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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Pemenuhan kebutuhan energi di dunia sebagian besar 

bersumber dari bahan bakar tidak terbarukan seperti minyak 
bumi dan batu bara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya krisis 
energi sebagai akibat penyusutan cadangan minyak bumi 
(Mujahidah, 2013). Selain itu, adanya peningkatan jumlah 
populasi juga mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan 
energi (Haryati, 2006). Kedua kondisi tersebut juga dialami oleh 
Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan 
sumber daya energi khususnya energi terbarukan namun 
pemanfaatan sumber energi tersebut masih kurang optimal 
(Wardana, 2012). Oleh karena itu, guna mewujudkan 
kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk 
mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, maka 
Pemerintah Indonesia  menetapkan Kebijakan Energi Nasional 
(KEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.  Menurut 
Haryati (2006), pemanfaatan energi terbarukan ini dapat 
menurunkan emisi karbon ke atmosfer. 

Salah satu sumber energi terbarukan yang tersedia dan 
berpotensi tinggi di Indonesia adalah limbah makanan. Menurut 
Perwakilan FAO 13 juta ton makanan di Indonesia dibuang 
setiap tahunnya. Padahal limbah makanan tersebut umumnya 
mengandung konsentrasi bahan organik yang sangat tinggi 
(Wardana, 2012). Bahan organik yang terkandung pada limbah 
makanan terdiri dari karbohidrat (C,H,O), protein (N,P), serat 
kasar serta lemak dan selulosa atau ligno selulosa yang dapat 
didegradasi secara biologi (Jenie dan Winiati,1993). Namun, 
saat ini pemanfaatan limbah makanan di Indonesia belum 
optimal. Sebagian besar limbah makanan langsung dibuang ke 
tempat pembuangan akhir (TPA) dan hanya sebagian kecil 
dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pengomposan (Haryati, 
2006). Oleh karena itu, berdasarkan komposisi bahan baku 
tersebut, limbah makanan memiliki potensi menjadi produk lain 
yang bernilai ekonomi tinggi seperti  biogas dan asam asetat. 
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Biogas adalah campuran gas yang dihasilkan oleh 
bakteri metanogenik yang terjadi pada material-material yang 
dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerobik (Rahayu 
dkk., 2012). Pada umumnya biogas terdiri dari gas metana 
(CH4) 50-70 %, gas karbondioksida (CO2) 30-40 %, hydrogen 
(H2) 5-10 % dan gas-gas lainnya dalam jumlah yang sedikit. 
Menurut Sikanna dkk (2013)  energi yang terkandung dalam 
biogas tergantung dari konsentrasi metana (CH4). Semakin 
tinggi kandungan metana maka semakin besar kandungan 
energi pada biogas yang dihasilkan. Gas metana merupakan 
gas yang tidak berwarna, tidak berbau, mudah terbakar, dan 
dalam pengapian berwarna biru. Gas metana dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, pemanas 
ruangan, dan pemanas air (Lontoh dkk, 2015). Selain itu, biogas 
juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan proses CHP. 
Teknologi CHP adalah teknologi yang tidak menghasilkan 
karbon, sehingga teknologi ini akan membantu kebijakan 
Pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga 
kelestarian lingkungan 

Pembuatan biogas dilakukan dengan proses anaerobic 
digestion. Proses ini terjadi secara biologis tanpa adanya 
oksigen, yang mengubah bahan organik kompleks menjadi 
biogas: campuran metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) 
(Suharto, 2017). Uji potensi pembentukan gas metana yang 
telah berhasil dikembangkan oleh Owen et al. (1979), 
dinamakan Biochemical Methane Potential test (BMP test). 
Metode ini memiliki model yang sederhana dan terjangkau 
(Morosini et al., 2016). Selain itu, metode BMP juga 
menentukan biodegradabilitas dan hasil metana selama 
fermentasi metanogen secara anaerobik dari substrat organik 
(Morosini, et al., 2016). 

Asam asetat merupakan salah satu produk industri yang 
banyak dibutuhkan di Indonesia. Pada proses anaerobic 
digestion, rendahnya kandungan asam asetat pada suatu 
substrat menunjukkan bahwa asam organik yang terdapat pada 
seluruh sampel telah dikonversikan oleh bakteri metanogenik 
menjadi gas metana, H2, CO2 (Kryvoruchko et al., 2009). 
Pemanfaatan digeste hasil BMP sebagai asam asetat nantinya 
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akan menambah nilai jual dan dapat menerapkan konsep zero 
waste. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chotimah 
(2010) limbah makanan dan limbah cair industri tahu dapat 
digunakan sebagai alternatif bahan substrat organik di dalam 
biodigester anaerob. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variasi 
substrat limbah cair tahu dan limbah rumah makan berpengaruh 
meningkatkan produksi biogas. Menurut Luostarinen, et al., 
(2011) pencampuran (co-digestion) terhadap bahan dapat 
meningkatkan gas metana yang dihasilkan. Pada penelitian ini 
dilakukan pembuatan biogas dengan bahan baku limbah 
makanan dari kantin akademik UB dengan pencampuran ampas 
tahu dan rumput laut liar jenis Gracilaria sp. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio terhadap 
potensi biogas, asam asam asetat dan energi listrik yang 
dihasilkan. Energi listrik dengan memanfaatkan sampah organik 
menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 
sekaligus mengurangi pembuangan sampah ke tempat 
pembuangan akhir.  
 
1.2  Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah limbah 
makanan di Indonesia belum termanfaatkan secara optimal. 
Padahal limbah makanan mengandung konsentrasi  bahan 
organik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
menggunakan limbah makanan sebagai bahan baku utama 
sedangkan limbah ampas tahu dan rumput laut dijadikan 
sebagai bahan campuran untuk mengetahui pengaruh rasio 
terhadap potensi biogas, asam asetat dan energi listrik yang 
dihasilkan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan 
diatas, didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana karakteristik fisik dan kimia dari limbah 
makanan, ampas tahu dan rumput laut? 

2. Bagaimana pengaruh rasio bahan baku limbah makanan 
dan bahan   campuran terhadap produksi biogas dan 
kandungan asam asetat yang dihasilkan? 
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3. Berapa banyak potensi biogas dan energi listrik yang 
dapat dihasilkan dari limbah makanan dan bahan 
campuran yang digunakan? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mendapatkan karakteristik fisik dan kimia limbah 

makanan. 
2. Mendapatkan pengaruh rasio bahan baku limbah 

makanan dan bahan campuran terhadap potensi biogas 
dan asam asetat. 

3.  Mendapatkan potensi biogas dan energi listrik yang akan 
dihasilkan dari limbah makanan dan bahan campuran 
yang digunakan. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi tentang potensi limbah 
makanan sebagai   penghasil biogas.  

2. Dapat meningkatkan pemanfaatan limbah makanan 
sebagai sumber  energi    terbarukan (biogas) dan asam 
asetat. 

3. Mengurangi dampak pencemaran limbah makanan yang 
ditimbulkan. 

 

 

 

 

 


