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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen 

yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Manusia menggunakan serat 

dalam banyak hal yaitu untuk membuat tali, kain, benang atau kertas. Berdasarkan 

sumbernya serat dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu serat alam dan serat 

sintetis (Noerati, 2013). 

Serat alam merupakan salah satu potensi bahan baku tekstil yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia. Potensi ini dapat berkembang dengan baik apabila ada 

usaha untuk terus berinovasi dan berkreasi. Serat alam sebagai bahan baku tekstil 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan serat sintetis. Sebagai komponen 

penguat di dalam material komposit, serat alam mempunyai keunggulan antara 

lain sifatnya yang dapat diperbarui, dapat didaur ulang serta dapat terbiodegradasi 

di lingkungan (Zimmermann et al. 2004). Selain itu, serat alam mempunyai sifat 

mekanik yang baik dan lebih murah jika dibandingkan dengan serat sintetis. 

Serat alam telah banyak digunakan sebagai bahan baku tekstil di 

Indonesia, bahkan negara luarpun juga telah memanfaatkan serat alam ini. 

Kegunaan serat alam tidak hanya sebagai bahan baku tekstil, serat alam juga dapat 

dimanfaatkan dalam bidang industri, misalnya sebagai bahan peredam suara, 

isolator panas, dan pengisi logam pintu kereta api. Serat alam dapat diperoleh dari 

berbagai macam tanaman seperti rumput gajah, alang-alang air dan pisang raja, 

yang bisa digunakan untuk memperkuat beton bangunan (Balaguru dan Shah, 

1992). Penggunaan serat alam sebagai pengganti serat sintetis merupakan salah 

satu langkah bijak dalam meningkatkan nilai ekonomis serat alam mengingat 

keterbatasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah  satu sumber 

serat alam yang dapat dimanfaatkan adalah serat dari pelepah tanaman salak. 

Tanaman salak (Salaca edulis) tumbuh subur di berbagai wilayah  

Indonesia. Salak merupakan salah satu jenis buah yang diminati masyarakat 
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Indonesia, sehingga banyak petani yang membudidayakan jenis tanaman ini. 

Pemanfaatan tanaman salak selama ini hanya terfokus pada buahnya saja, 

sedangkan untuk pelepah dan daunnya belum termanfaatkan secara baik. Buah 

salak dipanen dengan cara memotong sebagian dari pelepah daun dengan 

menggunakan parang atau gergaji kemudian baru diambil buahnya. Pelepah 

tanaman salak yang telah dipotong dianggap masyarakat sebagai limbah dan 

belum termanfaatkan, sehingga apabila dibuang ke sungai akan merusak 

lingkungan dan menurunkan fungsi sungai sebagai saluran air.  

Menurut informasi dari Ketua Asosiasi petani salak di Sleman 

Yogyakarta, bahwa dalam satu tahun tanaman salak dilakukan pemotongan 

pelepah salak sebanyak dua kali setiap sebelum proses pemanenan. Dalam satu 

rumpun tanaman salak produktif setiap tahunnya mampu menghasilkan potongan 

pelepah salak kurang lebih sekitar 24 buah. Apabila dikalkulasikan dengan jumlah 

tanaman salak yang ada, maka dalam satu tahun pelepah salak yang belum 

termanfaatkan sekitar ± 23.000 truk. Serat pelepah tanaman salak memiliki 

potensi yang cukup menjanjikan jika diproses dan diolah secara benar. 

Tahapan pengolahan serat alam (serat kenaf) untuk digunakan sebagai 

bahan karung atau material campuran pembuatan komposit meliputi proses 

pemanenan, perendaman serat, pencucian serat, pengeringan serat, serta sortasi 

dan pengebalan serat (Balittas, 2011). Salah satu kendala klinis dalam 

pengembangkan serat pelepah tanaman salak adalah proses perendaman yang 

begitu banyak memakan waktu yaitu kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Upaya yang 

dilakukan para petani serat (serat kenaf) untuk mempersingkat waktu perendaman 

yaitu dengan menambahkan urea kedalam rendaman (Balittas, 2011).  

Pemisahan serat secara kimiawi yaitu dengan menggunakan senyawa 

asam maupun basa yang berfungsi untuk mendegradasi materi-materi organik 

pengikat serat di dalam suatu tanaman. Teknik ini menghasilkan serat kurang 

bagus dan residu kimiawi yang dihasilkan selama proses retting menimbulkan 

polusi, sehingga dianggap tidak ramah lingkungan (Rahayu, 2011). Dalam 

penelitian ini proses retting pelepah tanaman salak akan dipercepat dengan 
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penambahan cairan rumen sapi dan cairan rumen kambing yang mengandung 

bakteri selulolitik dan bakteri lignolitik. 

Bakteri selulolitik adalah golongan bakteri yang mampu mencerna atau 

merombak selulosa. Sedangkan bakteri lignolitik adalah bakteri yang mampu 

mencerna atau merombak lignin. Rahayu (2011) menyatakan bahwa bakteri yang 

sangat berpotensi di dalam proses retting (tanaman kenaf) adalah bakteri yang 

memiliki multipotensi sebagai selulolitik, pektinolitik dan lignolitik. Bakteri 

lignoselulolitik diyakini terdapat didalam saluran pencernaan ternak Ruminansia 

(Peres et al., 2002), seperti sapi dan kambing. 

Sapi dan kambing termasuk jenis hewan ruminansia atau pemamah biak, 

sehingga di dalam saluran pencernaanya (khususnya bagian rumen) terdapat 

bakteri selulolitik dan bakteri lignolitik yang digunakan untuk mendegradasi 

selulosa dan lignin. Peres (2002) menyatakan bahwa enzim perombak lignin 

dihasilkan oleh aktinobakteria dari genus Streptomyces. Walaupun proses 

biodegradasi lignin umumnya terjadi secara aerob, namun beberapa peneliti telah 

melaporkan bahwa mikroba anaerob dalam rumen dipercaya dapat merombak 

lignin. 

Berdasarkan penelitian Sunvold (1995) tentang fermentasi secara in vitro 

pada substrat cellulose, beet pulp, citrus pulp dan citrus pectin menggunakan 

feces dari kucing, anjing, kuda, manusia, babi dan cairan rumen hewan ternak 

diperoleh hasil bahwa cairan rumen hewan ternak (sapi) paling cepat dalam 

mendegradasi substrat. Kecepatan proses degradasi substrat yang paling rendah 

yaitu dengan menggunakan feces kuda. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas tidak 

menutup kemungkinan bahwa penambahan cairan rumen sapi dan cairan rumen 

kambing dapat mempengaruhi waktu proses perendaman pelepah tanaman salak. 

Untuk membuktikan hal tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penambahan Cairan Rumen Sapi dan Kambing pada Proses 

Perendaman Pelepah Tanaman Salak Terhadap Waktu Pelepasan Serat (retting)”.  
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Cairan rumen sapi dan cairan rumen kambing untuk proses perendaman 

pelepah tanaman salak. 

2. Obyek penelitian 

Objek penelitiannya adalah pemisahan serat dari pelepah tanaman salak. 

3. Parameter 

Waktu retting pelepah tanaman salak (data primer), pH rendaman, warna serat 

(data sekunder). 

 

C. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan cairan rumen sapi dan kambing pada proses 

perendaman pelepah tanaman salak terhadap waktu pelepasan serat (retting)? 

 

D. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

cairan rumen sapi dan kambing pada proses perendaman pelepah tanaman salak 

terhadap waktu pelepasan serat (retting). 

 

E. Manfaat  

1. Bagi Penulis 

a. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana cara 

memperoleh atau mengolah serat dari limbah pelepah tanaman salak. 

b. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh penambahan 

cairan rumen sapi dan kambing pada proses perendaman pelepah tanaman 

salak terhadap waktu pelepasan serat (retting). 

2. Bagi Pembaca 

a. Dapat memberikan pengetahuan tentang cara memanfaatkan limbah pelepah 

tanaman salak menjadi serat yang bernilai ekonomis tinggi. 
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b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh penambahan cairan 

rumen sapi dan kambing pada proses perendaman pelepah tanaman salak 

terhadap waktu pelepasan serat (retting). 

c. Memberikan inspirasi kepada pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan 

mengenai analisis kekuatan tarik serat pelepah tanaman salak yang telah 

dihasilkan. 

 


