
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia serta berbagai negara lainnya saat ini tengah mengalami krisis 

energi. Sisa cadangan energi yang tersisa dapat cepat habis karena bersifat tidak 

dapat diperbaharui. Sesuai dengan Perpres RI No. 5 Tahun 2006 mengenai 

pengembangan sumber energi nasional melalui sumber energi alternatif dengan 

memfokuskan pada penggantian bahan bakar minyak, salah satunya ialah biogas. 

Biogas merupakan energi alternatif berbentuk gas yang bersumber dari 

bahan organik, dapat berupa zat buangan seperti limbah, sampah biodegradable, 

serta zat sisa metabolisme dari manusia dan hewan. Menurut Wahyuni (2013), 

bahan bakar fosil memiliki kandungan energi dan karakteristik yang hampir setara 

dengan biogas, contohnya pada 1 m3 biogas nilai kalorinya sama dengan minyak 

tanah 0.6 – 0.8 liter. Oleh karena itu, biogas dapat digunakan sebagai pengganti 

minyak tanah, LPG (Liquified Petroleum Gas), serta yang lainnya. Salah satu bahan 

organik yang sering dijadikan bahan pembuatan biogas adalah kotoran sapi.  

Kotoran sapi telah mengandung bakteri penghasil gas metana yang terdapat 

di dalam perut hewan ruminansia. Keberadaan bakteri di dalam usus besar 

ruminansia tersebut membantu proses fermentasi, sehingga proses pembentukan 

biogas pada digester dapat dilakukan lebih cepat. Kotoran sapi berpotensi sebagai 

sumber karbon dengan kandungan selulosa sebesar 15-20%, hemiselulosa 20-25% 

dan lignin 5-10% (Harahap 2007), rasio C/N sebesar 16.6-23% yang cocok untuk 

pembuatan biogas (Siallagan 2010) juga dapat berperan sebagai buffer yakni 

menyeimbangi kandungan asam pada proses fermentasi. 

Pembuatan biogas dari kotoran sapi dengan penambahan bahan organik lain 

telah banyak dilakukan diantaranya menggunakan campuran dari kotoran sapi 

dengan limbah media tanam jamur, tandan kosong kelapa sawit maupun ampas 

tebu. Penelitian biogas yang telah dilakukan sebelumnya di antaranya oleh Mulyadi 

et al. (2016) dengan bahan baku limbah media tanam jamur menghasilkan 54% gas 

metan dengan selulosa sebesar 53.59% (Hadrawi 2014), Apria et al. (2014) dengan 

tandan kosong kelapa sawit menghasilkan 36.1% gas metana dengan kandungan 
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selulosa sebesar 38.76% (Bahmid 2014), dan Saputra (2010) menggunakan ampas 

tebu menghasilkan 27.5% gas metana dengan selulosa sebesar 52.7% (Samsuri et 

al. 2007). Bahan organik lain yang dapat ditambahkan pada pembuatan biogas dari 

kotoran sapi salah satunya ialah rebung bambu. 

Rebung merupakan tunas bambu muda yang tumbuh di atas rumpun bambu, 

produksinya bersifat fluktuatif. Musim penghujan merupakan waktu para petani 

panen raya karena ketersediaan rebung yang melimpah. Pemanenan dilakukan 

selain untuk dikonsumsi masyarakat, juga bermaksud untuk penjarangan rumpun 

agar kualitas rumpun bambu dapat terjaga. Namun setelah musim panen usai, 

produksi rebung tidak lagi berjalan lancar karena sifat rebung yang mudah rusak 

dan tidak dapat disimpan lama (Kencana 2012). Hal ini dapat menyebabkan 

kerugian bagi para petani dengan banyaknya rebung yang terbuang dan rusak. Oleh 

karena itu, diperlukan pengolahan pasca panen untuk menambah nilai pemanfaatan 

rebung sehingga dapat meminimalisir kerugian dengan dijadikan sebagai bahan 

baku pembuatan biogas. Menurut Puspaningrum (2014) tepung rebung bambu 

memiliki selulosa 37.55% dan hemiselulosa 30.99% yang merupakan sumber 

karbon dan dapat dihidrolisis menjadi glukosa melalui proses anaerob kemudian 

menghasilkan metana dan karbonsioksida sebagai pembentuk biogas (Price dan 

Cheremisinoff 1981). 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya penelitian mengenai 

sejauh mana pengaruh penambahan rebung bambu pada pembuatan biogas dari 

kotoran sapi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan rebung bambu pada pembuatan biogas 

dari kotoran sapi? 

2. Komposisi campuran antara kotoran sapi dan rebung mana yang 

menghasilkan kadar gas metana yang tinggi?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan rebung bambu pada pembuatan biogas 

dari kotoran sapi.  

2. Mengetahui kualitas biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi dengan 

penambahan rebung bambu dengan tingkat rasio C/N yang berbeda 

menggunakan kromatografi gas. 

 


