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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sampah daun merupakan salah satu jenis sampah organik yang dihasilkan 

dari bahan hayati (Basriyanta, 2007). Sampah daun dapat ditemukan di sekitar 

lingkungan, seperti lingkungan kampus III UMM yang banyak ditumbuhi oleh 

pepohonan. Setiap harinya, pepohonan akan mengugurkan daunnya sehingga 

menghasilkan sampah daun yang cukup banyak. Penanganan yang telah dilakukan 

adalah dengan mengumpulkan sampah daun hingga menumpuk kemudian 

membakarnya, proses pembakaran inilah yang akan  mencemari udara. Melihat 

penanganan sampah daun yang masih kurang efektif, perlu dikembangkan 

pengelolaan sampah daun agar menjadi produk yang bermanfaat melalui proses 

pengomposan. Seperti yang telah diketahui sebagian besar masyarakat tidak 

memanfaatkan sampah daun sebagai pupuk organik. Hal ini dikarenakan proses 

pengomposan sampah daun melalui agen dekomposer secara alami akan 

membutuhkan waktu yang lama.  

Saat ini telah dikembangkan produk agen dekomposer melalui 

mikroorganisme lokal (MOL) yang sesuai untuk proses penguraian sampah 

organik sehingga proses pengomposan lebih cepat. salah satunya yang dikenal 

masyarakat adalah larutan Effektive Mikroorganism 4 (EM4). Kurangnya minat 

masyarakat dalam menggunakan dekomposer yang ada dipasaran adalah harganya 

yang masih kurang terjangkau hal ini dikarenakan penggunaan dekomposer untuk 
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proses pengomposan membutuhkan jumlah yang banyak. Perlu diketahui, larutan 

agen dekomposer mikroorganisme lokal (MOL). Menurut Mulyono (2014) MOL 

dapat dibuat sendiri dengan bahan alam yang mudah ditemukan salah satunya 

dengan memanfaatkan rebung bambu. Rebung bambu merupakan tunas tanaman 

bambu, MOL rebung bambu merupakan larutan hasil fermentasi dari bahan baku 

rebung bambu yang mudah di peroleh di lingkungan sekitar, sehingga tidak 

membutuhkan biaya yang tinggi untuk membuat larutan MOL rebung bambu 

dalam jumlah yang banyak. MOL rebung bambu mengandung bakteri dan jamur 

yang berfungsi mempercepat proses pengomposan (Agus, 2003). Bagi lingkungan 

hidup seperti tanah, adanya mikroorganisme dapat menentukan tingkat kesuburan 

tanah dan memperbaiki kondisi tanah (Mulyono, 2014). 

Menurut Murbandono dalam Moses (2013) kompos merupakan bahan-

bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi 

antar mikroorganisme yang bekerja di dalamnya. Mikroorganisme ini 

memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai sumber makanannya. Membuat 

kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos 

dapat terbentuk lebih cepat Dewi (2008) dalam Moses (2013). Bahan kompos 

yang digunakan yaitu sampah daun dari lingkungan Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sampah daun tersebut dihasilkan dari beberapa jenis 

pohon di sekitar kampus, sehingga wilayah tersebut akan menghasilkan sampah 

dedaunan yang banyak yang dapat diolah menjadi produk bermanfaat berupa 

pupuk organik atau kompos. Melalui penambahan bioaktivator MOL rebung 
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bambu akan meningkatkan kecepatan dekomposisi, proses penguraian materi 

organik, serta meningkatkan kualitas hasil akhir produk pengomposan.  

Hasil pengomposan berbahan baku sampah dinyatakan aman untuk 

digunakan bila sampah organik telah dikomposkan dengan sempurna. Indikasi 

dapat dilihat dari kematangan kompos yang meliputi suhu, pH, kadar air, C, N dan 

C/N Endah (2007) dalam Ulfa (2012). Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan 

dalam bentuk sumber belajar biologi berupa leaflet. Leaflet merupakan salah satu 

sumber belajar cetak yang bersifat memberikan langkah-langkah untuk melakukan 

sesuatu (instruksional). Leaflet akan memuat materi yang sesuai dengan materi 

daur ulang limbah yang dipadukan dengan langkah-langkah membuat produk daur 

ulang sesuai dengan penelitian dilengkapi dengan gambar pendukung yang akan 

menambah daya tarik siswa dan meningkatkan pemahaman siswa mengenai 

materi proses daur ulang limbah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu diadakan penelitian 

mengenai “Pengaruh MOL Rebung Bambu (Dendrocalamus Asper) Dan Waktu 

Pengomposan Terhadap Kualitas Pupuk dari Sampah Daun Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

a. Adakah pengaruh pemberian volume  MOL rebung bambu dan waktu 

pengomposan terhadap kualitas pupuk dari sampah daun Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang? 
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b. Berapakah jumlah volume MOL Rebung Bambu dan waktu 

pengomposan yang diperlukan untuk untuk menghasilkan  kualitas pupuk 

dari sampah daun yang terbaik? 

c. Bagaimanakah hasil penelitian pengaruh MOL rebung bambu dan waktu 

pengomposan terhadap kualitas pupuk dari sampah daun sebagai sumber 

belajar Biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui  pengaruh volume MOL rebung bambu dan waktu 

pengomposan terhadap kualitas pupuk dari sampah daun Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Untuk mengetahui pada volume MOL rebung bambu dan waktu 

pengomposan berapakah yang terbaik dalam mempengaruhi kualitas 

pupuk dari sampah daun. 

c. Untuk mengetahui penerapan hasil penelitian pengaruh jumlah  MOL 

rebung bambu dan waktu pengomposan digunakan sebagai sumber 

belajar Biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan. 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan lingkungan hidup dan 

pemanfaatan mikroorganisme pada tumbuhan sebagai pengurai alami 
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sesuai dengan Standar Kompetensi menganalisis hubungan antara 

komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia 

dalam keseimbangan ekosistem, dengan Kompetensi Dasar menjelaskan 

keterkaitan antara kegiatan  manusia dengan masalah pencemaran 

lingkungan dan pelestarian lingkungan pada tingkat SMA kelas X 

semester II. 

b. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sampah 

dedaunan sebagai bahan organik, dan mikroorganisme dalam rebung 

bambu sebagai dekomposer kompos organik yang mudah diperoleh di 

lingkungan sekitar. 

c.  Manfaat  Teoritis  

Menambah khasanah keilmuan bagi penulis tentang pemanfaatan sampah 

daun, dan mikroorganisme rebung bambu sebagai bahan pembuatan 

kompos organik dan sekaligus dapat memperluas terapan keilmuan 

peneliti pada mata kuliah Pengetahuan Lingkungan, dan  Metodelogi 

Penelitian. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pupuk 

adalah sampah daun yang diperoleh dari lingkungan kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang sebanyak 18 kg. 
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b. MOL rebung bambu sebagai bioaktivator yang digunakan terbuat dari 

bahan campuran  rebung bambu 4 kg, air cucian beras 10 liter, trasi 20 

gram dan gula merah 500 gram yang difermentasi selama 1 minggu 

(Mulyono, 2014).  

c. Volume MOL rebung bambu  yang digunakan pada penelitian ini adalah 

25 ml, 50 ml, 75 ml dan 100 ml. Hal ini mengacu pada penelitian sejenis 

yang dilakukan oleh Mirwan dan Firra. (2012) 

d. Waktu pengomposan yang diamati untuk memperoleh kualitas pupuk 

dari sampah daun yaitu selama 7 hari dan 14 hari (Mulyono, 2014). 

e. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas kompos 

meliputi Suhu, pH, kadar air, C, N, dan C/N. 

1.6  Definisi Istilah 

a. MOL (Mikroorganisme Lokal) adalah bioaktivator cair berbahan baku 

organik utuk mempercepat proses pengomposan (Mulyono, 2014). 

b. Rebung bambu (Dendrocalamus asper) adalah tunas atau batang-batang 

bambu muda yang baru muncul dari permukaan dasar rumpun dan 

rhizome (Widjaja, 2001). 

c. Kompos merupakan hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari 

campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat oleh populasi 

berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, 

lembap, dan aerobik atau anaerobik (Nugroho, 2014).  
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d. Waktu pengomposan adalah waktu yang dibutuhkan dalam proses 

pengomposan sampai media kompos terurai dan berubah sifatnya 

dilihat dari kandungan unsur hara (Sugiharto, 2006). 

e. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang 

berbentuk padat atau semi padat terurai atau tidak terurai yang dianggap 

sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan (UU.RI, 2008). 

f. Sampah daun  merupakan salah satu jenis sampah organik yang 

dihasilkan dari bahan hayati yang dapat mengalami proses penguraian 

oleh mikroba (Basriyanta, 2007). 

g. Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah salah 

satu perguruan tinggi swasta yang terletak di jalan Tlogomas 246 kota 

Malang Jawa timur (Anonim, 2015).  

h. sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terjadinya 

proses belajar, temasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan 

lingkungan. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat, 

tetapi juga mencakup tenaga, biaya  dan fasilitas (Tim Pengembang 

Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007) 

 


