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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 BIOGAS 

Biogas merupakan sebuah gas yang dibuat melalui proses biologis dari 

material organik dengan bantuan suatu bakteri. Proses degradasi material organik 

ini dilakukan tanpa melibatkan oksigen atau yang disebut dengan anaerobic 

digestion dengan gas yang dihasilkan sebagian besar (lebih 50%) berupa metana 

(CH4) sedangkan sisanya berupa gas CO2, H2S dan beberapa trace element 

(Maynell, 1981). Kandungan methane berbeda untuk tiap kotoran hewan atau 

tumbuhan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Kandungan gas methane untuk beberapa jenis sumber biogas 

Jenis Sumber Biogas Kandungan Gas Methane (%) 

Cattle manure 65 

Poultry manure 60 

Pig manure 67 

Farmyard manure 55 

Straw 59 

Grass 70 

Leaves 58 

(Maynell, 1981) 

 

Material organik yang terkumpul pada digester (reaktor) akan diuraikan 

menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahap pertama material 

organik akan didegradasi menjadi asam lemah dengan bantuan bakteri pembentuk 

asam. Bakteri ini akan menguraikan sampah pada tingkat hidrolisis dan 

asidifikasi. Hidrolisis yaitu penguraian senyawa kompleks atau senyawa rantai 

panjang seperti lemak, protein, karbohidrat menjadi senyawa yang sederhana. 

Sedangkan asidifikasi yaitu pembentukan asam dari senyawa sederhana. 

Perkembangan proses anaerobic digestion telah berhasil pada banyak aplikasi. 

Proses ini memiliki kemampuan untuk mengolah sampah/limbah yang 

keberadaannya melimpah dan tidak bermanfaat menjadi produk yang lebih 

bernilai (Nemerow, 1978). 
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(Nemerow, 1978) 

Gambar 2.1 Proses konversi biogas 

 

2.2 KOMPOSISI BIOGAS 

Biogas sebagian besar mengandung gas metana (CH4), karbondioksida 

(CO2) dan beberapa kandungan yang jumlahnya kecil diantaranya hidrogen 

sulfida (H2S), ammonia (NH3), hidrogen (H2) serta nitrogen (N2) yang 

kandungannya sangat kecil  seperti ditunjukkan Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Komposisi biogas 

Designation Unit CH4 CO2 H2 H2S 
Biogas mixture of 

60% CH4; 40% CO2 

Volume (part) % 55-70 27-44 1 3 100,0 

Net calorific value kJ/Nm
3
 35800 - 10800 22800 21500 

Limit 

of inflamability 

Vol. % 5-15 - 4-80 4-4,5 6-12 

Inflamation point 
o
C 650-750 - 585 - 650-750 

Density (normal) g/l 0,72 1,98 0,09 1,54 1,20 

Density ratio to air - 0,55 2,5 0,07 1,2 0,83 

(Juanga, 2007) 
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Energi yang terkandung dalam biogas tergantung dari konsentrasi metana 

(CH4). Semakin tinggi kandungan metana maka semakin besar kandungan energi 

(nilai kalor) pada biogas, dan sebaliknya semakin kecil kandungan metana 

semakin kecil nilai kalor (Chisti, 2008). 

 

 
 

Gambar 2.2 Hubungan kandungan CH4 dengan nilai kalor (Chisti, 2008) 

Kualitas biogas dapat ditingkatkan dengan memperlakukan beberapa 

parameter yaitu menghilangkan hidrogen sulphur, kandungan air dan 

karbondioksida (CO2). Hidrogen sulphur mengandung racun dan zat yang 

menyebabkan korosi, bila biogas mengandung senyawa ini maka akan 

menyebabkan gas yang berbahaya sehingga konsentrasi yang diijinkan maksimal 

5 ppm. Bila gas dibakar maka hidrogen sulphur akan lebih berbahaya karena akan 

membentuk senyawa baru bersama-sama oksigen, yaitu sulphur dioksida/sulphur 

trioksida (SO2 / SO3) dan  senyawa ini lebih beracun. Pada saat yang sama akan 

membentuk sulphur acid (H2SO3) suatu senyawa yang lebih korosif. Parameter 

yang kedua adalah menghilangkan kandungan karbondioksida yang memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kualitas, sehingga gas dapat digunakan untuk bahan 

bakar kendaraan. Kandungan air dalam biogas akan menurunkan titik penyalaan 

biogas serta dapat menimbukan korosif (Juanga, 2007). 

Rasio ideal C/N untuk proses dekomposisi anaerob untuk menghasilkan 

metana adalah 25-30 (Kaltwasser, 1980). Oleh karena itu, pada proses pembuatan 
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bahan baku diusahakan memenuhi rasio ideal. Rasio C/N dari beberapa bahan 

organik dapat dilihat pada tabel 2.3 

 

Tabel 2.3 Rasio C/N untuk berbagai bahan organik 

Bahan Organik N dalam % C/N 

Kotoran manusia 6 5,9-10 

Kotoran sapi 1,7 16,6-25 

Kotoran babi 3,8 6,2-12,5 

Kotoran ayam 6,3 5-7,1 

Kotoran kuda 2,3 25 

Kotoran domba 3,8 33 

Jerami 4 12,5-25 

Lucemes 2,8 16,6 

Alga 1,9 100 

Gandum 1,1 50 

Serbuk jerami 0,5 100-125 

Ampas tebu 0,3 140 

Serbuk gergaji 0,1 200-500 

Kol 3,6 12,5 

Tomat 3,3 12,5 

Mustard 1,5 25 

Kulit kentang 1,5 25 

Sekam 0,6 67 

Bonggol jagung 0,8 50 

Daun yang gugur 1 50 

Batang kedelai 1,3 33 

Kacang toge 0,6 20 

(Kaltwasser, 1980) 

 

2.3 REAKTOR BIOGAS 

Ada beberapa jenis reaktor biogas yang dikembangkan diantaranya adalah 

reaktor jenis kubah tetap (fixed dome), reaktor terapung (floating drum), raktor 

jenis balon, jenis horizontal, jenis lubang tanah dan jenis ferrocement. Dari 

keenam jenis digester biogas yang sering digunakan adalah jenis kubah tetap 

(fixed dome) dan jenis reaktor terapung (floating drum). Beberapa tahun terakhir 

ini dikembangkan jenis reaktor balon yang banyak digunakan sebagai reaktor 

sederhana dalam skala kecil (Syamsudin dan Iskandar, 2005). 
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Gambar 2.3 Jenis-jenis biodigester (Syamsudin dan Iskandar, 2005) 

 

1. Reaktor jenis kubah tetap (fixed dome) 

Reaktor ini disebut juga reaktor China. Dinamakan demikian karena 

reaktor ini dibuat pertama kali di China sekitar tahun 1930an, kemudian sejak saat 

itu reaktor ini berkembang dengan berbagai model. Pada reaktor ini memiliki dua 

bagian yaitu digester sebagai tempat pencerna material biogas dan sebagai rumah 

bagi bakteri, baik bakteri pembentuk asam ataupun bakteri pembentu gas metana. 

Bagian ini dapat dibuat dengan kedalaman tertentu menggunakan batu, batu bata 

atau beton. Strukturnya harus kuat karena menahan gas agar tidak terjadi 

kebocoran. Bagian yang kedua adalah kubah tetap (fixed dome). Dinamakan 

kubah tetap karena bentuknya menyerupai kubah dan bagian ini merupakan 

pengumpul gas yang tidak bergerak (fixed). Gas yang dihasilkan dari material 

organik pada digester akan mengalir dan disimpan di bagian kubah. Keuntungan 

dari reaktor ini adalah biaya konstruksi lebih murah daripada menggunakan 

reaktor terapung, karena tidak memiliki bagian yang bergerak, menggunakan besi 

yang tentunya harganya relatif lebih murah dan perawatannya lebih mudah. 
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Sedangkan kerugian dari reaktor ini adalah seringnya terjadi kehilangan gas pada 

bagian kubah karena konstruksi tetapnya. 

2. Reaktor terapung (floating drum) 

Reaktor jenis terapung pertama kali dikembangkan di India pada tahun 

1937 sehingga dinamakan dengan reaktor India. Memiliki bagian digester yang 

sama dengan reaktor kubah, perbedaannya terletak pada bagian penampung gas 

menggunakan peralatan bergerak menggunakan drum. Drum ini dapat bergerak 

naik turun yang berfungsi untuk menyimpan gas hasil fermentasi dalam digester. 

Pergerakan drum mengapung pada cairan dan tergantung dari jumlah gas yang 

dihasilkan. Keuntungan dari reaktor ini adalah dapat melihat secara langsung 

volume gas yang tersimpan pada drum karena pergerakannya. Karena tempat 

penyimpanan yang terapung sehingga tekanan gas konstan. Sedangkan 

kerugiannya adalah biaya material konstruksi dari drum lebih mahal, faktor korosi 

pada drum juga menjadi masalah sehingga bagian pengumpul gas pada reaktor ini 

memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan menggunakan tipe kubah tetap. 

3. Reaktor balon 

Reaktor balon merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala 

rumah tangga yang menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien dalam 

penanganan dan perubahan tempat biogas. Reaktor ini terdiri dari satu bagian 

yang berfungsi sebagai digester dan penyimpan gas masing masing bercampur 

dalam satu ruangan tanpa sekat. Material organik terletak dibagian bawah karena 

memiliki berat yang lebih besar dibandingkan gas yang akan mengisi pada rongga 

atas. 

 

2.4 MIKROALGA 

Mikroalga merupakan mikroorganisme (ukuran 1-50 μm) yang 

menggunakan energi cahaya dan air untuk memetabolisasi CO2 menjadi senyawa 

anorganik CH2O yang dengan proses lanjut dapat diubah menjadi biodisel reaksi 

berikut : 

CO2 +H2O+cahaya matahari  CH2O+O2  (1)  
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Reaksi tersebut disebut proses fotosintetik dimana oksigen juga di hasilkan 

sebagai hasil samping. Intensitas cahaya matahari (UV light) yang sampai ke 

permukaan bumi sekitar 1500-2500 W/m
2
. 

 

 
(Ugwu, et al., 2007) 

Gambar 2.4 Sel mikroalga 

Mikroalga mengandung banyak senyawa yang sangat potensial untuk 

dijadikan produk. Misalnya untuk pharamasi produk Eicosapentaenoic acid 

(EPA) berguna untuk status vascular tubuh manusia, docosahexaenoic acid 

(DHA) untuk jaringan saraf otak, β-carotene sebagai pro-vitamin A dan 

astaxanthin sebagai anti oksidan. Dua produk terakhir telah dikomersialkan dalam 

skala besar (Borowitzka, 1992, Olaizola, 2000). Karena mikroalga juga 

merupakan sarana fotosintetik yang baik, maka mikroalga juga kaya akan pigment 

dikarenakan mempunyai sifat fluoresecentnya (Apt and Behrens, 1999). 

Mikroalga akhir-akhir ini dieksplorasi untuk penggunaannya dalam bidang 

bioenergi dikarenakan mikroalga juga mempunyai kandungan karbon yang tinggi. 

Beberapa jenis mikroalga berpotensi sebagai sumber minyak (Tabel 2.4). 

Kandungan minyak mikroalga bervariasi tergantung jenis mikroalganya. 
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Tabel 2.4 Kandungan minyak dari beberapa jenis mikroalga 

Mikroalga Kandungan Minyak (%) 

Botrycoccus braunii 25-75 

Chlorella sp. 28-32 

Crypthecodinium cohnii 20 

Cylindrotheca sp. 16–37 

Dunaliella primolecta 23 

Isochrysis sp. 25–33 

Monallanthus salina >20 

Nannochloris sp. 20–35 

Nannochloropsis sp. 31–68 

Neochloris oleoabundans 35–54 

Nitzschia sp. 45–47 

Phaeodactylum tricornutum 20–30 

Schizochytrium sp. 50–77 

Tetraselmis sueica 15–23 

(Ugwu, et al., 2007) 

 

2.5 KLASIFIKASI MIKROALGA 

1. Cyanobacteria (alga biru hijau) 

Cyanobacteria atau alga biru hijau adalah kelompok alga yang paling 

primitif dan memiliki sifat-sifat bakterial dan alga. Kelompok ini adalah 

organisme prokariotik yang tidak memiliki struktur-struktur sel seperti yang ada 

pada alga lainnya, contohnya nukleus dan chloroplast. Mereka hanya memiliki 

chlorophil a, namun mereka juga memiliki variasi phycobilin seperti halnya 

carotenoid. Pigmen-pigmen ini memiliki beragam variasi sehingga warnanya bisa 

bermacam-macam dari mulai hijau sampai ungu bahkan merah. Alga biru hijau 

tidak pernah memiliki flagella, namun beberapa filamen membuat mereka 

bergerak ketika berhubungan dengan permukaan. Unicell, koloni, dan filamen-

filamen cyanobacteria adalah kelompok yang umum dalam budidaya, baik sebagai 

makan maupun sebagai organisme pengganggu.  

2. Chlorophyta (alga hijau)  

Alga hijau adalah kelompok alga yang paling maju dan memiliki banyak 

sifat-sifat tanaman tingkat tinggi. Kelompok ini adalah organisme prokariotik dan 

memiliki struktur-struktur sel khusus yang dimiliki sebagaian besar alga. Mereka 

memiliki kloroplast, DNA–nya berada dalam sebuah nukleus, dan beberapa 

jenisnya memiliki flagella. Dinding sel alga hijau sebagaian besar berupa 
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sellulosa, meskipun ada beberapa yang tidak mempunyai dinding sel. Mereka 

mempunyai klorophil a dan beberapa karotenoid, dan biasanya mereka berwarna 

hijau rumput. Pada saat kondisi budidaya menjadi padat dan cahaya terbatas, sel 

akan memproduksi lebih banyak klorophil dan menjadi hijau gelap. Kebanyakan 

alga hijau menyimpan zat tepung sebagai cadangan makanan meskipun ada 

diantaranya menyimpan minyak atau lemak. Pada umumnya unicel merupakan 

sumber makanan dalam budidaya dan filamen-filamennya merupakan organisme 

pengganggu. Jenis-jenis alga hijau adalah : 

a. Tetraselmis  

Hidup di air tawar dan air laut, berupa organisme hijau motil, lebar 9-10 

mm, panjang 12-14 mm, dengan empat flagella yang tumbuh dari sebuah alur 

pada bagian belakang anterior sel. Sel-selnya bergerak dengan cepat di air dan 

tampak bergoncang pada saat berenang. Ada empat cuping yang memanjang dan 

memiliki sebuah titik mata yang kemerah-merahan. Pyramimonas adalah 

organisme yang berkaitan dekat dengan alga hijau dan memiliki penampakan serta 

sifat berenang yang identik dengan tetraselmis. Kedua organisme ini adalah 

sumber makan yang populer untuk mengkultur rotifer, kerang, dan larva udang. 

b. Chlamydomonas  

Hidup di air tawar dan air laut, berwarna hijau dan motil, lebar 6,5-11 mm, 

panjang 7,5-14 mm, dengan dua flagella yang tumbuh didekat sebuah benjolan 

pada bagian belakang sel. Sel-selnya bergerak dengan cepat di air dan tampak 

bergoncang pada saat berenang. Selnya berbentuk spiral sampai memanjang dan 

biasanya memiliki sebuah titik mata merah. Pada saat sel betina terbentuk, sel 

induk akan kehilangan flagellanya dan mengeluarkan sebuah kantong transparant 

disekitar tubuhnya. Sel induk akan terbelah, dan membentuk 2-8 sel anak betina. 

Organisme ini digunakan sebagai pakan untuk rotifer. 

c.  Chlorella  

Hidup di air tawar dan air laut, berwarna hijau dan tidak motil serta tidak 

memiliki flagella. Selnya berbentuk bola berukuran sedang dengan diameter 2-10 

mm, tergantung spesiesnya, dengan chloroplast berbentuk cangkir. Selnya 

bereproduksi dengan membentuk dua sampai delapan sel anak didalam sel induk 
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yang akan dilepaskan dengan melihat kondisi lingkungan. Merupakan pakan 

untuk rotifer dan dapnia. 

d. Scenedesmus  

Hidup di air tawar, berwarna hijau dan tidak motil dan biasanya tersusun 

atas 4 sel. Hidup berkoloni, berukuran lebar 12-14 mm, dan panjang 15-20 mm. 

Selnya berbentuk elips hingga lanceolate (panjang dan ramping), beberapa spesies 

memiliki duri atau tanduk. Setiap sel menghasilkan sebuah koloni bersel 4 setiap 

bereproduksi. Seringnya bersifat sebagai pengganggu. Organisme ini tidak umum 

dibudidayakan sebagai sumber pakan. 

e. Ankistrodesmus 

Hidup di air tawar, organisme ini berwarna hijau dan biasa bersel satu, 

panjang, selnya berbentuk cresent tipis. Biasanya berkoloni empat hingga delapan 

dengan membentuk sudut satu dengan lainnya. Organisme ini seringkali 

mengkontaminasi perairan dan dapat hidup pada pipa saluran air, air dalam kendi, 

dan air tandon. Tidak umum dikultur sebagai pakan. 

f. Selenastrum 

Hidup di air tawar, organisme ini berwarna hijau, berukuran lebar 2-4 mm 

dan panjang 8-24 mm. Kadang-kadang digunakan sebagai pakan dapnia. 

3. Chrysophyta (alga coklat-emas)  

Alga coklat-emas dikaitkan dengan diatomae, namun mereka memiliki 

dinding sel silika yang sedikit selama masa hidup mereka. Alga ini memiliki sifat-

sifat yang dapat ditemui pada sebagian besar alga. Beberapa anggota kelompok 

alga ini memiliki flagella dan motil. Semua memiliki kloroplas dan memilki DNA 

yang terdapat di dalam nukleusnya. Alga ini hanya memiliki chlorophyl a dan c 

serta beberapa carotenoid seperti fucoxanthin yang memberikan mereka warna 

kecokelatan. Alga ini seringkali dibudidayakan dalam bentuk uniseluler pada 

usaha budidaya sebagai sumber pakan (Ugwu, et al., 2007). 

 

2.6 SIFAT MIKROALGA 

Sifat yang paling berguna untuk mengidentifikasi algae adalah warna atau 

pigmen mereka. Pigmen-pigmen tersebut menyerap energi cahaya dan 

mengubahnya menjadi biomassa melalui proses fotosintesis. Ada 3 kelas utama 
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pigmen dan berbagai kombinasi yang memberikan warna khas pada algae (Bedell, 

1984).  

1. Kelompok utama dari pigmen hijau adalah chlorophil 

Dengan clorophil a sebagai pigmen utama yang menyerap gelombang 

panjang biru dan merah sebagai cahaya yang penting untuk fotosintesis. Sebagian 

besar carotenoid lebih bersifat melindungi pigmen lain daripada ikut secara 

langsung dalam reaksi fotosintesis.  

2. Fukosantin pada diatome dan alga coklat, yang sangat aktif dalam proses 

fotosintesa.  

3. Fikobilin berwarna merah (fikoeretrin) atau biru (fikocyanin) dan menangkap   

gelombang panjang yang tidak ditangkap oleh pigmen-pigmen lainnya dan 

melewati energi yang ditangkap pada clrophil a untuk fotosintesis. 

 

2.7 CALVIN CYCLE 

 
(Welssman and Goebel, 1997) 

Gambar 2.5 Calvin Cycle Process 

Akan terlihat bahwa karbondioksida memasuki jalur dalam fase 

carboxylation. Untuk tahap ini, karbondioksida akan ditambahkan ke ribulosa-

1,5-bisphosphate sehingga total atom karbon menjadi enam. Keenam karbon 

tampaknya memiliki kehidupan yang sangat pendek dan terpecah membentuk dua 
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molekul 3-phosphoglycerate. 3-PGA adalah tiga-gula karbon-fosfat. Hal ini 

berarti bahwa siklus Calvin kadang-kadang disebut fotosintesis C-3 karena produk 

dari fiksasi karbon adalah molekul 3-karbon. 

Berikutnya, 3-PGA diberi energi dan direduksi dengan ATP dan NADPH 

dari reaksi cahaya. Fase ini diberi nama fase reduksi. Reaksi ini mengurangi 3-

PGA untuk membuat gliseraldehida-3-fosfat (PGAL atau triose fosfat). Ini adalah 

tiga-gula karbon-fosfat yang dapat digunakan untuk membuat berbagai 

karbohidrat oleh jalur lain (sukrosa dan pati hanya dua contoh). Pada bagian ini, 

PGAL terserap dari siklus Calvin sehingga menjadi produk karbohidrat 

fotosintesis. 

Akhirnya fase terakhir dari siklus Calvin diberi nama regenerasi dimana 

PGAL dikonversi secara enzimatis dari tiga-gula karbon-fosfat ke ribulosa-1,5-

bisphosphate (RuBP) sehingga siklus Calvin dapat berlangsung kontinyu. Hal ini 

tentu saja akan memerlukan ATP untuk menambahkan fosfat kedua, dan lebih 

dari satu PGAL untuk memberikan total lima karbon yang ditemukan di RuBP. 

Masing-masing dari tiga tahap siklus Calvin (carboxylation, reduksi dan 

regenerasi) melibatkan enzim terlarut. Tahap carboxylation dicapai oleh enzim, 

karboksilase/oxygenase ribulosa-1,5-bisphosphate, juga dikenal sebagai RuBisCO 

(Rubisco). Enzim ini dapat menggabungkan karbondioksida yang larut dalam 

sitosol dengan ribulosa-1,5-bisphosphate (RuBP) untuk menghasilkan 3-

phosphoglycerate (3-PGA) (Welssman and Goebel, 1997) . 

 

2.8 CCM (CO2 Concentrating Mechanism) 

CCM atau CO2 Concentrating Mechanism membahas mengenai CA 

(Carbonic Anhydrase) yang terdapat pada intracellular maupun extracellular, 

dimana CA dimanfaatkan untuk membantu proses fotosintetik senyawa karbonat 

menjadi biomassa. CO2 yang terdapat pada medium kultur akan menjadi jenuh 

sehingga akan berubah menjadi senyawa karbonat apabila bereaksi dengan air. 

Senyawa karbonat inilah yang akan dirubah ke biomassa dengan bantuan CA 

(Bedell, 1984).  
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(Bedell, 1984) 

Gambar 2.6 Kurva Evenwicht CO2 - HCO3
- 
- CO3

2+
 

Terlihat pada gambar 2.6 bahwa saat CO2 mencapai 100% dan mulai jenuh 

maka CO2 akan bereaksi dengan air dan berubah menjadi HCO3
-
. Semakin tinggi 

HCO3
-
 maka semakin tinggi konversi ke biomassa dengan bantuan CA (Carbonic 

Anhydrase). Terlihat pula bahwa kondisi pH yang optimal untuk pembentukan 

HCO3
-
 adalah 8-9 (basa). Senyawa bikarbonat tersebut lama kelamaan akan 

mengalami penurunan dan berubah menjadi ion karbonat (Bedell, 1984). 

 

2.9 BIOFIKSASI CO2 

Biofiksasi CO2 yang ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsentrasi pada 

inlet dan outlet gas CO2 dan hal ini mengindikasikan terjadinya proses transfer gas 

CO2 ke dalam kultur medium pada saat berlangsungnya pertumbuhan 

mikroorganisme. Selain itu, nilai selisih konsentrasi CO2 juga menandakan 

terjadinya konsumsi gas CO2 sebagai substrat/carbon source oleh mikroorganisme 

dalam bentuk HCO3
-
. 

CTR (Carbon Transfer Rate) menunjukkan banyaknya gas CO2 yang 

ditransferkan dalam suatu volum medium yang dibutuhkan oleh metabolisme sel 

selama satu satuan waktu tertentu, sedangkan laju transfer CO2 spesifik adalah 
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laju gas CO2 yang ditransfer dalam suatu volume medium karena adanya aktivitas 

kehidupan biologi dalam satu satuan waktu tertentu. 

CTR pada umumnya memiliki nilai yang tinggi pada awal masa 

pertumbuhan karena konsentrasi CO2 di dalam medium kultur masih di bawah 

ambang kejenuhan, sehingga gas CO2 lebih mudah larut dalam medium kultur. 

Selain itu, kenaikan jumlah sel yang sangat besar mempertinggi penyerapan gas 

yang terlarut dalam bentuk HCO3
-
 oleh mikroalga. CTR kemudian akan 

cenderung menurun seiring dengan waktu karena terjadinya ketidaksetimbangan 

antara peningkatan jumlah sel dengan besarnya biofiksasi CO2. 

Senyawa bikarbonat (HCO3
-
) terbentuk karena adanya reaksi antara 

dengan CO2 yang dihembuskan ke dalam medium kultur. Konsentrasi HCO3
-
 

secara sederhana dihitung berdasarkan pada besarnya pH medium kultur yang 

terjadi sebagai akibat adanya aktivitas pertumbuhan sel. 

Pada saat gas CO2 masuk dalam kultur, proses yang terjadi adalah 

pembentukan senyawa bikarbonat (pada ekstraselular) berikut : 

CO2 + H2O HCO3
-
 + H

+
  (2) 

Senyawa bikarbonat inilah yang kemudian diserap oleh sel melalui dinding 

sel yang cenderung permeable terhadap senyawaan ionik. Proses metabolisme 

yang terjadi dalam sel selanjutnya adalah reaksi antara bikarbonat tersebut dan air 

yang terdapat dalam sel membentuk senyawa organik seperti glukosa dan ion OH
-
 

menggunakan energi ATP dan NADPH sebagaimana tergambar pada persamaan 

reaksi berikut (Wijanarko dkk, 2007) : 

H2O + HCO3
-
 + ATP + NADPH  CH2O + O2 + OH

-
 (3)  

 

2.10 KULTIVASI MIKROALGA DALAM PHOTOBIOREACTOR 

Untuk memperoleh biomassa yang tinggi, pemilihan jenis photobioreaktor 

merupakan hal yang utama (Richmond, 2000). Mikroalga biasanya dikultivasi di 

sistem terbuka (open photobioreactors) dan tertutup (closed photobioreactors) 

dengan diiluminasi baik dengan cahaya buatan ataupun cahaya matahari dengan 

temparture 27-30
o
C dan pH 6,5-7. Untuk sistem tertutup, bioreaktor akan mudah 

untuk dikendalikan baik flow, cahaya maupun kontaminasinya. Untuk jenis 

photobioreaktor dapat diterangkan sebagai berikut : 
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1. Open ponds 

Kultivasi mikroalga dalam open ponds sudah dilakukan beberapa tahun 

terakhir  (Boussiba, et al., 1988; Tredici and Metrassi, 1992; Hase, et al., 2000). 

Open pond dapat dikategorikan ke dalam kolam yang menggunakan air alam 

seperti danau, tambak atau kolam, sedangkan yang termasuk kolam buatan yaitu 

kolam dengan menggunakan dinding dari bahan tertentu seperti PVC. Bioreaktor 

yang banyak dipakai yaitu kolam dengan aliran sirkular dengan satu pedal roda  

(wheel paddle) untuk menciptakan arus seperti gambar 2.7 

 

 
(Hase, et al., 2000) 

Gambar 2.7 Open pond untuk kultivasi alga 

Keuntungan dari open pond ini adalah mudah untuk dibuat dan lebih 

murah dikarenakan hanya menggunakan sinar matahari untuk sistem 

fotosintetisnya. Sebaliknya kelemahan open ponds adalah untuk sistem dengan 

volume kultur yang besar, sinar matahari tidak sepenuhnya diserap oleh mikroalga 

di dasar kolam (Ugwu, et al., 2007).  Selain itu, dengan kontak langsung dengan 

udara maka kehilangan akibat evaporasi relatif besar (loss evaporation) dan 

mixing atau pengadukan tidak maksimal dan mengakibatkan sedimentasi sel di 

dasar kolam reaktor. 
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2. Flat plate photobioreactors 

Flate plate photobioreactors termasuk sistem tertutup dan banyak 

digunakan karena mempunyai surface area yang besar (Milner, 1953). 

 

 
(Milner, 1953) 

Gambar 2.8 Flate plate photobioreactors 

Dibanding reaktor lain, akumulasi di flat plate photobioreactor relatif 

rendah akan tetapi mempunyai efisiensi fotosintesis yang tinggi (Hu, et al., 1996; 

Richmond, 2000). 

3. Tubular photobioreactor 

Diantara yang lain, photobioreaktor jenis ini paling banyak digunakan 

untuk sistem terbuka (Vonshak dan Torzillo, 2004). Bahan yang dipakai untuk 

photobioreaktor jenis ini biasanya kaca dan/atau plastik serta CO2 dan oxygen 

disirkulasikan dengan sistem airlift. Oxygen terlarut dalam bioreaktor ini relatif 

tinggi dan luas permukaannya juga besar. 
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(Vonshak and Torzillo, 2004) 

Gambar 2.9 Tubular photobioreactors 

Perpindahan masa di tubular photobioreactor dapat ditingkatkan dengan 

sistem pengadukan yang baik. Kelemahan dari bioreaktor ini adalah kenaikan 

temperatur yang tinggi, terjadi rekarbonisasi yang mengakibatkan biaya 

pemeliharaan meningkat. 

Untuk kelebihan dan kelemahan beberapa jenis photobioreaktor sistem 

terbuka yaitu : 

1. Open ponds 

a. Kelebihan : Murah dan efisien untuk kultivasi mikroalga jumlah besar. 

b. Kelemahan : Kesulitan untuk kultivasi dalam jangka panjang, produktivitas 

kecil, memerlukan lahan tanah yang luas, mudah terkontaminasi dan 

terbatas pada strain tertentu. 

2. Flate plate photobioreactors 

a. Kelebihan : Perpindahan masa tinggi, perpindahan cahaya baik, mudah 

untuk disterilisasi, baik untuk imobilisasi alga dan luas permukaan besar. 

b. Kelemahan : Untuk scale up membutuhkan banyak kompartemen, sulit 

untuk mengontrol temperatur dan shear stress tinggi. 

3. Tubular photobioreactors 

a. Kelebihan : Luas permukaan besar, cukup bagus tingkat produktivitasnya 

dan relatif murah. 
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b. Kelemahan : Gradien pH, DO dan CO2 sepanjang tube, terjadi fouling dan 

membutuhkan ruang yang besar. 

 

2.11 MEKANISME ABSORBSI CO2 

Absorbsi merupakan salah satu proses pemisahan dengan mengontakkan 

campuran gas dengan cairan sebagai penyerapnya. Penyerap tertentu akan 

menyerap setiap satu atau lebih komponen gas. Pada absorbsi sendiri ada dua 

macam proses yaitu (Kartohardjono dkk, 2009) : 

1. Physical Absorption 

Absorbsi fisik merupakan absorbsi dimana gas terlarut dalam cairan 

penyerap tidak disertai dengan reaksi kimia. Contoh absorbsi ini adalah absorbsi 

gas CO2 dengan air, metanol, propilen, dan karbonat. Penyerapan terjadi karena 

adanya interaksi fisik, difusi gas ke dalam air, atau pelarutan gas ke fase cair. 

mekanisme reaksi yang terjadi yaitu : 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H
+
 + HCO3

-
 (4)

 
 

Reaksi CO2 dengan air tersebut merupakan reaksi kesetimbangan, dimana 

konstanta kesetimbangannya sangat kecil sehingga pembentukan H
+
 dan HCO3

-
 

juga sangat kecil. Karena itu, proses absorbsi CO2 dengan air lebih dinyatakan 

sebagai absorbsi fisika, bukan absorbsi kimia. 

2. Chemical Absorption 

Absorbsi kimia merupakan absorbsi dimana gas terlarut di dalam larutan 

penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia. Contoh absorbsi ini adalah absorbsi 

dengan adanya larutan MEA, NaOH, K2CO3, dan sebagainya. Aplikasi dari 

absorbsi kimia dapat dijumpai pada proses penyerapan gas CO2 pada pabrik 

amoniak. Penggunaan absorbsi kimia pada fase kering sering digunakan untuk 

mengeluarkan zat terlarut secara lebih sempurna dari campuran gasnya. 

Keuntungan absorbsi kimia adalah meningkatnya koefisien perpindahan massa 

gas, sebagian dari perubahan ini disebabkan makin besarnya luas efektif 

permukaan. 

Bila pelarut yang digunakan adalah larutan NaOH, maka terjadi reaksi 

kimia secara langsung antara CO2 dengan larutan NaOH. Pada proses ini, kondisi 

pada fasa gas serupa dengan absorpsi fisika, tetapi pada fasa cair, selain terdapat 
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lapisan tipis cairan juga terdapat zona reaksi. Reaksi kimia terjadi adalah 

irreversible, dimana gas CO2 pada fasa gas akan diabsorp oleh larutan NaOH pada 

fasa cair. Pada saat gas mendekati interfasa cair, gas CO2 akan larut dan langsung 

bereaksi dengan larutan NaOH. Reaksi yang terjadi adalah : 

CO2(aq) + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O (5) 

3. Microalgae Absorption 

Mikroalga sebagai tumbuhan mikroskopis bersel tunggal yang hidup di 

lingkungan yang mengandung air, tumbuh dan berkembang dengan 

memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi dan nutrien anorganik 

sederhana seperti CO2, komponen nitrogen terlarut dan fosfat. 

Kemampuan fitoplankton untuk berfotosintesis, seperti tumbuhan darat 

lainnya, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyerap CO2. Diketahui 

bahwa reaksi fotosintesis adalah sebagai berikut : 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2  (6) 

Berdasarkan persamaan reaksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

jumlah CO2 yang dipakai oleh fitoplankton untuk fotosintesis adalah sebanding 

dengan jumlah materi organik C6H12O6 yang dihasilkan. 

Alasan utama pemilihan fitoplankton sebagai biota yang dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi emisi CO2 adalah karena 

meskipun jumlah biomasa fitoplankton hanya 0,05 % biomassa tumbuhan darat 

namun jumlah karbon yang dapat digunakan dalam proses fotosintesis sama 

dengan jumlah C yang difiksasi oleh tumbuhan darat (~50-100 PgC/th) (Setiawan 

dkk, 2008). 

 

 


