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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Limbah ternak merupakan hasil sisa buangan dari suatu kegiatan usaha 

peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, dan 

sebagainya.Semakin berkembangnya usaha peternakan, limbah yang dihasilkan 

semakin meningkat. Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari 

species ternak, besar usaha, tipe usaha dan lantai kandang. Kotoran sapi yang 

terdiri dari feces dan urine merupakan limbah ternak yang terbanyak dihasilkan 

dan sebagian besar manure dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti sapi, kerbau 

kambing, dan domba. Limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan 

dari suatu kegiatan usaha peternakan baik berupa limbah padat dan cairan, gas, 

maupun sisa pakan.Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk 

padatan atau dalam fase padat (kotoran ternak, ternak yang mati, atau isi perut dari 

pemotongan ternak).Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau 

dalam fase cairan (air seni atau urine, air dari pencucian alat-alat). Menurut Rendy 

Malik, (2014) limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas atau dalam fase gas. 

Salah satu hasil pengolahan dari limbah ternak adalah biogas. Biogas 

merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari 

bahan-bahan organik termasuk di antaranya; kotoran manusia dan hewan, limbah 

domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang 

biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah 

metana dan karbon dioksida.Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitas_anaerobik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Metana
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida


2 
 

kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Nilai kalori dari 1 meter kubik 

Biogas sekitar 6.000 watt jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel. 

Biogas juga sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah 

lingkungan pengganti minyak tanah, LPG, butana, batu bara, maupun bahan-

bahan lain yang berasal dari fosil. 

Salah satu hasil proses fermentasi anaerob pada instalasi biogas adalah 

terbentuknya limbah cair berbentuk Slurry. Slurry mengalami penurunan COD 

sebesar 90% dari kondisi bahan awal dan perbandingan BOD/COD slurry sebesar 

0,37. Nilai ini lebih kecil dari perbandingan BOD/COD limbah cair sebesar 0,5. 

Slurry juga mengandung lebih sedikit bakteri pathogen sehingga aman untuk 

digunakan sebagai pupuk (Widodo dkk, 2007 dalam Prariesta dan Winata 

2009).Slurry dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya dengan diolah menjadi pupuk 

organik cair. Menurut Suzuki et al (2001) dalam Oman (2003), sludge yang 

berasal dari biogas (slurry) sangat baik untuk dijadikan pupuk karena 

mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti P, 

Mg, Ca, K, Cu dan Zn. Kandungan unsur hara dalam limbah (slurry ) hasil 

pembuatan biogas terbilang lengkap meskipun  jumlahnya sedikit. 

Permasalahan yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah limbah 

hasil ternak yang masih bisa di olah menjadi produk yang bermanfaat. Limbah 

ternak dibuang dialiran sungai, di selokan samping jalan, dan di biarkan 

dipembuangan limbah kotoran samping kandang ternak, sehingga terjadi 

pencemaran udara yang membuat bau kurang sedap didaerah tersebut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
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Solusi yang diharapkan masyarakat mampu mengolah limbah ternak 

menjadi produk yang bermanfaat. Limbah diolah menjadi biogas, dan hasil akhir 

dari pengolahan biogas adalah slurry.Sludge yang berasal dari biogas (slurry) 

sangat baik untuk dijadikan pupuk tanaman karena dapat meningkatkan produksi 

tanaman, sehingga petani termotivasi untuk menggunakan pupuk slurryuntuk 

mensejahterakan ekonomi petani. Definisi motivasi adalah sebuah dorongan atau 

alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu.Motivasi adalah hal-

hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat 

yang menimbulkan suatu dorongan.Menurut Thoha (2004:206) mengatakan 

bahwa perilaku manusia itu hakekatnya adalah berorientasi pada tujuan dengan 

kata lain bahwa perilaku seseorang itu pada umumnya di rangsang oleh keinginan 

untuk mencapai beberapa tujuan. Menurut Adair (2007 : 192) motivasi adalah apa 

yang membuat orang melakukan sesuatu, tetapi arti yang lebih penting dari kata 

ini adalah bahwa motivasi adalah apa yang membuat orang benar-benar berusaha 

dan mengeluarkan energi demi apa yang mereka lakukan. Definisi yang sederhana 

dari kata ‘motivasi’ mungkin "membuat orang mengerjakan apa yang harus 

dikerjakan dengan rela dan baik".  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Mengapa petani menggunakan slurry dalam usahatani kentang? 

2. Bagaimana penggunaan slurry limbah ternak sapi perah dalam usahatani 

kentang? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui deskripsi petani dalam penggunaan slurry dalam usahatani 

kentang 

2. Mengetahui penggunaan slurry limbah ternak sapi perah dalam usahatani 

kentang 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan informasi bagi petani kentang di Desa Sidodadi untuk lebih 

meningkatkan hasil produksi. 

2. Sebagai acuan untuk menentukan dan membuat kebijakan bagi 

pemerintah. 

3. Sebagai informasi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan Istilah dibuat dengan tujuan agar permasalahan yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan oleh peneliti. Batasan istilah pada 

penelitian ini sebagai betikut : 

1. Motivasi merupakan suatu keingian kuat dari dalam diri seorang manusia 

untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik untuk meningkatkan 

produksi atau keuntungan dari suatu kegiatan yang dijalankan.  

2. Slurry merupakan limbah dari ternak sapi perah yang berbentuk padat dan 

cair yang bermanfaat sebagai pupuk tanaman  (Kg) 
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3. Kotoran ternak merupakan limbah dari hewan ternak yang berupa feces,

urine dan daun atau batang rumput pakan ternak ( Kg )

4. Bio-slurry merupakan produk akhir pengolahan limbah berbahan kotoran

sapi yang berbentuk padat dan cair yang sangat bermanfaat sebagai

sumber nutrisi untuk tanaman (Kg dan lt)

5. Usahatani kentang merupakan suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana

produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut

komoditas kentang.


