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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi adalah salah satu kebutuhan esensial bagi kehidupan 

manusia. Seiring berjalannya waktu terjadi ketidakseimbangan 

antara permintaan dan penawaran energi. Hal ini dikarenakan 

jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan 

sedangkan jumlah energi semakin berkurang. Menurut Badan 

Pusat Stastistik (2010), jumlah penduduk di Indonesia mencapai 

237.641.326 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 

1.49 persen per tahun. Sedangkan konsumsi energi nasional 

secara garis besar sekitar 50% masih menggunakan bahan bakar 

fosil dan minyak bumi (Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi, 2007). Terlihat pada perkembangan konsumsi energi 

dari sektor pengguna di Indonesia selama rentang waktu 2003 

sampai 2013 terus mengalami peningkatan dengan laju 

pertumbuhan rata-rata sebesar 4.1% per tahun. Dari total seluruh 

peningkatan laju konsumsi energi, energi listrik memiliki 

peningkatan yang paling pesat. Hal ini dikarenakan energi listrik 

merupakan jenis energi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh 

masyarakat. Dengan tingginya tingkat produksi listrik, sebagian 

besar kebutuhan energi listrik masih dihasilkan dengan 

menggunakan energi yang berasal dari bahan bakar tidak 

terbarukan dengan batubara sebagai penyumbang bahan bakar 

terbesar untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2013 

didapati produksi listrik di Indonesia sebesar 216 TWh. 

Bahan bakar fosil seperti minyak dan gas sebagai penghasil 

energi listrik diprediksi akan berakhir pada tahun 2042 (Hindatu 

et al, 2017). Energi panas bumi juga dapat dikonversikan menjadi 

energi listrik. Pada tahun 2009 produksi geothermal terbesar 

yaitu di daerah Darajat dan Salak menghasilkan kapasitas total 

operasi sebesar 636 megawatt yang dapat memenuhi kebutuhan 

listrik sekitar 3.9 juta rumah di Indonesia (Chevron Corporation, 
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2012). Namun kekurangannya adalah dibutuhkan investasi tinggi 

terhadap konversi pengolahan energi panas dan uap alami yang 

berasal dari perut bumi dan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui serta tidak terjadi pemerataan listrik pada seluruh 

daerah di Indonesia. 

Microbial Fuel Cell (MFC) merupakan teknologi konversi 

energi yang menggunakan bakteri sebagai katalis untuk 

mengoksidasi bahan organik dan menghasilkan biolistrik. MFC 

sebagai salah satu alternatif teknologi yang dapat menghasilkan 

listrik menggunakan bakteri yang mengandung senyawa organik 

maupun anorganik (Barua, 2010). Pada MFC terdapat beberapa 

komponen utama yaitu anoda, katoda, dan elektrolit. 

Penggunaan MFC sebagai teknologi alternatif pembangkit listrik 

memiliki keuntungan yaitu ekonomis dengan penggunaan bakteri 

sebagai katalis dalam metabolisme dapat menggantikan fungsi 

enzim dimana penggunaan enzim dapat meningkatkan biaya 

dalam pembuatan suatu sistem pembangkit listrik alternatif. 

Selain itu MFC memiliki sistem perawatan yang mudah dan 

ramah lingkungan sebab dapat menggunakan limbah organik 

maupun anorganik. Jenis MFC berdasarkan desain 

kompartemennya terdiri atas single chamber MFC, double 

chamber MFC, dan stack chamber MFC. Double chamber MFC 

merupakan sistem yang baik dan mudah digunakan dalam 

pengolahan limbah cair dengan bantuan membran yaitu Proton 

Exchange Membran (PEM) atau jembatan garam. Dengan 

mediator tersebut dapat mengalirkan proton dari anoda menuju 

katoda. Salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan untuk 

penerapan teknologi MFC adalah greywater. 

Substrat yang dapat digunakan dalam proses pembangkitan 

listrik melalui reaktor MFC adalah limbah greywater atau limbah 

domestik. Limbah air domestik merupakan limbah yang berasal 

dari usaha atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan 

(restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, dan 
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rumah tangga (Hidayah, 2010). Greywater mengandung protein, 

karbohidrat, minyak, detergen, dan phenol yang memiliki sifat 

larut dalam air (Doraja, 2012). Dari kandungan pada greywater 

tersebut dapat digunakan sebagai substrat dalam proses 

metabolisme bakteri yang terdapat didalam reaktor MFC. Proses 

metabolisme yang terjadi pada reaktor MFC akan menghasilkan 

energi listrik yang ramah lingkungan. 

Pemanfaatan greywater sebagai substrat dalam MFC, 

diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pengolahan 

limbah yang dapat diterapkan pada masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. Maka penulis tertarik untuk mengembangkan 

greywater menjadi limbah yang mampu menghasilkan listrik 

dengan menggunakan reaktor MFC. Pada penelitian ini dilakukan 

dua parameter untuk mengetahui pengaruh greywater sebagai 

substrat dalam menghasilkan listrik melalui reaktor MFC. 

Pertama adalah jenis elektroda dan waktu penyimpanan 

greywater, dimana bakteri alami pada greywater merupakan 

faktor penting pada proses metabolisme dalam menghasilkan 

listrik menggunakan reaktor MFC. Parameter lain yang diuji 

adalah tegangan dan arus listrik terhadap produksi listrik pada 

sistem MFC serta pengujian sebelum dan sesudah aplikasi 

sistem MFC pada greywater yaitu, pH, COD (Chemical Oxygen 

Demand), suhu dan jumlah bakteri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses produksi listrik menggunakan reaktor 

MFC dengan memanfaatkan greywater? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan jenis elektroda dan 

waktu penyimpanan greywater terhadap produksi listrik 

menggunakan reaktor MFC dengan memanfaatkan 

greywater? 
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3. Bagaimana hubungan kuat arus dan tegangan hasil 

dengan penggunaan jenis elektroda dan waktu 

penyimpanan greywater terhadap produksi listrik pada 

reaktor MFC dengan memanfaatkan greywater? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui proses produksi listrik menggunakan reaktor 

MFC dengan memanfaatkan greywater. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan jenis elektroda dan 

waktu penyimpanan greywater terhadap produksi listrik 

menggunakan reaktor MFC dengan memanfaatkan 

greywater. 

3. Mengetahui hubungan kuat arus dan tegangan hasil 

dengan penggunaan jenis elektroda dan waktu 

penyimpanan greywater terhadap produksi listrik pada 

reaktor MFC dengan memanfaatkan greywater. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui proses 

produksi listrik dengan memanfaatkan limbah greywater 

dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta 

pengembangan teori dan kepustakaan mengenai listrik 

yang dihasilkan dari substrat greywater. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan penelitian 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan produksi 

listrik MFC menggunakan substrat lainnya, sehingga 

diperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian 

sebelumnya. 
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3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi 

pengembangan teknologi dalam pembangkitan energi 

listrik yang ramah lingkungan serta perawatan dan 

pengaplikasian yang mudah dalam sistem produksi serta 

bersifat sustainable. Selain itu, penelitian ini dapat 

memberikan informasi pemanfaatan limbah greywater 

untuk menghasilkan energi listrik. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium. 

2. Penelitian menggunakan elektroda grafit dan elektroda 

tembaga. 

3. Penelitian menggunakan substrat rekayasa greywater. 

4. Penelitian menggunakan teknologi microbial fuel cell dual 

chamber. 

5. Penelitian membahas jenis penggunaan elektroda grafit 

dan elektroda tembaga terhadap waktu operasi dalam 

produksi listrik menggunakan MFC dengan substrat 

greywater. 

6. Parameter pengujian meliputi pH, suhu, COD (Chemical 

Oxygen Demand), kuat arus dan tegangan hasil masing-

masing parameter. 

7. Tidak membahas aspek ekonomis dan kandungan limbah 

secara rinci. 


