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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengelolaan Limbah Ternak secara Aerob 

Hidayat et al., (2008) menyatakan dalam proses 

fermentasi cair secara aerob peranan mikroba sangat 

menentukan produk yang dihasilkan, sistem kerja mikroba 

secara aerob adalah mikroba yang membutuhkan oksigen 

untuk proses respirasi. Penambahan mikroba pada awal proses 

fermentasi berfungsi sebagai aktivator untuk membantu 

meningkatkan proses degradasi bahan organik menjadi 

senyawa sederhana yang siap diserap oleh tanaman. Salah satu 

mikroba yang dapat berfungsi sebagai aktivator dalam 

fermentasi pupuk cair adalah ragi saccharomyces cerevisiae.  

Artikazzani’s (2008) menambahkan bahwa proses 

pengolahan air limbah secara mikrobiologis aerob adalah 

pemanfaatan aktivitas mikroba aerob dalam kondisi untuk 

menguraikan zat organik yang terdapat dalam air limbah 

menjadi zat inorganik yang stabil dan tidak memberikan 

dampak pencemaran terhadap lingkungan. 

 

2.2 Aktivator Nabati 

Utami dan Iswoyo (2005) menyatakan bahwa 

aktivator adalah sebutan bagi setiap bahan atau zat yang 

mampu mempercepat penguraian bahan organik. Aktivator 

memberikan pengaruh pada proses pembuatan pupuk cair 

melalui inokulasi strain mikroorganisme (Rhizobium) yang 

efektif dalam menghancurkan bahan organik dan 

meningkatkan kadar N sebagai bahan makanan tambahan bagi 

mikroorganisme Yanqoritha (2013). Aktivator nabati 

merupakan bioekstrak limbah buah-buahan dan sayuran atau 
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biasa disebut dengan istilah Mikroorganisme Lokal (MOL). 

Suitna (2010) menyatakan pada dasarnya setiap bahan organik 

di alam akan mengalami pembusukan atau dekomposisi yang 

melibatkan mikroorganisme di lingkungan tersebut. 

Mikroorganisme pengurai tersebut dapat diperbanyak secara 

sederhana untuk berbagai keperluan seperti halnya 

mempercepat pembuatan pupuk cair. Perbanyakan 

mikroorganisme pengurai membutuhkan air, bahan yang 

mengandung glukosa, karbohidrat, dan bahan yang 

mengandung mikroorganisme pengurai yang sudah tinggi 

seperti buah atau sayuran busuk.  

Sudaryono dan Taufik (1994) menyatakan bioekstrak 

adalah suatu cairan hasil fermentasi dari sayur-sayuran dan 

buah-buahan dengan gula. Dalam bioekstrak mengandung 

vitamin, enzim, zat organik dan mikroorganisme efektif yang 

menghasilkan nutrisi untuk tanaman. Bioesktrak juga mampu 

memperbaiki tanah dengan bahan-bahan organik menjadi 

tanah subur. Keuntungan penggunaan bioekstrak antara lain 

yaitu: 

1. Dapat digunakan untuk membuat pupuk bio-organik 

untuk memperkaya mikroorganisme menguntungkan 

bagi tanah. 

2. Dapat digunakan secara langsung sebagai pupuk. 

3. Apabila dicampur dengan air dan digunakan untuk 

menyiram tanaman, maka tanaman akan tumbuh 

dengan baik. 

4. Menurunkan penyebaran hama. 

5. Mudah dibuat dengan menggunakan limbah pertanian. 
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2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pembuatan 

Pupuk Cair 

Mikroorganisme yang mendegradasi bahan organik 

membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai agar tidak 

dorman. Penciptaan kondisi yang optimum untuk proses 

pembuatan pupuk cair sangat menentukan keberhasilan proses 

pembuatannya sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam proses pembuatan pupuk cair. Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan pupuk cair 

yaitu: 

1. Suhu 

Simamora dan Salundik (2006) dalam Sugiarti 

(2011) menyatakan bahwa Pada awal suhu bahan akan 

berada pada kisaran 32°C dan akan terus naik sampai 

60°C bahkan 78°C. Semakin tinggi suhu yang dapat 

dicapai, akan semakin cepat pula proses pembuatan 

bahan organik. Kecenderungan tersebut digunakan 

supaya proses pembuatan pupuk cair dapat 

berlangsung lebih cepat yaitu dengan cara menutup 

bahan dengan terpal atau penutup lainnya, sehingga 

panas yang dihasilkan tidak ke luar tetapi bertahan di 

dalam. Pada suhu tinggi yang stabil mikroba pengurai 

akan bekerja dengan lebih cepat. 

Penguraian/dekomposisi bahan akan berlangsung 

efisien jika dapat mencapai suhu sekurang-kurangnya 

60°C. 

2. Kelembaban Udara 

Dalam proses pembuatan pupuk cair keadaan 

lingkungan yang lembab sangat diperlukan untuk 

aktivitas mikroba pengurai (Lactobacillus) 

Lingkungan yang kering akan menghentikan aktivitas 
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mikroba yang akan menghambat proses. Lingkungan 

yang terlalu basah akan membuat aerasi terganggu 

yang pada akhirnya juga akan menghambat proses 

penguraian oleh mikroba. Kelembaban optimal yang 

disarankan adalah 40- 60%. Apabila kelembaban di 

bawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami 

penurunan dan akan lebih rendah lagi pada 

kelembaban. Apabila kelembaban lebih besar dari 

60%, hara akan tercuci, volume udara berkurang, 

akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan akan 

terjadi fermentasi anaerob yang menimbulkan bau 

tidak sedap, maka perlu diupayakan drainase yaitu 

dengan cara menempatkan pada dasar yang miring 

Aminah et al. 2003 dalam Sugiarti (2011). 

3. pH 

Pada prinsipnya pH optimum berkisar antara 

5,5 dan 8,0. Bakteri lebih senang pada pH netral, fungi 

berkembang cukup baik pada kondisi pH agak asam. 

Kondisi sangat asam pada awal proses dekomposisi 

menunjukan proses dekomposisi berlangsung tanpa 

terjadi peningkatan suhu. Bisanya pH agak turun pada 

awal proses dekomposisi karena aktivitas bakteri 

Asetogenik yang menghasilkan asam organik (asam 

laktat). Asam laktat dapat menurunkan pH, sehingga 

akan menghambat pertumbuhan koliform yang 

membutuhkan pH optimum 6-7. Sejalan juga dengan 

pendapat Surono (2004) yang menyatakan bahwa pada 

tahap hidrolisis jumlah koliform berkurang, hal ini 

dikarenakan zat makanan yang diperlukan berkurang 

dan terjadi penimbunan hasil ekskresi dari bakteri 

tersebut sehingga mengganggu pertumbuhan pada 
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metabolismenya menghasilkan senyawa colicins yang 

merupakan senyawa penghambat pertumbuhan 

bakteri. 

 

2.4 Parameter Kematangan Pupuk Cair 

Definisi Pupuk cair atau pupuk kompos menurut SNI: 

19-7030-2004 adalah bentuk akhir dari bahan-bahan organik 

sampah domestik setelah mengalami dekomposisi. 

Kematangan pupuk cair dapat ditinjau dari rasio C/N (10-20): 

1, suhunya sesuai dengan air tanah 23-280C, berwarna 

kehitaman, berbau tanah, pH 6,80 - 7,49, dan mengandung 

nitrogen (N) minimal 0,40%. 
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