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Nur Hidayat

Pascasarjana TIP UB

Pendahuluan
 Pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak

dilakukan di dunia

 Hasil pertanian kini dinikmati secara langsung
maupun diolah terlebih dahulu

 Teknologi Pengolahan telah berkembang pesat shg
produk pangan makin berkembang

 Transportasi yang makin baik menjadikan produk
pangan terdistribusi ke seluruh dunia tanpa ada batas
wilayah.

 Modernisasi menjadikan kebutuhan pangan menjadi
beragam dan menghasilkan limbah yg cukup banyak

Pendahuluan
 Negara2 Eropa diperkirakan menghasilkan limbah

pertanian 700 juta ton/tahun

 Perancis menghasilkan 400 jutan ton/th dan Austria  
kurang dari satu juta ton/th

 Bagas tebu mencapai 500 juta ton dan kulit dan biji
anggur mencapai 12,2 juta ton/th

 Oleh sebab itu limbah pertanian dan agroindustri
perlu penanganan yang baik agar tidak mencemari
lingkungan
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Limbah Pertanian
 Limbah agro-industri umumnya dikelompokkan

dalam: limbah pengolahan pangan, limbah tanaman
dan limbah industri perkebunan/kehutanan. Jumlah
limbah ini mencapai 15 % dari total limbah

 Jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari
lingkungan, rusaknya kualitas air dan mengganggu
kenyamanan

 Limbah pengolahan pangan sering menjadi masalah
serius terhadap polusi

Permasalahan limbah Agroindustri

 Biological stability and potential growth of 
pathogens

 Water content

 Rapid auto-oxidation

 Changes due to enzymatic activity

Penanganan
 Landfill and open-dumping sites

 Incineration

 Composting

 Recycling or recovery

Penanganan yg lebih baik perlu dilakukan terutama
untuk limbah yang masih memiliki nilai ekonomi

Produk produk baru dapat dikembangkan dari limbah
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Sumber dan karakteristik limbah
 Limbah pemanenan

 Limbah dari penngolahan buah dan sayur

 Limbah pengolahan pati dan gula dan produk
ikutannya

 Limbah olahan biji2an

 Limbah industri minuman

 Limbah olahan hasil ternak, ikan, susu

 Limbah tekstil dan hasil perkebunan

 Limbah hasil hutan

 dsb

Sumber dan karakteristik limbah

Limbah sisa pemanenan misalnya jerami, 
tongkol jagung, daun, batang,  dsb

 limbah buah dan tanaman terutama dari
apel, alpukat, anggur, lemon, jeruk, dsb

Limbah tanaman sayuran mencakup daun, 
kulit setelah pemanenan dan pengolahan

dsb
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Pemanfaatan Limbah Agro
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