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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Selama ini cairan rumen sapi yang terdapat di rumah potong hewan hanya 

dibuang begitu saja, jika tidak ditangani dengan baik limbah ini akan berpotensi 

mencemari lingkungan sekitar, sementara itu hanya sebagian kecil masyarakat 

yang memanfaatkan cairan rumen tersebut dalam pembuatan kompos atau yang 

lainnya. Menurut Salim (2013), peternakan dalam skala kecil limbah tidak begitu 

berpengaruh terhadap lingkungan. Namun, pada peternakan skala besar limbah ini 

dapat mencermari lingkungan sekitar, dengan adanya penelitian ini dapat 

mengatasi masalah lingkungan dan dapat memberikan nilai tambah bagi peternak 

dan juga petani karena mempunyai nilai ekonomis. 

Tanaman eceng gondok (Eichornia crasipes L.) merupakan salah satu jenis 

tanaman air yang mengapung. Pertumbuhan eceng gondok (Eichornia crasipes L.) 

sangatlah cepat sehingga tanaman jenis ini sering disebut sebagai gulma yang 

dapat mencemari lingkungan perairan. Fenomena ini dapat menimbulkan 

permasalahan baru, oleh karena itu perlu penanganan khusus. Tanaman eceng 

gondok mengalami proses degradasi dikarenakan kandungan sellulosa yang 

tinggi. Daun eceng gondok (Eichornia crasipes L.) banyak mengandung kalsium 

lebih tinggi dibanding batang dan akarnya. Kalsium dalam daun berguna sebagai 

menetralkan asam organik dari hasil metabolisme yang bersifat pada hewan ternak 

(Yonathan, 2012). 
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Menurut Riswandi (2014), banyak dari perairan di Indonesia yang 

ditumbuhi oleh tanaman eceng gondok (Eichornia crasipes L.) terutama di daerah 

jawa. Salah satu cara pemanfaatan eceng gondok yaitu digunakan sebagai bahan 

baku dalam pembuatan pupuk organik (kompos). Hal ini karena kandungan 

senyawa kimia yang terdapat dalam tanaman eceng gondok yang masih sangat 

cukup untuk dijadikan sebagai kompos dengan baik. Tanaman eceng gondok 

(Eichornia crasipes L.) merupakan bahan organik yang dijadikan kompos 

mempunyai kualitas dalam pembuatan kompos dengan kandungan nitrogen per 

berat kering mencapai antara 2,2-2,5% dan rasio C/N adalah 20.  

Banyak petani yang sudah mengenal pupuk anorganik yang unsur haranya 

sangat tinggi namun laju pertumbuhan ekonomi sangat meningkat, hal ini 

berdampak pada kenaikan barang termasuk harga pupuk anorganik. Masalah 

seperti ini dapat diatasi dengan cara pembuatan pupuk kompos, yaitu dengan 

menggunakan tumbuhan eceng gondok sebagai bahan organik yang dibantu 

dengan cairan rumen sapi sebagai bioaktivator. Fungsi dari bioaktivator ini adalah 

untuk mempercepat proses dekomposisi atau pada saat proses pengomposan itu 

terjadi serta dapat meningkatkan kualitas bahan. Pemanfaatan limbah cairan 

rumen sapi lebih bernilai besar bila digunakan untuk membantu mendegradasi 

bahan organik secara anaerob.  

Menurut Arora (1989), konsentrasi yang efektif pada cairan rumen sapi 

yaitu mencapai sebesar 21x109 per ml. Bakteri yang terdapat dalam rumen sapi 

berasal dari pakan ternak itu sendiri atau adanya kontak langsung dengan bahan 

lain yang mengandung bakteri. Dalam rumen bakteri itu beradaptasi dan 
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berinteraksi untuk hidup dalam kondisi fisik tetap dengan pH 5,5-7,0 dan dalam 

keadaan anaerob yaitu dengan adanya oksigen namun hanya sedikit, suhu 

maksimal adalah 30-400C. Rumen dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan 

ternak dan sumber mikroba karena mengandung karbohidrat, serat kasar, dan 

protein kasar, adanya protein menunjukkan adanya mikroba yang berpotensi 

memperbaiki kualitas pakan. 

Cairan rumen sapi memiliki kondisi penting dalam proses pencernaan agar 

dapat berjalan secara optimal. Hal ini tidak akan lepas dari peran mikroba yang 

sangat membantu dalam proses pencernaan dan penyediaan zat makanan serta 

energi bagi ruminansia. Di dalam cairan rumen terdapat mikroorganisme yang 

dapat membantu dalam penguraian yaitu bakteri, fungi, dan protozoa. Sesuai hasil 

survei, ketersediaan cairan rumen sapi sangatlah begitu banyak, apabila setiap 

harinya memotong sapi sebanyak 5 ekor maka cairan rumen sapi dalam 5 ekor 

sebanyak 155 liter. Jumlah cairan rumen sapi yang dihasilkan mencapai 31 liter 

per ekor. Menurut Suwahyono (2015) jika ternak sapi dewasa dapat memproduksi 

kotoran mencapai rata-rata 3 kg/hari. 

Berkembangnya dalam bidang pertanian, berarti semua yang berhubungan 

dengan pertanian akan meningkat kebutuhannya. Namun, kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh para petani tidak seimbang, misalnya pupuk. Ketersediaan pupuk 

yang belum mencukupi, bahkan harga pupuk kimia (pupuk anorganik) harganya 

sudah melambung tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi salah satu masalah 

tersebut dengan cara meningkatkan penggunaan pupuk organik (kompos). Dengan 

demikian, kebutuhan pupuk organik bagi petani akan semakin meningkat hal ini 
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harus diimbangi dengan ketersediaanya yang akan lebih terjamin akan kebutuhan 

petani.  

Kompos merupakan hasil fermentasi atau dekomposisi dari bahan-bahan 

organik seperti tumbuhan, hewan, atau limbah organik lainnya dimana 

didalamnya memiliki interaksi antara organisme yang bekerja didalamnya. 

Kegunaan dari kompos adalah untuk memperbaiki struktur tanah dan 

meningkatkan bahan organik tanah (Indriani, 2011). Teknik dalam pengolahan 

kompos tidaklah sulit dengan cara mencampurkan semua limbah dan dibantu 

dengan bakteri pengurai yaitu mikroba yang dapat membantu dalam proses 

pengomposan. Selama proses pengomposan, terjadi perubahan-perubahan unsur 

kimia, seperti (1) penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang dapat 

diserap tanaman, (2) proses menurunkan C/N bahan organik sehingga sama 

dengan C/N tanah (Salim, 2013). 

Permasalahan ini berkaitan dengan konsep biologi yang diajarkan kepada 

siswa sekolah menengah atas (SMA) kelas XII semester 2, materi bioteknologi 

salingtemas pada KD “4.10: Merencanakan dan melakukan percobaan dalam 

penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk 

dan mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan” 

pencapaian dalam materi tersebut akan dikembangkan dengan berbagai cara salah 

satunya adalah melakukan inovasi pembelajaran berupa bahan ajar. Penggunaan 

bahan ajar ini akan membantu guru dalam proses pembelajaran terutama pada 

materi bioteknologi. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang inovatif untuk 

memanfaatkan eceng gondok sebagai media kompos agar tidak menjadi limbah 
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biomassa yang memiliki daya guna terutama untuk para petani. Sesuai dengan 

latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Cairan Rumen Sapi Potong Terhadap Kualitas Kompos Eceng 

Gondok (Eichornia crasipes L.)” Sebagai Bahan Ajar Biologi Untuk SMA 

Kelas XII” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, 

maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi cairan rumen sapi 

potong terhadap kualitas kompos eceng gondok (Eichornia crasipes L.)? 

2. Berapakah konsentrasi paling efektif pada berbagai konsentrasi cairan rumen 

sapi potong terhadap kualitas kompos eceng gondok (Eichornia crasipes 

L.)? 

3. Apakah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk 

membantu siswa SMA dalam bidang bioteknologi salingtemas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mempelajari pengaruh pemberian cairan rumen sapi potong terhadap 

kualitas kompos eceng gondok (Eichornia crasipes L.) dari berbagai 

konsentrasi. 



6 

 

2. Untuk mengetahui konsentrasi yang paling efektif dari berbagai konsentrasi 

cairan rumen sapi potong terhadap kualitas kompos eceng gondok 

(Eichornia crasipes L.). 

3. Untuk memberikan pembelajaran bagi siswa dalam teknik pengomposan 

yang baik dan benar serta memanfaatkan limbah dalam bidang bioteknologi 

salingtemas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

a. Bagi masyarakat: (1) memberikan informasi kepada masyarakat terutama 

untuk para petani dalam memanfaatkan limbah cairan rumen sapi guna 

untuk dijadikan sebagai bioaktivator pembuatan kompos (2) membantu 

memanfaatkan limbah cairan rumen sapi yang berasal dari rumah potong 

hewan untuk dijadikan sebagai kompos guna meminimalisir dampak 

pencemaran lingkungan. 

b. Bagi sekolah: hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam dunia 

pendidikan terutama dijadikan sebagai bahan ajar guna dalam membantu 

siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi peneliti lain: menjadikan dasar peneliti untuk penelitian lebih lanjut 

dalam penelitian guna mengetahui pengaruh kualitas cairan rumen sapi 

sebagai bioaktivator terhadap pengolahan limbah organik. 
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2. Secara Teoritis 

Menambah wawasan dan khasanah keilmuan tentang lama pengomposan 

dengan menggunakan eceng gondok (Eichornia crasipes L.) sebagai bahan 

organik dan cairan rumen sapi dalam membuat kompos agar mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menuliskan 

batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Cairan rumen sapi potong yang diambil berasal dari rumah pemotongan 

hewan di Pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan jenis sapi potong 

Lemousine. 

2. Teknik penguraian dalam pengomposan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

secara anaerob dan menggunakan teknik keranjang takakura.  

3. Pengambilan sampel tanaman eceng gondok (Eichornia crasipes L.) berada 

di Kawasan Beji Kabupaten Bangil. 

4. Parameter yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas fisik 

(warna dan suhu), dan kualitas kimia (pH dan rasio C/N). 

5. Bahan ajar yang akan dibuat adalah berupa poster guna untuk 

mempermudah siswa dalam proses pembelajaran terutama pada materi 

bioteknologi salingtemas. 

6. Pengambilan cairan rumen sapi, setelah sapi pada tahap pemotongan dan 

mengambil cairan rumen kemudian dimasukkan ke dalam termos dalam 

suhu 350C. 
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1.6 Definisi Istilah 

Berikut ini adalah batasan istilah yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian yaitu: 

a. Cairan rumen merupakan lingkungan/kondisi yang baik untuk tumbuhnya

mikrobia. Rumen dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak dan

sumber mikroba karena mengandung karbohidrat, serat kasar, dan protein

kasar.

b. Kualitas kompos merupakan kompos yang bermutu baik artinya kompos

yang telah terdekomposisi dengan sempurna serta tidak menimbulkan efek

bagi pertumbuhan tanaman, kualitas kompos biasa diidentikkan dengan

unsur hara di dalamnya.

c. Tanaman eceng gondok (Eichornia crasipes L.) merupakan salah satu jenis

tanaman air yang mengapung. Pertumbuhannya begitu pesat sehingga

tanaman ini dapat tumbuh mencapai 1,9% per hari dengan tinggi mencapai

0,3-0,5 m (Yonanthan, 2012).

d. Kompos merupakan hasil fermentasi atau dekomposisi dari bahan-bahan

organik seperti tumbuhan, hewan, limbah organik dimana didalamnya

memiliki interaksi antara organisme yang bekerja didalamnya.

e. Bahan ajar poster merupakan media yang dapat digunakan untuk

menyampaikan suatu informasi, saran, atau ide tertentu. Sehingga, dapat

merangsang keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan isi pesan

tersebut (Sanjaya, 2008).


