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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aktivator merupakan bahan yang digunakan agar proses pengomposan 

berjalan lebih cepat dan efisien. Salah satu sumber aktivator potensial, murah dan 

mudah didapat yaitu dengan mengembangbiakkan mikroorganisme yang berasal 

dari rumen hewan ruminansia, seperti sapi (M. Isnaini, 2006). Rumen memiliki 

miliaran mikroorganisme aktif untuk fermentasi pakan atau bahan organik 

lainnya. Rumen sapi apabila telah menjadi aktivator untuk pengomposan dapat 

membantu menyumbangkan mikroorganisme dekomposer dan nitrogen ke dalam 

tumpukan kompos (Alienda, 2004).  

Rumen sapi sebagai aktivator akan lebih optimal untuk membantu proses 

pengomposan bahan-bahan yang masih sulit untuk dikomposkan dan memerlukan 

waktu yang lama, seperti ampas aren. Ampas aren merupakan salah satu bahan 

organik yang berasal dari limbah padat industri olahan tepung aren. Menurut Estri 

dkk. (2013) limbah yang dihasilkan dari setiap industri tepung aren yaitu ± 600-

700 kg/harinya. Jumlah tersebut akan menjadi masalah besar berupa pencemaran 

lingkungan apabila tidak ada pengelolaan limbah secara lebih lanjut. Limbah 

padat yang dihasilkan masih banyak mengandung bahan organik, yaitu 

diantaranya unsur P sebanyak 487,67 mg/kg dan K sebanyak 2.206,96 mg/kg 

(Mayrina dan Marisa, 2005). Dengan masih tingginya kandungan P dan K limbah 

padat dalam bentuk ampas sehingga dapat dijadikan input bahan organik dalam 

bentuk kompos bagi tanaman, salah satunya tanaman pangan (Parjito, 2009). 
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Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dikonsumsi 

masyarakat Indonesia sebagai pangan alternatif setelah beras dan gandum. Data 

produksi jagung menurut BPS (2015) menyatakan bahwa produksi jagung dari 

tahun ke tahun masih belum stabil, hal ini terlihat dari jumlah produksi pada tahun 

2012 sebanyak 19.387.022,00 ton, mengalami penurunan pada tahun 2013 

menjadi 18.511.853,00 ton dan kembali naik pada tahun 2014 menjadi 

19.032.677,00 ton. Pemanfaatan jagung sebagai sumber pangan lokal selama ini 

belum mampu menggantikan beras sebagai sumber pangan utama di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan 

diversifikasi pangan dan juga semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian. 

Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan terkendalanya produksi 

jagung secara berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian ini menyebabkan banyak 

lahan-lahan subur yang cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan kemudian 

dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan kawasan industri. Hal ini dapat 

dilihat pada tahun 2000-2010 telah terjadi alih fungsi lahan dari lahan sawah ke 

lahan non sawah di Pulau Jawa sebesar 65.961 hektar dan Luar Jawa 64.300 

hektar (Pusdatin, 2013). 

Peningkatan kebutuhan pangan dan kebutuhan pemukiman yang secara 

bersamaan berakibat pada semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih 

fungsi. Hal ini kemudian mendorong pemanfaatan lahan-lahan marjinal yang 

hingga saat ini belum menjadi lahan yang produktif untuk pemenuhan kebutuhan 

pangan masyarakat Indonesia. Salah satu lahan marjinal yang memiliki kesuburan 

potensial namun belum termanfaatkan secara maksimal yakni lahan pasir pantai. 
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Lahan pasir pantai merupakan jenis lahan yang didominasi oleh 99% fraksi pasir, 

1% kandungan debu dan tanpa kandungan lempung. Kondisi ini membuat pori 

mikro tanah tidak terbentuk, kandungan lengas di daerah perakaran rendah dan 

juga membuat lahan pasir pantai memiliki kemampuan menyimpan air yang tidak 

lama. Untuk itu, perlu adanya pemberian bahan organik ke dalam tanah untuk 

memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia tanah pasir pantai (Gunawan Budiyanto, 

2014).  

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan peluang pemanfaatan rumen 

sebagai aktivator dalam proses pengomposan ampas aren dan pengaruhnya dalam 

pertumbuhan tanaman jagung manis. Manfaat penelitian ini diharapkan akan 

diperoleh informasi tentang pemanfaatan sumber aktivator mikroba yang efektif 

dalam pengomposan dan petani dapat memanfaatkan limbah peternakan (rumen) 

dan limbah industri (ampas aren) untuk meningkatkan produksi jagung manis di 

tanah pasir pantai.  

B. Perumusan Masalah 

Rumen sapi merupakan bagian lambung sapi yang memiliki kandungan 

mikroorganisme yang beragam dan cukup banyak. Kandungan 

mikroorganismenya ini dapat dimanfaatkan sebagai aktivator kompos. Bahan 

yang dapat digunakan sebagai kompos pun beragam, salah satunya limbah 

industri tepung aren yaitu ampas aren. Ampas aren ini merupakan limbah yang 

memerlukan waktu yang lama untuk dikomposkan sehingga memerlukan 

aktivator rumen sapi untuk mempercepat proses pengomposannya. Hasil dari 
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pengomposan ampas aren dengan menggunakan aktivator rumen sapi ini 

diharapkan dapat menjadi sumber bahan organik di tanah pasir pantai untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung manis. Namun terdapat beberapa 

masalah yang perlu dikaji yaitu:  

1. Bagaimana pengaruh kompos ampas aren dengan aktivator rumen sapi pada 

pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) di tanah 

pasir Pantai Samas Bantul? 

2. Berapakah dosis pemupukan kompos ampas aren dan konsentrasi aktivator 

rumen sapi yang paling efektif pada pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea 

mays saccharata Sturt) di tanah pasir Pantai Samas Bantul? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji pengaruh kompos ampas aren dengan menggunakan aktivator rumen 

sapi pada pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) di 

tanah pasir Pantai Samas Bantul. 

2. Mendapatkan dosis pemupukan kompos ampas aren dan konsentrasi aktivator 

rumen sapi yang paling efektif pada pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea 

mays saccharata Sturt) di tanah pasir Pantai Samas Bantul. 


