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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Analisis Situasi 

 Sampah selalu menjadi masalah utama dalam lingkungan, karena 

pengolahannya masih belum tertangani dengan baik. Sampah organik yang 

banyak di produksi dari sampah rumah tangga pun belum terkelola dan 

membutuhkan kesadaran dari masyarakat terutama skala kecil rumah tangga. 

Sampah pangan muncul karena berbagai alasan dan sangat bergantung pada 

kondisi masing-masing negara (FAO, 2013).  

Negara berpenghasilan tinggi, volume pangan yang terbuang lebih banyak 

terjadi di fase lihir rantai pasok pangan yang mencakup proses pengolahan, 

distribusi dan konsumsi. Sebaliknya di negara berpenghasilan rendah, pangan 

yang terbuang justru berasal fase hulu. Pola yang sama terjadi di negara 

berkembang. Terbuangnya pangan pada tahap awal rantai pasok pangan 

diakibatkan adanya keterbatasan finansial dan struktural dalam teknik panen, 

penanganan dan penyimpanan pasca panen. Jika dinominalkan, kerugian akibat 

sampah pangan mencapai USD 680 milyar di negara industri maju dan USD 310 

milyar di negara berkembang seperti yang dikemukakan The United Nations 

Environment Progamme (UNEP).  

Isu Bersama Sampah pangan telah menjadi isu global dan perhatian 

berbagai lembaga ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan 

sekedar menghindari ‘mubazir’, faktanya sampah pangan dapat menyulitkan 

kehidupan masyarakat luas. Sampah pangan seharusnya tidak boleh dicampur 

dengan sampah non-organik yang tidak bisa membusuk. Percampuran kedua jenis 

sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang miskin oksigen akan 

menghasilkan limpasan cairan beracun leachate yang sangat berbahaya bagi 

lingkungan. Secara signifikan cairan leachate berdampak pada eutrofikasi sistem 

perairan, mengurangi jumlah oksigen dan mendorong pertumbuhan organisme 

berbahaya. Karena tingkat toksisitasnya yang tinggi, leachate menjadi ancaman 

utama bagi akuifer dan kesehatan air tanah. Sebagai negara yang selalu berperang 

dengan sampah dan limbah, Indonesia akrab dengan ancaman ini.  
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Biro Pusat Statistik (BPS) dalam “Statistik Lingkungan Hidup 2018” 

melaporkan kualitas air sungai di Indonesia umumnya berada pada status tercemar 

berat. Dari 82 sungai yang dipantau pada tahun 2016 dan 2017, 14 sungai 

diantaranya memiliki kualitas air yang terus memburuk, 18 sungai dilaporkan 

membaik sementara 50 sungai lainnya dalam kondisi relatif tidak berubah. Sungai 

Ciliwung di Jakarta, Brantas di Jawa Timur, Citarum di Jawa barat, Citanduy di 

Jawa Tengah, juga sungai Musi di Sumatra Selatan, merupakan 5 dari 38 sungai 

dengan kualitas air tercemar berat sepanjang 2017. Kondisi ini membuat 

masyarakat kehilangan sumber air bersih dan mulai bergantung pada sumber lain 

seperti air tanah. Di daerah yang minim wilayah terbuka hijau dan resapan air, hal 

ini melahirkan malapetaka lantaran eksploitasi air tanah merupakan salah satu 

penyebab menurunnya permukaan tanah layaknya yang terjadi di Jakarta 

(Khusnulkhatimah, 2020).  

Proses pembusukan sampah organik dengan konsentrasi sampah non-

organik yang tinggi akan melepaskan gas metana atau CH4 yang disinyalir 25 kali 

lebih berbahaya dari karbon dioksida (IPCC 2007). Sebenarnya pemerintah 

Indonesia telah berusaha mengatasi permasalahan sampah, mulai dengan 

penerbitan berbagai regulasi seperti UU Nomor 18 tahun 2008, PP Nomor 81 

tahun 2012, Perpres Nomor 97 tahun 2017, hingga pengalokasian anggaran 

perlindungan lingkungan pada APBN dan APBD. Pada ranah pendidikan, 

pemerintah mengupayakan pendidikan lingkungan hidup melalui program 

adiwiyata yang menyasar jenjang sekolah dasar dan menengah. Namun belum ada 

upaya yang khusus menyasar sampah pangan secara preventif, melainkan dari 

segi pemilahan dan daur ulang. Masalah sampah pangan juga bukan sepenuhnya 

tanggungjawab pemerintah.  

Pengelolaan sampah ini harus diwujudkan agar tujuan dari sustainable 

development goals (SDG) ke 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), 15 (ekosistem 

darat), dan upaya penanganan sampah dalam bentuk inovasi dapat menjalankan 

SDG ke 9 (industri, inovasi dan infrastruktur) dapat diterapkan dalam membangun 

kehidupan yang berkelanjutan. 
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1.2. Masalah Mitra 

Permasalahan sampah dilingkungan rumah tangga terutama Kelurahan 

Pasar Manggis yang sebagian besar merupakan sampah organik tidak terkelola 

dengan baik, sehingga pada akhirnya tidak tercapainya kondisi lingkungan yang 

sehat, bersih dan nyaman. Pengolahan sampah dengan sistem pemilahan sampah 

juga belum terlaksana secara terpadu. Sampah yang sudah dipilah sejak level 

rumah tangga belum tentu akan ditangani secara terpisah ketika telah sampai di 

tempat pembuangan akhir (TPA). Inilah yang terjadi pada kebanyakan TPA di 

Indonesia. Pemotongan alur distribusi sampah menuju TPA adalah cara yang 

efektif dan mempercepat pemrosesan sampah menjadi produk yang lebih 

bermanfaat. Cara efektif tersebut dapat direalisasikan melalui pembuatan eco-

enzyme yang dapat diterapkan pada level rumah tangga. 

 

1.3. Solusi yang Ditawarkan 

 

Pembuatan Eco Enzyme 

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1, 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang 

berbentuk padat. Penumpukan sampah harus ditanggulangi melalui pengolahan 

sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi 

kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. 

pemanfaatan kembali sampah. Pengelolaan sampah belum dapat dilakukan secara 

terpadu. Artinya, meskipun rumah tangga telah memisahkan antara sampah 

organik dan anorganik, namun pada TPA, sampah masih tetap bercampur 

sehingga seolah pemisahan sampah di tingkat rumah tangga tersebut tidak ada 

gunanya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah masa kini diharapkan dapat 

berlangsung dari sumbernya, misalnya rumah tangga. Dewasa ini, pengelolaan 

sampah di masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu 
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sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. 

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat 

pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat 

meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap 

pemanasan global. Penguraian sampah melalui proses alam memerlukan jangka 

waktu yang lama dan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma 

pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya 

ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma 

baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi 

dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk 

bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang 

komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi 

menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan 

sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan 

secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan 

dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah 

meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, 

sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Jenis sampah organik rumah 

tangga menempati proporsi paling besar dari total produksi sampah. Rata-rata 

komposisi sampah di beberapa kota besar di Indonesia adalah: organik (25%), 

kertas (10%), plastik (18%), kayu (12%), logam (11%), kain (11%), gelas (11%), 

lain-lain (12%) (Anonim, 2009).  

Produksi sampah rumah tangga sendiri sekitar 70-90% dari total produksi 

sampah di Indonesia (Retno, 2010). Sampah organik setiap hari selalu dihasilkan 

oleh rumah tangga di Indonesia. Selama ini, bukan tidak ada usaha untuk 

mengolah sampah, hanya saja sistem pengolahannya kurang terintegrasi sehingga 

produk hasil pengolahan sampah kurang dapat dimanfaatkan secara optimal, 

bahkan tetap saja dianggap sebagai sampah. Contoh produk hasil olahan sampah 

yang telah lama dikenal masyaakat adalah kompos. Namun, pengolahan kompos 

ini pun menemui berbagai kendala, misalnya pengolahan dalam skala besar 

memerlukan lahan yang luas, sementara di Indonesia, penghasil sampah terbesar 
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adalah Pulau Jawa dan di pulau ini ketersediaan lahan sudah semakin berkurang. 

Pengolahan kompos dalam skala kecil, misalnya skala rumah tangga, juga kurang 

efektif, karena memerlukan bak komposter dan bioaktivator yang harganya cukup 

mahal, terutama jika tidak diproyeksikan untuk skala komersil. Kompos yang 

berbentuk padat kurang menarik bagi penggunanya. Bentuk padat juga lebih sulit 

diaplikasikan di lahan dibandingkan dengan bentuk cair. Akibatnya, 

perkembangan produk ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Peran Eco-

enzyme dalam Mengolah Sampah Organik Produk eco-enzyme merupakan produk 

ramah lingkungan yang sangat fungsional, mudah digunakan, dan mudah dibuat. 

Setiap orang dapat membuat produk ini dengan mudah. Bahan-bahan yang 

digunakan pun sederhana dan banyak tersedia di sekitar kita. Pembuatan produk 

ini hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, serta sampah organik 

sayur dan buah. Gula yang digunakan adalah gula merah yang belum mengalami 

proses bleaching (pemutihan) seperti pada gula pasir sehingga dapat 

meminimalkan kemungkinan adanya residu senyawa kimia yang digunakan dalam 

proses bleaching. Selain itu, secara ekonomis harga gula merah lebih murah 

dibandingkan harga gula pasir. Pemanfaatan sampah organik untuk pembuatan 

eco-enzyme sangat sesuai untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga sebab 

jenis sampah organik rumah tangga menempati proporsi paling besar dari total 

produksi sampah. Eco-enzyme terbuat dari sisa buah atau sayur, air, gula (gula 

merah, molasses). Pembuatannya membutuhkan kontainer berupa wadah yang 

terbuat dari plastik, penggunaan bahan yang terbuat dari kaca sangat dihindari 

karena dapat menyebabkan wadah pecah akibat aktivitas mikroba fermentasi. 

Tambahkan 10 bagian air ke dalam kontainer (isi 60% dari isi kontainer). 

Kemudian tambahkan 1 bagian gula (10% dari jumlah air) dan masukkan 3 bagian 

dari sampah sayuran atau buah-buahan hingga mencapai 80% dari kontainer. 

Setelah itu tutup kontainer selama 3 bulan dan buka setiap hari untuk 

mengeluarkan gas selama 1 bulan pertama. 
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BAB 2 

TARGET DAN LUARAN 

2.1. Target  

Target dari program pengabdian masyarakat ini adalah : 

1. Lingkungan kampus STIE Muhammadiyah, Kelurahan Pasar Manggis dapat 

membuat pengolahan sampah dengan pembuatan eco enzyme. 

2. Lingkungan kampus dan sekitar (skala rumah tangga) dapat mengolah sampah 

organik menjadi larutan eco enzyme yang dapat dipergunakan untuk keperluan 

rumah tangga seperti cairan pembersih, pupuk tanaman, pengusir hama dan 

dapat melestarikan sekitar. 

3. Lingkungan kampus dan sekitar dapat menggunakan eco enzyme sebagai pengganti 

larutan pembersih komersial yang ada sekarang, karena laruta komersial sering kali 

mengandung berbagai jenis senyawa kimia seperti fosfat, nitrat, amonia, klorin dan 

senyawa lain yang berpotensi mencemari udara, tanah, air tanah, sungai dan laut. 

Penggunaan Eco-enzyme sebagai larutan pembersih alami berkontribusi menjaga 

lingkungan bumi kita. Dr. Joean Oon mengklaim bahwa 1 liter laurtan Eco-Enzyme 

dapat membersihkan hingga 1000 liter air sungai yang tercemar. Setiap kali selesai 

bersih-bersih atau mencuci baju dengan menggunakan Eco-Enzyme, artinya telah 

berkontribusi dalam pelestarian lingkungan di sekitar.  

4. Pentingnya sosialisasi pengolahan sampah organik, akan mampu memacu 

kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. 

 

2.2. Luaran 

Target luaran yang diharapkan adalah : 

1. Masyarakat mengetahui pentingnya pengolahan sampah yang baik dengan 

pembuatan larutan Eco enzyme. 

2. Larutan Eco Enzyme dapat dimanfaatkan oleh seluruh lingkungan kampus dan 

sekitar;  

3. Meningkatkan pengelolaan sampah organik menjadi larutan Eco enzyme dapat 

berguna untuk kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan alam;  

4. Mensosialisasikan kepada masyarakat luas pentingnya mengolah limbah 

rumah tangga sendiri dan bisa mengaplikasikan di dalam keseharian 

kehidupan. 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

Metode yang digunakan dalam rangka mengatasi masalah mitra adalah 

sebagai berikut : 

Membuat Eco Enzyme 

Bahan: 

1. 500 ml air 

2. 50 gram gula aren (bisa juga dengan molasse) 

3. 150 gram kulit buah 

Alat: 

1. Tempat plastik ukuran 1- 10 liter 

2. Timbangan digital 

3. Telenan 

4. Pisau 

5. Sarung Tangan 

6. Corong 

 Cara membuat: 

• Siapkan wadah plastik yang bisa ditutup rapat. Jangan gunakan wadah 

berbahan logam karena kurang elastis. Proses fermentasi akan 

menghasilkan gas sehingga membutuhkan wadah yang elastis. 

Masukkan 500 ml air ke dalam wadah plastik diikuti dengan 50 gram 

gula aren/ molasse. 

• Masukkan sisa kulit buah atau sisa sayur ke dalam wadah 

• Sisakan tempat untuk proses fermentasi. Jangan isi wadah hingga 

penuh. 

• Aduk atau jungkir balikkan botol atau wadah plastik sampai larutan air 

dan gula bercampur. Jangan dikocok. 

• Dalam 1 bulan pertama, gas akan dihasilkan dari proses fermentasi. 

Aduk atau jungkir balikkan wadah/botol plastik dilanjutkan dengan 

membuka tutup wadah/botol plastik setiap hari selama 1 bulan pertama 

• Simpan di tempat dingin, kering dan berventilasi. Hindari sinar 

matahari langsung dan jangan disimpan di dalam kulkas. 
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• Fermentasi berlangsung selama 3 bulan (untuk daerah tropis) dan 6 

bulan (untuk daerah subtropis) 

• Setelah 3-6 bulan, silahkan panen Eco-enzyme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengikuti langkah-langkah diatas, larutan Eco enzyme di test 

tingkat keasaman/basa sesuai persyaratan seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cara-cara pembuatan eco enzyme diatas, disosialisasikan 

untuk mencapai target dan luaran lingkungan yang hijau dan berkelanjutan. 

Gambar 3.1. Langkah-langkah Pembuatan Eco Enzyme  

Sumber: Eco enzyme Nusantara, 2021 

 

Gambar 3.1. Langkah-langkah Pembuatan Eco Enzyme  

Sumber: Eco enzyme Nusantara, 2021 

 

Gambar 3.2. Standar Baik Eco Enzyme  

Sumber: Eco enzyme Nusantara, 2021 



11 

 

BAB 4 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Pengalaman dan sinergisme tim pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta dibawah Lembaga Pengabdian Pada 

Masyarakat (LPM) STIE Muhammadiyah Jakarta, merupakan salah satu kunci 

keberhasilan program. LPM STIE Muhammadiyah Jakarta kali ini mencoba untuk 

bekerjasama dengan Kelurahan Pasar Manggis untuk membuat dan mensosialisasi 

pentingnya eco enzyme untuk lingkungan.  
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Rencana Anggaran Biaya 

 

STIE MUHAMMADIYAH JAKARTA 

RAB PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

SOSIALISASI PEMBUATAN ECO ENZYM DI LINGKUNGAN STIE MUHAMMADIYAH JAKARTA 

1 Bahan ATK Bullpoint Buah 5 3,000 15,000 

2 Bahan Alat Rumah Tangga Pisau Buah 5 25,000 125,000 

3 Bahan Bahan Baku Eco Enzym Gula aren Kilogram 10 30,000 300,000 

4 Bahan Bahan Baku Eco Enzym Molase Kilogram 10 20,000 200,000 

5 Beli Alat Peralatan pengabdian Lakmus Buah 2 125,000 250,000 

6 Beli Alat Peralatan pengabdian Timbangan Unit 2 200,000 400,000 

7 Perlengkapan Perlengkapan Toples Besar Buah 6 25,000 150,000 

8 Perlengkapan Perlengkapan Toples Kecil Buah 6 15,000 90,000 

9 Perlengkapan Perlengkapan Botol-botol plastik 250 ml Buah 10 5,000 50,000 

10 Perlengkapan Perlengkapan Botol-botol plastik 500 ml Buah 10 10,000 100,000 

11 Perlengkapan Perlengkapan Botol-botol plastik 1000 ml Buah 10 15,000 150,000 

12 Perlengkapan Perlengkapan Sarung Tangan Plastik Pack 15 10,000 150,000 

13 Perlengkapan  Perlengkapan Kantong Plastik Pack 3 50,000 150,000 

  Perlengkapan Perlengkapan Talenan Buah 4 30,000 120,000 

14 
Transportasi, dan 
Akomodasi Transportasi, dan Akomodasi 

Transportasi dan Akomodasi 
Anggota Orang 5 150,000 750,000 
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15 Sewa Peralatan Peralatan pengabdian Kamera Unit 1 300,000 300,000 

16 Sewa Peralatan Peralatan pengabdian Sewa Laptop Unit 1 300,000 300,000 

17 Sewa Peralatan Peralatan pengabdian Sewa Printer Unit 1 250,000 250,000 

18 Sewa Peralatan Peralatan pengabdian Tinta Printer  Unit 3 50,000 150,000 

19 

Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan Membuat Laporan Laporan Akhir Unit 1 500,000 500,000 

20 

Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan 

Biaya Publikasi artikel di Jurnal 
Nasional Biaya Publikasi Jurnal Nasional Unit 1 500,000 500,000 

JUMLAH RENCANA ANGGARAN BELANJA         5,000,000 
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