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A. Learning Activites Plan 

1. Course Identity (Module Handbook Summary) 

Nama modul Pengelolaan Limbah 

Tingkat modul Sarjana (S-1) / Bachelor 

Singkatan/kode (jika ada)  

Subjudul (jika ada)  

Mata kuliah yang masuk dalam 

modul (jika ada) 

 

Semester/tingkat tahun 7/tahun ke tiga 

Koordinator modul Dra. Herlina Fitrihidajati, M.Si. 

Pengampu Dra. Herlina Fitrihidajati, M.Si. 

Dra. Winarsih, M.Kes. 

Bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia 

Klasifikasi dalam kurikulum Compulsory course (mata kuliah wajib) /elective studies (mata 

kuliah pilihan) 

Format pembelajaran/ jumlah 

jam kelas per minggu  

Per minggu terdiri dari: 

2 jam tatap muka (1 jam tatap muka) = 50 menit perjam 

2 jam terstruktur ( 1 jam terstruktur) = 50 menit perjam 

2 jam tugas mandiri (1 jam mandiri) = 60 menit perjam 

Beban  2 x 50 menit = 100 menit 

2 x 50 menit = 100 menit 

2 x 60 menit = 120 menit 

Total = 320 menit/minggu 

SKS 2 

Prasyarat Ekologi, Konservasi Sumber Daya Alam 

Tujuan pembelajaran Konsep dan sikap 

1. Mengembangkan ide-ide baru  sebagai solusi  dalam 

menyelesaikan permasalahan limbah di lingkungan secara 

mandiri dan bertanggung jawab. 

Konsep dan keterampilan 

2. Menghasilkan suatu produk dengan memanfaatkan limbah 

sebagai sumber daya alam untuk kegiatan wirausaha yang 

berwawasan lingkungan. 

Pengetahuan 

3. Menguasai konsep secara teoritis di bidang pengelolaan 

limbah berbasis IPTEK 

Keterampilan 

4. Mengkomunikasikan  secara tertulis dan lisan  laporan hasil 

kegiatan pengelolaan limbah 

Konten/isi Matakuliah ini mempelajari tentang pengelolaan  limbah yang 

meliputi peraturan yang mendasari, jenis limbah baik padat, cair 

maupun gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia skala rumah 



tangga, kawasan dan industri. Cara pengelolaan limbah padat 

(sampah) dan cair secara ramah  lingkungan serta pengolahan 

limbah dengan prinsip Reuse, Reduse dan Recycle (3R). 

Matakuliah ini disajikan melalui teori dan praktek dengan 

memberikan penekanan pada proses penyelesaian masalah terkait 

konsep yang dipelajari. 

Attribut soft skill Komunikasi aktif yang baik 

Pencapaian pembelajaran/ujian Mahasiswa dianggap kompeten dan lulus jika setidaknya 

mendapatkan nilai ujian maksimal 68 (UsS dan US), dan  

kegiatan terstruktur (tugas/T) dan aktivitas partisipasi (P) 

Nilai akhir (NA) dihitung mengikuti rumus: 

NA = (2xP)+(3xT)+(2xUSS)+(3xUS) 

                                10 

Konversi  nilai skala 0-100 menjadi skala 0-4 dan huruf diatur 

sebagai berikut. 

 

Huruf Angka Interval 

A 4,00 85   ≤    A    < 100 

A- 3,75 80   ≤    A-   <  85 

B+ 3,50 75   ≤    B+  <  80 

B 3,00 70   ≤    B    <  75 

B- 2,75 65   ≤    B-   <  70 

C+ 2,50 60   ≤    C+  <  65 

C 2,00 55   ≤    C    <   60 

D 1,00 40   ≤    D    <   55 

E 0,00 0     ≤    E     <  40 
 

Bentuk media Slide PPT, LKM 

Referensi Fitrihidajati, F. Ratnasari, E., Isnawati, Soeparno, G. 2014. 

Kualitas Hasil Fermentasi Pada Pembuatan Pakan 

Ternak Ruminansia Berbahan Baku Eceng Gondok 

(Eichornia crassipes). Biosaintifika : 7 (1) : 62-67 

Fitrihidajati, Herlina. Winarsih. 2017. Pengelolaan Limbah. 

Surabaya : Unesa University Press. 

Hieronymi Klaus, Ramzy Kahhat, Eric Williams. 2012. E-Waste 

Management From Waste to Resource. Routledge: 

London 

Rao M.N, Razia Sultana, Sri Harsha Kota. 2016. Solid and 

Hazardous Waste Management 1st Edition. Butterworth-

Heinemann: Oxford 

UU Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengolahan Sampah 

UU/32/2009 Tentang Perlindungan Dan Penggelolaan Hidup 

Catatan  

 

 



2. Course Topic 

Kajian tentang peraturan yang melandasi pengelolaan limbah, jenis limbah baik padat, cair 

maupun gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia skala rumahtangga, kawasan dan industri. 

Pengelolaan limbah padat (sampah) dan cair secara ramah lingkungan dikaji dengan metode 

observasi/studi lapang, eksperimen, wawancara, dan diskusi. Materi disampaikan dalam bentuk 

teori dan praktik. Kegiatan pengkajian diakhiri dengan keterampilan mahasiswa 

mengkomunikasikan dan menyimpulkan model perencanaan dan pengelolaan sampah skala 

kawasan dalam forum group discussion (FGD) secara klasikal. 

 



3. Lesson Plan 

LOGO 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BIOLOGI 

Kode Dokumen 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

PENGELOLAAN LIMBAH 3044112064 EKOLOGI T= 2 7 30 November  2019 

Ketua UPM Jurusan Biologi 

 

Dra. Isnawati, M.Si. 

 

Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI Pendidikan Biologi 

 

Dra. Herlina Fitrihidajati, M.Si. 

 

Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. 

 

Dr. Rinie Pratiwi Puspitawati, M.Si. 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

PLO - PRODI  yang dibebankan pada MK         

PLO 2 Mampu mendemonstrasikan kemampuan mengaplikasikan konsep biologi dan isu-isu lingkungan dengan teknologi yang relevan 
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. 

PLO 6 Mampu merancang dan melakukan eksperimen dalam pembelajaran biologi untuk memperoleh, menganalisis, dan 
menginterpretasikan data guna meyelesaikan masalah. 

PLO 7 Mampu merancang penyelesaian masalah dengan mengimplementasikan transferable skill dalam bidang biologi untuk 
mengembangkan ecopreneurship (eco-innovation,eco-oppurtunity, eco-commitment). 

PLO 8 Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil penelitiannya secara efektif, baik lisan maupun tulisan. 

PLO 9 Mampu membuat keputusan berdasarkan data/informasi dalam rangka menyelesaikan tugas sebagai bagian darI 
tanggungjawabnya dalam pekerjaan yang telah dilakukan. 

PLO 10 Mampu belajar sepanjang hayat dan bekerja secara efektif baik secara individu maupun dalam kelompok, memiliki semangat 
wirausaha, dan peduli lingkungan. 



PLO 11 Mampu mendemonstrasikan sikap ilmiah yang inovatif dalam pembelajaran biologi, kegiatan laboratorium, dan tugas 
profesionalnya. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO)  

CLO 1 Mengembangkan ide-ide baru  sebagai solusi  dalam menyelesaikan permasalahan limbah di lingkungan secara mandiri dan 
bertanggung jawab. 

CLO 2 Menghasilkan suatu produk dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya alam untuk kegiatan wirausaha yang berwawasan 
lingkungan. 

CLO 3 Menguasai konsep secara teoritis di bidang pengelolaan limbah berbasis IPTEK 

CLO 4 Mengkomunikasikan  secara tertulis dan lisan  laporan hasil kegiatan pengelolaan limbah 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CLO)  

Sub-
CLO1 

Mahasiswa dapat memahami definisi, jenis dan sifat limbah 

Sub-
CLO2 

Mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasar hasil observasi tentang limbah kampus 

Sub-
CLO3 

Mahasiswa terampil mengolah sampah basah 

 Sub-
CLO4 

Mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasar hasil observasi kondisi lingkungan di wilayah permukiman Jambangan 

Sub-
CLO5 

Mahasiswa menguasai konsep teoritis di bidang pengelolaan limbah, khususnya pengelolaan sampah   serta  mampu 
memformulasikan prosedur penyelesaian masalah limbah (sampah) 

Sub-
CLO6 

Mahasiswa membuat karya Recycle 

Sub-
CLO7 

Mahasiswa mampu  menyelesaikan permasalahan sampah berbasis IPTEK dengan pendekatan monodisipline 

Sub-
CLO8 

UTS 

Sub-
CLO9 

Mahasiswa terampil mengolah limbah eceng gondok berbasis Project Based Learing (PjBL) 

Sub-
CLO10 

Mahasiswa terampil mengolah limbah eceng gondok berbasis Project Based Learing (PjBL) 



Sub-
CLO11 

Mahasiswa terampil mengolah limbah eceng gondok Project Based Learing (PjBL) 

Sub-
CLO12 

Mahasiswa melakukan observasi instalasi pengolahan limbah cair skala rumah tangga  

Sub-
CLO13 

Mahasiswa mengobservasi limbah cair Home Industri “Tahu” 

Sub-
CLO14 

Mahasiswa melakukan studi lapang Pengelolaan Limbah di industri Rungkut (SIER) 

 Sub-
CLO15 

Mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil pengelolahan limbah di PT SIER  

Deskripsi 

Singkat MK 

Kajian tentang peraturan yang melandasi pengelolaan limbah, jenis limbah baik padat, cair maupun gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia 

skala rumahtangga, kawasan dan industri. Pengelolaan limbah padat (sampah) dan cair secara ramah lingkungan dikaji dengan metode 

observasi/studi lapang, eksperimen, wawancara, dan diskusi. Materi disampaikan dalam bentuk teori dan praktik (Praktikum dalam jam teori). 

Kegiatan pengkajian diakhiri dengan keterampilan mahasiswa mengkomunikasikan dan menyimpulkan model perencanaan dan pengelolaan 

sampah skala kawasan dalam forum group discussion (FGD) secara klasikal 

Bahan Kajian: 

Materi 

Pembelajaran 

(1) Undang-undang atau peraturan, definisi limbah, Jenis dan Sifat limbah, Pengolahan limbah (cair, padat/sampah), Hasil karya Recycle (nilai 

ekonomik); (2) Analisis kondisi lingkungan kampus, Setting and Infrastructur (SI), Energy and Climate Change (EC), Waste (WS), Water (WR), 

Transportation (TR), Education (ED); (3) Cara pengolahan sampah basah melalui metode Pengomposan, Pupuk cair/lindi, Gas methane, Biopori; 

(4) Pengendalian kekeringan, banjir,  longsor, Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengendalian Penyakit Terkait Iklim, Pengelolaan limbah padat 

dan cair,Penghematan Energi, Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, lahan dan sampah,Mitigasi Bencana, Kelompok Masyarakat, dan 

Dukungan keberlannjutan; (5) Kondisi lingkungan kampus Unesa (SI,EC,WS,WR,TR,ED), Kondisi lingkungan permukiman Jambangan(kampung 

Proklim), Artikel relevansi jumlah penduduk dan perlakuan sampah, model pengelolaan sampah, minimisasi peningkatan pengelolaan sampah 

strategi zero waste; (6) Kondisi hasil pengolahan sampah basah, data hasil pengamatan; (7) Kertas, Plastik, Bahan alam; (8) UTS; (9-11) Eceng 

gondok sebagai gulma, Prinsip-prinsip fermentasi eceng gondok, Prosedur fermentasi eceng gondok, Analisis ekonomis pengolahan eceng 

gondok (12) Metode IPAL;  (13) Teknik observasi dan wawancara industri tahu; (14) sistem pengelolaan limbah; (15) Pengelolaan Limbah PT SIER 

Pustaka Utama :  

Fitrihidajati, Herlina. Winarsih. 2017. Pengelolaan Limbah. Surabaya : Unesa University Press. 

Pendukung :  



1. Fitrihidajati, H. Ratnasari, E., Isnawati, Soeparno, G. 2014. Kualitas Hasil Fermentasi Pada Pembuatan Pakan Ternak Ruminansia Berbahan 
Baku Eceng Gondok (Eichornia crassipes). Biosaintifika : 7 (1) : 62-67 

2. Hieronymi Klaus, Ramzy Kahhat, Eric Williams. 2012. E-Waste Management From Waste to Resource. Routledge: London 
3. Rao M.N, Razia Sultana, Sri Harsha Kota. 2016. Solid and Hazardous Waste Management 1st Edition. Butterworth-Heinemann: Oxford 
4. UU Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengolahan Sampah 
5. UU/32/2009 Tentang Perlindungan Dan Penggelolaan Hidup 

Dosen 
Pengampu 

Dra. Herlina Fitrihidajati, M.Si. 
Dra. Winarsih, M.Kes. 

Matakuliah 
syarat 

Telah menempuh mata kuliah Ekologi, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 

Mg Ke- 

Kemampuan akhir 
tiap tahapan 

belajar  
(Sub-CLO) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[ Pustaka ] 
Bobot Penilaian (%) 

Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mahasiswa dapat 
memahami 
definisi, jenis dan 
sifat limbah  

 Memahami 
Undang-
undang dan 
peraturan 
tentang 
pengelolaan 
limbah  

 Menjelaskan 
definisi limbah 

 Menentukan 
jenis limbah 
(cair, 
padat/sampah
, sifat limbah) 

 Menjelaskan 
cara 

Tes tertulis 
Bentuk : essay 
 
Indikator 1,2 dan 3 
Tercapai melalui 
tugas diskusi 
 
Indikator 4 tercapai 
melalui tes 

Ceramah, 
Diskusi 

  Undang-undang 
atau peraturan 

 Definisi lmbah 

 Jenis dan Sifat 
limbah 

 Pengolahan 
limbah (cair, 
padat/sampah) 

 Hasil karya 
Recycle (nilai 
ekonomik) 

 

Aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 
 

Soal UAS dengan 
bobot 20% 



pengolahan 
limbah 

 Menghasilkan 
produksi 
recycle 

2 Mahasiswa mampu 
mengambil 
keputusan 
berdasar hasil 
observasi tentang 
limbah kampus  
 

 Mahasiswa 
dapat 
melakukan 
observasi 
kondisi 
lingkungan di 
Unesa 
(kampus 
Ketintang dan 
Lidah) 
berdasar 
instrument UI 
Greenmetric 

Tes tertulis 
Bentuk  Essay 
 
Indikator 1,2 
tercapai melalui 
tugas diskusi 
 
Indikator 3 tercapai 
melalui tes 

Ceramah, 
Diskusi, 
observasi, 
wawancara 

  Analisis kondisi 
lingkungan 
kampus 

 Setting and 
Infrastructur (SI), 
Energy and 
Climate Change 
(EC), Waste (WS), 
Water (WR), 
Transportation 
(TR), Education 
(ED) 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30%   
Soal UTS dengan 

bobot 20% 

3 Mahasiswa 
terampil mengolah 
sampah basah  

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 4 
cara 
mengolah 
sampah basah   

 Mahasiswa 
dapat 
mengolah 
sampah 
melalui salah 
satu cara dari 

Tes tertulis 
Bentuk : essay 
 
Indikator 1 tercapai 
melalui tugas diskusi 
 
Indikator 2 tercapai 
melalui tes 

Ceramah, 
 Diskusi 
Praktek 

  Cara pengolahan 
sampah basah 
melalui metode 
Pengomposan 

 Pupuk cair/lindi 

 Gas methane 

 Biopori 
 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 



4 cara yang 
ada 

Soal UTS dengan 
bobot 20% 

4 Mahasiswa mampu 
mengambil 
keputusan 
berdasar hasil 
observasi kondisi 
lingkungan di 
wilayah 
permukiman 
Jambangan 

 Mahasiswa  
melakukan 
observasi 
kondisi 
lingkungan di 
wilayah 
permukiman 
Jambangan 
berdasar 
instrumen 
Proklim 
Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan/KL
HK 

 
 

Tes tertulis 
Bentuk essay 
 
Indikator no 1 dan 3 
tercapai melalui 
tugas diskusi 
 
Indikator no 2 
tercapai melalui 
testtulis 

Observasi 
Wawancara 
Diskusi 

  Pengendalian 
kekeringan, 
banjir,  longsor, 

 Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan, 

 Pengendalian 
Penyakit Terkait 
Iklim, 

 Pengelolaan 
limbah padat 
dan 
cair,Penghemata
n Energi, 
Mencegah dan 
menanggulangi 
kebakaran 
hutan, lahan dan 
sampah,Mitigasi 
Bencana, 
Kelompok 
Masyarakat, dan  

 Dukungan 
keberlannjutan 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai 

sebagaipartisipasi, 
bobot 20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 
 

Soal UTS dengan 
bobot 20% 

5 Mahasiswa 
menguasai konsep 
teoritis di bidang 
pengelolaan 
limbah, khususnya 
pengelolaan 
sampah   serta  

 Mahasiswa 
mempresenta
sikan hasil 
observasi 
studi lapang di 
kampus  

Tes tertulis 
Bentuk : essay 
 
 

 Presentasi dan 
diskusi 

  Kondisi 
lingkungan 
kampus Unesa 
(SI,EC,WS,WR,TR,
ED) 

 Kondisi 
lingkungan 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 



mampu 
memformulasikan 
prosedur 
penyelesaian 
masalah limbah 
(sampah) 

 Mahasiswa 
mempresenta
sikan hasil 
observasi 
studi lapang di 
permukiman   

 Mahasiswa 
mempresenta
sikan hasil 
review artikel  

 

permukiman 
Jambangan(kam
pung Proklim) 

 Artikel relevansi 
jumlah penduduk 
dan perlakuan 
sampah, model 
pengelolaan 
sampah, 
minimisasi 
peningkatan 
pengelolaan 
sampah strategi 
zero waste 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 
 

Soal UTS dengan 
bobot 20% 

6 Mahasiswa 
membuat karya 
Recycle 

 Mahasiswa 
mampu 
mengamati 
fisik dan 
kondisi 
lingkungan  
pengolahan 
sampah basah 

 Mahasiswa 
mampu 
membuat 
laporan hasil 
pengolahan 
sampah basah 

Test tertulis 
Bentuk :essay 
 
Tugas kinerja 
Rubrik penilaian 
laporan dan 
presentasi 
 
Indikator 1,2 
tercapai melalui 
tugas diskusi 
 
Indikator 3 tercapai 
melalui tugas kinerja 
 
Indikator 4 tercapa 
melalui tugas 
membuat proposal. 
 

 Observasi, 

 Diskusi,  

 Praktikum 

  Kondisi hasil 
pengolahan 
sampah basah 

 Data hasil 
pengamatan 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 
 

Soal UTS dengan 
bobot 20% 



Indikator 5 tercapai 
melalui praktikum uji 
toksisitas melalui 
pengamatan.  

7 Mahasiswa mampu  
menyelesaikan 
permasalahan 
sampah berbasis 
IPTEK dengan 
pendekatan 
monodisipline 

 Mahasiswa 
mampu 
mepresentasi
kan hasil 
pengolahan 
sampah basah 

 

 Mahasiswa 
menunjukkan 
hasil karya 
recycle 
sampah 
kering 

Tugas kinerja 
membuat laporan 
hasil praktikum 
 
Rubrik penilaian 
pengamatan dan 
tugas proyek 
 
Indikator 1 tercapai 
melalui tugas 
membuat laporan 
hasil praktikum 
 
Indikator 2 tercapai 
melalui penilaian 
presentasi hasil 
laporan praktikum 

 Presentasi 
dan diskusi 

 Display 
produk 

  Kertas, Plastik, 
Bahan alam 
 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester 20% 

9 - 11 Mahasiswa 
terampil 
mengolah limbah 
eceng gondok 
Project Based 
Learing (PjBL) 

 Mahasiswa 
menjelaskan 
alasan 
pengolahan 
Eceng gondok 
menjadi 
pakan ternak 

 Mahsiswa 
menjelaskan 
prinsip-
prinsip 

Tes tertulis 
Bentuk : essay 
 
 Indikator no 1, 2 dan 
4 tercapai melalui 
tugas diskusi dan 
presentasi 
 
Tugas kinerja 

Ceramah,   
Diskusi,Tugas, 
presentasi  

  Eceng gondok 
sebagai gulma 

 Prinsip-prinsip 
fermentasi eceng 
gondok 

 Prosedur 
fermentasi eceng 
gondok  

 Analisis ekonomis 
pengolahan eceng 
gondok  

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 



fermentasi 
dalam 
mengolah 
gulma Eceng 
gondok 
menjadi 
pakan ternak  

 Mahasiswa 
secara 
mandiri 
mampu 
mempersiapk
an alat bahan 
untuk 
mengolah 
Eceng gondok 
menjadi 
pakan ternak 
melalui 
fermentasi 

 Mahasiswa 
mampu 
mengolah 
Eceng gondok 
menjadi 
pakan ternak  
melalui 
fermentasi 

 Mahasiswa 
mampu 
membuat 
laporan 
tentang hasil 

Rubrik penilaian 
laporan dan 
presentasi 
 
Indikator 3 tecapai 
melalui tes (UAS) 

 sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 
 

Soal UAS dengan 
30% 



fermentasi 
eceng gondok  

 Mahasiswa 
mampu 
mengkomunik
asikan hasil 
pembuatan 
fermentasi 
eceng gondok 

12 Mahasiswa 
melakukan 
observasi instalasi 
pengolahan limbah 
cair skala rumah 
tangga  

 Mahasiswa 
mengamati 
instalasi 
pengolahan 
limbah 
cair/IPALdi 
rumah 
penduduk  

Tes tertulis 
Bentuk essay 
Tugas kinerja 
Rubrik penilaian 
laporan dan 
presentasi 
 
Indikator 1,2,  
tercapai melalui 
tugas diskusi 
 
Indikator 3 tercapai 
melaluites 
 
Indikator 4 tercapai 
melalui tugas 
presentasi 

Diskusi  o Metode IPAL aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 
 

Soal UAS dengan 
bobot 30% 

13 Mahasiswa 
mengobservasi 
limbah cair Home 
Industri “Tahu” 

 Mahasiswa 
mengamati 
sistem 
pembuangan 
limbah cair 
Home Industri 
“Tahu” 

Tugas kinerja 
Rubrik penilaian 
laporan dan 
presentasi 

Observasi, 
Diskusi 

  Teknik  observasi 

 Teknik 
wawancara 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 



 Mahasiswa 
mampu 

 melakukan 
wawancara 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 
Soal UAS dengan 

bobot 30% 

14 Mahasiswa 
melakukan studi 
lapang 
Pengelolaan 
Limbah di industri 
Rungkut (SIER) 

 Mahasiswa 
mengamati 
instalasi 
pengelolaan 
limbah 

 Mahasiswa 
mampu 
membuat 
laporan hasil 
observasi 
instalasi 
pengelolahan 
limbah di PT 
SIER 

Tugas kinerja 
Rubrik penilaian 
laporan dan 
presentasi 

Ceramah Diskusi 
 
 
Diskusi 

  Sistem 
pengelolaan 
limbah 

 Laporan hasil 
studi lapangan 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 

Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 
Soal UAS dengan 

bobot 30% 

15 Mahasiswa mampu 
mengkomunikasika
n hasil 
pengelolahan 
limbah di PT SIER  

 Mahasiswa 
mampu 
mempresenta
sikan laporan 
hasil studi 
lapang 
pengelolan 
limbah di PT 
SIER 

Tugas kinerja 
Rubrik penilaian 
laporan dan 
presentasi 

Diskusi, dan  
Presentasi 

  Pengelolaan 
Limbah PT SIER 

aktivitas dan respon 
mahasiswa selama 

kegiatan 
pembelajaran 

terutama praktikum 
dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 
20% 



Laporan dan produk 
praktikum dinilai 
sebagai TUGAS 
dengan bobot 

30% 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 30% 

 



4. Mapping Programme Learning Outcomes (PLOs)-Course Learning Outcomes (CLOs) 

a. PLOs of Undergraduate Programme in Biology Education, FMNS Universitas Negeri 

Surabaya 

Based on PEOs, Program Learning Outcome (PLOs) of Biology Teacher study program 

are described as follows. 

No. PLO PLO Competence 

PLO 1 Able to demonstrate biological knowledge in molecular, 

cell, and organism level and interaction with their 

environment. 

Knowledge 1 

(KN 1) 

PLO 2 Able to demonstrate application skills of biological concept 

and environmental issues with relevant technologies in the 

management of natural resources and environment. 

Knowledge 2 

(KN 2) 

PLO 3 Able to demonstrate pedagogic knowledge on designing, 

conducting, and evaluating biology learning 

Knowledge 3 

(KN 3) 

PLO 4 Able to demonstrate knowledge related to research of 

biology education 

Knowledge 4 

(KN 4) 

PLO 5 Able to design, conduct, and evaluate biology learning by 

using information and communication technology (ICT). 

Special 

competences 

1 (SC 1) 

PLO 6 Able to design and perform experiments in biology learning 

to collect, analyze, and interpret data to solve various issues 

Special 

competences 

2 (SC 2) 

PLO 7 Able to design problem-solving methods by implementing 

transferable skills in biology to develop ecopreneurship 

(eco-innovation, eco-opportunity, eco-commitment). 

Special 

competences 

3 (SC 3) 

PLO 8 Able to communicate ideas, opinions, and results of study 

effectively, both orally and in writing. 

General 

Competences 

1 (GC 1) 

PLO 9 Able to make decisions based on data/information to finish 

tasks as part of their responsibility in works performed 

General 

Competences 

2 (GC 2) 

PLO 10 Able to conduct long-life learning and working effectively, 

both individually and as a team, have passion for 

entrepreneurship and environmental care. 

General 

Competences 

3 (GC 3) 

PLO 11 Able to demonstrate scientific, critical, and innovative 

attitude in biology learnings, laboratory works, and their 

professional tasks. 

Attitude 1 

(AT 1) 

PLO 12 Able to demonstrate religious and national cultural values 

and academic ethics in performing professional tasks. 

Attitude 1 

(AT 2) 

 

b. Expected Learning Outcomes of Plant Physiology Course 

PLO 1. Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and organism level and 

interaction with their environment.       

        

PLO 2. Able to demonstrate application skills of biological concept and environmental issues 

with relevant technologies in the management of natural resources and environment. 

   



PLO 7. Able to design problem-solving methods by implementing transferable skills in biology 

to develop ecopreneurship (eco-innovation, eco-opportunity, eco-commitment).   

PLO 8. Able to communicate ideas, opinions, and results of study effectively, both orally and 

in writing.    

PLO 9. Able to make decisions based on data/information to finish tasks as part of their 

responsibility in works performed.       

PLO 11.  Able to demonstrate scientific, critical, and innovative attitude in biology learnings, 

laboratory works, and their professional tasks.  

     

c. Mapping PLO and CLO in Plant Physiology Course  

CLO PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1      √ √    √  

2  √    √ √    √  

3  √    √       

4        √ √ √   

5             

  

B. Course Asesment 

1. Assessment Rubrics 

a.  Attitudes/Affective Domain 

In this domain, we evaluated students’ participation in classroom in term of their 

communication skills and responsibility. The rubric that was used in this course is as follows: 

Criteria Score (SA) 

Communicate effectively, appreciate others’ opinions; 

always attend the class on time; always submit the 

assignment on time; and always participate in the 

completion of group assignment 

85 ≤ SA ≤ 100 

Communicate effectively, appreciate others’ opinions; 80% 

of attendance; submit 90 % of the assignment; and often 

participate in the completion of group assignment 

70 ≤ SA < 85 

Communicate ineffectively, appreciate others’opinions; 

75% of attendance; submit the 70% of assignment on time; 

and participate in the completion of group assignment. 

55 ≤ SA < 70 

Communicate ineffectively, do not appreciate others’ 

opinions; rarely attend the class; rarely submit the 

assignment; and rarely participate in the completion of 

group assignment. 

0 ≤ SA < 55 

       

b. Knowledge/Cognitive Domain 

The students’ knowledge assessed through assignments (individual and group) and tests (mid- 

and final semester). The criteria of assignment (individual and group) according to Assignment 

Rubrics (see Appendix 1). The criteria for tests (mid- and final semester) that use in this course 

are: 

1) The ability to give answers correctly according to the Key and Rubrics; 

2) The ability to provide robust argumentation according to theory; 

3) The ability to provide systematic explanations; and 



4) The ability to apply the substantive concepts in a situation comprehensively according to 

the Key and Rubrics. 

 

c. Skills/Psychomotor Domain 

The students’ skills focused on science process skills. These skills assessed based on direct 

assessment of practical skills (DAPS) and indirect assessment of practical skills (IAPS) based 

on their reports. 

 

2. Universitas Negeri Surabaya’s Assessment System 

University students are considered to be competent and pass if at least get 40% of the maximum 

final grade. The final grade (NA) is calculated based on the following weight: 

Assessment Components  Percentage Contribution 

Participation (including attitudes/ affective) 20% 

Assignment 30% 

Mid-semester test 20% 

Final semester test 30% 

Total 100% 

 

The final grade (NA) category according to the Universitas Negeri Surabaya Academic 

Regulation, that is: 

NA Interval 

(Out of 100) 

Grade Point Letter Grade 

85   ≤    A    < 100 4,00 A 

80   ≤    A-   <  85 3,75 A- 

75   ≤    B+  <  80 3,50 B+ 

70   ≤    B    <  75 3,00 B 

65   ≤    B-   <  70 2,75 B- 

60   ≤    C+  <  65 2,50 C+ 

55   ≤    C    <   60 2,00 C 

40   ≤    D    <   55 1,00 D 

0     ≤    E     <  40 0,00 E 

 

  



C. Course Evaluation & 

Development 

 
  



ASSESMENT OF PROGRAM LEARNING OUTCOMES (PLO) 

  

COURSE : Pengelolaan Limbah 

CREDIT : 2 

STUDY PROGRAM : Pendidikan Biologi 

PERIOD : 2019 / 2020 (1) 

CLASS : PBIO 2016 

PARTICIPANTS : 18 

             

PROGRAM LEARNING OUTCOMES       

        

PLO 1. Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and organism level and interaction 

with their environment.      

PLO 2. Able to demonstrate application skills of biological concept and environmental issues with 

relevant technologies in the management of natural resources and environment.  

PLO 7. Able to design problem-solving methods by implementing transferable skills in biology to 

develop ecopreneurship (eco-innovation, eco-opportunity, eco-commitment). 

PLO 8. Able to communicate ideas, opinions, and results of study effectively, both orally and in writing. 

PLO 9. Able to make decisions based on data/information to finish tasks as part of their responsibility 

in works performed. 

PLP 11. Able to demonstrate scientific, critical, and innovative attitude in biology learnings, laboratory 

works, and their professional tasks. 

 

COURSE LEARNING OUTCOMES 

1. Mengembangkan ide-ide baru  sebagai solusi  dalam menyelesaikan permasalahan limbah di 

lingkungan secara mandiri dan bertanggung jawab. 

2. Menghasilkan suatu produk dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber daya alam untuk 

kegiatan wirausaha yang berwawasan lingkungan. 

3. Menguasai konsep secara teoritis di bidang pengelolaan limbah berbasis IPTEKberdasarkan data 

hasil observasi 

4. Mengkomunikasikan  secara tertulis dan lisan  laporan hasil kegiatan pengelolaan limbah. 

 

CLO-PLO CORRELATION 

 

  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

CLO1      V V    V  

CLO2  V    V V    V  

CLO3  V    V       

CLO4        V V V   

CLO5             

    

 

 

 

 

 

 



ASSESMENT PLAN  

 

  
PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

CLO1 

     

Tugas

, 

partisi

pasi,

UTS,  

UAS 

Tugas

, 

partisi

pasi 

   

Tugas

, 

partisi

pasi 

 

CLO2 

 

Tugas

, 

partisi

pasi, 

UTS 

   

Tugas

, 

partisi

pasi 

Tugas

, 

partisi

pasi 

   

Tugas

, 

partisi

pasi 

 

CLO3 

 

Tugas

, 

partisi

pasi, 

UTS, 

UAS 

   

Tugas

, 

partisi

pasi,

UAS 

      

CLO4 

       

Tugas

, 

partisi

pasi 

Tugas

, 

Partis

ipasi 

Tugas

, 

partisi

pasi 

  

CLO5 
            

 

STUDENT’S PERFORMANCE 

 

  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

Excellent  72%           

Good  28%    0% 0% 0% 0% 0% 0%  

Satisfy  0%    0% 0% 0% 0% 0% 0%  

Fail  0%    0% 0% 0% 0% 0% 0%  
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APPENDIX I 

STUDENT PRACTICUM REPORT 

ASSIGNMENT RUBRIC 

 

  



FORMAT PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM 

 

Topik : .................................................................................................... 

Nama Mahasiswa : .............................................  Nama Penilai : 

................................................ 

Petunjuk: 

1. Pilihlah Skor 1, 2 , 3 atau 4 untuk memberikan nilai pada aspek yang dinilai sesuai 

dengan jumlah komponen yang ada pada setiap aspek 

2. Berilah kesimpulan penilaian dengan menjumlahkan angka penilaian dan 

membaginya dengan 32. 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1.  

Cover 
Komponen yang harus ada: 
1) Terdapat Judul Praktikum 
2) Terdapat Logo Unesa (Berwarna) 
3) Terdapat Identitas Diri (Nama, NIM, Kelas, Kelompok, Nama 

Anggota) 
4) Terdapat Identitas Lembaga (Prodi, Fakultas, Universitas) 

    

2.  

Pendahuluan 
Komponen yang harus ada: 
1) latar belakang 
2) tujuan pengamatan 
3) waktu pengamatan 
4) tempat pengamatan 

    

3.  

Kajian Teori 
Komponen yang harus ada: 
1) merumuskan kajian teori berdasarkan topik pengamatan 
2) membuat kutipan di akhir paragraf yang dikutip 
3) menggunakan referensi minimal 5 buah buku 
4) menggunakan buku referensi terbaru 

    

4.  

Metodologi 
Komponen yang harus ada: 
1) menuliskan alat yang digunakan dalam pengamatan 
2) menuliskan bahan yangg digunakan dalam pengamatan 
3) menuliskan cara kerja dalam pengamatan 
4) cara kerja ditulis secara sistematis 

    

5.  

Hasil Pengamatan 
Komponen yang harus ada: 
1) menuliskan data hasil pengamatan 
2) menggambarkan hasil pengamatan 
3) hasil pengamatan sesuai dengan objek pengamatan 
4) memberikan keterangan pada gambar hasil pengamatan 

    

Nilai 



6.  

Pembahasan 
Komponen yang harus ada: 
1) Menuliskan pembahasan berdasarkan data hasil pengamatan 
2) Bahasa yang digunakan komunikatif 
3) Adanya hubungan antra pembahasan dan literatur yang diambil 
4) membuat kutipan di akhir paragraf yang dikutip 

    

7.  

Penutup 
Komponen yang harus ada: 
1) Mencantumkan simpulan dan saran 
2) Ditulis singkat, padat dan jelas 
3) Simpulan sesuai dengan tujuan dan perolehan data   
4) Saran sesuai dengan evaluasi hasil percobaan 

    

8.  

Daftar Pustaka 
Komponen yang harus ada: 
1) Mencantumkan pustaka yang diacu 
2) Penulisan sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka yang 

benar 
3) Referensi yang digunakan berusia 5 tahun terakhir 
4) Sumber yang digunakan terpercaya dan dapat dipertanggung 

jawabkan 

    

Jumlah Skor 
 

 

 

Catatan: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.................................................................................................. 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Jumlah Skor yang diperoleh

32
 𝑥 100 

 

  



Appendix 2 

Course Activities Records 

Sample of Students’ 

Attendance 

 

 



11/8/2020 SIAKAD : Absen

https://siakadu.unesa.ac.id/0c8a1b32-bdde-3d1c-a70c-b0bb143a106b.aspx?print=6e34a341-b545-3cc6-bbc9-3480679a9a1d&jns=absen&smt=2… 1/1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Jl. Lidah Wetan, Surabaya - 60213

Telepon :+6231-99424932

Faksimile :+6231-99424932

e-mail :bakpk@unesa.ac.id

PRESENSI KULIAH

Periode 2019/2020 Gasal

Mata Kuliah : Pengelolaan Limbah Dosen : Dra. Herlina Fitrihidajati, M.Si.

Dra. Winarsih, M.Kes.Kelas : 2016A    

Prodi : S1 Pendidikan Biologi    

         

No NIM Nama Mahasiswa

Pertemuan Ke

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14

Sep

18

17

Sep

18

23

Sep

19

12

Sep

19

19

Sep

19

26

Sep

19

03

Oct

19

10

Oct

19

17

Oct

19

24

Oct

19

31

Oct

19

14

Nov

19

21

Nov

19

28

Nov

19

05

Dec

19

1. 16030204001 YENI NUR AFIFAH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

2. 16030204002 PUTRI SUCI CHOIRUNNISAKH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

3. 16030204005 ALFIA NUR AININA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

4. 16030204006 ALFINA ZAHWA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

5. 16030204011 ACHMAD NUR SYAMSI H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

6. 16030204020 NADA TSANIYA SALSABILA H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

7. 16030204045 CHOIRUN NISSA H H H H A A H H H H H H H H H 86.7 %

8. 16030204046 IRKHAM MAHMUDI H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

9. 16030204050 AHMAD RIZAL FADHIL H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

10. 16030204053 FAKHRI BURHANNUDIN H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

11. 16030204062 RATNA LESTARI H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

12. 16030204071 NOVIA PUTRI DIANA H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

13. 16030204084 KIKI EKA PURWANTI H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

14. 16030204091 DIHIN PUSPITA WARDHANI H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

15. 16030204094 FIRDA DWI NOVITASARI H H H H H A H H H H H H H H H 93.3 %

16. 16030204095 BAGUS MIFTAKHUL NASHIR H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

17. 16030204099 DEWI PURWASIH H H H H H H H H H H H H H H H 100 %

18. 16030204100 MARLEN TIWERY H H H H H A H H H H A H H H A 80 %

Tanda Tangan Dosen / Asisten
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Course Log Book 



11/11/2020 SIAKADU: Cetak Jurnal Perkuliahan

https://siakadu.unesa.ac.id/7081d23b-303d-3b52-84a2-cab949fbd4f8.aspx?id=6e34a341-b545-3cc6-bbc9-3480679a9a1d&cetak_jurnal=1 1/1

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Ketintang

Jalan Ketintang, Surabaya 60231

T: +6231-8293484

F: +6231-8293484

laman: unesa.ac.id

email : bakpk@unesa.ac.id

Aktivitas Perkuliahan

 
Nama Matakuliah : Pengelolaan Limbah   Dosen : HERLINA FITRIHIDAJATI

(196302261991032001) 
 WINARSIH (196404191988032001) 

 

Kelas : 2016A  

Jadwal & Ruang : C02.02.07 (13.00 - 15.30) R.  

No. Tanggal Pertemuan Topik Peserta Status Do
1 14-09-

2018

Pertemuan

ke 1

· Undang-undang atau peraturan yang mendasari pengelolaan limba ·

De�nisi lmbah · Jenis dan Sifat limbah · Pengolahan limbah (cair,

padat/sampah) · Hasil karya Recycle (nilai ekonomik)

18 Ganti Winarsih

2 17-09-

2018

Pertemuan

ke 2

&amp;amp;lt;ol&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;Analisis kondisi

lingkungan

kampus&amp;amp;lt;/li&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;Setting

and Infrastructur (SI), Energy and Climate Change (EC), Waste (WS), Water

(WR), Transportation (TR), Education

(ED)&amp;amp;lt;/li&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/ol&amp;amp;gt;

18 Ganti Winarsih

3 23-09-

2019

Pertemuan

ke 3

&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt; 18 Ganti Winarsih

4 12-09-

2019

Pertemuan

ke 4

1. 18 Ganti Winarsih

5 19-09-

2019

Pertemuan

ke 5

1. 17 Terjadwal Winarsih

6 26-09-

2019

Pertemuan

ke 6

1. 9 Terjadwal Winarsih

7 03-10-

2019

Pertemuan

ke 7

1. 18 Terjadwal Winarsih

8 10-10-

2019

Pertemuan

ke 8

UTS 18 Terjadwal Winarsih

9 17-10-

2019

Pertemuan

ke 9

Eceng gondok sebagai gulma Prinsip-prinsip fermentasi eceng gondok

Prosedur fermentasi eceng gondok Analisis ekonomis pengolahan eceng

gondok

18 Terjadwal Herlina F

10 24-10-

2019

Pertemuan

ke 10

Eceng gondok sebagai gulma Prinsip-prinsip fermentasi eceng gondok

Prosedur fermentasi eceng gondok Analisis ekonomis pengolahan eceng

gondok

18 Terjadwal Herlina F

11 31-10-

2019

Pertemuan

ke 11

Eceng gondok sebagai gulma Prinsip-prinsip fermentasi eceng gondok

Prosedur fermentasi eceng gondok Analisis ekonomis pengolahan eceng

gondok

17 Terjadwal Herlina F

12 14-11-

2019

Pertemuan

ke 12

Pengelolaan limbah cair 18 Terjadwal Herlina F

13 21-11-

2019

Pertemuan

ke 13

Pengelolaan limbah cair 18 Terjadwal Herlina F

14 28-11-

2019

Pertemuan

ke 14

Penyelesaian laporan 18 Terjadwal Herlina F

15 05-12-

2019

Pertemuan

ke 15

Laporan 17 Terjadwal Herlina F



Appendix 2 
Sample of Test 

(Middle & Final-Semester Test) 
 



  
 
 
 

 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

JURUSAN BIOLOGI 

Kampus Ketintang  

Jalan Ketintang Gedung C3 

Lt.2 Surabaya 60231  

Telepon: +6231 – 

8298382  

Email: biologi@unesa.ac.id 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 

MATA KULIAH : Pengelolaan Limbah 
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1.  Jawablah Pertanyaan Berikut Pada Lembar Kertas Ini Juga.  

2. Tulis Nama, NIM, Tanda tangan Anda Pada Pojok Kanan Atas di Kertas Soal 

Ini! 

3. Angka dalam kurung menunjukkan bahwa nilai maksimal bila Anda menjawab 

benar!  

Soal  

1. Jelaskan tujuan pengelolaan limbah? (9) 

2. Pentingkah melakukan observasi lingkungan berdasar instrumen UI Greenmetric di 

kampus kita? Jelaskan jawaban Anda? (21) 

3. Pahami tayangan pembangunan Lubang Resapan Biopori/LRB Jumbo di video berikut.. 

Apakah LRB Jumbo efektif untuk mengolah sampah organik?Jelaskan jawaban Anda! (15) 

4. Bagaimana cara Anda melakukan observasi proklim di RT 03 RW03 Kelurahan 

Jambangan sesuai dengan tujuan? (12) 

5. Bagaimana cara dan materi presentasi Anda berdasar hasil survai kampung Proklim ? (24) 
6. Mengapa pada saat mengolah sampah  organik muncul belatung? (5) 

7. Analisislah sampah organik dapat menjadi kompos bila diolah dengan Takakura Home 

Methods. Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan parameter yang Anda lakukan saat 

menulis data observasi! (14) 
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Petunjuk:  

Jawablah Pertanyaan ini dengan singkat dan jelas. 

1. Eceng gondok merupakan gulma perairan yang sangat pesat pertumbuhannya dan apabila tidak 

dikelola dengan baik akan mencemari ekosistem perairan. Hasil penelitian Fitrihidajati dkk 

(2014) menunjukkan bahwa hasil fermentasi Eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak ruminansia. Anda juga telah berlatih mengolahnya. Analisislah (36):  

a. Mengapa eceng gondok dapat dijadikan sebagai pakan ternak? 

b. Mengapa Eceng gondok perlu difermentasi? 

c. Peranan mikroorganisme dalam fermentasi tersebut! 

d. Mengapa perlu penambahan dedak bonggol jagung? 

e. Mengapa perlu penambahan molase? 

 

2. Anda telah mengamati dan mempelajari pengelolaan limbah cair skala rumah tangga. 

Berdasarkan hasil pemahaman Anda , (27): 

a. Jelaskan gambar secara skematis IPAL yang ada di pemukiman! 

b. Jelaskan fungsi dari IPAL tersebut! 

c. Jelaskan mekanisme kerja IPAL tersebut! 

d. Jelaskan tujuan dari pengolahan limbah cair skala rumah tangga! 

 

3. Anda telah mempelajari hasil penelitian Dwi Savitri (2018) tentang Pengolahan Limbah Cair 

Tahu. Analisislah (27): 

a. Bagaimana IPAL yang ada di industri tahu? 

b. Bagaimana kualitas air limbah tahu secara fisik dan kimia? 

c. Bagaimana dampaknya jika dibuang ke perairan? 

d. Jelaskan upaya lain yang akan anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Beri alasan dan 

tuliskan rancangan yang dipilih! 

 

4. PT SIER merupakan salah satu industri pengolah limbah secara terpadu. Salah satu limbah yang 

diolah adalah limbah cair dengan metode Biologi Aerob. Jelaskan metode yang dimaksud! (10) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

           Saat ini pengembangan di bidang peternakan mengalami masalah yaitu 

ketersediaan pakan yang terbatas sehingga harus dicarikan pakan alternatif yang 

berbasis sumber daya lokal. Pakan alternatif yang dimaksud harus mudah didapat, 

harganya terjangkau dan memiliki nutrisi yang baik (Hidayat dkk., 2016).  

           Salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak yaitu eceng gondok. Tumbuhan Eceng Gondok merupakan gulma air yang 

tumbuh secara liar di semua perairan umum di Indonesia. Pertumbuhannnya 

sangat cepat terutama bila kondisi lingkungannya sangat mendukung (Hidayat 

dkk., 2016). Tapi di sisi lain, eceng gondok memiliki banyak potensi. Eceng 

gondok dapat menyerap Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di dalam air, 

pembuatan kerajian seni, bahan baku pupuk tanaman, sumber gas yang diperoleh 

dengan cara fermentasi, dan sebagai pakan ternak (Phioneer dkk., 2015).  

           Kelebihan eceng gondok yaitu mempunyai kandungan nutrisi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif ternak karena adanya kandungan 

pigmen karotenoid terutama pigmen β-karoten dan xantofil (Setiawan dkk., 2013). 

Kandungan karoten daun eceng gondok cukup tinggi yaitu sekitar 109.000 IU/100 

gram. Daun eceng gondok juga mengandung kalsium yang lebih tinggi daripada 

batang dan akarnya yang berguna untuk menetralkan asam organik hasil 

metabolisme (seperti asam oksalat) yang bersifat racun bagi ternak (Phioneer dkk., 

2015). Eceng gondok juga memiliki kandungan proteinnya yang tinggi yaitu 

11,2% (Fitrihidajati dkk., 2015). 
            Namun pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan pakan mempunyai 

beberapa kelemahan antara lain: kadar airnya tinggi, teksturnya halus, 

mengandung banyak hemiselulosa dan proteinnya sulit dicerna (Phioneer dkk., 

2015). Tingkat ketercernaannya juga rendah karena banyak mengandung serat 

kasar (16,79%). Untuk mengubah eceng gondok menjadi bahan pakan yang 

bernilai gizi baik dan mudah dicerna, maka salah satu caranya adalah dengan 

menggunakan teknologi fermentasi (Fitrihidajati dkk., 2015). Komposisi kimia 

eceng gondok terfermentasi berdasarkan analisis laboratorium Fapet, Universitas 
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Brawijaya (2013), yaitu PK 15,9%; SK 14,63%; Abu 9,70%; GE 3202 Kkal/kg 

(Rompas dkk., 2016). 

Faktor utama penentu keberhasilan dalam usaha peternakan adalah 

penyediaan pakan. Biaya pakan yang besar dapat dikurangi dengan cara 

mengurangi ketergantungan pada sumber protein impor yaitu dengan 

memanfaatkan bahan baku lokal yang berkualitas, harganya layak, persediaannya 

terjamin, dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia (Kurniasi dkk, 2012). 

Pengurangan ketergantungan terhadap bahan impor tersebut dapat dilakukan 

dengan cara substitusi bahan pakan. 

Substitusi bahan pakan impor dengan bahan pakan lokal merupakan salah 

satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan impor. Bahan 

alternatif yang dapat digunakan untuk substitusi adalah memanfaatkan tongkol 

jagung. Tongkol jagung merupakan sisa hasil pertanian yang masih memiliki 

kualitas yang rendah. Tongkol jagung digunakan sebagai bahan konsentrat pada 

pakan ternak ruminansia. Kandungan serat kasar tinggi, protein dan kecernaan 

rendah. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya sebagai bahan pakan, tongkol 

jagung perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain dengan teknologi pengolahan 

fermentasi.  Proses fermentasi bertujuan menurunkan kadar serat kasar, 

meningkatkan kecernaan dan sekaligus meningkatkan kadar protein kasar 

(Tampoebolon, 1997). Penggunaan teknologi fermentasi, dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar tongkol jagung dengan menurunkan kandungan serat 

kasar, serta meningkatkan kecernaan tongkol jagung, sehingga dapat digunakan 

sebagai alternatif pakan yang baik untuk ternak ruminansia. 

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Fitrihidajati, dkk (2015) yang 

menggunakan 125 g/0.5kg, kemudian peneliti mengadaptasi penelitian tersebut 

dengan menambahkan konsentrasi serbuk tongkol jagung sebesar 250g/0.5kg. 

Penambahan konsentrasi serbuk tongkol jagung sebagai sumber karbohidrat dapat 

mempengaruhi proses fermentasi, khususnya dapat meningkatkan kualitas molase 

sehingga molase dapat berfungsi sebagai pengawet dan mampu mempertahankan 

kualitas nutrisi dalam hijauan pakan (Riswandi, 2014). Semakin banyak tersedia 

karbohidrat yang mudah dicerna maka semakin banyak jumlah mikroba yang 

dapat berkembang sehingga produksi asam laktat sebagai akibat fermentasi 
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karbohidrat juga akan meningkat. Sedangkan jika tanpa bahan tambahan berupa 

serbuk tongkol jagung maka jumlah karbohidrat yang tersedia hanya berasal dari 

eceng gondok, hal ini akan menghasilkan kadar asam laktat yang lebih sedikit. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 

konsentrasi serbuk tongkol jagung pada fermentasi eceng gondok sebagai pakan 

ternak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan serbuk tongkol jagung terhadap kualitas 

fisik hasil fermentasi eceng gondok (meliputi tekstur, warna, aroma dan suhu) 

sebagai pakan ternak ruminansia? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan serbuk tongkol jagung terhadap kualitas 

kimia hasil fermentasi eceng gondok  (meliputi kandungan protein kasar, serat 

kasar, kandungan energi) sebagai pakan ternak ruminansia? 

3. Bagiamana hasil analisis ekonomi dari hasil fermentasi eceng gondok sebagai 

pakan ternak ruminansia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan serbuk tongkol jagung terhadap kualitas 

fisik hasil fermentasi eceng gondok (meliputi tekstur, warna, aroma dan suhu) 

sebagai pakan ternak ruminansia. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan serbuk tongkol jagung terhadap kualitas 

kimia hasil fermentasi eceng gondok  (meliputi kandungan protein kasar, serat 

kasar, kandungan energi) sebagai pakan ternak ruminansia. 

3. Mengetahui hasil analisis ekonomi dari hasil fermentasi eceng gondok sebagai 

pakan ternak ruminansia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti tentang pembuatan pakan 

ternak ruminansia dari fermentasi eceng gondok. 

2. Memberikan informasi bagi pembaca tentang cara pembuatan pakan ternak 

ruminansia dari fermentasi eceng gondok untuk mengurangi tumbuhan eceng 

gondok yang merugikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Eceng Gondok 

           Penyediaan bahan pakan berkualitas selama ini bersumber dari 

pemanfaatan bahan konvensional, namun dalam penggunaannya terkendala 

beberapa faktor, yaitu ketersediaan yang fluktuatif, persaingan kebutuhan dengan 

ternak monogastrik lainnya serta harga yang tidak stabil. Untuk menekan biaya 

produksi serta mengatasi terjadinya kelangkaan bahan pakan perlu untuk 

melakukan pencarian dan pemanfaatan bahan alternatif dari bahan konvensional 

(Rompas dkk., 2016). 

            Eceng gondok (Eichhornia crassipes Martius (Solms-Laubach) 

merupakan tumbuhan air perennial atau tahunan dan masuk kedalam jenis 

Pontedericeae yaitu salah satu anggota tumbuhan berbunga yang berasal dari 

lembah Amazon, Amerika Selatan. Sejak akhir tahun 1800-an Eceng gondok telah 

menyebar ke seluruh dunia sebagai tanaman hias di negara-negara tropis maupun 

subtropis dan negara yang bersuhu hangat. Eceng gondok memiliki produktifitas 

dan pertumbuhan yang paling cepat di antara seluruh tanaman air, dimana hal ini 

dapat menurunkan ekosistem air dan mengurangi manfaatnya (Phioneer dkk., 

2015). 

           Eceng gondok (Eichhornia crassipes) umumnya dianggap sebagai gulma 

yang tumbuh banyak hampir di semua perairan daerah tropis maupun subtropis 

dan tumbuh pula di Indonesia. Sebagai gulma air, eceng gondok mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan cepat dalam berkembang biak. 

Tumbuhan ini hidup terapung pada permukaan air atau mengembangkan 

perakarannya di dalam lumpur sehingga dalam waktu singkat dapat menutupi 

permukaan air dan mengakibatkan menurunnya ekosistem perairan di sekitarnya. 

Eceng gondok dapat menghilangkan keberadaan tumbuhan asli di dalam perairan 

tersebut karena berkurangnya kandungan oksigen, mentolerir masuknya cahaya, 

suhu dan pH sehingga memberikan keunggulan lebih dari pada tumbuhan asli itu 

sendiri (Phioneer dkk., 2015). Produksi eceng gondok dapat mencapai 

168ton/Ha/tahun (Rompas dkk., 2016).  
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             Eceng gondok memiliki banyak potensi. Eceng gondok dapat menyerap 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di dalam air, pembuatan kerajian seni, bahan 

baku pupuk tanaman, sumber gas yang diperoleh dengan cara fermentasi, dan 

sebagai pakan ternak (Phioneer dkk., 2015).  

              Kelebihan eceng gondok sebagai bahan pakan alternatif ternak yaitu 

mempunyai kandungan pigmen karotenoid terutama pigmen β-karoten dan 

xantofil (Setiawan dkk., 2013). Kandungan karoten daun eceng gondok cukup 

tinggi yaitu sekitar 109.000 IU/100 gram. Daun eceng gondok juga mengandung 

kalsium yang lebih tinggi daripada batang dan akarnya yang berguna untuk 

menetralkan asam organik hasil metabolisme (seperti asam oksalat) yang bersifat 

racun bagi ternak (Phioneer dkk., 2015). Eceng gondok juga memiliki kandungan 

proteinnya yang tinggi yaitu 11,2% (Fitrihidajati dkk., 2015). 

            Eceng gondok mengandung nilai gizi antara lain protein kasar, serat kasar, 

lemak kasar, dan energi yang cukup tinggi seperti yang terlihat pada Tabel 2.1 

(Marlinadan Askar, 2001). 

Tabel 2.1 Komposisi kimia daun eceng gondok. 

Bahan Pakan Komposisi kimia (% bahan kering) 

BK SK LK Abu BETN Ca P Ge (kal/gr) 

Dn. Eceng Gondok 1 83,34 15,25 3,67 16,46 31,53 1,81 0,52 3384 

Dn. Eceng Gondok 2 - 29,30 2,66 9,26 33,45 0,34 0,34 4016 

Dn. Eceng Gondok 3 - 22,82 2,87 - - 2,13 0,58 - 

Keterangan : BK = bahan kering ; PK = protein kasar ;SK = serat kasar ; LK = lemak 

kasar ; BETN= bahan ekstak tanpa nitrogen ; Ca = kalsium, P = posfor, 

GE = Energi kasar. 

           Namun pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan pakan mempunyai 

beberapa kelemahan antara lain: kadar airnya tinggi, teksturnya halus, 

mengandung banyak hemiselulosa dan proteinnya sulit dicerna (Phioneer dkk., 

2015). Tingkat ketercernaannya juga rendah karena banyak mengandung serat 

kasar (16,79%). Untuk mengubah eceng gondok menjadi bahan pakan yang 

bernilai gizi baik dan mudah dicerna, maka salah satu caranya adalah dengan 

menggunakan teknologi fermentasi (Fitrihidajati dkk., 2015). Komposisi kimia 

eceng gondok terfermentasi berdasarkan analisis laboratorium Fapet, Universitas 



7 
 

Brawijaya (2013), yaitu PK 15,9%; SK 14,63%; Abu 9,70%; GE 3202 Kkal/kg 

(Rompas dkk., 2016). 

 

B. Fermentasi 

           Fermentasi adalah pemanfaatan senyawa organik untuk pembentukan 

energi melalui transfer elektron di sitoplasma. Pembentukan energi melalui 

transfer elektron di membran disebut juga fosforilasi oksidatif. Dengan demikian, 

respirasi didefinisikan sebagai pembentukan energi melalui fosforilasi oksidatif. 

Pembentukan energi melalui transper elektron di sitoplasma disebut fosforilasi 

tingkat substrat. Pembentukan energi dengan cara seperti tersebut diatas 

ditemukan pada organisme fermentatif. Fermentasi sebenarnya proses yang tidak 

memerlukan oksigen. Fungi mampu melakukan fermentasi dalam kondisi 

anaerob, jadi fermentasi sebenarnya adalah metabolisme tanpa melibatkan 

oksigen, tetapi organisme fermentatif terkadang memerlukan oksigen untuk 

proses metabolisme lainnya maupun pertumbuhannya (Tjahjadi , 2009). 

           Teknologi fermentasi adalah upaya manusia untuk memperoleh hasil yang 

maksimal sesuai dengan target yang direncanakan secara kualitatif ataupun 

kuantitatif. Bahan-bahan utama yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu 

proses fermentasi adalah berbagai jenis mikroba atau berbagai jenis enzim yang 

dihasilkan. Pada penelitian ini menggunakan ragi tempe. Adapun jenis-jenis 

mikroflora yang terdapat pada ragi tempe yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus 

oryzae, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus arrhizus (Fardiaz 1992). Ragi tempe 

yang ditambahkan itu sendiri juga menjadi tambahan gizi pada pakan yang dibuat, 

utamanya sumber protein. 

 

C. Molase  

           Olbrich (1973) mendefinisikan molase sebagai produk akhir pembuatan 

gula yang tidak mengandung lagi gula yang dapat dikristalkan dengan cara 

konvensional. Molase berwarna coklat dan berbentuk cairan kental. 

 

          Molase (tetes tebu) merupakan hasil samping dari industri pengolahan gula 

yang masih mengandung gula cukup tinggi yakni sukrosa sebesar 48-55% 

(Prescott dan Dunn, 1959). 
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         Tingginya kandungan gula pada molase membuat molase sering dijadikan 

sebagai tambahan sumber karbohidrat pada medium pertumbuhan 

mikroorganisme (Sebayang, 2006). Molase selain dapat digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan biogas (Wati dan Prasetyani, 2010), juga dapat digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan etanol seperti yang dilakukan oleh Sebayang 

(2006). 

 

D. Ragi Tempe 

Ragi tempe disebut juga sebagai inokulum tempe atau starter tempe. Ragi 

tempe merupakan kumpulan spora kapang dan jamur yang digunakan untuk bahan 

pembibitan dalam pembuatan tempe (Sukardi dkk, 2008). Ragi tempe yang 

dikenal masyarakat saat ini adalah usar (biasanya menempel pada daun waru) dan 

ragi bubuk buatan LIPI. Usar banyak mengandung bakteri kontaminan karena 

pada pembuatannya kurang memperhatikan kondisi yang aseptis dan jenis kupang 

pada usar juga bervariasi seperti Rhizopus sp dan mikroorganisme lain. Ragi 

bubuk yang telah ada sebelumnya dibuat dari kapang R. oligosporus yang 

dibiakkan pada media beras yang telah masak, kemudian dikeringkan lalu digiling 

(Kasmidjo, 1990). 

Inokulum tempe bubuk yang sudah beredar, dibuat menggunakan Rhizopus 

oligosporus sebagai kapang utamanya. Noranita (2006) telah melakukan 

penelitian pembuatan inokulum menggunakan substrat ujung ubi kayu untuk 

pertumbuhan kapang R. oryzae. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh 

kapang R. oryzae dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan inokulum tempe 

dalam bentuk tepung dan menghasilkan tempe yang berkualitas untuk skala 

laboratorium. Miselium Rhizopus oryzae lebih panjang ukurannya, sehingga 

tempe yang dihasilkan lebih padat, pertumbuhan kapang lebih baik, dan nilai 

nutrisi tempe meningkat. Kapang Rhizopus oryzae juga dapat mengubah aroma 

langu kedelai menjadi aroma khas tempe. Berdasarkan hal tersebut, dalam 

penelitian ini menggunakan ragi tempe bubuk agar menghasilkan eceng gondok 

fermentasi yang tumbuh jamur dengan baik.   
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E. Tongkol Jagung 

           Tongkol jagung adalah bagian dalam organ betina tempat bulir duduk 

menempel. Istilah ini juga dipakai untuk menyebut seluruh bagian jagung betina 

(buah jagung). Tongkol terbungkus oleh kelobot (kulit buah jagung). Secara 

morfologi, tongkol jagung adalah tangkai utama malai yang termodifikasi, Malai 

organ jantan pada jagung dapat memunculkan bulir pada kondisi tertentu. Tongkol 

jagung muda, disebut juga babycorn, dapat dimakan dan dijadikansayuran. 

Tongkol yang tua ringan namun kuat, dan menjadi sumber furfural, sejenis 

monosakarida dengan lima atom karbon. Tongkol jagung tersusun atas senyawa 

kompleks lignin, hemiselulose dan selulose. Masing-masing merupakan senyawa-

senyawa yang potensial dapat dikonversi menjadi senyawa lain secara biologi 

(Suprapto dan Rasyid, 2002). 

Tongkol jagung atau janggel, merupakan bagian dari buah jagung setelah 

biji dipipil (Tangenjaya dan Wina, 2006).  Sisa tanaman jagung dengan proporsi 

terbesar adalah batang jagung (50%), daun (20%), tongkol (20%) dan kulit jagung 

(10%) dari total produksi hasil samping tanaman jagung berdasarkan BK 

(McCutcheon dan Samples, 2002).  Kandungan nutrisi tongkol jagung 

berdasarkan analisis di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak meliputi kadar air, 

bahan kering, protein kasar dan serat kasar berdasar % BK berturut-turut sebagai 

berikut 29,54; 70,45; 2,67 dan 46,52%. Palatabilitas tongkol jagung yang rendah 

masih dapat dimanfaatkan sebagai pakan ruminansia yaitu dengan proses 

pengolahan terlebih dahulu (Wardhani dan Musofie, 1991).   

Tongkol jagung digunakan sebagai bahan konsentrat pada pakan ternak 

ruminansia. Kandungan serat kasar tinggi, protein dan kecernaan rendah. Oleh 

karena itu, dalam pemanfaatannya sebagai bahan pakan, tongkol jagung perlu 

ditingkatkan kualitasnya antara lain dengan teknologi pengolahan amoniasi 

fermentasi (amofer).  Upaya peningkatan kualitas tongkol jagung sebagai pakan 

ruminasia dapat dilakukan dengan perlakuan fisik, kimiawi, biologi atau 

gabungan perlakuan tersebut. Perlakuan fisik dengan pencacahan dapat 

digabungkan dengan perlakuan kimiawi berupa amoniasi dan perlakuan biologi 

yaitu fermentasi menggunakan starter mikrobia sellulolitik. Salah satu fungsi 

amoniasi adalah memutus ikatan lignoselulosa dan hemiselulosa serta 
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menyediakan sumber N untuk mikrobia, sedangkan fungsi fermentasi adalah 

dapat menurunkan serat kasar dan sekaligus meningkatkan kecernaan bahan 

pakan berserat. Proses fermentasi bertujuan menurunkan kadar serat kasar, 

meningkatkan kecernaan dan sekaligus meningkatkan kadar protein kasar 

(Tampoebolon, 1997). Penggunaan teknologi fermentasi, dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar tongkol jagung dengan menurunkan kandungan serat 

kasar, serta meningkatkan kecernaan tongkol jagung, sehingga dapat digunakan 

sebagai alternatif pakan yang baik untuk ternak ruminansia. 

 

F. Sistem Pencernaan Ruminansia 

           Pencernaan adalah rangkaian proses perubahan fisik dan kimia yang 

dialami bahan makanan di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia. Proses 

pencernaan makananya relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan proses 

pencernaan pada jenis ternak non ruminansia. Menurut Sutardi (1979), proses 

pencernaan ternak ruminansia terjadi secara mekanis (di dalam mulut), secara 

fermentatif (oleh enzim-enzim pencernaan). Sedangkan menurut Church (1979), 

pencernaan fermentatif pada ternak ruminansia terjadi dalam rumen 

(retikulorumen) berupa perubahan-perubahan senyawa tertentu menjadi senyawa 

lain yang sama sekali berbeda dari molekul zat makanan asalnya. 

            Organ pencernaan pada ternak ruminansia terdiri atas 4 bagian penting, 

yaitu mulut, lambung, usus halus, dan organ pencernaan bagian belakang. Lambun 

ternak ruminansia terdiri atas 4 bagian yaitu rumen, retikulum, omasum, dan 

abomasum. Rumen dan retikulum dipandang sebagai organ tunggal yang disebut 

retikulo-rumen, sedangkan sekum, kolon, dan rektum termasuk organ pencernaan 

bagian belakang (Erwanto, 1995). Rumen dan retikulum dihuni oleh mikroba dan 

merupakan alat fermentatif dengan kondisi anaerob suhu 39oC (Sutardi, 1976). 

            Menurut Church (1988), kapasitas keseluruhan dari keempat bagian perut 

tersebut adalah rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7% dan abomasum 8%. Arora 

(1989) menyatakan di dalam rumen terdapat mikroorganisme yang dikenal 

dengan mikroba rumen. Melalui mikroba ini maka bahan-bahan makanan yang 

berasal dari hijauan yang mengandung polisakarida kompleks, selulosa, dan 

lignoselulosa, sehingga dapat dipecah menjadi bagian-bagiansederhana. Selain 
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itu, pati, karbonhidrat, dan protein dirombak menjadi asam asetat, propionat, dan 

butirat. Makanan yang masuk melalui mulut ternak ruminansia akan mengalami 

proses pengunyahan atau pemotongan secara mekanis sehingga membentuk 

bolus. Pada proses ini, makanan akan bercampur dengan saliva kemudian masuk 

ke dalam rumen melalui esofagus. Selanjutnya, di dalam rumen makanan akan 

mengalami proses pencernaan fermentatif. Pada masa ternak istirahat makanan 

dari rumen yang masih kasar dikembalikan ke dalam mulut (regurgitasi) untuk 

dikunyah kembali (remastikasi), kemudian makanan ditelan kembali 

(redegultasi), lalu decerna lagi oleh mikroba rumen. Digesta yang halus dapat 

masuk ke dalam usus dan mengalami proses pencernaan hidrolitik. 

            Menurut Ensminger et al. (1990), proses pencernaan fermentatif yang 

terjadi di retikulorumen dibantu oleh mikroba yang jumlahnya yang cukup besar 

yaitu mikroflora (bakteri) dan mikrofauna (protozoa). Pencernaan fermentatif, 

kapasitasnya besar dan terjadi sebelum usus halus (organ penyerapan utama), 

keuntungan dari pencernaan fermentatif ini adalah mudah diserap usus, dapat 

mencerna selulosa, dapat menggunakan non-protein nitrogen seperti urea dan 

dapat memperbaiki kualitas protein pakan yang nilai hayatinya rendah. Sedangkan 

kerugian dari pencernaan fermentatif yaitu banyak energi yang terbuang sebagai 

metan dan panas, protein bernilai hayati tinngi mengalami degradasi menjadi 

amonia (NH3) sehingga menurunkan nilai protein dan peke terhadap ketosis atau 

keracunan yang paling sering terjadi pada domba. (Siregar, 1994). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional yang 

menggunakan tiga sampel sebagai pengulangan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di gedung C3 Laboratorium Ekologi, Jurusan 

Biologi FMIPA UNESA. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel Manipulasi   : Penambahan konsentrasi serbuk tongkol jagung 

2. Variabel Kontrol  : Berat eceng gondok, pemberian volume molase, dan  

                                           pemberian kadar ragi. 

3. Variabel Respon......... : Kualitas fisik hasil fermentasi eceng gondok. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel manipulasi adalah variabel yang sengaja dimanipulasi dalam suatu 

situasi. Variabel manipulasi merupakan faktor yang menjadi penyebab atau 

terjadinya perubahan variabel lain yaitu variabel respon. Variabel manipulasi 

dalam praktikum ini adalah perlakuan pemberian  kadar serbuk tongkol 

jagung yaitu 750 gram.   

2. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama. Selain variabel 

manipulasi, ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil suatu eksperimen, 

oleh karena itu kita harus yakin bahwa variabel manipulasi adalah satu-

satunya yang berpengaruh pada variabel respon, karena itu faktor lain harus 

dicegah agar tidak mempengaruhi variabel respon. Dalam praktikum ini 

variabel kontrolnya adalah berat eceng gondok, pemberian dosis molase, dan 

pemberian dosis ragi tempe. 
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3. Variabel respon adalah variabel yang berubah sebagai hasil akibat dari 

perubahan varibel manipulasi. Perubahan dari faktor ini karena dipengaruhi 

oleh variabel manipulasi. Variabel respon pada praktikum ini adalah kualitas 

fisik hasil fermentasi eceng gondok. Kualitas fisik hasil fermentasi eceng 

gondok meliputi tekstur, warna, aroma, suhu dan kelembapan.  

 

E. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan yaitu: 

- Kantong plastik   3 buah 

- Keranjang    3 buah 

- Termometer     1 buah 

- Kompor     1 buah 

- LPG 3kg    1 buah 

- Dandang    1 buah 

- Entong panjang   1 buah 

- Timbangan     1 buah 

- Gelas ukur    1 buah 

Bahan yang digunakan yaitu: 

- Eceng gondok (Batang dan daun) 1,5 Kg (@ 0,5 kg tiap perlakuan 

- Tetes tebu (Molase)   7,5 ml (@ 2,5 ml tiap perlakuan) 

- Serbuk tongkol jagung  750 gram (@ 250 gram tiap perlakuan) 

- Ragi tempe     21 gram (@ 7 gram tiap perlakuan) 

- Air       Secukupnya 

- Daun pisang    Secukupnya 
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F. Rancangan Percobaan 

           Berikut rancangan percobaan penelitian pengaruh pemberian kadar ragi 

terhadap kualitas fisik hasil fermentasi eceng gondok sebagai pakan ternak 

ruminansia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eceng gondok 

-Dipisahkan 

Daun dan batang eceng gondok 

-Ditimbang dengan berat 1,5 Kg 

- Digiling  

Serat eceng gondok basah 

-Dikeringkan anginkan selama 2 hari 

 

Serat eceng gondok kering 

-Dicampur 750 gram serbuk 

tongkol jagung 

- Diaduk hingga merata 

-Dicampur 7,5 ml  molase 
- Diaduk hingga merata 

- Dikukus selama 20 menit 

 

- Dikering anginkan sampai suhu 
mencapai 29˚C 

- Ditambahkan 21 gr ragi tempe  

- Diletakkan ke dalam keranjang 

yang dialasi  daun pisang 

- Menutup keranjang dengan daun 

pisang 

 
Olahan Eceng gondok siap 

difermentasi 

- Difermentasi selama 5 hari 
- Diamati dan diukur suhu dan pH 

setiap hari 

- Dihari ke-5 diamati tekstur, warna 

dan aroma 

- Dijemur untuk mengurangi kadar air 
 

Fermentasi Eceng Gondok 

Eceng gondok yang sudah 

dikukus 
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G. Langkah Kerja 

Langkah kerja yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Mencacah eceng gondok dan menggiling tongkol jagung 

3. Mengering-anginkan eceng gondok selama 2 hari 

4. Mencampur eceng gondok dengan bahan tambahan (1,5 Kg eceng gondok + 

750 gram serbuk tongkol jagung + 7,5 ml molase) sampai rata. 

5. Mengkukus campuran eceng gondok dan bahan-bahan tambahan selama 20 

menit. 

6. Setelah dikukus, bahan campuran didinginkan sampai suhu ruangan (± 29°C) 

7. Menambahkan ragi tempe sebanyak 21 gram 

8. Eceng gondok siap fermentasi dimasukkan kedalam keranjang yang telah 

dilapisi daun pisang pada bagian samping, bawah, dan atasnya 

9. Fermentasi dilakukan selama 5 hari dengan dilakukan pengecekan setiap hari 

terhadap suhu dan pH untuk memaksimalkan pertumbuhan ragi tempe. 

10. Setelah fermentasi, bahan kembali dikering-anginkan sampai menjadi remah. 

 

H. Parameter yang diukur  

Parameter yang akan diamati pada penelitian ini yakni meliputi struktur 

fisik, struktur kimia dan ekonomi. Terdapat beberapa struktur fisik yang perlu 

diamati dari perlakuan yang telah rancang yakni tekstur, warna, aroma, suhu, pH, 

dan kelembapan.  Struktur kimia yang diamati yaitu  meliputi kandungan protein 

kasar, kadar serat kasar,dan kandungan energi. 

 

I. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan Deskriptif Kualitatif dan 

membandingkan hasil fermentasi dengan hasil penelitian Fitrihidajati, dkk (2015).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Data Fisik 

Tabel 4.1 Perlakuan penambahan konsentrasi serbuk tongkol jagung terhadap 

Kualitas Hasil Fermentasi Eceng Gondok. 

 

Kualitas 

fisik 

Perlakuan Penambahan Konsentrasi Serbuk Tongkol Jagung 

(250 gram) 

Tekstur Remahan yang kasar (+++) 

Warna Warna eceng gondok menjadi hijau kecoklatan dan terdapat sedikit 

hifa jamur berwarna putih dalam jumlah yang kecil (+++) 

Aroma Aroma khas jagung 

HARI 

KE- 
FORMULA 

ULANGAN 

1 2 3 

1 Ph 7 8 8 

Suhu 31 30 31 

Kelembapan 6 6 8 

2 Ph  7 7 7 

Suhu 34 34 33 

Kelembapan 7 8 7 

3 Ph 7,8 7,8 7,5 

Suhu  34 34 33 

Kelembapan 7,8 7 6 

4 Ph 7,8 7,8 7,8 

Suhu  32 32 32 

Kelembapan 7 5 5 

5 Ph 7,8 7,8 5,9 

Suhu  32 32 32 

Kelembapan 7,8 5,8 4,8 

Rata-rata Suhu  = 32,6 32,4 32,2 

Rata-rata Ph = 7,48 7,68 7,24 

Rata-rata kelembapan = 7,12 6,36 6,16 

 

Keterangan : (++++) = Sangat banyak/kasar/kaku 

           (+++) = Banyak/kasar/kaku 

            (++) = Cukup banyak/kasar/kaku 

             (+) = Tidak banyak/kasar/kaku 
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Gambar 4.1 Grafik Parameter Fisik Fermege Penambahan Serbuk Tongkol Jagung 

2. Data Kimia 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Proksimat Fermentasi Enceng Gondok dengan 

Pemberian Serbuk Tongkol Jagung 125 gram dan 250 gram selama 

5 Hari Pengamatan. 

 

Sampel 

Hasil Analisis (%) 

Bahan 

kering 
Abu 

Protein 

Kasar 

Lemak 

Kasar 

Serat 

Kasar 
BETN 

ME 

(Kcal/kg) 

Pemberian 

Serbuk Tongkol 

Jagung 125 gram 

- - 11,00 - 21,00 - 1050,0000 

Pemberian 

Serbuk Tongkol 

Jagung 250 gram 

93,6328 9,7578 9,10 5,6298 35,40 
33,765

6 

2035,1726 

32.6 32.4 32.2

7.48 7.68 7.247.12 6.36 6.16
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Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3

Grafik Parameter Fisik Fermege Tongkol Jagung

Suhu pH Kelembapan
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Gambar 4.2 Grafik Parameter Kimia Fermege Penambahan Serbuk Tongkol Jagung 

3. Data Ekonomi  

Tabel 4.3 Hasil Analisis Ekonomi Fermentasi Enceng Gondok dengan Pemberian 

Serbuk Tongkol Jagung 

a. Modal untuk pembelian bahan 

No. Bahan Harga 

1. Eceng gondok Rp 0 

2. Tongkol Jagung Rp 0 

3. Molase Rp 0 

4. Ragi Tempe Rp 5.000 

Total Rp 5.000 

 

b. Modal untuk Pembuatan 

No. Pembuatan Harga 

1. Daun pisang Rp 2.500 

2. Plastik klip Rp 3.500 

3. Penggilingan Rp 25.000 

4. Biaya Operasional Rp 25.000 

Total Rp 56.000 
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c. Harga Produk Penjualan 

1. Total Biaya Produksi  : Rp 5.000 + Rp 56.000 = Rp 61.000 

2. Hasil Produk    : 6 pack Fermege 

3. Harga Produk Penjualan : Rp 20.000/pack 

 

d. Keuntungan 

Keuntungan    = Penjualan - Pengeluaran 

  = (6 x Rp 20.000) – (Rp 5.000 – Rp 56.000) 

  = Rp 120.000 – Rp 61.000 

  = Rp 59.000 

Perhitungan Profit 

HPP      : Fermege 6 pack @ Rp. 10.167      = Rp 61.000 

H. Jual     : Fermege 6 pack @ Rp. 20.000        = Rp 120.000  

Profit (96%)                                                        = Rp 59.000 

Perhitungan BEP (BEP : Total Revenue = Total Cost + Margin) 

Fermege       :  Rp20.000X= Rp61.000+ (96% x Rp61.000)  

 Rp20.000X= Rp61.000+ (Rp59.000) 

   X  = ±6unit 

Perhitungan Pay Back Period (PBP = Investasi : Provit Margin) 

PBP = Rp 61.000 : Rp 59.000  = 1,1 Periode 

 

B. Analisis Data 

1. Analisis Data Fisik 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tekstur yang dihasilkan 

pada perlakuan serbuk tongkol jagung 250 gram memiliki tekstur remahan 

yang kasar (+++) dan warna eceng gondok menjadi hijau kecoklatan dengan 

sedikit hifa jamur berwarna putih dalam jumlah yang kecil (++).  

Aroma yang dihasilkan pada eceng gondok dengan perlakuan pemberian 

serbuk tongkol jagung 250 gram beraroma khas yakni ragi dan jagung. Suhu 

yang terjadi pada eceng gondok dari hari ke hari mengalami perubahan baik 

pada sampel 1, 2 maupun 3 yakni 32,6 ; 32,4 ; 32,2. Perubahan pH juga terjadi 

pada proses fermentasi enceng gondok mulai pada sampel 1, 2 maupun 3 

dengan perubahan secara berturut turut berikut 7,48 ; 7,68 ; 7,24.  
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Selain perubahan suhu dan pH, terdapat juga perubahan pada kelembaban 

fermentasi enceng gondok dengan pemberian serbuk tongkol jagung 250 gram 

selama 5 hari pengamatan. Perubahan terjadi secara berturut turut pada 

pengulangan enceng gondok yakni 7,12 ; 6,36 ; 6,16. 

 

2. Analisis Data Kimia 

Berdasarkan hasil analisis proksimat yang dilakukan di Laboratorium 

Makanan Ternak Universitas Airlangga diperoleh hasil pakan ternak yang 

layak untuk diberikan pada hewan ujicoba. Pakan ternak ini penggunakan 

perlakuan serbuk tongkol jagung sebanyak 250 gram sebagai bahan tambahan 

dalam fermege. Jika hasil fermege tersebut dibandingkan dengan penelitian 

Fitrihidajati, dkk. (2015) yang menghasilkan kandungan protein kasar lebih 

tinggi pada perlakukan menggunakan serbuk tongkol jagung sebesar 125 gram. 

Kandungan protein kasar pada serbuk tongkol jagung 125 gram mengandung 

11,00 sedangkan penambahan serbuk tongkol jagung 250 gram memiliki 

kandungan protein kasar sebesar 9,10. Hal tersebut dikarenakan penambahan 

serbuk tongkol jagung sebagai sumber karbohidrat tidak dibarengi dengan 

penambahan ragi. Ragi yang ditambahkan berperan sebagai tambahan gizi 

pada pakan yang dibuat, utamanya sumber protein (Fitrihidajati dkk., 2015). 

Hasil serat kasar yang diperoleh pada perlakuan serbuk tongkol jagung 250 

gram berhubungan pula dengan penambahan ragi yang yang diberikan. Serat 

kasar dari fermege yang dibuat memiliki kandungan serat kasar yang cukup 

tinggi yakni 35,40 sedangkan hasil dari Fitrihidajati, dkk. (2015) hanya 

mengandung 21,00. Dalam ragi ini terkandung sejumlah mikroorganisme dari 

kelompok selulolitik, amilolitik, proteolitik, dan lipolitik. Kelompok selulolitik 

akan mendegradasi selulosa menjadi komponen penyusunnya yaitu glukosa 

(Isnawati, 2010). Apabila jumlah mikroorganisme yang mendegradasi senyawa 

kimia kompleks sedikit, maka jumlah gizi yang terdegradasi juga hanya sedikit.  

Berdasarkan hasil analisis proksimat dapat diketahui juga kandungan 

energi fermege (ME) dengan penambahan serbuk tongkol jagung 250 gram 

lebih tinggi yakni 2035,1726, sedangkan pada penelitian Fitrihidajati, dkk. 

(2015) hanya mengandung kandungan nutisi sebesar 1050,0000. 
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C. Pembahasan 

1. Data Fisik 

Berdasarkan hasil fermentasi eceng gondok yang telah dilakukan 

diperoleh hasil tekstur remahan yang kasar (+++) dengan warna hijau 

kecoklatan dan terdapat sedikit hifa jamur berwarna putih dalam jumlah yang 

kecil (+++). Pada proses fermentasi dipengaruhi oleh suhu dimana suhu 

optimum untuk fermentasi pakan enceng gondok yakni 300C. Sehingga apabila 

dalam proses fermentasi suhu menjadi tinggi maka penutup daun harus dibuka 

terlebih dahulu agar suhu tetap stabil. Suhu yang tinggi sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan mikroorganisme yang terkandung dalam ragi. Sedangkan 

apabila suhu kurang dari 300C mikroba akan mati atau fermentasi berjalan lebih 

lambat. Berdasarkan suhu pada perlakuan kadar 250 gram serbuk tongkol 

jagung menunjukkan hasil bahwa sampel 3 lebih mendekati suhu optimum 

yakni 32,20C. 

Selain itu perubahan pH juga sangat mempengaruhi hasil fermentasi 

enceng gondok. Proses fermentasi enceng gondok baik jika pH berada diantara 

3-7 (Budiyanto, 2003). Berdasarkan pengukuran pH pada perlakuan kadar 250 

gram serbuk tongkol jagung menunjukkan hasil bahwa sampel 3 lebih 

mendekati pH yang baik untuk fermentasi. Sedangkan untuk pengukuran 

kelembaban juga terjadi perubahan untuk setiap harinya, kelembaban terendah 

terdapat pada sampel 3 dengan rata-rata 6,16. Kelembaban yang rendah 

menunjukkan kadar air dalam fermentasi sudah sedikit sehingga tekstur 

fermentasi enceng gondok kering dan kaku.    

 

2. Data Kimia 

Pakan eceng gondok yang difermentasi dengan penambahan konsentrasi 

serbuk tongkol jagung sebagai sumber karbohidrat dengan kadar 250 gram 

cenderung mempunyai nilai gizi yang relatif lebih baik jika dibandingkan 

dengan kadar 125 gram. Berdasarkan analisis proksimat dapat diketahui 

kandungan energi fermege (ME) dengan penambahan serbuk tongkol jagung 

250 gram lebih tinggi yakni 2035,1726, sedangkan pada penelitian 

Fitrihidajati, dkk. (2015) hanya mengandung kandungan nutisi sebesar 

1050,0000. Hal ini disebabkan akibat kadar jumlah konsentrasi serbuk tongkol 
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jagung yang diberikan. Penambahan sejumlah sumber nutrien (molase dan 

konsentrasi serbuk tongkol jagung) dapat meningkatkan ketersediaan 

karbohidrat mudah larut, sehingga mendorong pertumbuhan bakteri asam 

laktat untuk menghasilkan asam laktat lebih banyak dan menghasilkan pH 

akhir yang lebih rendah. Hal tersebut disebabkan pada bahan tambahan berupa 

serbuk tongkol jagung memiliki kandungan energi yang tinggi (Riswandi, 

2014). 

Jumlah protein kasar pada penambahan serbuk tongkol jagung 250 gram 

hanya memiliki kandungan protein kasar sebesar 9,10. Hasil tersebut lebih 

rendah jika dibandingkan dengan penelitian Fitrihidajati, dkk. (2015) yang 

menghasilkan kandungan protein kasar lebih tinggi yakni 11,00 pada 

perlakukan menggunakan serbuk tongkol jagung sebesar 125 gram. Hal 

tersebut diakibatkan oleh penambahan ragi (bioaktivator) yang tidak seimbang 

dengan ketersediaan sumber energi untuk mikroba. Jika ketersediaan sumber 

energi untuk mikroba lebih banyak maka jumlah populasi mikroba juga harus 

meningkat/ditambahkan. Kondisi ini juga berhubungan dengan serat kasar 

yang akan dihasilkan. Jika populasi mikroba tidak ditambahkan (sedikit) dan 

ketersedian sumber energi dalam jumlah yang banyak maka mikroba akan 

kesusahan dan membutuhkan waktu yang lama untuk merombak selulosa dan 

hemiselulosa menjadi komponen yang lebih sederhana. Sehingga secara 

keseluruhan kadar serat kasar pada perlakuan dengan bahan tambahan serbuk 

tongkol jagung akan tetap tinggi.  

Hal yang penting dalam penelitian fermentasi eceng gondok untuk pakan 

ruminansia ini adalah bahwa pada dasarnya semua perlakuan menghasilkan 

pakan yang aman untuk dikonsumsi hewan uji, karena tidak mengandung zat-

zat yang membahayakan. 

Sebelumnya Dewanti, Ratih dkk (2013) menyebutkan bahwa eceng 

gondok dapat digunakan sebagai ransum ternak namun memiliki beberapa 

kelemahan antara lain, kadar air terlalu tinggi, protein kasar, dan BETN yang 

sukar dicerna. Kelemahan tersebut dapat mengganggu kecernaannya, sehingga 

dalam pemanfaatannya harus diolah terlebih dahulu dalam bentuk fermentasi.             
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Pakan yang nilai gizinya tinggi pasti dapat memicu pertambahan berat 

badan lebih cepat. Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa 

eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan untuk ruminansia 

melalui proses fermentasi. 

 

3. Data Ekonomi 

Menurut Fitrihidajati (2018) eceng gondok  merupakan tumbuhan yang 

hidup dalam perairan terbuka dan pertumbuhannya sangat cepat. Eceng gondok 

juga dianggap sebagai limbahbagi masyarakat karena merugikan perairan. 

Oleh karena itu banyak limbah dari eceng gondok yang tidak dimanfaatkan, 

sehingga peneliti berinovasi untuk mengolah eceng gondok tersebut sebagai 

pakan ternak. Untuk mengolah eceng gondok diperlukan bahan tambahan 

seperti serbuk tongkol jagung dan molase yang mudah diperoleh karena 

termasuk limbah juga, sehingga modal produksi yang diperlukan sebesar Rp 

61.000. Hasil pembuatan pakan ternak dari eceng gondok dihasilkan pakan 

sebesar 900 g. Pakan tersebut dikemas dalam plastik klip masing-masing 

memiliki berat 150 g dan menghasilkan 6 pcs pakan ternak dengan harga jual 

Rp 20.000/pcs. Hasil penjualan 6 pcs pakan tersebut mendapatkan penghasilan 

sebesar Rp 120.000. Dari hasil penjualan ini akan didapatkan keuntungan 

sebesar Rp 59.000. 

Berdasarkan Analisis kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa: 

1. HPP (Harga Pokok Penjualan) 

HPP merupakan jumlah dari biaya-biaya yang berkaitan dengan 

kegiatan untuk menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap 

dijual. Produksi Fermege dapat diketahui HPP per-produknya, diperoleh 

dari perhitungan 5 :  

Tabel 1. HPP Produk Fermege dan Produk pendamping 

Produk HPP  per 

unit 

Harga 

Penjualan 

Jumlah Profit 

dari HPP 

Fermege Rp 10.167 Rp20.000 96% 
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2. Profit 

Profit merupakan keuntungan yang diperoleh produsen terhadap 

produk yang telah terjual. Dalam perhitungan besarnya laba yang ingin 

diperoleh dapat dihitung dari presentase keuntungan yang diinginkan 

dikalikan dengan HPP. Produk Fermege  mengambil profit dari perhitungan 

presentase 96% dari HPP. keuntungan total dari penjualan semua produk 

jika diasumsikan semua produk Fermege terjual sebesar 59.000  tiap satu 

periode produksi yakni 6 bungkus fermege dengan berat masing - masing 

150 gram. Harga jual Fermege sebesar Rp 20.000 per bungkus. 

 

3. BEP (Break Even Point) 

Break Even Point atau BEP adalah suatu analisis untuk menentukan 

dan mencari jumlah produk Fermege  yang harus dijual kepada konsumen 

pada harga jual yang telah ditetapkan untuk menutupi biaya-biaya yang 

timbul serta mendapatkan keuntungan. BEP terdiri dari unit (unit yang harus 

dijual) dan pendapatan (pendapatan yang harus diperoleh). Dalam kegiatan 

ini dapat diketahui BEP unit adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. BEP Per Unit Produk Fermege 

Produk BEP 

Fermege ±6 unit 

 

4. PBP (Pay Back Period) 

PBP (Pay Back Period) merupakan jangka waktu pengembalian 

modal dalam usaha yang dijalani. berdasarkan perhitungan dapat diketahui 

PBP usaha Fermege  ini adalah sebanyak 1,1 periode. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Simpulan 

1.  Hasil fermentasi eceng gondok dengan penambahan konsentrasi serbuk tongkol 

jagung secara fisik berstruktur remahan, bewarna hijau kecoklatan, dan berbau 

khas ragi dan jagung. 

2. Hasil analisis proksimat diketahui bahwa penambahan serbuk tongkol jagung 

250 gram pada fermege memiliki kandungan gizi yang tinggi yakni 2035,1726 

dengan kandungan protein kasar 9,0973 dan serat kasar 35,3823. 

3. Penambahan konsentrasi serbuk tongkol jagung dapat mempengaruhi proses 

fermentasi, apabila jumlah serbuk tongkol jagung sebagai sumber karbohidrat 

yang mudah dicerna semakin banyak maka semakin banyak pula jumlah 

mikroba yang dapat berkembang. Sehingga produksi asam laktat sebagai akibat 

fermentasi karbohidrat juga akan meningkat. Sedangkan jika tanpa bahan 

tambahan berupa serbuk tongkol jagung maka jumlah karbohidrat yang tersedia 

hanya berasal dari eceng gondok, hal ini akan menghasilkan kadar asam laktat 

yang lebih sedikit. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya lebih memperhatikan suhu pada saat pendinginan, karena apabila 

suhu terlalu rendah (dingin) maka mikroorganisme tidak dapat bekerja secara 

optimal.  
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

Gambar 1. Persiapan alat dan bahan Gambar 2. Pengukuran molase 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pengukusan Eceng 

gondok 

Gambar 4. Proses Pengukusan Eceng 

gondok sambil di timer menggunakan 

stopwatch 
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Gambar 5. Menuangkan ragi dan di 

homogenkan dengan campuran eceng 

gondok + serbuk tongkol jagung dan 

molase 

Gambar 6. Mengaduk eceng gondok + 

serbuk tongkol jagung yang telah 

diberi ragi dan molase hingga 

homogen 

 

 

 

 

Gambar 7. Proses penimbangan untuk 

menyamakan berat tiap keranjang 

Gambar 8. Proses penutupan 

campuran eceng gondok dengan daun 

pisang untuk mempercepat proses 

fermentasi 
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Gambar 9. Proses pengukuran suhu Gambar 10. Proses pengukuran pH 

dan kelembapan 

 

 

 

 

Gambar 11. Penjemuran pasca  

panen 

Gambar 12. Fermege siap kemas. 
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Gambar 13. Logo Kemasan Fermege Gambar 14. Produk Fermege 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Eceng gondok merupakan gulma liar yang banyak terdapat di badan-badan 

perairan yang keberadaannya dapat menimbulkan efek negatif yang serius pada 

ekosistem perairan. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk memanfaatkan gulma 

perairan ini, antara lain adalah usaha menggunakan eceng gondok sebagai pakan ternak 

(Wahyono dkk, 2005). Eceng gondok memang sangat potensial untuk pakan hewan, 

karena kandungan proteinnya sangat tinggi (11,2%) namun satu kelemahan eceng 

gondok yakni bahan pakan yang ketercenaannya rendah karena banyak mengandung 

serat kasar (16,79%). 

Pengubahan eceng gondok menjadi bahan pakan yang bernilai gizi baik dan 

mudah tercerna maka salah satu cara yang ditempuh adalah menggunakan teknologi 

fermentasi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrihidajati dan Ratnasari (2005) bahwa 

pemanfaatan mikrobia yang terdapat dalam Effective Microorganism (EM4) dapat 

mempercepat dekomposisi limbah blotong yang berupa serat menjadi pupuk organik. 

Demikian pula hasil penelitian yang lain oleh Isnawati (2008) telah berhasil 

mengembangkan probiotik yang dapat digunakan untuk mendegradasi materi-materi 

yang berasal dari tumbuhan. Isnawati (2010) dan Pamungkas & Kasani (2010) juga 

telah berhasil mencoba memfermentasikan pakan ternak dari limbah pertanian dan 

diimplementasikan pada ruminansia. 

Pakan buatan merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan hewan. Pakan 

buatan pabrik secara umum yang dikonsumsi oleh hewan yaitu menggunakan jenis 

bahan baku seperti bungkil kedelai, tepung gandum, dan tepung jagung. Biaya terbesar 

dalam produksi usaha budidaya hewan ternak adalah pakan yaitu 60-70%. 

Pengelolahan yang efektif dan efisien perlu dilakukan untuk mengatasi masalah biaya 

pakan dan pemilihan pakan hewan tersebut (Afrianto & Liviawati, 2005). 

Biaya pakan yang besar dapat dikurangi dengan cara mengurangi 

ketergantungan pada sumber protein impor yaitu dengan memanfaatkan bahan baku 

lokal yang berkualitas, harganya layak, persediaannya terjamin, dan tidak bersaing 

dengan kebutuhan manusia (Kurniasi dkk, 2012). Pengurangan ketergantungan 

terhadap bahan impor tersebut dapat dilakukan dengan cara substitusi bahan pakan. 
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Substitusi bahan pakan impor dengan bahan pakan lokal merupakan salah satu 

cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan impor. Bahan alternatif 

yang dapat digunakan untuk substitusi adalah memanfaatkan ampas sari kedelai. 

Ampas sari kedelai dapat digunakan untuk substitusi serbuk tongkol jagung. 

Kelebihan penggunaan ampas sari kedelai yaitu untuk mengurangi biaya pakan hewan, 

meningkatkan nilai tambah ampas sari kedelai dan menerapkan zero waste sehingga 

tidak ada limbah yang terbuang dari pembuatan sari kedelai, kandungan protein kasar 

ampas sari kedelai lebih tinggi daripada eceng gondok (Rohmah, 2017). Kekurangan 

dari penggunaan ampas sari kedelai adalah kandungan serat kasar ampas sari kedelai 

lebih tinggi daripada serbuk tongkol jagung. Hal tersebut dapat diupayakan dengan 

proses fermentasi. 

Fermentasi adalah upaya untuk memperbaiki kualitas gizi, mengurangi atau 

menghilangkan pengaruh negatif dari bahan pakan tertentu dengan penggunaan 

mikroorganisme (Pasaribu dkk, 2007). Fermentasi dapat menambah rasa dan aroma 

serta meningkatkan kandungan vitamin dan mineral (Pelczar dan Chan, 2007). 

Fermentasi merupakan suatu proses yang dapat mencakup proses fisik, kimiawi, 

maupun biologis untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan nilai nutrisi pada 

limbah pertanian yang dibutuhkan (Pasaribu dkk, 2007). Fermentasi juga bermanfaat 

untuk meningkatkan nilai kecernaan (Winarno, 2000). 

Kecernaan merupakan parameter untuk mengetahui kemampuan hewan dalam 

mencerna pakan yang diberikan. Efisiensi pakan pada tubuh hewan dapat diukur yaitu 

dengan cara mengetahui kecernaannya (Aulia dkk, 2013). Kecernaan ini perlu diketahui 

dalam upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan pakan dalam ransum yang 

diberikan. Hal ini tidak lepas dari kandungan protein kasar dan energi di dalam ransum 

yang sangat memengaruhi konsumsi pakan (Rambet dkk, 2016) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas pakan eceng gondok dengan penambahan ampas sari kedelai? 

2. Bagaimana pengaruh substitusi ampas sari kedelai terhadap kadar protein dan nilai 

kecernaan energi pada pakan? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui kualitas pakan eceng gondok dengan penambahan ampas sari kedelai. 

2. Mengetahui pengaruh substitusi ampas sari kedelai terhadap kadar protein dan nilai 

kecernaan energi pada pakan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Ampas Kedelai 

Ampas kedelai memiliki manfaat yang sangat baik karena mengandung protein 

yang cukup tinggi, isoflavon, serta vitamin B1. Ampas kedelai mengandung beberapa 

zat yang baik untuk kulit, diantaranya mengandung  isoflavon yang menjamin kulit 

sehat dan mengurangi penuaan dini, yang ditandai dengan terjaganya kekenyalan atau 

elastisitas kulit (Selfiati, 2012). Tepung ampas kedelai berpotensi sebagai alternatif 

bahan baku pangan. Pada tepung ampas kedelai terdapat kandungan dietary fiber dan 

protein yang relative masih cukup tinggi serta β-karoten. Tepung ampas kedelai 

digunakan sebagai bahan tambahan pada pembuatan kerupuk tepung ampas susu 

kedelai agar cita rasa yang dihasilkan kerupuk tersebut lebih dominan kedelai (Yustina  

dan Abadi, 2012). 

Tabel 1. Kandungan Ampas kedelai 

Ampas 

Kedelai 

Kadar Air 

(%) 

Protein 

(%) 

Kecernaan 

protein 

Lisin Metionin 

Ampas 

kedelai 

82,28 8,43 91 2,8 0,7 

Sumber: Yustina, ita dan RAHMAD Farid Abadi, 2012 

B. Eichornia Crassipes (Eceng Gondok) 

Gerbano (2005) menyebutkan, eceng gondok termasuk famili Pontederiaceae. 

Tanaman ini hidup di daerah tropis maupun subtropis. Eceng gondok digolongkan 

sebagai gulma perairan yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan 

lingkungan dan berkembang biak secara cepat. Tempat tumbuh yang ideal bagi 

tanaman eceng gondok adalah perairan yang dangkal dan berair keruh, dengan suhu 

berkisar antara 28-30C dan kondisi pH berkisar 4-12. Di perairan yang dalam dan 

berair jernih di dataran tinggi, tanaman ini sulit tumbuh. Eceng gondok mampu 

menghisap air dan menguapkanya ke udara melalui proses evaporasi. Daun eceng 

gondok berbentuk bulat telur, berwarna hijau segar, dan mengkilap. Di perairan yang 

mengandung nitrogen tinggi, eceng gondok memiliki daun yang relatif lebar dan 

berwarna hijau tua. Sebaliknya di perairan yang mengandung nitrogen rendah, eceng 

gondok memiliki daun yang relatif kecil dan berwarna kekuning-kuningan, karena 

pertumbuhan eceng gondok tergantung dari nutrisi yang tersedia dan cahaya matahari 

untuk fotosintesis (Repley, 2006). Tangkai daun memanjang, berbentuk silindris, 
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dengan diameter 1-2 cm. Tangkai ini mengandung air yang dibalut serat yang kuat dan 

lentur. Akar tanaman ini mampu menetralisir air yang tercemar limbah sehingga 

seringkali dimanfaatkan untuk penanganan limbah industri. Bunga eceng gondok 

berwarna ungu muda (lila) dan banyak dimanfaatkan sebagai bunga potong. Pada 

Gambar 2 dapat dilihat gambar eceng gondok (Hidayat, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Eceng Gondok 

Eceng gondok yang berkembang di Indonesia berasal dari Amerika Selatan 

(Brazil). Tanaman ini didatangkan tahun 1894 sebagai koleksi di Kebun Raya Bogor. 

Pada umumnya eceng gondok tumbuh mengapung di atas permukaan air dan lahan–

lahan basah atau di antara tanaman–tanaman pertanian yang dibudidayakan di lahan 

basah. Tanaman ini banyak dijumpai di daerah rendah di pinggiran sawah, danau, 

waduk, rawa, dan di kawasan industri di pinggir sungai dari hulu sampai hilir (Gerbono, 

2005; Thayagajaran, 1984).  

Eceng gondok memiliki keunggulan dalam kegiatan fotosintesis, penyediaan 

oksigen dan penyerapan sinar matahari. Bagian dinding permukaan akar, batang dan 

daunnya memiliki lapisan yang sangat peka sehingga pada kedalaman yang ekstrem 

sampai 8 meter di bawah permukaan air masih mampu menyerap sinar matahari serta 

zat-zat yang larut di bawah permukaan air. Akar, batang, dan daunnya juga memiliki 

kantung-kantung udara sehingga mampu mengapung di air. Keunggulan lain dari eceng 

gondok adalah dapat menyerap senyawa nitrogen dan fosfor dari air yang tercemar, 

berpotensi untuk digunakan sebagai komponen utama pembersih air limbah dari 

berbagai industri dan rumah tangga. Karena kemampuannya yang besar, tanaman ini 

diteliti oleh NASA untuk digunakan sebagai tanaman pembersih air di pesawat ruang 

angkasa (Little, 1979; Thayagajaran, 1984). Menurut Zimmel (2006) dan Tripathi 

(1990) eceng gondok juga dapat digunakan untuk menurunkan konsentrasi COD dari 

air limbah.  
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Menurut Widyaningsih (2007), struktur anatomi eceng gondok terdiri dari 

struktur batang, struktur daun dan struktur akar. Batang tanaman eceng gondok (petiola) 

yang berbentuk bulat menggembung, di dalamnya penuh dengan ruangruang udara 

yang berfungsi untuk mengapung di atas permukaan air. Lapisan terluar dari petiola 

adalah epidermis. Lapisan epidermis pada eceng gondok tidak berfungsi sebagai alat 

perlindungan jaringan, tetapi berfungsi untuk mengabsorbsi gas-gas dan zat-zat 

makanan secara langsung dari air. Jaringan di sebelah dalam banyak terdapat jaringan 

pengangkut yang terdiri dari xylem dan floem, dengan letak yang tersebar merata di 

dalam parenkim.  

Menurut ratnani pada tahun 2008 dalam meneliti mengenai kemampuan eceng 

gondok untuk mengolah limbah cair tahu didapatkan kesimpulan bahwa eceng gondok 

dapat digunakan untuk mengolah limbah cair tahu. Dalam penelitian tersebut eceng 

gondok juga dapat meningkatkan pertumbuhan eceng gondok. Eceng gondok dapat 

dimanfaatkan untuk proses pemulihan lingkungan.  

Pemanfaatan tumbuhan dalam aktivitas kehidupan manusia untuk proses 

pemulihan lingkungan yang tercemar dengan menggunakan tumbuhan telah dikenal 

luas dengan istilah fitoremediasi (phytoremediation). Proses dalam sistem ini 

berlangsung secara alami dengan enam tahap proses secara serial yang dilakukan 

tumbuhan terhadap zat kontaminan/pencemar yang berada di sekitarnya. Menurut 

Mangkoedihardjo (2005) keenam tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Phytoaccumulation (phytoextraction) yaitu proses tumbuhan menarik zat 

kontaminan dari media sehingga berakumulasi di sekitar akar tumbuhan. Proses ini 

disebut juga hyperaccumulation. 

2. Rhizofiltration (rhizo=akar) adalah proses adsorpsi atau pengendapan zat 

kontaminan oleh akar dengan cara menempel pada akar. Proses ini telah dibuktikan 

dengan percobaan menanam bunga matahari pada kolam mengandung zat radio 

aktif di Chernobyl, Ukraina. 

3. Phytostabilization yaitu penempelan zat-zat kontaminan tertentu pada akar yang 

tidak mungkin terserap ke dalam batang tumbuhan. Zat-zat tersebut menempel erat 

pada akar sehingga tidak akan terbawa oleh aliran air dalam media. 

4. Rhyzodegradation yaitu penguraian zat-zat kontaminan oleh aktivitas mikroba yang 

berada di sekitar akar tumbuhan. Misalnya ragi, fungi dan bakteri. 

5. Phytodegradation (phytotransformation) yaitu proses yang dilakukan tumbuhan 

untuk menguraikan zat kontaminan yang mempunyai rantai molekul yang 
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kompleks menjadi molekul yang sederhana yang dapat berguna bagi pertumbuhan 

tumbuhan itu sendiri. Proses ini dapat berlangsung pada daun, batang, akar atau di 

luar sekitar akar dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu sendiri. 

6. Phytovolatilization yaitu proses menarik dan transpirasi zat kontaminan oleh 

tumbuhan dalam bentuk yang telah menjadi larutan terurai sebagai bahan yang tidak 

berbahaya lagi untuk selanjutnya diuapkan ke atmosfer. Beberapa tumbuhan dapat 

menguapkan air 200- 1000 liter per hari untuk setiap batang. 

Mekanisme Penyerapan Limbah Organik. Metode penurunan atau penghilangan 

substansi toksis dalam air limbah dengan media tanaman lebih dikenal dengan istilah 

fitoremediasi. Fitoremediasi adalah pemanfaatan tanaman untuk mengekstraksi, 

menghilangkan, dan mendetoksifikasi polutan dari lingkungan. Eceng gondok dapat 

menyerap zat organik melalui ujung akar. Zat– zat organik yang terserap akan masuk 

ke dalam batang melalui pembuluh pengangkut kemudian menyebar ke seluruh bagian 

tanaman eceng gondok. Pada proses ini zat organik akan mengalami reaksi biologi dan 

terakumulasi di dalam batang tanaman, kemudian diteruskan ke daun (Sriyana, 2006) 

C. Fermentasi 

Arti kata fermentasi selama ini berubah-ubah. Kata fermentasi berasal dari 

Bahasa Latin “fervere” yang berarti merebus (to boil). Arti kata dari Bahasa Latin 

tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi cairan bergelembung atau mendidih. Keadaan 

ini disebabkan adanya aktivitas ragi pada ekstraksi. Buah-buahan atau biji-bijian. 

Gelembung-gelembung karbondioksida dihasilkan dari katabolisme anaerobik 

terhadap kandungan gula.  

Fermentasi mempunyai arti yang berbeda bagi ahli biokimia dan mikrobiologi 

industri. Arti fermentasi pada bidang biokimia dihubungkan dengan pembangkitan 

energi oleh katabolisme senyawa organik. Pada bidang mikrobiologi industri, arti 

fermentasi pada bidang mikrobiologi industri, fermentasi mempunyai arti yang lebih 

luas yang menggambarkan setiap proses untuk menghasilkan produk dari pembiakan 

mikrorganisme.  

Perubahan arti kata fermentasi sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh para ahli, arti kata fermentasi berubah pada saat gay lussac berhasil melakukan 

penelitian yang menunjukkan penguraian gula menjadi alkohol dan karbondioksida, 

selanjutnya Pasteur melakukan penelitian mengenai penyebab perubahan sifat bahan 
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yang difermentasi sehingga dihubungkan dengan mikroorganisme dan akhirnya dengan 

enzim.  

Fermentasi terutama dihubungkan dengan karbohidrat, bahkan sampai sekarang 

pun masih sering digunakan. Padahal pengertian fermentasi lebih luas lagi, menyangkut 

juga perombakan protein dan lemak oleh aktivitas mikroorganisme. Fermentasi adalah 

suatu proses perubahan bahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik (karbohidat, 

lemak, protein dan bahan organik lain) baik dalam keadaan aerob maupun anaerob 

melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba.  

Fermentasi sudah dikenal berabad-abad yang lalu, secara terbatas masyarakat 

hanya mengenal proses fermentasi sebagai pengubahan karbohidrat menjadi alkohol. 

Ditinjau dari metabolis bahwa fermentasi merupakan suatu reaksi oksidasi-reduksi di 

dalam sintesa biologi, yang menghasilkan energi sebagai donor dan akseptor elektron. 

Senyawa organik yang digunakan yaitu karbohidrat dalam bentuk glukosa. Senyawa ini 

akan diubah oleh reaksi reduksi dengan katalis enzim menjadi asam. Selanjutnya 

fermentasi adalah suatu proses perubahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik 

karbohidrat, lemak, protein dan bahan organik lain. 

Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi-reduksi di dalam sistem biologi yang 

menghasilkan energi. Sebagai donor dan aseptor elektron pada reaksi tersebut 

digunakan senyawa organik. Senyawa organik yang biasanya digunakan adalah 

karbohidrat dalam bentuk glukosa. Senyawa tersebut akan diubah oleh reaksi reduksi 

dengan katalis enzim menjadi suatu bentuk lain yang dapat dioksidasi menjadi asam.  

Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan, sehingga 

dihasilkan produk yang diinginkan. Mikrobia pada umumnya terlibat dalam fermentasi 

bakteri dan jamur. Contoh jamur adalah Rhizopus sp pada pembuatan tempe. 

Fermentasi dapat dilakukan menggunakan kultur murni ataupun alami serta dengan 

kultur tunggal ataupun kultur campuran. Fermentasi adalah proses produksi energi 

dalam sel dengan keadaan anaerobik (tanpa oksigen).  

Secara umum fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, tetapi 

terdapat defenisi yang lebih jelas yang mendefenisikan fermentasi sebagai respirasi 

dalam lingkungan anaerobik dengan atau tanpa akseptor elektron eksternal. Gula adalah 

bahan yang umum dalam fermentasi. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum 

digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan 

minuman beralkohol lainnya. Ahli kimia Jerman, Eduard Buchner, berhasil 

menjelaskan bahwa fermentasi sebenarnya diakibatkan oleh sekresi dari ragi yang 
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disebut sebagai Zymase. Reaksi dalam fermentasi berbedabeda tergantung pada jenis 

gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. 

Teknologi fermentasi dengan memanfaatkan kemampuan mikroba berhasil 

mengubah bahan ternak berkualitas rendah, menjadi suatu produk bahan yang lebih 

berkualitas melalui bermacam-macam teknik pengolahan. Metode fermentasi telah 

banyak digunakan untuk pengawetan, peningkatan nilai gizi, perbaikan citarasa dalam 

pengolahan pakan dan pupuk organik. Praktek fermentasi selain tujuan di atas semakin 

penting dalam peranannya untuk memperkaya ragam pakan dan bahan baru. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Eksperimental dengan menggunakan dua tahapan penelitian. Pada tahap 1 merupakan 

persiapan alat bahan dan tahap 2 merupakan tahap eksperimen fermentasi eceng 

gondok. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat : 

− Pisau    secukupnya 

− Penggiling   1 buah 

− Ember    1 buah 

− Pengaduk    1 buah 

− Kukusan    1 buah 

− Kompor    1 buah 

− Keranjang    1 buah 

Bahan : 

− Eceng gondok   500 gr x3 

− Ampas sari kedelai kering 125 gr x3 

− Molase    2,5 cc x3 

− Ragi tempe   7 gr x3 

− Daun pisang   secukupnya 

 

C. Prosedur 

1. Eceng gondok dicacah terlebih dahulu. 

2. Setelah dicacah, eceng gondok dikering-anginkan selama 3 hari, kemudian 

dicampur dengan bahan tambahan (0,5 kg eceng gondok + 125 gr ampas sari 

kedelai + 2,5 cc molase) 

3. Dikukus selama 20 menit. 

4. Setelah dikukus, bahan campuran didinginkan sampai suhu ruangan (± 27°C) 

5. Ditambahkan ragi tempe sebanyak 7 gr dan diaduk rata. 

6. Eceng gondok siap fermentasi dimasukkan dalam keranjang kotak yang telah 

dilapisi daun pisang pada bagian samping dan bawahnya, serta menutup bagian 

atasnya. 
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7. Fermentasi dilakukan selama 5 hari dengan dilakukan pengecekan setiap hari 

terhadap suhu untuk memaksimalkan pertumbuhan ragi tempe. 

8. Setelah fermentasi bahan kembali dikering-anginkan sampai menjadi remah. 

 

D. Rancangan 

 

 

E. Parameter yang Diukur 

− Suhu, diukur setiap hari saat pengamatan 

− pH, diukur setiap hari saat pengamatan 

− Protein Kasar 

− Serat Kasar 

− Ketercenaan Energi 

Menurut Wahju (1997), perhitungan kecernaan protein kasar dapat digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Kecernaan Protein Kasar (%) = 

(KPk % PK pakan xBK pakan)−(Jumlah feses x % APK feses x % BK feses)

(KPx % PK pakan x % BK pakan)
 x 100% 

Eceng gondok 
dicacah

Dikeringanginkan 
selama 3 hari

Ditambah 125 gr 
ampas sari 

kedelai dan 2,5 
cc molase

Dikukus selama 
20 menit

Didinginkan 
sampai suhu 

ruangan (± 27°C)

Ditambahkan 
ragi tempe 

sebanyak 7 gr 
dan diaduk rata

Dimasukkan dalam 
keranjang yang telah 
dilapisi daun pisang 
bagian samping dan 

bawahnya, serta 
menutup atasnya

Dilakukan fermentasi 
selama 5 hari dengan 

dilakukan 
pengecekan setiap 
hari terhadap suhu

Dikering-
anginkan 
sampai 
menjadi 
remah
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Keterangan : 

KP = Konsumsi Pakan (gram) 

PK = Protein Kasar (%) 

BK = Berat Kering (%) 

 

Kecernaan energi dapat dihitung dengan rumus 

Kecernaan Energi (%) = 

(KPxE pakan xBK pakan) (Jumlah feses x % E feses x % BK feses)

(KPxE pakan % BK pakan)
 x 100% 

Keterangan : 

KP = Konsumsi Pakan (gram) 

E = Energi (%) 

BK = Berat Kering (%) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menganalisis hasil remahan fermentasi eceng 

gondok menggunakan analisis proksimat berdasarkan kriteria kandungan protein kasar 

tertinggi, serat kasar terendah dan energi tertinggi. Membandingkan hasil fermentasi 

pada setiap perlakuan terhadap kandungan gizi pakan ternak ideal serta 

membandingkan dengan penelitian Fitrihidajati (2018). Parameter yang diukur dalam 

penelitian ini yaitu suhu, kelembapan dan pH di setiap pengulangannya selama 5 hari. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil 

1. Data Fisik 

Tabel 4.1. Hasil pengamatan fermentasi eceng gondok dengan pemberian ampas 

sari kedelai sebagai pengganti bonggol jagung 

Hari 

Ke- 
Formula 

Ulangan 

1 2 3 

1 

pH 8 8 8 

Suhu (0C) 29 30 30 

Kelembaban 5 7 7,5 

Tekstur  kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

Warna  coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

Aroma Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

2 

pH 8 8 8 

Suhu (0C) 30 31 30,5 

Kelembaban 7 8 8 

Tekstur  kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

Warna  coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

Aroma Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

3 

pH 8 8 8 

Suhu (0C) 31 32 32 

Kelembaban 8 8 8 

Tekstur  kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

Warna  coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

Aroma Wangi khas 

eceng gondok 

Wangi khas 

eceng gondok 

Wangi khas 

eceng gondok 
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Cenderung 
Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Cenderung 
Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Cenderung 
Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

4 

pH 7,5 7,5 7,5 

Suhu (0C) 33 33 33 

Kelembaban 9 9 10 

Tekstur  kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

Warna  coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

Aroma Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

5 

pH 7,5 6,5 7,5 

Suhu (0C) 33 33 33 

Kelembaban 9 9 10 

Tekstur  kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

kasar, 

berserat, 

lunak 

Warna  coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

coklat 

keabuan 

Aroma Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Wangi khas 

eceng gondok 

Cenderung 

Asam Segar 

Khas 

Fermentasi 

Rata-rata suhu = 31,2 31,8 31,7 

Rata-rata pH = 7,8 7,6 7,8 

Rata-rata kelembaban = 7,6 8,2 8,7 

 

Gambar 4.1 Grafik rerata parameter fisik Fermege Ampas Sari Kedelai ragi tempe 

31,2 31,8 31,7

7,8 7,6 7,87,6 8,2 8,7
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40
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Suhu pH Kelembapan
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2. Data kimia 

Hasil analisis sampel proksimal lengkap dengan manipulasi ampas sari kedelai 

dibandingkan dengan penelitian Firtrihidajati (2015): 

Tabel 4.2. Hasil uji proksimal lengkap sampel B sari ampas kedelai ragi 7 gr/kg 

dengan perbandingan hasil penelitian Fitrihidajati (2015): 

Sampel 

Hasil Analisis (%) 

Bahan 

kering 
Abu 

Protein 

Kasar 

Lemak 

Kasar 

Serat 

Kasar 
BETN 

ME 

(Kcal/kg) 

B (ampas kedelai, ragi 

7gram/kg) 
88,9406 14,7733 15,0862 9,9423 30,8823 18,2565 1963,8974 

V1L5 

(Fitrihidajati, 

2015; bonggol 

jagung) 

ragi 14 

gram/kg 
- - 11.5 - 21,5 - 1089 

 

 
Gambar 4.2. Hasil perbandingan 

parameter kimia protein kasar Fermege-

dele dengan Fermege Fitrihidajati (2015) 

 

 
Gambar 4.3. Hasil perbandingan 

parameter kimia serat kasar Fermege-dele 

dengan Fermege Fitrihidajati (2015) 

 

 
Gambar 4.4. Hasil perbandingan parameter kimia energi Fermege-dele dengan Fermege 

Fitrihidajati (2015) 
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3. Data Ekonomi 

a) Modal untuk pembelian bahan : 

- Eceng gondok (2500 gram)  Rp. 0 

- Ampas sari kedelai (250 gram)  Rp. 0 

- Molase (7,5 ml)    Rp. 0 

- Ragi tempe    Rp. 5.000  

Total modal      Rp. 5.000 

b) Modal untuk pembuatan : 

- Penggilingan (1 set)   Rp. 25.000 

- Daun pisang (3 gulung)   Rp.   2.500 

- Plastik klip (10 buah)   Rp.   3.500 

- Biaya operasional    Rp. 25.000 

Total modal      Rp. 56.000 

Total Biaya produksi (600 gr fermege)  Rp. 61.000 

c) Harga produk penjualan    

1 pcs  150 gram = Rp. 20.000 

d) Keuntungan  

Sekali produksi menghasilkan 600 gram (4 pcs) pakan ternak sehingga 

keuntungan yang diperoleh yaitu : 

Hasil penjualan  4 pcs x 20.000  = 80.000 

Keuntungan  = Hasil penjualan – Total modal 

  = 80.000 – 56.000 

= 24.000 

 

Perhitungan Profit 

HPP  : Ferme-Dele 4 pack @ Rp. 15.250 = Rp 61.000 

H. Jual     : Ferme-Dele 4 pack @ Rp. 20.000  = Rp 80.000 

Profit (31%)                                                        = Rp19.000 

 

Perhitungan BEP (BEP : Total Revenue = Total Cost + Margin) 

  Ferme-Dele  :  Rp20.000X= Rp61.000+ (31% x Rp61.000)  

 Rp20.000X= Rp61.000+ (Rp19.000) 

X  = ±4unit 

 

Perhitungan Pay Back Period (PBP = Investasi : Provit Margin) 

PBP = Rp 61.000 : Rp 19.000  = 3,2 Periode 
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B. Pembahasan 

1. Data Fisik 

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil 

fermentasi eceng gondok berstruktur kasar, berserat, lunak. Siregar (1996) 

menyatakan bahwa fermentasi eceng gondok yang baik mempunyai ciri-ciri yaitu 

tekstur masih jelas seperti alaminya. Despal dkk. (2011) menambahkan bahwa 

mempunyai tekstur utuh, halus dan tidak berlendir. 

Warna fermentasi eceng gondok coklat keabuan. Perubahan warna yang 

terjadi diduga akibat ketersedian oksigen yang sedikit sehingga gula pada eceng 

gondok semakin lama semakin berkurang, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Herlinae (2015) perubahan warna yang terjadi pada tanaman yang mengalami 

proses ensilase disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam tanaman 

karena proses respirasi aerobik yang berlangsung selama persediaan oksigen masih 

ada,sampai gula tanaman habis. Gula akan teroksidasi menjadi CO2 dan air, panas 

juga dihasilkan pada proses ini sehingga temperatur naik. Temperatur yang tidak 

terkendali akan menyebabkan silase bewarna coklat tua sampai hitam hal ini 

disebabkan turunnya nilai kandungan nutrisi pakan karena banyak sumber 

karbohidrat yang hilang dan kecernaan protein turun. 

Aroma cenderung wangi khas eceng gondok cenderung asam segar khas 

fermentasi.  Berbau asam, hal ini sesuai dengan pendapat Utomo (1999) bahwa 

fermentasi eceng gondok yang berkualitas baik mempunyai bau asam (bebas dari 

aroma atau bau busuk). Simanihuruk dkk. (2007) menjelaskan bahwa bau asam 

yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat aktif bekerja menghasilkan asam organik. 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Herlinae (2015) yang menyatakan bahwa 

bakteri anaerob aktif bekerja menghasilkan asam organik yang mengeluarkan bau 

asam. 

Pakan eceng gondok yang difermentasi dengan penambahan ragi tempe 

dilakukan selama 5 hari dengan pengamatan fisik berupa tekstur, warna, aroma 

serta pengukuran suhu, pH dan kelembaban. Suhu, pH dan kelembaban merupakan 

faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pakan eceng gondok. Berdasarkan 

data pengukuran terjadi perubahan suhu pada hari pertama pengamatan, yaitu 300C. 

Hal ini disebabkan karena adanya mikroorganisme yang bekerja pada proses 

fermentasi. Kenaikan suhu pada proses fermentasi disebabkan terjadinya proses 

degradasi pada bahan baku yang ditambahkan ragi tempe, karena pada bahan 
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tersebut sudah terdapat mikroflora yang menjadi penghuni alamiah. Adapun jenis-

jenis mikroflora yang terdapat pada ragi tempe yaitu Saccharomyces cerevisae, 

Aspergillus nigerdan Rhizopus sp. Khamir jenis Saccharomyces cerevisae 

mempunyai kemampuan mendegredasi menjadi alkohol, hal ini menyebabkan 

khamir jenis ini efektif mendegradasi serat kasar (Anggraheny dan Umiyaih, 2009). 

 Suhu optimum pada proses fermentasi pakan eceng gondok yaitu 300C, 

sehingga jika suhu melebihi batas optimum maka penutup daun pisang dibuka dan 

fermege diuraikan untuk menstabilkan suhu. Hal tersebut berpengaruh pada 

kehidupan mikroorganisme yang terkandung dalam ragi tempe. Jika suhu melebihi 

300C, maka mikroba akan mati, sedangkan jika suhu terlalu rendah fermentasi akan 

berlangsung secara lambat. Berdasarkan hasil pengamatan, suhu tertinggi terdapat 

pada sampel 3 yaitu dengan rata-rata suhu 31,70C. Suhu tersebut merupakan 

kondisi di mana mikroorganisme jenis mesofilik dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Pada kondisi tersebut, perombakan bahan organik akan 

berlangsung baik, dengan diiringi kenaikan temperatur. Menurut Mustakim (2009), 

suhu berpengaruh terhadap proses pencernaan anaerobik bahan organik dan 

produksi gas. 

 Hasil fermentasi eceng gondok juga dipengaruhi oleh faktor pH. Tujuan 

dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui perubahan pH yang terjadi didalam 

ketiga sampel setelah mengalami proses fermentasi oleh ragi tape. Pada proses 

fermentasi yang telah dilakukan dapat diketahui nilai pH pada masing-masing 

sampel. Pada sampel 1, 2, dan 3 rata-rata masing-masing menunjukkan nilai pH 

yaitu 7,8 ; 7,6; dan 7,8. Pada pengukuran pH tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

pH pada ketiga sampel tersebut sama dalam 5 hari. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa proses fermentasi berjalan dengan cukup baik karena pertumbuhan khamir 

yang baik adalah antara pH 3-7 (Budiyanto, 2003). Pada fermentasi hari ke-5 untuk 

semua sampel berkisar antara pH 8. Dari data ini menunjukkan waktu fermentasi 

yang baik adalah 5 hari karena apabila diteruskan waktu fermentasi nilai pH akan 

semakin naik sehingga tidak baik untuk pertumbuhan mikroorganisme karena pH 

yang lebih tinggi dari batas minimum yaitu pH 7. 

Hasil fermentasi eceng gondok juga dipengaruhi oleh faktor kelembaban. 

Pada hasil pengukuran, dapat dilihat bahwa rata-rata kelembapan optimum setiap 

perlakuan berkisar antara 7,2 – 7,4.  

2. Data Kimia 
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Hasil uji proksimal sampel B subtitusi ampas sari kedelai dengan ragi 7 gr/kg 

yaitu protein kasar 15,0862%; serat kasar 30,8823%; dan energi 1963,8974 

Kcal/kg. Data tersebut dibandingkan dengan hasil uji penelitian Fitrihidajati (2015) 

dengan nama sampel V1L5 mengunakan subtitusi bonggol jagung dan ragi 14 

gr/kg yaitu protein kasar 11.5%; serat kasar 21,5%, dan energi 1089 Kcal/kg. 

Berdasarkan urarian data tersebut, protein kasar pada sampel B lebih tinggi 

dibandingkan sampel Fitrihidajati (2015), hal ini dikarenakan kadar protein awal 

pada ampas sari kedelai lebih tinggi dibandingkan bonggol jagung yaitu sebesar 

8,43% (Selfiati,2012). Selain itu, tekstur ampas kedelai yang lebih lunak, mudah 

dicerna, dan berukuran kecil dapat difermentasi oleh ragi tempe secara cepat dan 

efektif (Muis,2010).  

Serat kasar pada sampel B lebih tinggi dibandingkan sampel V1L5 penelitian 

Fitrihidajati (2015). Hal ini disebabkan karena jumlah ragi sampel B hanya ½ kali 

lipat dibandingkan sampel V1L5. Jumlah ragi mempengaruhi proses degradasi 

selulosa atau serat kasar, namun hasilnya tidak dapat berkurang secara maksimal 

karena sifat ragi yang tidak dapat mencerna rantai senyawa besar pada molekul 

selulosa (Wahyono,2010). 

Kandungan energi pada sampel B lebih tinggi dibandingkan dengan sampel 

V1L5 Fitrihiajati (2015). Hal ini dikarenakan sampel B memiliki kandungan BETN 

yang lebih tinggi dibandingkan sampel V1L5 Fitrihidajati (2015). Kandungan 

BETN yang lebih tinggi pada sampel B dikarenakan bahan baku pada sampel B 

yang lebih kompleks dibanding dengan bahan baku pada sampel V1L5 Fitrihidajati 

(2015). 

3. Data Ekonomi 

Menurut (Fitrihidajati, 2018) eceng gondok (Eichornia crassipes) 

merupakan tumbuhan yang hidup dalam perairan terbuka dan pertumbuhannya 

sangat cepat. Eceng gondok termasuk gulma liar yang banyak terdapat di badan-

badan perairan seperti sungai, danau maupun kolam. Eceng gondok juga dianggap 

sebagai limbah bagi masyarakat karena sangat merugikan perairan.Oleh karena itu 

banyak limbah dari eceng gondok yang tidak dapat dimanfaatkan, sehingga peneliti 

berinovasi untuk mengolah eceng gondok tersebut menjadi pakan ternak.Untuk 

mengolah eceng gondok diperlukan bahan tambahan seperti serbuk tongkol jagung 

dan molase yang juga mudah diperoleh karena termasuk limbah juga, sehingga 
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modal untuk bahan yang diperlukan yaitu untuk pembelian ragi saja yaitu sebesar 

Rp.5.000. 

Selain itu untuk tahap pembuatan juga dibutuhkan modal lagi untuk tenaga 

penggilingan, daun pisang, dan biaya operasional yaitu total sebesar Rp.56.000. 

Sehingga untuk modal total sekali produksi pakan ternak dari eceng gondok sebesar 

Rp.56.000. 

Berdasarkan hasil pembuatan pakan ternak dari eceng gondok dihasilkan 

pakan sebesar 600 gram, dimana pakan tersebut dikemas dalam plastik clip masing-

masing memiliki berat 150 gram sehingga produksi pertama hanya menghasilkan 4 

pcs pakan ternak yang akan dijual berdasarkan modal yang digunakan yaitu Rp. 

20.000. Dari harga jual tersebut jika pakan ternak terjual semua maka akan 

mendapatkan penghasilan Rp.80.000, sehingga dapat diperhitungkan keuntungan 

yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 24.000. 

Berdasarkan Analisis kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa: 

1. HPP (Harga Pokok Penjualan) 

HPP merupakan jumlah dari biaya-biaya yang berkaitan dengan 

kegiatan untuk menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. 

Produksi Ferme-Dele dapat diketahui HPP per-produknya, diperoleh dari 

perhitungan 5 : Tabel 1. HPP Produk Ferme-Dele dan Produk pendamping 

Produk HPP  per 

unit 

Harga 

Penjualan 

Jumlah Profit 

dari HPP 

Ferme-Dele Rp 15.250 Rp20.000 31% 

 

2. Profit 

Profit merupakan keuntungan yang diperoleh produsen terhadap produk 

yang telah terjual. Dalam perhitungan besarnya laba yang ingin diperoleh dapat 

dihitung dari presentase keuntungan yang diinginkan dikalikan dengan HPP. 

Produk Ferme-Dele mengambil profit dari perhitungan presentase 31% dari 

HPP. keuntungan total dari penjualan semua produk jika diasumsikan semua 

produk Ferme-Dele terjual sebesar 19.000  tiap satu periode produksi yakni 4 

bungkus fermedele dengan berat masing - masing 150 gram. Harga jual Ferme-

Dele sebesar Rp 20.000 per bungkus. 

3. BEP (Break Even Point) 

Break Even Point atau BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan 

mencari jumlah produk Ferme-Dele  yang harus dijual kepada konsumen pada 
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harga jual yang telah ditetapkan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta 

mendapatkan keuntungan. BEP terdiri dari unit (unit yang harus dijual) dan 

pendapatan (pendapatan yang harus diperoleh). Dalam kegiatan ini dapat 

diketahui BEP unit adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. BEP Per Unit Produk Ferme-Dele 

Produk BEP 

Ferme-Dele ±4 unit 

 

4. PBP (Pay Back Period) 

PBP (Pay Back Period) merupakan jangka waktu pengembalian modal 

dalam usaha yang dijalani. berdasarkan perhitungan dapat diketahui PBP 

usaha Ferme-Dele ini adalah sebanyak 3,2 periode. 
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BAB V 

KESIMPULAN 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uji laboratorium pada sampel B, serta sampel V1L5 

Fitrihidajat (2015), sampel B unggul dalam semua katerogi yang diujikan, terutama 

unggul dalam katerogi Protein Kasar, Lemak Kasar, Serat Kasar, BETN, serta unggul 

dalam jumlah Energi (Kalori) per kilogramnya. 

 

B. Saran 

Saran kami bagi penelitian ini ialah sebaiknya hasil dari penelitian kami dapat 

ditindak-lanjuti hingga hasil fermege tersebut diujikan kepada hewan ternak secara 

langsung untuk mengetahui khasiat dari produk fermege tersebut. 
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LAMPIRAN 

No Kegiatan Keterangan 

1 

 

Proses penggilingan 

eceng gondok basah 

menggunakan mesin 

pencacah 

2 

 

penjemuran gilingan 

eceng gondok hingga 

setengah kering 

3 

 

pengukusan eceng 

gondok agar steril dan 

lunak 

4 

 

pencampuran eceng 

gondok dengan molase, 

ragi, dan proses 

fermentasi selama 5 hari 
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No Kegiatan Keterangan 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Pengecekan kualitas 

fisik eceng gondok saat 

proses fermentasi 

berlangusng 

 

 

pengeringan fermege, 

pengamasan, dan 

dilanjutkan uji 

proksimal 
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