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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2015) Provinsi Jambi 

secara geografis berada pada titik koordinat 0
o
45’ sampai 2

o 
45’ Lintang Selatan dan 

101
o 

10’ sampai 104
o 

55’ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi 

Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan laut Cina Selatan, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan 

Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km
2
 

dengan luas daratan 50.160,05 Km
2
 dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km

2
 (BPS, 

2015:3). Provinsi Jambi memiliki potensi sumberdaya perairan meliputi sungai, rawa, 

dan danau.  

Danau merupakan salah satu bagian dari perairan umum yang termasuk sumber 

air yang sangat penting  dan merupakan bagian dari ekosistem. Salah satu danau yang 

berada di Kota Jambi Provinsi Jambi yaitu Danau sipin. Danau Sipin terletak di 

pinggiran Kota Jambi, Simpang Buluran Kenali hingga Legok, Kecamatan 

Telanaipura, Kota Jambi. Danau Sipin berbatasan dengan wilayah yaitu: sebelah 

Utara berbatasan dengan sungai Batang Hari, sebelah Selatan dengan Kecamatan 

Kota Baru, sebelah Timur dengan Kecamatan Pasar Jambi, sebelah Barat dengan 

Kecamatan Jambi Luar Kota. Danau Sipin memiliki potensi perairan umum yang 

cukup besar. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan ekosistem 
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salah satunya disebabkan oleh tumbuhan air yaitu Eceng gondok (Eichornia 

crassipes).  

Eceng gondok (E. crassipes) merupakan biota air yang banyak dijumpai di 

rawa, sungai dan danau. Eceng gondok memiliki laju pertumbuhan yang cepat apabila 

tidak diatasi dengan baik tumbuhan ini dapat menjadi gulma yang dapat merusak 

lingkungan perairan. Ahmed, dkk., (2012:2112) menyatakan bahwa eceng gondok 

memiliki kandungan nutrisi berupa selulosa sebesar 60%, hemiselulosa 8% dan lignin 

sebesar 17%. 

Berdasarkan wawancara langsung dengan Sumarman, salah satu warga yang 

bertempat tinggal di kawasan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi (2018), 

menyatakan bahwa selama ini  tumbuhan eceng gondok yang ada di Danau Sipin 

belum dapat diatasi secara baik hal ini dikarenakan pertumbuhannya yang cepat dan 

mengganggu masyarakat sekitar yang bermata pencarian melalui usaha budidaya 

perikanan. Sejauh ini penanganan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam 

mengurangi pertumbuhan eceng gondok adalah dengan cara mengambil dan 

membuang eceng gondok tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan suatu cara untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh eceng 

gondok, salah satunya adalah menjadikan eceng gondok sebagai bahan baku dalam 

proses pengomposan dengan bantuan bakteri selulolitik.  

Pengomposan adalah proses bahan organik yang mengalami penguraian secara 

biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik 

sebagai sumber energi (Alex, 2015:51). Saraswati, dkk., (2007:85) menambahkan 

bahwa bakteri selulolitik ialah bakteri yang berperan dalam mendegradasi selulosa 
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sehingga dapat mempersingkat proses dekomposisi bahan organik yang berupa 

selulosa. Kandungan nutrisi yang tinggi pada eceng gondok adalah selulosa. Selulosa 

berfungsi sebagai komponen utama penyusun dinding sel, namun selulosa memiliki 

sifat yang sulit untuk didekomposisi. Tingginya kandungan selulosa yang terdapat 

pada eceng gondok menyebabkan tumbuhan ini sulit  terdekomposisi secara alami.  

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Delva (2017) yaitu mengenai 

Analisis Kemampuan Bakteri dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) yang 

berasal dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (PT. SBPU) dalam mendegradasi 

selulosa berlokasi di Muaro Sebo Kab. Muaro Jambi. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut diperoleh 14 isolat bakteri yang teruji, kemudian dari 14 isolat bakteri 

tersebut teridentifikasi hanya 9 genus bakteri yang memiliki kemampuan dalam 

mendegradasi selulosa, adapun 14 isolat bakteri yang diperoleh dari hasil penelitian 

Delva (2017) tersebut adalah sebagai berikut: Brucella (2), Flavobacterium, 

Cytophaga (1), Bacillus (3), Clostridium (3), Cellulomonas (2), Staphylococcus (2), 

Micromonaspora, Actinomyces (2), Cytophaga (3), Cellulomonas (1), Clostridium 

(1), Cytophaga (2), Bacillus (2).  Masing-masing genus bakteri yang memiliki indeks 

pelarutan selulosa tertinggi yaitu:  Brucella (2), Flavobacterium, Cytophaga (1), 

Bacillus (3), Clostridium (3), Cellulomonas (2), Staphylococcus (2), 

Micromonaspora, Actinomyces (2). Bakteri yang diperoleh dari penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Bakteri yang memiliki indeks pelarutan 

tertinggi akan diuji kemampuannya dalam mendekomposisi tumbuhan eceng gondok 

(E. crassipes) yang digunakan sebagai bahan baku pengomposan.  
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Proses pengomposan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah nilai 

perbandingan (nisbah/rasio) C/N. Prinsip pengomposan adalah menurunkan rasio 

C/N bahan organik menjadi sama dengan rasio C/N tanah (<20). Rasio C/N adalah 

hasil perbandingan antara karbon dan nitrogen yang terkandung di dalam suatu 

bahan. Nilai rasio C/N tanah adalah 10-12, dimana bahan organik yang memiliki 

rasio C/N sama dengan tanah maka bahan tersebut dapat digunakan atau diserap 

tanaman. Beberapa jenis bahan organik di alam yang sering dijumpai mempunyai 

rasio C/N yang berbeda-beda, jerami padi memiliki rasio C/N (50-70), dedaunan 

(>50), cabang tanaman 15-60, bahkan kayu tua 400 (Indriani, 2007:5). Banyak 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri 

maupun jamur selulolitik dalam proses pengomposan suatu bahan organik. Juprianto, 

dkk., (2015:8) menggunakan jamur selulolitik dan ligninolitik termotoleran isolat 

lokal sebagai bioaktivator dalam proses pengomposan eceng gondok (E. crassipes). 

Pinem (2018:2) menggunakan jamur selulolitik dari ekstrak tandan kosong kelapa 

sawit (TKKS) pada pengomposan limbah jerami padi. Penelitian yang serupa juga 

dilakukan oleh Febriani (2017:40) menggunakan bakteri hasil isolasi dari tandan 

kosong kelapa sawit (TKKS) pada pengomposan ampas tebu. Akan tetapi, belum ada 

pengujian bakteri pendegradasi selulosa dalam proses pengomposan eceng gondok 

(E. crassipes). 

Mikrobiologi terapan merupakan salah satu matakuliah yang diajarkan dalam 

Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Jambi. Mata kuliah ini mempelajari 

tentang penggunaan ilmu mikrobiologi dalam memecahkan masalah pada bidang 

industri, pertanian dan kedokteran. Salah satu penunjang dalam mata kuliah 
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mikrobiologi terapan adalah pelaksanaan praktikum. Adanya kegiatan praktikum 

mahasiswa akan lebih mendapatkan pengalaman yang nyata dan lebih memahami 

tentang teori yang telah diajarkan selama perkuliahan dan salah satu sarana 

pendukung terlaksananya praktikum dengan baik yaitu adanya bahan pengayaan 

praktikum berupa lembar kerja mahasiswa sebagai acuan dalam proses kegiatan 

praktikum. Penelitian mengenai pupuk kompos dari tumbuhan eceng gondok (E. 

crassipes) menggunakan bakteri selulolitik dapat menjadi salah satu bahan pengayaan 

dalam praktikum mikrobiologi terapan, khususnya untuk mengatasi masalah pada 

bidang pertanian. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menguji 

kemampuan bakteri dengan judul “Uji Kemampuan Bakteri Selulolitik dari 

Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) pada Pengomposan Eceng Gondok 

sebagai Bahan Pengayaan Praktikum Mikrobiologi Terapan”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kemampuan bakteri 

selulolitik dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) pada pengomposan Eceng 

Gondok ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan isolat bakteri 

selulolitik dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dalam mendekomposisi Eceng 

Gondok. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan teori            

Menjadi bahan materi pengayaan pada praktikum Mikrobiologi Terapan di 

Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jambi.  

2. Kegunaan praktis  

Sebagai sumber informasi untuk mengetahui kemampuan bakteri selulolitik 

dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dalam mendekomposisi Eceng 

Gondok. 

 


