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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil kopi terbesar di 

dunia.Menurut data statistik (BPS, 2003). Selama lima tahun terakhir, Indonesia 

menempati posisi keempat sebagai negara eksportir kopi setelah Brazil, Kolombia 

dan Vietnam. Besarnya produksi biji kopi di Indonesia tentunya menghasilkan 

limbah kulit kopi yang semakin besar pula. Besarnya limbah kulit kopi yang 

dihasilkan perkebunan ataupun pabrik biji kopi yang jika tidak dimanfaatkan akan 

terbuang dan menimbulkan pencemaraan. Limbah padat buah kulit kopi belum 

dimanfaatkan secara optimal, padahal memiliki kadar bahan organik dan unsur 

hara yang dapat memperbaik istruktur tanah. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk penanganan jumlah limbah kulit kopi yang semakin meningkat 

yaitu pengplahan limbah kulit kopi menjadi kompos. Dalam 1 Ha area pertanian 

kopi akan memproduksi limbah kering sebesar 530kg (Dirjen Perkebunan, 2006). 

Limbah kulit kopi termasuk limbah padat yang mengandung beberapa 

unsur makro. Dibeberapa desa di daerah Tana Toraja limbah kulit kopi banyak 

dibuang atau ditumpuk begitu saja dalam lahan kosong dekat pemukiman warga 

setempat, tanpa ada warga yang berinisiatif untuk memanfaatkan atau mengelolah 

limbah kopi sebagai pupuk yang baik untuk tanaman. Dalam tahun 2010-2015 

salah satu pabrik di Toraja menghasilkan rata-rata produksi 4–5 juta ton dalam 1 

tahun, proses panen dilakukan dalam bulan mei hingga oktober, dan menghasilkan 

50% -60% limbah kulit kopi dalam sekali panen. 
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Beberapa pabrik dari daerah tersebut yaitu PT. Toarco Jaya dan PT. 

Sulotco Jaya Abadi yang berada pada daerah Tana Toraja dan Toraja utara hanya 

memanfaatkan limbah kulit kopi sebagai pakan dengan campuran berbagai bahan 

untuk hewan ternak mereka. Dalam hal ini warga  setempat dan para petani kopi 

belum memanfaatkan limbah kulit kopi sebagai bahan pupuk organik.  

Pada saat ini para petani   menggunakan pupuk anorganik dari pada pupuk 

organik. Penggunaan pupuk anorganik (pupuk kimia) dalam jangka panjang 

menyebabkan kadar bahan organik tanah menurun, struktur tanah rusak, dan 

pencemaran lingkungan. Hal ini jika terus berlanjut akan menurunkan kualitas 

tanah dan kesehatan lingkungan (Isnaini, 2006). Penggunaan pupuk kimia 

anorganik yang terus menerus tanpa diimbangi dengan penggunaan pupuk organik 

telah mendegradasi lahan pertanian. Salah satu dampak negatif yang diakibatkan 

oleh pupuk anorganik adalah dengan adanya degradasi lahan yaitu penurunan 

jumlah produksi pada pertanian (Afriadi S, 2013). 

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri 

atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, atau yang telah mengalami 

rekayasa berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memasok bahan 

organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Peraturan Mentan, 

No.2/pert/HK.060/2/2006). Limbah kopi merupakan salah satu contoh pupuk 

organik. Limbah kulit buah kopi memiliki kadar bahan organik dan unsur hara 

yang memungkinkan untuk memperbaiki sifat tanah. Limbah kulit buah hasil 

pengolahan basah umumnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani 

sehingga mencemari lingkungan karena menurunkan kualitas air sungai, 

menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu estetika. Sementara itu, limbah 
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kulit buah kopi tersebut memiliki kadar bahan organik dan unsur hara yang 

memungkinkan untuk memperbaiki sifat tanah(Pujianto, 2007).  

Hasil penelitian Baon JB (2005): dalam Pujianto (2007). menunjukkan 

bahwa kadar C-organik kulit buah kopi adalah 45,3%, kadar nitrogen 2,98%, 

fosfor 0,18%, dan kalium 2,26%. Selain itu, kulit buah kopi juga mengandung 

unsur Ca, Mg, Mn, Fe, Cu dan Zn.  Dengan proses tertentu, limbah kulit buah 

kopi dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai amelioran tanah utuk 

meningkatkan daya dukung tanah bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Pemanfaatan limbah tersebut diharapkan dapat memperbaiki kesuburan tanah, 

meningkatkan produksi, mengurangi pencemaran, meningkatkan nilai tambah. 

Pada Penelitian Sri Haryani (2015) diketahui bahwa pada limbah kulit kopi 

terdapat kandungan unsur nitogen sebesar 0,18%. Sedangkan jumlah unsur kalium 

yang terdapat pada limbah kuli kopi setelah dianalisi sebesar 0,52%. 

Solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

menggunakan pupuk organik yang tepat, salah satu alternatif yaitu dengan 

menggunakan kulit kopi sebagai pupuk organik. Oleh karena itu perlu adanya 

tambahan mikroorganisme lokal (MOL) pada pupuk kulit kopi sehingga dapat 

mempengaruhi unsur tanah yang nantinya dapat memberikan pengaruh nyata 

terhadap dekomposisi tersebut. 

MOL (mikroorganisme lokal) merupakan larutan hasil fermentasi yang 

berbahan dasar dari sumberdaya yang tersedia setempatyang terdiri dari kumpulan 

mikroorganisme yang bisa diternakkan, yang berfungsi sebagai starter dalam 

pembuatan bokasi atau kompos(Ahmad, 2010). Pemanfaatan limbah pertanian 

seperti buah-buahan tidak layak konsumsi untuk diolah menjadi MOL dapat 
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meningkatkan nilai tambah limbah, serta mengurangi pencemaran lingkungan. 

Menurut Purwasasmita (2009) larutan MOL mengandung unsur hara makro, 

mikro, dan mengandung mikroorganisme yang berpotensi sebagai perombak 

bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan agen pengendali hama dan penyakit 

tanaman sehingga baik digunakan sebagai dekomposer, pupuk hayati, dan 

pestisida organik. Penggunaan mikroorganisme lokal (MOL) dengan campuran 

pupuk padat dapat dijadikan sebagai alternatif penunjang kebutuhan unsur hara 

dalam tanah. 

Menurut Amalia (2008), cara membuat MOL sangat mudah, semua yang 

ada disekitar kita dapat dipakai semua bahan dicampur dengan larutan yang 

mengandung glukosa seperti air gula atau air kelapa, lalu ditutup dengan kertas 

dan dibiarkan selama 7 hari setelah itu digunakan untuk menyemprot di sawah 

atau di kebun. MOL yang digunakan kali ini adalah cairan hasil fermentasi buah 

kopi, yang telah direndam selama 24-36 jam. Proses fermentasi  terjadi dengan 

bantuan jasad renik (Saccharomyces) yang disebut sebagai proses peragian dan 

pemeraman.Keunggulan penggunaan MOL yang paling utama adalah murah 

bahkan tanpa biaya. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitar. 

Dari latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Mikroorganisme Lokal (MOL) Cairan Fermentasi 

Kopi (Coffea arabica L.) terhadap Kualitas Pupuk Organik Kulit Kopi sebagai 

Sumber Belajar Biologi” 

1.2  Rumusan Maslah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Adakah pengaruh pemberian berbagai volume mikroorganisme lokal 

(MOL) cairan fermentasi kopi (Coffea arabica L.) terhadap kualitas 

pupuk organik kulit kopi? 

2. Pada volume berapa penggunaaan Mikroorganisme Lokal (MOL) cairan 

fermentasi kopi (Coffea arabica L.) yang paling efektif terhadap kualitas 

pupuk organik kulit kopi? 

3. Bagaimanakah hasil penelitian pengaruh mikroorganisme lokal (MOL)  

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi di SMA dalam bentuk 

artikel? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai volume 

Mikroorganisme Lokal (MOL) cairan fermentasi kopi (Coffea arabica 

L.) terhadap kualitas pupuk kulit kopi. 

2. Untuk mengamati pada volume berapakah penggunaan  

Mikroorganisme Lokal (MOL) cairan fermentasi kopi (Coffea arabica 

L.) yang paling efektif terhadap pupuk kulit kopi. 

3. Untuk memberikan pembelajaran bagi siswa SMA teknik pengolahan 

limbah agar dapat dimanfaatkan pada lingkungan sekitar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Secara Teoritis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis pada 

pengetahuan tentang efek mikroorganisme lokal (MOL) cairan 

fermentasi kopi untuk proses pengomposan limbah padat kulit kopi 

sekaligus mengetahui lama waktu yang dibutuhkan dalam proses 

pengomposan limbah padat kulit kopi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti lain : (1) sebagai dasar untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut terkait kualitas pupuk organik yang dihasilkan dari 

penggunaan Mikroorganisme Lokal dari cairan fermentasi sebagai 

bioindikator, (2) sebagai dasar untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh Mikroorganisme Lokal cairan terhadap 

penguraian limbah organik. 

b. Bagi masyarakat : (1) memberikan informasi kepada masyarakat 

dalam meningkatkan manfaat limbah kulit kopi agar dapat 

digunakan sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para 

petani sebagai pupuk, (2) mendukung pemanfaat cairan hasil 

fermentasi kopi agar dapat digunakan sebagai limbah organik. 

Karena limbah hasil pertanian dapat meminimalisir dampak buruk 

terhadap lingkungan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luar dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian, yaitu: 
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1. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk ini adalah

limba kulit kopi Arabika,

2. Cairan MOL yang digunakan adalah cairan hasil fermentasi kopi

selama 24-36 jam. Sampel tersebut di ambil pada PT. Sulotco Jaya

Abadi di Tana Toraja Sul-sel.

1.6 Defenisi Istilah 

Berikut adlah defenisi dri istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Kulit kopi adalah hasil buangan yang didapatkan dari hasil pulping

(pemisah kulit luar dengan bagian daging) (Anonymous. 2012).

2. MOL (mikroorganisme lokal) merupakan larutan hasil fermentasi

yang berbahan dasar dari sumberdaya yang tersedia setempat yang

terdiri dari kumpulan mikroorganisme yang bisa diternakkan, yang

berfungsi sebagai starter dalam pembuatan bokasi atau

kompos(Ahmad, 2010).

3. Cairan fermentasi kulit kopi adalah air hasil rendaman daging kopi

selama 24-36 jam, dimana selama proses tersebut dibantu dengan

jasad renik.

4. Limbah adalah sisa/buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan

manusia. (PP No. 18 Tahun 1999 Jo PP 85/1999).

5. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi hingga

mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar.




