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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kopi

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama 

dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Konsumsi kopi 

dunia mencapai 70% berasal dari spesies kopi arabika dan 26% berasal dari 

spesies kopi robusta. Kopi berasal dari Afrika, yaitu daerah pegunungan di Etopia. 

Namun, kopi sendiri baru dikenal oleh masyarakat dunia setelah tanaman tersebut 

dikembangkan di luar daerah asalnya, yaitu Yaman di bagian selatan Arab, 

melalui para saudagar Arab (Rahardjo, 2012). Di Indonesia kopi mulai di kenal 

pada tahun 1696, yang di bawa oleh VOC. Tanaman kopi di Indonesia mulai di 

produksi di pulau Jawa, dan hanya bersifat coba-coba, tetapi karena hasilnya 

memuaskan dan dipandang oleh VOC cukup menguntungkan sebagai komoditi 

perdagangan maka VOC menyebarkannya ke berbagai daerah agar para penduduk 

menanamnya (Najiyanti dan Danarti, 2004). 

Tanaman kopi dalam sistematikanya dalam dunia botani dapat diklasifikasi 

sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Gentianales 

Famili : Rubiaceae 

Genus : Coffea canephora (Andrifah, 2012). 

Buah tanaman kopi terdiri dari daging buah dan biji. Daging buah terdiri 

atas 3 bagian yaitu lapisan kulit luar (eksokarp), lapisan daging (mesokarp), dan 
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lapisan kulit tanduk (endokarp) yang tipis tetapi keras. Buah kopi umumnya 

mengandung dua butir biji tetapi ada juga buah yang tidak menghasilkan biji atau 

hanya menghasilkan satu butir biji. Biji kopi terdiri atas kulit biji dan lembaga. 

Secara morfologi, biji kopi berbentuk bulat telur, bertekstur keras, dan berwarna 

putih kotor (Najiyati dan Danarti, 2012) 

2.2. Biogas 

Biogas adalah kumpulan dari beberapa gas yang dihasilkan oleh bahan–

bahan organik melalui proses fermentasi anaerobik. Biogas memiliki kandungan 

utama yaitu metana dan karbon dioksida tetapi juga mengandung unsur gas lain. 

Gas alam merupakan gas yang terdiri dari beberapa unsur gas yang memiliki 

komposisi kimia yang berbeda. Komposisi biogas yang dihasilkan oleh proses 

anaerobik meliputi metana (CH4), karbon dioksida (CO2), beberapa gas inert, dan 

senyawa sulfur. Metana merupakan gas yang berasal dari gas alam yang dapat 

dibakar (Deublein dan Sheinhauser, 2008). Bocher dan Agler (2008) menyatakan 

bahwa biogas adalah gas mudah terbakar yang diperoleh dari hasil dekomposisi 

senyawa organik oleh mikroorganisme secara anaerobik. Komponen terbesar yang 

terkandung dalam biogas adalah metana 55 – 70 % , karbon dioksida 30 – 45 % 

serta sejumlah kecil, nitrogen dan hidrogen sulfide. 

Biogas secara karakteristik fisik merupakan gas. Karena itu, proses 

pembentukannya membutuhkan ruangan dalam kondisi kedap atau tertutup agar 

stabil. Pada prinsipnya, biogas terbentuk melalui beberapa proses yang 

berlangsung dalam ruang yang anaerob atau tanpa oksigen. Mekanisme 

pembentukan biogas secara umum (Wahyuni, 2013) 
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Pembentukan biogas secara keseluruhan terdapat tiga proses utama dalam 

pembentukan biogas, yaitu proses hidrolisis, pengasaman, dan metanogenesis. 

Keseluruhan proses ini tidak terlepas dari bantuan kinerja mikroorganisme 

anaerob. 9 a. Hidrolisis Hidrolisis merupakan tahap awal dari proses fermentasi. 

Tahap ini merupakan penguraian bahan organik dengan senyawa kompleks yang 

memiliki sifat mudah larut seperti lemak, protein, dan karbohidrat menjadi 

senyawa yang lebih sederhana. Senyawa yang dihasilkan dari proses ini 

diantaranya asam organik, glukosa, etanol, CO2, dan senyawa hidrokarbon 

lainnya. Senyawa ini akan dimanfaatkan mikroorganisme sebagai sumber energi 

untuk melakukan aktivitas fermentasi (Wahyuni, 2013). Beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi derajat dan laju hidrolisis substrat, di antaranya adalah : 

- Suhu operasional digester  

- Waktu tinggal substrat di dalam digester  

- Komposisi substrat (yaitu kandungan lignin, karbohidrat, protein, 

dan lemak) 

- Ukuran partikel  

- pH medium  

- Konsentrasi NH4 + – N  

- Konsentrasi produk hisrolisis (VFA) 

Produk yang dapat larut pada fase hidrolisis ini dimetabolisasi di dalam 

sel–sel bakteri fermentatif dan dikonversi menjadi beberapa senyawa yang lebih 

sederhana, yang kemudian dibuang oleh sel. Senyawa yang dihasilkan meliputi 
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VFA, alkohol, asam laktat, CO2, H2, ammonia, H2S, dan sel–sel baru bakteri 

(Haryanto, 2014). 

Senyawa-senyawa yang terbentuk pada tahap hidrolisis akan dijadikan 

sumber energi bagi mikroorganisme untuk tahap proses pengasaman atau 

asidifikasi. Pada tahap ini, bakteri akan menghasilkan senyawa–senyawa asam 

organik seperti asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan asam laktat beserta 

produk sampingan berupa alkohol, CO2, hidrogen, dan zat amonia (Wahyuni, 

2013). 

Produksi dari fase asidogenik berfungsi sebagai substrat untuk bakteri lain, 

dari fase asedogenik. fase acetogenic membatasi laju degradasi dalam tahap akhir. 

dari kuantitas suatu komposisi biogas, kesimpulan dapat ditarik tentang aktivitas 

bakteri asetogenik. Pada waktu yang sama, senyawa nitrogen organik dan sulfur 

dapat termineralisasi ke hidrogen sulfur dengan memproduksi amonia (Deublein, 

2008). 

Bakteri metanogen seperti methanococus,methanosarcina, dan methano 

bactherium akan mengubah menjadi gas metan, karbondioksida,dan air yang 

merupakan komponen penyusun biogas. Berikut reaksi perombakan yang dapat 

terjadi pada tahap metanogenesis (Wahyuni, 2013). 

2.3. Sistem Diskontinyu 

Digester tipe kontinyu pada umumnya ada aliran bahan baku atau substrat 

yang dimasukkan dan residu yang dikeluarkan pada selang waktu tertentu. 

Produksi biogas dapat dipercepat dan konsisten dengan sistem pemasukan bahan 

baku / substrat yang kontinyu serta sejumlah kecil buangan limbahnya setiap hari. 
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Proses fermentasi akan menyisakan nitrogen pada lumpur buangannya (slurry) 

dan dapat digunakan sebagai pupuk organik pertanian. Hal yang perlu 

diperhatikan sistem kontinyu adalah tangki harus cukup besar untuk menampung 

semua bahan yang terus menerus dimasukkan selama proses pencernaan 

berlangsung. Kondisi yang ideal untuk sistem kontinyu ini adalah menggunakan 

dua buah tangki digester, konsumsi limbah berlangsung dalam dua tahap. Tahap 

pertama untuk memproduksi gas metan dan tahap kedua untuk hal yang sama 

namun lebih lambat. Beda antara tipe curah dengan tipe kontinyu adalah pada 

bagian konstruksi pengumpul gasnya, sedangkan persamaannya keduanya 

mempunyai komponen tangki utama, saluran pemasukan substrat dan 

pembuangan residu keluar dan saluran keluar gas (haryati, 2006; karim, 2005). 

Countinous feeding atau sistem kontinyu merupakan jenis digester yang 

pengisian bahan organiknya dilakukan setiap hari dalam jumlah tertentu dengan 

mengeluarkan subtrat dan memasukan subtrat sesuai yang dikeluarkan. Biogas 

mulai berproduksi maka pengisian awal digester diisi penuh, kemudian ditunggu 

sampai biogas berproduksi. Setelah berproduksi, pengisian bahan organik 

dilakukan secara kontinyu setiap hari dengan jumlah tertentu (Wijayanti, 2008). 

Rao dan Bapat (2006) dalam Lestari (2016) menyatakan bahwa sistem 

fermentasi kontinyu merupakan proses dimana terdapat penambahan nutrient 

secara terus menerus serta produknya dipindahkan secara bersamaan. Bahan baku 

segar atau nutrient yang diisikan pada digester akan mendorong sludge yang 

sudah diproses keluar dari degester melalui pipa keluar. 
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2.4 Parameter pengamatan 

2.4.1 Suhu 

Suhu merupakan salah satu parameter yang berpengaruh pada proses 

dekomposi anaerob bahan organik dan produksi gas. Peningkatan suhu 

dimaksudkan untuk mempercepat laju perombakan, sehingga menghasilkan gas 

lebih optimal dan proses perombakan lebih efisien ( Lusk dalam Indarto, 2010). 

Sahirman (1994) dalam Santoso (2010) menyatakan suhu berpengaruh 

terhadap proses pencernaan anaerobik bahan organik dan produksi gas. 

Pencernaan berlangsung baik pada suhu 30 – 40 ºC untuk kondisi mesofilik dan 

pada suhu 45 - 55ºC, suhu 50 - 60ºC untuk kondisi termofilik. Kecepatan 

fermentasi menurun pada suhu di bawah 20ºC. Suhu optimal kebanyakan bakteri 

mesofilik dicapai pada 35ºC, tetapi utuk bakteri termofilik pada suhu 55ºC. Suhu 

optimal untuk berbagai desain tabung pencerna termasuk Indonesia adalah 35ºC. 

Bakteri metan memiliki keadaan tidak produksi di saat suhu yang 

sangatlah tinggi dan sangatlah rendah. Temperatur selama proses berlangsung 

sangatlah penting karena hal ini berkaitan dengan kemampuan hidup bakteri 

pemroses biogas sekitar temperatur (27
o
C- 28

o
C) dengan temperatur itu proses

pembuatan biogas akan berjalan sesuai dengan waktunya (Renilaili dan 

Pasmawati, 2016). 

Gas metan dapat diproduksi pada temperatur sesuai dengan keberadaan. 

Bakteri psyhrophilic pada temperatur 0-7
o
C, bakteri mesofilik pada temperatur 13

- 40
o
C, sedangkan termofilik pada temperatur 55-60

o
C. Temperatur yang optimal

digester untuk review adalah temperatur 30-35
o
C, kisaran temperatur
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mengkombinasikan kondisi terbaik untuk pertumbuhan bakteri dan produksi 

metana di didalam digester dengan lama proses yang pendek. Namun sebagian 

bakteri ada juga yang mampu untuk memproduksi metana pada tingkat suhu yang 

sangat rendah (0.6-1.2
o
C). Secara umum suhu rendah dimana mikroorganisme

tumbuh adalah 11
o
C, dibawah -25

o
C aktivitas enzim akan terhenti (Deublein and

steinhauser, 2008). 

2.4.2 pH

Derajat keasaman sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

mikroorganisme. Akan tetapi pada proses anaerob nilai pH memiliki kisaran 

tersendiri pada setiap tahap. Saat tahap hidrolisis nilai pH berkisar dibawah 6,4 

atau masih asam (kaswinarni, 2007). Nilai pH yang terlalu randah akan 

menghentikan tahap selanjutnya yaitu proses fermentasi. Untuk nilai pH stabil 

produksi metan berkisar 7,2 - 8,2 (wahyuni, 2009). 

Kebanyakan pertumbuhan bakteri metanogenik berada pada kisaran pH 

6,7 sampai 7,4 tetapi optimal pH pada kisaran antara 7,0 sampai 7,2 dan proses 

dapat gagal jika pH mendekati 6,0. Bakteri acidogenik menghasilkan asam 

organik yang cenderung menurunkan pH didigester. Salah satu metode untuk 

memperbaiki keseimbangan pH adalah meningkatkan alkalinity dengan 

menambah bahan kimia seperti lime (kapur), anhydrous ammonia, natrium 

hidroksida atau natrium bikarbonat (Supriyanto,2016). 

2.5 Hipotesis

Diduga bahwa pemberian konsentrasi slurry berbeda mampu 

meningkatkan nilai pH dan suhu pada resirkulasi kulit kopi sistem diskontinyu. 




