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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Energi merupakan bagian penting untuk menunjang aktivitas dan usaha 

produktif dalam menghasilkan barang dan jasa. Konsumsi energi dunia terus 

mengalami kenaikan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 dari 9613,9 juta 

ton sampai dengan 12274,6 juta ton (BP, 2012 dalam Surono dan Machmud 

2014). Pertambahan konsumsi energi dunia disebabkan beberapa hal, antara lain 

pertambahan penduduk dunia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta pertumbuhan berbagai macam industri. Semakin bertambah tingginya 

konsumsi energi ini, akan mempercepat pengurangan cadangan sumber energi 

minyak Bumi yang sampai saat ini masih menjadi sumber energi utama, karena 

sumber energi minyak Bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat 

diperbarui.  

Semakin berkurangnya sumber daya alam yang menjadi kebutuhan 

manusia perlu adanya pengembangan sumber energi baru untuk mengantisipasi 

sumber energi minyak Bumi yang semakin berkurang. Menggunakan sumber 

energi baru, terutama sumber-sumber energi yang dapat diperbarui (renewable 

energy) memiliki kelebihan dibanding sumber energi minyak Bumi yaitu tidak 

akan habis bila dikelola dengan baik dan lebih ramah lingkungan. Salah satu 

sumber energi terbarukan yang banyak dikembangkan adalah Biogas. 

Biogas merupakan sumber energi yang dihasilkan oleh sumber daya hayati 

seperti tumbuh-tumbuhan, limbah peternakan dan juga limbah pertanian. jenis
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energi yang dihasilkan berupa gas (biogas). Prospek pengembangan teknologi 

biogas ini sangat besar terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besar 

masyarakat bekerja dibidang peternakan dan pertanian. Masyarakat yang 

berprofesi sebagai petani mempunyai hewan ternak seperti unggas, kambing, sapi, 

dan kerbau. Data (Ditjennak 2012 dalam Surono dan Machmud 2014) Indonesia 

memiliki populasi hewan ternak besar yang terdiri dari 16.034.337 ekor sapi 

potong, 621.980 ekor sapi perah dan 1.378.153 ekor kerbau, dengan asumsi tiap 

ekor hewan ternak besar menghasilkan 4 kg kotoran padatan per hari, maka 

potensi kotoran hewan yang berasal dari hewan ternak besar saja diproyeksikan 

mencapai 72,1 juta kg. Jika ekivalensi biogas yang dihasilkan sebesar 0,31 m3 / 

kg kotoran padatan, maka akan dihasilkan biogas sebanyak 22,35 juta m3 biogas. 

Biogas sebanyak ini setara dengan penghematan 13,86 juta liter minyak atau 

10,28 juta kg LPG atau 17,88 liter bensin, atau 78,23 ribu ton kayu bakar (Ditjen 

PPHP, 2009 dalam Surono, Machmud 2014).  

Limbah kotoran ternak selama ini hanya dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik sehingga kurang optimal. Limbah kotoran ternak yang menumpuk dapat  

menimbulkan efek pencemaran seperti pencemaran terhadap air tanah, 

pencemaran terhadap udara, dan memicu timbulnya efek rumah kaca, untuk itu 

dikembangkan teknologi untuk memanfaatkan dan menaikkan nilai ekonomi dari 

limbah tersebut salah satunya dengan jalan memanfaatkannya sebagai bahan baku 

pembuatan biogas.  

Biogas merupakan campuran 50-70% gas metana (CH4), 30-40% gas 

karbondioksida (CO2), 5-10% gas hidrogen (H2) dan sisanya berupa gas lain 
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(Mara, 2012 dalam Surono dan Machmud 2014). Biogas merupakan salah satu 

energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini sebagai pengganti sumber 

energi minyak bumi. Semakin tinggi kadar metana (CH4) dalam biogas, maka 

performa biogas akan semakin baik, akan tetapi kendala yang selama ini terjadi 

adalah kandungan gas metana (CH4) yang rendah sehingga perlu adanya 

pemurnian biogas yang bertujuan untuk meningkatkan performa biogas lebih 

optimal. Peningkatan kadar gas Metana (CH4) dapat dilakukan dengan cara 

Absorbansi. Absorbansi adalah peroses penyerapan Karbondioksida (CO2) dalam 

biogas sehingga kadar Metana (CH4) meningkat dan kadar CO2 menurun. Strategi 

untuk mengurangi zat Karbondioksida (CO2) agar produksi gas Metan yang 

dihasilkan meningkat maka dilakukan rekayasa pemberian senyawa penyerap 

Karbondioksida (CO2) yaitu berupa mineral Basa Kuat (Herwintono, dkk, 2015). 

Penelitian ini menggunakan bahan absorben Calcium Carbonate (CaCO3) yang 

merupakan mineral yang bersifat Basa kuat. 

Pentingya mengoptimalkan limbah feses sapi dalam pembuatan biogas ini 

perlu dikembangkan untuk meningkatkan nilai dari limbah feses sapi, selain itu 

juga mengurangi masalah pemanasan global yang selama ini sektor peternakan 

khususnya peternakan sapi menjadi salah satu faktor pemanasan global (Global 

warming) yang disebabkan oleh gas Metan (CH4) pada limbah feses,  dengan 

pemanfaatan limbah feses sapi menjadi biogas maka  gas Metan (CH4) yang 

menjadi faktor penyebab  pemanasan global (Global warming) dapat 

dimanfaatkan sebagai biogas dan akan berimbas pada berkurangnya pemanasan 

global (Global warming). 
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1.2. Rumusan masalah 

Apakah penggunaan bahan absorben Calcium Carbonate (CaCO3) dapat 

meningkatkan kualitas fisik biogas?. 

1.3. Tujuan  

Untuk mengetahui kualitas fisik biogas dengan menggunakan bahan 

absorben Calcium Carbonate (CaCO3)  

1.4. Manfaat 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi peternak 

khususnya peternak sapi dalam pengolahan limbah untuk meningkatkan kualitas 

biogas, dan juga dapat mengetahui salah satu cara dalam proses pemurnian gas 

metana dari karbondioksida (CO2) 




