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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produksi kopi di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini 

mulai dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah luas tanaman juga mengalami peningkatan. Menurut data 

yang dikeluarkan Dirjen Perkebunan Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 

2017, produksi kopi di Indonesia meningkat dari produksi 637.412 ton per tahun 

dengan luas tanaman 905.003 Ha menjadi 637.539 ton per tahun dengan luas 

tanaman 905.967 Ha. 

Kopi merupakan tanaman penghasil limbah sampingan yang cukup besar 

dari hasil pengolahannya. Limbah sampingan tersebut adalah kulit kopi dengan 

jumlah kisaran antara 50-60% dari hasil panen. Apabila hasil panen sebanyak 

1000 kg kopi segar berkulit maka biji kopi yang dihasilkan sekitar 400 sampai 

500 kg dan sisanya adalah hasil sampingan berupa kulit kopi (Efendi dan Harta 

2013). Kulit kopi cukup potensial sebagai bahan baku pembuatan biogas. 

Kandungan serat kasar pada kulit kopi perlu dilakukan penanganan melalui 

fermetasi secara anaerob. Kandungan serat kasar pada kulit kopi perlu dilakukan 

penanganan melalui fermetasi anaerob. Serat kasar akan terhidrolisis menjadi 

glukosa sebagai sumber energi dan diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam 

laktat. Bakteri fibrolitik di Indonesia digunakan sebagai inokulum untuk 

fermentasi serat kasar dalam meningkatkan efisiensi produksi biogas (Wahyudi, et 

al, 2017). Bakteri lignolitik yang diisolasi dari ternak mampu mendegrasi bahan 

organik yang memiliki serat tinggi (Wahyudi, et al, 2010). Menurut Sari dan 
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Arista (2017) kandungan selulosa yang tinggi yaitu 57,9% pada kulit kopi 

menyebabkan kulit kopi dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif biogas. 

Biogas merupakan produk akhir dari degradasi bahan organik pada proses 

fermentasi anaerob. 

Pembentukan biogas pada proses fermentasi anaerob melibatkan beberapa 

faktor yang dapat meningkatkan produksi gas metan. Faktor utama yang 

melibatkan proses fermentasi adalah mikroorganisme dan bahan organik. 

Mikroorganisme akan bekerja sebagai pengurai dan bahan organik digunakan 

sebagai substrat. Penguraian bahan organik yang terus-menerus mengakibatkan 

mikroorganisme membutuhkan substrat yang lebih tinggi. Penyediaan substrat 

yang kurang bagi mikroorganisme mengakibatkan proses fermentasi tidak 

berjalan optimal. Total solid, volatile solid, total dissolved solid, dan volatile 

suspended solid merupakan bagian dari beberapa faktor yang terlibat dalam proses 

fermentasi anaerob. Menurut Sejati (2015) Total solid merupakan salah satu 

faktor yang menunjukkan telah terjadinya proses pendegradasian padatan pada 

saat pendekomposisisan. Total dissolved solid merupakan jumlah zat padat 

terlarut yang dimana semakin besar peningkatan nilainya mengindikasikan pada 

bahan organik limbah belum terdegradasi sempurna menjadi gas (Retnosari dan 

Shovitri 2013).Volatile solid adalah salah satu parameter penting yang digunakan 

untuk menghitung produktivitas fermentasi anaerob pada bahan atau limbah 

(Sanjaya dkk., 2015). Volatile suspended solid merupakan cara pengukuran 

mikroorganisme secara tidak langsung (Medina et al., 2014). 
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Fermentasi anaerob mempunyai hasil sampingan berupa slurry. Slurry 

merupakan produk dari hasil pengelolahan biogas dalam bentuk cair dan memiliki 

kandungan padat yang diinduksi kira-kira 10-20% volume buangan asli setelah 

melalui siklus pencernaan anaerobik (Soni 2007).  Menurut Karki et all.(2006) 

slurry kering berpotensi digunakan sebagai suplemen/tambahan atau campuran 

pakan ternak non sapi seperti babi dan unggas (bebek dan ayam). Proses 

fermentasi anaerob juga menghasilkan vitamin B12 dalam jumlah yang cukup 

banyak yang baik untuk perkembangan ternak. Kekurangan vitamin B12 

menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan, reproduksi, rendahnya nafsu 

makan dan bulu menjadi kasar. Sebagai informasi bahwa 1 Kg Bio-slurry 

mengandung 3.000 mg vitamin B12.  

Slurry dari hasil biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan pada 

fermentasi anaerob melalui resirkulasi slurry. Menurut Felix dkk., (2012) bahwa 

penggunaan konsentrasi slurry sangat berpengaruh terhadap produksi fermentasi 

anaerob. Tinggi konsentrasi slurry akan mengakibatkan volume biogas yang 

dihasilkan semakin besar. Konsentrasi slurry yang rendah mengakibatkan proses 

fermentasi tidak berjalan optimal. Semakin sedikit substrat yang tersedia maka 

hasil produksi gas kurang optimal. 

Sebagai bentuk pemanfaatan resirkulasi slurry tersebut perlu dilakukan 

“Analisa Total Solid, Total Dissolved Solid,Volatile Solid, dan Volatile Suspended 

Solid pada resirkulasi Slurry Biogas Kulit Kopi di digester sistem diskontinu satu 

tahap” mengenai perubahan kandungan selama proses fermentasi berlangsung. 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif  untuk 
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mendapatkan konsentrasi berapa persen optimal yang dibutuhkan pada fermentasi 

anaerob. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perubahan kandungan total solid, total dissolved solid, 

volatile solid, dan volatile suspended solid dengan berbagai 

konsentrasi pemberian slurry selama proses fermentasi anaerob? 

2. Seberapa besar pemberian konsentrasai slurry yang baik selama 

proses fermentasi. 

 1.3 Tujuan 

1. Mengetahui perubahan kandungan total solid, total dissolved solid, 

volatile solid, dan volatile suspended solid dengan berbagai 

konsentrasi pemberian slurry selama proses fermentasi anaerob 

2. Mengetahui besar pemberian konsentrasai slurry yang baik selama 

proses fermentasi. 

1.4 Manfaat 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang biogas dengan cara 

memanfaatkan limbah peternakan dan perkebunan dengan 

menggunakan digester sistem diskontinu satu tahap  

2. Memberikan informasi lebih lanjut tetang pemanfaatan hasil 

sampingan biogas sebagai bahan utama pembuatan biogas lanjutan. 

 




