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Limbah Kopi
Nur Hidayat

Pendahuluan

• Pengolahan kopi secara basah akan 

menghasilkan limbah padat berupa kulit 

buah pada proses pengupasan buah 

(pulping) dan kulit tanduk pada saat 

penggerbusan (hulling). 

• Limbah padat kulit buah kopi (pulp) belum 

dimanfaatkan secara optimal, padahal 

memiliki kadar bahan organik dan unsur 

hara yang memungkinkan untuk 

memperbaiiki tanah.
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Pendahuluan

• Hasil penelitian Puslitkoka, menunjukkan 

bahwa kadar C-organik kulit buah kopi 

adalah 45,3 %, kadar 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. 

• Dalam 1 ha areal pertanaman kopi akan 

memproduksi limbah segar sekitar 1,8 ton 

setara dengan produksi tepung limbah 630 

kg

Kulit Kopi dan Manfaatnya

• Sebagai Pakan

Salah satu kendala pemanfaatan kulit kopi 

sebagai pakan ternak adalah kandungan 

serat kasarnya yang tinggi (33,14%), 

sehingga tingkat kecernaannya sangat 

rendah. Dengan proses amoniasi, tingkat 

kecernaan kulit kopi bisa ditingkatkan
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Kulit Kopi dan Manfaatnya

• Produksi Minyak 

Kopi?

• Limbah kopi 

mengandung 

minyak 12-16% dan 

kelembapan 50% 

minyak ini dapat 

dibuat biodisel

Kulit Kopi dan Manfaatnya

• Bioetanol

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

limbah kopi kaya akan gula yang dapat

diekstraksi dan digunakan sebagai

substrat dalam proses fermentasi.

Mikroorganisme yg sering digunakan

adalah Saccharomyces cerevisiae yang 

mampu menggunanak heksosa dan

menghasilka alkohol tinggi
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Kulit Kopi dan Manfaatnya

• Bioetanol

• Kelemahannya S.c tidak mampu 

menggunakan xylosa sebagai sumber 

karbonnya. Xylosa merupaka  gula hasil 

hidrolisis hemiselulosa

Kulit Kopi dan Manfaatnya

• Bioetanol

• Genus yg mampu menggunakan xylosa: 

khamir: Pichia, Candida, 

Schizosaccharomyces dan Pachysolen, 

Jamur: Paecilomyces, Mucor, Monilia and 

Fusarium, dan bakteri Clostridium, 

Bacillus, Bacteroides, 

Thermoanaerobacter
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Bioetanol

Vermicomposting

• Vermicomposting dianggap sbg salah satu 

cara yang potensial unt mengatasi limbah 

padat secara alami

• Proses dianggap murah dan cepat 1- 2 mg

• Dapat mereduksi massa limbah dan 

patogen
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• Cacing toleran pada suhu 0 – 40, pH 7 

kelembapan 40 – 45 mampu 

mendokomposisi bahan organik yang kaya 

nitrogen

• Dianggap sbg proses bioteknologi 

sederhana dalam konversi limbah
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Manfaat lain

• Antioksidan

• Prebiotik

Tugas

• Buat uraian dua fungsi atau manfaat 

limbah hasil perkebunan atau kehutanan

• Minimal dari dua jurnal

• Dikumpulkan dan dipresentasikan mulai 

minggu depan

• Satu kelompok 3 - 4 orang


