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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan produk pertanian diikuti pula oleh meningkatnya limbah hasil 

pertanian seperti wortel, kentang, dan kubis yang merupakan sayur sisa panen 

para petani yang tidak dimanfaatkan. Umumnya limbah hasil pertanian ini masih 

mengandung sejumlah nutrien, sehingga dapat dikonversi menjadi produk yang 

memiliki nilai ekonomi seperti kompos, pakan ternak atau digunakan sebagai 

medium pertumbuhan mikroba. Pemanfaatan limbah hasil pertanian ini akan 

menanggulangi masalah pencemaran. Limbah tersebut memiliki komponen utama 

lignoselulosa. Lignoselulosa terdiri atas tiga polimer yaitu selulosa, hemiselulosa, 

dan lignin. Selulosa adalah polimer glukosa dengan ikatan β-1,4 glikosidik.  

Selulase merupakan enzim ekstraseluler yang terdiri atas kompleks endo-β-1,4 

glukonase (CMCase, Cx selulase endoselulase, atau carboxymethyl cellulase), 

kompleks ekso-β-1,4 glukonase (aviselase, selobiohidrolase, C1 selulase), dan β-

1,4-glukosidase atau selobiase (Meryandini dkk, 2009). 

Usaha penanganan limbah pertanian secara biologi dapat dilakukan dengan 

menggunakan aktivator mikroba. Salah satu fungsi aktivator ini adalah 

mempercepat proses dekomposisi bahan organik dan meningkatkan kualitas 

bahan. Mikroorganisme tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya 

dari bakteri inokulan (bacterial inoculant) berupa effective microorganism (EM4) 

yang merupakan suatu kultur  campuran berbagai mikro organisme yang terdiri 
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dari bakteri pengurai  bahan organik yang digunakan untuk proses pembuatan 

pupuk organik (Rubiyah, 2012).  Selain itu mikroba pengurai juga dapat diperoleh 

langsung dari limbah rumah potong hewan berupa cairan rumen hewan 

ruminansia yang di dalamnya merupakan tempat hidup bagi populasi mikroba 

pengurai.  

Rumen pada hewan ruminansia merupakan salah satu habitat yang 

didominasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan protozoa yang mampu 

berperan sebagai dekomposer dan mampu menghasilkan selulase. Arora (1989), 

menyatakan bahwa rumen merupakan tabung besar dengan berbagai kantong yang 

menyimpan dan mencampur ingesta bagi fermentasi mikroba. Isi rumen pada 

ternak ruminansia berkisar antara 10-15% dari berat badan ternak tersebut. 

Kondisi dalam rumen adalah anaerobik dan mikroorganisme yang paling sesuai 

dan dapat hidup serta ditemukan di dalamnya. Tekanan osmosis di dalam rumen 

mirip dengan tekanan aliran darah. Temperatur dalam rumen adalah 38-42°C, pH 

dalam rumen kurang lebih tetap yaitu sekitar 6,8. Hal ini dikarenakan adanya 

proses absorbsi asam lemak dan amonia di dalam rumen sehingga berfungsi untuk 

mempertahankan kondisi pH. Proses pencernaan dalam rumen ini sangat 

bergantung pada spesies-spesies bakteri dan protozoa yang berbeda dan saling 

berinteraksi melalui hubungan simbiosis. 

Tanaman kubis merupakan tanaman semusim yang di Indonesia banyak 

dibudidayakan di daerah pegunungan, dengan ketinggian ± 800m di atas 

permukaan laut (dpl) dan mempunyai penyebaran hujan yang cukup setiap 

tahunnya, Sunarjo dan Tuti dalam Sulistyaningsih (2013). Kandungan nutrisi daun 
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kubis yaitu 15, 74 % bahan kering (BK), 12,49 % abu, 23,87 % protein kasar 

(PK), 22,62 % serat kasar (SK), 1,75 % lemak kasar (LK) dan 39,27 bahan ekstrak 

tanpa nitrogen (BETN) (Muktiani dkk, 2006).  

Beberapa kawasan di Indonesia mempunyai prospek yang baik dalam 

sektor pertanian, salah satu contohnya yaitu Kecamatan Bumiaji. Kecamatan 

Bumiaji merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Batu, dimana 

Kecamatan Bumiaji yang terletak pada ketinggian > 800 mdpl menjadikan 

Kecamatan Bumiaji memiliki sumber daya lahan yang subur dengan curah hujan 

yang tinggi sebesar 2.471 mm. Menurut Dinas Pertanian Kota Batu (2012), 

produksi kubis Kecamatan Bumiaji sebesar 4.815 ton dengan luas lahan 306 ha, 

maka produktivitas tanaman kubis Kecamatan Bumiaji sebesar 15,73 ton/ha, dan 

5 % dari total produksi merupakan limbahnya.  

Cairan rumen merupakan bahan yang mudah dijumpai karena merupakan 

limbah rumah potong hewan yang belum banyak dikenal manfaatnya oleh 

masyarakat. Cairan rumen merupakan salah satu tempat hidupnya populasi 

mikroba yang berperan dalam proses penguraian serat makanan (selulosa) pada 

hewan ruminansia. Ada tiga macam mikroba yang terdapat di dalam cairan rumen, 

yaitu, bakteri, protozoa dan sejumlah kecil jamur. Volume dari keseluruhan 

mikroba diperkirakan meliputi 3,60% dari cairan rumen Bryant dalam Suwandi, 

(1997). Bakteri merupakan jumlah organisme yang terbesar sedangkan protozoa 

lebih sedikit yaitu sekitar 10
6
/ml cairan rumen. Jamur ditemukan pada ternak yang 

digembalakan dan fungsinya dalam rumen sebagai kelompok  selulolitik (Mc 

Donald et al. 1975).  
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Berdasarkan letaknya dalam rumen, bakteri dapat dikelompokkan menjadi: 

a) bakteri yang bebas dalam cairan rumen (30% dari total bakteri), b) bakteri yang 

menempel pada partikel makanan (70% dari total bakteri), c) bakteri yang 

menempel pada epithel dinding rumen dan bakteri yang menempel pada protozoa 

Preston dan Leng dalam Suwandi (1997). 

Pemanfaatan bakteri pengurai dalam rumen dapat diaplikasian untuk 

menguraian limbah pertanian berupa sisa-sisa sayur hasil panen yang sekarang ini 

menjadi salah satu masalah besar terhadap lingkungan. limbah pertanian kubis 

yang ada di kawasan Bumiaji Batu Malang sebagai salah satu contohnya. Kubis 

(Brassica oleracea L.) merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak 

dibudidayakan di daerah dataran tinggi. Sayuran ini bersifat mudah layu, rusak 

dan busuk, sehingga menghasilkan limbah (bau) yang menjadi suatu 

permasalahan lingkungan. 

Petani umumnya memanfaatkan limbah kubis sebagai pakan ternak dan 

pupuk organik, tetapi pemanfaatannya masih dengan cara yang sederhana, yaitu 

hanya dengan ditimbun di dalam tanah setelah pemanenan. Pemanfaatan limbah 

kubis dengan cara ini belum maksimal  hasilnya, karena unsur hara yang tersedia 

lebih rendah dibandingkan dengan ketika limbah tersebut diolah menjadi kompos 

(Simamora, 2006). 

Kompos merupakan hasil dari proses perombakan (dekomposisi) dan 

stabilisasi bahan organik oleh mikroorganisme pengurai dalam keadaan 

lingkungan terkontrol dengan bantuan manusia. Limbah atau bahan organik yang 

sudah dikomposkan mengandung unsur hara tinggi dan menjadi sumber makanan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kompos
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bagi mikroorganisme tanah yang akan membantu menyuburkan tanah  

(Simamora, 2006). Bahan kompos dapat diperoleh dari berbagai macam limbah, 

seperti limbah rumah tangga, industri, dan limbah pertanian. Teknik pengolahan 

limbah menjadi kompos tidak sulit untuk dilakukan oleh masyarakat khususnya 

petani. Pembuatan kompos dapat dilakukan secara tradisional dengan 

menggunakana alat-alat yang sederhana, dapat juga dilakukan  dengan bantuan 

bioaktivator  yaitu menambahkan mikroba pengurai dalam proses pengomposan. 

Produksi kubis setiap tahunnya terus meningkat dan secara otomatis 

limbahnya juga meningkat, sehingga limbah kubis yang tidak dimanfaatkan juga 

semakin banyak. Oleh karena itu diperlukan teknik inovatif yang dapat 

meningkatkan manfaat limbah sayur kubis agar lebih memiliki daya guna 

terutama untuk para petani. Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan limbah kubis ini yaitu dengan diolah menjadi 

kompos. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Cairan Rumen Sapi Potong dan Kambing 

Lokal Terhadap Kecepatan Penguraian Limbah Sayur Kubis (Brassica 

oleracea L.)” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pengaruh pemberian berbagai jenis cairan rumen terhadap 

kecepatan penguraian limbah kubis (Brassica oleracea L.)? 
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b. Bagaimanakah pengaruh pemberian berbagai volume cairan rumen 

terhadap kecepatan penguraian limbah kubis (Brassica oleracea L.)? 

c. Bagaimanakah interaksi cairan rumen sapi dengan volume terhadap 

kecepatan penguraian limbah kubis (Brassica oleracea L.)? 

d. Bagaimanakah interaksi cairan rumen kambing dengan volume terhadap 

kecepatan penguraian limbah kubis (Brassica oleracea L.)? 

e. Bagaimanakah interaksi yang paling efektif mempengaruhi kecepatan 

penguraian limbah kubis (Brassica oleracea L.)? 

f. Bagaimanakah hasil penelitian ini dijadikan sebagai lembar kerja untuk   

siswa SMA dalam bidang pelestarian lingkungan hidup ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mempelajari pengaruh pemberian jenis cairan rumen, dan berbagai 

volume terhadap kecepatan penguraian limbah kubis  

(Brassica oleracea L.). 

b. Untuk mengamati interaksi cairan rumen sapi dengan volume terhadap 

kecepatan penguraian limbah kubis (Brassica oleracea L.) 

c. Untuk mengamati interaksi cairan rumen kambing dengan volume 

terhadap kecepatan penguraian limbah kubis (Brassica oleracea L.) 

d. Untuk mengetahui interaksi yang paling efektif mempengaruhi kecepatan 

penguraian limbah kubis (Brassica oleracea L.)? 
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e. Untuk memberikan pembelajaran bagi siswa dalam teknik pengolahan 

limbah agar dapat bermanfaat terhadap lingkungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan 

tentang jumlah efektif cairan rumen sapi potong dan kambing lokal untuk 

pengomposan limbah sayur kubis dan sekaligus memberikan informasi 

mengenai lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengomposan limbah 

pertanian seperti limbah sayur kubis. 

 

2. Secara Praktis 

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

penelitian lanjutan terkait kualitas pupuk organik yang dihasilkan dari 

penggunaan cairan rumen sebagai bioaktivator, (2) sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh cairan rumen hewan ruminansia 

lain terhadap penguraian limbah organik. 

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

meningkatkan manfaat limbah kubis agar dapat digunakan sebagai bahan 

yang memiliki daya guna dan dapat dimanfaatkan oleh para petani sebagai 

kompos, (2) mendukung pemanfaatan limbah rumah potong hewan berupa 

cairan rumen agar dapat digunakan dalam pengolahan limbah organik 
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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. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Hewan ruminansia yang digunakan adalah sapi potong tipe Simental dan 

kambing lokal tipe kambing kacang.  

b. Organ hewan yang digunakan yaitu lambung sapi dan kambing bagian 

rumen (cairan rumen). 

c. Teknik penguraian limbah yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengomposan secara anaerob. 

d. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah pH, suhu,  kandungan 

serat kasar dan lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengompsan 

limbah kubis. 

e. Kawasan yang dijadikan lokasi tempat pengambilan sampel adalah Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.  

f. Bahan ajar yang dibuat adalah LKS untuk materi limbah dan daur ulang. 
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1.6  Definisi Istilah 

Berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam peneitian 

ini, yaitu: 

a. Rumen merupakan tabung besar dengan berbagai kantong yang 

menyimpan dan mencampur ingesta bagi fermentasi mikroba. Isi rumen 

pada ternak ruminansia berkisar antara 10-15% dari berat badan ternak 

tersebut. Kondisi dalam rumen adalah anaerobik dan mikroorganisme yang 

paling sesuai dan dapat hidup serta ditemukan di dalamnya (Arora, 1989). 

b. Cairan rumen adalah salah satu bagian di dalam rumen sapi atau kambing 

berupa cairan yang merupakan tempat hidup populasi mikroorganisme 

pengurai. 

c. Limbah adalah sisa/buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia. 

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

d. Limbah sayur kubis adalah sayur kubis sisa panen yang sudah tidak 

dimanfaatkan lagi oleh petani.   

e. Tanaman kubis merupakan tanaman sayur yang termasuk ke dalam famili 

Brassicaceae berupa tumbuhan berbatang lunak dan memiliki daun yang 

tersusun sangat rapat membentuk bulatan yang disebut krop (Hartoyo, 

2014). 

f. Sapi potong adalah jenis sapi-sapi yang mempunyai kemampuan untuk 

memproduksi daging dengan cepat, pembentukan karkas baik dengan 

komposisi perbandingan protein dan lemak seimbang hingga umur 

tertentu, (Anonymous, 2012). 
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g. Kambing lokal adalah kambing yang populasi hidupnya dominan terdapat 

di Indonesia, yakni kambing kacang dan kambing ettawah (Pamungkas, 

2009).   


