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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Lumpur organik unit gas biomerupakan padatan sisa 
hasil pembuatan gas bio yang masih mengandung bahan 
organik yang belum terurai.Kandungan nutrisi yang terdapat 
pada lumpur organik gas bio cukup baik, maka dapat dijadikan 
sebagai sebagai bahan pembuatan pupuk cair(Junus 
2006).Menyebutkan bahwa 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. Karena bentuknya yang cair, maka jika terjadi 
kelebihan kapasitas pupuk pada tanah maka dengan sendirinya 
tanaman akan mudah mengatur penyerapan komposisi pupuk 
yang dibutuhkan(Anonim,2005). Menurut FNCA Biofertilizer 
Project Group (2006).Sebuah penelitian di Cina menunjukkan 
penggunaan pupuk cair organik mampu meningkatkan 
produksi pertanian 11% lebih tinggi dibandingkandengan 
menggunakan bahan organik lain. 

Kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia 
merupakan masalah yang kini di hadapi oleh para petani di 
Indonesia. Penggunaan pupuk kimia berkonsentrasi tinggi 
dengan dosis yang tinggi dalam kurun waktu lama dapat 
menyebabkan terjadinya turunnya kesuburan tanah karena 
terjadi ketimpangan hara atau kekurangan hara lain dan 
semakin merosotnya kandungan bahan organik tanah. Akibat 
dari ditinggalkannya penggunaaan pupuk organik berdampak 
pada penyusutan kandungan bahan organik tanah (Sitohang, 
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2009).Penggunaan pupuk anorganik (pabrik) dalam waktu 
lama dan terusmenerus, mengakibatkan sifat fisik tanah 
memburuk, tanah menjadi padat, terjadi penimbunan phosfat, 
keadaan mikro-biologi tanah kurang serasi sehingga kegiatan 
jasad mikro tanah menurun. Hal ini disebabkan karena kadar 
bahan organik tanah telah merosot. Kadar bahan organik tanah 
merupakan kunci utama kesehatan tanah, secara fisik, kimia 
dan biologi (Wildan, 2010).Oleh karena itu upaya 
memperbaiki kesehatan tanah dilakukan melalui pengelolaan 
bahan organik menjadi pupuk cair agar mampu memperbaiki 
struktur tanah yang mulai memburuk karna penggunaan pupuk 
kimia. 

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 
walaupun digunakan sesering mungkin.Selain itu, pupuk ini 
juga memiliki bahan pengikat, sehingga larutan pupuk yang 
diberikan ke permukaan tanah bisa langsung digunakan oleh 
tanamandan penerapannya di pertanian tinggal disemprotkan 
atau disiramkan ke tanaman.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). 
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Zat nutrisi yang terdapat didalam lumpur cair unit gas 
bio masih belum dapat dimanfaatkan secara sempurna oleh 
tanaman dan banyak digunakan oleh mikroorganisme 
pengurai. Bau Lupur Organik Cair Unit Gas Bio (LOCUGB) 
yang tidak sedap akan menimbulkan masalah serta 
mengganggu kenyamanan masyarakat, oleh karena itu perlu 
pemecahan berbagai zat penyusun yang belum sederhana. 
Peningkatan jumlah mikroorganisme didalam cairan 
LOCUGB menjadi kegiatan yang perlu dilakukan dengan 
teknologi aerasi menambahkan udara atau oksigen 
didalamnya.Mineral yang diperlukan oleh tanaman juga perlu 
penambahan sehingga udara dan mineral sangat baik untuk 
meningkatkan kandungan pupuk cair LOCUGB (Parnata, 
2004).Pupuk cair LOCUGB mengandung berbagai macam 
unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman, namun masih perlu 
perlakuan khusus agar dapat dimanfaatkan oleh tanaman 
secara maksimal. 

Limbah gas bio sangat kaya akan unsur-unsur yang 
dibutuhkan oleh tanaman seperti P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn. 
Kandungan unsur hara dalam lumpur organik hasil limbah dari 
pembuatan gas bio terbilang lengkap tetapi jumlahnya sedikit 
sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dengan penambahan 
bahan lain yang mengandung unsur hara makro dan 
penambahan mikroorganisme yang menguntungkan seperti 
mikroba penambat nitrogen (Oman, 2003). Pemanfaatan 
lumpur organik unit gas bio merupakan salah satu alternatif 
yang sangat tepat untuk mengatasi keadaan tanah yang 
kandungan unsur haranya semakin menurun karena 
penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan harga 
pupuk yang semakin mahal.Pupuk cair mempunyai banyak 
manfaat bagi tanaman, pupuk cair juga bisamenjadi aktivator 
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untuk membuat kompos.Aktivator merupakan bahan yang 
secara mikrobiologis dapat mempercepat proses dekomposisi 
di dalam tumpukan kompos. Aktivator nabati yang terbuat dari 
bioekstrak limbah buah-buahan dan sayuran.Limbah buah-
buahan merupakan salah satu jenis sampah organik yang dapat 
digunakan sebagai media biakan mikroba pendegradasi bahan-
bahan organik atau dikenal dengan Mikro Organisme Lokal 
(MOL) (Ekamaida, 2008). 

Perlakuan pemeraman dengan penambahan aktivator 
nabati yang berasal dari limbah pertanian (sayuran, buah dan 
empon-empon) dan diharapkan dapat meningkatkan 
kandungan unsur hara mikro Na, Ca dan Mg pada lumpur 
organik cair unit gas bio.Setelah beberapa minggu dan melalui 
beberapa perlakuan, air rendaman sudah dapat digunakan 
sebagai pupuk cair.Selain untuk pupuk, pupuk cair juga bisa 
menjadi aktivator untuk membuat kompos. Kualitas hasil 
pembuatanpupuk cair pada prinsipnya ditentukan oleh bahan 
baku, mikroorganisme pengurai, proses pembuatan, produk 
akhir dan pengemasan. Bahanbaku dengan kondisi yang masih 
segar dan semakin beragamnya jenis mikroorganisme maka 
akan membuat kualitas pupuk cair organik yang dihasilkan 
menjadi semakin baik kandungannya (Widyatmoko dan 
Sitorini, 2001).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. Saraswati 
(2006) menyatakan bioaktivator merupakan larutan yang 
mengandung mikroorganisme lokal yang bisa dibuat dari 
sampah rumah tangga. Bioaktivator memiliki kelebihan, 
diantaranya mempercepat proses pembuatan pupuk cair, 
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menghilangkan bau dari sampah, menyuburkan tanah, starter 
untuk membuat pupuk cair. Aktivator merupakan bahan yang 
secara mikrobiologis dapat mempercepat proses dekomposisi 
di dalam tumpukan kompos. Aktivator yang digunakan pada 
penelitian ini merupakan aktivator nabati yang terbuat dari 
bioekstrak limbah buah-buahan dan sayuran.Limbah buah-
buahan merupakan salah satu jenis sampah organik yang dapat 
digunakan sebagai media biakan mikroba pendegradasi bahan-
bahan organik atau dikenal dengan Mikroorganisme Lokal 
(MOL). 

Berdasarkan uraian diatas penelitian menggunakan 
bahan utama berupa LOCUGB dengan penambahan aktivator 
nabati yang berasal dari limbah pertanian (sayuran, buah dan 
empon-empon) dan teknologi aerasi diharapkan mampu 
menghasilkan pupuk cair dengan kandungan unsur hara yang 
sesuai dengan standar ketetapan SNI.Hal-hal tersebut yang 
menjadi latar belakang penelitian tentang pengaruh aktivator 
nabati terhadap kandungan Na, Ca dan Mgpada LOCUGB. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Lumpur organik cair unit gas bio (LOCUGB) 
merupakan hasil pemeraman limbah gas bio yang belum dapat 
dimanfaatkan secara maksimal sehingga mengeluarkan bau 
yang tidak sedap. Zat nutrisi yang terdapat di dalam cairan 
masih belum dapat dimanfaatkan secara sempurna oleh 
mikroorganisme pengurai. 

karena itu perlu adanya proses pemecahan berbagai zat 
penyusun dengan menambahkan aktivator nabati pada 
LOCUGB untuk meningkatkan kandungan natrium, kalsium 
dan magnesium sertamenetralisir bau LOCUGB.  
1.3 Tujuan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
1. Pengaruh pemberian aktivator nabati pada LOCUGB 

terhadap kandungan Natrium, Kalsium dan 
Magnesium. 

2. Proporsi penggunaan aktivator nabati pada LOCUGB 
terhadap kandungan Natrium, Kalsium dan 
Magnesium. 
 

1.4  Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk : 

1. Mendapatkan kepastian bahwa peranan aktivator 
nabati dalam LOCUGB dapat meningkatkan 
kandungan Natrium, Kalsium dan Magnesium. 

2. Menentukan kadar penggunaan aktivator nabati 
dalam LOCUGB. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Lumpur organik sangat potensial digunakan sebagai 
pupuk karena mengandung unsur hara yang lengkap. Akan 
tetapi, unsur hara yang terkandung di dalam limbah biogas 
tidak dapat langsung digunakan oleh tanah atau tanaman 
sehingga memerlukan proses dekomposisi atau pengomposan 
yang apabila dilakukan secara alami memerlukan waktu yang 
cukup lama sehingga tidak fleksibel untuk segera digunakan. 
Penggunaan aktivator nabati yang terbuat dari bioekstrak 
limbah buah-buahan dan sayuran diharapkan dapat 
mempercepat proses pengomposan dan mampu menghasilkan 
kompos dengan kandungan unsur hara yang sesuai dengan 
standar ketetapan SNI, disamping memanfaatkan limbah hasil 
kegiatan pertanian. 
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Lumpur organik cair unit gas bio sangat kaya 
akanunsur-unsur yang dibutuhkan tanaman oleh karena itu 
sering dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Menurut Oman 
(2003), lumpur organik yang berasal dari gas bio sangat baik 
untuk dijadikan pupuk karena mengandung berbagai macam 
unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti P, Mg, Ca, K, 
Cu dan Zn. Kandungan unsur hara dalam lumpur organik hasil 
limbah dari pembuatan gas bio terbilang lengkap tetapi 
jumlahnya sedikit sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya 
dengan penambahan bahan lain yang mengandung unsur hara 
dan penambahan mikroorganisme yang menguntungkan 
seperti mikroba penambat nitrogen. Selain itu, unsur hara yang 
terkandung di dalam limbah biogas tidak dapat langsung 
digunakan oleh tanah atau tanaman sehingga memerlukan 
proses dekomposisi atau pengomposan. 

Penggunaan aktivator nabati yang terbuat dari 
bioekstrak limbah buah-buahan dan sayuran diharapkan dapat 
mempercepat proses pengomposan dan meningkatkan 
kandungan unsur hara disamping memanfaatkan limbah hasil 
kegiatan pertanian. Penambahan aktivator nabati sebagai 
nutrient untuk mikroorganisme dalam bekerja untuk 
menguraikan kandungan dalam pupuk organik cair tersebut 
sehingga hasil yang dicapai dapat optimum.Adapun kerangka 
pikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1 di 
bawah ini: 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
 
1.6 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penambahan 
aktivator nabati berupa empon-empon, sayuran dan buah-
buahan mempengaruhi kandungan Na, Cadan Mg serta 
mampu mentralisir bau pada LOCUGB. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Lumpur Organik Cair Unit Gas Bio 

Limbah yang memiliki manfaat yaitu limbah yang 
melalui suatu proses lanjut sehingga memberikan suatu nilai 
tambah, sedangkan limbah non-manfaat adalah suatu limbah 
walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun 
tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar untuk 
mempermudah sistem pembuangan. Limbah dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair (Wildan, 
2010).Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu 
saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena 
tidak memiliki nilai ekonomi. Namun berdasarkan nilai 
ekonomisnya, limbah dibedakan menjadi limbah yang 
mempunyai nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki 
nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu 
limbah yang melalui suatu proses lanjut sehingga memberikan 
suatu nilai tambah. Limbah yang mengandung bahan polutan 
yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan 
limbah yang jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk 
merusak lingkungan hidup dan sumber daya (Kristianto, 
2002). 

Proses pengolahan kotoran ternak dalam digester akan 
menghasilkan gas bio, residu padat dan residu cair. Limbah 
unit gas bio dapat diolah menjadi pupuk organik cair. Pupuk 
organik yang berasal dari residu fermentasi kotoran ternak 
menjadi gas bio ini kaya akan unsur hara sehingga sangat baik 
diaplikasikan untuk pemupukan pada lahan-lahan pertanian 
(Setiawan, 2010). LOCUGBmerupakan padatan sisa hasil 
pembuatan gas bio yang masih mengandung bahan organik 
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yang belum terurai.Kandungan gizi yang terdapat pada lumpur 
organik gas bio cukup baik, maka dapat dijadikan sebagai 
bahan pembuatan pupuk cair(Junus, 2006). 

Zat nutrisi yang terdapat didalam lumpur cair unit gas 
bio masih belum dapat dimanfaatkan secara sempurna oleh 
tanaman dan banyak digunakan oleh mikroorganisme 
pengurai. Akibatnya bau LOCUGB yang tidak sedap akan 
menimbulkan masalah serta mengganggu kenyamanan 
masyarakat. Lumpur organik cair dapat dimanfaatkan sebagai 
pupuk organik cair. Lumpur organik mempunyai kandungan 
hara yang sama dengan pupuk organik yang telah matang 
sebagaimana halnya kompos. Menurut Suzuki dkk (2001) 
lumpur organik yang berasal dari gas bio sangat baik untuk 
dijadikan pupuk cair karena mengandung berbagai macam 
unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti N, P, Mg, Ca, 
K, Cu dan Zn. 

 
1.2 Aktivator Nabati 

Aktivator adalah bahan atau zat yang mampu 
mempercepat penguraian bahan organik. Bahan organik yang 
dapat digunakan sebagai kompos dapat berasal dari limbah 
hasil pertanian dan non pertanian (limbah kota dan limbah 
industri) (Care, 2011). Limbah pertanian antara lain berupa 
sisa tanaman (jerami dan brangkasan), sisa hasil pertanian 
(sekam, dedak padi, kulit kacang, ampas tebu dan belotong). 
Limbah kota atau sampah organik kota biasanya dikumpulkan 
dari pasar atau sampah rumah tangga dari daerah pemukiman 
serta taman-taman kota (Rahmi dan Jumiati, 2007). 

Sisayavong (2005) menyatakan bioekstrak adalah cairan 
organik berwarna coklat yang terbuat dari fermentasi sayuran 
dan tumbuhan yang dikomposkan menggunakan gula atau 
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tetes selama 3-5 hari. Cairan tersebut kaya akan 
mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanah dan 
mengandung nutrisi bagi tanaman. Ketika bioekstrak 
ditambahkan dalam proses pengomposan maka proses 
pengomposan menjadi lebih cepat dan menghasilkan kompos 
dengan kualitas yang lebih baik. 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. 

 
1.3 Pupuk Cair Unit Gas Bio 

Pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam 
usaha peningkatan hasil pertanian. Penggunaan pupuk kimia 
dalam jangka panjang dapat merusak sifat fisik, kimia dan 
biologi tanah sehingga kemampuan tanah untuk mendukung 
ketersediaan air, hara dan keanekaragaman hayati 
mikroorganisme menurun (Dwicaksono, 2005). Pupuk organik 
adalah sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan 
organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah 
melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang 
digunakan menyuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat 
fisik, kimia dan biologi tanah. Definisi tersebut menunjukkan 
bahwa pupuk organik lebih ditujukan kepada kandungan C-
organik atau bahan organik dari pada kadar haranya. Nilai C-
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organik itulah yang menjadi pembeda dengan pupuk organik 
(Suryadikarta dan Simanungkalit, 2006). 

Kualitas hasil pembuatan pupuk cair pada prinsipnya 
ditentukan oleh bahan baku, mikroorganisme pengurai, proses 
pembuatan, produk akhir dan pengemasan. Bahanbaku dengan 
konsisi yang masih segar dan semakin beragamnya jenis 
mikroorganisme maka akan membuat kualitas pupuk cair 
organik yang dihasilkan menjadi semakin baik kandungannya 
(Widyatmoko dan Yowono, 2001). Bahan keluaran dari sisa 
proses pembuatan gas bio dapat dijadikan pupuk organik. 
Pemanfaatan lumpur organik sebagai pupuk padat 
memberikan keuntungan yang hampir sama dengan 
penggunaan kompos. Di kawasan pertanian lumpur organik 
dapat langsung dialirkan ke kebun sebagai pupuk, yang 
kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan kotoran 
sapilangsung. Lumpur organik yang berasal dari gas bio sangat 
baik untuk dijadikan pupuk karena mengandung berbagai 
mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti Fospor (P), 
Magnesium (Mg), Kalsium (Ca), Kalium (K), Tembaga (Cu) 
dan Seng (Zn) (Wahyuni, 2008). 

Pupuk organik cair dari limbah ternak memberikan 
beberapa keuntungan, 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. Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan 
melalui daun atau disebut sebagai pupuk cair foliar yang 
mengandung hara makro dan mikro esensial (N, P, K, S, Ca, 
Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn dan bahan organik). Pupuk organik 
cair mempunyai beberapa manfaat diantaranya dapat 
mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan 
pembentukan bintil akar pada tanaman leguminosae sehingga 
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meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan 
penyerapan nitrogen dari udara, meningkatkan daya tahan 
tanaman terhadap kekeringan, cekaman cuaca dan serangan 
patogen penyebab penyakit, merangsang pertumbuhan cabang 
produksi, serta meningkatkan pembentukan bunga dan bakal 
buah, serta mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah 
(Parmer, 2007). 

Proses pembuatan pupuk cair tergantung pada kerja 
mikroorganisme yang memerlukan sumber karbon untuk 
mendapatkan energi dan bahan bagi sel-sel baru, bersama 
dengan pasokan nitrogen untuk protein sel. Mikroorganisme 
yang mendegradasi bahan organik membutuhkan kondisi 
lingkungan yang sesuai agar tidak berhenti tumbuh. 
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 (Lindung, 
2015).  

 
1.4 Natrium (Na) 

Natrium diserap dalam bentuk ion Na. Natrium bukan 
merupakan unsur hara tanaman yang penting. Walaupun 
dalam tanaman tidak mengandung Na, tanaman tidak 
menunjukkan adanya gangguan metabolisme. Tanaman selalu 
mengandung unsur Na dalam konsentrasi yang berbeda-beda. 
Natrium sering berpengaruh terhadap kualitas produksi, baik 
yang bersifat positif maupun negatif. Misalnya, sampai kadar 
tertentu Na berpengaruh baik terhadap kualitas daun tembakau 
terutama daya bakarnya (Rosmarkam dan Nasih, 
2002).Natrium terdapat pada semua abu tanaman, terlebih 
pada tanaman yang tumbuh pada tanaman yang banyak 
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mengandung barang dapur seperti pada tanah asin atau payau, 
air laut dan sebagainnya. Oleh karna itu biasanya pada 
tanaman demikian (halophyta) terdapat pula ion-ion kalori. 
Natrium yang terbentuk sebagai ion mempunyai arti biologis 
karena turut serta memelihara keadaan turgor. Unsur ini dapat 
pula menggantikan kalium dalam hal tersebut dan memang 
sering terjadi, bahwa kadar natriumnya naik bila keadaan 
unsur kaliumnya sangat kurang (Khoirul, 2013).Natrium 
meskipun bukan unsur hara esensial, tetapi keberadaannya 
dalam tanah kadang dapat menggantikan peran kalium bagi 
tanaman tertentu, sehingga unsur ini dikenal sebagai unsur 
fungsional (Mengel dan Kirby, 1982). 

 
1.5 Kalsium (Ca) 

Kalsium memiliki peranan yang erat dalam 
pertumbuhan apikal dan pembentukan bunga.Selain itu, Ca 
juga berfungsi dalam pembelahan sel pengaturan permeabilitas 
sel serta pengaturan tata air dalam sel bersama dengan unsur 
K, perkecambahan biji, perkembangan benang sari, 
perkembangan bintil, akar rhzibium.Tetapi Ca relative kurang 
berperan mengaktifkan kerja enzim(Rosmarkam dan Nasih, 
2002). 

Unsur ini diserap dalam Ca ++ kalsium, kalisum 
terdapat sebagai kalsium Pectinaat pada lamella-lamela tengah 
dari dinding sel, endapan-endapan dari kalsium oksalat dan 
kalsium karbonat sebagai ion didalam air sel. Kebanyakan dari 
zat kapur ini (CaO) terdapat dalam daun dan batang. Fungsi 
ion kalsium yang pentng adalah mengatur permeabilitas dari 
dinding sel telah diketahui bahwa ion-ion kalium itu 
mempertinggi permeabilitas dinding sel dan ion-ion kalsium 
adalah sebaliknya, hal ini penting bagi organisme sebab 
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bertambahnya permeabilitas yang disebabkan ion-ion kalium 
dapat dicegah.Peranan penting dari kapur terdapat pada 
pertumbuhan ujung-ujung akar dan pembentukan bulu-bulu 
akar. Bila kapur ditiadakan maka keduanya akan terhenti dan 
bagian-bagian yang telah terpupuk akan mati dan berwarna 
coklat (Sutanto, 2002).  

Kekurangan Ca dalam tanah menyebabkan kuncup tidak 
dapat membuka sehingga tetap menggulung, terutaman untuk 
tanaman kacang-kacangan, ketela, bawang, kentang dan lain-
lain.Kekurangan Ca pada tanaman menyebabkan gejala pada 
ujung akar atau ujung tanaman (karena Ca bersifat immobile) 
diaknosis defisiensi Ca dapat ditentukan dengan analisis daun 
indikator.Harkat sangat rendah menunjukkan gejala defisiensi 
kekurangan Ca (Rosmarkam dan Nasih, 2002). 

 
1.6 Magnesium (Mg) 

Magnesium diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Mg 
++ yang merupakan unsur penting dalam tanaman sebagai 
penyusun klorofil.Magnesium unsur mobil. Kada magnesium 
dalam jaringan tanaman sekitar 0,5% relative lebih rendah jika 
dibandingkan dengan kadar K dan Ca. Makin tinggi 
penyerapan K makin rendah penyerapan Mg jadi bersifat 
antagonis dengan K. kadar Mg dalam daun berkorelasi positif 
terhadap asimilasi CO2 (Rosmarkam dan Nasih, 2002). 

Magnesium diserap dalam bentuk Mg++ dan merupakan 
bagian dari hijau daun yang tidak dapat digantikan unsur lain 
kecuali didalam hijau daun terdapat pula sebagai ion didalam 
air sel. Walaupun zat mineral ini diserap tanaman dalam 
jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan zat mineral 
makro lain (diantaranya N, P dan Ca), Mg dalam bentuk 
Mg++ mempunyai peranan penting dalam penyusunan 



16 
 

klorofil, kadar magnesium dari klorofil tanaman adalah 2,7% 
(Parnata, 2004). 
 
1.7 Parameter Kematangan Pupuk Cair Unit Gas Bio 

Definisi Pupuk cair menurut Standar Nasional Indonesia 
(2004)menyebutkan bentuk akhir dari bahan-bahan organik 
sampah domestik setelah mengalami dekomposisi. 
Kematangan pupuk cair dapat ditinjau dari kandunganKalsium 
maksimal 25,50%danmagnesium maksimal 0,60%. Menurut 
Suradikarta, Setiorini dan Hartatik (2004) menyebutkan bahwa 
SNI Natrium Oksida pada pupuk minimal 20%.
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dimulai dengan pengambilan bahan utama 
berupa LOCUGB didapatkan dari unit biogas milik peternakan 
sapi perah rakyat Bapak Sulistyanto di Desa Wonokerto, 
Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sementara itu, 
pembuatan aktivator nabati dan proses aerasi dilakukan di Jl. 
Joyo Grand Blok C1 No 08, Kecamatan Lowokwaru, Kota 
Malang. Analisis kandungan unsur hara dilaksanakan di 
Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
Brawijaya.Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 
dua bulan yakni dimulai tanggal 15 April 2015 sampai dengan 
16 Mei 2015. 

 
3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Peralatan dan Bahan 
Materi yang digunakan dalam penelitian meliputi : 
a. Peralatan dan Bahan Pengambilan (LOCUGB) 

• Bak penampung 
• Sekop 
• Kain saring 
• Botol penampung 
• Corong penyaring 

b. Bahan dan Peralatan Pembuatan Aktivator Nabati 
• 1 kg empo-empon (Kunyit (Curcuma longa), 

Jahe (Zingiber officinale), Kencur 
(Kaempferia galangal) dan Temulawak 
(Curcuma zanthorrhiza))  
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• Campuran sayuran dan buah 1,5 kg terdiri 
dari (bayam 0,25, kemangi 0,25 , kangkung 
0,25, papaya 0,25, nanas 0,25 dan salak 0,25 
kg) 

• 1 liter molases/ tetes. 
• 15 Liter air. 
• Tong 
• Tabung ukur. 
• Blender. 

c. Peralatan dalam proses aerasi pupuk cair. 
• Aerator, selang, kran T, sumber listrik, 

tabung volume 1 liter. 
 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode percobaan yang dirancang dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan tiap perlakuan 
dilakukan ulangan sebanyak 4 kali. 6 perlakuan yang 
dicobakan adalah 0 untuk P0, 5% untuk P1, 10% untuk P2, 15% 
untuk P3, 20% untuk P4 dan 25% untuk P5. 

 
3.3.1 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai denganpengambilan 
sampel LOCUGB dilakukan dengan cara menyiapkan semua 
peralatan yang akan digunakan. Lumpur organik diambil dari 
kolam keluaran sludge dilakukan penyaringan untuk 
memisahkan lumpur organik padat dan cair dengan 
menggunakan kasa saring.Limbah padat dibuang dan limbah 
cair diambil dan ditampung pada wadah (botol) sampel yang 
digunakan adalah limbah organik cair.Kemudian dilanjut 
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dengan pembuatan aktivator nabati dari bahan limbah buah-
buahan dan sayuran yang difermentasi.Setelah aktivator jadi, 
maka dicampurkan pada limbah cair unit gas bio dan 
dilakukan pemeraman. Pengukuran natrium (Na), kalsium 
(Ca) dan magnesium (Mg), selama penelitian dilakukan setiap 
satu minggu 1 kali (Pada hari ke 7), sementara pengambilan 
sampel untuk analisis kimia pupuk cair dilakukan pada aerasi 
mingguke,1, 2dan 3. Alur pelaksanaan penelitian bisa dilihat 
pada Gambar 2 di bawah ini : 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.Alur Pelaksanaan Penelitian 
 

3 minggu 

PengambilanSampel

Memasukkan sampel ke Lab. Tanah pertanian

Analisis Data

Lumpur Organik Cair 
Unit Gas Bio Aktivator nabati  

1 minggu 2 minggu 

Didapatkan hasil kandungan Na, Ca dan Mg

Proses pencampuran LOCUGB dan Aktivator 
Nabati (0, 5, 10, 15, 20 dan 25%) 

Proses aerasi secara terbuka 
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3.3.2 PembuatanAktivatorNabati 
Aktivator nabati terbuat dari bahan-bahan segar 

terdiri1 kg empo-empon (Kunyit (Curcuma longa), Jahe 
(Zingiber officinale), Kencur (Kaempferia galangal) dan 
Temulawak (Curcuma zanthorrhiza)) kemudian 1,5 Kg 
sayuran dan buah terdiri dari (bayam 0,25, kemangi 0,25, 
kangkung 0,25, papaya 0,25, nanas 0,25 dan salak 0,25 
kg) 1 liter molases/ tetes dan 15 Liter air. Prosedur 
pembuatan aktivator nabati yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Buah, sayuran dan empon-empon dicacah. 
2. Hasil cacahan kemudian di-mixer kemudian ditambah 

dengan molases/tetes dan 15 Liter air. 
3. Cairan dimasukkan kedalam ember dan 

difermentasikan selama 4 hari. 
4. Setelah 4 hari, diambil dan dicampurkan dengan 

cairan LOCUGB sesuai perlakuan. Dimasukkan 
kedalam wadah. Menurut Ekamaida (2008) Selama 
tahap awal 3-4 hari proses dekomposisi, akan 
terbentuk asam-asam organik. Kondisi asam ini akan 
mendorong pertumbuhan jamur dan akan 
mendekomposisi lignin dan selulosa pada bahan 
fermentasi. Selama proses pembuatan fermentasi 
berlangsung, asam-asam organik tersebut akan 
menjadi netral dan aktivator menjadi matang biasanya 
mencapai pH antara 6-8. Jika kondisi anaerobik 
berkembang selama proses pembuatan aktivator asam-
asam organik akan menumpuk. 
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3.3.3 Pencampuran dan Proses Aerasi 
Proses pencampuran aktivator nabati yaitu 

sebanyak 0 untuk P0, 5 untuk P1, 10 untuk P2, 15 untuk P3, 

20 untuk P4dan 25% untuk P5,) dicampur dengan 500 ml 
Lumpur Organik Unit Gas Bio hingga homogen. 
Campuran dimasukkan dalam wadah yang telah disiapkan 
dengan menyesuaikan tempat yang telah diberikan lebel 
berisi perlakuan dan ulangan, kemudian diaerasi dengan 
menggunakan aerator pada setiap wadahnya selama 1 
minggu, 2 minggu dan 3 minggu. Adapun penambahan 
aktivator nabati yang telah diencerkan yaitu: 
• P0 = 0 kontrol (500 ml LOCUGB) 
• P1 = 5% dari volume LOCUGB (25 ml aktivator 

nabati + 500 ml LOCUGB) 
• P2 = 10% dari volume LOCUGB (50 ml aktivator 

nabati + 500 ml LOCUGB) 
• P3 = 15% dari volume LOCUGB (75 ml aktivator 

nabati + 500 ml LOCUGB) 
• P4 = 20% dari volume LOCUGB (100 ml aktivator 

nabati + 500 ml LOCUGB) 
• P5 = 25% dari volume LOCUGB (125 ml aktivator 

nabati + 500 ml LOCUGB) 
 

3.3.4 Analisis Kandungan Unsur Hara 
Pengambilan sampel untuk analisis kandungan 

unsurhara mikro meliputi: Na, Ca dan Mg dilakukan pada 
minggu ke1,2 dan 3. Pengujian kandungan unsurhara 
pupuk cair dilakukan melalui analisis kimia tanah yang 
dilakukan di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian 
Universitas Brawijaya. 
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3.4 Variabel yang Diukur 
Berikut adalah variable yang diamati dalam penelitian 

beserta prosedur pengukurannya atau penentuan nilai masing-
masing variabelnya. 

 
3.4.1 Natrium (Na) 

Timbang 0,5 g contoh pupuk cair < 0,5 mm ke 
dalam tabung digest, ditambahkan 5 ml asam nitrat p.a 
dan 0,5 ml asam perklorat p.a, didiamkan satu malam. 
Esoknya dipanaskan pada suhu 100 0C selama 1 jam 30 
menit, kemudian suhu ditingkatkan menjadi 130 0C 
selama 1 jam, suhu ditingkatkan lagi menjadi 150 0C 
selama 2 jam 30 menit (sampai uap kuning habis, bila 
masih ada uap kuning waktu pemanasan ditambah lagi), 
setelah uap kuning habis suhu ditingkatkan menjadi 170 
0C selama 1 jam, kemudian suhu ditingkatkan menjadi 
200 0C selama 1 jam (hingga terbentuk uap putih). 
Destruksi selesai dengan terbentuknya endapan putih 
atau sisa larutan jernih sekitar 0,5 ml. Ekstrak 
didinginkan kemudian diencerkan dengan air bebas ion 
menjadi 25 ml, lalu dikocok hingga homogen, biarkan 
semalam (ekstrak A). 

Dipipet 1 ml ekstrak A ke dalam tabung kimia 
dan ditambahkan 9 ml larutan La 0,25%. Kocok dengan 
menggunakan pengocok tabung sampai homogen. Na 
dalam ekstrak diukur dengan SSA dengan deret standar 
sebagai pembanding (Eviati dan Sulaeman, 2009). 

 
3.4.2 Kalsium (Ca) 

Timbang 0,5 g pupuk cair < 0,5 mm ke dalam 
tabung digest, ditambahkan 5 ml asam nitrat p.a dan 0,5 
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ml asam perklorat p.a, didiamkan satu malam. Esoknya 
dipanaskan pada suhu 100 0C selama 1 jam 30 menit, 
kemudian suhu ditingkatkan menjadi 130 0C selama 1 
jam, suhu ditingkatkan lagi menjadi 150 0C selama 2 
jam 30 menit (sampai uap kuning habis, bila masih ada 
uap kuning waktu pemanasan ditambah lagi), setelah 
uap kuning habis suhu ditingkatkan menjadi 170 0C 
selama 1 jam, kemudian suhu ditingkatkan menjadi 200 
0C selama 1 jam (hingga terbentuk uap putih). Destruksi 
selesai dengan terbentuknya endapan putih atau sisa 
larutan jernih sekitar 0,5 ml. Ekstrak didinginkan 
kemudian diencerkan dengan air bebas ion menjadi 25 
ml, lalu dikocok hingga homogen, biarkan semalam 
(ekstrak A). 

Pipet 1 ml ekstrak A ke dalam tabung kimia dan 
ditambahkan 9 ml larutan La 0,25%. Kocok dengan 
menggunakan pengocok tabung sampai homogen.Ca 
dalam ekstrak diukur dengan SSA dengan deret standar 
sebagai pembanding (Eviati dan Sulaeman, 2009). 

 
3.4.3 Magnesium (Mg) 

Timbang 0,5 g pupuk cair < 0,5 mm ke dalam 
tabung digest, ditambahkan 5 ml asam nitrat p.a dan 0,5 
ml asam perklorat p.a, didiamkan satu malam. Esoknya 
dipanaskan pada suhu 100 0C selama 1 jam 30 menit, 
kemudian suhu ditingkatkan menjadi 130 0C selama 1 
jam, suhu ditingkatkan lagi menjadi 150 0C selama 2 
jam 30 menit (sampai uap kuning habis, bila masih ada 
uap kuning waktu pemanasan ditambah lagi), setelah 
uap kuning habis suhu ditingkatkan menjadi 170 0C 
selama 1 jam, kemudian suhu ditingkatkan menjadi 200 
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0C selama 1 jam (hingga terbentuk uap putih). Destruksi 
selesai dengan terbentuknya endapan putih atau sisa 
larutan jernih sekitar 0,5 ml. Ekstrak didinginkan 
kemudian diencerkan dengan air bebas ion menjadi 25 
ml, lalu dikocok hingga homogen, biarkan semalam 
(ekstrak A). 

Pipet 1 ml ekstrak dalam tabung kimia dan 
ditambahkan 9 ml larutan La 0,25% (khusus untuk Mg, 
ekstrak diencerkan terlebih dahulu dengan standar nol 
sebanyak lima kali sebelum dipipet). Kocok dengan 
menggunakan pengocok tabung sampai homogen. Mg 
dalam ekstrak diukur dengan SSA dengan deret standar 
sebagai pembanding (Eviati dan Sulaeman, 2009). 

 
3.5 Analisis Data 

Rancangan penelitian yang telah dilakukan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Menurut Astuti (2007) 
dengan model linier sebagai berikut: 

   
  Y ijk = µ + α i+ Eijk 

 
Dimana 

 Y ijk = Variabel yang diamati 
 µ  = Nilai rata-rata umum pengamatan 

αi  = Pengaruh perlakuan 
Eijk  = Galat percobaan 
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Dianalisis dengan analisa ragam denganmodel tabel 
sebagai berikut : 
Tabel 1.Analisa ragam 

Sumber 
keragaman 

Derajat 
bebas 

Jumlah 
kuadrat 

Kuadrat 
tengah FHitung 

Ftabel 
0.05 0.01 

Perlakuan 5      
Galat 18      
Total 23      

Apabila hasil pada Tabel 1 terjadi perbedaan maka 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Rumus untuk 
Uji Jarak Berganda Duncan adalah sebagai berikut (Astuti, 
2007): 

SE=
√KT Galat

r
 

 LSR = SSR x SE 
 
Dimana: 
SE : Standart Error 
KTG : Kuadrat Tengah Galat 
r : Perlakuan 
LSR : Least Significant Range 
SSR : Studentized Significant Range  
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3.6 Batasan Istilah 
 
LOCUGB                  : Merupakan Lumpur Organik Cair 

Unit Gas Bio yang berasal dari 
limbah biogas yang diambil 
cairannya 

Aktivator : Bahan tambahan yang mampu 
meningkatkan penguraian bahan-
bahan organik dalam proses 
pembuatan pupuk cair. 

Aktivator nabati : Aktivator yang terbuat dari 
bioekstrak limbah buah-buahan 
dan sayuran dan mengandung 
MOL 

Pupuk Cair : Pembusukan bahan-bahan organik 
yang berasal dari sisa tanaman dan 
kotoran hewan yang kandungan 
unsur haranya lebih dari satu unsur 

Pemeraman : Tindakan yang dilakukan untuk 
mempercepat proses pematangan. 

Unsur hara : Unsur atau senyawa kimia yang 
digunakan untuk metabolisme atau 
fisiologi organism 

MOL : Mikroorganisme lokal yang 
bersumber dari bahan tertentu dan 
berfungsi sebagai dekomposer 
untuk mempercepat proses 
pembuatan pupuk cair. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Pengaruh Aktivator Nabati Terhadap Kandungan Na 

Lumpur Organik Cair. 
Minggu I 
Hasil pengamatan kandungan Na minggu I dapat dilihat 

pada lampiran 1.Setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0.05) terhadap Na lumpur organik cairyang 
dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Na masing-masing 
perlakuan pada minggu I dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Rata-rata (%) Na lumpur organik cair sesuai 

perlakuan pada minggu I 
No Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.10 ± 0.001a 
2 P1 0.21 ± 0.003a 
3 P2 0.26 ± 0.005a 
4 P3 0.34 ± 0.001ab 
5 P4 0.48 ± 0.002b 
6 P5 0.53 ± 0.001c 

 
Berdasarkan Na lumpur organik cairyang dihasilkan 

pada minggu I sebagaimana terdapat pada Tabel 2 
menunjukkan bahwa rata-rata Nalumpur organik cair tertinggi 
pada P5 sebesar 0.53 ± 0.001%, sedangkan Na terendah 
terdapat pada P0 sebesar 0.10 ± 0.001%. Nilai Na pada 
minggu Ipada lumpur organik cair dengansemakin banyak 
penambahan aktivator nabati Na semakin meningkat. Menurut 
Suradikarta, dkk (2004) menyebutkan Natrium Oksida pupuk 
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cair yang baik adalah minimal 20%. Umeda (2008) 
menyatakan bahwa penurunan kadar natrium yang terukur 
karena mikroba yang ada dalam lumpur organik 
memanfaatkan bahan organik yang ditambahkan telah 
terdekomposisi sempurna, mikroba kembali memanfaatkan 
bahan organik yang ada dalam lumpur organik, hal ini 
menyebabkan kadar natrium menjadi rendah. 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada minggu I 
penambahan aktivator nabati memberikan pengaruh terhadap 
kandungan Na, hal ini dikarenakan mikroorganisme pengurai 
yang terdapat pada unsur hara dapat bekerja.Pernyataan 
tersebut sesuai dengan Kastalani.(2010) naiknya natrium 
dikarenakan adanya aktifitas mikroorganisme dalam 
mendekomposisi bahan organik, mikroba yang memanfaatkan 
oksigen untuk mendekomposisikan bahan organik dan 
mengasimilasi unsur hara. 

Peningkatan rata-rata kadar Na pada berbagai perlakuan 
mengalami peningkatan disetiap perlakuan yang diberikan, hal 
ini disebabkan karena adanya proses dekomposisi yang 
dilakukan oleh mikroba yang ada dalam lupur organik, apabila 
dihitung kadar Na relatif tampak seperti pada Gambar 3: 
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Gambar 3. Presentase Data Na Relatif Minggu I 
 

Berdasarkan Gambar 3. Dapat diketahui bahwa 
perlakuan penggunaan aktivator nabati mengalami kenaikan 
Na pada berbagai perlakuan dari P0 sampai P5, hal ini 
menunjukan pada minggu I terjadi kenaikan tetapi belum 
memperlihatkan kenaikan yang stabil disetiap perlakuan 
dikarenakan pada penambahan 5% aktivator mengalami 
puncak kenaiakan dan akan menurun pada setiap perlakuan. 
Kenaiakan paling tinggi terdapat pada P0-P1 yaitu kenaiakan 
(20)%. Hal ini disebabkan karena proses awal pemeraman 
kandungan unsur akan menurun dan akan stabil kembali pada 
tahap selanjutnya (Ekamedia, 2008). Unsur Na pada minggu I 
ini belum stabil karena masih dalam tahap minggu I. Hadi 
(2007) Penambahan akivator nabati berfungsi untuk 
mengaktifkan bakteri pelarut, meningkatkan kandungan 
humus tanah sehingga mampu menguraikan bahan organik 
menjadi asam amino. 
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Minggu II 
Hasil pengamatan kandungan Na minggu II dapat 

dilihat pada lampiran 1.Setelah dianalisis ragam menunjukkan 
bahwa penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh 
yang nyata (P<0.05) terhadap Na lumpur organik cairyang 
dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Na masing-masing 
perlakuan minggu II dapat dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Rata-rata (%) Na lumpur organik cair sesuai 
perlakuan pada minggu II 

No Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.11 ± 0.002a 
2 P1 0.24 ± 0.001a 
3 P2 0.29 ± 0.002a 
4 P3 0.34 ± 0.001ab 
5 P4 0.65 ± 0.003b 
6 P5 1.25 ± 0.002c 

  
Berdasarkan Na lumpur organik cairyang dihasilkan 

pada minggu II sebagaimana terdapat pada Tabel 2 
menunjukkan bahwa rata-rata Nalumpur organik cair tertinggi 
pada P5 sebesar 1.25 ± 0.002%, sedangkan Na terendah 
terdapat pada P0 sebesar 0.11 ± 0.002%. Nilai Na pada 
minggu IIpada lumpur organik cair dengansemakin banyak 
penambahan aktivator nabati Na semakin meningkat. Hal ini 
disebabkan kinerja mikroorganisme yang terdapat pada 
aktivator nabati mulai mengalami peningkatan yaitu berada 
pada fase log (fase pertumbuhan cepat). Menurut Yulipriyanto 
(2010) menyatakan selama prose fermentasi, bahan organik 
mengalami proses dekomposisi yang hebat oleh 
mikoorganisme Heterotropik yaitu bakteri, fungi, 
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Aktinomicetes dan Protozoa, dimana karbon tersebut 
merupakan sumber energy bagi mikroorganisme. 

Natrium yang terbentuk sebagai ion mempunya arti 
biologis karena turut serta memelihara keadaan turgor. Unsur 
natrium dapat pula menggantikan kalium dalam hal tersebut 
dan memang sering terjadi, bahwa kadar natrium naik bila 
unsur kaliumnya kurang (Khoirul, 2013). 

Peningkatan Na pada berbagai perlakuan disebabkan 
karena penambahan aktivator yang diberikan pada LOCUGB, 
setelah dianalisis ternyata Na relatif tampak seperti Gambar 4. 

 
Gambar 4. Presentase Data Na Relatif Minggu II 
 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukan bahwa minggu II 
kenaikan disetiap perlakuannya lebih stabil dari pada minggu 
I. Hasil perlakuan memberikanhasil terendah pada P0-P1 
dengan kenaikan 18% sedangkan untuk perlakuan P2, P3, P4 
relatif lebih stabil dengan rata-rata kenaikan 45%. 
Penambahan aktivator terhadap kandungan Na pada minggu II 
ini memperlihatkan kenaikan yang stabil dimana disetiap 
perlakuan kanikan hampir sama. Hal ini disebabkan 
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mikroorganisme yang ditambahkan memiliki fungsi 
meningkatkan unsur hara serta sebagai pengondisi sifat fisik 
yang mempengaruhi karakter dari lumpur organik. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Rosmarkam dan Nasih (2002) pada 
tahap akhir proses dekomposisi yaitu mineralisasi, erjadi 
pelepasan unsur hara makro maupun mikro seperti N, P, K, 
Ca, Mg, S, Na sehingga kandungan mineral dalam pupuk cair 
lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk urea yang hanya 
menyediakan mineral tertentu. 

 
Minggu III  
Hasil pengamatan kandungan Na minggu III dapat 

dilihat pada lampiran 1.Setelah dianalisis ragam menunjukkan 
bahwa penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh 
yang nyata (P<0.05) terhadap Na lumpur organik cairyang 
dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Na masing-masing 
perlakuan minggu III dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Rata-rata (%) Na lumpur organik cair sesuai 
perlakuan pada minggu III 

No Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.15 ± 0.003a 
2 P1 0.27 ± 0.003a 
3 P2 0.36 ± 0.001a 
4 P3 0.66 ± 0.003ab 
5 P4 1.23 ± 0.001b 
6 P5 2.15 ± 0.003c 

 
Rata-rata Na lumpur organik cair yang dihasilkan pada 

minggu III sebagaimana terdapat pada Tabel 3 menunjukkan 
rata-rata Na lumpur organik cair tertinggi pada P5 sebesar 2.15 
± 0.003%. Sedangkan Na terendah terdapat pada P0 sebesar 
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0.15 ± 0.003%.Nilai Na pada minggu III pada lumpur organik 
cair mengalami kenaikan mikroba yang terdapat pada lumpur 
organik cair bereaksi dengan baik.menurut Kastalani (2010) 
menyatakan bahwa terjadinya kenaikan kadar natrium akibat 
adanya penambahan dekomposer sehingga terjadi proses 
penguraiaan yang lebih cepat oleh mikroba yang ada pada 
bahan dekomposer. 

Mikroba yang ada dalam lumpur cair akan 
memanfaatkan bahan organik yang telah ditambahkan sebagai 
sumber energi utama. Setelah bahan organik yang 
ditambahkan telah terdekomposisi sempurna, mikroba kembali 
memanfaatkan bahan organik yang ada dalam lumpur 
organik.Peningkatan Na pada berbagai perlakuan seperti pada 
Tabel 4, setelah dianalisa ternyata Na pada berbagai perlakuan 
seperti pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Presentase Data Na Relatif Minggu III 

 
Berdasarkan Gambar 5 menunjukan bahwa minggu III 

ini kenaikan disetiap perlakuan lebih stabil dari pada minggu I. 
Kenaikan terendah antara P0-P1 yaitu kenaikan 36% 
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sedangkan untuk perlakuan yang lain lebih stabil dengan 
kenaikan rata-rata 70% disetiap perlakuannya. Na lumpur 
organik cair berdasarkan perlakuan penggunaan aktivator 
nabati menunjukkan bahwa kandungan Na pada minggu III 
mengalami kenaikan, dikarenakan didalam aktivator nabati 
mengandung mikroorganisme perombak bahan 
organik.Kastalani (2010) dalam aktivator nabati terdapat 
beberapa mikroba yang berperan dalam perombakan bahan 
organik yang dapat meningkatkan kandungan natrium dalam 
pupuk. 

Grafik rata-rata Na Lumpur Organik Cair sesuai 
perlakuan pada minggu I, minggu II dan minggu III 
digambarkan dalam Gambar 6 berikut : 

 
Gambar 6. Nilai rata-rata Na lumpur organik cair berdasarkan  

perlakuan penggunaan aktivator nabati pada  
minggu I, II  dan III. 

 
Berdasarkan perlakuan penggunaan aktivator nabati 

menunjukkan bahwa kandungan Na pada minggu I, II dan III 
dengan semakin banyak penambahan aktivator nabati makan 
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kandungan Na pada lumpur organik cair mengalami kenaikan 
disetiap minggunya. Proses ini terjadi dikarenakan adanya 
mikroorganisme perombak bahan organik yang berada pada 
fase log atau fase pertumbuhan cepat sehingga proses 
penguraian akan semakin cepat. Penambahan aktivator nabati 
memberikan pengaruh yang nyata pada hasil akhir akan tetapi 
lumpur organik cair hasil perlakuan dalam proses pembuatan 
pupuk cair termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini 
dikarenakan kandungan Na yang terdapat pada lumpur organik 
cair adalah 2.15%, dimana hasil tersebut sangat jauh dari nilai 
standar. Menurut Suradikarta, dkk (2004) menyebutkan bahwa 
SNI natrium oksida pupuk cair yang baik adalah minimal 
20%. Hasil penelitian masih jauh dari standar dikarenakan 
penguraian aktivator nabati dalam fase pertumbuhan cepat 
jundapat Umeda (2008) menyatatakan bahwa penurunan kadar 
Na yang terukur karena mikroba yang ada dalam lumpur 
organik memanfaatkan bahan organik yang ditambahakan 
telah terdekomposisi sempurna, mikroba kembali 
memanfaatkan bahan organik yang ada dalam lumpur organik, 
hal ini yang menyebabkan kadar Na menjadi rendah 
dibandingkan kondisi awal.  

 
4.2 Pengaruh Aktivator Nabati Terhadap Kandungan Ca 

Lumpur Organik Cair 
Minggu I 
Hasil pengamatan kandungan Ca minggu I dapat dilihat 

pada lampiran 4.Setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0.01) terhadap Ca lumpur organik cairyang 
dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Na masing-masing 
perlakuan minggu I dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata (%) Ca lumpur organik cair sesuai 
perlakuan pada minggu I 

No. Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.05 ± 0.001a 
2 P1 0.14 ± 0.004a 
3 P2 0.26 ± 0.005a 
4 P3 0.44 ± 0.001ab 
5 P4 0.58 ± 0.002b 
6 P5 0.73 ± 0.001c 

 
Berdasarkan Ca lumpur organik cairyang dihasilkan 

pada minggu I sebagaimana terdapat pada Tabel 5 
menunjukkan bahwa rata-rata Calumpur organik cair tertinggi 
pada P5 sebesar 0.73 ± 0.001%, sedangkan Ca terendah 
terdapat pada P0 sebesar 0.05 ± 0.001%. Penggunan aktivator 
nabati menyebabkan kandungan Ca pada lumpur organik cair 
meningkat. Anonym (2004) menyatakan SNI pupuk cair yang 
baik nilai Ca total adalah maksimal 25,50%. Lebih lanjut 
Budiyanto (2011) menyatakan bahwa perlakuan penambahan 
aktivator untuk mempercepat pembuatan pupuk cair, 
fermentasi tanpa dekomposer menyebabkan proses fermentasi 
berlangsung secara alami dan lama. 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
dari perlakuan penambahan aktivator nabati dan lama aerasi 
mengalami peningkatan dalam setiap perlakuan disetiap 
minggunya. Hal ini disebakan adanya aktifitas mikroba dalam 
mendekomposisi bahan organik, dalam kondisi aerob, mikroba 
memanfaatkan oksigen bebas untuk mendekomposisikan 
bahan organik karena pemberian aerasi akan meningkatkan 
aktivitas mikroorganisme. hal ini sesuai dengan pendapat 
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Alaerts dan Santika (1984) menyatakan proses aerasi terutama 
bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam 
air limbah. Peningkatan konsentrasi oksigen di dalam air ini 
akan memberikan berbagai manfaat dalam pengolahan limbah. 
Proses aerasi sangat penting terutama pada pengolahan limbah 
yang proses pengolahan biologinya memanfaatkan bakteri 
aerob. Bakteri aerob adalah kelompok bakteri yang mutlak 
memerlukan oksigen bebas untuk proses metabolismenya. 
Tersedianya oksigen yang mencukupi selama proses biologi, 
maka bakteri-bakteri tersebut dapat bekerja dengan optimal. 

Berikut persentase Ca relatif minggu 1 disetiap 
perlakuan dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Presentase Data Ca Relatif Minggu I 
 

Berdasarkan Gambar 7 menunjukan bahwa setiap 
perlakuan ke perlakuan yang lain mengalami kenaikan angka 
yang berbeda setiap perlakuan, kenikan paling rendah terdapat 
pada P4-P5 yaitu hanya kenaikan 13%. Hal ini menunjukkan 
terjadi metabolime mikroba yang memanfaatkan oksigen 
hingga terstimulasi unsur hara oleh bahan organik.Makarim, 
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Abdurrahman dan Purba (2000) menyatakan bahwa dalam 
kondisi aerob, mikroba memanfaatkan oksigen bebas untuk 
mendekomposisi bahan organik dan mengasimilasi unsur yang 
diperlukan untuk mensintesis protoplasma sel mikroba 
tersebut. 
 

Minggu II 
Hasil pengamatan kandungan Ca minggu II dapat dilihat 

pada lampiran 4.Setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0.01) terhadap Ca lumpur organik cairyang 
dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Na masing-masing 
perlakuan minggu II dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Rata-rata (%) Ca lumpur organik cair sesuai 
perlakuan pada minggu II. 

No. Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.06 ± 0.002a 
2 P1 0.08 ± 0.001a 
3 P2 0.16 ± 0.002a 
4 P3 0.31 ± 0.001ab 
5 P4 0.62 ± 0.003b 
6 P5 1.25 ± 0.002c 

 
Berdasarkan Ca lumpur organik cairyang dihasilkan 

pada minggu II sebagaimana terdapat pada Tabel 6 
menunjukkan bahwa rata-rata Calumpur organik cair tertinggi 
pada P5 sebesar 1.25 ± 0.002%, sedangkan Ca terendah 
terdapat pada P0 sebesar 0.06 ± 0.002%. Nilai Ca pada 
minggu IIpada lumpur organik cair mengalami peningkatan 
dibandingkan nilai Ca pada minggu I, hal ini dikarenakan 
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unsur hara yang terdapat pada lumpur organik cair kembali 
diaktifkan oleh mikroorganisme pengurai. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Hapsari (2013) menyatakan bahwa keadaan 
tersebut disebabakan terjadinya proses perombakan dari bahan 
onorganik. Oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah 
terdegradasi yang terkandung dalam pupuk cair akan segera 
dimafaatkan oleh mikroba mesofilik sehingga unsur hara 
meningkat. 

Berikut merupakan persentase data Ca relatif minggu II 
seperti disajikan pada Gambar 8 berikut: 

 
Gambar 8. Presentase Data Ca Relatif Minggu II 

 
Berdasarkan Gambar 8 dapat dilihat pada minggu II 

menunjukkan bahwa kenaikan setiap perlakuan keperlakuan 
lebih stabil dibandingkan minggu I. Kenaikan terendah hanya 
pada P0-P1 yaitu kenaikan 16% sedangkan untuk perlakuan 
yang lebih stabil dengan penambahan rata-rata 50%. Hal ini 
disebabkan mikroorganisme yang ditambahkan memiliki 
fungsi meningkatkan unsur hara serta sebagai pengondisi sifat 
fisik yang mempengaruhi karakteristik dari lumpur organik. 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan Yuli (2011) selama proses 
fermentasi kalsium juga berhubungan langsung dengan 
aktifitas mikroorganisme. Apabila kalsium ditambahkan 
kedalam tanah maka akan meningkatkan kandungan senyawa 
organik dalam tanah yang dicirikan akan mengalami 
pertumbuhan yang sangat signifikan dan apabila fermentasi 
dilanjutkan mikroorganisme akan mengalami kematian. 

 
Minggu III 
Hasil pengamatan kandungan Ca minggu III dapat 

dilihat pada lampiran 4.Setelah dianalisis ragam menunjukkan 
bahwa penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0.01) terhadap Ca lumpur organik 
cairyang dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Na masing-
masing perlakuan minggu III dapat dilihat pada Tabel 7. 
 
Tabel 7. Rata-rata (%) Ca lumpur organik cair sesuai 
perlakuan pada minggu III 

No. Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.09 ± 0.002 a 
2 P1 0.17 ± 0.003 a 
3 P2 0.35 ± 0.001 a 
4 P3 0.72 ± 0.008 ab 
5 P4 1.43 ± 0.001 b 
6 P5 2.85 ± 0.003 c 

 
Berdasarkan Ca lumpur organik cairyang dihasilkan 

pada minggu III sebagaimana terdapat pada Tabel 7 
menunjukkan bahwa rata-rata Calumpur organik cair tertinggi 
pada P5 sebesar 2.85 ± 0.003%, sedangkan Ca terendah 
terdapat pada P0 sebesar 0.09 ± 0.002%. Nilai Ca minggu 
IIIpada lumpur organik cair kenaikan unsur Ca terbilang 



41 
 

lamban terutama pada awal. Hal ini diduga karena cadangan 
makanan mikroba berkurang terjadinya proses metabolisme 
beracun fase ini disebut dengan fase stasioner. Bahan pupuk 
cair yang merupakan bahan organik segar mengandung Ca 
dalam bentuk organik dengan adanya aktifitas dikomposisi 
oleh mikroorganisme maka organik kopleks tersebut dapat 
diubah menjadi organik sederhana menghasilkan unsur 
kalsium (Rinekso, 2012). 

Berikut merupakan persentase Ca relatif minggu III 
seperti disajikan pada Gambar 9 berikut : 

 
Gambar 9. Presentase Data Ca Relatif Minggu III 

 
Berdasarkan Gambar 9 dapat dilihat bahwa pada 

minggu III ini kenaikan disetiap perlakuan sudah 
menunjukkan kestabilan dari pada minggu I. Kenaikan 
terendah hanya pada antara P0-P1 yaitu kenaikan 37% 
sedangkan untuk perlakuan yang lain lebih stabil dengan 
kenaikan rata-rata 49%. Pada awal proses pembuatan terjadi 
penurunan namun masih dalam kondisi baik, hal ini 
dikarenakan pada proses kematangan unsur yang ada pada 
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LOCUGB mengalami puncak. Ma’shum, Soedarsono dan 
Susilowati (2003) menyatkan pada kematanga kompos, 
ammonium dioksidasi menjadi nitrat oleh bakteri, sehingga 
terjadi akumulasi nitrat dalam pupuk cair yang menunjukkan 
pupuk cair telah matang. Hal ini sejalan dengan pendapat Isroi 
dan Yuliati (2009) menyatakan penambahan aktivator nabati 
dapat digunakan untuk membantu proses pengomposan karena 
bahan nabati mampunyai sifat preduksi yang kuat dan akan 
mendegradasi karbon dioksida. 

Grafik rata-rata Ca lumpur organik cair sesuai perlakuan 
pada minggu I, minggu II dan minggu III digambarkan dalam 
Gambar 10 berikut : 

 
Gambar 10. Kenaikan Ca Lumpur Organik Cair berdasarkan  

Perlakuan Penggunaan Aktivator Nabati pada  
Minggu I, Minggu II dan Minggu III. 

 
Berdasarkan perlakuan penggunaan aktivator nabati 

menunjukkan bahwa Ca pada MingguIII terjadi peningkatan 
yang signifikan jika dibandingkan dengan Ca mingguI dan 
mingguII.Peningkatan Ca pada akhir pembuatan pupuk cair 
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terjadi karena lamanya proses fermentasi yang telah berjalan 
selama 3 minggu sehingga bahan organik yang terdapat dalam 
lumpur organik cair telah terurai secara sempurna oleh 
mikroorganisme. Harizena (2012) menyatakan aktifitas bakteri 
yang tinggi memberikan indikasi terjadinya proses 
dekomposisi bahan organik yang berjalan baik, semakin lama 
proses fermentasi maka kandungan Ca akan semakin 
meningkat karena bahan organik telah terombak menjadi 
senyawa yang lebih sederhana oleh mikroorganisme. Senyawa 
organik akan berkurang sedangkn senyawa anorganik akan 
terbentuk semakin banyak. Aninim (2004) menyebutkan SNI 
kalsium pupuk cair yang baik adalah maksimal 25,50%, 
sedangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan kandungan Ca yang terdapat pada lumpur 
organik cair sebesar 2.85 ± 0.003%, hasil tersebut sangatlah 
jauh dari nilai standar. Penambahan aktivator nabati 
memberikan pengaruh yang nyata pada hasil akhir akan tetapi 
lumpur organik cair hasil perlakuan dalam proses pembuatan 
pupuk cair termasuk dalam kategori kurang baik. Hal ini 
diduga karena kandungan nutrisi yang diperlukan bakteri 
untuk proses perombakan unsur hara kurang 
mencukupisehingga terjadi prosesdegradasi unsur kalsium. 
Menurut Fardiaz (1992) pola pertumbuhan mikroba adalah 
mula-mula lambat (fase lag), karena berusaha adaptasi dengan 
lingkungan.Kemudian tumbuh cepat (fase log), yaitu pada saat 
makanan berlimpah. Kemudian akan melambat pada fase 
stasioner yaitu terjadi saat kondisi makanan dalam substrat 
menipis, nutrisi dalam substrata tau medium yang dibutuhkan 
mikroba sudah habis.  
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4.3 Pengaruh Aktivator Nabati Terhadap Kandungan Mg 
Lumpur Organik Cair 

Minggu I 
Hasil pengamatan kandungan Mg minggu I dapat dilihat 

pada lampiran 7.Setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0.01) terhadap Mg lumpur organik cairyang 
dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Mg masing-masing 
perlakuan minggu I dapat dilihat pada Tabel 8. 
 
Tabel 8. Rata-rata (%) Mg lumpur organik cair sesuai 
perlakuanpada minggu I 

 
Rata-rata Mg lumpur organik cair paling tinggi pada 

minggu I adalah P5 sebesar 0.225 ± 0.0021% dan terendah 
pada P0 sebesar 0.009 ± 0.0005%. Penggunaan aktivator 
nabati menyebabkan rata-rata Mg lumpur organik cair yang 
dihasilkan lebih tinggi dibandingkan Mg lumpur organik cair 
kontrol (P0).hal ini disebabkan LOCUGB akan terdegradasi 
menjadi ammonia yang akan mempercepat proses pembuatan 
pupuk organik cair. Anonym (2004) menyebutkan SNI pupuk 
cair yang baik memiliki kandungan Mg maksimal 0,60%. 
Gusti (2013) fermentasi tanpa dekomposer tidak ada 

No. Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.009 ± 0.0005a 
2 P1 0.017 ± 0.0001a 
3 P2 0.039 ± 0.0001a 
4 P3 0.063 ± 0.0001ab 
5 P4 0.092 ± 0.0006b 
6 P5 0.225 ± 0.0021c 
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penambahan aktivator untuk mempercepat fermentasi 
berlangsung secara alami serta mikroorganisme yang berperan 
lebih sedikit dibandingkan dengan yang diberikan perlakuan 
berupa dekomposer dengan penambahan aktivator nabati. 

Peningkatan kandungan Mg yang terjadi pada minggu I 
berdampak positif, secara relatif presentase Mg LOCUGB 
sesuai perlakuan pada minggu I dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Presentase Data Mg Relatif Minggu I 

 
Berdasarkan Gambar 11 menunjukan bahwa setiap 

perlakuan ke perlakuan yang lain mengalami perubahan data 
dalam artian tidak ada data yang sama, hasil tertinggi terdapat 
di antara perlakuan P1-P2 dengan kenaikan 52%. 
Penambahan5-10% aktivator mengalami puncak kenaikan dan 
akan menurun pada setiap perlakuannya, data paling rendah 
adalah pada P4-P5 dengan kenaikan 15%.Hal ini menunjukkan 
terjadinya metabolisme mikroorganisme yang terinsulasi oleh 
bahan organik. Kastalani (2010) menyatakan bahwa aktivitas 
mikroba yang tinggi mengindikasikan berlangsungnya proses 
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penguraiaan bahan organik dengan baik sehingga unsur hara 
terombak menjadi senyawa magnesium yang lebih sederhana. 

 
Minggu II 
Hasil pengamatan kandungan Mg minggu II dapat 

dilihat pada lampiran 7.Setelah dianalisis ragam menunjukkan 
bahwa penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0.01) terhadap Mg lumpur organik 
cairyang dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Mg masing-
masing perlakuan minggu II dapat dilihat pada Tabel 9. 
 
Tabel 9. Rata-rata (%) Mg lumpur organik cair sesuai 
perlakuan pada minggu II 

No. Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.015 ± 0.0004a 
2 P1 0.024 ± 0.0001a 
3 P2 0.043 ± 0.0003a 
4 P3 0.085 ± 0.0002ab 
5 P4 0.121 ± 0.0002b 
6 P5 0.342 ± 0.0002c 
 

Rata-rata Mg lumpur oranik cair paling tinggi pada 
minggu II terdapat pada P5 sebesar 0.342 ± 0.0002% dan 
paling rendah terdapat pada P5 sebesar 0.015 ± 0.0004%. Dari 
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada rata-rata minggu II 
sudah mendekati kisaran Mg yang baik yaitu 50%.Hal ini 
disebabkan karena aktivator nabati yang ditambahkan dalam 
lumpur organik cair berperan sebagai zat nutrisi untuk 
menujang kehidupan mikroorganisme dalam lumpur organik 
cair. Sugeng, dkk (2016) menyatakan bahan pengurai yang 
dicampurkan kedalam lumpur organik cair akan meningkatkan 



47 
 

kandungan nutrisi, maka mikroorganisme akan tumbuh dengan 
cepat sehingga unsur hara banyak terbentuk. 

Berikut kandungan Mg relatif minggu II seperti 
disajikan pada Gambar 12 berikut ini : 

 
Gambar 12. Presentase Data K Relatif Minggu II 
 

Berdasarkan Gambar 12 dapat dilihat bahwa, pada 
minggu II ini menunjukan bahwa kenaikan setiap perlakuan 
lebih stabil dari pada minggu I. Kenaikan terendah hanya pada 
P0-P1 yaitu dengan kenaikan 41% sedangkan untuk perlakuan 
lebih stabil dengan kenaikan rata-rata 62%. Terjadinya 
metabolisme mikroorganisme yang terurai oleh bahan organik. 
Kastalani (2010) menyatakan bahwa aktivitas mikroorganisme 
yang tinggi mengindikasikan berlangsungnya proses 
penguraiaan bahan organik dengan baik sehingga Mg 
meningkat. 

 
Minggu III 
Hasil pengamatan kandungan Mg minggu III dapat 

dilihat pada lampiran 7.Setelah dianalisis ragam menunjukkan 
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bahwa penggunaan aktivator nabati memberikan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0.01) terhadap Mg lumpur organik 
cairyang dihasilkan.Rata-rata hasil perhitungan Mg masing-
masing perlakuan minggu III dapat dilihat pada Tabel 10. 

 
Tabel 10. Rata-rata (%) Mg lumpur organik cair sesuai 
perlakuan pada minggu III 

No. Perlakuan Rata-rata 
1 P0 0.019 ± 0.0011a 
2 P1 0.036 ± 0.0004a 
3 P2 0.056 ± 0.0002a 
4 P3 0.091 ± 0.0001ab 
5 P4 0.212 ± 0.0002b 
6 P5 0.564 ± 0.0002c 

 
Tabel 10. Terlihat bahwa rata-rata nilai Mg lumpur 

organik cair paling tinggi terdapat pada P5 sebesar 0.564 ± 
0.0002% dan yang paling rendah terdapat pada P0 sebesar 
0.019 ± 0.001%. Dari table diatas bahwa dengan 
bertambahnya mikroorganisme diharapkan proses 
pengomposan akan lebih cepat dan maksimal. Ali (2011) 
menyatakan peranan terpenting mikroorganisme dalam proses 
pengomposan fungsinya yang membawa perubahan kimiawi 
pada substansi-substansi di dalam bahan organik, terutama 
pengubahan persenawaan organik yang mengandung karbon, 
nitrogen, sulphur  dan fosfor menjadi persenyawaan 
anorganik. Proses ini diseut mineralisasi, didalamnya terlibat 
sejumlah besar perubahan kimiawi serta berperan bermacam-
macam spesies mikroba. 

Berikut merupakan kandungan Mg relatif minggu III 
seperti disajikan pada Gambar 13 berikut ini : 
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Gambar 13. Presentase Data Mg Relatif Minggu III 

 
Berdasarkan Gambar 13 menunjukan bahwa pada 

minggu III ini kenaika setiap perlakuan lebih stabil dari pada 
minggu I. Kenaikan terendah hanya pada antara P0-P1 yaitu 
kenaikan 32% sedangkan untuk perlakuan yang lebih stabil 
dengan penambahan rata-rata 65,25%. Ma’sum, dkk (2003) 
menyebutkan bahwa mikroorganisme memerlukan waktu 
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar setelah itu 
melakukan metabolisme dan melakukan aktivitas 
meningkatkan unsur sel setelah itu menggunkan karbon dan 
sampah untuk memperbanyak diri. 

Grafik rata-rata Mg lumpur organik cair sesuai 
perlakuan pada minggu I, minggu II dan minggu III 
digambarkan dalam Gambar 14 berikut : 
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Gambar 14. Rata-rata Mg lumpur organik cair berdasarkan  

perlakuanpenggunaan aktivator nabati pada  
minggu I, minggu II  dan minggu III. 

Rata-rata Mg lumpur organik cair pada mingguIII dapat 
dikatakan berada pada kisaran optimum yaitu 0,60% dengan 
hasil yang didapatkan pada perlakuan diatas dengan rata-rata 
0.564% sudah memenuhi standart kisaran Mg yang 
dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk cair. Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan Mg lumpur organik cair 
pada akhir pembuatan pupuk cair terjadi karena bertambahnya 
mikroorganisme sehingga proses penguraian semakin cepat. 
Mikroorganisme dalam lumpur organik cair akan 
memanfaatkan bahan organik yang ditambahkan telah 
terdekomposisi dengan sempurna sehingga mikroba kembali 
memanfaatkan bahan organik yang ada dalam lumpur organik 
cair. Anonim (2004) menyebutkan SNI kandungan Mg pupuk 
cair yang baik adalah maksimal 0,60%, sedangkan hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kandungan Mg 
yang ada pada lumpur cair adalah 0.564%, hasil tersebut sudah 
mendekati nilai standar. Penambahan aktivator nabati 
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memberikan pengaruh yang sangat nyata pada hasil akhir. 
Lumpur organik cair hasil perlakuan dalam proses pembuatan 
pupuk cair termasuk dalam kategori baik. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penambahan aktivator nabati terhadap lumpur organik cair unit 
gas bio diperoleh proporsi terbaik pemberian aktivator nabati 
sebesar 25% yang menghasilkan lumpur organik cair dengan 
kandungan Na 1,85, Ca 2.85% dan Mg 0.56% serta dapat 
menetralisir bau dalam LOCUGB. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bahwa: 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan 

aktivator nabati dengan perlakuan lebih dari 25% lama 
aerasi 3 minggu untuk mendapatkan hasil yang sesuai SNI. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pemanfaatan 
secara langsung pada tanaman. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Hasil pengamatan Na lumpur organik cair pada 

minggu I,II dan III 
Hasil pengamatan Na lumpur organik cair pada minggu I 
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Ulangan 4 Rata-rata Sd 

p0 0.1034 0.1048 0.1039 0.1042 0.10408 0.00059 
p1 0.2068 0.2059 0.2065 0.2062 0.20635 0.00039 
p2 0.2693 0.2682 0.2688 0.2577 0.26602 0.00557 
p3 0.3402 0.3439 0.3427 0.3411 0.34198 0.00165 
p4 0.4877 0.4822 0.4845 0.4838 0.48455 0.00231 
p5 0.5347 0.5341 0.5327 0.5364 0.53448 0.00153 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Hasil pengamatan Na lumpur organik cair pada minggu II 
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Ulangan 4 Rata-rata Sd 

p0 0.1062 0.1043 0.1029 0.1072 0.1052 0.0019 
p1 0.2083 0.2071 0.2077 0.2089 0.2080 0.0008 
p2 0.2543 0.2562 0.2585 0.2577 0.2567 0.0018 
p3 0.3133 0.3167 0.3147 0.3157 0.3151 0.0015 
p4 0.6233 0.6248 0.6211 0.6288 0.6245 0.0032 
p5 1.0466 1.0485 1.0511 1.0513 1.0494 0.0022 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Hasil pengamatan Na lumpur organik cair pada minggu III 
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Ulangan 4 Rata-rata Sd 

p0 0.1127 0.1131 0.1126 0.1193 0.11443 0.00326 
p1 0.2381 0.2311 0.2364 0.2364 0.23513 0.00298 
p2 0.3576 0.3569 0.3552 0.3581 0.35695 0.00127 
p3 0.6143 0.6188 0.6199 0.623 0.61900 0.00360 
p4 1.0181 1.0111 1.0197 1.0187 1.02940 0.00131 
p5 1.9522 1.9571 1.9611 1.9577 1.95703 0.00367 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Rata-rata hasil keseluruhan kandungan Na lumpur organik cair setiap 
perlakuan 
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Ulangan 4 jumlah Rata-rata Sd 

p0 0.1074 0.1074 0.1065 0.1102 0.4315 0.1079 0.0016 
p1 0.2177 0.2147 0.2164 0.2172 0.8660 0.2165 0.0013 
p2 0.2937 0.2938 0.2942 0.2912 1.1729 0.2932 0.0014 
p3 0.4226 0.4265 0.4258 0.4266 1.7014 0.4254 0.0019 
p4 0.7097 0.7060 0.7084 0.7104 2.8346 0.7087 0.0019 
p5 1.1778 1.1799 1.1816 1.1818 4.7212 1.1803 0.0019 

Total 2.9290 2.9283 2.9329 2.9374 11.7276 2.9319 0.0042 
Sumber : Laboratorium Tanah FP UB 
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Lampiran 2 
Analisis ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) Na lumpur organik 
cair 
Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Ulangan 4 jumlah Rata-rata Sd 

p0 0.1074 0.1074 0.1065 0.1102 0.4315 0.1079 0.0016 
p1 0.2177 0.2147 0.2164 0.2172 0.8660 0.2165 0.0013 
p2 0.2937 0.2938 0.2942 0.2912 1.1729 0.2932 0.0014 
p3 0.4226 0.4265 0.4258 0.4266 1.7014 0.4254 0.0019 
p4 0.7097 0.7060 0.7084 0.7104 2.8346 0.7087 0.0019 
p5 1.1778 1.1799 1.1816 1.1818 4.7212 1.1803 0.0019 

Total 2.9290 2.9283 2.9329 2.9374 11.7276 2.9319 0.0042 
Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Faktor Koreksi (FK) 

   
.
   

5,7307. 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) ∑ ∑ FK 0,1074

1,1818 5,7307 3,1521. 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) ∑ FK 0,4315

4,7212 /5 5,7307 = 1,3755. 
Jumlah Kuadrat Galat = JK total – JK perlakuan = 3,1521–1,3755 = 
1,7766 
 
Analisis Ragam Na Pupuk Cair 

SK Db JK KT F 
hitung 

F table 
0.05 0.01 

Perlakuan 5 1.3755 0.27511 2.79 2.77 4.25 
Galat 18 1.7766 0.0987 
Total 23 3.1521 0.13705 

Keterangan: F hitung > F Tabel (0,05), menunjukkan bahwa 
perlakuan berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 
kandungan Natrium padapupuk cair unit gas bio. 
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Lampiran 3. Perhitungan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
kandungan Na 

Perlakuan 2        3             4 5 
JND 5% 2,97  3,12            3,2 3.274 
JNT 5%        0,47      0,490          0,502 0.51 

 
Notasi UJBD 
PERLAKUAN 2 3 4 5 Notasi RATAAN 

P0 0.1079 A 
P1 0.2165 0.1086 a 
P2 0.2932 0.0767 0.1853 a 
P3 0.4254 0.1321 0.2089 0.3175 ab 
P4 0.7087 0.2833 0.4154 0.4922 0.6008 B 
P5 1.1803 0.4716 C 
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Lampiran 4. Hasil pengamatan Ca lumpur organik cair pada minggu 
I,II dan III 

Hasil pengamatan Ca lumpur organik cair pada minggu I 
Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 Rata-rata Sd 

p0 0.0545 0.0559 0.056 0.0534 0.05495 0.00124 
p1 0.1479 0.147 0.1476 0.1473 0.14745 0.00039 
p2 0.2704 0.2693 0.2689 0.2588 0.26687 0.00542 
p3 0.4413 0.445 0.4438 0.4422 0.44308 0.00165 
p4 0.5888 0.5833 0.5856 0.5849 0.58565 0.00231 
p5 0.7358 0.7352 0.7338 0.7375 0.73558 0.00153 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Hasil pengamatan Ca lumpur organik cair pada minggu II 

Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 Rata-rata Sd 
p0 0.0673 0.0654 0.064 0.0683 0.06625 0.00192 
p1 0.0794 0.0782 0.0788 0.081 0.07935 0.00120 
p2 0.1554 0.1573 0.1596 0.1588 0.15778 0.00185 
p3 0.3144 0.3178 0.3158 0.3168 0.31620 0.00145 
p4 0.6244 0.6259 0.6222 0.6299 0.62560 0.00324 
p5 1.2477 1.2496 1.2522 1.2524 1.25048 0.00225 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Hasil pengamatan Ca lumpur organik cair pada minggu III 
Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 Rata-rata Sd 

p0 0.0938 0.0942 0.0937 0.094 0.09393 0.00022 
p1 0.1792 0.1722 0.176 0.1775 0.17623 0.00298 
p2 0.3587 0.358 0.3563 0.3592 0.35805 0.00127 
p3 0.7154 0.7199 0.721 0.734 0.72258 0.00799 
p4 1.4292 1.4322 1.4308 1.4298 1.43050 0.00131 
p5 2.8533 2.8582 2.8622 2.8588 2.85813 0.00367 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Rata-rata kandungan Ca lumpur organik cair setiap perlakuan  
perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 jumlah Rata-rata Sd 

p0 0.0719 0.0718 0.0712 0.0719 0.2868 0.0717 0.0003 
p1 0.1355 0.1325 0.1341 0.1353 0.5374 0.1343 0.0014 
p2 0.2615 0.2615 0.2616 0.2589 1.0436 0.2609 0.0013 
p3 0.4904 0.4942 0.4935 0.4977 1.9758 0.4940 0.0030 
p4 0.8808 0.8805 0.8795 0.8815 3.5223 0.8806 0.0008 
p5 1.6123 1.6143 1.6161 1.6162 6.4589 1.6147 0.0019 

Total 3.4523 3.4549 3.4561 3.4615 13.8248 3.4562 0.0039 
Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
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Lampiran 5 
Analisis ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) Ca lumpur organik 
cair 

Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 Jumlah Rata-rata Sd 
p0 0.0719 0.0718 0.0712 0.0719 0.2868 0.0717 0.0003 
p1 0.1355 0.1325 0.1341 0.1353 0.5374 0.1343 0.0014 
p2 0.2615 0.2615 0.2616 0.2589 1.0436 0.2609 0.0013 
p3 0.4904 0.4942 0.4935 0.4977 1.9758 0.4940 0.0030 
p4 0.8808 0.8805 0.8795 0.8815 3.5223 0.8806 0.0008 
p5 1.6123 1.6143 1.6161 1.6162 6.4589 1.6147 0.0019 

Total 3.4523 3.4549 3.4561 3.4615 13.8248 3.4562 0.0039 
Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Faktor Koreksi (FK) 

   
,
   

7,9636 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) ∑ ∑ FK 0,0719

1,6162 7,9636 6,9085 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) ∑ FK 0,2868

6,4589 /5 7,9636 = 3,9340 
Jumlah Kuadrat Galat = JK total – JK perlakuan = 6,9085 –3,9340 = 
2,9745 
 
Analisis Ragam Ca Pupuk Cair 

Keterangan: F hitung > F Tabel (0,01), menunjukkan bahwa 
perlakuan berpengaruh sangat nyata (P>0,01) 
terhadap kandungan kalsium pada lumpur organik 
cair unit gas bio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK Db JK KT F hitung F table 
0.05 0.01 

Perlakuan 5 3.9340 0.786809 4.761 2.77 4.25 
Galat 18 2.9745 0.1652 
Total 23 6.9085 0.30037 
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Lampiran 6. Perhitungan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
kandungan Ca 

Perlakuan  2        3             4 5 
JND 5% 2,97      3,12            3,2 3.274 
JNT 5%           0,60         0,63          0,65 0.67 
 
Notasi UJBD 

PERLAKUAN   2 3 4 5 Notasi 
  RATAAN         

P0 0.0717      A 
P1 0.1343 0.0626    A 
P2 0.2609 0.1266 0.189  A 
P3 0.4940 0.233 0.359 0.422 ab 
P4 0.8806 0.386 0.619 0.746 b 
P5 1.6147 0.734 c 
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Lampiran 7. Hasil pengamatan Mg lumpur organik cair pada 
minggu I,II dan III 

Hasil pengamatan Mg lumpur organik cair pada minggu I 

Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 Rata-rata Sd 
p0 0.0098 0.0097 0.0097 0.0098 0.00975 0.00006 
p1 0.0177 0.0179 0.0175 0.0176 0.01768 0.00017 
p2 0.0398 0.0397 0.0397 0.0394 0.03965 0.00017 
p3 0.0635 0.0638 0.0636 0.0634 0.06358 0.00017 
p4 0.0927 0.0925 0.0924 0.0912 0.09220 0.00068 
p5 0.2274 0.2243 0.2259 0.2256 0.22580 0.00127 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Hasil pengamatan Mg lumpur organik cair pada minggu II 
Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 Rata-rata Sd 

p0 0.0157 0.0159 0.0151 0.0153 0.0155 0.0004 
p1 0.0246 0.0245 0.0246 0.0248 0.0246 0.0001 
p2 0.0439 0.0432 0.0435 0.0436 0.0436 0.0003 
p3 0.0857 0.0858 0.0853 0.0854 0.0856 0.0002 
p4 0.1214 0.1215 0.1212 0.121 0.1213 0.0002 
p5 0.3422 0.3425 0.3427 0.3424 0.3425 0.0002 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Hasil pengamatan Mg lumpur organik cair pada minggu III 
Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 Rata-rata Sd 

p0 0.0187 0.0189 0.0211 0.0192 0.01948 0.00110 
p1 0.0369 0.0361 0.0367 0.036 0.03643 0.00044 
p2 0.0563 0.0562 0.0565 0.0567 0.05643 0.00022 
p3 0.0916 0.0913 0.0914 0.0915 0.09145 0.00013 
p4 0.2122 0.2124 0.2121 0.2125 0.21230 0.00018 
p5 0.5647 0.5642 0.5645 0.5644 0.56445 0.00021 

Sumber : Laboratorium Tanah FP UB  
 
Rata-rata kandungan Mg lumpur organik cair setiap perlakuan 

Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 jumlah Rata-rata Sd 
p0 0.0147 0.0148 0.0153 0.0148 0.0596 0.0261 0.0003 
p1 0.0264 0.0262 0.0263 0.0261 0.1050 0.0459 0.0001 
p2 0.0467 0.0464 0.0466 0.0466 0.1862 0.0814 0.0001 
p3 0.0803 0.0803 0.0801 0.0801 0.3208 0.1403 0.0001 
p4 0.1421 0.1421 0.1419 0.1416 0.5677 0.2483 0.0003 
p5 0.3781 0.3770 0.3777 0.3775 1.5103 0.6606 0.0005 

Total 0.6883 0.6868 0.6878 0.6866 2.7495 1.2027 0.0008 
Sumber : Laboratorium Tanah FP UB 
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Lampiran 8.Analisis ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL) Mg 
lumpur organikcair. 

Perlakuan ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3ulangan Jumlah Rata-rata Sd 
p0 0.0147 0.0148 0.0153 0.0148 0.0596 0.0261 0.0003 
p1 0.0264 0.0262 0.0263 0.0261 0.1050 0.0459 0.0001 
p2 0.0467 0.0464 0.0466 0.0466 0.1862 0.0814 0.0001 
p3 0.0803 0.0803 0.0801 0.0801 0.3208 0.1403 0.0001 
p4 0.1421 0.1421 0.1419 0.1416 0.5677 0.2483 0.0003 
p5 0.3781 0.3770 0.3777 0.3775 1.5103 0.6606 0.0005 

Total 0.6883 0.6868 0.6878 0.6866 2.7495 1.2027 0.0008 
Sumber : Laboratorium Tanah FP UB 
 
Faktor Koreksi (FK) 

   
,
   

0,3150 
Jumlah Kuadrat Total (JKT) ∑ ∑ FK 0,0147

0,3775 0,3150 0,3738 
Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) ∑ FK 0,0596

1,5103 /5 0,3738 = 0,2361 
Jumlah Kuadrat Galat = JK total – JK perlakuan = 0,3738–0,2361 = 
0,1378 
 
Analisis Ragam Mg Pupuk Cair 

Keterangan: F hitung > F Tabel (0,01), menunjukkan bahwa 
perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
kandungan Magnesium pada lumpur organik cair unit 
gas bio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK Db JK KT F 
hitung 

F table 
0.05 0.01 

Perlakuan 5 0.2361 0.047215 6.17 2.77 4.25 
Galat 18 0.1378 0.0077 
Total 23 0.3738 0.016254  
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Lampiran 9. Perhitungan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
kandungan Mg 

Perlakuan 2        3             4 5 
JND 5% 2,97      3,12            3,2 3.274 
JNT 5%            0,065      0,068           0,070 0.14 

 
Notasi UJBD 

PERLAKUAN   2 3 4 5 
Notasi 

  RATAAN         
P0 0.0261      A 
P1 0.0459 0.0198    A 
P2 0.0814 0.0355 0.0553   A 
P3 0.1403 0.0589 0.0944 0.1142 Ab 
P4 0.2483 0.1080 0.1669 B 
P5 0.6606 0.4123 C 
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