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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Limbah merupakan sampah sisa produksi yang mengandung bahan – 

bahan yang dapat menimbulkan polusi dan dapat menganggu kesehatan. Pada 

umumnya sebagian orang mengatakan bahwa sampah adalah  bahan yang 

tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan kembali yang harus segera 

dibuang. Jika pembuangan dilakukan secara terus menerus maka akan 

menimbulkan penumpukan sampah. Penumpukan sampah inilah yang dapat 

menimbulkan penyakit dan menimbulkan polusi jika tidak segera di olah. 

Sampah bukanlah suatu hal yang harus dibuang tanpa guna, kerena dengan 

pengolahan dan pemanfaatan secara baik, maka sampah akan menjadi barang 

yang lebih berguna dari sebelumnya. Limbah atau sampah terdiri dari 2 jenis, 

yaitu limbah organik dan limbah anorganik. 

Limbah organik yang dihasilkan dari hari ke hari selalu bertambah. 

Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 220 juta,  dan produksi sampah organik 

setiap harinya sebanyak 110.000 ton atau 40.150.000 ton per tahun. Jika 

sampah sebanyak ini tidak diolah, maka akan menimbulkan banyak masalah  

terutama pencemaran lingkungan(Sofian, 2006). Kampus Universitas 

Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu lingkungan yang 

menghasilkan sampah yang banyak pada setiap harinya. Sampah yang 

dihasilkan adalah sampah organik maupun sampah anorganik. Salah satu 
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jenis sampah organik yang dihasilkan adalah sampah daun. Hasil wawancara 

Mas Opik, salah satu tukang kebun di lingkungan kampus  bahwa dihasilkan 

sampah sebanyak 20 kw pada setiap harinya. Sampah yang dihasilkan 75% 

merupakan sampah organik berupa serasah gugur daun. Serasah ini terdiri 

dari beberapa tanaman antara lain pohon beringin dan pohon glodokan tiang. 

Sampah dapat mengganggu pemandangan di lingkungan sekitar 

bahkan mengganggu kesehatan dan estetika. Sampah atau limbah yang tidak 

diolah akan  menjadi sumber polusi, dan akan menjadi sumber penyakit. 

Selain bertujuan untuk membersihkan lingkungan, pendayagunaan limbah 

serasah akan menjadi suatu yang sangat berguna dan memiliki nilai jual yang 

tinggi jika limbah di olah dengan baik dan benar.  

Serasah secara alami mengandung lignin sebesar 50 - 70%. Serasah  

memiliki nilai COD sebesar 0,73g/g. Walaupun nilai COD ini rendah, akan 

tetapi pemanfaatan serasah untuk dijadikan pupuk organik akan lebih 

menguntungkan daripada serasah daun kering dibiarkan ditimbun langsung 

dengan tanah tanpa menerapkan teknologi fermentasi yang baik(Sudrajat , R 

dan Herawati ,1992). 

Kompos merupakan salah satu pupuk organik yang memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan pupuk sintetis. Pupuk organik mempunyai berbagai  

manfaat antara lain meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kondisi 

kimia, fisika dan biologis tanah, aman bagi manusia dan lingkungan, dan 

meningkatkan produksi pertanian(Musnamar, 2003).  
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Salah satu langkah untuk mendayagunakan limbah serasah yaitu dapat 

dijadikan sebagai  pupuk organik. Produksi pupuk organik ini berbahan dasar 

limbah serasah dengan penambahan konsentrasi inokulum dari jamur pelapuk 

putih dengan cara fermentasi aerobik. Penambahan inokulum dari jamur 

pelapuk putih untuk mempercepat degradasi lignin yang terkandung di dalam 

serasah yang sulit terdegradasi secara alami.  Jamur pelapuk putih merupakan 

aktifator yang di perlukan dalam mempercepat proses pengomposan agar  

tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi kompos.  

Jamur pelapuk putih merupakan kelompok basidiomycetes yang 

paling efektif mendegradasi lignin dari kayu (Perez et al. 2002). Jamur ini 

memproduksi serangkaian enzim yang terlibat langsung dalam perombakan 

lignin, sehingga sangat membantu proses delignifikasi pada biomassa 

lignoselulosa. Referensi lain menyatakan bahwa jamur ini paling efektif 

dalam perombakan secara biologis pada bahan-bahan berlignoselulosa (Fan et 

al.1987 dalam Sun and Cheng 2002).  

 Hattaka (2005) menyatakan bahwa fungi pelapuk putih (FPP) dari 

kelas basidiomycetes merupakan organism yang bekerja efisien dan efektif 

dalam proses biodeligninifikasi. Proses biodelignifikasi ini dimulai dari FPP 

menembus dan membentuk koloni alam sel kayu lalu mengeluarkan enzim 

yang berdifusi melalui lumen dan dinding sel. Enzim yang berperan dalam 

proses degradasi yaitu enzim ekstraseluler. Ligninolitik berhubungan dengan 

produksi enzim ekstraseluler pendegradasi lignin yang dihasilkan oleh jamur 

pelapuk putih berdasarkan laju dekomposisi pada substrat uji. Dua enzim 
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yang yang dihasilkan oleh jamur pelapuk putih dan berperan dalam proses 

tersebut adalah lakase dan peroksidase (LiP dan MnP). 

Penelitin ini mengunakan inokulum jamur pelapuk putih dalam 

produksi pupuk organik. Inokulum jamur pelapuk putih diperoleh darai Balai 

Penelitian Bioteknologi Perkebunana Bogor. Hasil wawancara dengan Bapak 

Siswanto, M.Si, selaku ketua Balai Penelitian menyatakan bahwa penggunaan 

inokulum jamur pelapuk putih paling efektif dengan konsentrasi 1%. Dengan 

demikian, konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1,5% yang 

dimaksudkan diambil satu tingkat di atas konsentrasi yang paling efektif.  

Selain itu Fatriasari (2009), menyatakan bahwa perlakuan jamur 

pelapuk putih Pleurotus ostreatus dan Tremetes versicolor pada serpih bambu 

betung dalam proses pulping dengan proses soda panas terbuka memberikan 

pengaruh terhadap  bilangan kappa (kadar lignin). Semakin lamanya waktu 

inkubasi kedua jamur menyebabkan bilanagan kappa pulp bambu betung 

semakin turun. Hal ini dapat di jelaskan akibat aktivitas yang lebih intensif 

pada proses pendegradasian lignin akibat sekresi enzim lignolitik oleh jamur 

P.osteatus dan T.versicolor yang memproduksi 3 jenis enzim ligninolytik 

yaitu laccase, lignin proxidase (LiP) dan manganese peroxidase(Hosain and 

Anantharaman, 2006) 

Dengan adanya uraian diatas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan Judu ” Kualitas dan Kuantitas Kandungan Pupuk 

Organik Limbah Serasah Dengan Jamur Pelapuk Putih Secara Aerob ”. 
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B. Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah, agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian 

yang sesuai dengan judul. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian 

Subyek yang digunakan adalah pupuk organik dari limbah serasah 

kampus Universitas Muhmmadiyah Surakarta. 

2. Obyek penelitian 

Obyek yang digunakan adalah kualitas dan kuantitas pupuk 

organiklimbah serasah kampus Universitas Muhmmadiyah Surakarta. 

3. Parameter penelitian 

Parameter yang diukur adalah pengukuran kualitas kandungan pupuk 

organik sesuai standar baku mutu Menpan 2009 dan kuantitas kandungan 

pupuk organik berupa kandungan unsur makro dan mikro nutrisi.  

  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan mengenai “Bagaimana kualitas dan kuantitas kandungan pupuk 

organik limbah serasah dengan inokulum jamur pelapuk putih secara aerob?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka 

diperoleh tujuan penelitian ialah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas 
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kandungan pupuk organik limbah serasah dengan inokulum jamur pelapuk 

putih secara aerob. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, 

antara lain: 

1. Untuk  meningkatan kesejahteraan masyarakat  

2. Upaya menjaga kesehatan di lingkungan kampus Universitas 

 Muhammadiyah Surakarta. 

3. Untuk pengembangan materi ajar di kampus Universitas Muhammadiyah 

 Surakarta.  

4. Memberi informasi kepada masyarakat dalam melakukan pengolahan 

 limbah sampah organik serasah. 

5. Memberikan pengetahuan tentang cara pengolahan sampah agar lebih 

 berdaya guna. 

6. Menambah wacana keilmuan tentang pembuatan pupuk dari bahan limbah 

 organik (serasah). 

7. Memberikan solusi pada permasalahan sulitnya degradasi limbah yang 

mempunyai kandungan lignin yang tinggi. 

 


