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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pupuk organik cair dari limbah ternak memberikan 

beberapa keuntungan, misalnya pupuk ini dapat digunakan 

dengan cara menyiramkannya ke akar ataupun di semprotkan 

ke tanaman dan menghemat tenaga. Sehingga proses 

penyiraman dapat menjaga kelembaban tanah. Pupuk organik 

cair dalam pemupukan jelas lebih merata, tidak akan terjadi 

penumpukan konsentrasi pupuk di satu tempat, hal ini 

disebabkan pupuk organik cair 100 % larut. Sehingga secara 

cepat mengatasi defesiensi hara dan tidak bermasalah dalam 

pencucian hara juga mampu menyediakan hara secara cepat 

Priangga, dkk., (2013). 

 Menurut Anonim (2009) pupuk organik cair, adalah 

jenis pupuk yang berbentuk cair tidak padat yang mudah sekali 

larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting untuk 

kesuburan tanah. Pupuk organik cair adalah pupuk yang dapat 

memberikan unsur hara yang sesuai dengan kebutuhan 

tanaman pada tanah. Karena bentuknya yang cair, maka jika 

terjadi kelebihan kapasitas pupuk pada tanah maka dengan 

sendirinya tanaman akan mudah mengatur penyerapan 

komposisi pupuk yang dibutuhkan. Pupuk organik cair dalam 

pemupukan jelas lebih merata, tidak akan terjadi penumpukan 

konsentrasi pupuk di satu tempat,  100%-merata. 

Purwendro dan Nurhidayat (2006) Bahan baku pupuk 

cair yang sangat bagus dari sampah organik yaitu bahan 

organik basah atau bahan organik yang mempunyai kandungan 

air tinggi seperti sisa buah-buahan dan sayur-sayuran, selain 

mudah terkomposisi, bahan ini juga kaya akan nutrisi yang 

dibutuhkan tanaman. Semakin besar kandungan selulosa dari 

bahan organik (C/N) maka proses penguraian oleh bakteri 

akan semakin lama.  

 Bahan baku pembuatan MOL bermacam-macam 

dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di 

lingkungan setempat, sehingga kandungan unsur hara dan 



2 
 

mikroorganismenya juga bervariasi. Adapun mikroorganisme 

lokal (MOL) salah satunya adalah Bakteri fotosintetik. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

kualitas berbagai macam larutan mikroorganisme lokal (MOL) 

sebagai pupuk organik cair sehingga akan diketahui manfaat 

yang lebih spesifik dari masing-masing MOL sebagai sumber 

informasi bagi petani maupun masyarakat umum dalam 

penggunaannya, Purwasasmita (2009). 

 Menurut Saraswati (2006) bioaktivator merupakan 

larutan yang mengandung mikroorganisme lokal yang bisa 

dibuat dari sampah rumah tangga. Bioaktivator memiliki 

kelebihan, diantaranya mempercepat proses pembuatan pupuk 

cair, menghilangkan bau dari sampah, menyuburkan tanah, 

starter untuk membuat pupuk cair. 

 Pupuk organik merupakan pupuk yang berperan 

meningkatkan aktifitas biologi, kimia, dan fisik tanah sehingga 

tanah menjadi subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman.  

Saat ini sebagian besar petani masih tergantung pada pupuk 

anorganik karena mengandung beberapa unsur hara dalam 

jumlah yang banyak, padahal jika pupuk anorganik digunakan 

secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif 

terhadap kondisi tanah Indriani (2004). Pemberian pupuk 

organik cair juga harus memperhatikan dosis yang 

diaplikasikan terhadap tanaman. Mengakibatkan timbulnya 

gejala kelayuan pada tanaman. Rahmi dan Jumiati (2007).   

 Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat secara 

cepat mengatasi defesiensi hara, tidak bermasalah dalam 

pencucian hara, dan mampu menyediakan hara secara cepat. 

Dibandingkan dengan pupuk cair anorganik, pupuk organik 

cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walapun 

digunakan sesering mungkin. Selain itu, pupuk ini juga 

memiliki bahan pengikat, sehingga larutan pupuk yang 

diberikan ke permukaan tanah bisa langsung digunakan oleh 

tanaman Pupuk Organik Cair (POC) dalam proses 

pembuatannya memerlukan waktu yang lebih cepat dari pupuk 

organik padat, dan penerapannya di pertanian yakni tinggal di 

semprotkan ke tanaman. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Lumpur organik cair unit gas bio (LOCUGB) 

merupakan limbah hasil kotoran ternak yang belum 

dimanfaatkan secara optimal sehingga mengeluarkan 

sisa bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap akan 

menimbulkan masalah serta mengganggu kenyamanan 

masyarakat. 

2. Zat nutrisi yang terdapat di dalam cairan masih belum 

dapat dimanfaatkan secara sempurna oleh tanaman 

dan banyak digunakan oleh mikroorganisme pengurai. 

Oleh karena itu perlu pemecahan berbagai zat 

penyusun yg belum sederhana dengan cara 

menambahkan aktivator nabati.  

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian aktivator nabati 

terhadap pH, suhu dan kelembaban LOCUGB. 

2. Mengetahui proporsi penggunaan aktivator nabati 

dalam pembuatan LOCUGB ditinjau dari pH, 

suhu dan kelembaban. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk: 

1. Mendapatkan kepastian peranan aktivator nabati 

dalam menampilkan pH, suhu dan kelembaban 

LOCUGB. 

2. Menentukan proporsi penggunaan aktivator nabati 

dalam LOCUGB. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Seiring dengan berkembangnya kegiatan peternakan 

maka limbah hasil kegiatan peternakan tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Kotoran sapi mengandung unsur hara yang tinggi 

dan dapat dimanfaatkan menjadi gas bio. Kegiatan pengolahan 

kotoran menjadi gas bio akan menghasilkan LOCUGB yang 

dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme pengurai 
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karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Disisi lain kegiatan 

pertanian juga menghasilkan limbah tanaman, buah-buahan 

dan sayuran yang pada dasarnya juga mengandung nutirisi dan 

kandungan air yang tinggi. Apabila dilakukan pemeraman 

pada limbah tersebut akan tercipta lingkungan yang baik bagi 

pertumbuhan mikroorganisme pengurai. Mikroorganisme 

pengurai hasil pemeraman limbah tanaman, buah-buahan dan 

sayuran disebut dengan aktivator nabati. Aktivator nabati 

dapat digunakan untuk membantu proses penguraian substrat-

substrat organik menjadi pupuk. Pemanfaatan aktivator nabati 

dalam pemeraman LOCUGB akan menghasilkan pupuk cair 

yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan lingkungan serta 

diharapkan dapat menurunkan penggunaan pupuk kimiawi. 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada 

bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah activator nabati 

mempengaruhi pH, suhu dan kelembaban LOCUGB 
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