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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Meningkatnya populasi manusia di Indonesia dan padatnya penduduk 

membuat limbah-limbah sulit untuk ditangani sehingga seringkali mencemari 

lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan dan terjadi penumpukan limbah 

domestik. Limbah domestik yang menumpuk contohnya limbah kotoran manusia 

atau tinja (feces) (Wendrawan, 2008). Sebagian besar penduduk Indonesia masih 

menggunakan pengolahan tinja rumah tangga setempat (on site system) yang 

berupa tangki septik atau Septic tank (Sudarno dan Ekawati, 2006).  Septic tank 

merupakan tempat penampungan limbah padat kotoran manusia (feces) yang akan 

cepat penuh bila di dalamnya tidak terjadi proses penguraian sempurna oleh 

bakteri pengurai. Jumlah bakteri pengurai dalam septic tank pada umumnya 

sangat kurang dibandingkan dengan kecepatan penumpukan feces, sehingga 

diperlukan tindakan penambahan bakteri pengurai secara khusus dari 

luar(Anonimus, 2009).  Untuk itu perlu dilakukan suatu metode yang dinamakan 

bio-toilet. 

Bio-toilet merupakan bio activator dengan mikroba pengurai limbah 

organik untuk mengatasi sanitasi seperti WC/septic tank yang penuh dan bau 

tanpa mengalami pengurasan dengan penyedotan yang mempunyai manfaat 

praktis, ekonomis dan ramah lingkungan (Setiarjo, 2008). Penggunaan bio-toilet 

ini bertujuan untuk menguraikan komponen unsur C-organik dalam substrat feces 
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menjadi gas CO2 dan CH4, selain itu juga melarutkan material tersuspensi organik 

tak terlarut menjadi material tersuspensi organik terlarut. 

feces sapi memiliki kandungan 22,59% selulosa, 18,32% hemi-selulosa, 

10,20% lignin, 34,72% total karbon organik, 1,26% total nitrogen, 27,56:1 ratio 

C:N, 0,73% P dan 0,68% K (Lingaiah dan Rajasekaran, 1986 dalam Faradita, 

2008). Kandungan air pada feces sapi yaitu 73-78% (Bondi, 1987). Pada feces 

manusia memiliki kandungan air 66-80%, bahan organik (dari berat kering) 88-

97% yang di mana di dalamnya tekandung serat tidak larut yang merupakan sisa 

sel tanaman dari aneka sayur-mayur yang dikonsumsi. Serat tidak larut terdiri dari 

karbohidrat yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan non karbohidrat yang 

mengandung lignin (Anonim, 2010). Feces manusia juga mengandung 

nitrogen(dari berat kering) 5,0-7,0%, Fosfor (sebagai P2O5) (dari berat kering) 

1,0-2,5%, karbon (dari berat kering) 40-55%, kalsium (sebagai CaO) (dari berat 

kering) 4-5%, C/N (dari berat kering) 5-10% (Gotaas, 1956 dalam Soeparman, 

2002). Enzim selulase tidak dimiliki oleh manusia, karena itu manusia tidak dapat 

menguraikan selulosa (Anonim, 2010). Dari kesamaan komponen serat, kadungan 

air dan estetika penelitian antara feces sapi dan feces manusia, maka penggunaan 

feces manusia dapat dikonversi dengan menggunakan feces sapi. Dekomposisi 

selulosa oleh bakteri merupakan hasil kerja sekelompok enzim selulolitik 

(Howard, et al.,2003) yang bekerja secara sinergis. 

Bakteri selulolitik adalah bakteri yang tepat untuk mendegradasi selulosa. 

Pemakaian bakteri selulolitik memiliki banyak keuntungan antara lain yaitu hemat 

biaya, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, mudah di temukan. Bakteri 

selulolitik biasanya hidup dalam saluran pencernaan. Hasil isolasi dari saluran 
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pencernaan kumbang tinja (Dung beetles) pada penelitian sebelumnya 

mendapatkan bakteri selulolitik yaitu Cellulomonas, Pseudomonas, dan Cellvibrio 

(Mahardani, 2010). Kumbang tinja adalah kumbang yang menjadikan tinja 

sebagai makanan dan atau menggunakannya sebagai tempat untuk peletakkan 

telurnya( Anonimus 2008b; Hanski dan Cambefor, 1992 ; Resh dan Carde, 2003). 

Kumbang tinja dalam mencerna jenis makanan yang kaya bahan-bahan 

karbohidrat kompleks seperti selulosa di dalam saluran pencernaannya tentunya 

membutuhkan suatu jenis enzim tertentu. Menurut Salle (1973) bahwa pada 

hewan-hewan invertebrata yang mengkonsumsi tumbuhan atau bagian tumbuhan 

khususnya hewan-hewan yang bersifat herbivora ditemukan bakteri yang dapat 

mendegradasi selulosa dalam saluran pencernaannya. Sehingga kumbang tinja ini 

memerlukan bakteri yang bersimbiosis dalam saluran pencernaan makanannya 

untuk saling mendukung keperluan masing-masing. Komponen feces sapi terdapat 

selulosa, maka diharapkan isolat bakteri selulolitik ini dapat mendegradasi feces 

sapi secara optimal.  

Degradasi anaerob adalah rangkaian proses dimana mikroorganisme 

menguraikan material yang bersifat biodegradable ( bisa teruraikan) dalam 

kondisi tanpa oksigen. Terdapat empat proses utama dalam degradasi anaerob 

yaitu proses hirdolisis, proses asidogenik, proses asetogenik dan proses 

metanogenesa(Chaerul dan Laksana, 2009). Faktor biotik yang mempengaruhi 

proses degradasi meliputi konsentrasi inokulum dan jenis mikroba yang 

digunakan. Sedangkan faktor abiotik meliputi rasio C:N, Ukuran partikel, aerasi, 

Porositas, Kelembaban, temperatur atau suhu, pH, kandungan hara, kandungan 

bahan berbahaya, lama waktu degradasi (Siregar, 2005 dalam Yustanti, 2009). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Potensial Bakteri Selulolitik dari Kumbang Tinja (Dung Beetles) ... Wiparnaningrum, Luh P. M.



4 

 

 

 

Ada beberapa cara untuk mengetahui laju degradasi bahan organik, antara 

lain: (1) menghitung CO2 yang dibebaskan atau O2 yang digunakan, (2) 

menghitung penurunan bahan organik atau berat yang hilang, (3) mengamati 

penurunan kandungan senyawa tertentu antara lain selulosa (Alexander dalam 

Yustanti, 2009). Dengan demikian dipandang perlu untuk melakukan penelitian 

guna mengetahui peranan dan potensi suatu konsorsium bakteri selulolitik dari 

kumbang tinja dalam mendegradasi feces sapi sebagai agen bio-toilet. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pemberian konsorsium bakteri selulolitik dari kumbang tinja 

dalam berbagai konsentrasi berpengaruh terhadap biodegradasi feces 

sapi? 

2. Apakah waktu inkubasi pemberian konsorsium bakteri selulolitik dari 

kumbang tinja berpengaruh pada biodegradasi feces sapi? 

3.  Apakah kombinasi  konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik dari 

kumbang tinja dan waktu inkubasi berpengaruh pada biodegradasi feces 

sapi? 

1.3.  Asumsi Penelitian 

Cellulomonas, Pseudomonas, Cellvibrio menghasilkan enzim selulase 

yang dapat mengubah selulosa menjadi glukosa. Feces sapi merupakan limbah 

organik yang memiliki kandungan serat yang tinggi seperti selulosa. Proses 

degradasi akan menurunkan rasio C-organik dan kadar total suspended solid. 
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Semakin tinggi konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik, maka enzim yang 

dihasilkan semakin banyak, sehingga dapat mempercepat proses degradasi. selain 

konsentrasi konsorsium, faktor yang mempengaruhi proses degradasi adalah lama 

waktu inkubasi.  

Penelitian ini didasarkan atas asumsi bahwa kombinasi antara konsorsium 

dan lama waktu inkubasi akan mempercepat proses degradasi feces sapi yang 

ditunjunkkan dengan adanya penurun kadar C-organik dan total suspended solid 

(TSS).  

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1.4.1. Hipotesis kerja 

Jika konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik dari kumbang tinja, waktu 

inkubasi dan kombinasi keduanya berpengaruh dalam biodegradasi feces sapi, 

maka konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik,waktu inkubasi dan kombinasi 

keduanya yang berbeda akan berpengaruh terhadap kadar C-organik dan jumlah 

TSS hasil biodegradasi feces sapi. 

1.4.2. Hipotesis statistik 

1. H0 : Tidak ada pengaruh konsentrasi konsorsium bakteri             

selulolitik dari kumbang tinja dalam degradasi feces sapi. 

H1 : Ada pengaruh konsentrasi konsorsium bakteri selulolitik 

dari kumbang tinja dalam degradasi feces sapi. 

2. H0 :   Tidak ada pengaruh waktu inkubasi dalam degradasi feces 

sapi oleh bakteri selulolitik dari kumbang tinja. 
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H1 :  Ada pengaruh waktu inkubasi dalam degradasi feces sapi 

oleh konsorsium bakteri selulolitik dari kumbang tinja. 

3. H0 :  Tidak ada pengaruh kombinasi antara konsentrasi 

konsorsium dengan waktu inkubasi dalam degradasi feces 

sapi oleh bakteri selulolitik dari kumbang tinja.  

H1 :  Ada pengaruh kombinasi antara konsentrasi konsorsium 

dengan waktu inkubasi dalam degradasi feces sapi oleh 

bakteri selulolitik dari kumbang tinja. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi konsorsium bakteri 

selulolitik dari kumbang tinja dalam biodegradasi feces sapi. 

2. Mengetahui pengaruh waktu inkubasi dalam biodegradasi feces sapi 

oleh konsorsium bakteri selulitik dari kumbang tinja. 

3. Mengetahui pengaruh kombinasi antara konsentrasi konsorsium 

dengan waktu inkubasi dalam degradasi feces sapi oleh bakteri 

selulolitik dari kumbang tinja. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

konsetrasi konsorsium bakteri selulolitik kumbang tinja (Dung beetles) yang 

optimum dalam biodegradasi feces sapi sehingga dapat dimanfaatkan 

penerapannya dalam bidang bioteknologi sebagai agen dekomposer atau pengurai 
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bio-toilet dalam salah satu upaya penanggulangan masalah sanitasi dan 

pencemaran lingkungan. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan dalam bidang 

pertanian sebagai aktivator atau starter pembuatan kompos, pupuk kandang, dan 

juga dapat dimanfaatkan sebagai penghasil biogas. 
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