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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 pH Lumpur Organik Cair 

Minggu-I 

 Hasil pengamatan pH pada minggu-I dapat dilihat 

pada Lampiran 2. Setelah dianalisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan aktivator nabati tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap pH LOCUGB yang 

dihasilkan. Rata-rata hasil pengukuran pH pada masing-

masing perlakuan pada minggu-I dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata pH lumpur organik cair sesuai perlakuan 

pada minggu-I 

No Perlakuan Rata-rata 

1 P0 7,8 ± 0,22  

2 P1 7,3 ± 0,20 

3 P2 7,2 ± 0,08 

4 P3 6,9 ± 0,73 

5 P4 7    ± 0,67 

6 P5 6,7 ± 0,90 

 

 Berdasarkan pH LOCUGB yang dihasilkan pada 

minggu-I pH LOCUGB berada pada kisaran tertinggi adalah 

7,8 ± 0,22 dan terendah P5 yaitu 6,7 ± 0,90. Terdapat 

kecenderungan bahwa dengan menambahkan aktivator nabati 

maka pH semakin menurun. Hal itu dikarenakan ada substrat 

yang bisa dimanfaatkan oleh mikroba pembentuk asam 

sehingga mengakibatkan pH mengalami penurunan. Kastalani 

(2010) menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan banyaknya 

mikroorganisme asetogenik yang merombak bahan organik 

yang larut dalam air menjadi asam organik (asam asetat, asam 

butirat, asam propionat dan asam laktat). Yuwono (2006) juga 

berpendapat penurunan pH merupakan perubahan pada bahan 

organik dari pH itu sendiri yang selanjutnya akan kembali 

pada kondisi netral. 
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Penurunan pH pada berbagai perlakuan seperti pada 

Tabel 1, namun setelah dianalisis ternyata pH relatif tampak 

seperti Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. pH relatif diantara perlakuan pada LOCUGB pada 

minggu-I. 

 

Berdasarkan Gambar 3 di atas pH relatif LOCUGB 

dengan penambahan aktivator nabati tidak berpengaruh 

terhadap pH LOCUGB yang dihasilkan. Dapat diketahui 

bahwa pada Minggu-I terjadi penurunan pH pada berbagai 

perlakuan dari P0-P5. Nilai penurunan pH relatif LOCUGB 

pada Minggu-I dimana P0-P1 lebih tinggi dari P4-P5 dan P2-

P3, sedangkan P1-P2 dan P3-P4 mengalami penurunan namun 

masih dalam kondisi normal (6,7-7,8). Hal ini dikarenakan 

secara umum faktor lingkungan mendukung pada P1-P2 dan 

P3-P4 pembentuk mikroba yang mengubah menjadi asam 

yang mengakibatkan pH menurun dan pH lainya belum 

diketahui secara pasti. Marlina (2009). Derajat keasaman (pH) 

ideal dalam proses pembuatan pupuk organik cair secara 

aerobik berkisar pada pH netral (6-8,5), sesuai dengan pH 

yang dibutuhkan tanaman. Derajat keasaman dapat menjadi 

faktor penghambat dalam proses pembuatan pupuk organik 

cair. pH yang berlebihan dapat memusnahkan 

mikroorganisme, pH terlalu rendah, kondisi menjadi asam dan 

dapat menyebabkan kematian jasad renik. Sensor pH untuk 
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mendeteksi kondisi pH, dan sistem kontrol mengatur 

pemberian agent asam atau basa untuk menetralkan pH. 

 

Minggu-II 

Hasil pengamatan pH pada minggu-II dapat dilihat 

pada Lampiran 3. Setelah dianalisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,01) terhadap pH LOCUGB yang dihasilkan. 

Rata-rata hasil analisis pH pada masing-masing perlakuan 

pada minggu-II dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-rata pH lumpur organik cair sesuai perlakuan 

pada minggu-II 

No Perlakuan Rata-rata 

1 P0 7,8 ± 0,22 cd 

2 P1 7,5 ± 0,22 c 

3 P2 8    ± 0,18 d 

4 P3 7,3 ± 0,20 bc 

5 P4 6,8 ± 0,34 a  

6 P5 6,9 ± 0,73 ab 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan pengaruh yang nyata (P<0,01). 

 

 Berdasarkan pH LOCUGB yang dihasilkan pada 

minggu-II sebagaimana terdapat pada Tabel 2 menunjukkan 

bahwa pH tertinggi pada perlakuan penggunaan aktivator 

nabati adalah P2 sebesar 8 ± 0,18 dan paling rendah pada P4 

sebesar 6,8 ± 0,34 pH pada minggu-II pada awal pembuatan 

pH meningkat dan pada akhir pembuatan mengalami 

penurunan. Hal ini juga dikarenakan ada substrat yang bisa 

dimakan oleh mikroba pembentuk asam sehingga 

mengakibatkan pH menurun. Menurut Suriawiria (2003). 

Penurunan nilai pH pada pupuk organik cair yang dihasilkan 

ini disebabkan oleh C-organik yang terurai didalamnya 

menjadi asam-asam organik. Penguraian bahan organik karena 

adanya aktivitas bakteri seperti bakteri asam laktat, yang 

menghasilkan asam organik seperti asam laktat, asam asetat. 
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Asam-asam organik ini berasal dari penguraian karbohidrat, 

protein dan lemak.  

Penurunan pH pada berbagai perlakuan seperti Tabel 

2, namun setelah dianalisis ternyata pH relatif tampak seperti 

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. pH relatif diantara perlakuan pada LOCUGB pada 

minggu-II. 

 

Berdasarkan Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa pH 

relatif LOCUGB berdasarkan perlakuan penggunaan aktivator 

nabati menunjukkan bahwa pH pada Minggu-II P2-P3 lebih 

tinggi dari P3-P4 dan P1-P2, sedangkan pada P0-P1 dan P4-P5 

telah terjadi penurunan namun masih dalam kondisi normal 

(6,8-7,8). Pembuatan pupuk organik cair dengan penambahan 

aktivator nabati menurut  Saraswati R, (2006) bioaktivator 

dalam pembuatan pupuk cair merupakan larutan yang 

mengandung mikroorganisme lokal yang bisa dibuat dari 

sampah rumah tangga. Bioaktivator memiliki kelebihan, 

diantaranya untuk mempercepat proses pembuatan pupuk cair 

menghilangkan bau dari sampah, menyuburkan tanah, starter 

untuk membuat pupuk cair. Maradhy (2009) juga 

menambahkan dengan adanya penambahan aktivator nabati 

maka mikroba dapat mengadakan aktifitasnya dalam 

mendekomposisi sampah organik lebih optimal karena 
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ketersediaan bahan organik yang lebih banyak dibanding 

kontrol dan akan meningkatkan nilai pH pupuk cair. 

 

Minggu-III 

Hasil pengamatan pH pada minggu-III dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Setelah dianalisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,01) terhadap pH LOCUGB yang dihasilkan. 

Rata-rata hasil pengukuran pH pada masing-masing perlakuan 

pada minggu-III dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata pH lumpur organik cair sesuai perlakuan 

pada minggu-III 

No Perlakuan Rata-rata 

1 P0 6,6 ± 0,14 ab 

2 P1      7,5 ± 0,36 d 

3 P2      7,3 ± 0,20 c 

4 P3         6 ± 0,69 a 

5 P4      7,3 ± 0,18 c 

6 P5      7,2 ± 0,12 bc 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan pengaruh yang nyata (P<0,01). 

 

 Berdasarkan pH LOCUGB yang dihasilkan pada 

minggu-III sebagaimana terdapat pada tabel 3 menunjukkan 

bahwa pH tertinggi pada perlakuan adalah P1 sebesar 7,5 ± 

0,36 dan paling rendah adalah P3 sebesar 6 ± 0,69. pH 

minggu-III dimana pada awal pembuatan pupuk cair 

mengalami kenaikan pH meskipun dengan semakin banyak 

penambahan aktivator dihasilkan pH yang lebih tinggi, dimana 

P0 tanpa penambahan aktivator lebih tinggi dari P3 Santjoko 

(2000). Mikroorganisme aerobik akan hidup dan berkembang 

secara optimal pada pH netral (pH = 6,5-9). Pada pH netral 

mikroorganisme aerobik akan mengalami aktivitas tinggi, 

keadaan ini akan mempercepat proses pengolahan limbah cair 

secara biologis. Industri pengolahan buah dan sayuran dalam 

proses pengupasan bahan mentah sebagian menggunakan 
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bahan kostik yang bersifat basa, sehingga diperlukan bahan 

kimia yang bersifat asam (HCI) untuk proses penetralan. Tabel 

3 diatas dapat dilihat pada awal pembuatan P0 dan P3 

mengalami penurunan dan selanjutnya terjadi peningkatan dari 

hasil tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah. 

Penurunan pH pada berbagai perlakuan seperti pada 

Tabel 1, namun setelah dianalisis ternyata pH relatif tampak 

seperti Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. pH relatif diantara perlakuan pada LOCUGB pada 

minggu-III. 

 

 Berdasarkan Gambar 5 di atas dapat dilihat bahwa pH 

relatif LOCUGB berdasarkan perlakuan penggunaan aktivator 

nabati menunjukkan bahwa pada minggu-III tertinggi pada P3-

P4 dibanding P2-P3 dan P0-P1, sedangkan P1-P2 dan P4-P5 

mengalami penurunan namun masih dalam kondisi normal 

(6,8-7,8). Eulis (2009) menyebutkan penambahan aktivator 

berupa mikroba dalam proses pembuatan pupuk cair sudah 

banyak dilakukan. Walaupun dengan media yang berbeda, 

penambahan aktivator dapat mempercepat proses degradasi, 

peranan mikroba sangat menentukan produk yang dihasikan. 

Sundari E, (2012) menambahkan pupuk organik cair dapat 

dibuat dari bahan-bahan organik berbentuk cair (limbah 

organik cair) dengan cara membuat pupuk organik cair dan 
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memberi aktivator sehingga dapat dihasilkan pupuk organik 

cair yang stabil dan mengandung unsur hara lengkap. 

 

4.2 Suhu Lumpur Organik Cair 

Minggu-I  

Hasil pengamatan suhu pada Minggu-I dapat dilihat 

pada Lampiran 5. Setelah dianalisis ragam menunjukkan 

Bahwa penggunaan aktivator nabati tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap suhu LOCUGB yang 

dihasilkan. Rata-rata hasil pengukuran suhu LOCUGB pada 

masing-masing perlakuan pada minggu-I dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata suhu lumpur organik cair sesuai perlakuan 

pada minggu-I 

No. Perlakuan Rata-rata (0C) 

1 P0 30,75 ± 0,50 

2 P1 30,63 ± 0,75 

3 P2 31,50 ± 0,71 

4 P3 31,15 ± 0,63 

5 P4 31,25 ± 0,50 

6 P5 31,25 ± 0,96 

 

Mengacu pada Tabel 4 di atas menunjukkan hasil 

pengukuran suhu sesuai perlakuan pada minggu-I dapat dilihat 

bahwa rata-rata suhu LOCUGB tertinggi terdapat dalam P2 

sebesar 31,50 ± 0,710C,  sedangkan terendah adalah P1 sebesar 

30,63 ± 0,750C. Hidayat dan Afifah (2008) menyatakan bahwa 

populasi mikroorganisme dalam proses pembuatan pupuk cair 

berubah seiring perubahan suhu yang terjadi di dalam proses 

pembuatan pupuk cair. Mikroorganisme yang terkandung 

dalam pembuatan pupuk cair adalah mesofilik dan termofilik 

yang dimana mikroorganisme tersebut akan bergantian 

Kastaman, et al., (2006). Penambahan LOCUGB tidak 

mempengaruhi nilai suhu pupuk cair. Standar untuk suhu 

pupuk cair menurut SNI (2004) adalah sesuai dengan suhu air 

tanah yakni 27-28 oC. Data yang diperoleh sesuai dengan 
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standar yang ada. Secara relatif presentase suhu LOCUGB 

Minggu-I antar perlakuan bisa dilihat pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Suhu relatif diantara perlakuan pada LOCUGB 

pada minggu-I. 

 

 Berdasarkan hasil Gambar 6 di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata suhu LOCUGB pada minggu-I tertinggi pada 

P1-P2 dan terendah adalah P0-P1 dan P3-P4 namun masih 

dalam kondisi normal (30-50)0C. Tingginya suhu minggu-I 

pada P1-P2 dengan perlakuan penambahan aktivator nabati 

menunjukkan peningkatan aktivitas mikroorganisme dalam 

mengurai bahan organik. Tripetckul et. al (2012) menyatakan 

panas yang menyebabkan peningkatan suhu dihasilkan oleh 

metabolisme mikroorganisme yang terinsulasi oleh bahan 

organik. Harizena (2007) menambahkan bahwa aktivitas 

mikroorganisme yang tinggi mengindikasikan berlangsungya 

proses penguraian bahan organik dengan baik sehingga C-

organik menurun karena dirombak menjadi senyawa yang 

lebih sederhana. Suwardi dan Salman (2003) juga 

menambahkan bahwa setelah mencapai puncak suhu, 

mikroorganisme mulai mati atau dorman sehingga aktivitasnya 

menurun dan memicu dimulainya pematangan dan kestabilan 

suhu pupuk cair. Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap 

proses pemuatan pupuk cair karena berhubungan dengan jenis 

mikroorganisme yang terlibat. Suhu optimum bagi proses 
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pembuatan pupuk cair adalah 40-60 0C. Bila suhu terlalu 

tinggi mikroorganisme akan mati. Bila suhu relatif rendah 

mikroorganisme belum dapat bekerja atau dalam keadaan 

dorman. 

 

Minggu-II 

Hasil pengamatan suhu pada minggu-II dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Setelah dianalisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P>0,01) terhadap suhu LOCUGB yang 

dihasilkan. Rata-rata hasil pengukuran suhu LOCUGB pada 

masing-masing perlakuan pada minggu-II dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata suhu lumpur organik cair sesuai perlakuan 

pada minggu-II 

No. Perlakuan Rata-rata (0C) 

1 P0 30,58 ± 0,58 

2 P1 30,88 ± 0,25 

3 P2 31,25 ± 0,50 

4 P3 30,50 ± 0,58 

5 P4 32,25 ± 0,96 

6 P5 31,25 ± 0,96 

 

Mengacu pada Tabel 5 di atas menunjukkan rata-rata 

suhu LOCUGB sesuai perlakuan pada minggu-II yang 

tertinggi adalah P4 sebesar 32,25 ± 0,960C dan yang paling 

rendah adalah P3 sebesar 30,50 ± 0,580C. Benu (2013) suhu 

merupakan faktor yang penting bagi kehidupan bakteri, bakteri 

hidup dalam kondisi suhu yang sangat beragam. Bakteri yang 

menguntungkan umumnya hidup pada suhu optimum bagi 

pertumbuhan makhluk hidup lainya yakni berkisar 180C-400C. 

Suhu lingkungan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan 

denaturasi atau kerusakan protein dan komponen sel lainya 

pada bakteri dekomposer sehingga dapat mengakibatkan 

kematian. Sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat 

mengakibatkan mobilitas bakteri terhambat, dan jika terjadi 
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kenaikan suhu secara ekstrim bakteri akan mati. Bakteri 

dekomposer populasinya sedikit atau berkurang dapat 

menghambat proses dekomposisi bahan, suhu yang terlalu 

tinggi juga berdampak negatif terhadap perkembangbiakan 

bakteri dekomposer. Pada suhu ekstrim bakteri yang dapat 

berkembang cenderung bakteri yang bersifat patogenik, jadi 

suhu terlalu tinggi besar kemungkinan bahan terkontaminasi 

oleh bakteri patogenik. Secara relatif presentase suhu 

LOCUGB minggu-II antar perlakuan dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Suhu relatif diantara perlakuan pada LOCUGB 

pada minggu-II. 

 

 Berdasarkan hasil Gambar 7 di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata suhu relatif LOCUGB pada minggu-II 

tertinggi pada P3-P4 dan terendah pada P1-P2 dan P0-P1 

namun masih dalam kondisi normal (30-50)0C, dimana pada 

awal proses pembuatan terjadi penurunan suhu dan pada akhir 

pembuatan terjadi kenaikan suhu. Wawan (2002) juga 

menambahkan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh 

terjadinya  proses  perombakan  dari  bahan  organik  menjadi 

bahan anorganik. Oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah 

terdegradasi yang  terkandung dalam  pupuk cair  akan  segera  

dimanfaatkan  oleh  mikroba mesofilik sehingga suhu  akan  

meningkat  lebih  cepat. Mikroba yang aktif pada kondisi  ini  
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adalah  mikroba termofilik  yaitu  mikroba  yang  aktif  pada  

suhu tinggi.  Pada  saat  ini  terjadi proses  dekomposisi  bahan  

organik  yang  sangat aktif. Mikroba dalam pupuk cair 

menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik 

menjadi  karbondioksida, uap air, dan panas. Setelah sebagian 

bahan terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami 

penurunan dan terjadi pematangan pupuk cair. 

 

Minggu-III 

Hasil pengamatan suhu pada minggu-III dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Setelah dianalisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan aktivator nabati tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap suhu LOCUGB yang 

dihasilkan. Rata-rata hasil pengukuran suhu LOCUGB pada 

masing-masing perlakuan pada minggu-III dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata suhu lumpur organik cair sesuai perlakuan 

pada minggu-III 

No. Perlakuan Rata-rata (0C) 

1 P0 30,50 ± 0,58 

2 P1 30,75 ± 0,50 

3 P2 31,00 ± 0,82 

4 P3 31,25 ± 0,50 

5 P4 32,00 ± 0,82 

6 P5 31,00 ± 0,82 

 

Mengacu pada tabel 6 di atas menunjukkan rata-rata 

suhu LOCUGB sesuai perlakuan minggu-III yang tertinggi 

adalah P4 sebesar 32,00 ± 0,820C dan yang paling rendah 

adalah pada P0 sebesar 30,50 ± 0,580C. Rata-rata suhu tiap 

perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada 

minggu-III. Hal tersebut diduga karena adanya aktifitas 

mikroorganisme. Proses dekomposisi awal suhu mencapai 60 
oC selanjutnya mengalami penurunan sampai 30 oC dan stabil 

pada suhu tersebut. Isroi dan yuliarti (2009) mikroba yang 

aktif pada kondisi ini adalah mikroba Termofilik, yaitu 



32 
 

mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi 

dekomposisi/penguraian bahan organik yang secara aktif. 

mikroba didalam pupuk cair dengan menggunakan oksigen 

akan menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air dan 

panas. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu 

akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini 

terjadi pematangan pupuk tingkat lanjut, yaitu pembentukan 

komplek liat humus. Selama proses pembuatan pupuk cair 

akan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. Hal 

ini menunjukkan bahwa imbangan LOCUGB dapat digunakan 

sebagai pupuk cair karena memiliki suhu yang sesuai. Secara 

relatif presentase suhu LOCUGB minggu-III antar perlakuan 

ditunjukkan pada Gambar 8.  

 

 
Gambar 8. Suhu relatif diantara perlakuan pada LOCUGB 

pada minggu-III. 

 

 Berdasarkan hasil Gambar 8 di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata suhu LOCUGB pada minggu-III tertinggi pada 

P4-P5 dan P3-P4, sedangkan terendah adalah P0-P1, P1-P2 

dan P-2-P3 dimana pada awal proses pembuatan terjadi 

penurunan namun masih dalam kondisi normal (30-50)0C dan 

pada akhir pembuatan terjadi kenaikan. Hal ini dikarenakan 

secara umum adalah faktor lingkungan dan mikroorganisme 

yang terkandung dalam pupuk cair mengubah seiring 

perubahan suhu yang mengakibatkan suhu LOCUGB 

mengalami penurunan. sehingga Indriani (2003) berpendapat 
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bila suhu atau temperatur terlalu tinggi maka mikroorganisme 

akan mati. Bila suhu atau temperatur relatif rendah maka 

mikroorganisme belum dapat bekerja atau masih dalam 

keadaan dorman. Aktivitas mikroorganisme dalam proses 

pembuatan pupuk organik umumnya menghasilkan panas 

sehingga untuk menjaga suhu tetap optimal sering dilakukan 

pembalikan atau pengadukan. Suhu atau temperatur optimal 

pupuk organik sekitar 30-500C (hangat).  

 

4.3 Kelembaban Udara Lumpur Organik Cair 

Minggu-I 

  Hasil pengamatan kelembaban udara pada minggu-I 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Setelah dianalisis ragam 

menunjukkan pemberian berbagai konsentrasi aktivator 

nabati memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kelembaban udara LOCUGB yang dihasilkan. Rata-rata hasil 

pengukuran kelembaban udara LOCUGB pada masing-

masing perlakuan pada minggu-I dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata kelembaban udara lumpur organik cair 

sesuai perlakuan pada minggu-I 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan       pengaruh yang nyata (P<0,05). 

 

Rata-rata kelembaban udara LOCUGB paling tinggi 

pada minggu-I adalah P0 sebesar 53,00 ± 0,82(%) dan 

terendah pada P2 sebesar 51,00 ± 0,82(%). Nurhidayat (2006) 

menyatakan bahwa kelembaban udara LOCUGB sangat 

berpengaruh dalam proses pembuatan pupuk cair, kisaran 

kelembaban udara adalah berkisar antara 40-60 %. Hal ini 

No. Perlakuan Rata-rata (%) 

1 P0 53,00 ± 0,82 d 

2 P1 52,75 ± 0,50 bc 

3 P2 51,00 ± 0,82 a 

4 P3 52,75 ± 0,50 c 

5 P4 52,25 ± 0,96 ab 

6 P5 53,00 ± 0,82 d 
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dapat diketahui bahwa mikroorganisme tersebut dapat bekerja 

dengan kelembaban sekitar 40-60 %. Jika kelembaban lebih 

besar dari 60% hara akan tercuci dan volume udara berkurang 

akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi 

fermentasi anaerob yang menimbulkan bau yang tidak sedap. 

Secara relatif presentase kelembaban udara LOCUGB 

minggu-I antar perlakuan dapat dilihat pada Gambar 9.  

 

 
Gambar 9. Kelembaban udara relatif diantara perlakuan pada 

LOCUGB pada minggu-I. 

 

 Berdasarkan hasil Gambar 9 di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata kelembaban udara relatif LOCUGB pada 

minggu-I terjadi fluktuasi kelembaban udara LOCUGB. Pada 

P2-P3 dan P1-P2 kelembaban lebih tinggi dibanding dengan 

P4-P5, sedangkan terendah adalah P0-P1 dan P3-P4 namun 

masih dalam kondisi normal (40-60)%. Antara (2003) juga 

menambahkan bahwa sistem lumpur aktif termasuk salah satu 

jenis pengolahan biologi, di mana mikroorganismenya berada 

dalam pertumbuhan tersuspensi. Prosesnya bersifat aerobik, 

artinya memerlukan oksigen untuk reaksi biologinya. 

Kebutuhan oksigen dapat dipenuhi dengan cara mengalirkan 

udara atau oksigen murni ke dalam reaktor biologi, sehingga 

cairan di dalam reaktor dapat melarutkan oksigen lebih besar 

dari 2 mg/L. Jumlah ini merupakan kebutuhan minimum yang 

diperlukan mikroba di dalam lumpur aktif. Nurtjahya (2003) 
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pembuatan pupuk cair akan berlangsung dengan baik pada 

suatu keadaan campuran bahan baku pupuk yang memiliki 

kadar air antara 40-60 % dari beratnya. Pada keadaan level 

rendah, aktivitas mikroorganisme akan terhambat atau 

berhenti. Pada keadaan level kelembaban yang lebih tinggi, 

maka prosesnya kemungkinan akan anaerobik, yang akan 

menyebabkan timbulnya bau busuk.  

  

Minggu-II 

Hasil pengamatan kelembaban udara pada minggu-II 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Setelah dianalisis ragam 

menunjukkan pemberian berbagai konsentrasi aktivator 

nabati tidak memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap kelembaban udara LOCUGB yang dihasilkan. Rata-

rata hasil pengukuran kelembaban udara LOCUGB pada 

masing-masing perlakuan pada minggu-II dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rata-rata kelembaban udara lumpur organik cair 

sesuai perlakuan pada minggu-II 

No Perlakuan Rata-rata (%) 

1       P0 52,00 ± 0,82 

2       P1 51,00 ± 0,82 

3       P2 51,50 ± 0,58 

4       P3 51,00 ± 0,58 

5       P4 52,00 ± 0,82 

6       P5 52,00 ± 0,58 

  

Rata-rata kelembaban udara LOCUGB paling tinggi 

pada minggu-II terdapat pada P0 sebesar 52,00 ± 0,82(%) dan 

paling rendah terdapat pada P3 sebesar 51,00 ± 0,58(%). Dari 

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa pada rata-rata minggu-II 

sudah mendekati kisaran kelembaban udara yang baik yaitu 

50%, Kaharudin dan Sukmawati (2010) menyatakan bahwa 

kelembaban udara merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh untuk menjamin berlangsungnya proses 

pembuatan pupuk cair. Kisaran kelembaban yang dianjurkan 
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yaitu 50-60% dan rentang kelembaban 40-65% merupakan 

kondisi yang bisa diterima. Kelembaban juga menentukan 

aerasi yaitu kondisi yang cukup oksigen agar pembuatan 

pupuk cair tidak berjalan secara anaerob yang dapat 

menimbulkan bau. Hal ini menunjukkan bahwa 

mikroorganisme tersebut dapat bekerja dengan kelembaban 

sekitar 40-60%. Kondisi tersebut perlu dijaga agar 

mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. Secara relatif 

presentase kelembaban udara LOCUGB minggu-II antar 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 
Gambar 10. Kelembaban udara relatif diantara perlakuan pada 

LOCUGB pada minggu-II. 

 

 Berdasarkan hasil Gambar 10 di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata kelembaban udara LOCUGB pada minggu-II 

tertinggi pada P3-P4 dan P0=P1, dibanding dengan P1-P2 dan 

P2-P3 sedangkan terendah pada P4-P5 namun masih dalam 

kondisi normal (40-60)%. Dari hasil yang didapat dalam 

proses pembuatan pupuk cair pada Minggu-II sudah mendekati 

kisaran kelembaban yang baik. Indriani (2003) juga 

berpendapat bakteri dapat berkembangbiak pada kondisi 

kelembaban yang relatif tinggi yakni RH mencapai ± 60%, 

kelembaban tinggi berarti lingkungan cenderung berair, 

bakteri sangat menyukai pada kondisi lingkungan yang relatif 

berair. Pupuk cair yang baik adalah pupuk yang terasa lembab 
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namun tidak basah. Kelembaban yang sesuai akan menjamin 

aliran udara didalam ruangan dan berjalan dengan lancar 

sehingga pembuatan pupuk cair dapat berlangsung secara 

optimal. Proses pembuatan pupuk cair yang berjalan optimal 

dapat ditandai dengan kelembaban bahan yang dapat diuji 

secara sederhana dengan cara dikepal dengan tangan dan 

bahan tersebut tidak mengucurkan air minum terasa basah 

ditangan.  

 

Minggu-III 

Hasil pengamatan kelembaban udara pada minggu-III 

dapat dilihat pada Lampiran 10. Setelah dianalisis ragam 

menunjukkan pemberian berbagai konsentrasi aktivator 

nabati memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kelembaban udara LOCUGB yang dihasilkan. Rata-rata hasil 

pengukuran kelembaban udara LOCUGB pada masing-

masing perlakuan pada minggu-III dapat dilihat pada Tabel 

9. 

 

Tabel 9. Rata-rata kelembaban udara lumpur organik cair 

sesuai perlakuan pada minggu-III 

No. Perlakuan Rata-rata (%) 

1 P0 53,00 ± 0,82 cd 

2 P1 52,75 ± 0,50 bc 

3 P2 52,00 ± 0,82 b 

4 P3 52,00 ± 0,82 b 

5 P4 51,00 ± 0,82 a 

6 P5 51,50 ± 0,58 a 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan pengaruh yang nyata (P<0,05). 

 

Tabel 9. Terlihat bahwa rata-rata kelembaban udara 

LOCUGB paling tinggi terdapat pada P0 sebesar 53,00 ± 

0,82(%) dan yang paling rendah terdapat pada P4 sebesar 

51,00 ± 0,82(%). Nurhidayat (2006) Kelembaban memegang 

peranan sangat penting dalam proses metabolisme mikroba 

dan secara tidak langsung berpengaruh pada suplay oksigen. 
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Mikroorganisme dapat memanfaatkan bahan organik apabila 

bahan organik tersebut larut dalam air. Kelembaban 40-60% 

adalah kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. Apabila 

kelembaban dibawah 40-60%, Aktivitas mikroba akan 

mengalami penurunan dan akan lebih rendah lagi pada 

kelembaban 15%. Apabila kelembaban lebih besar dari 60%, 

Hara akan tercuci, volume udara berkurang, akibatnya 

aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi fermentasi 

anaerobik yang menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelembaban udara sangat berpengaruh 

terhadap proses pembuatan pupuk cair kisaran kelembaban 

udara/lingkungan yang optimal adalah 40-60%. Secara relatif 

presentase kelembaban udara LOCUGB minggu-I antar 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 
Gambar 11. Kelembaban udara relatif diantara perlakuan pada 

LOCUGB pada minggu-III. 

 

 Berdasarkan hasil Gambar 11 di atas menunjukkan 

bahwa rata-rata kelembaban udara LOCUGB pada minggu-III 

tertinggi pada P3-P4 selanjutnya P1-P2 dan P4-P5 dan 

terendah adalah P0-P1 dan P2-P3 P1 dan P4 namun masih 

dalam kondisi normal (40-60)%. Kelembaban udara LOCUGB 

minggu-III bisa dikatakan berada pada kisaran optimum yaitu 

40-60 % dengan hasil yang didapatkan pada perlakuan diatas 

dengan rata-rata 53,00 sudah memenuhi standart kisaran 
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kelembaban yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk 

cair. Hal ini menunjukkan bahwa mikroorganisme tersebut 

dapat bekerja dengan kelembaban sekitar 40-60%. Seperti 

yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas bahwa 

kelembaban pada proses pembuatan pupuk cair memegang 

peranan sangat penting dalam proses metabolisme mikroba 

dan secara tidak langsung berpengaruh pada suplay oksigen. 

Mikroorganisme dapat memanfaatkan bahan organik apabila 

bahan organik tersebut larut dalam air. Apabila kelembaban 

lebih besar dari 60%, Hara akan tercuci, volume udara 

berkurang, akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan 

akan terjadi fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak 

sedap. 
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