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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi 

dapat berasal dari matahari, bahan bakar minyak, gas alam dan kayur bakar. 

Energi tersebut digunakan untuk keperluan ruamh tangga seperti masak-memasak 

dan penerangan. Kelangkaan bahan bakar minyak, yang salah satunya disebabkan 

oleh kenaikan harga minyak dunia pada setiap tahunnya yang signifikan, telah 

mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat mengatasi masalah energi 

secara bersama-sama. 

Upaya penghematan energi untuk bahan bakar seharusnya sudah digerakan 

sejak dahulu karena pasokan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas 

maupun batu bara adalah sumber energi fosil yang tidak dapat diperbaharui 

(unrenewable). Sedangkan permintaan terus naik, demikian pula dengan harganya 

sehingga tidak ada stabilitas keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 

Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar minyak dan sumber energi yang 

unrenewable adalah dengan mencari sumber energi alternatif yang dapat 

diperbaharui (renewable). 

Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batubara merupakan sumber 

energi utama di Indonesia, akan tetapi sumber energi tersebut berdampak merusak 

lingkungan termasuk pencemaran udara, emisi gas rumah kaca dan pemanasan 

global. Kebutuhan energi nasional diketahui lebih dari 50% penggunaannya 

didominasi oleh bahan bakar fosil, untuk itu pengembangan energi alternatif 

menjadi pilihan yang penting. Sudah saatnya semua negara memutuskan 

ketergantungan terhdap sumber energi fosil beralih ke sumber energi alternatif 

menjadi pilihan yang penting (Hambali et al. 2007). 
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Indonesia sebagai negara tropis memiliki sumber energi baru terbarukan 

yang melimpah sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. Salah satu energi 

alternatif tersebut ialah pemanfaatan energi biogas. Biogas dapat dikategorikan 

sebagai bioenergi, karena energi yang dihasilkan dari biomassa. Biomassa adalah 

materi organik berusia relatif muda yang berasal dari makhluk hidup atau produk 

dan limbah produksi budidaya (pertanian, perkebunan, kehutanan, pertenakan dan 

perikanan). Biogas merupakan gas produk akhir pencernaan/degradasi anaerobik 

(dalam lingkungan tanpa oksigen) oleh bakteri-bakteri methanogen. Salah satu 

limbah yang dihasilkan dari aktifitas kehidupan manusia adalah limbah dari usaha 

ternak peternakan sapi yang terdiri dari feses, urin, gas dan sisa makanan ternak. 

Potensi limbah peternakan sebagai salah satu bahan baku pembuatan biogas dapat 

ditemukan di sentra-sentra peternakan, terutama peternakan dalam skala besar 

yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan rutin. Di Indonesia cukup 

banyak kawasan peternakan sapi yang limbah kotoran sapinya belum 

dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik secara optimum. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana hasil analisa potensi kotoran ternak sapi sebagai pembangkit 

listrik tenaga biogas ? 

b. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga biogas dari kotoran ternak 

sapi ? 

c. Bagaimana potensi biogas sebaga pembangkit tenaga listrik dalam 

memenuhi kebutuhan listrik di Pantai Baru Bantul ? 

1.3 Batasan Masalah 

Didalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa hal yang dijadikan 

sebagai batasan masalah, yaitu : 
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1. Analisa potensi biogas, pengolahan potensi biogas kotoran sapi untuk 

menentukan penggunaan dan energi yang dihasilkan di Pantai Baru, 

Bantul. 

2. Pemanfaatan biogas kotoran ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan 

energi listrik di Pantai Baru, Bantul. 

3. Perhitungan jumlah biogas kotoran sapi yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan energi listrik di Pantai Baru, Bantul. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan yang membuat penulis menganalisa Energi Biogas, 

yakni : 

a. Menghitung potensi kotoran ternak sapi sebagai pembangkit listrik tenaga 

biogas. 

b. Analisis potensi biogas kotoran sapi sebagai pembangkit tenaga listrik 

dalam memenuhi kebutuhan listrik di Pantai Baru Bantul. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui hasil proses pengolahan biogas kotoran ternak sapi 

menjadi sumber energi terbarukan. 

2. Dapat mengetahui pemanfaatan dari hasil biogas kotoran ternak sapi 

sebagai bahan bakar pembankit listrik. 

3. Dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha pengelolaan bahan bakar dan 

energi milik negara, swasta dan swadaya agar dapat menggunakan 

bahan bakar yang ramah lingkungan dan sebagai penunjang Energi 

Listrik di masa depan sesuai peraturan kementrian ESDM. 
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4. Dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengganti bahan 

bakar rumah tangga untuk penghemat biaya, mengurangi polusi dan 

ramah lingkungan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dengan urutan : 

BAB I  PENDAHULUAN  

    Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian  dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

    Berisi teori penunjang yang menguraikan tentang teori-teori yang  

mendukung dari penelitian dan pengukuran serta perhitungan.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

    Berisi metodologi penelitian yang akan dilakukan yang meliputi 

studi literature, survei lapangan, dan pengambilan data, pengujian potensi 

biomasa dan analisis terhadap data yang diperoleh. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang Pengolahan dan analisis data yang di peroleh 

berdasarkan pada teori dan teknis yang digunakan serta penyajian data dan 

produk akhir penelitian. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis 

 


