
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Energi merupakan persoalan krusial didunia beberapa tahun terakhir ini. 

Peningkatan konsumsi energi yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi 

penduduk dan menipisnya sumber cadangan minyak dunia, serta permasalahan 

emisi dari bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada setiap negara untuk 

segera memproduksi dan menggunakan energi terbarukan.  Selain itu, 

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

alasan yang serius bagi negara-negara di dunia terutama Indonesia. 

Meningkatnya harga minyak dunia akan memberikan dampak yang besar bagi 

pembangunan bangsa Indonesia.  Produksi BBM tidak seimbang dengan 

Konsumsi berdampak defisit yang harus dipenuhi melalui impor.  Apabila terus 

dikonsumsi tanpa ditemukan cadangan minyak baru, diperkirakan cadangan 

minyak ini akan habis dalam dua dekade mendatang.  Kebutuhan minyak bumi 

berkisar antara 87,1 juta barel per hari sedangkan berdasarkan Word Energy 

Report, OPEC Report 2008 cadangan minyak dunia berada pada posisi 

1.195.318 juta barel. Cadangan minyak mentah terbesar berada di Saudi Arabia 

264,3 milyar barel dan Indonesia tercatat dengan produksi 4,4 milyar barel 

(Amaru, 2004). 

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak pemerintah 
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tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi 

alternatif sebagai pengganti bahan baker minyak.  Kebijakan tersebut 

menekankan pada sumber daya yang dapat diperbaharui sebagai altenatif 

pengganti bahan baker minyak. 

Limbah peternakan seperti kotoran sapi merupakan salah satu bahan organik 

yang dapat  digunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan biogas.  Limbah 

kotoran  sapi yang dihasilkan seekor sapi berkisar antara 29 kg perhari  dan 

biasanya langsung dibuang keselokan dan badan air di lingkungan sekitar 

sehingga kondisi di lokasi peternakan sapi menjadi kurang baik. Berdasarkan 

kondisi di atas pemiliihan teknologi biogas dianggap tepat tepat untuk 

mengurangi konsumsi BBM. Untuk memanfatkan energi yang terkandung 

dalam limbah peternakan perlu diolah dan salah satunya adalah biogas. 

Salah satu sumber energi alternatif adalah biogas.  Gas ini berasal dari berbagai 

macam limbah organik seperti sampah biomassa, kotoran manusia, kotoran 

hewan dapat dimanfaatkan menjadi energi melalui proses anaerobik digestion. 

Proses ini merupakan peluang besar untuk menghasilkan energi alternatif 

sehingga akan mengurangi dampak penggunaan bahan bakar fosil (Ariani, 

2011). 

Biogas merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik 

dengan bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa melibatkan 

oksigen disebut anaerobik digestion. Gas yang dihasilkan sebagian besar (lebih 

50 %) berupa metana.  Material organik yang terkumpul pada digester (reaktor) 

akan diuraiakan menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahap 
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pertama material orgranik akan didegradasi menjadi asam asam lemah dengan 

bantuan bakteri pembentuk asam.  Bakteri ini akan menguraikan sampah pada 

tingkat hidrolisis dan asidifikasi. Hidrolisis yaitu penguraian senyawa 

kompleks atau senyawa rantai panjang seperti lemak, protein, karbohidrat 

menjadi senyawa yang sederhana.  Sedangkan asifdifikasi yaitu pembentukan 

asam dari senyawa sederhana (Widodo dkk., 2006). 

Biogas mempunyai banyak tipe seperti tipe vertikal, tipe horizontal dan tipe 

balon. Dalam pemanfaatan biogas dalam kehidupan sehari-hari biogas untuk 

skala rumah tangga menggunakan kotoran sapi. Teknologi biogas skala rumah 

tangga merupakan teknologi yang mapan (proven) dengan mendatangkan 

banyak keuntungan. Masyarakat kurang meminati teknologi seperti ini, tingkat 

pengetahuan masyarakat yang rendah sehimgga aplikasi dilapangan 

masyarakat kurang.  Program mandiri energi yang digalakan pemerintah 

kurang mendapat respon dari masyarakat, survey ini bertujuan untuk mencari 

jawaban terkait dengan masalah diatas. 

B. Tujuan Penelitian  

Adapun dari tujuan penelitian dibawah ini adalah mengetahui kinerja biogas 

yang ada di Provinsi Lampung. 

 

 

 


