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 INTISARI 
 

PENELITIAN ENERGI ALTERNATIF (BIOGAS) DARI KULIT BUAH COKLAT DAN RUMPUT 

INTISARI 
 
 
 Penelitian ini bertujuan mendapatkan biogas untuk mencari kadar CH4 sesuai 

standart di Indonesia, serta dapat digunakan sebagai energi alternatif.  

 Tahapan pertama dilakukan dengan menyiapkan 1 liter bahan baku yaitu kulit 

buah coklat dan air yang kemudian dicampur dengan starter (kotoran sapi) 10% dari 

volume bahan baku serta penambahan yeast dan rumput setelah itu dicampur hingga 

seragam. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah/botol yang sudah dipasang selang, 

manometer air, dan gas holder. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan 

kondisi yang dijalankan. 

 Peubah yang dijalankan adalah perbandingan bahan baku air : kulit buah 

coklat (1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1,5:1 ; 2:1), waktu pengamatan (5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 

hari, 25 hari, 30 hari), serta variabel penambahan rumput (50gr, 100gr, 150gr, 200gr) 

sebagai pengembangan mikroba. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil kadar 

terbesar adalah 74,22 % pada perbandingan 1 (air) : 1,5 (kulit buah coklat) dengan 

penambahan rumput 150 gram. Kadar terendah adalah 60,04 % pada perbandingan 2 

(air) : 1 (kulit buah coklat) dengan penambahan rumput 200 gram, hasil penelitian ini 

sudah memenuhi Standart Nasional Indonesia.  
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 INTISARI 
 

PENELITIAN ENERGI ALTERNATIF (BIOGAS) DARI KULIT BUAH COKLAT DAN RUMPUT 

ABSTRACT 

 

This study aims to obtain biogas find produce CH4 according to standard 

levels in Indonesia and to that can be used as alternative energy.  

The first stage is done by preparing 1 liter of raw materials is chocolate peel 

and water are then mixed with a starter (execes from cow) 10% of the volume of raw 

materials and the addition of yeast and grass after it, is mixed until uniform. Then put 

into containers / bottles that have been fitted hose, water manometer, and the gas 

holder. The research was done in stages with the conditions that purposed before.  

The variables are comparison of raw water : chocolate peel (1:1; 1:1.5; 1:2; 

1.5:1; 2:1), observation time (5 days, 10 days, 15 days, 20 days, 25 days, 30 days), as 

well as the addition of variable grass (50gr, 100gr, 150gr, 200gr) as the microbes 

development.  From this study the greatest level of 74.22% in comparison 1 (water) : 

1.5 (chocolate peel) with the addition of 150 gram of grass. The low is 60.04% in 

comparison 2 (water) : 1 (choolate peel) with the addition of 200 gram of grass, the 

results of this study was adaquate the National Standards of Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi energi alternatif bahan bakar pada saat ini banyak yang 

dihasilkan dari sumber daya hayati, misalkan pembuatan Biosolar dan Biodiesel 

sebagai bahan bakar pengganti BBM. Biogas juga salah satu solusi yang terbaik pada 

saat ini dalam pengkayaan sumber daya energi alternative. Biogas dapat dihasilkan 

dari berbagai macam bahan organik yang terdekomposisi, misalkan saja limbah-

limbah dari rumah tangga dan industri yang diuraikan oleh bakteri kelompok meta-

nogen menghasilkan biogas yang sebagian besar berupa metana.  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya (sumber daya 

hayati), hal ini dikarenakan struktur tanah yang baik dan juga keadaan iklim yang 

sangat menunjang. Salah satu contoh hasil alam yang memiliki peranan yang cukup 

nyata dan dapat diandalkan dalam mewujudkan program pembangunan pertanian ter-

sebut adalah buah coklat (kakao). Adanya nilai tambah yang tinggi dalam industri 

pengolahan coklat dipandang sangat perlu untuk terus mendorong perkembangan in-

dustri pengolahan di dalam negeri,  biji coklat diproduksi menjadi coklat sedangkan 

kulit dari buah coklat dimanfaatkan menjadi berbagai energi alternatif. 

Kulit buah coklat merupakan limbah dari buah coklat (hasil buangan) yang ba-

nyak jumlahnya. Berdasarkan data statistik perkebunan, luas areal kakao di Indonesia 

tercatat 992.448 ha, produksi 560.880 ton dan tingkat produktivitas 657 kg/ha/th. 

Bobot buah kakao yang dipanen per ha akan diperoleh 6200 kg kulit buah dan 2178 

kg biji basah. (http://isroi.files.wordpress.com/2008/02/komposlimbahkakao.pdf). 

 Pemanfaatan kulit buah coklat saat hanya sebagai pakan ternak dan pupuk 

organik. Sebagai alternatif lain dalam pemanfaatan kulit buah coklat ini dilakukan 

suatu percobaan dari peneliti yang terdahulu yaitu pembuatan asam oksalat dari kulit 

buah coklat (Rachmat, Alif Yeni. 2005) yang menjelaskan bahwa hasil asam oksalat 

terbaik terdapat pada suhu pemanasan 210 oC.  Penelitian kedua yaitu ekstraksi pektin 

dari kulit buah coklat (Mariana, Tri. 2005) yang menjelaskan bahwa pektin yang 

diperoleh dari buah coklat merupakan pektin dengan kadar metoksil tinggi, maka 

peneliti mencoba mengolah kembali kulit buah coklat sehingga menjadi suatu bahan 
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yang bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan jalan menjadikannya 

sumber energi alternatif biogas. Pemanfaatan limbah organik sebagai bahan baku 

pembuatan biogas (Hudha, Mohammad Istnaeny, 2007) yang menjelaskan bahwa 

bakteri memegang peranan yang sangat penting dalam memproduksi biogas yang 

berasal dari sampah organik. Pembuatan biogas dapat diperoleh dari kotoran sapi 

(Billah, Mu’tasim. 2009) yang menjelaskan bahwa didalam kotoran sapi mengandung 

bakteri methanobacterium yang dapat menghasilkan gas methana (CH4) dengan 

penambahan mikroba yang dibuat sendiri dari bahan dasar kotoran sapi.  

Biogas (metana) dapat terjadi dari penguraian limbah organik yang mengandung 

protein, lemak, dan karbohidrat. Penguraian ini dilakukan untuk fermentasi oleh bak-

teri anaerob, oleh karena itu bejana yang digunakan untuk fermentasi limbah ini se-

baiknya ditutup agar udara (O2) tidak masuk ke biodigester yang mengakibatkan pe-

nurunan produksi metana 

 

1.2 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan secara umum adalah untuk memanfaatkan kulit buah coklat yang kurang 

memiliki nilai ekonomis, yang digunakan sebagai energi alternative yang dapat 

dipakai oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomis tinggi. 

Penelitian ini bertujuan membuat biogas dari kulit buah coklat serta mencari 

kadar gas methane (CH4) yang sesuai dengan standart di Indonesia. 

 

1.3 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat menaikkan nilai ekonomis dari kulit 

buah coklat dengan mengubahnya menjadi biogas sebagai salah satu sumber energi 

alternative. Manfaat yang diambil oleh peneliti adalah dapat mempelajari pengaruh 

perubahan variabel terhadap produk gas yang dihasilkan dari proses fermentasi an-

aerob limbah organik. 
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