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ABSTRAK
PENGARUH TEMPERATUR TERHADAP PRODUKSI GAS PADA REAKTOR ANAEROBIK DI PONGGOL

SINGAPURA. Temperatur adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses fermentasi , akan tetapi
pengaruh pengaturan temperatur di daerah tropis tidak mutiak sehingga perlu diamati guna keperluan instalasi alat
pemanas. Percobaan pengaruh temperatur terhadap produksi gas pada reaktor anaerobik dilakukan di reaktor
berukuran 1500 m3 dengan tipe reaktor "totally mix" secara anaerobik dengan waktu tinggal substrat 10 hari dengan
pemanasan dan tanpa pemanasan. Total produksi biogas dengan pemanasan 13% lebih tinggi dibandingkan tanpa
pemanasan. Kualitas gas tidak mempunyai pengaruh selama percobaan ini. Sedangkan "total volatile solid" yang
terdegradasi masing-masing adalah 75,8% dengan pemanasan dan 57,3% tanpa pemanasan.

ABSTRACT
THE TEMPERA TURE INFLUENCE TO BIOGAS PRODUCTION ON ANAEROBIC REACTOR AT PONGGOL

SINGAPORE. Temperature is one of the important factor which is influence the fermentation process, but in tropical
country like Singapore or Indonesia heating process is not necessary, so it is needed to observe the benefit of heater
installation. The observation of temperature influence to biogas production of 1500 m3, Totally mix anaerobic reactor
with hydraulic retention time 10 days with and without heating process is 13% higher than without heating process. Gas
quality is not influence the process during the observation time, while the degradation of total volatile solid with heating
process is 75.8% and without heating process is 57.3%.

dan tanpa alat reaktor dapat beroperasi
dengan baik.

PENDAHULUAN
Pemerintah Singapore membuat Project

Pigwaste Treatment and Utilization
Demonstration Plant (PTUDP) yang dibuat
dalam rangka menangani masalah limbah
yang berasal dari peternakan babi yang
banyak terdapat di daerah ponggol,
Singapura.

Limbah dari peternakan babi ini,
merupakan limbah yang berbentuk sludge
dimana kandungan bahan organiknya cukup
tinggi. Pengolahan limbah dengan
kandungan bahan organic yang cukup tinggi
dapat diolah secara biologis melalui proses
anaerobik dan aerobik. PTUDP ini
merupakan instalasi pengolahan limbah
secara biologis melalui proses anaerobik
dan aerobik, dimana limbah yang berbentuk
sludge diolah melalui proses anaerobik
dengan menggunakan jenis reaktor Totally
Mix.

TINJAUAN PUSTAKA
Produksi biogas pada reaktor anaerobik

dengan dan tanpa pemanasan telah banyak
dipelajari oleh banyak peneliti (Scammel,
1980; ) C Polprasert, et ai, 1985; Taiganides

and Hols, 1984;2) Hols, 1984). Akan tetapi
untuk keperluan investasi peralatan tertentu

(alat pemanas) diperlukan pembuktian yang
dapat menjadi acuan untuk negara-negara
yang beriklim tropis. Percobaan ini dilakukan
di Demonstration Plant milik pemerintah
Singapura untuk menangani pencemaran
limbah peternakan babi.

Sistem pengolahan limbah untuk
mengontrol polusi dan daur ulang
mempunyai efek yang positif pada ekonomi.
Stabilitas dari buangan peternakan dan
pertanian lainnya merupakan sumber untuk
pupuk, enersi dan makanan ternak bagi para
petani dan peternak (FAD, 1978)3) baik di
negara yang sedang berkembang maupun
negara berkembang (Poon, 1978)4). Hasil
biogas dapat digunakan untuk memasak,
pemanasan atau dikonversi menjadi listrik
(contohnya: penerangan dan menjalankan
peralatan mesin, atau dikompresi dan
dikembalikan pada reaktor untuk proses

pengadukan.

Singapura merupakan negara tropis,
dimana untuk proses anaerobik dapat
dilakukan tanpa menggunakan alat
pemanas, karena temperatur sekeliling
berkisar antara 30°C -33°C. Akan tetapi
untuk itu perlu dilakukan pembuktian yang
dapat menjadi acuan negara-negara tropis
untuk menginvestigasi alat pemanas dalam
mengoperasikan reaktor-reaktor untuk
proses anaerobik.

Pad a percobaan ini dilakukan
percobaan mengoperasikan reaktor, dengan
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dan tanpa pemanasan. Reaktor anaerobik
dioperasikan dengan waktu tinggal substrat
10 hari dengan pemberian umpan sebanyak
143.5 m3/hari dan waktu pengumpanan
harian selama 12.7 jam. Umpan harian
dicatat dan beban pengumpanan reaktor
dihitung pula sebagai data hariannya.
Sludge yang keluar dari reaktor dialirkan
menuju drying bed.

Alat pengukur temperatur ambien
diletakkan di samping reaktor, untuk
memantau temperatur ambien pada saat
percobaan. Hal ini dilakukan pula dengan
temperatur substrat yang selalu diukur
selama percobaan berlangsung. Jenis alat
yang digunakan adalah "Thermohygrograph
(SlAP Model TM 3800)". Pengukuran harian
dilakukan terhadap sludge untuk umpan,
efluent reaktor, produksi gas dan kualitas

gas.

Menurut Taiganides, 19795) substrat
yang dipanaskan pada temperatur 35 °c
akan menghasilkan produksi gas yang
optimum dari kisaran 0.50 sampai dengan
1.0 m3 per kg total volatile solid yang
ditambahkan.

Temperatur rata-rata di negara tropika
berkisaran antara 27 -33 °c. Berdasarkan
pustaka Taiganides, 19795) menyatakan
bahwa optimum produksi biogas adalah
pada temperatur 35 °c. Percobaan ini
dilakukan untuk melihat perbedaan

pengaruh produksi gas pada temperatur
ambien dan temperatur 35 °c yaitu
temperatur optimum dari bakteri meshopilik
dapat hidup dengan baik di negara tropika
seperti Singapura atau Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi proses
antara lain waktu tinggal atau lamanya
substrat berada dalam suatu reaktor
sebelum dikeluarkan sebagai supernatan
atau digested sludge (efluen) Minimum
waktu tinggal harus lebih besar dari waktu
generasi bakteri methan sendiri, agar
mikroorganisme di dalam reaktor tidak
keluar dari reaktor atau yang dikenal dengan
istilah wash out.

Loading rate juga mempengaruhi proses
karena berdasarkan banyaknya umpan yang
diberikan dapat diketahui klasifikasi reaktor.
Menurut Taiganides, 19795) proses
anaerobik dapat diklasifikasikan high rate
digestion untuk orpanic loading rate 2
sampai 6 kg TVS/m .d dan control digestion
untuk organic loading rate 0.5 sampai
dengan 2.0 kg TVS/m3.d .

, Percobaan dilakukan selama tiga bulan
sampai didapatkan kondisi yang cukup. stabil
untuk setiap perlakuan sehingga didapat
data yang cukup layak.

Parameter yang diukur adalah total solid
(TTS) , total volatile solid (TVS) dan pH untuk
sludge umpan dan efluen reaktor.
Sedangkan produksi gas diukur dengan gas
flowmeter dan kualitas gas diukur dengan
methan tester. Total biogas yang dihasilkan
digunakan untuk memanaskan sludge,
menjalankan generator dan dibakar ke
udara yang diukur dengan gas meter Model
EQZ ON 50.

Data yang digunakan untuk perhitungan
diambil data yang dapat dianggap layak atau

representative.

BAHAN DAN METODA
Substrat yang digunakan untuk umpan

reaktor berasal dari limbah peternakan babi
yang berada di dekat alat instalasi pengolah
limbah tersebut. Gambaran proses diagram
alir dapat dilihat pada Gambar 1.

Substrat yang berasal dari kandang
dialirkan pad a got-got yang terdapat di
sekeliling kandang, kemudian dialirkan ke
tangki penampung melewati saringan kasar
lalu dipompakan masuk ke tangki
pengendapan utama yang berfungsi untuk
mengkonsentrasikan limbah cair (sludge)
dari kandang. Sedangkan cairan overflow
dialirkan ke kolam aerasi. Sludge hasil
konsentrasi diumpankan ke dalam reaktor,
yang dioperasikan dengan temperatur 350 C

HASIL DAN PEMBAHASAN
Total produksi biogas dengan umpan

yang dipanaskan 13% lebih tinggi
dibandingkan tanpa pemanasan. Tabel 1
memperlihatkan produksi gas dengan dan
tanpa pemanasan dengan jumlah produksi
rata-rata masin~-masing sebesar 604
m3/hari dan 525 m /hari.

Dua puluh persen biogas yang
dihasilkan digunakan untuk memanaskan
umpannya yang berupa sludge yang telah
dikonsentr~sikan.

Sering terjadi bahwa selama
pengukuran gas flowmeter kadang-kadang
rusak sehingga tidak dapat diambil datanya.
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Gambar. 1: Digester anaerobik dengan volume 1500 m3

Berdasarkan pengamatan di lapangan
reaktor dioperasikan dengan perlakuan
pemanasan selama 12 hari. Kemudian
dilakukan perlakuan tanpa pemanasan yang
menyebabkan temperatur reaktor menurun
perlahan dari 320 C menjadi 280 C dalam
waktu 4 minggu setelah tidak dilakukan
pemanasan terhadap substrat umpan yang
dimasukkan.

Penurunan temperatur 20 C terjadi di
dalam pengamatan minggu pertama, diikuti
pula 10 C pada minggu ke dua dan minggu
ke tiga, dan kemudian 10 C pada minggu ke
em pat. Setelah dianggap stabil pad a
temperatur ambien, baru dilakukan

pengamatan terhadap perlakuan tanpa
pemanasan.

Dinding reaktor dengan ketebalan
kurang lebih 30 cm menyebabkan kontribusi
penurunan panas terjadi secara perlahan
dalam waktu sekitar 3 -4 minggu.
Temperatur mendekati equilibrium pada
temperatur 290 C selama 2 ming~u.

Menurut Taiganides (1979) beberapa
parameter berpengaruh terhadap produksi
biogas dari kotoran hewan. Umpan rata-rata

TVS dengan dan tanpa pemanasan dengan
waktu tinggal antara 9 dan 10 hari dapat
diklasifikasikan reaktor berada pad a unjuk
kerja sebagai controlled digestion

(Gambar 2).
Gambar 3 dan 4, memberikan gambaran

hubungan produksi gas harian dan umpan
yang diberikan (OLR). Variasi dari produksi
gas selama 14 hari pertama (Gambar 3)
sangat tinggi, hal ini dapat disebabkan
kesalahan pad a gas meter dengan
kerusakan-kerusakan yang sering terjadi.

Umpan (OLR) dengan pemanasan
mempunyai tiga titik nilai ekstrim pad a hari
ke 13, 15 dan 22 yang menyebabkan
naiknya nilai rata-rata.

Perlakuan reaktor tanpa pemanasan
sludge umpan menghasilkan gas rata-rata
sekitar 0.51 m3 per kg TVS yang
ditambahkan.

OLR atau umpan bervariasi selama
percobaan dilakukan akan tetapi agak

kurang dibandingkan dengan perlakuan
dengan pemanasan (Gambar 3 dan
Table 2).
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Tabel 2. Unjuk kerja reaktor anaerobik 1500 m3 dengan dan tanpa pemanasan

Dengan pemanasan
Macam aliran Parameter

Rata-rata

16393,00

12264,00

570,00

7,02

6195,00

2968,00

969,50

754,00

S.D
Tanpa pemanasan

Rata-rata 5.D

10828,00

6933,00

559,00

7,00

5804,00

2960,00

864,20

713,00

S.D

Influent sludge

Efluen 2010

1200

76

60

Loading (OLR) 1,16

604,08

0,35

13492,00

11302,00

109,00

0,31

2297,00

957,00

463,50

70,00

1,12

46,35

0,68

525,15

0,51

6414,00

3707,00

6,00

0,28

,00

,00

,00

,001

~~~~~
,31Gas 42

Tabel 3 : Kualitas produksi gas dengan dan tanpa pemanasan

Komponen biogas (%) dengan pemanasanContoh

1 rata-rata

SO

Komponen biogas (%) tanpa dengan pemanasanContoh

n

11 rata-rata

SO

itu diperlukan manajemen dan perawatan
yang baik dari alat instalasi pengolah limbah
yang digunakan. Pad a percobaan ini
memegang peranan yang penting untuk
proses produksi biogas dan penggunaan

gasnya.
Faktor lain yang mempengaruhi selama

percobaan ini dilakukan adalah hujan yang
turun, sehingga menyebabkan terjadinya
pengenceran pad a limbah peternakan.
Selain itu perlu dilakukan pengumpulan air
hujan yang dilengkapi dengan saluran
pembuang air di bagian atas reaktor untuk
mencegah terjadinya air masuk ke dalam
reaktor.

Faktor lain yang mempengaruhi
produksi biogas seperti pH, volatile acids,
alkalinity, dan anomia semuanya masih di
bawah batas keracunan (toxic). TVS
removal dengan perlakuan pemanasan
adalah 75.8%.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan
dengan nilai desain yang besarnya 45%.
Sedangkan tanpa pemanasan lebih tinggi
sedikit yaitu 57.3%.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kualitas
biogas untuk kedua macam percobaan
tersebut tidak berbeda banyak.

Selama penelitian dilakukan kadang-
kadang terjadi masalah teknis seperti

penyumbatan pipa, yang menyebabkan
pemberian umpan harian terganggu. Untuk
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KESIMPULAN DAN SARAN
Oi negara-negara tropis seperti

Indonesia atau Singapore, pemanasan
substrat umpan atau reaktor tidak perlu
sebagaimana hal dibuktikan pada
percobaan ini. Walaupun untuk
ketepatannya memerlukan waktu yang lebih
lama lagi untuk percobaan ini.

Perlakuan tanpa pemanasan dari
reaktor anaerobik bervolume 1500 m3 hanya
berbeda 13% kurangnya untuk produksi gas

dibandingkan dengan perlakuan
pemanasan. Mahalnya investasi peralatan
untuk proses pemanasan dan penggunaan
gas untuk permulaan pemanasan serta
operasinya, memberikan kontribusi yang
cukup besar kepada investasi modal untuk
suatu instalasi alat pengolah limbah.

Pemantauan terhadap kuantitas dan
kualitas umpan reaktor tanpa pemanasan
perlu dilakukan lebih lanjut dan teratur.
Analisa laboratorium tanpa pemanasan
sebaiknya dipantau untuk melihat unjuk
kerja reaktor.

Herlan M. (BATAN)

Pertan~aan:
Temperatur perlakuan percobaannya berapa ?

Jawaban :

Temperatur yang digunakan temperatur ambient
temperatur optimun 35 DC sesuai desain

--0000000-
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