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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Limbah darah sapi merupakan limbah yang dihasilkan dari proses 

penyembelihan yang di lakukan di RPH (Rumah Pemotongan Hewan). Pada 

hasil pengamatan RPH yang berada di Kendal, limbah darah hewan 

khususnya sapi dan kambing yang dihasilkan akan langsung dibuang tanpa 

adanya pengolahan terlebih dahulu, hal ini menyebabkan pencemaran 

lingkungan di sekitar RPH khususnya air bawah tanah, karena adanya limbah 

darah dari hewan yang dibuang tanpa diolah menyebabkan tanaman enceng 

gondok semakin subur yang mengakibatkan sungai semakin dangkal. 

Menurut penelitian Sutrisman (2016), bahwa salah satu alternatif metode 

yang dapat digunakan untuk mengolah limbah darah yaitu dengan cara 

menambahkan limbah darah sapi kedalam proses vermikomposting. 

Vermikomposting merupakan metode pengomposan yang dibantu oleh 

cacing atau sebangsa larva dalam mengolah sampah. Perbandingan metode 

pengomposan yang dilakukan dengan cara sederhana kurang efektif karena 

hanya mengandalkan bakteri pengurai yang terdapat dalam tanah, berbeda hal 

dengan metode pengomposan vermikomposting karena terdapat kascing atau 

feses cacing yang dapat merangsang pertumbuhan mikroba atau bakteri 

pengurai karena kascing merupakan salah satu nutrisi bagi mikroba tanah. 

Hasil dari pengolahan limbah tersebut berupa pupuk kompos yang diolah 

melalui bantuan dari jenis cacing atau ulat yang memiliki kandungan Karbon 

(C), Nitrogen (N), Phospor (P), dan Kalium (K) yang tinggi karena adanya 

olahan dari sampah yang pada dasarnya sudah terdapat kuat kandungan C dan 

N  kemudian terdapat kascing dari hasil metabolisme cacing atau sejenis ulat 

yang mengkonsumsi sampah organik yang terdapat dalam tanah (Kaviraj, 

2003).  

Penambahan limbah darah sapi diharapkan dapat meningkatkan 

mikroorganisme yang bekerja dalam proses vermikomposting untuk 
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mempercepat penguraian limbah organik menjadi pupuk kompos dan 

menambah kualitas kandungan Kalium (K) dari pupuk kompos, karena 

kandungan dari darah yang membawa bakteri patogen dan kandungan 

kaliumnya. 

Maggot BSF merupakan larva dari lalat tentara hitam (Hermetia 

Illucens). Jangka hidup dari larva ini sebelum menjadi lalat yaitu kurang lebih 

30 hari. Maggot BFS merupakan salah satu larva yang mengkonsumsi limbah 

organik, dapat mempercepat dan menstabilisasi bahan organik melalui 

bantuan mikroorganisme aerob dan anaerob yang terdapat di saluran 

pencernaan cacing tanah. Larva ini juga dapat merubah bahan organik secara 

alami menjadi bentuk yang halus, mengandung humus yang merupakan 

nutrisi penting bagi tumbuhan. Bersama-sama mikroba tanah lainnya 

terutama bakteri, maggot ikut berperan dalam siklus biogeokimia. Maggot 

BSF memakan serasah daun dan materi tumbuhan yang mati lainnya, dengan 

demikian materi tersebut terurai dan hancur, sisa kotoran  juga di manfaatkan 

sebagai alternatif sebagai pupuk, pasalnya vermikompos mengandung zat 

anorganik dan mineral yang tinggi. Selain itu, kandungan nitrogen pada 

kascing terbilang rendah sehingga tidak mencemari lingkungan (Rizkia, 

2017). Maggot BSF efektif menjaga keseimbangan proses biogeokimia di 

dalam tanah dan mengurangi hara-hara tanah yang apabila berlebihan akan 

merugikan tanaman seperti Fe, Al, Mn, Cu dan Zn. Mikroorganisme 

menyebabkan degradasi secara biokimia bahan organik dan larva ini memiliki 

peran mengubah substrat melalui aktifitas secara  biologi. Maggot BSF 

melakukan degradasi bahan-bahan secara sempurna menjadi senyawa 

sederhana yang lebih mudah diserap makhluk hidup. Maggot BSF 

memerlukan nutrisi atau komponen yang terkandung dalam tanah untuk 

melangsungkan kehidupan dan juga untuk mengolah sampah organik yang 

butuh di fermentasi (Mahfudi, 2016). 

Ulat kandang adalah larva dari kumbang Alphitobius diaperius. Ulat 

kandang memiliki tubuh yang kecil yaitu dengan panjang maksimal 3 cm 

sebelum menjadi kumbang. Ulat kandang yang baru menetas berukuran 
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sekitar 1,5 mm dan berwarna putih. Ulat kandang  memiliki tiga pasang kaki 

dan tubuh tersegmentasi dengan bagian belakang lancip. Seiring dengan 

pertumbuhannya, kulit ulat kandang semakin mengeras dan warna kulitnya 

berubah menjadi kecoklatan. Habitat dari ulat kandang yaitu berada pada 

kotoran ternak. Pada penelitian Sutrimaman (2016) membuktikan bahwa 

larva dari kumbang yang berupa ulat dapat meningkatkan kecepatan proses 

vermikomposting yang melibatkan sampah organik sebagai bahan dasar 

pupuk organik dan limbah darah sapi sebagai peningkat bakteri dan 

kandungan dari pupuk organik. 

Limbah sayur dihasilkan dari sayuran yang sudah tidak layak konsumsi 

atau dengan kata lain sudah mengalami proses pembusukan. Limbah sayur 

dapat didapatkan didalam pasar ataupun pada rumah masyarakat umum. Pada 

umumnya sayuran mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengalami proses 

pembusukan kecuali sayuran tersebut di simpan pada lemari es atau freezer. 

Pada saat sayuran sudah mengalami pembusukan, maka sayuran tersebut 

tidak dapat diolah menjadi makanan dan akan menjadi sebuah sampah 

organik. Sampah organik dapat diurai oleh bakteri yang terkandung dalam 

tanah dan akan menghasilkan pupuk organik. Kualitas pupuk organik 

ditentukan oleh komposisi bahan dasar, karena bahan dasar pupuk tersebut 

yang mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman yang akan diolah melalui 

teknik pengomposan. Pupuk organik berbahan dasar sayuran akan 

menghasilkan pupuk kompos yang memiliki kandungan C dan N yang besar 

karena terdapat pembusukan yang melibatkan bakteri nitrogen yang akan 

menghasilkan nitrogen yang besar. Kematangan kompos ditandai dengan 

telah hancurnya bahan dasar, suhu kembali mendekati suhu udara dan 

berwarna hitam, keadaan tersebut biasanya mempunyai nisbah C/N 10-15 

(Sofian, 2006). 

Penelitian ini dilaksanakan guna memanfaatkan limbah sayur sebagai 

bahan dasar dari proses vermikomposting menjadi pupuk organik dengan 

menambahkan limbah darah sapi. Hal tersebut dikarenakan beberapa 

pertimbangan yang sudah diamati di lingkungan masyarakat yaitu diharapkan 
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dapat membuat pupuk organik secara mandiri, mengurangi pencemaran 

lingkungan dan juga dapat mengurangi produksi makanan yang terbuat dari 

bahan baku darah sapi yaitu saren sesuai dengan tafsir kitab Al-Qurthubi 

2/221 yang menyatakan bahwa darah yang mengalir hukumnya haram 

dimakan, berdasarkan firman Allah ta’ala. Para ulama pun bersepakat akan 

keharamannya. Al-Imam Al-Maliki rahimahullah mengatakan, “Para ulama 

bersepakat bahwa darah itu haram dan najis, tidak boleh dimakan dan 

dimanfaatkan”. Sesuai dengan QS Al-An’am: 145 yang artinya Katakanlah, 

“Tidaklah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali 

kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, 

karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas 

nama selain Allah.  Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia 

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.  

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan yang telah ditentukan diatas, maka penulis perlu 

menentukan pembatasan masalah agar bahasan dalam penelitian ini tidak 

meluas. Adapun batasan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian       : Maggot BSF (Hermetia illucens), ulat 

kandang (Alphitobius diaperius), limbah 

sayuran, dan limbah darah sapi 

2. Objek Penelitian         : Pupuk Organik 

3. Parameter Penelitian : pH, Kandungan Phospor, dan Kandungan 

Kalium 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas Maggot BSF (Hermetia illucens) dan Ulat Kandang 

(Alphitobius diaperius) dalam pengolahan limbah sayur menjadi pupuk 

organik dengan penambahan limbah darah sapi melalui proses 

vermikomposting? 

2. Bagaimana pH, kandungan P (Phospor), serta kandungan K (Kalium) 

pupuk organik hasil pemanfaatan Maggot BSF (Hermetia illucens)  dan 

Ulat Kandang (Alphitobius diaperius) dalam pengolahan limbah sayur 

menjadi pupuk organik dengan penambahan limbah darah sapi melalui 

proses vermikomposting? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui efektivitas Maggot BSF (Hermetia illucens) dan Ulat 

Kandang (Alphitobius diaperius) dalam pengolahan limbah sayur menjadi 

pupuk organik dengan penambahan limbah darah sapi melalui proses 

vermikomposting 

2. Dapat mengetahui pH, kandungan P (Phospor), serta kandungan K 

(Kalium) pupuk organik hasil pemanfaatan Maggot BSF (Hermetia 

illucens) dan Ulat Kandang (Alphitobius diaperius) dalam pengolahan 

limbah sayur menjadi pupuk organik dengan penambahan limbah darah 

sapi melalui proses vermikomposting 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat yang terkandung dalam penlitian ini yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui bahwa penambahan limbah darah sapi dapat 

memaksimalkan pembuatan pupuk organik melalui media cacing tanah 

dan ulat kandang 

2. Bagi Pendidikan 

Dapat memberikan pengetahuan kepada siswa tentang cara 

pengolahan limbah organik dan membantu proses pembelajaran siswa 

SMA kelaas XI pada kompetensi dasar (KD) : 3.3 Membuat pengolahan 

sampah organik sebagai bahan kebutuhan manusia. 

3. Bagi Petani 

Dapat memberikan informasi kepada petani agar dapat memanfaatkan 

Maggot BSF (Hermetia illucens) dan Ulat Kandang (Alphitobius  

diaperius) sebagai salah satu media pembuatan pupuk organik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


