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Abstract

Energy crisis and environment breakage has now being a serious problem. The waste of tofu is 
an organic waste if it wasn’t managed well. That would become any ills for the environment and 
especially human. In early time, the waste of tofu was not observed about what will occur if it 
is developed to be something useful. There was a method to make this useless thing becomes 
something useful that we all have known, named biogas. Here, we go observing what will happen 
to that waste if it converses to be an alternative energy. Principally, biogas is defined as an energy 
that uses anaerob bacteria for turning up the gas. It can produce any gases such as methane, 
CO2, H2, and others. So, methane can contribute more economic fuel by utilizing gas rather than 
utilize fossil. Finally, the observer is going to find how this waste could produce significantly like 
fuel fossil, and natural gas. However, the catalyst was being examined during process because of 
the optimum utilization for an industrial production scale. The observer would show the calculation 
and simulation about how to make a significant grade for this biogas to be consumed by everyone. 
Finally, this kind of biogas would be a new potential market after the biogas of utilizing animal 
faces for an alternative energy. 

Keywords: biogas (biogas); BOD (BOD); COD (COD); energi alternatif (alternative 
energy); limbah tahu (tofu waste); digester (digester).
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PENDAHULUAN
Pemanasan global yang 

diakibatkan kerusakan lingkungan 
beberapa akhir ini menjadi topik yang 
hangat dibicarakan. Lapisan ozon yang 
mulai menipis akibat efek rumah kaca, 
yang juga menjadikan temperatur  di 
bumi meningkat. 

Salah satu penyebab kerusakan 
lingkungan, yaitu penggunaan energi 
dari fosil  yang tidak ramah lingkungan, 
seperti penggunaan solar dan bensin. 
Pengelolaan limbah industri yang 
tidak memenuhi standar  kesehatan 
lingkungan juga menjadi salah satu 
penyebab rusaknya lingkungan.

Beberapa industri  menggunakan 
solar atau bensin untuk menggerakkan 
usahanya, di satu sisi,  efek dari 
penggunaan solar atau bensin dapat 
menyebabkan kerusakan lingkungan. 
Untuk mengurangi kerusakan lingkungan 
akibat penggunaan bahan bakar fosil ini, 
maka perlu dicarikan energi alternatif  
yang ramah lingkungan. 

Salah satu contoh energi alternatif 
yang ramah lingkungan adalah 
penggunaan biogas. Biogas adalah 
gas yang dihasilkan dari limbah rumah 
tangga, kotoran hewan, kotoran manusia, 
sampah organik dan sebagainya, yang 
mengalami proses penguraian atau 
fermentasi oleh mikroorganisme. 

Di samping itu, adanya kenaikan 
tarif listrik, kenaikan harga LPG (Liquefied 
Petroleum Gas), premium, minyak tanah 
dan bahan bakar lainnya, menjadikan 
biogas sebagai sumber energi yang 
ramah lingkungan dan  murah.

Salah satu limbah yang berpotensi 
dijadikan sumber biogas, yaitu limbah 
tahu. Hal ini dilihat dari jumlah industri 
tahu di Indonesia. Pada tahun 2010, 

sampai bulan Mei, tercatat jumlah 
industri tahu di indonesia mencapai 
84.000 unit usaha, dengan produksi lebih 
dari 2,56 juta ton per hari, Penyebaran 
industri tahu, sekitar 80 % terdapat 
di pulau Jawa, sehingga limbah yang 
dihasilkan diperkirakan 80% lebih tinggi 
dibandingkan industri tahu di luar pulau 
Jawa. 

TUJUAN
Karya tulis ini bertujuan memberikan 

alternatif energi yang ramah lingkungan, 
dengan memanfaatkan limbah tahu 
sebagai bahan dasarnya.

METODE
Metode yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah metode literatur.

TINJAUAN PUSTAKA
Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki jumlah pabrik tahu 
yang cukup besar. Pada tahun 2010 
sampai bulan Mei, tercatat jumlah industri 
tahu di indonesia mencapai 84.000 unit 
usaha, dengan produksi lebih dari 2,56 
juta ton per hari

Menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 1994 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun yang dikeluarkan oleh 
Kepala Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan, perlu adanya pengolahan 
limbah yang dihasilkan oleh industri 
tahu.

PEMBAHASAN
Limbah yang dihasilkan oleh industri 

tahu ada dua macam, yaitu limbah padat, 
yang biasanya menjadi pakan ternak 
dan limbah cair, yang biasanya langsung 
dibuang ke lingkungan. Limbah tahu cair 
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yang dibuang ke lingkungan merupakan 
limbah organik yang mudah diuraikan 
oleh mikroorganisme secara alamiah. 
Jika limbah tidak diolah dengan baik, 
maka akan menimbulkan bau akibat 
proses pembusukan bahan organik oleh 
bakteri. Tulisan ini akan memaparkan 
pengolahan limbah cair tahu menjadi 
biogas.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 
23 tahun 1997 tentang pengelolaan 
lingkungan hidup disebutkan, “Untuk 
menjamin pelestarian fungsi lingkungan 
hidup, setiap usaha dan atau kegiatan 
dilarang melanggar baku mutu dan 
kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Limbah pengolahan industri tahu 
yang berbentuk  limbah cair, jika ingin 
dibuang ke lingkungan, maka harus 
memenuhi baku mutu limbah cair, baku 
mutu limbah cair dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu:

Efluent standarta. 
Efluent standart adalah batas kadar 
maksimum atau minimum parameter 
limbah yang diperbolehkan untuk 
dibuang kelingkungan, seperti tingkat 
COD, BOD, TSS atau pH nya.

Stream standartb. 
Stream standart adalah batas kadar 
maksimum atau minimum parameter 
suatu badan air. Parameter suatu air 
limbah dapat dilihat dari kandungan 
COD dan BOD nya, COD atau Chemical 
Oxygen Demand adalah jumlah oksigen 
yang diperlukan untuk mengurai seluruh 
bahan organik yang terkandung dalam 
air (Boyd, 1990: 482).

BOD atau Biochemical Oxygen 
Demand adalah suatu karakteristik yang 
menunjukkan jumlah oksigen terlarut 
yang diperlukan oleh mikroorganisme 

untuk mengurai atau mendekomposisi 
bahan organik dalam kondisi aerob 
(Sigid Hariyadi, 2004: 2), sehingga selisih 
antara COD dan BOD memberikan 
jumlah bahan organik yang sulit terlarut 
dalam larutan.
Proses pengolahan limbah cair 
berdasarkan tingkatan perlakuannya 
dapat dibedakan menjadi 5 golongan:

Pengolahan pendahuluan, 1) 
dilakukan apabila di dalam limbah 
cair terdapat banyak padatan 
terapung dan melayang.
Pengolahan tahap pertama, 2) 
dilakukan untuk memisahkan 
bahan-bahan padat tercampur 
(ukuran kecil). Dapat dilakukan 
melalui proses  sedimentasi. .
Pengolahan tahap kedua, 3) 
dilakukan menggunakan proses 
biologi, yakni dengan bantuan 
mirorganisme seperti bakteri.
Pengolahan tahap ketiga, dilakukan 4) 
jika ada bahan-bahan yang 
berbahaya, misalkan limbah cair 
tersebut mengandung amoniak.
Pengolahan tahap keempat 5) 
dilakukan  jika di limbah tersebut 
terdapat bakteri patogen. 

Tahu memiliki nilai gizi yang cukup 
tinggi, dalam 100 gr tahu mengandung 
energi sebesar 68 kalori, protein 7,8 gr, 
lemak 4,6 gr, hidrat arang 1,6 gr kalsium 
124 mg, fosfor 63 mg, besi 0,8 mg, 
vitamin B 0,06 mg, air 84,8 gr (Sriharti, 
2004: 1).

Proses pembuatan tahu  banyak 
menggunakan air sehingga limbah cair 
lebih banyak dibandingkan limbah padat 
tahu (Skema 7.1). Limbah cair dari 
industri tahu banyak mengandung bahan 
organik yang baik untuk perkembangan 
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mikroorganisme, Limbah cair yang 
dihasilkan oleh industri tahu sekitar 15-
20 liter/kg bahan baku kedelai.  Total 
Suspended Solid (TSS) sekitar 30 Kg/Kg 
bahan baku kedelai, Biological Oxygen 
Demnad (BOD) 65 g/ Kg bahan baku 
kedelai dan Chemical Oxygen Demand 
(COD) 130 g/ Kg bahan baku kedelai.

Pengolahan limbah cair secara 
biologi dengan menggunakan 
mikroorganisme dapat dibedakan 
menjadi 2, yaitu :

Pengolahan limbah secara 1. 

menghasilkan biogas.      Biogas 
merupakan gas yang dihasilkan dari 
proses pembusukkan bahan organik 
oleh bakteri pada kondisi anaerob. 
Biogas merupakan campuran dari 
berbagai macam gas, diantaranya: 
CH4 (54-70%), CO2(27-45%), CO 
(1%) dan sisanya H2S, Energi yang 
terkandung dalam biogas tergantung 
dari konsentrasi metana (CH4). Semakin 
tinggi kandungan metana, maka semakin 

besar kandungan energi  pada biogas. 
Sebaliknya, semakin kecil kandungan 
metana, semakin kecil nilai energinya. 
Pengolahan limbah cair tahu menjadi 
biogas dengan penambahan stater 
seperti kotoran hewan, memerlukan 
waktu 8-10 hari.

Melalui pengolahan limbah cair 
tahu dengan kapasitas 283,8 m3/hari 
dapat diperoleh biogas dengan 442,6 
m3/hari. Nilai tersebut dihitung dari tiap 
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Skema 5.1
 Skema Proses pembuatan tahu

anaerob. Limbah cair mengalami 
proses penguraian dengan 
bantuan mikroorganisme anaerob, 
mikroorganisme yang dapat hidup 
tanpa memerlukan oksigen bebas.
Pengolahan limbah secara 2. 
aerob. Limbah cair mengalami 
proses penguraian dengan 
bantuan mikroorganisme aerob, 
mikroorganisme yang memerlukan 
oksigen bebas untuk hidup.
Mikroorganisme, seperti bakteri 

dapat berkembang biak dengan baik 
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 Tabel 5.4
Perbandingan sumber energi terhadap kebutuhan memasak

Gambar 5.3
Pencerna tipe fixed dome (China) 

kg kedelai yang menghasilkan 9,46 liter 
limbah dan tiap kg kedelai menghasilkan 
15 liter biogas.

Rancangan Biogas Digester 
Digester merupakan wadah 

atau tempat berlangsungnya proses 
fermentasi limbah organic dengan 
bantuan mikroorganisme hingga 
menghasilkan biogas. Ada beberapa 
tipe digester, yaitu tipe floating dome 
dan fixed dome. Floating dome dapat 
menunjukkan penyimpan tangki ke 
atas jika terjadi penambahan biogas. 
Sedangkan digester tipe fixed dome 
dapat menunjukkan perubahan tekanan 
pada manometer jika terjadi penambahan 
biogas (Gambar 5.2 dan Gambar 5.3) 
Hal pertama yang harus diperhatikan 
dalam  membangun digester adalah 
jumlah bahan yang tersedia dan waktu 
proses untuk mencerna bahan.
Volume digester yang dibutuhkan untuk 
mencerna bahan dapat dihitung sebagai 
berikut: 
Vd=Wp x Ab
Selain itu, diperhitungkan ruang gas 
sebesar 20% dari volume total biodi-
gester, sehingga

Vt=Vd+20%Vt

80% Vt=Vd
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Vt=Vd/80%

Vt=(Wp x Ab)/80%

dengan,
Vd=Volume digaster (liter)
Wp=waktu proses mencerna bahan 
(hari)
Ab=aliran bahan (liter/hari)
Vt=volume total digester (liter)
Jika aliran bahan atau limbah yang 
masuk kedalam digester 1.500 liter/hari, 
dan lamanya proses fermentasi 8 hari, 
maka didapatkan
Vt = (Wp × Ab) / 80% 
 = (8 x 1.500)/0.8 
 = 15.000 liter == 15m3 
Tabel 5.4 menunjukkan sumber energi 
beberapa bahan bakar terhadap energi 
yang digunakan untuk memasak. 
Perbandingan harga biogas dengan 
LPG 

Berdasarkan penelitian 100 Kg 
kedelai dihasilkan biogas sebanyak 1,5 
m3. Biogas dengan nilai kalori 4.785 
Kkal/liter, Sehingga panas dari biogas 
yang dihasilkan mencapai 7.177,7 Kkal
Nilai kalor untuk biogas sekitar 4.785 
Kkal/m3 = 4.785 kal/liter
Nilai kalor untuk LPG sekitar 10.882 
Kkal/m3 = 10.882 kal/liter
Harga LPG 12 Kg sekitar Rp. 85.000 = 
Rp.14.167/liter
Dengan menggunakan perbandingan

Harga Biogas = Harga LPG x Nilai 
Kalor LPG

Nilai Kalor Biogas 
Maka harga biogas didapat sekitar Rp. 
3.221 /liter 
KESIMPULAN

Kebutuhan energi semakin men-
ingkat seiring pertambahan jumlah pen-

duduk sehingga diperlukan sumber en-
ergi alternatif yang ramah lingkungan. 
Salah satu sumber energi yang ramah 
lingkungan dan murah adalah biogas. 
Biogas dapat diperoleh dari proses fer-
mentasi limbah organik dengan bantuan 
mikroorganisme. Limbah cair tahu me-
mungkinkan untuk dijadikan penghasil 
biogas.
SARAN

Tulisan ini masih memerlukan ka-
jian lebih lanjut agar biogas dari limbah 
cair tahu dapat digunakan secara luas 
dan menghasilkan energi yang lebih 
maksimal. Perlu perbandingan secara 
kualitatif dan kuantitatif antara setiap ba-
han yang dapat menghasilkan biogas.
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