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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di lingkungan 

sekitar, setiap tahunnya jumlah penduduk semakin bertambah dan berbanding lurus 

dengan apa yang dikonsumsinya. Data menyebutkan pada tahun 2018 jumlah 

penduduk Kota Malang mencapai 866.188 jiwa, setiap tahunnya Kota Malang 

mengalami pertumbuhan 1,56%/tahun (Barenlitbanng, 2018). Penduduk Kota 

Malang setiap harinya menghasilkan 650 ton sampah, dan sekitar 500 ton masuk ke 

dalam TPA (DLH Kota Malang 2018). Penduduk Kota Malang menghasilkan 

61,50% sampah Basah/Organik atau 405,41ton/hari, sedangkan 38,50% atau 

253,79ton/hari sisanya adalah sampah kering/anorganik (DKP Kota Malang, 2013). 

Pengelolaan sampah hingga tahapan akhir yang ada di Kota Malang tepatnya pada 

TPA Supit Urang telah mencapai 96,25% (Barenlitbang, 2018). 

 Sampah yang menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia 

sebenarnya mampunyai beberapa manfaat, salah satu manfaat dari banyaknya 

sampah terutama sampah organik adalah sampah dapat diolah menjadi pupuk. Akan 

tetapi dalam pembuatan pupuk berbahan dasar sampah organik tidaklah mudah, 

dibutuhkan bahan yang banyak dan juga waktu yang cukup lama. Salah satu cara 

yang dapat digunakan adalah melakukan fermentasi sampah organik. Akan tetapi 

dalam proses fermentasi bahan organik, ada beberapa bahan organik yang sulit 

untuk terurai, hal ini semakin memperlama proses fermentasi bahan organik untuk 

dapat digunakan sebagai pupuk, pestisida atau yang lainnya.  
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Oleh karena itu fermentasi banyak dibuat dengan menggunakan 

pempercepat proses fermentasi, salah satunya adalah penggunaan bakteri dalam 

proses fermentasinya. Akan tetapi untuk memperoleh bakteri yang mampu 

membantu proses dekomposisi bahan organik yang sulit untuk terurai dalam proses 

fermentasi, cukup sulit untuk didapatkan. Bakteri-bakteri yang biasanya dijual 

dipasaran hanya mampu mengurai bahan organik yang mudah terurai, sehingga 

untuk mengurai bahan organik yang sulit teruai akan memakan waktu yang cukup 

lama. 

 Bakteri dapat diperoleh dengan melakukan isolasi dari berbagai tempat, 

salah satunya adalah tanah. Bahan-bahan organik yang digunakan sebagai pupuk 

biasanya adalah sayuran busuk, jerami, kayu, tanaman busuk dan masih banyak 

lagi. Salah satu lokasi yang terdapat banyak bahan organik yang dapat digunakan 

sebagai pupuk adalah TPAS (Tempat Pembuangan Akhis Sampah), di TPAS 

sampah biasanya ada dalam TPAS selama bertahun-tahun sehingga sebagian telah 

tertimbun di dalam tanah. Tanah merupakan salah satu tempat untuk bisa 

mendapatkan bakteri, sehingga tanah yang ada di TPAS terdapat bakteri yang telah 

beradaptasi dengan lingkungan. Bakteri yang terdapat di TPAS yang telah 

beradaptasi dengan lingkunngan TPAS kemungkinan adalah bakteri yang dapat 

mengurai berbagai bahan organik yang salah satunya adalah bahan organik untuk 

pembuatan pupuk organik. Bakteri dari TPAS yang berbeda pun juga mampunyai 

kemungkinan dapat mengurai bahan organik, akan tetapi dengan kemampuan yang 

berbeda. Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk menguji kemampuan bakteri 
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yang ada pada berbagai TPAS untuk mengurai berbagai bahan organik seperti 

selulosa, lignin dan kitosan secara uji laboratorium. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana karakter isolat bakteri yang diisolasi dari tanah TPAS? 

2.  Bagaimana kemampuan isolat bakteri dalam mendekomposisi beberapa sumber   

 karbon? 

3. Apakah bakteri yang telah diisolasi juga berkemampuan untuk mensintesis 

fitohormon, sehingga berpotensi sebagai biofertilizer? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Mengkarakterisasi isolat bakteri dari tanah TPAS. 

2.  Mengetahui kemampuan isolat bakteri dari tanah TPAS dalam mendekomposisi  

beberapa sumber karbon. 

3. Mengetahui kemampuan isolat bakteri dari tanah TPAS dalam mensintesis  

 fitohormon untuk digunakan sebagai biofertilizer. 

1.4 Hipotesis 

1. Adanya perbedaan karakter pada isolat bakteri baik secara makroskopis dan 

mikroskopis. 

2. Masing-masing isolat bakteri mampunyai kemampuan yang berbeda untuk 

mendekomposisi sumber karbon. 

3. Masing-masing isolat bakteri mampunyai kemampuan yang berbeda untuk 

mensintesis fitohomon. 

 


