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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kumbang Tinja (Dung Beetles) 

 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 sangat bervariasi dalam bentuk dan 

ukuran, Biasanya antara 3-50 mm. Kebanyakan kumbang tinja biasanya berwarna dasar 

hitam, coklat atau coklat kekuningan; Beberapa memiliki warna metalik terutama spsies-

spesies tropis. Kebanyakan spesies pejantan memiliki tanduk pada bagian chepal. Tungkai 

depan pada beberapa kumbang tinja menebal kuat dan bergerigi, spesialisasi untuk menggali. 

(Anonimus, 2008b). Morfologi kumbang tinja dapat dilihat pada Gambar 1. 

 Kumbang tinja hidup pada habitat yang berbeda, termasuk padang pasir, lahan 

peternakan, hutan dan padang rumput. Selain itu kumbang tinja tidak menyukai tempat yang 

terlampau dingin dan kering (Anonimus, 2008b). 

 

Gambar 1. Morfologi Kumbang Tinja (Baigent, 2004) 

 Kompetisi intraspesifik dan interspesifik dalam memperebutkan tinja adalah tinggi 

dan kumbang tinja memperlihatkan perilaku yang beranekaragaman untuk mengurangi efek 

kompetisi tersebut. Fekunditas kumbang tinja adalah termasuk rendah, telurnya relatif besar 

dan terdapat perilaku bersarang pada fase imago. (Resh dan Carde, 2003). 
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 Kumbang tinja memakan tinja yang diekskresikan oleh herbivora dan omnivora. 

Beberapa kumbang tinja memakan jamur, daun-daunan dan buah-buahan yang membusuk. 

Larva memakan cairan dan serat tumbuhan yang belum dicerna pada tinja, sementara 

dewasanya menghisap cairan yang telah diekstrak menggunakan bagian mulutnya, cairan 

tersebut penuh dengan mikroorganisme dan nutrient lainnya (Biscoe, 2001). 

 

2.2. Bakteri Selulolitik 

 Beberapa jenis bakteri di ketahui mampu mendegradasi salah satu komponen bahan 

organik penyusun tanaman, yaitu selulosa. Spesies ini termasuk dalam beberapa kelompok 

taksonomi seperti tertera dalam tabel 2.1 

Tabel 2.1 Kelompok bakteri selulolitik 
Acromobacter    Agrobacterium  Angiococcus 
Arthrobacter    Bacillus   Bacteriodes 
Cellafalcicula    Cellulomonas   Cellvibrio 
Clostridium    Chromobacterium             Corynebacterium 
Cythopaga    Polyangum    Pseudomonas 
Pseudobacterium   Sorangium              Sporocytophaga 
Vibrio 
 (Sumber: Rao, 1986) 
 

Mikroba selulolitik adalah kelompok jasad renik yang memiliki kemampuan mendegradasi 

selulosa menjadi senyawa dengan berat molekul yang lebih kecil (selobiosa dan glukosa) 

(Thayer, 1978). 

 Kelompok bakteri yang mempunyai kemampuan selulolitik ditemukan pada 

kelompok Gram negatif maupun Gram positif, termasuk pula spesies aerob dan anaerob. 

Mikroba selulolitik yang termasuk dalam obligat aerob adalah: Pseudomonas sp dan 

Sporocythopaga. Spesies yang bersifat fakultatif anaerob antara lain: Bacillus sp dan 

Cellulomonas sp. Sedangkan spesies anaerob adalah Clostridium dan Bacteriodes sp (Ghose, 

et al.). Bakteri selulolitik aerob lebih aktif mendegradasi dari pada bakteri anaeorob. 
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 Sifat-sifat beberapa bakteri selulolitik yang dikutip dari Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology: 

2.2.1. Cellulomonas sp 

 Menurut Bergey’s Manual of sytematic Bateriology, second edition dalam 

Madingan et al.,(2002) bahwa klasifikasi Cellulomonas sp. adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Actinobacteria 

Ordo  : Actinomycetales 

Famili  : Cellulomonadaceae 

Genus  : Cellulomonas 

Spesies : Cellulomonas sp. 

 Cellulomonas sp. ini bersifat Gram positif, bentuk batang dan motil. 

Kemoorganotrop : metabolisme respirasi menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron. 

Katalase positif, seluruh strain memecah selulosa. Banyak strain menghasilkan asam dari 

proses glukosa dalam keadaan aerob atau anaerob. Hidup pada temperatur optimum 300C dan 

pH netral. Bakteri Cellulomonas sp. mempunyai laju pertumbuhan 0,15-0,23/jam 

(Judoamidjojo dkk.,1989 dalam Yustanti, 2009) 

2.2.2. Pseudomonas sp. 

 Menurut Bergey’s Manual of sytematic Bacteriology, second edition  bahwa 

klasifikasi Pseudomonas sp adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Zymobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 
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Famili  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas sp. 

 Bakteri ini berbentuk batang sampai kokoid, berukuran 0,5 – 1,0 x 1,5 – 5 mµ, Gram 

negatif, dapat bergerak (motil) oleh beberapa atau satu flagella yang terdapat pada kutub, 

bersifat anaerob yang mempunyai tipe metabolisme respirasi yang sempurna dengan oksigen 

sebagai aseptor elektron, dalam beberapa kasus nitrat juga berguna sebagai aseptor elektron, 

tidak dapat tumbuh pada pH di bawah 4,5, katalase positif, oksidase positif atau negatif, 

kemoorganotrofik. 

2.2.3.  Cellvibrio sp 

 Menurut Bergey’s Manual of sytematic Bacteriology, second edition  bahwa 

klasifikasi Cellvibrio sp adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Zymobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Cellvibrio 

Spesies : Cellvibrio sp. 

 Bakteri ini berbentuk batang agak melengkung dengan bagian akhir bulat. 

Berukuran 0,2-0,5 x 1,0-1,3bentukan antara batang dan koma 0,2-0,5x 1,0-1,3. Merupakan 

Gram negatif dan motil. Memiliki flagela yang bersifat polar. Merupakan bakteri bersifat 

aerobik dan bersifat positif pada uji katalase, dapat mengoksidasi glukosa, menghidrolisis 

selulosa. Asam organik tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon, karena tidak 

dibutuhkan pada faktor pertumbuhan.  
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2.3. Bio-toilet 

 Bio toilet merupakan teknologi 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). Pada dasarnya, bio-toilet terdiri dari reaktor ruang, mixer, 

pemanas dan ventilator (Astuti, 2009). Dalam reaktor, feces akan didekomposisi oleh 

mikroba secara aerobik menghasilkan karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) yang akan 

menguap. Adapun unsur Nitrogen(N), Phosphor (P), Kalium (K), dan mineral lain hasil 

mineralisasi bahan organik tetap tinggal. Bio-toilet ini dapat mengurangi penggunaan air, 

tidak perlu persiapan seperti pada septi tank (Sintawardani dan Astuti,2006). 

 Bio-toilet banyak memiliki manfaat, antara lain menghilangkan bau yang tidak 

sedap pada septic tank, menekan patogen dalam tinja atau air limpasan (menekan Salmonella, 

E.coli, Candida), mempercepat dekomposisi tinja/bahan organik dan mempercepat proses 

pengomposan bahan organik, Meningkatkan kualitas air limbah/air limpasan (menurunkan 

BOD, COD) ( Wibisono, 2010). 

2.4. Tinja (Feces) Manusia 

 Tinja adalah buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus sebagai 

sisa dari proses pencernaan makanan di sepanjang sistem saluran pencernaan (tractus 

digestifus). Beberapa kepustakaan menyebut tinja dengan kotoran manusia. Istilah ini 

sebenarnya kurang tepat karena pengertiannya mencakup seluruh bahan buangan yang 

dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk karbon monoksida (CO2) yang dikeluarkan sebagai 

sisa dari proses pernapasan, keringat, lendir dari ekskresi kelenjar dan sebagainya. Dalam 
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ilmu kesehatan lingkungan, dari berbagai jenis kotoran manusia yang lebih dipentingkan 

adalah tinja (faeces) dan air seni (urine) (Azwar, 1994 dalam Soeparman, 2002). 

 Menurut Azrul Azwar (1995) dalam Soeparman (2002), seorang yang normal 

diperkirakan menghasilkan tinja rata-rata sehari sekitar 83 gram dan menghasilkan air seni 

sekitar 970 gram. Kedua jenis kotoran manusia ini sebagian besar berupa air, terdiri dari zat-

zat organik (sekitar 20% untuk tinja dan 2,5% untuk air seni), serta zat-zat anorganik seperti 

nitrogen, asam fosfat, sulfur, dan sebagainya. Menurut Gotaas (1956) dalam Soeparman 

(2002), perkiraan kuantitas tinja manusia tanpa air seni adalah 135-270 gram per kapita per 

hari berat basah, atau 35-70 gram per kapita per hari berat kering. Berikut tabel perkiraan 

komposisi tinja : 

 Tabel 2.2 Perkiraan komposisi tinja  

Komponen Kandungan 

(%) 

Air 

Bahan organik (selulosa, hemiselulosa, 
lignin) (dari berat kering) 

Nitrogen (dari berat kering) 

Fosfor (sebagai P2O5) (dari berat 
kering) 

Potasium (sebagai K2O) (dari berat 
kering) 

Karbon (dari berat kering) 

Kalsium (dari berat kering) 

C/N rasio (dari berat kering) 

66-80 

88-97 

                                                         
5,0-7,0 

3,0-5,4 

                                                          
1,0-2,5 

                                                          
40-55 

4-5 

5-10 

           (Sumber : Gootas, 1956 dalam Soeparman, 2002)  
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2.5. Tinjauan Umum Tentang Tinja (Feces) Sapi 

 Tinja (feces) merupakan bahan buangan yang dikeluarkan tubuh melalui anus. Tinja 

umumnya terdiri dari air residu yang terserap dari sekresi gas intestinal, kelupasan dari epitel 

saluran pencernaan, garam-garam anorganik dan mikrobia (Bondi dalam Sudana 1993). 

 Warna tinja sapi tergantung pigmen tumbuhan pada sterkobilin yang dihasilkan oleh 

reduksi bakteri dari pigmen empedu. Sedangkan bau tinja sapi merupakan hasil kerja 

dekomposisi bakterial yang meliputi senyawa-senyawa deaminasi dan dekarboksilasi dari 

triptofan di dalam usus besar. Jumlah dan komposisi dari tinja sapi yang dikeluarkan sangat 

tergantung pada diet yang dikonsumsi sapi tersebut. Bagian utama dari tinja sapi adalah 

dinding sel tumbuhan yang dimakannya (Bondi dalam Sudana, 1993). Berikut tabel 

komposisi feces sapi  

 Tabel 2.3 Komposisi Tinja Sapi 

Komponen Kandungan 

(%) 

Selulosa 

Hemi-selulosa 

Lignin 

Total karbon organik 

Total nitrogen 

Ratio C:N 

Fosfor (P) 

Kalium (K) 

22,59 

18,32 

10,20 

34,72 

1,26 

27,56 : 1 

0,73 

0,68 

         (Sumber : Lingaiah dan Rajasekaran, 1986 dalam Faradita, 2008) 
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2.6. Tinjauan Umum Tentang Selulosa 

 Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman. Kandungan 

selulosa pada dinding sel tanaman tingkat tinggi sekitar 35-50% dari berat kering tanaman 

(Lynd, et al., 2002). Selulosa merupakan polimer glukosa dengan ikatan β -1,4 glukosida 

dalam rantai lurus. Bangun dasar selulosa berupa suatu selobiosa yaitu dimer dari glukosa. 

Rantai panjang selulosa terhubung secara bersama melalui ikatan hidrogen dan gaya van der 

Waals (Perez, et al., 2002). 

 Selulosa mengandung sekitar 50-90% bagian berkristal dan sisanya bagian amorf. 

Selulosa merupakan satu polimer dari glukosa yang memiliki struktur fisis yang spesifik dan 

resistan terhadap bahan–bahan reaksi kimiawi. Selulosa memiliki bentuk senyawa kimiawi 

terpisah (tunggal). Selulosa banyak terdapat pada bahan–bahan berserat dan berkayu seperti 

pada jerami, rumput, daun–daunan, batang–batang, dan ranting–ranting tanaman. Pada 

tanaman–tanaman muda dan tanaman yang banyak mengandung air, bahan dinding selnya 

secara perbandingan adalah rendah, sedang kandungan gula, protein dan bahan–bahan yang 

melarut adalah tinggi. Dalam tanaman-tanaman dewasa, jerami, batang, daun–daun dan 

ranting–rantingnya adalah tinggi kandungan selulosanya. Selulosa dapat didekomposisi 

dengan mudah/cepat hanya oleh organisme-organisme tertentu yang spesifik diantaranya oleh 

bakteri, cendawan, actinomycetes, dan binatang–binatang tingkat rendah. (Aziz, et al.,2002) 

 Selulosa merupakan polisakarida yang mempunyai rumus molekul (C6H10O5)n dan 

sebagai bahan dasar dari jaringan tanaman. Secara alamiah molekul selulosa  disusun dalam 

bentuk fibril, terdiri dari beberapa molekul glukosa paralel yang dihubungkan oleh ikatan 

hidrogen (Darmosuwito, 1990). 
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 Selulosa membentuk komponen serat dari dinding sel tumbuhan. Tingkat kekuatan 

selulosa disebabkan oleh struktur keseluruhannya. Molekul selulosa merupakan rantai-rantai, 

atau mikrofibril dari D-Glukosa sampai sebanyak 14.000 satuan yang terikat satu sama lain 

oleh ikatan hidrogen. Suatu molekul tunggal selulosa merupakan polimer lurus dari 1,4-β-D-

Glukosa (Fessenden dan Fessenden, 1986). 

 

 

 

                              Gambar 2. Struktur kimia rantai selulosa (Isroi, 2000) 

 Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman dan hampir 

tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, melainkan berikatan dengan bahan lain, 

yaitu lignin dan hemiselulosa (Lynd, et al., 2002) membentuk suatu lignoselulosa. 

Dekomposisi selulosa oleh bakteri merupakan hasil kerja sekelompok enzim selulolitik 

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

 Menurut Bondi (1985) dalam Sudana (1993) titik pusat pendekomposisian selulosa 

terletak pada pecahnya ikatan 1,4β-glukosida. Pecahnya ikatan 1,4β-glukosida menyebabkan 

selulosa terhidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu oligosakarida (terutama 

selobiosa). Selanjutnya oligosakarida akan terhidrolisis menjadi monosakarida (terutama 

glukosa). Pemecahan ikatan 1,4β-glukosida dilakukan oleh komplek enzim selulase. 

 Sistem selulase sekurang-kurangnya terdiri dari tiga enzim: (1) Enzim endo β-1,4-

glukanase mempengaruhi secara serentak ikatan β-1,4 di dalam makromolekul dan 

menghasilkan potongan-potongan besar berbentuk rantai dengan ujung-ujung bebas, (2) 

Enzim ekso- β-1,4-glukanase memotong mulai dari ujung-ujung rantai disakharida selobiosa, 

(3) Enzim β-glukosidase menghidrolisis selobiosa dengan membentuk glukosa. Enzim-enzim 
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ini dalam biak di laboratorium hanya akan dibentuk oleh mikroorganisme (Schlegel dan 

Schmidt, 1994). 

 

2.7. Degradasi Selulosa oleh Bakteri Selulolitik 

 Biodegradasi adalah dekomposisi suatu substrat menjadi senyawa-senyawa dasar 

yang lebih sederhana oleh mikroorganisme (Satriago, 1999 dalam Yustanti, 2009). Degradasi 

terjadi secara aerob dan anaerob. Degradasi secara aerob dapat terjadi bila mendapat udara 

yang cukup dan berlangsung pada kelembaban 50-70%, di mana mikroorganisme perombak 

menggunakan karbon sebagai sumber energi dan bahan pembentuk protoplasma. Sedangkan 

pada kelembaban 80-95% degradasi akan berlangsung secara anaerob (Schegel dan Schmidt, 

1994).  

 Selulosa merupakan salah satu material organik yang menentukan keragaman 

komunitas mikroba tanah. Untuk dapat digunakan oleh mikroba selulosa diuraikan menjadi 

senyawa dengan berat molekul rendah seperti mono, di, dan tri sakarida. Degradasi tersebut 

melibatkan komplek enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri. Selulase adalah kelompok 

enzim yang mengkatalisis degradasi selulosa yang dibangun oleh struktur ikatan β-1, 4 

glukosa (Alexander, 1977).  Kelompok enzim selulase, yaitu (1) endo-1,4-β-glucanase, (2) 

exo-1,4-β-glucanase, (3) β-D-glucosidase yang memecah ikatan selulosa secara acak (Blair 

dan Kevin, 1999). 

 Menururt Budiyanto (2002) proses degradasi pada tinja sapi,mengalami 3 tahapan 

utama, yaitu : 

a. Tahap hidrolisis dimana terjadi reduksi senyawa kompleks menjadi senyawa yang 

lebih sederhana oleh bakteri hidrolisis. Bakteri hidrolitik ini bekerja pada suhu 30-

40oC untuk kelompok mesophilik dan antara 50-60oC untuk kelompok thermophilik. 

Tahap ini berlangsung dengan pH optimum antara 6-7. 
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b. Tahap perubahan senyawa sederhana menjadi asam organik yang mudah menguap 

seperti asam asetat, asam butirat, asam propionate dan lain-lain. 

c. Tahap konversi asam organik menjadi metana, karbon dioksida dan gas-gas lain 

seperti hydrogen sulfide, hydrogen dan nitrogen. 

 Pengendalian faktor tumbuh bakteri selulolitik mempengaruhi laju degradasi bahan 

selulosa. Pengendalian faktor tumbuh dimaksudkan agar tercipta kondisi optimum 

bagi pertumuhan dan metabolit yang diinginkan dari suatu mikroorganisme, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan proses degradasi. Faktor tumbuh 

yang perlu diperhatikan antara lain: tersedianya nutrient, suhu, pH, waktu fermentasi, 

aerasi dan agitasi (Judoamidjojo dkk., 1989). 
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