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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi mengakibatkan 

jumlah sampah yang dihasilkan juga bertambah tinggi (Damanhuri, 1995). 

Berdasarkan data DKP, setiap harinya sampah yang masuk ke TPA Supit Urang 

mencapai 400 ton. Kenaikan 10% sampah akan menimbulkan kenaikan sampah 

sekitar 40 ton. Keadaan sampah yang semakin tinggi dapat menimbulkan masalah 

lingkungan, karena di Indonesia pengelolaan sampah masih belum memadai 

secara tepat. Sampah yang dihasilkan hanya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang 

ke lokasi pemprosesan akhir (LPA) ( Khair, 2009). 

Draf Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sampah 

oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) menyebutkan bahwa proses 

sanitary landfill (pembuangan secara sehat) adalah pembuangan sampah yang 

didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan 

pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari 

pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah (JICA 2005).  

Pengelolaan sampah yang kurang maksimal dapat berpotensi menjadi 

pencemaran lingkungan dan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. 

Permasalahan pengelolaan sampah dapat diminimalisirkan dengan menerapkan 

pengolahan sampah dengan (Intregrated Solid Waste Management) salah satunya 

waste to energy dimana sampah akan diolah menjadi energi. Bentuk energi yang 

dapat dihasilkan dari sampah yaitu biogas  (Surawiria, 2005). 
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Limbah ternak merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan usaha 

peternakan. Limbah ternak masih mengandung nutrient makanan berupa protein, 

lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba, dan zat-

zat lain (Sihombing, 2000). Populasi bakteri pada usus besar ternak ruminansia 

termasuk dalam golongan bakteri family Bacteriodes, Fusobacterium, 

Streptococcus, Eubacterium, Ruminococcus, dan Lactobacillus ( Omed et al., 

2000). Proses perombakan anaerobik secara alami terjadi di dalam ekosistem 

tanah, lahan terendam air, atau dalam rumen ternak ruminansia sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber bakteri metanogenik (Stams, 2003). Rumen ternak 

ruminansia merupakan tempat berkembangnya mikroba yang terdiri dari protozoa, 

bakteri, dan fungi (Sudaryanto, 2002).  

Bakteri mempunyai peran dalam memecahkan masalah lingkungan. 

Bakteri tidak hanya berpotensi sebagai sumber penyakit, namun dalam keadaan 

tertentu spesies bakteri menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Bakteri 

juga dapat berperan dalam memecahkan masalah lingkungan. Bakteri secara vital 

berfungsi sebagai pengurai sampah organik serta pengurai organisme yang sudah 

mati (Campbell, 1994). MOL (mikroorganisme lokal) merupakan kumpulan 

mikroorganisme yang bisa diternakkan, yang berfungsi sebagai starter. 

Biogas merupakan energi terbaru yang terbuat dari sisa bahan organik 

berupa sampah dan bahan lainya. Penggolahan sampah dengan cara pembuatan 

biogas dapat membantu mengurangi emesi gas metan yang ditimbulkan dari 

tumpukan sampah sekaligus dapat pengurangi pemanasan global. Efek jangka 

panjang gas metan yang ditimbulkan dari tumpukan sampah dapat mengakibatkan 
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pembentukan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global 21 

kali lebih besar daripada gas karbondioksida (Deublein, 2008). Penggolahan 

sampah yang tepat juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang 

dihasilkan dari sampah pasar yang jumlahnya selalu tinggi (Deublein, 2008).  

Proses percepatan penguraian sampah dapat diperoleh dari berbagai 

macam yang banyak menghasilkan bakteri. Hasil uji pendahuluan yang sudah 

peneliti lakukan dengan menggunakan rasio 1:0.75:0.25 %, 1:0.5:0.5 %, 

1:0.25:0.75 %, 100% rumen dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

kinerja terbaik produksi biogas diperoleh dengan cairan rumen dalam kisaran 

75%-100%. 

Permasalahan akan lingkungan berkaitan dengan konsep biologi yang 

diajarkan pada siswa sekolah menengah atas kelas X materi limbah dan daur 

ulang limbah kurikulum pencapaian materi tersebut dapat dikembangkan melalui 

inovasi pembelajaran berupa sumber belajar modul. Penggunaan modul 

pembelajaran ini dapat membantu guru serta siswa dalam proses pembelajaran 

serta dapat membuat siswa lebih memahami materi. Media pembelajaran dapat 

digunakan sebagai alat penyalur pesan bagi siswa dan juga akan menarik 

perhatian siswa untuk belajar (Kurniawati, 2012). Berdasarkan latar belakang di 

atas maka perlu tinjauan dilakukan penelitian tentang  “Pengaruh Pemberian 

MOL Cairan Rumen Sapi terhadap Produksi Gas Metan dari Limbah 

Organik Pasar sebagai Sumber Belajar Biologi” 
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1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh MOL cairan rumen sapi terhadap produksi gas metan limbah 

organik pasar? 

2. Pada konsentrasi dan waktu ke berapa MOL cairan rumen sapi yang paling 

efektif terhadap produksi gas metan dari  limbah organik pasar? 

3. Bagaimanakah hasil penelitian tentang pengaruh pemberian MOL cairan rumen 

sapi terhadap produksi gas metan  dari limbah organik pasar dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh MOL cairan rumen sapi terhadap produksi gas 

metan limbah organik pasar. 

2. Untuk mengetahui pada konsentrasi dan waktu ke berapakah MOL cairan 

rumen sapi yang paling efektif terhadap produksi gas metan pada  limbah 

organik pasar 

3. Untuk memberikan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian MOL cairan 

rumen sapi terhadap produksi gas metan dari limbah organik pasar dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Menambah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan tentang jumlah 

efektifitas penambahan MOL cairan rumen sapi yang akan digunakan dalam 

pembuatan biogas. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti lain : (1) sebagai dasar bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian lanjutan terkait MOL cairan rumen sebagai bioaktivator, (2) 

sebagai dasar untuk melakukan penelitian tentang pengaruh MOL cairan 

rumen hewan ruminansia lain terhadap produksi gas metan. 

b. Bagi masyarakat : (1) memberikan informasi kepada masyarakat dalam 

mengurangi limbah dengan memanfaatan limbah organik dan juga limbah 

cairan rumen ruminansia sebagai pembuatan biogas (2) mendukung 

pemanfaatan limbah rumah potong hewan berupa cairan rumen agar dapat 

digunakan dalam pengolahan limbah organik seperti limbah hasil 

pertanian secara biologi yang dapat meminimalisir dampak buruk terhadap 

lingkungan.  

c. Bagi guru dan siswa : hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat 

dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, yaitu dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam bidang pelestarian lingkungan hidup. 
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1.5   Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut 

1. Proses fermentasi dilakukan dengan cara anaerob 

2. Parameter yang digunakan dalam penelitian adalah lama waktu, dan 

kandungan gas metan yang dihasilkan dalam produksi biogas limbah 

organik pasar 

3. Kawasan yang digunakan untuk pengambilan limbah  organik yaitu 

bertempat di pasar Dinoyo Malang. Komposisi sampah yang diteliti 

disesuakan dengan hasil beberapa penelitian tentang komposisi sampah 

organik pasar 

4. Sumber mikroorganisme yang digunakan yaitu MOL cairan rumen sapi 

5. Rasio substrat : stater : air yaitu 1:0,25:0,75 % ; 1:0,5:0,5 % ; 1:0,75:0,25 

% ; 1:1:1 % dan pengulangan sebanyak 3 kali 

6. Sumber belajar yang digunakan modul 

 

1.6   Definisi Istilah 

Berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam peneitian 

ini, yaitu: 

1. Rumen merupakan bagian lambung dari ruminansia yang di dalamnya 

terdapat proses perombakan mikroba secara anaerobik 

2. Cairan rumen merupakan rumput yang belum tercerna dan terfermentasi 

secara sempurna oleh hewan. Isi rumen berkisar antara 10%-12% dari 

berat hewan. 
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3. Limbah merupakan sisa/buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan 

manusia. (PP No. 18 Tahun 1999 Jo PP 85/1999). 

4. Biogas merupakan energi terbaru yang dibuat berdasarkan pemanfaatan 

bahan bahan organik. 

5. Fermentasi merupakan proses perombakan yang dihasilkan dengan 

bantuan mikroba tertentu. 

6. Metanogenik merupakan bakteri penghasil gas metan. 

7. Sumber belajar merupakan berbagai sumber baik berupa data, orang atau 

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempermudah 

siswa dalam belajar 

 


