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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kegiatan peternakan mengalami 

peningkatan pesat seiring dengan tingginya tingkat 

kesadaran gizi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan 

usaha peternakan juga membawa faktor negatif 

terjadinya pemanasan gobal sebagaimana laporan Food 

and Agriculture Organization (FAO) (2006) bahwa 

sektor peternakan adalah penyumbang utama pemanasan 

global sebesar 18% dan lebih tinggi dibandingkan sektor 

transportasi yang hanya menyumbang sekitar 13,1%. 

Salah satu sub-sektor peternakan yang potensial 

dikembangkan, tetapi tidak dapat dilepaskan dari dampak 

negatif akibat feses atau kotoran yang diproduksi adalah 

peternakan sapi perah. Produksi feses sapi dalam bentuk 

segar dapat mencapai 23,6 kg per ekor per hari atau 7 kg 

feses kering dan mencapai 4-6 ton per tahun (Prihandini 

dan Purwanto, 2007; Yadav, Gupta and Garg,  2013; 

Budiyanto, 2011). Produksi feses yang tinggi ditunjang 

dengan banyaknya jumlah ternak meningkatkan resiko 

polusi bagi lingkungan karena umumnya kotoran hanya 

ditumpuk di sebelah kandang atau dibiarkan menumpuk 

di dalam kolam penampungan tanpa diberi perlakuan.  

Polusi udara akibat bau dapat terjadi karena 

kandungan nutrisi pada feses bertansformasi menjadi 

bentuk yang tidak dapat digunakan melalui volatilisasi 

atau penguapan akibat paparan sinar matahari seperti 
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amoniak (NH3) dan dihidrogen sulfida (H2S). Feses 

dalam bentuk kering akan pula berubah menjadi debu 

sehingga mengganggu kesegaran udara di sekitarnya. 

Proses leaching (pencucian) oleh air hujan akan 

meningkatkan resiko penyebaran mikroorganisme 

patogen yang apabila dikonsumsi oleh manusia maupun 

hewan akan menimbulkan masalah kesehatan. Selain itu, 

nitrogen yang larut dalam lingkungan perairan 

menyebabkan penurunan kualitas air dan mengganggu 

biota air akibat terjadinya eutrofikasi atau penurunan 

konsentrasi oksigen terlarut karena proses nitrifikasi 

dalam air. Feses sering pula mencemari lingkungan 

secara biologis karena merupakan lingkungan yang baik 

bagi perkembangbiakkan lalat dan nyamuk. 

Feses dianggap sebagai sesuatu yang 

mengganggu, akan tetapi penanganannya pada 

peternakan sangat minim dan seadanya sehingga 

seringkali mengganggu kenyamanan masyarakat di 

sekitar area peternakan. Gangguan tersebut seringkali 

menyebabkan terjadinya konflik sosial yang berujung 

pada penentangan berlangsungnya kegiatan peternakan di 

daerah tesebut. Oleh karena itu, terjadinya polusi akibat 

produksi feses sebagai hasil kegiatan peternakan harus 

segera ditangani agar peternakan tidak mengganggu 

manusia dan tidak merusak lingkungan. Hal tersebut 

dilakukan karena pada dasarnya apabila dikelola dengan 

baik, feses juga merupakan sumber daya yang potensial 

untuk memperbaiki kondisi tanah. Bahan organik dan 

nutrisi yang terkandung juga dapat bernilai sebagai 
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pupuk dan mampu mengurangi penggunaan pupuk 

anorganik yang akan memberikan kebermanfaatan dalam 

jangka panjang karena terwujudnya kelestarian 

lingkungan. Kandungan hara yang terdapat dalam feses 

diantaranya yaitu unsur hara makro N, P, K yang cukup 

tinggi dan menyediakan unsur hara mikro lainnya seperti 

Fe, Zn, Bo, Mn, Cu, dan Mo (Pettygrove, Cooperative, 

Heinrich, and Eagle, 2009; Kaharudin dan Sukmawati, 

2010; Garg et al. (2005) dalam Yadav, Gupta and Garg 

(2013)). Akan tetapi, kandungan nutrisi pada kotoran sapi 

segar tidak dapat langsung digunakan oleh tanah maupun 

tanaman karena masih dalam bentuk senyawa yang 

kompleks. 

Kotoran sapi harus melalui proses dekomposisi 

atau pengomposan untuk melepaskan ikatan nutrisi 

dalam bentuk senyawa organik yang mudah diserap tanah 

dan tanaman. Pada dasarnya, pengomposan dapat terjadi 

secara alami tetapi membutuhkan waktu pematangan 

yang lama yaitu sekitar 2-3 bulan sampai dengan 6-12 

bulan (Saptoadi dalam Subandriyo, 2013). Waktu 

pematangan yang lama pada proses pengomposan secara 

alami menyebabkan proses tersebut tidak efisien 

mengurangi jumlah limbah karena hasil pengomposan 

tidak dapat segera digunakan. Agar tercapai efisiensi 

pengolahan limbah, maka proses pengomposan perlu 

dipercepat dengan menggunakan aktivator. Setyorini, 

Saraswati dan Anwar (2006) menyatakan aktivator 

merupakan bahan yang secara mikrobiologis dapat 

mempercepat proses dekomposisi di dalam tumpukan 
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kompos. Aktivator yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan aktivator nabati yang terbuat dari bioekstrak 

limbah buah-buahan dan sayuran. Limbah tersebut 

merupakan salah satu jenis sampah organik yang dapat 

digunakan sebagai media biakan mikroba pendegradasi 

bahan-bahan organik atau dikenal dengan 

Mikroorganisme Lokal (MOL) (Ekamaida, 2008). Hasil 

penelitian Nurullita dan Budiyono (2012) menunjukkan 

penggunaan MOL sebagai dekomposer dalam 

pengomposan kotoran ternak dapat menghasilkan 

kompos siap pakai dalam waktu 8-15 hari atau dapat 

mencapai 30 hari tergantung pada formula yang 

digunakan. Selain mempercepat proses pengomposan, 

penggunaan aktivator nabati diharapkan juga mampu 

menghasilkan kandungan hara kompos yang sesuai 

dengan standar ketetapan SNI.  

1.2 Rumusan Masalah 

Pengolahan kotoran sapi menjadi kompos adalah 

salah satu alternatif penanganan kotoran untuk 

meminimalkan dampak negatif kegiatan peternakan. 

Pembuatan kompos secara alami membutuhkan waktu 

yang cukup lama sehingga penggunaan aktivator 

merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan dalam 

rangka membantu mempercepat proses pengomposan. 

Aktivator nabati terbuat dari bioekstrak buah-buahan dan 

sayuran hasil limbah pertanian dapat mempercepat proses 

pengomposan karena mengandung mikroorganisme 

pengurai dan makanan bagi kehidupannya. Selain itu, 
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penggunaan aktivator nabati mampu meningkatkan 

kandungan hara kompos yang dihasilkan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mengetahui pengaruh penggunaan aktivator 

nabati terhadap kandungan hara kompos kotoran 

sapi perah. 

1.3.2 Mengetahui proporsi terbaik penggunaan 

aktivator nabati untuk mempercepat proses 

pengomposan kotoran sapi perah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Menghasilkan alternatif pengolahan limbah 

kotoran sapi untuk meningkatkan kandungan 

haranya. 

1.4.2 Memilih proporsi terbaik penggunaan aktivator 

nabati untuk mempercepat proses pengomposan 

kotoran sapi. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kotoran sapi sebagai limbah hasil kegiatan 

peternakan menimbulkan masalah bagi lingkungan 

karena dapat menyebabkan polusi tanah, air dan udara 

serta sebagai sumber perkembangbiakkan 

mikroorganisme patogen. Di sisi lain, kotoran sapi juga 

sangat bermanfaat apabila digunakan sebagai pupuk 

karena mengandung unsur hara yang lengkap seperti N, 
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P, K, Fe, Zn, Bo, Mn, Cu, dan Mo. Akan tetapi, unsur 

hara yang terkandung di dalam kotoran sapi tidak dapat 

langsung digunakan oleh tanah atau tanaman. Kotoran 

sapi membutuhkan proses dekomposisi atau 

pengomposan untuk memecah kandungan haranya 

menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat 

diserap oleh tanah atau tanaman. Rasio C/N kotoran sapi 

juga perlu diturunkan karena apabila tanah menerima 

bahan dengan kandungan C/N yang tinggi maka tanah 

akan kehilangan nitrat tanah sebagai akibat penggunaan 

oleh mikroorganisme sebagai sumber energi. Hal tersebut 

mengakibatkan tanah tidak mampu menyediakan 

nitrogen yang penting bagi pertumbuhan tanaman. 

Pengomposan secara alami memerlukan waktu 

yang cukup lama sehingga tidak fleksibel untuk segera 

digunakan. Oleh karena itu, pengomposan perlu 

dipercepat melalui penggunaan aktivator nabati. 

Aktivator nabati terbuat dari bioekstrak limbah buah-

buahan dan sayuran yang dibuat dengan prinsip 

pembuatan mikroorganisme lokal (MOL) atau 

mikroorganisme pengurai bahan organik. Menurut 

Hariatik (2009) MOL digunakan untuk peragian atau 

mempercepat pembusukan feses sebagi bahan dalam 

pembuatan pupuk kompos dengan cara mencampur 5 

liter MOL pada 1 ton bahan baku kompos. Akan tetapi, 

apabila diinginkan hasil kompos yang maksimal dan 

bernutrisi tinggi maka MOL yang diberikan hendaknya 

lebih banyak. Lindung (2015) menyatakan bahwa cara 

penggunaan MOL untuk pengomposan yaitu dengan 
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menyampurkan 1 bagian MOL dengan 5 bagian air lalu 

disemprotkan pada bahan yang akan dikomposkan. 

Ekamaida (2013) melaporkan bahwa penggunaan MOL 

sebagai dekomposer akan memacu perkembangbiakkan 

bakteri tanah dan jamur sehingga proses dekomposisi 

bahan organik menjadi lebih cepat dan meningkatkan 

kandungan hara kompos. Proporsi penggunaan aktivator 

nabati yang berbeda diterapkan agar dihasilkan proporsi 

penambahan yang optimal terhadap kandungan hara 

kompos dan mempercepat proses pengomposan kotoran 

sapi. Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 1. di bawah ini: 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis  

1. Penggunaan aktivator nabati pada pembuatan 

kompos kotoran sapi dapat meningkatkan 

kandungan hara kompos yaitu kadar C-organik, N 

total, P2O5 total dan K2O total. 

2. Penggunaan aktivator nabati pada pembuatan 

kompos kotoran sapi dapat menghasilkan kriteria 

kompos yang baik sesuai SNI ditinjau dari suhu, 

kelembaban, pH, kadar air, dan rasio C/N. 

 


