 mg/l.  Nilai COD tersebut menunjukkan bahwa ALPKS 

memiliki kandungan organik tinggi yang berpotensi menghasilkan biogas dalam 

jumlah yang besar.  Hidrogen sulfida dan uap air pada biogas yang terbentuk dari 

ALPKS merupakan salah satu bentuk zat pengotor, serta dapat mengakibatkan 

korosi pada peralatan industri sehingga mempercepat terjadinya kerusakan 

peralatan.  Biogas dengan kadar H2S yang tinggi juga berakibat merusak 

lingkungan dan dapat menimbulkan hujan asam karena terbentuknya SO2.  Kadar 

H2S yang tinggi akan merugikan apabila biogas hendak dimanfaatkan untuk bahan 
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bakar generator listrik.  Proses pemurnian biogas sangat diperlukan untuk 

mengurangi kadar H2S pada biogas. 

 

Proses pemurnian yang dapat dilakukan yaitu dengan metode fisik, kimia, maupun 

biologis.  Menurut Indraningtyas (2013) bahwa salah satu metode pemurnian 

biogas secara biologis yaitu menggunakan biofilter kompos.  Kompos yang 

digunakan sebagai bahan pengisi biofilter merupakan kompos dengan jenis POG 

(Pupuk Organik Granul) yang berbahan dasar kotoran sapi, yang diduga 

mengandung konsorsium mikroba yang berpotensi untuk menurunkan kandungan 

H2S dalam biogas.  Menurut Indraningtyas (2013), bakteri pengoksidasi sulfur di 

dalam kompos yang digunakan pada penelitian tersebut, dibuktikan dengan 

analisis quinone pada kompos sebelum uji filtrasi.  Quinone profile dapat 

menunjukkan jumlah dan jenis mikroba di dalam bahan atau lingkungan.  Hasil 

analisis quinone profile menunjukkan bakteri pengoksidasi sulfur merupakan 

bakteri yang dominan dalam kompos kotoran sapi. 

 

Kandungan yang terdapat pada biofilter kompos yaitu konsorsium mikroba 

pereduksi H2S melalui proses desulfurisasi secara biologis atau yang biasa disebut 

dengan biodesulfurisasi.  Proses biodesulfurisasi dilakukan untuk menghilangkan 

sulfur dengan memanfaatkan metabolisme mikroorganisme tersebut.  Salah satu 

jenis bakeri yang dimanfaatkan sebagai pengoksidasi sulfur yaitu Thiobacillus sp 

yang merupakan jenis bakteri kemoautotrof dimana energi dari bakteri tersebut 

didapatkan dengan cara mengoksidasi sulfur dan menggunakan CO2 sebagai 

sumber oksigen pada sintesis material sel.  Hasil penelitian sebelumnya pada 



5 

 

biogas dari air limbah ITTARA (Industri Tapioka Rakyat) dengan loading rate 

11.520 ml H2S/kg kompos.hari, biofilter kompos yang digunakan mampu 

mereduksi kadar H2S hingga 98% (Indraningtyas, 2013). 

 

Proses pemurnian biogas bertujuan agar didapatkan biogas yang lebih murni 

dengan kadar H2S yang lebih sedikit dan kadar CH4 lebih meningkat sehingga 

pada proses pemanfaatan energi biogas dari ALPKS akan lebih optimal sebagai 

energi yang terbarukan.  Pemurnian biogas juga akan memperluas pemanfaatan 

biogas dalam kehidupan sehari hari dan akan meningkatkan nilai ekonomi dari 

biogas.  Biogas yang masih banyak mengandung H2S pemanfaatannya akan 

terbatas sebagai bahan bakar untuk memasak, namun dengan kadar H2S yang 

rendah, biogas dapat dimanfaatkan sebagai pengganti sumber energi listrik 

sehingga akan meningkatkan nilai ekonomi dari biogas.  Penelitian mencakup 

pengukuran laju alir biogas dengan menggunakan alat gas flow-meter, serta 

mengukur kadar H2S pada biogas yang dihasilkan dan mengukur komposisi gas 

tersebut.  Peningkatan nilai ekonomi dari biogas rendah H2S akan terlihat dari 

perluasan pemanfaatan biogas tersebut yang dapat mensubtitusi penggunaan 

bahan bakar fosil. 
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 Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran 
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air limbah 
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bioreaktor kemudian 

diukur kandungan COD 

out 

Biogas yang dihasilkan  

diukur kadar H2S sebelum 

dialirkan menuju biofilter dan 

pengukuran H2S selanjutnya 

diukur setelah melalui tahap 

pemurnian. Pengukuran H2S 

menggunakan gastech set 

Dilakukan pengukuran 

komposisi gas dengan 

menggunakan Gas 

Chromatography. 

Dilakukan analisis  dampak 

lingkungan dan ekonomi 

dari pemanfaatan biogas 

yang dihasilkan 


