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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Sampah selama ini selalu identik dengan masalah. Sampah selalu saja 

diangap sebagai benda yang tidak berguna, bahkan ada yang menganggap sampah 

adalah benda yang menjijikkan. Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan 

menimbulkan penumpukan dan akan menimbulkan masalah besar bagi manusia 

dan lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan 

penumpukan dan menimbulkan resiko penyakit, seperti diare, muntaber dan 

gangguan infeksi saluran pernafasan (Sariyanta. 2007).  

 Sistem pengolahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini 

masih tidak efektif karena hanya memindahkan sampah dari satu tempat ketempat 

lain dan mengakibatkan penumpukan sampah disuatu tempat. Sistem pengelolaan 

sampah yang digunakan pemerintah merupakan sistem pengelolaan kumpul-

angkut-buang, sistem pengelolaan seperti ini tidak mengurangi jumlah sampah 

tetapi hanya akan mengakibatkan penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA). TPA Supit Urang yang berada dikabupaten malang setiap hari 

menerima sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada disekitar 

malang mencapai 400 – 450 Ton perhari dan diperkirakan pada tahun 2017 tidak 

bisa menampung sampah lagi   (Saleh, 2012). 

 Penumpukan sampah yang terus menerus dapat menimbulkan masalah 

bagi lingkungan. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari sampah yang 

semakin banyak adalah dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat yang berada 
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disekitar TPA dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, seperti 

penurunan kualitas air sungai dan menyebabkan banjir (Walhi, 2007). Salah satu 

dampak yang ditimbukan dari penumpukan sampah adalah adanya pembentukan 

biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan 

organik oleh aktifitas mikroorganisme dalam kondisi tanpa adanya oksigen 

(Hardoyo dkk, 2014).  

 Fermentasi merupakan suatu peroses perubahan zat yang dilakukan oleh 

mikroorganisme dan menghasilkan biogas. Pembentukan biogas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain adalah lama fermentasi, bahan baku isian digester dan 

konsentrasi starter. Menurut Darisa (2014) jumlah konsentrasi dan lama 

fermentasi berpengaruh terhadap kadar metana yang terbentuk, hal ini karena  

dipengaruhi oleh bakteri yang memfermentasi dan subtrat yang difermentasi.  

 Gas metan merupakan salah satu biogas yang dihasilkan olah 

mikroooganisme. Gas metan memiliki dampak yang berbahaya bagi bumi jika 

tidak dikelola dengan baik. Gas metan beratnya lebih ringan jika dibandingkan 

dengan CO2. Gas metan apabila terlepas akan langsung menuju ke lapisan 

atmosfir bagian atas permukaan bumi. Menurut Sutedjo (2008) gas metan sangat 

berbahaya karena gas metan mempunyai daya rusak lapisan ozon (global warming 

potential, GWP) 25 kali lebih besar dari pada gas CO2.  

 Tumpukan sampah dapat dikurangi dengan adanya pengolahan yang tepat 

agar sampah dapat dimanfaatkan. Prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (3R) dapat 

mengurangi beban dalam penanganan sampah dengan mereduksi sampah baik dari 

sumber maupun di tempat pengolahan sampah. Selain mengurangi jumlah volume 
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sampah, dengan menggunakan prinsip 3R dapat menambah nilai ekonomis 

terhadap sampah itu sendiri. Salah satu prinsip pengolahan sampah yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengolah sampah menjadi energi. Sampah adalah salah 

satu bahan yang dapat menghasilakan energi yang terbarukan. Bahan organik 

berupa sampah, feces ternak, jerami, eceng gondok serta bahan lainnya dapat 

menghasilkan biogas (Surawiria, 2005).  

 Usaha penanganan sampah organik secara biologi dapat dilakukan dengan 

menggunakan aktifator mikroba. Salah satu fungsi bioaktifator adalah untuk 

mempercepat proses penguraian atau fermentasi bahan organik. Mikroba sangat 

berperan penting dalam pengelolaan lingkungan. Mikroba banyak digunakan 

dalam bidang industri, baik industri makanan, industri obat-obatan, industri 

pertambangan, dan industri yang memerlukan bakteri untuk memfermentasi dalam 

pembuatannya. MOL adalah salah satu bioaktifator yang dapat digunakan untuk 

mempercepat penguraian bahan organik. MOL merupakan hasil fermentasi dari 

bahan yang ada di lingkungan sekitar dan mudah didapatkan (Mulyono, 2015). 

 MOL dapat dibuat dengan memanfaatkan bahan disekitar tempat tinggal. 

MOL dapat dibuat dari bahan yang mengandung mikroorganisme yang ada 

disekitar tempat tinggal. MOL dapat dibuat dari kotoran hewan, buah busuk, 

rebung, bonggol pisang, sisa nasi, terasi, keong mas. Menurut Mulyono (2015), 

MOL dapat dibuat dengan mengambil sumber dari dari lingkungan yang banyak 

mengandung mikroba. MOL dapat memanfaatkan dari berbagai suber yang dapat 

menghasilakan mikroorganisme untuk memfermentasi, misalnya feces hewan, 
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rumen hewan ruminansia, buah-buahan busuk, ikan asin, terasi, keong mas dan 

rebung. 

 Feces sapi banyak mengandung mikroba yang dapat mengurai bahan 

organik, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mikroorganisme untuk 

membuat MOL. Berdasarkan hasil peneliatian Aelita (2013), feces sapi dapat 

dijadikan sebagai starter dalam pembuatan biogas dari limbah organik. Selama ini 

belum ada yang membuat dan memanfaatkan fese sapi menjadi MOL.  MOL yang 

dibuat adalah MOL limbah bayam, MOL limbah pepaya, MOL limbah rebung, 

MOL keong mas, tetapi MOL ini hanya digunakan untuk mempercepat proses 

penguraiaan (fermentasi) dalam pembuatan kompos dari limbah pengolahan 

kakao (Nappu, 2011).   

 Kota Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak lahan 

pertanian dan pasar. Kota Malang adalah daerah yang subur dan merupakan salah 

satu sentra penghasil sayuran dan buah-buhan, sehingga malang banyak memiliki 

pasar dan banyak menghasilkan sampah organik. Berdasarkan data dari Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang ada 33 pasar yang 

terdafta pada tahun 2014 (Disperindagsar, 2014).  

 Sampah yang dihasilkan dari seluruh TPS Kabupaten Malang mencapai 

400 – 450 ton/hari, dimana sekitar 69% merupakan sampah domestik yaitu dari 

perumahan atau rumah tangga, dan 31% adalah sampah nondomestik yaitu 

sampah pasar (DKP Kota Malang, 2014). Sampah pasar mengandung 60% - 70% 

sampah organik dan sampah ini belum dimanfaatkan, sehingga hal ini berpotensi 

untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan energi alternatif yaitu biogas. 
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Pemanfaatan sampah organik pasar yang digunakan sebagai bahan dalam 

pembuatan biogas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

menjaga lingkungan dan dipelajari dalam mata pelajaran biologi SMA kelas X. 

 Proses pembelajaran diperlukan sumber belajar. Sumber belajar banyak 

terdapat disekitar kehidupan siswa, namun masih belum dimanfaatkan secara 

optimal dalam proses belajar mengajar, masih banyak guru-guru yang hanya 

menggunakan buku teks sebagai satu-satunya patokan dalam mengajar termasuk 

guru-guru SMA. Disekitar kehidupan siswa banyak yang dapat dijadikan sumber 

belajar dan memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran (Nur, 

2012). 

 Pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah organik sebagai bahan untuk 

membuat biogas merupakan pengembangan meteri daur ulang limbah. Materi 

daur ulang limbah dibahas pada SMA kelas X KD 4.10 Semester Dua mata 

pelajaran biologi. Berdasarkan konsep pembelajaran daur ulang limbah dapat 

ditentukan bahwa hasil penelitian pengaruh penggunan MOL feces sapi dan lama 

fermetasi terhadap kandungan gas metan dari sampah organik pasar merupakan 

penemuan baru, cocok untuk digunakan pada pembelajaran daur ulang limbah.   

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Konsentrasi Mikroorganisme Lokal Feces Sapi dan Lama 

Fermentasi Terhadap Kandungan Gas Metan dari Sampah Organik Pasar 

(Dikebangkan Menjadi Leaflet Materi “Daur Ulang Limbah” Untuk 

Pembelajaran Siswa Biologi Kelas X).      
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi MOL feces sapi 

terhadap kandungan gas metan dari sampah organik pasar? 

b. Adakah pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan gas metan dari 

sampah organik pasar? 

c. Adakah interaksi antara perbandingan konsentrasi dan lama fermentasi 

terhadap kandungan gas metan dari sampah organik pasar? 

d. Pada konsentrasi dan lama fermentasi manakah kandungan gas metan 

tertinggi yang dihasikan dari sampah organik pasar? 

e. Bagaimanakah hasil penelitian pengaruh konsentrasi MOL feces sapi dan 

lama fermentasi terhadap kandungan gas metan dari sampah organik pasar 

dapat digunakan sebagai media leaflet untuk biologi SMA? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

a. Menganalisis adanya pengaruh pemberian berbagai konsentrasi MOL 

feces sapi terhadap kandungan gas metan dari sampah organik pasar. 

b. Menganalisis adanya pengaruk berbagai lama fermentasi terhadap 

kandungan gas metan dari sampah organik pasar. 

c. Menganalisis adanya interaksi antara konsentrasi dan lama fermentasi 

terhadap kandungan gas metan dari sampah organik pasar. 
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d. Untuk mengetahui kandungan gas metan tertinggi yang dihasikan dari 

sampah organik pasar. 

e. Untuk menganilis hasil penelitian yang dikembangkan menjadi media 

leaflet pada materi daur ulang limbah  Biologi SMA Kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menerapkan berbagai 

bidang ilmu dalam mata pelajaran biologi pada umumnya dan pengetahuan 

lingkungan pada khususnya yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat 

mengembangkan ilmu biologi secara lebih luas lagi. Menambah khasanah 

keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan tentang pemanfaatan MOL feces 

sapi sebagai aktivator dalam pembuatan biogas dari sampah organik pasar, 

sekaligus memberikan informasi mengenai pengaruh perbandingan 

konsentrasi dan lama fermentasi terhadap kandungan gas metan dari sampah 

organik pasar. 

 
2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti  

  Manfaat bagi peneliti adalah dapat digunakan sebagai dasar bagi 

peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terkait kualitas 

penggunaan MOL feces sapi dan lama fermentasi untuk menghasilkan gas 

metan terbanyak dari sampah organik lainnya. 
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b. Bagi masyarakat  

  Manfaat bagi masyarakat adalah memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam mengolah limbah organik pasar agar dapat digunakan 

sebagai bahan untuk pembuatan biogas dan limbah dari pembuatan biogas 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos agas sampah tidak semakin 

menumpuk ditempat pembuangan akhir, selain itu juga mendukung 

pemanfaatan limbah peternakan dan air cucian beras agar dapat digunakan 

dalam pengolahan limbah organik untuk mengurangi dampak buruk bagi 

lingkungan. 

c. Bagi pendidikan 

  Manfaat bagi penelitian ini adalah memberikan variasi sumber 

belajar dalam pembelajaran biologi disekolah, yaitu dapat digunakan 

dalam pembelajaran daur ulang limbah.  

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Sampah pasar organik yang digunakan adalah sampah organik yang 

diambil dari pasar dinoyo baru di Desa Merjosari Kecamatan Lowok Waru 

b. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kandungan gas metan 

yang dikasilkan dalam produksi biogas dari sampah pasar  

c. Komposisi sampah organik yang dimasukkan ke dalam digester untuk 

pembuatan biogas disesuaikan dengan komposisi sampah organik yang ada 

di pasar 
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d. Lama fermentasi yang digunakan adalah 5 dan 9 hari

1.6  Definisi Istilah 

Berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam peneitian 

ini, yaitu: 

a. Mikroorganisme lokal (MOL) merupakan mikroorganisme yang berbentuk

satu atau beberapa sel hasil fermentasi dari bahan yang ada dilingkungan

sekitar tempat tinggal dan mudah didapatkan (Mulyono, 2015).

b. Fermentasi adalah oksidasi biologis dari bahan-bahan organik yang

terkandung dalam bahan baku oleh mikroorganisme  dalam keadaan

anaerob (Hardoyo dkk, 2014).

c. Kandungan gas metan adalah jumlah gas metan yang terdapat pada suatu

ruang atau suatu tempat (Wahyuni, 2013).

d. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari limbah tanaman, sisa

feces hewan, dan feces manusia (Mulyono, 2015).

e. Pasar adalah tempat berlangsungnya jual beli (Setiawan, 2015).

f. Sumber belajar adalah segala susuatu yang ada disekitar lingkungan yang

dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar  (AECT,

1994).


