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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Industri Minyak Kelapa Sawit 

       Kelapa sawit adalah salah satu komoditi andalan Indonesia yang 

perkembangannya demikian pesat. Kelapa sawit termasuk tanaman keras 

(tahunan) yang mulai menghasilkan pada umur 3 tahun dengan usia produktif 

hingga 25 – 30 tahun dan tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya 

berupa tandan yang bercabang banyak. Apabila masak, buahnya akan berwarna 

merah kehitaman dan kecil. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya 

mengandung minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, 

sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang 

disebut bungkil itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan makanan 

ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Kelapa sawit 

berkembang biak dengan biji dan dapat tumbuh di daerah tropis pada ketinggian 

0-500 meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit menyukai tanah yang subur, di 

tempat terbuka dengan kelembaban tinggi. Kelembaban tinggi itu antara lain 

ditentukan oleh adanya curah hujan yang tinggi, sekitar 2000-2500 mm setahun. 

 

Gambar 1. Buah Tandan Kelapa Sawit (Sumber : Hasna,2011) 
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       Selain produksi minyak kelapa sawit yang tinggi, air limbah kelapa sawit 

adalah salah satu produk samping dari pabrik minyak kelapa sawit yang berasal 

dari kondensat dari proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, air hydrocyclone 

(claybath), dan air pencucian pabrik. 

      Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak makan,  

margarin, sabun,  kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. 

Minyak sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena 

keunggulan sifat yang dimilikinya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, 

mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, 

mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh 

dalam bidang kosmetik.
[1]

 

       Bagian yang paling populer untuk diolah dari kelapa sawit adalah buah. 

Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah 

menjadi bahan baku minyak gorengdan berbagai jenis turunannya. Kelebihan 

minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan 

memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan 

baku margarin. 

       Minyak inti menjadi bahan baku minyak alkohol dan industri kosmetika. 

Bunga dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak. Buahnya kecil, bila masak 

berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya 

mengandung minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak 

goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas 

yang disebut bungkil inti sawit itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan 

makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. 

       Buah diproses dengan membuat lunak bagian daging buah dengan temperatur 

90 °C. Daging yang telah melunak dipaksa untuk berpisah dengan bagian inti dan 

cangkang dengan pressing pada mesin silinder berlubang. Daging inti dan 

cangkang dipisahkan dengan pemanasan dan teknik pressing. Setelah itu dialirkan 

ke dalam lumpur sehingga sisa cangkang akan turun ke bagian bawah lumpur. 

       Sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran 

makanan ternakdan difermentasikan menjadi kompos. 
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       Pertumbuhan sub-sektor kelapa sawit telah menghasilkan angka-angka 

pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan pemerintah bagi kepentingannya 

untuk mendatangkan investor ke Indonesia. Namun pengembangan areal 

perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap 

keberadaan hutan Indonesia karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit 

utamanya dibangun pada areal hutan konversi. 

       Konversi hutan alam masih terus berlangsung hingga kini bahkan semakin 

menggila karena nafsu pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai 

produsen minyak sawit terbesar di dunia. Demi mencapai maksudnya tadi, 

pemerintah banyak membuat program ekspnasi wilayah kebun meski harus 

mengkonversi hutan. 

       Sebut saja Program sawit di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di 

pulau Kalimantan seluas 1,8 jt ha dan Program Biofuel 6 juta ( tribun Kaltim, 6 

juta ha untuk kembangkan biofuel) ha. Program pemerintah itu tentu saja sangat 

diminati investor, karena lahan peruntukan kebun yang ditunjuk pemerintah 

adalah wilayah hutan. sebelum mulai berinvestasi para investor sudah bisa 

mendapatkan keuntungan besar berupa kayu dari hutan dengan hanya mengurus 

surat Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepda pihak pemerintah, dalam hal ini 

departemen kehutanan.   

       Akibat deforetasi tersebut bisa dipastikan Indonesia mendapat ancaman 

hilangnya keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan hujan tropis. Juga 

menyebabkan hilangnya budaya masyarakat di sekitar hutan. Disamping itu 

praktek konversi hutan alam untuk pengembangan areal perkebunan kelapa sawit 

telah menyebabkan jutaan hektar areal hutan konversi berubah menjadi lahan 

terlantar berupa semak belukar dan/atau lahan kritis baru, sedangkan realisasi 

pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

 

2.2  Limbah Indutri Minyak Kelapa Sawit 

       Limbah itu sendiri adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen 

penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan 

lagi bagi masyarakat. Secara umum limbah industri kebanyakan menghasilkan 
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limbah yang bersifat cair, padat, dan gas yang masih kaya dengan zat organik 

yang mudah mengalami penguraian. Kebanyakan industri ada yang membuang 

limbahnya ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan 

terjadi bau busuk sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah. 

       Salah satunya terdapat dalam air limbah industri minyak kelapa sawit yang 

mengandung berbagai senyawa terlarut termasuk, serat-serat pendek, hemiselulosa 

dan turunannya, protein, asam organik bebas dan campuran mineral-mineral. 

       Berdasarkan tempat pembentukannya, limbah kelapa sawit dapat digolongkan 

menjadi dua jenis yaitu limbah perkebunan kelapa sawit dan limbah industri 

kelapa sawit.   

Limbah perkebunan kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan dari sisa 

tanaman yang tertinggal  pada  saat pembukaan areal perkebunan, peremajaan dan 

panen kelapa sawit.  Jenis limbah ini antara lain kayu, pelepah dan gulma.  Dalam 

setahun setiap satu hektar perkebunan kelapa sawit menghasilkan limbah pelepah 

daun sebanyak 10.4 ton bobot kering. 

Limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat proses 

pengolahan kelapa sawit.  Limbah jenis ini digolongkan dalam tiga jenis yaitu 

limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. 

a. Limbah padat: Salah satu jenis limbah padat industri kelapa sawit adalah 

tandan kosong sawit (TKS). Tempurung kelapa sawit termasuk juga limbah 

padat hasil pengolahan kelapa sawit.  Limbah padat mempunyai ciri khas 

pada komposisinya.  Komponen terbesar dari limbah padat tersebut adalah 

selulosa, disamping itu juga terdapat komponen lain meskipun lebih kecil 

seperti abu, hemiselulosa, dan lignin. 

b.  Limbah cair: Dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah ini 

berasal dari kondensat, stasiun klarifikasi, dan dari hidrosilikon.  Tingginya 

kadar tersebut menimbulkan beban pencemaran yang besar, karenanya 

diperlukan degradasi bahan organik yang lebih besar.  Lumpur disebut juga 

lumpur primer yang berasal dari proses klarifikasi dan merupakan salah satu 

limbah cair yang dihasilkan dalam proses pengolahan kelapa sawit dan 

lumpur yang telah mengalami proses sedimentasi disebut lumpur  sekunder. 
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c. Limbah gas: Selain limbah padat dan cair dari industri kelapa sawit, 

pengolahan kelapa sawit juga menghasilkan limbah bahan gas.  Limbah 

bahan gas ini antara  lain gas  cerobong dan  uap air  buangan  pabrik  kelapa  

sawit. 

 

2.3  Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit 

2.3.1 Karateristik Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit 

       Air keluaran (effluent water) didefinisikan sebagai air atau cairan yang 

dibuang dari industri, yang mengandung bahan-bahan terlarut dan dapat 

berbahaya bagi lingkungan. Bahan-bahan terlarut ini dapat berupa gas CH4, SO2, 

NH3, halogen atau cairan atau padatan terlarut yang mengandung ion-ion, baik 

organik maupun anorganik, dengan konsentrasi di atas batasan yang diizinkan. 

Karena senyawa- senyawa tersebut dapat membahayakan lingkungan, perlu 

dilakukan pengolahan terhadap air buangan industri untuk mengurangi senyawa-

senyawa yang berpotensi bahaya hingga ambang batas yang diperbolehkan. 

Secara spesifik, POME (palm oil mill effluent) merupakan istilah yang merujuk 

pada buangan dari tahap akhir produksi air limbah industri minyak kelapa sawit. 

Istilah ini meliputi beragam cairan, pengotor, minyak residu dan padatan 

tersuspensi. POME yang belum diolah memiliki kadar limbah berbahaya yang 

tinggi, yang tergantung pada proses operasinya. BOD (biological oxygen demand) 

dari POME dapat mencapai 25000 hingga 35000 mg/L dengan kandungan air 

sekitar 94%. Air limbah industri minyak kelapa sawit dihasilkan dari berbagai 

titik selama pemrosesan dalam pabrik minyak kelapa sawit, meliputi:  

 Sludge atau lumpur klarifikasi 

 Kondensat sterilisasi 

 Air pencuci buah  

 Buangan dari hydro cyclone 

 Buangan boiler, tangki dan dekanter.  

       Komposisi air limbah industri minyak kelapa sawit secara umum terdiri dari 

93-95% air, 0,5-2% minyak, 3-4% padatan (tersuspensi dan terlarut) serta sedikit 

pasir (Igwe dan Onyegbado, 2007). Seperti halnya bahan lain yang dapat 
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dijadikan umpan bagi fermentasi anaerob, air limbah industri minyak kelapa sawit 

memenuhi persyaratan utama, yakni mengandung bahan organik dalam jumlah yang 

signifikan. Bahan organik inilah yang kemudian akan dikonversikan menjadi metana 

dan karbondioksida (Steffen et.al., 1998). Air limbah industri minyak kelapa sawit 

berasal dari air kondensat pada proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, air 

hydrocyclone (claybath), dan air pencucian pabrik. Jumlah air buangan tergantung 

pada sistem pengolahan, kapasitas olah pabrik, dan keadaan peralatan klarifikasi. Air 

limbah industri minyak kelapa sawit mengandung bahan organik yang relatif tinggi 

dan tidak bersifat toksik karena tidak menggunakan bahan kimia dalam proses 

ekstraksi minyak. Komposisi kimia air limbah industri minyak kelapa sawit 

disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 1. Komposisi Kimia Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit 

Komponen % Berat Kering 

Ekstrak dengan ether 31.60 

Protein (N x 6,25) 8.20 

Serat  11.90 

Ekstrak tanpa N 34.20 

Abu 14.10 

P 0.24 

K 0.99 

Ca 0.97 

Mg 0.30 

Na 0.08 

Energi (kkal / 100 gr) 454.00 

Sumber : (Naibaho,1996) 

 

       Air limbah industri minyak kelapa sawit umumnya bersuhu tinggi, berwarna 

kecoklatan, mengandung padatan terlarut dan tersuspensi berupa koloid dan residu 

minyak dengan kandungan biological oxygen demand (BOD) yang tinggi. Bila 

larutan tersebut langsung dibuang ke perairan sangat berpotensi mencemari 

lingkungan, sehingga harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. 

       Parameter yang menggambarkan karakteristik limbah terdiri dari sifat fisik, 

kimia, dan biologi. Karakteristik limbah berdasarkan sifat fisik meliputi suhu, 

kekeruhan, bau, dan rasa, berdasarkan sifak kimia meliputi kandungan bahan 
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organik, protein, BOD, chemical oxygen demand (COD), sedangkan berdasakan 

sifat biologi meliputi kandungan bakteri patogen dalam air limbah (Wibisono, 

1995). Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ada 6 (enam) 

parameter utama yang dijadikan acuan baku mutu limbah meliputi : 

a. Tingkat keasaman (pH), ditetapkannya parameter pH bertujuan agar 

mikroorganisme dan biota yang terdapat pada penerima tidak terganggu, 

bahkan diharapkan dengan pH yang alkalis dapat menaikkan pH badan 

penerima.  

b. Biological oxygen demand (BOD), kebutuhan oksigen hayati yang 

diperlukan untuk merombak bahan organik. Semakin tinggi nilai BOD air 

limbah, maka daya saingnya dengan mikroorganisme atau biota yang 

terdapat pada badan penerima akan semakin tinggi. 

c. Chemical oxygen demand (COD), kelarutan oksigen kimiawi adalah 

oksigen yang diperlukan untuk merombak bahan organik dan anorganik, 

oleh sebab itu nilai COD lebih besar dari BOD. 

d. Total suspended solid (TSS), menggambarkan padatan melayang dalam 

cairan limbah. Pengaruh TSS lebih nyata pada kehidupan biota 

dibandingkan dengan total solid. Semakin tinggi TSS, maka bahan organik 

membutuhkan oksigen untuk perombakan yang lebih tinggi. 

e. Kandungan total nitrogen, semakin tinggi kandungan total nitrogen dalam 

cairan limbah, maka akan menyebabkan keracunan pada biota. 

f. Kandungan oil and grease, dapat mempengaruhi aktifitas mikroba dan 

merupakan pelapis permukaan cairan limbah sehingga menghambat proses 

oksidasi pada saat kondisi aerobik. 

       Tabel 2 menyajikan sifat dan komponen air limbah industri minyak kelapa 

sawit secara umum. 
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Tabel 2. Sifat dan Komponen Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit 

Parameter Maksimal 

pH 

Minyak 

BOD 

COD 

Total Solid 

Suspended Solid 

Total Volatile Solid 

Total Nitrogen 

4,7 

4000 mg/L 

25000 mg/L 

50000 mg/L 

40500 mg/L 

18000 mg/L 

34000 mg/L 

450 mg/L 

          Sumber : (Ngan, 2000) 

 

       Air limbah industri minyak kelapa sawit juga memiliki beberapa nilai-nilai 

komponen yang dapat mendukung kualitas atau karateristik dari air limbah 

industri minyak kelapa sawit tersebut. Diantaranya dapat terlihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3. Komponen pendukung Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit 

Mineral Rata-rata 

Kalium 

Magnesium 

Kalsium 

Besi 

Tembaga 

2270 mg/L 

615 mg/L 

439 mg/L 

46,5 mg/L 

0,89 mg/L 

   Sumber : (Ngan, 2000) 

 

       Air limbah industri minyak kelapa sawit mengandung konsentrasi bahan 

organik yang relatif tinggi dan secara alamiah dapat mengalami penguraian oleh 

mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana. Air limbah industri 

minyak kelapa sawit ini umumnya bersuhu tinggi 70-80
o
C, berwarna kecoklatan, 

mengandung padatan terlarut dan tersuspensi berupa koloid dan residu minyak 

dengan BOD (biological oxygen demand) dan COD (chemical oxygen demand) 

yang tinggi. Jika limbah tersebut langsung dibuang ke perairan, maka sebagian 

akan mengendap, terurai secara perlahan, mengkonsumsi oksigen terlarut, 
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menimbulkan kekeruhan, mengeluarkan bau yang tajam dan dapat merusak 

ekosistem perairan. Sebelum air limbah ini dapat dibuang ke lingkungan terlebih 

dahulu harus diolah agar sesuai dengan baku mutu limbah yang telah di tetapkan. 

       Meskipun dengan beberapa teknologi yang telah dikembangkan saat ini air 

limbah industri minyak kelapa sawit dapat menghasilkan biogas, pakan ternak, 

bahan pembuat sabun, serta pembuatan biodiesel, dan air sisanya dapat digunakan 

untuk pengairan bila telah memenuhi standar baku mutu lingkungan. 

       Tabel 4 berikut ini adalah baku mutu untuk air limbah industri minyak kelapa 

sawit berdasarkan Keputusam Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995. 

Tabel 4. Baku Mutu Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit 

Parameter 

Kadar 

Maksimum 

(mg/L) 

Bahan Pencemaran 

Maksimum (Kg/ton) 

  BODs 

COD 

TSS  

Minyak dan lemak 

Nitrogen total (sebagai N)  
 

100 

350 

250 

25 

50,0 

0,25 

0,88 

0,63 

0,063 

0,125 

Nikel (Ni)  

Kobal (Co)  

pH  

Debit limbah maksimum  

0,5 mg/L 

0,6 mg/ L 

6,0 – 9,0 

2,5 m
3
 per ton produk minyak sawit 

(CPO) 

     (Sumber : Ngan, 2000) 

 

       Air limbah industri minyak kelapa sawit merupakan nutrien yang kaya akan 

senyawa organik dan karbon. Dekomposisi dari senyawa-senyawa organik oleh 

bakteri anaerob dapat menghasilkan biogas (Deublein dan Steinhauster, 2008). 

Jika gas-gas tersebut tidak dikelola dan dibiarkan lepas ke udara bebas maka dapat 

menjadi salah satu penyebab pemanasan global karena gas metan dan karbon 

dioksida yang dilepaskan adalah termasuk gas rumah kaca yang disebut-sebut 

sebagai sumber pemanasan global saat ini. Emisi gas metan lebih berbahaya dari 

CO2 dikarenakan gas metan terbentuk dekat permukaan bumi, terutama karena 

aktivitas mikroorganisme yang melakukan proses metanogenesis sehingga dapat 
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dikatakan gas metan merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar 

(Sumirat dan Solehudin, 2009). 

 

2.3.2 Sumber Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit 

       Tahap sterilisasi (15% jumlah limbah cair) dan penjernihan (75% jumlah 

limbah cair) adalah sumber utama air limbah. Hidrolikon yang dipakai untuk 

memisahkan daging dari kulit keras (batok) juga merupakan sumber utama air 

limbah (10% jumlah limbah cair). Pensterilisasi tandan buah menghasilkan 

kondensat kukus dan air cuci. Air cuci juga dihasilkan oleh pemerasan minyak, 

pemisahan biji atau serat dan tahap pencucian daging dalam. Air panas digunakan 

untuk mencuci ayakan getar sebelum tangki penjernih minyak. Air yang 

dipisahkan dari minyak dan lumpur tangki penjernihan merupakan sumber utama 

minyak, padatan tersuspensi dan bahan organik lain. Kondensat kukus berasal dari 

pensterilan, pengeringan minyak, pemisahan biji, dan pengeringan daging dalam. 

Pemisahan buah dari tandan dan proses pemasakan seharusnya tidak 

menghasilkan air limbah. 

 

2.4  Pengolahan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit  

       Pengolahan air limbah industri minyak kelapa sawit yang umum dilakukan 

adalah dengan menggunakan unit pengumpul (fat pit) yang kemudian dialirkan ke 

deoiling ponds (kolam pengutipan minyak) untuk diambil kembali minyaknya 

serta menurunkan suhunya, kemudian dialirkan ke kolam anaerobik atau aerobik 

dengan memanfaatkan mikroba sebagai perombak BOD dan menetralisir 

keasaman limbah. Teknik pengolahan ini dilakukan karena cukup sederhana dan 

dianggap murah. Namun teknik ini dirasakan tidak efektif karena memerlukan 

lahan pengolahan limbah yang luas dan selain itu emisi metan yang dihasilkan 

dari kolam-kolam tersebut merupakan masalah yang saat ini harus ditangani. 

       Penanganan air limbah industri minyak kelapa sawit secara anaerobik akan 

mengurangi beban lingkungan dan akan menghasilkan berbagai gas diantaranya 

metana, karbondioksida, dan hidrogen sulfida.  
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       Saat ini telah banyak penelitian mengembangkan pengolahan air limbah 

industri minyak kelapa sawit, seperti yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian 

Kelapa Sawit dengan menggunakan reaktor anaerobik unggun tetap (RANUT). 

Prosesnya diawali dengan pemisahan lumpur atau padatan yang tersuspensi, 

kemudian limbah cair dipompakan ke dalam reaktor anaerobik untuk perombakan 

bahan organik menjadi biogas. Kemudian untuk memenuhi baku mutu 

lingkungan, limbah diolah lebih lanjut secara aerobik (activated sludge system) 

hingga memenuhi baku mutu lingkungan untuk dibuang ke sungai (Departemen 

Pertanian, 2006). Selain itu ada juga pengolahan air limbah industri minyak 

kelapa sawit yang dikembangkan oleh Novaviro Tech Sdn Bhd, prosesnya adalah 

dengan mengendapkan limbah cair pada kolam pengendapan selama 2 hari lalu 

dimasukkan ke dalam tangki anaerobik berpengaduk untuk diolah dengan waktu 

retensi 18 hari (Novaviro, 2008).  

       Proses anaerobik merupakan proses yang dapat terjadi secara alami yang 

melibatkan beberapa jenis mikroorganisme yang berperan dalam proses tersebut. 

Proses yang terjadi pada pengolahan secara anaerobik ini adalah hidrolisis, 

asidogenik dan metanogenesis. Beberapa jenis bakteri bersama-sama secara 

bertahap mendegradasi bahan-bahan organik dari air limbah (Deublein dan 

Steinhauster, 2008).  

       Pada pengolahan secara anaerobik ini bakteri yang berperan adalah bakteri 

fermentasi, bakteri asetogenik dan bakteri metanogenik yang memiliki peranan 

masing-masing dalam mendegradasi senyawa organik menjadi produk akhir 

berupa gas metan. Tiap fase dari proses fermentasi metan melibatkan 

mikroorganisme yang spesifik dan memerlukan kondisi hidup yang berbeda-beda. 

Bakteri pembentuk gas metan merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen 

bebas dalam metabolismenya, bahkan adanya oksigen bebas dapat menjadi racun 

atau mempengaruhi metabolisme bakteri tersebut (Deublein dan Steinhauster, 

2008). 
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2.5  Pengertian Biogas 

       Biogas merupakan produk akhir dari degradasi anaerobik bahan organik oleh 

bakteri-bakteri anaerobik dalam lingkungan dengan sedikit oksigen. Biogas yang 

komponen utamanya gas metan (CH4) sebenarnya sudah mulai manfaatkan sejak 

beberapa puluh tahun yang lalu, namun tidak banyak dipergunakan masyarakat. 

Biogas yang dikenal masyarakat lebih banyak dihasilkan dari pengolahan kotoran 

ternak atau kotoran manusia. Sebenarnya biogas juga bisa dihasilkan dari 

biomassa yang lain. Biogas lebih ramah lingkungan daripada BBM. Pembakaran 

biogas (metan) akan menghasilkan gas karbon dioksida (CO2) dan air (H2O). 

Kedua gas ini sama seperti gas yang dikeluarkan dari hidung manusia. 

Bandingkan dengan BBM yang banyak menyebabkan polusi udara.  

       Komponen terbesar yang terkandung dalam biogas adalah metana 55 – 70 % 

dan karbon dioksida 30 – 45 % serta sejumlah kecil  nitrogen dan hidrogen sulfida 

(Deublein dan Steinhauster, 2008). Tapi metan (CH4) yang dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar. Apabila kandungan metan dalam biogas lebih dari 50% maka biogas 

tersebut telah layak digunakan sebagai bahan bakar. Tabel 5 menunjukan 

komposisi biogas secara umum. 

Tabel 5. Biogas secara Umum 

Komposisi Biogas Jumlah 

Metan (CH4) 

Karbon Dioksida (CO2) 

Nitrogen (N2) 

Hidrogen Sulfida (H2S)  

55 – 70 % 

30 – 45 % 

0 – 0,3 % 

1 – 5 % 

      Sumber : (Deublein dan Steinhauster,2008) 

 

       Kandungan yang terdapat dalam biogas dapat memperngaruhi sifat dan 

kualitas biogas sebagai bahan bakar. Kandungan yang terdapat dalam biogas 

merupakan hasil dari proses metabolisme mikroorganisme. Biogas yang 

kandungan metannya lebih dari 45% bersifat mudah terbakar dan merupakan 

bahan bakar yang cukup baik karena memiliki nilai kalor bakar yang tinggi. 

Tetapi jika kandungan CO2 dalam biogas sebesar 25 – 50 % maka dapat 

mengurangi nilai kalor bakar dari biogas tersebut. Sedangkan kandungan H2S 
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dalam biogas dapat menyebabkan korosi pada peralatan dan perpipaan dan 

nitrogen dalam biogas juga dapat mengurangi nilai kalor bakar biogas tersebut. 

Selain itu juga terdapat uap air yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada 

pembangkit yang digunakan. ( Deublein dan Steinhauster, 2008 ) 

       Biogas memiliki kandungan energi tinggi yang tidak kalah dari kandungan 

energi dalam bahan bakar fosil. Oleh karena itu biogas sangat cocok 

menggantikan minyak tanah, LPG, butana, batubara dan bahan bakar fosil 

lainnya. Semakin tinggi kandungan gas metan bahan bakar, semakin besar kalor 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, biogas juga memiliki karateristik yang sama 

dengan gas alam. Sehingga jika biogas diolah dengan benar, biogas bisa 

digunakan untuk menggantikan gas alam. Dengan demikian dapat menghemat 

jumlah pemakaian gas alam (Can, 2008). 

 

2.5.1 Proses Produksi Gas Metan dalam Pengolahan Air Limbah Industri    

Minyak Kelapa Sawit secara Anaerobik  

       Terdapat faktor abiotik meliputi pengadukan (agitasi), suhu, tingkat keasaman 

(pH), kadar substrat, kadar air, rasio C/N, dan kadar P dalam substrat, serta 

kehadiran bahan toksik (Mahajoeno, dkk, 2008). Diantara faktor abiotik di atas, 

faktor pengendali utama produksi biogas adalah suhu, pH, dan senyawa beracun. 

       Kehidupan mikroba dalam cairan memerlukan kedaaan lingkungan yang 

cocok antara lain pH, suhu, dan nutrisi. Derajat keasaman pada mikroba yaitu 

antara pH 5-9. Oleh karena itu Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit yang 

bersifat asam (pH 4-5) merupakan media yang tidak cocok untuk pertumbuhan 

bakteri, maka untuk mengaktifkan bakteri air limbah industri minyak kelapa sawit 

tersebut harus dinetralisasi. Penambahan bahan penetral pH dapat meningkatkan 

produksi biogas. Namun keasamannya dibatasi agar tidak melebihi pH 9, karena 

pada pH 5 dan pH 9 dapat menyebabkan terganggunya enzim bakteri (enzim 

teridir dari protein yang dapat mengkoagulasi pada pH tertentu). Peningkatan pH 

optimum akan memacu proses pembusukan sehingga meningkatkan efektifitas 

bakteri methanogenik dan dapat meningkatkan produksi biogas. Mahajoeno, dkk 

(2008) menyatakan menunjukkan bahwa pH substrat awal 7 memberikan 
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peningkatan laju produksi biogas lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pH 

yang lain. 

       Peningkatan suhu  juga dapat meningkatkan laju produksi biogas. Mikroba 

menghendaki suhu cairan sesuai dengan jenis mikroba yang dikembangkan. 

Berdasarkan sifat adaptasi bakteri terhadap suhu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

bagian (Naibaho, 1996) yaitu : 

a. Phsycrophill, yaitu bakteri yang dapat hidup aktif pada suhu rendah yaitu 

10
o
C, bakteri ini ditemukan pada daerah-daerah sub tropis. 

b. Mesophill, yaitu bakteri yang hidup pada suhu 10-50
0
C dan merupakan 

jenis bakteri yang paling banyak dijumpai pada daerah tropis. 

c. Thermophill, yaitu bakteri yang tahan panas pada suhu 50-80
0
C. bakteri ini 

banyak dijumpai pada tambang minyakyang berasal dari perut bumi. 

       Perombakan limbah dapat berjalan lebih cepat pada penggunaan bakteri 

thermophill. Suhu yang tinggi dapat memacu perombakan secara kimiawi, 

perombakan yang cepat akan dimanfaatkan oleh bakteri metahonogenik untuk 

menghasilkan gas metan, sehingga dapat produksi biogas. Peningkatan suhu 

sebesar 40
0
C dapat menghasilkan 68,5 liter biogas (Mahajoeno, dkk, 2008). 

       Limbah cair mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral yang 

dibutuhkan oleh mikroba. Komposisi limbah perlu diperbaiki dengan penambahan 

nutrisi seperti untur P dan N yang diberikan dalam bentuk pupuk TSP dan urea. 

Jumlah kandungan bahan makanan dalam limbah harus dipertahankan agar 

bakteri tetap berkembang dengan baik. Jumlah lemak yang terdapat dalam limbah 

akan mempengaruhi aktifitas perombak limbah karbohidrat dan protein. Selain 

kontinuitas makanan juga kontak antara makanan dan bakteri perlu berlangsung 

dengan baik yang dapat dicapai dengan melakukan agitasi (pengadukan). agitasi 

juga berpengaruh terhadap produksi biogas. Pemberian agitasi berpengaruh lebih 

baik dibandingkan tanpa agitasi dalam peningkatan laju produksi gas. Dengan 

agitasi substrat akan menjadi homogen, inokulum kontak langsung dengan 

substrat dan merata, sehingga proses perombakan akan lebih efektif. Agitasi 

dimaksudkan agar kontak antara air limbah industri minyak kelapa sawit dan 
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bakteri perombak lebih baik dan menghindari padatan terbang atau mengendap. 

Agitasi pada 100 rpm dapat meningkatkan produksi biogas. 

       Reaksi perombakan anaerobik tidak menginginkan kehadiran oksigen, karena 

oksigen akan menonaktifkan bakteri. Kehadiran oksigen pada limbah cair dapat 

berupa kontak limbah dengan udara. Kedalaman reaktor akan mempengaruhi 

reaksi perombakan. Semakin dalam reaktor akan semakin baik hasil perombakan. 

       Kehadiran bahan toksik juga menghambat proses produksi biogas. Kehadiran 

bahan toksik ini akan menghambat aktifitas mikroorganisme untuk melakukan 

perombakan. Maka untuk memperoleh produksi biogas yang baik, kehadiran 

bahan toksik harus dicegah. 

       Hasil produksi biogas juga ditentukan oleh faktor waktu fermentasi. Hal ini 

disebabkan untuk melakukan perombakan anaerob terdiri atas 4 (empat) tahapan. 

Untuk itu setiap proses membutuhkan waktu yang cukup. Pengaruh waktu 

fermentasi memberikan hasil yang berbeda pada produksi biogas. Semakin lama 

proses fermentasi, maka akan semakin tinggi produksi biogas. 

        

 

Gambar 2. Penguapan Gas Metan ke Udara (Perpen, 2009)  
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Gambar 3. Kolam Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit menghasilkan  

Gas Metan (Perpen, 2009) 

 

       Gas metan adalah gas yang dihasilkan dari perombakan anaerobik senyawa-

senyawa organik, seperti limbah cair kelapa sawit. Secara alami gas ini dihasilkan 

pada kolam-kolam pengolahan air limbah industri minyak kelapa sawit. Air 

Limbah yang ditampung di dalam kolam-kolam terbuka akan melepaskan gas 

metan (CH4) dan karbon dioksida (CO2). Kedua gas ini merupakan emisi gas 

penyebab efek rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Selama ini kedua gas 

tersebut dibiarkan saja menguap ke udara. Pembentukan gas metan melibatkan 

aktivitas mikroba yang sangat komplek. Beberapa kelompok mikroba tersebut 

secara bertahap akan merombak bahan organik di dalam limbah cair atau limbah 

padat hingga dihasilkan gas metan. Pertama, kelompok mikroba hidrolitik akan 

memecah-mecah bahan organik menjadi senyawa yang lebih kecil. Bahan organik 

komplek umumnya adalah polimer, hasil pecahannya adalah monomer-monomer. 

Hasil pemecahan bahan organik komplek tersebut antara lain glukosa, asam 

amino dan asam lemak. Kedua, kelompok mikroba fermentasi asam. Kelompok 

mikroba ini akan merombak monomer-monomer organik menjadi asam, yaitu 

senyawa asam-asam organik, alkohol, dan keton. Tahap berikutnya kelompok 

mikroba asetogenik akan merombaknya menjadi asam asetat, CO2, dan H2. 

Selanjutnya kelompok mikroba penghasil metan (metanogenik) akan merubah 

asam-asam tersebut menjadi gas metan. 
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       Perombakan bahan organik ini terjadi dalam kondisi tanpa oksigen (O2) yang 

disebut kondisi anaerob. Secara alami proses pembentukan gas metan ini sangat 

lambat dan gas yang dihasilkan juga sedikit. Untuk dapat merombak air limbah 

industri minyak kelapa sawit menjadi biogas dalam jumlah besar, diperlukan 

sedikit rekayasa.  

       Air Limbah ditempatkan pada tempat khusus yang disebut bioreaktor. 

Bioreaktor dapat diatur sedemikian rupa sehingga kondisinya optimum untuk 

memproduksi biogas. Dapat pula ditambahkan mikroba-mikroba yang akan 

mempercepat pembentukan gas metan. Bioreaktor ditutup rapat yang tidak 

memungkinkan gas metan yang dihasilkan keluar dari bioreaktor. 

       Gas metan dialirkan atau dipompa ke tangki penampungan. Gas yang sudah 

tertampung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Gas metan dapat juga 

dimampatkan dan dicairkan yang kemudian ditampung ditabung-tabung yang 

lebih kecil seperti layaknya tabung elpiji. 

       Selain menghasilkan biogas, pengolahan limbah cair dengan proses digester 

anaerobik dapat dilakukan pada lahan yang sempit dan memberi keuntungan 

berupa penurunan jumlah padatan organik, jumlah mikroba pembusuk yang tida 

diinginkan, serta kandungan racun dalam limbah. Disamping itu juga membantu 

peningkatan kualitas pupuk dari sludge yang dihasilkan, karena sludge yang 

dihasilkan berbeda  dari sludge air limbah industri minyak kelapa sawit biasa yang 

dilakukan melalui proses konvesional (Tobing, 1997). Kelebihan tersebut adalah : 

a. Penurunan kadar BOD bisa mencapai 80-90 %. 

b. Baunya berkurang sehingga toidak disukai lalat. 

c. Berwarna coklat kehitam-hitaman. 

Kualitas sludge sebagai pupuk lebih baik, yaitu 

a. Memperbaiki struktur fisik tanah, 

b. Meningkatkan aerasi, peresapan, retensi, dan kelembaban, 

c. Meningkatkan perkembangbiakan dan perkembangan akar, 

d. Meningkatkan kandungan organik tanah, pH, dan kapasitas tukar kation 

tanah, dan 
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e. Meningkatkan populasi mkroflora dan mkrofauna tanah maupun 

aktivitasnya. 

 

2.5.2 Tahapan Pembentukan terjadinya Gas Metan 

       Proses anerobik melibatkan penguraian senyawa organik dan anorganik oleh 

mikroorganisme tanpa adanya molekul oksigen bebas. Tahapan yang terjadi 

dalam proses perombakan senyawa organik menjadi gas metan ditunjukkan pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Konversi Bahan Organik Menjadi Metan Secara Anaerobik 

    (Jiang,2006) 

 

1. Hidrolisis  

       Hidrolisis merupakan langkah pertama pada proses anaerobik, di mana bahan 

organik yang kompleks (polimer) terdekomposisi menjadi unit yang lebih kecil 

(mono-dan oligomer). Selama proses hidrolisis, polimer seperti karbohidrat, lipid, 

Senyawa Organik 

Karbohidrat Protein         Lemak 

Hidrolisis 

As.Lemak     Alkohol     Gula     Asam Amino 

Asam Lemak             Volatil 

Asidogenesis 

Asetogenesis 

CO2 / H2 CH3COO- 

Metanogenesis 

CH4 

1. Bakteri Fermentasi  

2. Bakteri Asetogenik penghasil hidrogen  

3. Bakteri Asetogenik pengguna hidrogen  

4. Bakteri Metanogenik pereduksi karbon dioksida  

5. Bakteri Metanogenik asetoclastic  
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asam nukleat dan protein diubah menjadi glukosa, gliserol, purin dan piridine. 

Mikroorganisme hidrolitik mengeskresi enzim hidrolitik, mengkonversi 

biopolimer menjadi senyawa sederhana dan mudah larut seperti yang ditunjukkan 

di bawah ini:  

Lipid             
lipase

  asam lemak, gliserol     (1)  

Polisakarida 
selulase,selubinase,xylanase,amilase 

monosakarida    (2)  

Protein 
protease

asam amino       (3)  

       Senyawa tidak larut, seperti selulosa, protein, dan lemak dipecah menjadi 

senyawa monomer (partikel yang larut dalam air) oleh exo-enzime (enzim 

ekstraselular) secara fakultatif oleh bakteri anaerob. Seperti yang ditunjukkan 

pada persamaan 1 di mana lipid diurai oleh enzim lipase membentuk asam lemak 

dan gliserol sedangkan poliskarida diurai menjadi monosakarida seperti pada 

persamaan 2. Dan protein diurai oleh protease membentuk asam amino. Produk 

yang dihasilkan dari hidrolisis diuraikan lagi oleh mikroorganisme yang ada dan 

digunakan untuk proses metabolisme mereka sendiri (Seadi et al, 2008). 

       Hidrolisis karbohidrat dapat terjadi dalam beberapa jam sedangkan hidrolisis 

protein dan lipid terjadi dalam beberapa hari. Sedangkan lignoselulosa dan lignin 

terdegradasi secara perlahan-lahan dan tidak sempurna. Mikroorganisme anaerob 

fakultatif mengambil oksigen terlarut yang terdapat dalam air sehingga untuk 

mikroorganisme anaerobik diperlukan potensial redoks yang rendah. Solubilisasi 

melibatkan proses hidrolisis di mana senyawa-senyawa organik kompleks 

dihidrolisis menjadi monomer-monomer. Sebagai contoh, polisakarida diubah 

menjadi monosakarida. Protein dibagi menjadi peptida dan asam amino. Lemak 

dihidrolisis menjadi asam-asam lemak gliserol (Deublein dan Steinhauster, 2008). 

 

2. Asidogenesis  

       Selama proses asidogenesis, produk yang dihasilkan dari proses hidrolisis 

akan dikonversi oleh bakteri acidogenic (fermentasi) menjadi substrat bagi bakteri 

methanogenic. Gula sederhana, asam amino dan asam lemak terdegradasi menjadi 

asetat, karbon dioksida dan hidrogen (70%) juga menjadi asam lemak volatil 
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(ALV) dan alkohol (30%) (Seadi et al, 2008). Reaksi asidogenesis dapat dilihat 

dibawah ini. 

C6H12O6  → CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2 H2  

Glukosa  asam butirat 

C6H12O6 + 2H2 → CH3CH2COOH + 2H2O  

Glukosa   asam propionat 

 

3. Asetogenesis  

       Produk dari proses asidogenesis yang tidak dapat langsung diubah menjadi 

metan oleh bakteri methanogenic, akan dikonversi menjadi substrat bagi 

methanogenic pada proses asetogenesis. Asam lemak volatil yang memiliki rantai 

karbon lebih dari dua dan alkohol yang rantai karbonnya lebih dari satu akan 

teroksidasi menjadi asetat dan hidrogen. Pada fase metanogenesis, hidrogen akan 

dikonversi menjadi metan (Seadi et al, 2008).  

       Bakteri asetogenic adalah penghasil H2. Pembentukan asetat melalui oksidasi 

asam lemak rantai panjang (seperti asam propionat atau butirat) akan berjalan 

sendiri dan hanya mungkin terjadi dengan tekanan hidrogen parsial yang sangat 

rendah. Bakteri asetogenic bisa mendapatkan energi yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidup dan untuk pertumbuhan hanya pada konsentrasi H2 yang 

sangat rendah. Mikroorganisme asetogenic dan methanogenic hidup dalam 

simbiosis yang saling memerlukan. Organisme methanogenic dapat bertahan 

hidup dengan tekanan hidrogen parsial yang lebih tinggi. Maka harus terus-

menerus mengeluarkan produk-produk dari metabolisme bakteri acetogenic dari 

substrat untuk menjaga tekanan parsial hidrogen pada tingkat yang rendah 

sehingga cocok untuk bakteri acetogenic (Deublein dan Steinhauster, 2008). 

Reaksi asetogenesis dapat dilihat dibawah ini, 

CH3CH2COOH → CH3COOH + CO2 + 3H2  

asam propionat      asam asetat  

CH3CH2CH2COOH → 2CH3COOH + 2H2  

asam butirat          asam asetat    
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4. Metanogenesis  

       Produksi metan dan karbon dioksida dilakukan oleh bakteri methanogenic. 

Sebanyak 70% dari metan yang terbentuk berasal dari asetat, sedangkan sisanya 

30% dihasilkan dari konversi hidrogen (H) dan karbon dioksida (CO2), menurut 

persamaan berikut:  

Asam asetat 
bakteri methanogenic 

metan + karbon dioksida    (4)  

Hidrogen + karbon dioksida 
bakteri methanogenic 

metan + air   (5) 

Metanogenesis merupakan langkah penting dalam proses pengolahan anaerobik 

secara keseluruhan, karena proses ini adalah yang paling lambat pada proses 

reaksi biokimia. Metanogenesis sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi. 

Komposisi bahan baku, laju pengumpanan, suhu, dan pH adalah faktor yang 

mempengaruhi proses metanogenesis. Perubahan suhu atau masuknya oksigen 

dalam jumlah besar dapat mengakibatkan penghentian produksi metan (Seadi et 

al, 2008). 

       Ketika pembentukan metan bekerja, fase asetogenesis juga bekerja tanpa 

masalah. Masalah dapat terjadi ketika bakteri asetogenic hidup bersimbiosis 

bukan dengan spesies methanogenic tetapi dengan organisme lain dan 

menggunakan H2. Dalam teknologi pengolahan air limbah, simbiosis dapat terjadi 

dengan mikroorganisme pengurai sulfat menjadi hidrogen sulfide. Sehingga 

terkadang terjadi persaingan dalam penggunaan hidrogen. 

       Terdapat dua kelompok organisme metanogenik yang terlibat dalam 

pembentukan metan. Kelompok pertama merupakan aceticlastic methanogens 

yang memecah asetat menjadi metan dan karbon dioksida. Kelompok kedua 

antara lain Methanobacterium yang menggunakan hidrogen dan karbon dioksida 

untuk membentuk metan (Deublein dan Steinhauster dan Steinhauster, 2008). 

 

 


