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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia meningkat pesat karena permintaan
ekspor yang tinggi, yaitu mencapai 25,7 juta ton sawit (sekitar 46,6% produksi
dunia). Seiring dengan penambahan jumlah produksi, volume limbah kelapa sawit
yang dihasilkan juga meningkat (Susanto dkk., 2017). Salah satu limbah terbesar
yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit adalah limbah cair yang dikenal dengan
Palm Oil Mill Effluent (POME). Total limbah POME mencapai 50-60% dari
komposisi kelapa sawit. Limbah POME masih mengandung senyawa-senyawa
organik yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk diolah kembali. Saat ini, salah
satu pengolahan limbah POME adalah untuk produksi biogas. Sebanyak 28 m3
biogas dihasilkan dari 1 m3 limbah POME (Ahmed dkk., 2015). Total energi yang
dihasilkan oleh biogas dari limbah POME dapat dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan energi di industri atau kebutuhan listrik masyarakat sekitar industri.
Biogas dari limbah POME sebagai sumber energi alternatif menemui beberapa
tantangan produksi. Salah satunya terkait dengan nilai densitas energi yang lebih
rendah dibandingkan dengan gas alam. Kandungan CO2 dan H2S yang tinggi
menyebabkan biogas dari limbah POME tidak dapat digunakan secara langsung
sebagai bahan bakar. Dengan demikian, perlu adanya proses hilir berupa purifikasi
biogas dari limbah POME untuk menurunkan hingga menghilangkan kandungan
CO2 dan H2S dan menaikkan nilai energi metana pada biogas (Choong dkk., 2018).
Penelitian yang telah banyak dilakukan untuk proses purifikasi biogas antara
lain menggunakan teknologi fisis dan kimiawi melalui water scrubbing, organic
solvent scrubbing, chemical scrubbing, pressure swing adsorption, membrane
separation, dan cryogenic separation (Manoz dkk., 2015). Metode-metode ini
memiliki tahapan sangat panjang dan memakan energi operasi yang tinggi. Oleh
karena itu, dikembangkan metode yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan
yaitu teknologi purifikasi secara biologis. Teknologi ini menggunakan agen
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biologis untuk menghilangkan senyawa-senyawa pengotor untuk mencapai
kemurnian biogas yang tinggi. Salah satu agen yang mampu menjadi biokonvertor
adalah kelompok mikroalga. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan kemampuan
fotosintesis sel-sel mikroalga sehingga senyawa CO2 dalam biogas dimanfaatkan
oleh mikroalga sebagai sumber karbon pembentuk biomassa (Manoz dkk., 2015).
Konsep ini juga mendukung sistem biorefinery atau zero waste sehingga
meminimalisasi buangan pada akhir proses purifikasi.
Kelimpahan mikroalga di dunia diperkirakan mencapai 200.000-800.000
spesies, dengan spesies terbesar yang tumbuh pada iklim Asia antara lain: Spirulina
sp., Chlorella sp., dan Dunaliella salina. Batten dkk (2011) menerangkan bahwa
Indonesia adalah negara ketiga di anggota APEC yang memiliki potensi besar
dalam produksi mikroalga. Van Harmelen dan Oonk (2006) menyatakan bahwa
wilayah bersuhu di atas 15oC cocok digunakan sebagai suhu optimum produksi
mikroalga. Mikroalga dapat dimanfaatkan dalam pengolahan limbah organik.
Mikroalga memiliki kemampuan menyerap senyawa organik pada limbah sebagai
nutrien untuk tumbuh. Melalui proses fotosintesis, mikroalga menghasilkan
oksigen yang dapat menurunkan kadar BOD dan COD dalam limbah (Hadiyanto
dan Azim, 2012). Dengan demikian, mikroalga berpotensi sebagai agen purifikasi
biometana dalam limbah POME dengan menurunkan kadar CO2.

1.2 Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi medium pertumbuhan mikroalga
untuk purifikasi biogas dari limbah POME guna mendapatkan kemurnian
biometana yang tinggi. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
1. Menentukan jenis mikroalga yang sesuai untuk proses pemurnian
biometana dari limbah POME dengan kultur murni dan konsorsium
2. Menentukan laju pertumbuhan spesifik mikroarga kultur murni dan
konsorsium dalam variasi medium berbeda
3. Menentukan kadar kemurnian biometana sintetik hasil purifikasi
menggunakan mikroalga yang pertumbuhannya telah teroptimasi

2

1.3 Hipotesis
Hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini antara lain:
1. Jenis mikroalga yang sesuai untuk proses pemurnian biometana dari limbah
POME adalah konsorsium Chlorella sp., Halospirulina sp., dan
Picochlorum sp.
2. Laju pertumbuhan spesifik tertinggi terdapat pada variasi medium dengan
komposisi CO2 sebesar 15% serta penambahan senyawa prekursor Mg2+
3. Kemurnian biometana sintetik yang telah dipurifikasi menggunakan
mikroalga yang pertumbuhannya telah teroptimasi mencapai 95%

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
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2.1 Limbah POME
Limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan limbah cair yang dihasilkan
dari proses pengolahan minyak kelapa sawit. Sekitar 50-60% kandungan limbah
kelapa sawit adalah limbah POME. Tabel 2.1 menunjukkan komposisi keseluruhan
kelapa sawit.
Tabel 2.1 Komposisi umum kelapa sawit (Susanto dkk., 2017)
Limbah sawit
TTKS
Cangkang
Lumpur sawit
Serabut
POME

% (dari total limbah)
23
6,5
4
13
50-60

Kapasistas pembangkit listrik limbah POME sebesar 13,6 MW dengan
kelimpahan POME di Indonesia mencapai 600-700 liter POME per 1 ton tandan
kelapa sawit (Susanto dkk., 2017). Tabel 2.2 menunjukkan karakteristik umum dari
limbah POME yang tinggi akan kandungan senyawa-senyawa organik sisa
pengolahan minyak kelapa sawit.
Tabel 2.2 Karakteristik umum limbah POME (Ohimain dan Izah, 2017)
Karakteristik
COD (g/L)
BOD (g/L)
Total solids (g/L)
TTS (g/L)
Volatile solids (g/L)
Karbohidrat
Alkalinitas
N total (mg/l)
Mg (mg/l)
Fe (mg/l)
pH

Komposisi
43-84
38-57
11,5-79
40
9-72
8,76
1,05
400-1100
170-344
2-200
3,6-4,6

2.2 Biometana dari limbah POME
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POME dijadikan sebagai bahan baku dalam proses produksi biogas dalam
anaerobic digestion (Ohimain dan Izah, 2017). Kandungan biogas yang dihasilkan
dari limbah POME ditunjukkan pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Komposisi biogas dari limbah POME (Zain dan Mohamed, 2018)
Senyawa

Komposisi (%)

CH4

55-60

CO2

35-40

H2S

0,8-1

NH3

1

O2

<1

N2

1

CO

<1

2.3 Mikroalga
2.3.1 Pengenalan mikroalga
Mikroalga adalah organisme autotrof uniseluler dengan karakteristik
eukariotik. Mikroalga memiliki kemampuan fotosintesis seperti kelompok
tumbuhan, namun juga memiliki periode tumbuh yang lebih cepat seperti
mikroorganisme bakteri, jamur, dan yeast. Secara fisiologis, mikroalga
merupakan sel-sel berukuran rentang 3-30 µm. Mikroalga telah banyak
dimanfaatkan sebagai sumber pangan fungsional, penghasil bioenergi, serta
sebagai agen remediator karena memiliki berbagai macam enzim dan senyawasenyawa aktif yang bernilai tambah (Hadiyanto dan Azim, 2012).

2.3.2 Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan mikroalga
Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan mikroalga antara lain:
intensitas cahaya, suhu, media pertumbuhan, pH, salinitas, dan kandungan CO2
(Hadiyanto dan Azim, 2012). Jeon dkk. (2005) melaporkan bahwa aktivitas

5

fotosintesis naik seiring kenaikan intensitas cahaya. Penelitian sering
menggunakan durasi pencahayaan rasio light:dark (L/D) antara lain 16:8, 14:10
atau 12:12 waktu pencahayaan. Sebagian besar alga dapat tumbuh pada suhu
antara 15 sampai 400C. Beberapa mikroalga dapat tumbuh subur pada kondisi
suhu kisaran 24-260C. Jika di bawah suhu optimum, tumbuh dengan lambat.
Jika di atas rentang suhu pertumbuhan, sel akan mengalami lisis.
Sebagian besar mikroalga membutuhkan makronutrien seperti karbon, (C),
nitrogen (N), hidrogen (H), sulfur (S), kalium (K), magnesium (Mg), dan fosfor
(P) Sedangkan mikronutrien digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan sel
dan metabolisme. Mikronutrien yang digunakan antara lain zat besi (Fe), boron
(B), mangan (Mn), vanadium (Va), silikon (Si), selenium (Se), cuprum (Cu),
nikel (Ni), dan molybdinum (Mo). Rentang pH tumbuh sebagian besar alga
adalah di antara 6-8. Beberapa algae jenis cyanobacteria seperti Spirulina
platensis hanya dapat tumbuh pada kondisi alkali/basa. Sementara Chlorella
sp. secara umum dapat hidup dalam kondisi pH antara 7-8.
Mikroalga air laut umumnya rentan terhadap perubahan salinitas pada
medium. Dunaliella salina dan Spirulina platensis adalah contoh mikroalga
yang dapat tumbuh subur pada salinitas yang tinggi (Graneli dan Salomon,
2010). Kong dkk. (2010) melakukan penelitian transfer masa CO2 dan
pengaruhnya terhadap pertumbuhan mikroalga. Didapat hasil bahwa semakin
tinggi kadar CO2 (> 33% dari komposisi udara normal), laju pertumbuhan
mikroalga menjadi terhambat.

2.3.3 Fotosintesis mikroalga
Mikroalga memiliki kemampuan fotosintesis seperti pada tumbuhan. Reaksi
umum fotosintesis mikroalga dapat dilihat pada persamaan berikut (Manoz
dkk., 2015):
CO2 + H2O + foton + nutrien -> O2 + biomassa mikroalga
(CH1.63N0.14O0.43P0.006S0.005) + heat
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CO2 sebagai sumber karbon akan diserap masuk ke dalam sel mikroalga
melalui proses reaksi gelap fotosintesis. Dengan bantuan fotolisis air pada
reaksi terang, elektron-elektron akan menyumbang energi bagi pembentukan
glukosa di akhir proses fotosintesis. Ilustrasi alur proses fotosintesis dalam sel
mikroalga ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Gambaran umum proses fotosintesis mikroalga
(Hattab dan Ghaly, 2015)

Salah satu komponen yang berperan penting dalam proses fotosintesis
adalah membran tilakoid dalam kloroplas. Terdapat klorofil yang merupakan
pigmen dalam kloroplas yang membantu konversi energi matahari menjadi
energi kimia yang digunakan pada proses fotosintesis oleh sel mikroalga.
Struktur pigmen klorofil (Gambar 2.2) menunjukkan adanya peran penting
unsur magnesium (Mg) untuk pembentukan pigmen klorofil agar dapat
berperan secara optimum (Alberts, 2016).
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Gambar 2.2 Struktur umum pigmen klorofil (Alberts, 2016)

Kation magnesium (Mg2+) merupakan molekul inti pembentuk klorofil.
Penelitian Datu dkk. (2013) menyatakan dengan penambahan Mg2+ sebesar 0,4
ppm pada kultur mikroalga Chlorella vulgaris meningkatkan pertumbuhan dan
produksi lipid untuk biodiesel. Ion magnesium dalam bentuk garam
MgSO4.7H2O yang ditambahkan ke dalam medium pertumbuhan mikroalga
Scenedesmus sp. juga berperan meningkatkan komposisi lipid total pada
konsentrasi 0,1 ppm (Astuti dkk., 2011).

2.3.4 Jenis-jenis mikroalga potensial untuk purifikasi biogas
Beberapa penelitian potensi mikroalga sebagai agen purifikasi biogas telah
dilakukan. Jenis-jenis mikroalga yang dapat digunakan harus memiliki
beberapa karakteristik berikut: mampu hidup dalam konsentrasi CO2 dan H2S
yang tinggi, mampu hidup pada kondisi medium sangat basa, serta memiliki
laju pertumbuhan yang relatif singkat (Franco-Morgado dkk., 2017). Tabel 2.4
menunjukkan jenis-jenis mikroalga yang potensial digunakan dalam proses
purifikasi biogas.
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Tabel 2.4 Jenis-jenis mikroalga potensial untuk purifikasi biogas

Parameter yang dikaji
Jenis
mikroalga

Manfaat/
kegunaan

Profil
pertumbuhan

Kemampuan penyerapan
CO2

Potensi tumbuh dalam
limbah biogas

Arthrospira sp.

Pengolahan limbah, produksi
biohidrogen, pupuk kaya N

µ = 0,40 /hari

Toleransi terhadap CO2
tinggi

Kemurnian CH4 mencapai 82%

Chlamydomonas
sp.c

Pengolahan limbah, absorpsi
logam berat Cu, produksi
biodiesel

µ= 0,285/hari

bertahan pada konsentrasi
CO2 15%

Menurunkan kadar COD
hingga 56%

Chrollera sp.b,f

• Digunakan pada pemurnian
air limbah pabrik
• Penghasil metabolit
canthaxantin sebagai
perwarna
• Pakan budidaya peternakan
ikan, pangan
• Produksi biogas karena
kandungan organik mikroalga
tinggi

µ = 0,311/hari

• Efisiensi uptake CO2
hingga 50 %
• Bertahan pada
konsentrasi CO2 15%
• Toleransi terhadap CO2
tinggi

• Dapat tumbuh pada medium
dengan biogas
(pertumbuhan 5x lebih
tinggi)
• Kemurnian CH4 bisa
dicapai 97,07-100%

Halospirulina
sp.a

Produksi biogas

Penyerapan 94% CO2 pada
kultur konsorsium dengan
Picochlorum sp

• Toleransi terhadap
alkalinitas tinggi
• 99,05% H2S dihilangkan
pada kultur konsorsium
dengan Picochlorum sp.
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Nannochloris
sp.d

Potensi untuk produksi biodiesel

Menurunkan 3% dari kadar
CO2 awal

Dapat menangkap CO2 dari
biogas

Picochlorum
sp.a

Produksi biogas, pengolahan air
limbah

µ = 0,50 /hari

Penyerapan 94% CO2 pada
kultur konsorsium dengan
Halospirulina sp.

• Toleransi terhadap
alkalinitas tinggi
• 99,05% H2S dihilangkan
pada kultur konsorsium
dengan Halospirulina sp

Scenedesmus
sp.f

Penghasil zat lutein yang
bermanfaat sebagai antioksidan

Pertumbuhan
yang lebih besar
pada slurry
dibanding
medium standar

kemampuan uptake CO2
mencapai 80%

mampu menangkap CO2 dalam
biometana

Spirulina sp.e

Produksi biogas; sumber pangan

µ = 0,40 /hari

• Toleransi terhadap CO2
tinggi
• Efisiensi uptake CO2
86%

• Kemurnian CH4 bisa
dicapai 74%
• Penurunan CO2 sampai
90%, H2S 100% pada
konsorsium dengan bakteri

a

Franco-Morgado dkk., 2017; bHadiyanto dan Azim, 2012; cHamzan dkk, 2018; dMeier dkk., 2015, eRamanan dkk., 2010; fRamaraj dan Dussadee, 2014
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2.4 Teknologi bioproses mikroalga untuk purifikasi biometana
Tujuan utama purifikasi biometana adalah untuk meningkatkan nilai kalori
pada produk biogas dan untuk mengurangi peluang kerusakan pada alat-alat proses
hilir karena pembentukan senyawa berbahaya. Dengan menggunakan teknologi
bioproses mikroalga, kontak langsung antara biogas dan kultur mikroalga seringkali
menghadapi kendala karena adanya desorpsi oksigen ke fase gas.
Dengan demikian, dikembangkan proses dua tahap (two-stage-processes)
yang menggunakan fotobioreaktor yang disambungkan dengan unit transfer
gas/cairan. Metode ini bertujuan untuk mengeluarkan CO2 dari biogas dan menjaga
level oksigen tetap rendah dalam proses purifikasi biogas oleh mikroalga. Kondisi
alkali/basa akan meningkatkan kemampuan absorpsi CO2 dari biogas dan dapat
mengoptimasi pertumbuhan komunitas mikroalga pada fotobioreaktor terbuka.
(Meier dkk., 2015).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Diagram alir metode kerja
Untuk menentukan kemampuan mikroalga dalam proses purifikasi biogas,
beberapa tahapan penelitian akan dilakukan. Gambar 3.1 menunjukkan diagram alir
metode kerja penelitian ini.

Gambar 3.1 Diagram alir metode kerja penelitian

3.2 Tahapan penelitian
3.2.1 Penentuan kinetika pertumbuhan mikroalga pada kultur murni maupun
konsorsium
Mikroalga jenis Chlorella sp., Halospirulina sp., dan Picochlorum sp.
diambil dari Balai Besar Budidaya Air Payau. Mikroalga ditumbuhkan dalam
medium f/2 dengan penambahan biogas sintetik pada variasi komposisi CO2
(5%, 15%, 30%). Kondisi tumbuh mikroalga meliputi pH 7-8, suhu ruang (2526oC), rasio pencahayaan 12:12. Periode pertumbuhan selama 14 hari dengan
pengambilan sampel setiap 24 jam. Profil pertumbuhan yang ditentukan adalah
laju pertumbuhan spesifik pada kultur murni dan kultur konsorsium dengan
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mengukur OD menggunakan metode spektrofotometri. Kurva pertumbuhan
ditentukan untuk mengetahui variasi kultur dengan laju pertumbuhan tertinggi.
3.2.2

Penambahan senyawa prekursor Mg2+ pada proses purifikasi biogas
sintetik

Kultur yang menunjukkan profil terbaik pada variasi konsentrasi biogas
sintetik ditambahkan senyawa Mg2+ (0,1; 0,5; 1 ppm) untuk melihat
pengaruhnya terhadap peningkatan pertumbuhan dan purifikasi biogas oleh
mikroalga. Kadar awal dan akhir biogas ditentukan.
3.2.3 Analisis produk
Total biomassa mikroalga dianalisis dengan menggunakan pengukuran
berat kering dan densitas sel (OD) pada spektofotometer. Kadar biogas awal
dan akhir ditentukan dengan menggunakan metode gas chromatoghrapy (GC).

3.3 Intrepretasi data
Untuk menentukan biomassa tumbuhan, data berat kering atau OD
diinterpretasikan dalam kurva pertumbuhan mikroorganisme dengan asumsi
kondisi kultur tunak/ batch. Persamaan matematis untuk menentukan laju
pertumbuhan spesifik (𝛍) dan waktu penggandaan (doubling time) adalah sebagai
berikut:
𝑑𝑋/(𝑑𝑡 ) = 𝜇 𝑋 ;

maka
𝛍 = 𝐥𝐧 〖𝐗 − 𝐥𝐧 𝐗𝐨 〗/𝐭

(3.1)

dengan μ adalah laju pertumbuhan spesifik mikroalga., X dan Xo adalah biomassa
kering mikroalga pada waktu t dan t = 0.
Untuk menentukan waktu penggandaan (doubling time) biomassa mikroalga
digunakan persamaan:
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𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒈𝒂𝒏𝒅𝒂𝒂𝒏 (𝒅𝒕) = 𝐥𝐧 𝟐/𝝁

(3.2)

Untuk menentukan konversi CO2 menjadi biomassa mikroalga, ditentukan
neraca massa menggunakan persamaan:
CO2 + H2O + foton + nutrien -> O2 + biomassa mikroalga
(CH1.63N0.14O0.43P0.006S0.005) + heat

(3.3)

Persentase konversi CO2 juga dapat ditentukan dengan persamaan:
% 𝐤𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐂𝐎𝟐 = (𝑪𝑶𝟐 𝒂𝒘𝒂𝒍 − 𝑪𝑶𝟐𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓)/(𝑪𝑶𝟐 𝒂𝒘𝒂𝒍) 𝐱 𝟏𝟎𝟎%

Kemudian,

ditentukan

kadar

kemurnian

biometana

hasil

(3.4)

purifikasi

menggunakan mikroalga dengan menentukan kadar CO2 dan H2S awal dan akhir.
Persentase kemurnian ditentukan dengan persamaan:
% 𝐤𝐞𝐦𝐮𝐫𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐇𝟒 = (𝑪𝑯𝟒 )/((𝑪𝑯𝟒 + 𝑪𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑺)) 𝐱 𝟏𝟎𝟎%

(3.5)
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BAB IV
RENCANA KERJA PENELITIAN
No.
1
2

3
4

5
6
7

Kegiatan

Bulan ke1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pembelian alat dan bahan
penelitian
Penentuan kinetika
pertumbuhan mikroalga
dengan penambahan
biogas sintetik
Subkultur mikroalga
Penambahan senyawa
prekursor Mg2+ pada
proses purifikasi biogas
sintetik
Analisis produk
Pengolahan data
Pembuatan laporan
penelitian
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BAB V
ANGGARAN
Alat dan Bahan
Bahan-bahan utama
Kultur murni
Gas CO2 murni
Aquades
MgSO4.H2O
Medium f/2
Biogas sintetik
Lampu LED
Bahan-bahan lain
Tips 1000 uL
Tips 200 uL
Mikrotube
Kuvet
Sarung tangan
Tissue
Masker
Kertas whatmann no.1
Kebutuhan lainnya
Jasa transportasi sampel
Kebersihan alat
Uji sampel GC
Publikasi
Pembuatan laporan

Jumlah

Harga Satuan

Harga Total

3 kg
1 kg
100 L
9 gr
2L
1 kg
3 buah

Rp 150.000,00
Rp 45.000,00
Rp 5.000,00
Rp 2.000,00
Rp 450.000,00
Rp 90.000,00
Rp 34.000,00

Rp 450.000,00
Rp 45.000,00
Rp 500.000,00
Rp 18.000,00
Rp 900.000,00
Rp 90.000,00
Rp 102.000,00

200 buah
200 buah
100 buah
100 buah
1 pak
3 pak
1 pak
100 buah

Rp 1.000,00
Rp 1.000,00
Rp 1.000,00
Rp 3.000,00
Rp 65.000,00
Rp 25.000,00
Rp 22.000,00
Rp 1.000,00

Rp 2.000,00
Rp 2.000,00
Rp 1.000,00
Rp 3.000,00
Rp 65.000,00
Rp 75.000,00
Rp 22.000,00
Rp 100.000,00

2
1 paket
10
1
1

Rp 250.000,00
Rp 200.000,00
Rp 250.000,00
Rp 200.000,00
Rp 500.000,00
TOTAL

Rp 500.000,00
Rp 200.000,00
Rp 2.500.000,00
Rp 200.000,00
Rp 500.000,00
Rp 6.275.000,00
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