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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Ledakan jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan banyak 

permasalahan terutama dampaknya terhadap lingkungan, salah satunya adalah 

permasalahan sanitasi yang belum terkelola dengan baik. Permasalahan sanitasi 

erat kaitannya dengan pengelolaan limbah salah satunya adalah limbah tinja 

manusia. Limbah tinja merupakan limbah yang dihasilkan secara alami oleh tubuh 

manusia. Limbah tersebut biasanya ditampung pada septic tank untuk 

menghindari terjadinya pencemaran lingkungan terutama pada air resapan tanah.  

Pembuangan tinja manusia merupakan salah satu bagian yang penting dari 

sanitasi lingkungan. Pembuangan tinja manusia yang tidak layak dapat 

menyebabkan terjadinya pencemaran berupa pencemaran air tanah, pencemaran 

tanah serta gangguan pandangan dan penciuman dari sisi estetika. Oleh sebab 

itulah pembuangan limbah tinja perlu mendapat perhatian yang berwawasan 

lingkungan dimulai dari penampungan tinja (septic tank) sampai kepada proses 

pengolahan. 

Limbah tinja yang berasal dari tangki septic harus diolah, karena 

mengandung polutan-polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Pengolahan 

lumpur tinja ini mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk menurunkan kandungan zat 

organik dari lumpur tinja dan untuk menurunkan bakteri-bakteri pathogen 

(organisme penyebab penyakit).  

Limbah tinja manusia mengandung kadar organik tinggi yang bisa 

dimanfaatkan sebagai penghasil biogas dalam biodigester pilihan yang dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga. Penerapan teknologi pengolahan 

limbah domestik sebagai sumber energi dalam bidang sanitasi merupakan suatu 

terobosan solusi kegiatan pemanfaatan produk yang difikir tidak berguna. Sistem 

sanitasi yang disebut Ecological Sanitaion (EcoSan) adalah menutup semua rantai 

nutrien sehingga tidak mencemari lingkungan. Teknologi biogas bukan saja 

menjadi salah satu menghadapi krisis energi tetapi juga mampu mengatasi 
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masalah buangan limbah domestik rumah tangga serta kesehatan lingkungan 

masyarakat.  

Salah satu energi alternatif yang efisien adalah biogas. Menurut Darma 

(2015: 4) Biogas merupakan gas campuran yang terdiri dari gas metana dan 

karbondioksida sebagai kandungan utama. Penggunaan biogas sebagai salah satu 

alternatif solusi pengganti bahan bakar fosil memiliki banyak manfaat salah 

satunya dari sisi lingkungan selain lebih ramah lingkungan energi ini juga 

mencegah limbah agar tidak mencemari lingkungan dan menjadi sumber penyakit 

Menurut Koopmans (dalam Darma, 2015:4) sistem produksi biogas juga 

mempunyai beberapa keuntungan seperti: (a) mengurangi pengaruh gas rumah 

kaca, (b) mengurangi polusi bau yang tidak sedap, (c) sebagai pupuk, dan (d) 

produksi daya serta panas. 

Teknologi yang tepat digunakan untuk pengolahan feses ialah digester 

anaerobik karena prosesnya memerlukan energi yang lebih kecil, nutrisi yang 

lebih sedikit, lumpur yang dihasilkan lebih sedikit, volume reaktor yang 

dibutuhkan lebih kecil (Metcalf dan Eddy dalam Wardahni, 2011:4). Untuk 

memproduksi biogas maka dibutuhkan reaktor biogas (digester) yang merupakan 

suatu instalasi kedap udara sehingga proses dekomposisi bahan organik dapat  

berjalan secara optimum (Wahyuni, 2009:4). Secara optimum produksi biogas 

akan optimal bila nilai pH dari campuran input dalam digester berkisaran antara 6-

7. Bakteri metanogenik sangat peka terhadap pH dan tidak bertahan < pH 6,6. 

Ketika produksi metana dalam kondisi stabil, kisaran nilai pH antara 7,2-8,2 maka 

produksi gas sangat bagus yaitu berada dikisaran mesofilik, antara suhu 25°C-

35°C (Price dalam Wardahni, 2011:4). 

Produk utama dari proses dekomposisi anaerobik limbah organik adalah gas 

metan. Gas metan memiliki karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, dan 

memiliki nilai bakar yang tinggi terhadap hidrokarbon. Pada kondisi normal gas 

tidak terdapat dalam air limbah yang tidak diolah karena jumlah oksigen yang 

rendah cenderung menjadi racun bagi organisme yang berperan pada produksi gas 

metan. Proses pemanfaatan hasil pembakaran gas metan yang optimal butuh usaha 

terlebih dahulu sebelum dibakar yaitu melalui proses pemurnian/penyulingan. 
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Tujuan pemurnian karena hidrokarbon cair yang terbentuk dapat terakumulasi 

dalam saluran gas. Pemurnian biogas juga menghindari keracunan H2S (ambang 

batas maksimum 5 ppm, mencegah kandungan sulfur yang ketika terbakar 

menjadi SO2 atau SO3 dengan racun lebih kuat dari H2S serta meminimalkan 

terbentuknya H2SO3 yang sangat korosif. Jika kandungan gas Hidrogen Sulfida 

yang tinggi dalam biogas dicampur dengan oksigen maka akan menghasilkan gas 

yang mudah meledak (Wahyuni, 2009:4).  

Ada beberapa jenis reaktor biogas yang dikembangkan diantaranya adalah 

reaktor jenis kubah tetap (Fixed-dome), reaktor terapung (Floating drum), raktor 

jenis balon, jenis horizontal, jenis tanah, jenis ferrocement. Tipe digester yang 

banyak digunakan adalah reaktor balon yang terbuat dari plastik UV dan fixed 

dome yang terbuat dari beton. Digester tipe fixed dome merupakan digester skala 

komunal 

 

Gambar 1.1 Digester fixed dome 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Limbah feses belum terkelola dengan baik karena dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan maka perlu dimanfaatkan. 

2. Perlu penanganan serta pemilihan biodigester yang tepat untuk pengolahan 

limbah menjadi biogas. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui seberapa besar biogas yang dapat diproduksi. 

2. Merancang biodigester dalam skala kecil. 

3. Mengetahui berapa keluarga yang bisa memanfaatkan biogas tersebut.  

 

D. Batasan Masalah 

Supaya penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka perlu adanya 

batasan-batasan masalah objek dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di MCK umum Pasar Prabumulih. 

2. Volume limbah per orang diasumsikan sebesar 2,5 kg/hari (Termasuk urin, 

feses, dan air), (sumber : Suparman, 2013) 

3. Untuk desain biodigester hanya sebatas perencanaan. 

4. Tidak melakukan hitungan biaya pembuatan digester. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadi acuan untuk pemanfaatan limbah feses (kotoran manusia) 

menjadi biogas. 

2. Dapat digunakan sebagai energi alternatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


