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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
 

Singkong merupakan salah satu komoditi pertanian di Provinsi Lampung.  

Provinsi Lampung pada tahun 2013 memiliki luas panen untuk komoditi singkong 

sekitar 318.107 hektar dan jumlah produksi sebesar 8.329.201 ton (BPS Provinsi 

Lampung, 2014).  Produksi singkong yang sangat tinggi memicu berdirinya 

industri tapioka skala kecil hingga besar di berbagai kawasan pedesaan Provinsi 

Lampung.  Industri tapioka secara umum menggunakan banyak air untuk proses 

produksi sehingga akan menghasilkan air limbah dalam jumlah yang banyak 

(Kementerian Lingkungan Hidup, 2009).  Menurut Aprizal (2011), proses 

pengolahan 1 ton singkong menjadi tepung tapioka menghasilkan air limbah 

sekitar 5.000 liter yang dapat dimanfaatkan.  Air limbah industri tapioka sangat 

berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi bahan baku produksi biogas melalui 

proses anerobik (Moertinah, 2010). 

 

Menurut Hasanudin et al. (2006) dalam Usman (2011), pembentukan biogas 

dipengaruhi oleh jumlah air limbah yang dihasilkan dari proses produksi industri 

tapioka, hasil penelitian menunjukan produksi biogas dapat mencapai 27 m³/ton 

singkong yang diolah secara optimal.  Air limbah saat ini telah dimanfaatkan 

sebagai sumber bioenergi di beberapa Industri Tapioka Rakyat (ITTARA), yang 

umumnya menggunakan bioreaktor sistem CIGAR (Covered In Ground 
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Anaerobic Reactor).  Proses pemanfaatan air limbah tapioka sebagai bahan baku 

biogas merupakan salah satu cara alternatif untuk mengurangi emisi gas rumah 

kaca. 

 

Menurut Suyitno dkk. (2010), biogas adalah campuran gas yang dihasilkan oleh 

bakteri metanogenik, terjadi pada material-material yang dapat terurai secara 

alami dalam kondisi anaerobik.  Biogas memiliki berat berkisar 20% lebih ringan 

dibandingkan udara dan memiliki suhu pembakaran antara 650 sampai 750°C.  

Biogas tidak berbau dan tidak berwarna yang apabila dibakar akan menghasilkan 

nyala api biru cerah seperti gas LPG.  Nilai kalor gas metana adalah 20 MJ/m3 

dengan efisiensi pembakaran 60% pada konvesional kompor biogas.  Menurut 

Hermawan dkk. (2007), biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembangkit listrik, pemanas ruangan, pemanas air, serta apabila dikompresi 

biogas dapat menggantikan gas alam terkompresi yang digunakan pada 

kendaraan. 

 

Menurut Suarsana dan Wahyuni (2011), dampak pemanasan global saat ini 

menjadi masalah serius yang dihadapi seluruh bagian dunia.  Pemanasan global 

terjadi ketika panas sinar matahari yang terserap oleh permukaan bumi tidak dapat 

dipantulkan keluar atmosfer.  Adanya gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan 

panas matahari akan diserap dan tertahan di atmosfer.  Proses ini yang mencegah 

terlepasnya panas matahari ke luar angkasa.  Emisi gas rumah kaca disebabkan 

oleh meningkatnya kandungan karbon dioksida (CO2), metana (CH4) dan partikel 

polutan lainnya di atmosfer bumi.  Dampak dari emisi gas rumah kaca yaitu 

meningkatkan suhu permukaan bumi (global warming) dan akan  mengakibatkan 
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perubahan iklim yang sangat ekstrim serta terjadinya gangguan ekologis di bumi 

(Batan, 2005) 

 

Gas rumah kaca memberikan dampak pemanasan global yang berbeda-beda, 

untuk membandingkan dampak yang ditimbulkan, digunakan Indeks Potensi 

Pemanasan Global (GWP-Global Warming Potential).  Indeks GWP ditentukan 

dengan menggunakan CO2 sebagai acuan, yaitu dengan cara membandingkan satu 

satuan berat GRK tertentu dengan sejumlah CO2 yang memberikan dampak 

pemanasan global yang sama.  Sumbangan emisi GRK tertinggi dihasilkan oleh 

gas CO2, hampir 55% emisi GRK berasal dari gas tersebut.  Namun menurut 

Janzen (2004) bahwa gas CO2 yang dihasilkan dari perombakan bahan organik 

secara anaerobik dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuh-tumbuhan di darat dan 

gangang serta fitoplankton di laut untuk melakukan fotosintesis yang disebut 

siklus karbon.  Gas CH4 hanya berkontribusi sekitar 15%, namun gas ini 21 kali 

lebih berpotensi menyebabkan efek rumah kaca dari gas CO2 (Balitbang 

Pertanian, 2011).  Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan lapisan ozon dan 

kenaikan suhu di bumi.  Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 

tentang Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

(RAN-GRK) dan Nomor 71 tentang Penyelengaraan Inventarisasi Gas Rumah 

Kaca Nasional, pemerintah Indonesia telah mencanangkan suatu upaya yang 

fokus membahas mengenai penurunan emisi gas rumah kaca khususnya di 

Indonesia. 

 

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2009), berdasarkan skenario SNC 

(Second National Communication) tingkat emisi di Indonesia diperkirakan akan 



4 

meningkat dari 1,72 Gton CO2e  pada tahun 2000, menjadi 2,95 Gton CO2e pada 

tahun 2020.  Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi 

GRK sebesar 26% atau 0,767 Gton CO2e pada tahun 2020 dan kemungkinan 

tambahan sebesar 15% atau 0,477 Gton CO2e bila ada bantuan pendanaan 

internasional (Perpres RAN-GRK, 2010). 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 
 

Penelitian ini bertujuan antara lain: 

 

1. Mengevaluasi produksi air limbah di ITTARA yang berpengaruh terhadap 

pembentukan gas metana. 

2. Menghitung potensi emisi gas rumah kaca dari air limbah ITTARA tersebut. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Industri tapioka rakyat (ITTARA) merupakan salah satu jenis usaha industri di 

sektor pertanian yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan 

ekonomi masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.  Industri tapioka rakyat 

menghasilkan tepung tapioka sebagai produk utama dan air limbah yang cukup 

banyak.  Sumber air limbah ITTARA berasal dari proses pencucian alat produksi, 

proses pencucian singkong dan proses pengendapan pati.  Setiap 1 ton singkong 

yang diolah, akan menghasilkan air limbah 4.000 - 6.000 liter, (Aprizal, 2011).  

Menurut Hasanudin (2006) dalam Usman (2011) bahwa air limbah industri 

tapioka memiliki kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) berkisar 18.000 - 

25.000 mg/L.  Bahan organik yang terdapat pada air limbah tapioka umumnya 

terdiri dari pati, serat, lemak dan protein.  Nilai COD yang tinggi mampu 
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menurunkan kualitas lingkungan dan merusak ekosistem hayati.  Senyawa organik 

yang terurai menjadi metana (CH4) dan karbondioksida (CO2) ditandai dengan 

menurunnya nilai COD pada air limbah. 

 

Sistem pengelolaan air limbah dengan metode CIGAR menghasilkan metana 

(CH4) dan karbondioksida (CO2).  Metana merupakan gas yang bersifat dapat 

terbakar (flammable gas) sehingga dapat dijadikan sebagai energi alternatif.  Gas 

tersebut memberikan kontribusi sangat besar dalam pemanasan global bila 

terlepas ke udara.  Menurut Janzen (2004), karbondioksida (CO2) yang dihasilkan 

dari perombakan bahan organik secara anaerobik dapat dimanfaatkan kembali 

oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang disebut siklus karbon. 

 

Perhitungan produksi air limbah yang dihasilkan oleh ITTARA perlu dilakukan 

untuk mengetahui gas metana dan potensi emisi gas rumah kaca yang akan 

dihasilkan.  Sistem pengelolaan air limbah yang telah diterapkan oleh ITTARA 

yaitu sistem CIGAR.  Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data 

kuantitas dan kualitas air limbah.  Data kuantitas air limbah ITTARA terdiri dari 

jumlah air yang digunakan selama proses produksi berlangsung, melakukan 

analisis kadar air singkong, kulit, onggok, dan pati.  Data kualitas air limbah 

meliputi karakteristik air limbah yaitu CODt dan pH.  Potensi emisi gas rumah 

kaca industri tapioka rakyat (ITTARA) disajikan pada diagram alir kerangka 

pemikiran Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran 
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