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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bioaditive 

Zat aditif adalah suatu senyawa yang ditambahkan ke dalam senyawa lain 

(bahan bakar) untuk menjalankan suatu fungsi spesifik, misalkan aditif penghilang 

endapan, aditif penghilang kerak/korosi, aditif peningkat angka oktana/setana, dan 

sebagainya (Munawir dkk, 2006). Zat aditif yang baik harus mampu memberikan 

pembakaran bahan bakar optimal sehingga kandungan emisi gas buang yang 

berbahaya lebih sedikit dan menambah performance mesin. Secara umum aditif 

ini berasal dari senyawa nitrat, oxygenate, dan organologam. Senyawa  nitrat yang 

banyak digunakn sebagai aditif, misalnya : isopropiylnitrate, isomylnitrate, 

isohexylnitrate, hexylnitrate, cyciohexylnitrate , 2-ethylhexylnitrate, dan 

dodecylnitrate. Akan tetapi penggunaan senyawa nitrat ini diduga dapat 

menyebabkan peningkatan emisi gas NOx. Senyawa oxygenate adalah senyawa 

organik cair yang dapat dicampur ke dalam bahan bakar untuk menambah 

kandungan oksigennya (Nasikin dkk, 2003) . Aditif ini berfungsi untuk membuat 

radikal bebas pada rantai karbon bahan bakar. Melalui radikal bebas, maka akan 

semakin mudah rantai karbon tersebut untuk membuat cabang baru. Efek dari 

rantai cabang baru adalah peningkatan nilai oktana/setana dan nilai kalor 

(Alagamathis, 1996). 

Alternatif untuk meningkatkan efisiensi hasil pembakaran bahan bakar dan 

mengurangi pencemaran adalah mereformulasi bahan bakar dengan zat aditif yang 

berfungsi untuk memperkaya kandungan oksigen dalam bahan bakar 

mengemukakan zat aditif‘penyedia oksigen’ pada bahan bakar solar berperan 
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untuk meningkatkan bilangan setana (cetane number), sehinggapembakaran 

menjadi lebih sempurna (Kadarohman.2003).  

2.2 Kulit Kopi 

Kulit kopi sebagai limbah tanaman kopi terdiri atas kulit buah dan kulit 

tanduk kopi. Dengan produksi kopi mencapai 460.000 ton biji kopi, maka kulit 

buah kopi dapat mencapai 121.000 ton, sedangkan kulit tanduk sebesar 22.000 

ton. Kulit tanduk kopi memiliki kadar air relatif rendah sehingga digunakan 

sebagai bahan bakar untuk pengering kopi. Nilai kalori kulit tanduk kopi adalah 

sebesar 4600 kkal/kg, sedangkan kulit buah dengan kandungan air 5% nilai 

tersebut 3300 kkal/kg (Puslit,2006). 

Menurut Edi (2011), Kulit kopi terdiri dari:  

1.  Lapisan bagian luar tipis yakni yang disebut ”Exocarp”; lapisan ini kalau 

sudah masak berwarna merah. 

2.  Daging buah; daging buah ini mengandung serabut yang bila sudah masak 

berlendir dan rasanya manis, maka sering disukai binatang kera atau 

musang. Daging buah ini disebut ”Mesocarp”.  

3.  Kulit tanduk atau kulit dalam; kulit tanduk ini merupakan lapisan tanduk 

yang menjadi batas kulit dan biji yang keadaannya agak keras. Kulit ini 

disebut ”Endocarp”. 

Sebagai limbah padat industri kopi, kulit kopi berpotensi untuk digunakan 

sebagai sumber bahan organik tanah dengan syarat telah dikomposkan terlebih 

dahulu. Hal ini mengingat bahwa rasio C/N kulit buah kopi sekitar 40, sedangkan 

untuk kulit tanduk kopi sekitar 140, yang merupakan angka yang sangat tinggi 

bila dibandingkan dengan rasio C/N tanah 10-20. Pengomposan limbah padat 
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mesti dilakukan untuk menghindari pengaruh negatifnya terhadap tanaman akibat 

rasio C/N bahan yang tinggi, disamping untuk mengurangi volume bahan agar 

memudahkan dalam aplikasi serta mengurangi pencemaran lingkungan. 

Kandungan hara kompos kulit tanduk kopi adalah 0,82% N, 52,4% C-organik, 

0,05% P2O5, 0,84% K2O, 0,58% CaO, 0,86 MgO, sedangkan kandungan hara 

kompos kulit buah kopi adalah 2,98% N, 45,3% C-organik, 0,018% P2O5, 2,28% 

K2O, 1,22% CaO dan 0,21% MgO (Baon dkk, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagian Kulit Kopi 

2.3 Bakteri Rumen 

Rumen merupakan tabung besar dengan berbagai kantong yang menyimpan 

dan mencampur ingesta bagi fermentasi mikroba. Kerja ekstansif bakteri dan 

mikroba terhadap zat-zat makanan menghasilkan pelepasan produk akhir yang 

dapat diasimilasi. Papila berkembang dengan baik sehingga luas permukaan 

rumen bertambah 7 kalinya. Melalui keseluruhan asam lemak terbang yang 

diproduksi, 85% diabsorbsi melalui epitelium yang berada pada dinding retikulo-

rumen (Blakely, 1994)  
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Kondisi dalam rumen adalah anaerobik dan mikroorganisme yang paling 

sesuai dan dapat hidup dapat ditemukan didalamnya. Tekanan osmos pada rumen 

mirip dengan tekanan aliran darah. Temperatur dalam rumen adalah 38–42o C, pH 

dipertahankan dengan adanya absorbsi asam lemak dan amonia. Saliva yang 

masuk kedalam rumen berfungsi sebagai buffer dan membantu mempertahankan 

pH tetap pada 6,8. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kadar ion HCO3 dan PO4 

(Arora, 1996). 

Cairan rumen segar didapat dengan memeras isi rumen. Cairan ditempatkan 

ke dalam termos yang telah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 39o C. Cairan 

rumen disaring dengan kain kasa dan ditampung kedalam wadah yang telah 

ditempatkan di dalam water bath pada suhu 39o C. Cairan rumen ditambahkan gas 

CO2 supaya kondisi anaerob sampai dilakukan inokulasi (Afdal dan Erwan, 2008). 

Terdapat mikroba dan aktifitas fermentasi di dalam rumen merupakan salah 

satu karakteristik yang membedakan sistem pencernaan ternak ruminansia dengan 

ternak lain. Mikroba tersebut sangat berperan dalam mendegradasi pakan yang 

masuk ke dalam rumen menjadi produk-produk sederhana yang dapat 

dimanfaatkan oleh mikroba maupun induk semang dimana aktifitas mikroba 

tersebut sangat tergantung pada ketersediaan nitrogen dan energi (Offer dan 

Robert, 1996). Kelompok utama mikroba yang berperan dalam pencernaan 

tersebut terdiri dari bakteri, protozoa dan jamur yang jumlah dan komposisinya 

bervariasi tergantung pada pakan yang dikonsumsi ternak (Preston dan Leng, 

1987). 

Produksi biogas sudah terbentuk sekitar 10 hari. Setelah 10 hari fermentasi 

sudah terbentuk lebih kurang 0,1-0,2 m3 /kg dari berat bahan kering. Peningkatan 
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penambahan waktu fermentasi dari 10 hingga 30 hari meningkatkan produksi 

biogas sebesar 50%. Biogas yang dihasilkan oleh biodigester sebagian besar 

terdiri dari 50-70% metana (CH4), 30-40% karbondioksida (CO2), dan gas lainnya 

dalam jumlah kecil (Hadi, 1981 dalam Harsono, 2013). Menurut Harsono, (2013) 

ada tiga kelompok bakteri pada rumen rumansia yang berperan dalam proses 

pembentukan biogas, yaitu: 

1.  Kelompok bakteri fermentative: Steptococci, Bacteriodes, dan beberapa 

jenis Enterobactericeae 

2. Kelompok bakteri asetogenik: Desulfovibrio 

3. Kelompok bakteri metana: Mathanobacterium, Mathanobacillus, 

Methanosacaria, dan Methanococcus 

2.4 Slurry Sebagai Sumber Mikroba 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan salah satu instalasi 

yang bergerak dalam bidang pengolahan air bersih. Salah satu potensi pencemaran 

lingkungan yang harus dikelola oleh industri ini sendiri adalah limbah sludge. 

Potensi limbah sludge yang dihasilkan sebesar 0,1 m3/hari. Seiring dengan 

berjalannya proses produksi, semakin meningkat pula jumlah limbah sludge yang 

di hasilkan IPAL. Peningkatan jumlah limbah sludge menjadi permasalahan baru, 

mengingat limbah sludge hanya ditampung di Sludge Drying Bed (SDB), 

sewaktu-waktu dapat penuh, sehingga limbah sludge dibiarkan secara terbuka. 

Limbah sludge yang dibiarkan di tempat terbuka tanpa penanganan lebih lanjut, 

berpotensi sebagai sumber pencemar.  Tidak hanya menimbulkan bau tak sedap, 

limbah sludge yang terkena hujan akan terikut aliran air tanah dan masuk ke 

sungai yang ada di sekitarnya. Limbah sludge yang mengandung bahan organic 
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berpotensi meningkatkan “Biological Oxygen Demand” (BOD) dan “Chemical 

Oxygen Demand” (COD), yang akan mempengaruhi kualitas air sungai dan 

sistem kehidupan aquatik serta dapat mengakibatkan pendangkalan air sungai. 

Salah satu upaya untuk mengantisipasinya adalah dengan mengolah kembali 

limbah sludge menjadi barang yang bermanfaat (Harsono,2013) 

Lumpur hasil pengolahan limbah pada industri pangan terutama terdiri dari 

bahan-bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, serat kasar dan air. 

Bahan-bahan ini mudah terdegradasi secara biologis dan menyebabkan 

pencemaran lingkungan, terutama menimbulkan bau busuk. Pengomposan 

merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah manajemen limbah padat 

industri pangan. Pengomposan adalah suatu proses biologis dimana bahan organik 

didegradasi pada kondisi aerobik terkendali. Dekomposisi dan transformasi 

tersebut dilakukan oleh bakteri fungi dan mikroorganisme lainnya. Pada kondisi 

optimum, pengomposan dapat mereduksi volume bahan baku sebesar 50-70% 

(Departemen Perindustrian, 2007). 

Sludge berasal dari proses pengolahan air limbah. Karena proses fisikkimia 

yang terlibat dalamnya, lumpur cenderung berkonsentrasi logam berat dan 

senyawa organik biodegradable serta organisme berpotensi patogen (virus, bakteri 

dll) terdapat di perairan limbah. Sludge kaya nutrisi seperti nitrogen dan fosfor 

dan berisi bahan organik yang berguna. Bahan organik dan nutrisi adalah dua 

elemen utama yang membuat pupuk atau tanah organik (Yazid,2005). 

Bakteri methanogen secara alami dapat diperoleh dari berbagai sumber 

seperti air bersih, endapan air laut, sapi,  kambing, lumpur (sludge) kotoran 
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anaerob ataupun TPA (Tempat Pembuangan Akhir) (Kamase Care, 2009, 

Harsono, 2013). 

2.5 Alkalinitas 

Alkalinitas adalah pengukuran kapasitas air untuk menetralkan asam-asam 

lemah, meskipun asam lemah atau basa lemah juga dapat sebagai penyebabnya. 

Penyusun alkalinitas perairan adalah anion bikarbonat, karbonat dan hidroksida. 

Garam dari asam lemah lain seperti: Borat, silikat, fosfat, sulfide dan ammonia 

juga memberikan kontribusi alkalinitas dengan jumlah sedikit (Padmono, 2007) 

Yulfiperius dkk. (2006) menyatakan bahwa alkalinitas berperan dalam hal-

hal sebagai berikut: 

1. Sistem Penyangga 

Bikarbonat yang terdapat pada perairan dengan nilai alkalinitas total tinggi 

berperan sebagai penyangga perairan terhadap perubahan pH yang drastic. 

Apabila basa kuat ditambahkan kedalam perairan maka basa tersebut akan 

bereaksi dengan asam karbonat membentuk garam bikarbionat dan akhirnya 

menjadi karbonat. Jika asam ditambahkan ke dalam perairan maka asam tersebut 

akan digunakan untuk mengonversi karbonat menjadi bikarbonat dan bikarbonat 

menjadi asam karbonat. Hal ini dapat menjadikan perairan dengan nilai 

alkalinitas total tinggi tidak mengalami perubahan pH secara drastic Yulfiperius 

dkk. (2006) 

2. Koagulasi Bahan Kimia 

Bahan kimia yang digunakan dalam proses koagulasi air atau limbah beraksi 

dengan air membentuk endapan hidrokarbon yang tidak larut. Ion hydrogen yang 

dilepaskan bereaksi dengan ion-ion penyusun alkalinitas, sehingga alkalinitas 
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berperan sebagai penyangga untuk mengetahui kisaran pH yang optimum bagi 

penggunaan koagulan. Dalam hal nilai alkalinitas sebaiknya berada pada kisaran 

optimum untuk mengikat ion hidrigen yang dilepaskan pada proses koagulasi 

Yulfiperius dkk. (2006) 

2.6 Profil Pertumbuhan Bakteri Anaerob 

Bakteri merupakan uniseluler, secara umum tidak berklorofil, ada beberapa 

yang fotosintetik dan produksi aseksualnya secara pembelahan dan bakteri 

mempunyai ukuran sel kecil dimana setiap selnya hanya dapat dilihat dengan 

bantuan mikroskop. Bakteri pada umumnya mempunyai ukuran sel 0,5-1,0 µm 

kali 2,0-5,0 µm, dan terdiri dari tiga bentuk dasar yaitu bentuk bulat atau kokus, 

bentuk batang atau Bacillus, bentuk spiral. (Dwidjoseputro,1985) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri menurut Gamar dan 

Sherrington (1994) ada dua yaitu : 

 a.  Faktor Intrinsik yaitu sifat-sifat dari bahan itu sendiri. Adapun penjelasan 

dari masing-masing faktor sebagai berikut : 

 1) Waktu Laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi 

pertumbuhannya. Pada kondisi optimal hampir semua bakteri 

memperbanyak diri dengan pembelahan biner sekali setiap 20 menit.  

2) Makanan Semua mikroorganisme memerlukan nutrient yang akan 

menyediakan:  

a) Energi, biasanya diperoleh dari substansi mengandung karbon.  

b) Nitrogen untuk sintesa protein.  

c) Vitamin dan yang berkaitan denagn factor pertumbuhan.  

Menurut Fardiaz (1989) Fase Pertumbuhan Bakteri, yaitu :  
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a.  Fase pertumbuhan awal yaitu fase dimana sel mulai membelah dengan 

kecepatan yang masih rendah 

 b. Fase logaritmik yaitu fase dimana mikroorganisme membelah dengan cepat 

dan konstan 

 c.  Fase pertumbuhan tetap (statis) yaitu fase dimana jumlah populasi sel yang 

tetap karena jumlah sel yang hidup tumbuh sama dengan jumlah sel yang 

mati  

d.  Fase menuju kematian dan fase kematian yaitu fase dimana sebagian 

populasi baktei mulai mengalami kematian karena beberapa sebab yaitu zat 

gizi di dalam medium habis dan energi cadangan di dalam sel habis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Fase Pertumbuhan Mikroba 

Menurut (Haryati, 2006 dalam Harsono, 2013), proses pencernaan anaerobik 

merupakan dasar dari reaktor biogas yaitu proses pemecahan bahan organik oleh 

aktivitas bakteri metanogenik dan bakteri asidogenik pada kondisi tanpa udara. 

Bakteri ini secara alami terdapat dalam limbah yang mengandung bahan organik, 

15 



7 
 

seperti kotoran binatang, feses manusia, dan sampah organik rumah tangga. 

Bahan organik yang bisa digunakan sebagai bahan baku industri ini adalah 

sampah organik, limbah yang sebagian besar terdiri dari kotoran dan potongan-

potongan kecil sisa-sisa tanaman, seperti jerami dan sebagainya serta air yang 

cukup banyak. Teknologi biogas pada dasarnya memanfaatkan proses pencernaan 

yang dilakukan oleh bakteri methanogen yang produknya berupa gas methan 

(CH4). Gas metan hasil pencernaan bakteri tersebut dapat mencapai 60% dari 

keseluruhan gas hasil reaktor biogas sedangkan sisanya didominasi 

karbondioksida (CO2). 

Lazuardy (2008) Secara umum menurut (Sweeten, 1979 dalam Harsono, 

2013) yang disitasi oleh (Fentenot, 1983 dalam Harsono, 2013), menerangkan 

bahwa proses fermentasi limbah ternak di dalam tangki pencerna dapat 

berlangsung selama 60-90 hari, tetapi menurut (Sahidu, 1983 dalam Harsono, 

2013), hanya berlangsung 60 hari saja dengan terbentuknya gas bio pada hari ke-5 

dengan suhu pencerna 28 ̊C, sedangkan menurut (Hadi, 1981 dalam Harsono, 

2013) gas bio sekitar 10-24 hari. Produksi biogas sudah terbentuk sekitar 10 hari. 

Setelah 10 hari fermentasi sudah terbentuk lebih kurang 0,1-0,2 m3 /kg dari berat 

bahan kering. Peningkatan penambahan waktu fermentasi dari 10 hingga 30 hari 

meningkatkan produksi biogas sebesar 50%. Biogas yang dihasilkan oleh 

biodigester sebagian besar terdiri dari 50-70% metana (CH4), 30-40% 

karbondioksida (CO2), dan gas lainnya dalam jumlah kecil (Hadi, 1981 dalam 

Harsono, 2013). 

Produksi biogas sudah terbentuk sekitar 10 hari. Setelah 10 hari fermentasi 

sudah terbentuk lebih kurang 0,1-0,2 m3 /kg dari berat bahan kering. Peningkatan 

16 



7 
 

penambahan waktu fermentasi dari 10 hingga 30 hari meningkatkan produksi 

biogas sebesar 50%. Biogas yang dihasilkan oleh biodigester sebagian besar 

terdiri dari 50-70% metana (CH4), 30-40% karbondioksida (CO2), dan gas lainnya 

dalam jumlah kecil (Hadi, 1981 dalam Harsono, 2013) 

.  
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