
 
 

    
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kopi merupakan hasil komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis 

yang cukup tinggi. Indonesia merupakan negara pengekspor terbesar keempat 

setelah Brazil, Vietnam, dan Columbia (International Coffe Organization, 2017). 

Seiring dengan meningkatnya peminat kopi bagi kebutuhan konsumen, maka 

diikuti juga dengan peningkatan produksi kopi yang dihasilkan. Produksi kopi 

menghasilkan hasil sampingan berupa kulit kopi yang jumlahnya hampir sama 

besarnya dengan biji kopi itu sendiri. 

Di desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang merupakan daerah 

pegunungan dengan penduduknya sebagian besar merupakan petani dan peternak. 

Sektor pertanian di desa Kucur salah satunya yaitu berupa perkebunan kopi. Saat 

musim panen kopi banyak ditemukan tumpukan kulit kopi yang dihasilkan dari 

proses pengolahan. Limbah padat kulit kopi (pulp) belum dimanfaatkan oleh 

petani secara optimal karena hanya beberapa persen yang digunakan sebagai 

pakan ternak, padahal limbah ini masih memiliki daya guna. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk penanganan limbah ini yaitu pengolahan limbah kulit kopi 

sebagai bahan utama pupuk kompos. 

Limbah kulit buah kopi memiliki kadar organik serta unsur hara yang 

memungkinkan untuk memperbaiki sifat tanah (Simanjuntak et al., 2013). Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa kandungan C-organik kulit buah kopi adalah 45,3 

%, kandungan 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 (Dirjen 

Perkebunan, 2006). Berdasarkan data awal tersebut maka limbah kulit kopi dapat 

dijadikan sebagai kompos untuk pertumbuhan tanaman. 

Limbah kulit kopi memiliki kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa dan 

tanin (Mayasari, 2009). Oleh karena itu, kulit kopi perlu didegradasi menjadi 

senyawa yang lebih sederhana untuk dapat digunakan sebagai pupuk kompos. 

Proses degradasi secara alami memakan waktu yang sangat lama. Karena struktur 

selulosa sulit untuk didegradasi secara langsung maka perlu dilakukan upaya 

untuk mempercepat proses dekomposisi dengan bantuan organisme yang berperan 

sebagai dekomposer dalam menguraikan limbah organik. Usaha yang dilakukan 

adalah dengan cara menambah aktivator dalam pembuatan kompos. Bahan-bahan 

aktivator tersebut adalah Effective Microorganism. EM-4 bertindak sebagai 

inokulum yang melakukan fementasi untuk mengaktifkan mikroorganisme yang 

sudah ada (Wididana, 1992). 

Selain menggunakan metode pengomposan, pengolahan limbah kulit kopi 

menjadi kompos juga dapat dilakukan dengan metode vermicomposting yang 

melibatkan aktivitas cacing tanah. Vermicomposting merupakan proses 

dekomposisi bahan organik dengan melibatkan kerjasama antara mikroorganisme 

dan cacing tanah. Limbah kulit kopi akan berubah bentuknya menjadi kascing 

(kotoran cacing) dengan volume yang lebih kecil setelah dicerna oleh cacing 
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tanah. Proses vermicomposting dapat menghasilkan dua manfaat utama, yaitu 

biomassa cacing tanah dan vermikompos (kascing) (Sharma et al., 2005) 

Cacing tanah merupakan jenis makrofauna dalam siklus biogeokimia yang 

berperan sebagai dekomposer. Tiap jenis cacing tanah mempunyai karateristik 

yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2009) 

menyatakan bahwa cacing Lumbricus sp. relatif lebih efektif dalam 

mendekomposisikan bahan organik, dengan kualitas vermikompos yang 

dihasilkan berbeda antara cacing tanah dan sumber bahan organik yang berbeda 

pula. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji pengaruh berbagai jenis cacing tanah 

dalam mendekomposisikan bahan organik berupa limbah kulit kopi. 

Hingga saat ini telah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji manfaat 

cacing tanah terhadap proses dekomposisi bahan organik. Beberapa penelitian 

tersebut, misalnya penelitian Melisa (2017) yang mengkaji mengenai proses 

pengomposan limbah kulit kopi menggunakan activator EM4. Selanjutnya, 

penelitian Mellawati (2002) yang meneliti pengomposan residu kopi dari pabrik 

kopi menggunakan metode vermicomposting. Kemudian, penelitian Valentiah et al 

(2015) yang juga mengkaji kompos kulit kopi terhadap perbaikan sifat kimia tanah.  

Penelitian saat ini yang belum dilakukan yaitu mengkaji mengenai proses 

dekomposisi limbah kulit kopi menggunakan metode vermicomposting. Hal ini 

menjadi kajian penting untuk meningkatkan potensi pemanfaatan limbah kulit kopi 

sebagai pupuk kompos.  

Pemanfaatan limbah menjadi suatu produk yang bermanfaat merupakan 

salah satu materi yang dikembangkan sebagai sumber belajar pada pembelajaran 
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Biologi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan siswa 

bahwa limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan menjadi kompos dengan metode 

vermicomposting. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Jenis Cacing Tanah dan Lama 

Pengomposan  terhadap Proses Dekomposisi Limbah Kulit Kopi sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh jenis cacing tanah terhadap proses dekomposisi limbah kulit 

kopi ditinjau dari karakteristik fisik dan ratio C/N? 

2. Adakah pengaruh lama pengomposan terhadap proses dekomposisi limbah 

kulit kopi ditinjau dari karakteristik fisik dan ratio C/N? 

3. Adakah pengaruh interaksi jenis cacing tanah dan lama pengomposan terhadap 

proses dekomposisi limbah kulit kopi ditinjau dari karakteristik fisik dan ratio 

C/N? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran Biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Mengetahui pengaruh jenis cacing tanah terhadap proses dekomposisi limbah 

kulit kopi ditinjau dari karakteristik fisik dan ratio C/N. 

2. Mengetahui pengaruh lama pengomposan terhadap proses dekomposisi limbah 

kulit kopi ditinjau dari karakteristik fisik dan ratio C/N. 

3. Mengetahui interaksi jenis cacing tanah dan lama pengomposan terhadap 

proses dekomposisi limbah kulit kopi ditinjau dari karakteristik fisik dan ratio 

C/N. 

4. Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian pengaruh jenis cacing tanah dan lama 

pengomposan terhadap proses dekomposisi limbah kulit kopi sebagai sumber 

belajar Biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian tersebut antara lain: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti pada pengetahuan 

mengenai cara mengatasi limbah melalui usaha memanfaatkan limbah kulit kopi 

sebagai pupuk kompos dengan metode vermicomposting sekaligus mengetahui 

jenis cacing tanah dan lama pengomposan yang terbaik dalam proses dekomposisi 

limbah kulit kopi. 

1.4.2 Secara Praktis 

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

mengenai pemanfaatan limbah kulit kopi. 
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2. Bagi masyarakat: (1) memberikan informasi kepada masyarakat dalam 

meningkatkan potensi pemanfaatan limbah khususnya limbah kulit kopi supaya 

dapat digunakan sebagai pupuk kompos dengan metode vermicomposting, (2) 

dengan diketahui kandungan kimia pupuk limbah kulit kopi akan menarik 

minat masyarakat, lebih lanjut usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat dalam pengelolahan limbah, (3) hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dimanfaatkan dalam pendidikan yaitu sebagai sumber 

belajar dalam bidang pelestarian lingkungan hidup.  

 

1.5 Definisi Istilah 

1. Cacing tanah merupakan organisme hidup di dalam tanah yang bersifat 

heterotrof dan termasuk hewan yang tergolong ke dalam hewan avertebrata 

(tidak bertulang belakang) (Ciptanto & Paramita, 2011). 

2. Pengomposan merupakan proses perombakan dan stabilisasi bahan organik 

oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan yang terkontrol (terkendali) 

dengan hasil akhir berupa humus atau kompos (Simamora & Salundik, 2006). 

3. Vermicomposting merupakan proses dekomposisi bahan organik yang 

melibatkan kerjasama antara mikroorganisme dan cacing tanah (Dominguez et 

al., 1997). 

4. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan dalam proses pembelajaran (Mulyasa, 2002).




