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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hasil Panen kubis Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal 

Hortikultura pada tahun 2012-2016 terjadi peningkatan dengan data Tahun 2012, 

64.277 ha, tahun 2013 65.248 ha,  tahun 2014 63.116 ha, tahun 2015 64.625 ha, 

tahun 2016 71.934 ha. Pembuatan energi alternatif biogas dapat menggunakan 

sampah sayuran sebagai bahan dasarnya. Sampah buangan yang paling banyak 

ditemui adalah kangkung, ubi jalar, bayam, kubis, sawi, bayam, daun ubi jalar, 

kacang panjang dan brokoli (Wahyuni, 2017). 

Data tersebut sejalan dengan hasil observasi dan wawancara pada bulan 

Januari tahun 2018 sebagian petani di Pujon mengemukakan bahwa setiap kali 

panen kubis yang melipah. Hasil panen tersebut dijual kepada tengkula dan 

penumpukan sisa penjualan yang dibiarkan. Pemanfaatan yang kurang 

menyebabkan bau yang tidak sedap di sekitar desa Matung Pujon. Bahan organik 

yang memiliki potensi dalam pembuatan biogas salah satu yakni kubis. Kubis 

memiliki ciri bentuk krop, memiliki kandungan  air > 90% sehingga mudah 

mengalami pembusukan (Saenab, 2010). Kandungan kubis mentah dalam 100 gram 

adalah sebagai berikut: kalori 25 kal, protein 1,7 g, lemak 0,2 g, karbohidrat 5,3 g, 

kalsium 64 mg, fosfor 26 mg, Fe 0,7 mg, Na 8 mg, niasin 0,3 mg, serat 0,9 g, abu 

0,7 g, vitamin A 75 Sl, vitamin Bl 0,1 mg, Vitamin C 62 mg dan air 9l-93% 

(Wahyuni, 2017). 

Berdasarkan kandungan zat kimia, kubis merupakan bahan organik yang 

sangat dibutuhkan sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme. 
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Usaha Penanganan hasil panen kubis yang melimpah diolah secara biologi dengan 

energi terbaharukan yaitu biogas, pembuatan biogas dapat dilakukan dengan 

menggunakan aktifator mikroba. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengkonversi bahan-bahan organik tersebut menjadi biogas sebagai bahan 

bakar alternatif (Khaidir, 2015). 

Biogas merupakan salah satu dari banyak macam sumber-sumber energi 

terbarukan, karena energi biogas dapat diperoleh dari air buangan rumah tangga, 

kotoran cair dari peternakan ayam, sapi, babi, sampah organik dari pasar, industri 

makanan dan limbah buangan lainnya (Romadhoni & Wesen, 2014). Kandungan 

biogas merupakan gas metan yang dapat dihasilkan oleh bahan organik, gas metan 

merupakan gas yang yang dapat menimbulkan kerusakan ozon selain 

karbondioksida. Gas metan mempunyai kontribusi 15% terhadap proses pemanasan 

global (Sutedjo, dalam Fitriantanto,  2016). 

Tanaman pisang memiliki banyak manfaat terutama buah yang banyak 

dikonsumsi masyarakat, sedangkan bagian tanaman pisang yang lain, yaitu jantung, 

batang, kulit buah, dan bonggol jarang dimanfaatkan dan dibuang begitu saja 

menjadi limbah pisang.  Bonggol pisang merupakan bagian bawah batang pisang 

yang umumnya tidak dimanfaatkan setelah proses panen pisang. Bonggol pisang 

mempunyai kandungan pati 45,4% dan kadar protein 4,35% (Kesumaningwati, 

2015). Kandungan gizi yang dimiliki bonggol pisang,  bagian luar maupun bagian 

dalam bonggol pisang juga terdapat mikrobia pengurai (Suhastyo, 2011).  

Pembentukan dekomposer salah satu faktor yang mempengaruhi yakni lama 

fermentasi, lama fermentasi mengakibatkan banyaknya mikroorganisme yang 

tumbuh. Menurut Fardiaz dalam Ariani (2011) lama fermentasi yang singkat 
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mengakibatkan terbatasnya kesempatan dari mikroorganisme untuk terus 

berkembang, sehingga komponen substrat yang dapat dirombak menjadi massa sel 

juga akan sedikit tetapi dengan waktu yang lebih lama berarti memberi kesempatan 

bagi mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Mikroba dalam 

pemanfaat hal tersebut menggunakan Mikroorganisme Lokal (MOL) yang 

bahannya dapat berasal dari berbagai sumber daya alam yang tersedia di sekitar 

kita. MOL mengandung unsur hara makro dan mikro dan juga mengandung 

mikroba yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang 

pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama penyakit tanaman (Zuchrotus.S, 

2016). 

Jenis mikroorganisme telah teridentifikasi  yang terdapat  pada MOL 

bonggol pisang antara lain Bacillus sp., Aeromonas sp., Aspergillus nigger, 

Azospirillium, Azotobacter, dan mikroba selulolitik. Mikroba tersebut yang bekerja 

sebagai dekomposer bahan organik yang akan mengurai bahan organik 

(Kesumaningwati, 2015). 

Pengolahan dan pemanfaatan MOL dari bonggol pisang dan kubis 

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel 

mikrooganisme pada proses pembuatan biogas. Pemanfaatan kubis yang diambil 

dari pasca panen hasil petani Indonesia merupakan  hal yang penting dalam upaya 

peningkatan ekonomi kreatif berwawasan kearifan lokal dan dipelajari dalam  K.D 

4.10 Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang 

limbah dan upaya pelestarian pada mata pelajaran Biologi SMA kelas X. Proses 

kegiatan belajar mengajar dibutuhkan sumber belajar (learning resources), sumber 

belajar adalah adalah segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan belajar 
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yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar 

(Amalia, 2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Konsentrasi Mikroorganisme Lokal (MOL) dan Lama 

Fermentasi Cairan Bonggol Pisang (Musa paradisiaca) Terhadap Kandungan 

Gas Metan dari Kubis (Brassica oleracea L.) (Dimanfaatkan Sebagai Sumber 

Belajar Biologi ). 

1.2.Rumusan Masalah  

Permasalahan-permasalahan di atas, maka peniliti merumuskan masalah 

sebagai berikut.  

1. Adakah perbedaan konsentrasi MOL bonggol pisang terhadap kandungan gas 

metan dari kubis ?  

2. Adakah perbedaan lama fermentasi MOL bonggol pisang terhadap kandungan 

gas metan dari kubis? 

3. Adakah interaksi antara jumlah konsentrasi dan lama fermentasi MOL bonggol 

Pisang terhadap kandungan metan dari kubis? 

4. Bagaimana hasil peneltian pengaruh konsentrasi MOL bonggol pisang terhadap 

kandungan gas metan dari kubis dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar? 
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1.3.Tujuan Penelitian  

Adapun tujaun penelitian ini berdasarkan masalahnya adalah sebagai berikut.  

1. Mengetahui adanya perbedaan berbagai konsentrasi MOL bonggol pisang terhadap 

kandungan gas metan dari kubis. 

2. Mengetahui adanya perbedaan lama fermentasi MOL bonggol pisang terhadap kandungan 

gas metan dari kubis. 

3. Mengetahui interaksi antara jumlah konsentrasi dan lama fermentasi MOL bonggol pisang 

terhadap kandungan metan dari kubis. 

4. Untuk menganalisis hasil penelitian yang dimanfaatkan menjadi sumber belajar Biologi. 

1.4.Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teori 

Mengetahui pemanfaatan bonggol pisang sebagai MOL. Menambah pemanfaatan hasil 

panen kubis sebagai sumber energi pembaharuan yang berupa biogas. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti dapat digunakan sebagai dasar bagi peniliti lain untuk melakukan 

penelitian lanjutan terkait kualitas penggunaan MOL bonggol pisang dan lama fermentasi 

untuk menhasilkan gas metan terbanyak dari bahan kubis. 

 

 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi terhadap masyarakatdalam mengelolah  bonggol pisang agar 

dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan biogas dan dapat memanfaatkan hasil 

pertanian sebagai energi alternatif.  
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c. Bagi Pendidikan  

Manfaat bagi pendidikan memebrikan variasi sumber belajar dalam pembelajaran 

biologi disekolah. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran yang luas dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan 

dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Bonggol pisang yang diperoleh dari Kabupaten Malang Jawa Timur. 

b. Bagian bonggol yang digunakan merupakan bagian luar dan dalam. 

c. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kandungan gas metan yang dihasilkan 

dari fermentasi MOL bonggol pisang dari kubis. 

d. Kubis yang digunakan adalah kubis yang berwarna putih yang didapatkan dari desa Matung, 

Pujon Malang. 

1.5.Definisi Istilah  

Berikut merupakan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Mikroorgaisme Lokal bonggol pisang (MOL) merupakan larutan yang mengandung 

mikroba pengurai bahan organik jenis mikroba yang telah teridentifikasi pada MOL bonggol 

pisang antara lain Bacillus sp, Aeromonas sp, dan Aspergillus nigger yang berpotensi 

sebagai perombak bahan organik. (Handayani, Yunus, & Susilowati, 2015) 

b. Lama Fermentasi merupakan waktu disimilasi anaerob senyawa senyawa organik yang 

disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme (Lina, 2008). 

c. Gas Metan merupakan emisi gas rumah kaca yang mempunyai daya rusak lapisan ozon 

(global waring potential) 25 kali lebih besar dari pada karbondioksida (Fitriantanto, 2016). 

d. Bonggol pisang merupakan batang semu yang bagian bawahnya merupakan umbi batang, 

dan bagian atas yang berupa batang dibentuk oleh upih daunya yang memanjang dan saling 

menutupi (Suprihatin, 2011). 
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e. Kubis adalah  tanaman sayur yang termasuk ke dalam famili brassicaceae berupa tumbuhan 

berbatang lunak dan memiliki ciri khas membentuk krop (Widarti,dkk 2015). 

f. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik dengan 

bantuan bakteri anaerob pada lingkungan tanpa oksigen bebas. Energi gas bio didominasi 

gas metan (55% - 75%), karbondioksida (25% - 45%) dan beberapa gas lain dalam jumlah 

lebih kecil (Sutrisno, 2010) 

g. Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang 

dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan 

kualitas belajarnya (Ramli, 2012). 

 


