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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan yang banyak terjadi dilingkungan saat ini adalah pencemaran 

yang meliputi pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah. 

Pencemaran tanah paling besar disebebkan oleh limbah baik limbah organik 

maupun limbah anorganik. Limbah organik juga dapat menimbulkan pencemaran 

pada lingkungan jika komponen penyusunnya kompleks, sehingga proses 

degradasi oleh mikroorganisme pembusuk juga akan berjalan lama. Salah satu 

contoh limbah organik adalah kulit kopi.   

Indonesia merupakan negara dengan produksi kopi terbesar di dunia. 

Komposisi dalam satu biji kopi berupa kulit kopi yang  jumlahnya berkisar antara 

50 - 60 persen dari hasil panen. Bila hasil panen sebantyak 1000 kg kopi segar 

berkulit, maka yang menjadi biji kopi sekitar 400-500 kg dan sisanya adalah hasil 

sampingan berupa kulit kopi (Puslitkoka, 2006). Limbah yang dihasilkan dari biji 

kopi berkisar 50% dari total produksi, yang mana sampai saat ini limbah tersebut 

belum dimanfaatkan dan menjadi permasalahan pencemaran lingkungan. 

Kandungan selulosa dan pektin yang tinggi pada kulit kopi membuat kulit kopi 

susah di degradasi oleh mikroorganisme pembusuk. Selain itu, kulit kopi juga 

mengandung protein kasar dalam jumlah besar mencapai 12,8 % 

(Puslitkoka,2006).  

Kandungan protein yang tinggi pada kulit kopi ini biasanya dimanfaatkan 

untuk pembuatan pakan ternak, namun karena efektifitas pakan yang kurang 

bersaing menjadikan alternatif pemanfaatan kulit kopi menjadi pakan ternak 

kurang berkembang. Komposisi protein yang tinggi pada kulit kopi, untuk 
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mengatasi permasalahan pencemaran limbah kulit kopi dapat dilakukan dengan 

cara mengubahnya menjadi biogas.  

Kulit kopi mengandung senyawa penting yakni protein kasar pada 

pengolahan basah 12,8%  dan pengolahan kering 9,7% yang dapat diurai oleh 

mikroba melalui proses fermentasi menjadi senyawa gas metan.  Mikroba yang 

digunakan dalam proses pembuatan biogas limbah kulit kopi adalah bakteri 

anaerob yang berasal dari rumen. Bakteri rumen bersifat anaerob atau mampu 

hidup dan tumbuh tanpa kehadiran oksigen. Bakteri inilah yang akan memecah 

senyawa kulit kopi menjadi gas metana melalui beberapa tahapan selama proses 

fermentasi. 

Komponen penting yang harus diperhatikan dalam proses fermentasi kulit 

kopi adalah kinerja bakteri selama proses fermentasi. Bakteri memilki siklus 

kehidupan dimana akan mengalami proses penuaan dalam waktu tertentu. Proses 

fermentasi kulit kopi diharapkan kemampuan bakteri dalam memproduksi gas 

metan dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah banyak atau bisa 

dikatakan bakteri pada masa stasioner dalam kurun waktu yang lama. Proses 

peningkatan waktu masa stasioner bakteri dalam proses fermentasi kulit kopi 

salah satunya adalah dengan menggunakan proses fermentasi sistem diskontinyu. 

Penerapan sistem fermentasi diskontinyu, penambahan substrat secara berkala 

akan menghambat proses bersaing antar mikroba dan tercukupinya jumlah 

substrat selama proses fermentasi sehingga proses pembelahan diri akan berjalan 

secara maksimal.  

Alkalinitas merupakan jumlah penyangga yang terbentuk untuk menetralkan 

suasana asam yang  terdapat dalam sistem. Fementasi yang dilakukan semakin 
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lama akan semakin meningkatkan nilai alkalinitas pada sistem. Alkalinitas pada 

sistem fermentasi akan mempengaruhi terbentuknya slurry atau endapan selama 

proses berlangsung. Nilai alkalinitas pada sistem fermentasi harus dikendalikan 

dengan batas maksimum 1000 mg/l (Yulfiperius dkk, 2006). 

Selama proses fermentasi kulit kopi dengan penambahan substrat secara 

berkala akan meningkatkan jumlah bakteri. Hal yang mempengaruhi jumlah 

bakteri yang terdapat selama proses fermentasi adalah nilai alkalinitas pada cairan 

tabung digester. Penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui apakah alkalinitas 

yang terbentuk selama proses fermentasi akan mempengaruhi pertumbuhan 

bakteri. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa nilai alaklinitas pada fermentasi kulit kopi dengan bioaditif yang 

berbeda?  

2. Bagaimana profil pertumbuhan bakteri terhadap bioaditif berbeda?  

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui nilai alkalinitas pada fermentasi kulit kopi dengan 

bioaditif yang berbeda 

2. Untuk mengetahui profil penambahan bioaditif terhadap pertumbuhan 

bakteri anaerob. 

 


