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ABSTRACT
Several alternative waste management innovations from oil palm mills with a capacity of 30 tons / year
have been evaluated. These waste innovations are based on the most optimal renewable energy yield
produced by oil palm mills, ie biogas, compost and pellets. The evaluation stage begins by collecting data
from the operations of the common palm oil factories that is used as the data base-line. Furthermore,
preliminary data is compared with the data of waste management innovation which is grouped into 3
(three) activities: (1) compost production from empty bunches, (2) biogas production from liquid waste
treatment and (3) pellet production. The comparative results state that the plant's ability to process 1 ton
of fresh fruit bunches can produce alternative renewable energy products either 207 kg of compost or 125
kWh of electricity or 125 kg pellets. This paper aims to evaluate the performance of palm oil mills in
renewable energy production that is the most optimal in generating the largest profit margin. The results
showed that based on the maximum profit potential obtained from each process of waste management,
the percentage of the processed waste is about 19.8; 45.5 and 34.6% for the respective compost, biogas
and pellet production. The processed waste will earn profit from renewable energy products of compost,
biogas and pellet of as many as 6.1; 31.3 and 54.47 US$ / ton respectively. The overall waste treatment
requires operating cost of 2.34 US $/ton and will result in a total profit of 91.89 US$ / ton.
Keywords: waste, palm oil mill, renewable energy, performance evaluation

ABSTRAK
Beberapa alternatif inovasi pengelolaan limbah dari pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/tahun
telah dievaluasi. Alternatif inovasi limbah ini didasarkan pada hasil akhir energi terbarukan yang paling
optimal yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit, yakni berupa biogas, kompos dan pelet. Tahapan
evaluasi diawali dengan mengumpulkan data kegiatan operasional pabrik kelapa sawit yang dijadikan
sebagai data base line. Selanjutnya data awal tersebut dikomparasi dengan data inovasi pengelolaan
limbah yang terbagi dalam kegiatan: (1) produksi kompos dari tandan kosong, (2) produksi biogas dari
pengolahan limbah cair dan (3) produksi pellet. Hasil komparasi menyatakan bahwa kemampuan pabrik
dalam mengolah 1 ton tandan buah segar dapat menghasilkan beberapa alternatif produk energi
terbarukan yakni 207 kg kompos atau 125 kwh listrik atau 125 kg pellet. Tulisan ini bertujuan untuk
membandingkan produktifitas inovasi produksi energi terbarukan yang paling optimal dalam
menghasilkan margin keuntungan yang paling besar. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan
pada potensi keuntungan maksimal yang diperoleh dari masing masih proses pengelolaan limbah maka
prosentase limbah yang diolah adalah dengan prosentase 19,8%; 45,5% dan 34,6%. Prosesntase limbah
yang diolah tersebut akan menghasilkan produk energi terbarukan berupa kompos, biogas dan pellet
dengan nilai keuntungan sebesar 6,1; 31,3 dan 54,47 US$/ton. Keseluruhan pengolahan limbah
membutuhkan biaya operasional sebesar 2,34 US$ dan akan menghasilkan total keuntungan sebesar
91.89 US$/ton.
Kata kunci: limbah, pabrik kelapa sawit, energi terbarukan, evaluasi kinerja
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1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pada tahun 2017, Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan
bahwa produksi CPO industri kelapa sawit
Indonesia sebesar 41,98 juta ton atau naik
sekitar 18% dari produksi di tahun 2016 yakni
sebesar 35,57 juta ton(1). Dengan pencapaian
tersebut telah mempertahankan posisi Indonesia
sebagai negara produsen terbesar CPO di dunia
dengan prosentase share market sebesar 64%(2).
Produksi CPO Indonesia diperkirakan akan
terus meningkat dalam beberapa dekade tahun
ke depan. Dengan prediksi peningkatan luas
lahan yang mencapai sekitar 5% per tahun, maka
diperkirakan luasan lahan sawit Indonesai akan
mencapai 13,3 juta ha pada tahun 2020(3).
Data permintaan CPO dunia tiap tahun juga
mengalami peningkatan yang signifikan. Data
dari oil world statistik menyebutkan bahwa seiring
dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat,
maka kebutuhan 17 jenis minyak nabati termasuk
kebutuhan minyak yang dominan yakni CPO
pada tahun 2020 nanti sebesar 236 juta ton(4).
Besaran permintaan CPO ini menunjukkan
bahwa potensi pasar CPO sangat besar dan
akan terus berkembang di masa depan. Prediksi
pasar ini memberikan harapan dan sekaligus
tantangan bagi pelaku industri kelapa sawit di
Indonesia.
Pada sisi lain, pabrik kelapa sawit (PKS)
masih terbentur oleh permasalahan lingkungan
yang belum sepenuhnya terpecahkan. Masalah
tersebut adalah adanya produk limbah yang
dihasilkan selama proses produksi CPO yang
berupa limbah padat dan limbah cair belum
terselesaikan. Berdasarkan prosentase berat
limbah dalam persen, PKS mengeluarkan limbah
padat berupa: tandan kosong (22%) dari porsi
tandan buah segar, TBS), serat (13%), cangkang
(4,5%), abu (0.01%), dan limbah cair (palm oil
mill effluent, POME) sekitar 0,62-0,77 m3/ton
TBS(5,6,7,8,9,10).
Keberadaan limbah padat dan limbah cair ini
berpotensi menimbulkan dampak pencemaran
lingkungan dan dampak sosial pada akhirnya
akan berakibat menggangu proses produksi dan
menurunkan produktivitas dari PKS itu sendiri.
Oleh karena itu limbah-limbah tersebut harus
dimanfaatkan untuk menghasilkan produk
samping yang menguntungkan atau diolah
sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir
atau saluran/selokan air umum.
Beberapa upaya pemanfaatan limbah PKS
telah dilakukan, baik itu dilakukan hanya untuk
melunasi kewajiban otoritas lingkungan maupun
dengan tujuan komersial yakni untuk peningkatan
produktifitas pabrik. Pemanfaatan tandan kosong
dan serat dapat diproses menjadi kompos(11,12,13),
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pemanfaatan POME menjadi biogas(14,15),
pemanfaatan tandan kosong dan serat untuk
bahan pembakaran steam dan boiler(16,17,18),
pemanfaatan tandan kosong, serat dan
cangkang untuk bahan produksi pellet(19,20), dan
pemanfaatan slugde(21,22).
Pada paper ini akan dilakukan evaluasi dari
beberapa pemanfaatan limbah PKS untuk
produksi energi terbarukan. Dari evaluasi ini
diharapkan akan menghasilkan rancangan
inovasi pemanfaatan limbah PKS yang paling
optimal
baik
untuk
tujuan
peningkatan
produktifitas
pabrik
dan
maupun
untuk
kelestarian lingkungan.
1.2. Studi Literatur
Status industri Sawit Indonesia
Perkembangan industri sawit di Indonesia
masih mengalami beberapa kendala, baik itu
kendala teknis yang terkait peningkatan
produktivitas perkebunan dan pabrik maupun
kendala non teknis. Pada masa dekade ini,
kendala non teknis ini justru relatif lebih sulit
diatasi karena wilayah permasalahannya berada
di luar jangkauan kita yang banyak melibatkan
stake holder dengan beragam berkepentingan.
Beberapa kendala non teknis, misalnya
kendala dari intern dalam negeri seperti
ketidakpastian
hak
guna
usaha
(HGU)
perkebunan dengan terbitnya PP No. 57/2017
dan peraturan turunannya(23), terbitnya beberapa
perda
yang
kontraproduktif
dengan
perkembangan industri sawit(24) serta kampanye
negatif dari NGO/LSM yang mempermasalahkan
isu hak asasi manusia seperti child labour dan
perampasan hak masyarakat adat(25).
Kendala non teknis dari luar negeri juga
turut menambah rumitnya pengembangan
industri sawit di Indonesia. Kampanye negatif
dan isu hambatan dagang terhadap sawit
Indonesia menjadi permasalahan yang harus
segera diatasi agar target dan harapan
perkembangan sawit Indonesia memenuhi
harapan. Berbagai negara seperti Amerika
Serikat tengah memberlakukan anti-dumping
untuk biodiesel Indonesia(26), juga munculnya
resolusi Parlemen Eropa yang menyerukan
pelarangan biodiesel berbasis sawit karena
dinilai masih menciptakan banyak masalah dari
deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai
pelanggaran HAM(27). Negara India juga
menaikkan pajak impor minyak sawit dua kali
lipat di tahun 2017 dibanding dengan tahun
2016(28). Senat Australia kembali mengajukan
RUU Competition and Consumer Amendment
(Truth in Labeling – Palm Oil)(29).
Meski
hambatan
perdagangan
yang
dilakukan oleh berbagai negara sangat menekan
perdagangan sawit Indonesia, namun ekspor
sawit Indonesia meningkat cukup signifikan. Hal
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ini menunjukkan bahwa minyak sawit masih
merupakan minyak nabati yang sangat vital bagi
dunia dan akan terus dibutuhkan seiring dengan
pertumbuhan penduduk dunia yang terus
meningkat tiap tahunnya. Berbagai upaya
menghambat pertumbuhan industri ini akan terus
dilancarkan karena persaingan dagang minyak
nabati yang semakin ketat. Dalam menghadapi
kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan dapat
membantu dengan mengeluarkan regulasiregulasi yang produktif, yang dapat mendorong
perkembangan industri sawit agar tetap menjadi
mesin penghasil devisa terbesar dalam
menyokong perekonomian Indonesia.
Di dalam pihak industri sendiri, upaya
bertahan dari hambatan-hambatan tersebut
adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan
produktifitas industri dan melakukan upayaupaya untuk menjawab kampanye negative
sawit, misalnya dengan memperbaiki proses
produksi pabrik kelapa sawit lebih ramah
lingkungan. Upaya minimasi limbah PKS
merupakan salah satu bentuk campaign counter
dari kampanye negatif yang selama ini
dituduhkan(30). Pengelolaan limbah diharapkan
juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi
pabrik.
Pengelolaan Limbah Padat
Kegiatan industri kelapa sawit mulai dari
kegiatan budidaya hingga kegiatan produksi
minyak sawit (CPO) menghasilkan berbagai
limbah yang terdiri dari limbah padat, limbah cair
dan limbah udara/gas. Limbah padat yang
dominan pada PKS terdiri dari tandan kosong
(empty fruit bunch), pelepah, cangkang (shell),
serat (fiber), lumpur (wet decanter solid), abu
(ash) dan lain-lain(5,6,7,8,9,10).
Tandan kosong merupakan limbah dominan
yang terbesar volumenya yang dihasilkan oleh
pabrik minyak kelapa sawit (PKS).
Proses
terbentuknya tandan kosong dihasilkan dari
sterilizer dan tippler. Jumlah tandan kosong yang
dihasilkan dari setiap pemrosesan 1 ton TBS
adalah berkisar 23%(13). Limbah ini biasanya
tidak dikelola dengan baik, pemanfaatannya
masih terbatas hanya dibakar atau dibiarkan
sebagai mulsa tanaman. Beberapa PKS
memanfaatkan tandan kosong untuk dikompos
dan dibuat pupuk kemudian dikembalikan ke
perkebunan.
Kemampuan tandan kosong
sebagai pupuk ini dimungkinkan karena
kandungannya yang tinggi akan selulosa dan
lignin(31). Beberapa praktisi menyatakan bahwa
kompos dari tandan kosong akan dapat
mengatur kelembaban tanah, meningkatkan
infiltrasi tanah, menambah bahan organik tanah,
meningkatkan
KTK
tanah,
menstabilkan
temperatur tanah, memperbaiki struktur tanah,
meningkatkan mikroba tanah dan mengendalikan

Jurnal Teknologi Lingkungan, Volume 19, No 2, Juli 2018

laju aliran permukaan dan erosi tanah(32). Selain
sebagai bahan kompos, tandan kosong juga
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
Tandan kosong dikombinasikan dengan serat
dan cangkang menjadi sumber bahan bakar
boiler yang cukup efektif(33).
Cangkang merupakan limbah dihasilkan dari
pemrosesan kernel inti sawit dengan bentuk
seperti tempurung kelapa. Limbah ini biasanya
digunakan sebagai bahan bahan arang, bahan
bakar untuk boiler karena memiliki kandungan
kalor yang relative tinggi yakni 3.500-4.100
kkal/kg(34). Cangkang berpotensi menjadi bahan
bakar terbarukan yang lebih ramah lingkungan
dibanding
batu
bara,
karena
batubara
mengandung sulfur dan nitrogen sehingga
pembuangan uap dari boiler akan menggangu
kesehatan masyarakat(35).
Serat merupakan limbah padat PKS dari
sisa perasan buah sawit berupa serabut seperti
benang. Limbah ini diperkirakan memiliki
kandungan kalor yang tinggi bila dimanfaatkan
sebagai bahan bakar boiler atau steam, karena
mengandung protein dan lignin sekitar 4% dan
26% serta kandungan kalor sekitar 2.637-3.998
kkal/kg(34).
Lumpur sawit atau dikenal dengan solid
decanter merupakan limbah hasil tirisan decenter
dari limbah cair palm oil mill effluent (POME).
Limbah ini berbentuk seperti lumpur, dengan
kandungan berupa air 75%, protein kasar
11,14% dan lemak kasar 10,14%(34).
Pengelolaan Limbah Cair PKS
Limbah cair yang dominan dari operasional
PKS adalah POME. Limbah cair ini berasal dari
serangkaian proses produksi CPO mulai dari
tahap perebusan TBS, hingga pemisahan fraksi
air dan fraksi minyak.
Volume total POME yang dihasilkan dalam
proses produksi CPO atau biodiesel bervariasi
jumlahnya tergantung pada beberapa hal, seperti
jenis metode sterilisasi, umur dan jenis tanaman,
kondisi tandan buah segar dan variasi musim.
Secara umum perkiraan volume limbah pome
adalah sekitar 0,62-0,77m3/1 ton TBS(5,6,7,8,9,10).
Komposisi limbah POME terdiri dari 90-95%
air, 0,6-0,7% minyak dan 4-5% padatan
terlarut(36). POME berasal dari 3 proses dalam
produksi CPO yaitu proses sterilisasi tandan
segar yang menghasilkan air kondensat (18%),
dari sentrifuge sludge (74,5%) dan dari
pencucian hidrosiklon (30%)(5,8).
POME yang dikeluarkan dari pabrik kelapa
sawit memiliki karasteristik seperti yang disajikan
pada Tabel 2..
Volume limbah POME dengan volume dan
kualitas di atas harus diolah sebelum dibuang ke
saluran irigasi/sungai. Dari Tabel 2 terlihat bahwa
kualitas dari limbah POME menunjukkan nilai
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yang masih jauh dari standar baku mutu yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Tabel 1. Karakteristik dari POME*
Parameter
Suhu
pH
Minyak (mg/L)
BOD (mg/L)
COD (mg/L)
Padatan terlarut (mg/L)
Total N (mg/L)

Range
80-90
3,4 -5,2
130-18.000
10.250-43.750
15.000100.000
5.000 -54.000
180-1.400

Standar**
45
6,0 – 9.0
30
100
500
300
200

* Lam et al., 2011(36)
** No.5 /MENLH/2014

POME telah dicoba dimanfaatkan sebagai
pupuk dan pengairan. Beberapa perusahaan
memanfaatkan
limbah
POME
langsung
diaplikasikan ke tanaman sawit, setelah
dilewatkan dan diinkubasi dalam saluran/kolam
dalam waktu tertentu, namun aplikasi ini terbukti
menggangu pertumbuhan dan produktivitas
tanaman sawit(38).
Untuk menjaga keberlanjutan pabrik, maka
limbah POME tersebut harus dikelola sedemikian
rupa sehingga nilainya berada di bawah nilai
standart. Bila mencermati nilai kandungan BOD
dan COD yang tinggi, maka POME dapat
dikonversi menjadi biogas sebagai salah satu
upaya produksi energi terbarukan yang sangat
menjanjikan.
1.3. Tujuan
Tujuan paper ini adalah memberikan
alternatif kombinasi pengelolaan limbah pabrik
kelapa sawit yang dapat menghasilkan energi
terbarukan yang paling optimal. Alternatif inovasi
pengelolaan ini sekaligus diharapkan akan dapat
meningkatkan produktifitas dan keberlanjutan
kegiatan operasional pabrik kelapa sawit di
Indonesia.
2.

BAHAN DAN METODE

Penelitian
ini
memfokuskan
pada
perhitungan potensi keuntungan finansial yang
dihasilkan dari perhitungan kombinasi beberapa
pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit. Data
dikumpulkan dari beberapa literatur operasional
pabrik
kelapa
sawit
dengan
kapasitas
penanganan tandan buah segar (TBS) sebanyak
30 ton/hari.
Beberapa batasan yang diterapkan dalam
penelitian ini antara lain:
• Biaya yang diperhitungan dalam perhitungan
komparasi ini adalah biaya operasional
produksi PKS untuk menghasilkan CPO.
Biaya modal (CAPEX) dan biaya lain yang
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dikeluarkan yang bukan untuk kepentingan
menghasilkan produk nilainya diabaikan.
• Keuntungan dan manfaat yang diperhitungkan
adalah hasil pengelolaan limbah yang berupa
energi terbarukan yang meliputi energi
biogas, kompos dan pellet. Keuntungan lain
seperti pengurangan emisi/ gas rumah kaca
tidak diperhitungkan.
Data yang digunakan dari penelitian ini
adalah data yang diadopsi dari data untuk
kebutuhan life cycle assessment (LCA) dari
pengolahan 1 ton TBS. Untuk memenuhi data ini,
penulis mengumpulkan dan membandingkan
data material, energi, dan limbah dari proses
produksi CPO dari literatur yang up to date dan
terpercaya.
Data dasar yang dijadikan sebagai dasar
pembanding kajian disajikan dalam Gambar 1.
Skema
pemanfaatan
limbah
PKS
dari
pengolahan 1 ton TBS dengan tambahan energi
minyak diesel 1 kg. Serat dan cangkang (tanpa
tankos) dimanfaatkan sebagai sumber bahan
bakar boiler sehingga dihasilkan energi untuk
steam pabrik serta dihasilkan tambahan energi
sebesar 14,1 kWh. Limbah cair (POME) dikelola
dalam unit system waste water treatment (WWT)
sehingga limbah POME dapat digunakan untuk
kebutuhan PKS dan dibuang ke saluran
pembuangan umum(10).
Sebagai pembanding dari data dasar,
ditawarkan 2 konsep inovasi pengolahan limbah
PKS yaitu konsep pengolahan limbah padat
(serat, tankos dan cangkang) sebagai pellet dan
konsep pengolahan POME sebagai energi listrik.
Beberapa perubahan skema PKS pada
konsep pengolahan limbah padat menjadi pellet
adalah dengan menambahkan unit pengering
bahan baku dan unit produksi pellet. Pada
konsep ini kita membagi limbah padat, sebagian
untuk konsumsi bahan bakar boiler sebagian lagi
ditambah
tankos
untuk
bahan
material
pembuatan pellet. Pada konsep ini semua
material diperlakukan tahap pre-treatment dan
pengeringan sebelum diproses oleh unit pembuat
pellet (10).
Pada konsep pengolahan POME menjadi
energi listrik dilakukan beberapa perubahan pada
penyediaan kolam yang berupa kolam tertutup
(covered
anaerobic
lagoon)
dan
kolam
pembangkit (facultative lagoon). Pada kolam
yang pertama, POME diperam dan kolom airnya
diaduk sehingga produksi gas dapat optimal
untuk dapat dikonversi menjadi energi listrik.
Pada kolam fakultatif berfungsi sebagai kolam
pengolahan lanjutan dari lumpur POME.
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Gambar 1. Skema kegiatan produksi CPO dari suatu pabrik kelapa sawit
(sumber: Garcia-Nunez et al., 2016(19), diadaptasi oleh penulis)

Dari kedua konsep dan konsep dasar akan
didapatkan data yang meliputi data biaya
operasional dan produk akhir yang dihasilkan.
Data ini kemudian dilengkapi dengan data harga
produk untuk dapat dikomparasikan.
Perhitungan optimalisasi dari inovasi
pengolahan limbah PKS dilakukan dengan
menggunakan pendekatan programming linier.
Tahapan pengolahan data komparasi inovasi
pengolahan limbah PKS dengan persamaan
matematik ini adalah sebagai berikut:
1. Mendiskripsikan
variabel
yang
akan
digunakan dalam persamaan matematik
Variabel dan nilai yang digunakan adalah:
: Pengolahan limbah untuk produksi
kompos
b
: Pengolahan limbah untuk produksi
biogas
c
: Pengolahan limbah untuk produksi
pellet
x1,x2,x3 : kg produk/1 ton TBS
y1,y2,y3 : Keuntungan optimal dari produk
x1,x2,x3
a

f(x,y) = X1*a + X2*b + X3*c ≤ 1.000………………...(3)
Keterangan:
a=kompos
b=biogas
c= pellet

3. Menetapkan perbandingan jumlah limbah
yang diolah dengan keuntungan
Selanjutnya
dilakukan
perhitungan
perbandingan antara jumlah biaya pengelolaan
limbah PKS dengan jumlah keuntungan yang
diperoleh. Keuntungan maksimal digunakan
sebagai dasar untuk menentukan porsi bahan
baku limbah yang diolah, sehingga menghasilkan
penetapan volume limbah yang efisien.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan hasil pengolahan limbah padat
dan limbah cair dengan memprioritaskan
produksi energi terbarukan berupa kompos,
biogas dan pellet pada masing-masing proses
yang berbeda menghasilkan produk seperti pada
tabel di bawah ini.
Tabel 2. Hasil pengolahan limbah kelapa sawit(16,

2. Menyusun persamaan matematik
Untuk menetapkan jumlah limbah yang
dikelola sehingga menghasilkan keuntungan
yang
optimal,
maka
perlu
ditetapkan
perbandingan antara jumlah limbah yang dikelola
dengan keuntungan yang akan diperoleh. Untuk
menentukan nilai tersebut variable-variabel yang
terlibat disusun dalam matematik seperti di
bawah ini.
x1,x2,x3 ≥ 0 ………………………………………(1)
y1,y2,y3 ≥ 0……………………………....…..…….(2)
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19, 20, 36)

Variabel / Inovasi

Kompos

Biogas

Produk (ton)

0.207

0.125

0.125

Biaya ($/ton)

1,77

1.62

3.39

Harga produk ($/ton)
Keuntungan ($/ton)

Pellet

32

92

123

6,2588

11,29

14,951

Pada Tabel 2 disajikan hasil produksi energi
terbarukan untuk setiap proses pengolahan
limbah PKS dengan satuan unit 1 ton TBS. Biaya
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proses pengolahan limbah terbesar diserap oleh
proses produksi pellet yakni sebesar 3,38
US$/ton pengolahan TBS. Tingginya biaya
produksi pellet dimungkinkan adanya tambahan
unit pengering bahan baku dan unit produksi
pellet itu sendiri. Pada proses ini semua material
limbah padat PKS diperlakukan tahap pretreatment dan pengeringan sebelum diproses
oleh unit pembuat pellet(19). Tingginya biaya
produksi pellet ternyata tidak menurunkan
keuntungan, malah sebaiknya menjadikan
produksi pellet sebagai proses yang paling
banyak menghasilkan keuntungan yakni sekitar
14,95 US$/ton TBS. Tingginya harga pellet
sebesar 123 US$/ton menjadi penyebab
peningkatan margin yang signifikan. Demikian
sebaliknya pada proses produksi kompos,
meskipun biaya produksinya relative rendah
yakni sekitar 1,77 US$/ton TBS namun margin
keuntungan yang dihasilkan paling kecil yakni
sekitar 6,26 US$ dikarenakan rendahnya produk
kompos yang hanya 32 US$/ton(19).
Dari data keuntungan proses pengolahan
limbah PKS dapat disimpulkan bahwa proses
produksi pellet menjadi proses yang paling
efisien dan menguntungkan(10,19,36). Namun,
menimbang bahwa semua limbah PKS (tidak
hanya limbah padat untuk pellet) harus diolah
sehingga keberadaannya tidak mencemari dan
menghambat kesinambungan PKS, maka
diperlukan pembagian pengelolaan limbah
tersebut. Pembagian limbah ini dilakukan karena
keterbatasan biaya yang disediakan oleh PKS.
Perhitungan prosentase volume limbah PKS
yang diolah berdasarkan biaya produksi dan hasil
energi terbarukan yang paling optimal disajikan
pada tabel di bawah ini.

keuntungan ini kemudian disederhanakan
dengan cara membandingkan masing masing
nilai keuntungan dengan nilai keuntungan yang
terendah. Dari hasil perhitungan tersebut
dihasilkan nilai prosentase volume limbah PKS
seperti disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2. Perhitungan prosentase volume
limbah PKS
Untuk menghasikan keuntungan optimal dari
proses pengolahan limbah PKS menjadi material
energi terbarukan berupa kompos, biogas dan
pellet adalah dengan mengatur prosentase
limbah yang diolah dengan prosentase 19,8%;
45,5% dan 34,6%.
Selanjutnya dari masing masing volume
limbah yang ditetapkan untuk diolah sesuai
dengan biaya operasionalnya akan menghasilkan
produk energi terbarukan berupa kompos, biogas
dan pellet dengan nilai keuntungan sebesar 6,1;
31,3 dan 54,47 US$/ton.

Tabel 3. Hasil perhitungan penetapan prosentasi
limbah yang diolah
Inovasi

Kompos

Biogas

Pellet

Produk (ton)

0.207

0.125

0.125

Biaya ($/FU)

0.242

0.335

0.702

Keuntungan ($/FU)

6.382

11.165

14.673

1

1.749

2.299

%

19.806

34.648

45.537

Limbah (ton/FU)

0.198

0.346

0.455

Produk (ton/FU)

0.041

0.043

0.057

Biaya ($/FU)

0.038

0.067

0.087

Keuntungan ($/FU)

6.300

31.810

55.923

Penyederhanaan

Keterangan:
FU: Fungsional Unit

Dasar yang digunakan untuk menentukan
prosentase volume limbah adalah potensi
keuntungan maksimal yang diperoleh dari
masing masih proses pengelolaan. Nilai
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Gambar 3. Perbandingan volume limbah, produk
dan keuntungan
Dengan penetapan jumlah limbah yang
diolah seperti pada gambar 2, membutuhkan
biaya operasional sebesar 2,34 US$ akan
menghasilkan total keuntungan sebesar 91.89
US$/ton.
4.

KESIMPULAN

Pengelolaan limbah PKS menjadi kegiatan
prioritas perusahaan agar produktivitas dan
kesinambulan PKS terjamin. Upaya peningkatan
produktivitas PKS dalam pengelolaan limbahnya
dengan mempertimbangkan margin keuntungan
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yang optimal adalah dengan mengolah limbah
PKS menjadi produk enegi terbarukan berupa
kompos, biogas dan pellet dengan perbandingan
prosentase limbah yang diolah sebesar 19,8%;
45,5% dan 34,6%. Dengan prosentase
pengolahan limbah tersebut, maka keuntungan
yang diperoleh oleh PKS adalah sebesar 91,89
US$/ton TBS.
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