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RINGKASAN 

Pertumbuhan penduduk yang diperkirakan menembus 
angka tujuh milyar manusia (Kompas, 2008) membawa masalah 
dalam hal ketahanan pangan. Seiring bertambahnya jumlah 
penduduk artinya kebutuhan pangan akan meningkat. Ketika 
teknologi intensifikasi yang mengandalkan bahan agrokimia 
(pupuk kimia) diterapkan di Indonesia terbukti mampu 
meningkatkan hasil pertanian. Namun tanpa disadari 
penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang dapat merusak 
sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga kemampuan tanah 
untuk mendukung ketersediaan air, hara, dan kehidupan 
mikroorganisme menurun (Parnata, 2004). Penggunaan pupuk 
organik merupakan solusi dari permasalahan ini, dengan 
memanfaatkan limbah cair industri perikanan sebagai bahan 
baku pembuatannya karena rata-rata industri perikanan 
mengkonsumsi air lebih dari 20 m3/ ton produk yang digunakan 
dalam berbagai proses pencucian (BPPT dan Bapedal, 2002). 
Akibatnya banyak air limbah yang terbuang mengandung bahan 
organik yang tinggi, terutama kandungan protein (Battistoni et 
al., 1992). Limbah cair industri perikanan diolah dengan 
menambahkan aktivator untuk menguraikan kandungan organik 
dalam limbah cair. Hal ini dilakukan dengan tujuan memecah 
senyawa komplek menjadi senyawa yang lebih sederhana, agar 
tumbuhan lebih mudah menyerap nutrisi yang terkandung dalam 
pupuk organik cair tersebut. Dalam penelitian ini aktivator yang 
ditambahkan adalah EM4 (effective microorganisms), bertindak 
sebagai perombak material organik agar lebih mudah tersedia 
oleh tanaman. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh 
penambahan EM4 (effective microorganisms) dalam pupuk 
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organik cair dari limbah cair industri perikanan yang dihasilkan. 
2) Mengetahui konsentrasi terbaik EM4 (effective 
microorganisms) dalam pengolahan pupuk organik cair dari 
limbah cair industri perikanan. 3) Mengetahui perbandingan 
mutu pupuk organik cair dari limbah industri perikanan dengan 
pupuk organik cair standar Peraturan Menteri Pertanian 
(Permentan) NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu konsentrasi 
penambahan EM4. Variasi perlakuan dari konsentrasi EM4 yaitu 
5ml, 10ml, 15ml, 20 ml, 25ml dari 1 liter bahan baku limbah cair 
industri perikanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pH terendah 
terdapat pada P5 (5,4), sedangkan nilai pH tertinggi pada P1 
(6,5). Persentase kandungan C-organik terendah terdapat pada 
P1 (0,017%), sedangkan persentase tertinggi pada P5 
(0,055%). Persentase kandungan unsur nitrogen terendah 
terdapat pada P5 (0,0037%), sedangkan persentase kandungan 
nitrogen tertinggi pada P4 (0,0043%). Persentase kandungan 
unsur fosfor terendah terdapat pada P1 (0,0002%), sedangkan 
persentase kandungan fosfor tertinggi terdapat pada P5 
(0,0008%). Persentase kandungan kalium terendah terdapat 
pada P1 (0,0000%), sedangkan persentase kandungan kalium 
tertinggi pada P5 (0,0032%).  

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 
penambahan EM4 (effective microorganisms) mampu 
mempengaruhi parameter yang diujikan, penambahan EM4 
dapat meningkatkan Kandungan C-organik, fosfor, dan kalium 
pada pupuk organik cair dari limbah cair industri perikanan yang 
dihasilkan. Tercatat konsentrasi terbaik adalah pada perlakuan 
kelima (P5), dengan konsentrasi EM4 25ml / 1liter limbah cair 
industri perikanan. 

 
 
Kata Kunci: Pupuk organik cair, Limbah cair industri perikanan, 
EM4 
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OF ADDITION EM4 (Effective Microorganisms) IN MAKING 
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FISHING INDUSTRY. Bachelor Thesis. 
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SUMMARY 

Population growth is estimated seven billion people 
(Kompas, 2008) brought the problem in terms of food security. 
With the increase of population means food needs will increase. 
When the intensification technologies that rely on agrochemical 
ingredients (chemical fertilizers) applied in Indonesia proved to 
increase agricultural output. But without realizing the long-term 
use of fertilizers can damage the physical, chemical, and 
biological soil characteristic, so that the soil's ability to support 
the availability of water, nutrients, and living microorganisms 
decreased (Parnata, 2004). Use of organic fertilizer is a solution 
to this problem, by utilizing the waste liquid fishing industry as a 
raw material for making fishing industry average water 
consumption over 20 m3 / ton of products used in a variety of 
washing process (BPPT and Environment, 2002). As a result, 
many of wastewater that disposed contain of organic materials 
which is full of protein. (Battistoni et al., 1992). Wastewater of 
fishing industry treated by adding activator to decompose the 
organic content in the wastewater can be done with the aim of 
breaking complex compounds into simpler compounds, so 
plants more easily absorb the nutrients contained in the organic 
liquid fertilizer. In this study activator added is EM4 (effective 
microorganisms), act as decompose organic materials to be 
easily available for plant. 

The objectives of this research are: 1) Determine the 
effect of adding EM4 (effective microorganisms) in liquid organic 
fertilizer from wastewater generated fishing industry. 2) Knowing 
the best consentration EM4 (effective microorganisms) in 
making of organic fertilizer liquid from wastewater fishing 
industry. 3) Knowing the ratio of quality liquid organic fertilizer 
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from waste fishing industry with a liquid organic fertilizer 
standards of the Minister of Agriculture (Permentan) 
NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

This research used Completely Randomized Design, 
with a factor is the EM4 concentration addition. Varieties in the 
treatment from EM4 concentration are 5ml, 10ml, 15ml, 20 ml, 
25ml from 1 liter wastewater fishing industry. 

The results showed that the lowest of pH value was in 
P5 (5.4), and the highest of pH value was in P1 (6.5). The 
percentage of organic content of C-lowest was in P1 (0.017%), 
and the highest percentage in the P5 (0.055%). Lowest 
percentage nitrogen content was in P5 (0,0037%), and the 
highest percentage of nitrogen content at P4 (0.0043%). The 
percentage of the lowest phosphorus content was in P1 
(0.0002%), and the highest percentage of phosphorus was in P5 
(0.0008%). Percentage lowest potassium content was in P1 
(0.0000%), and the highest percentage of potassium was in P5 
(0.00032%). 

Based on the results of the research, showed that the 
addition of EM4 (effective microorganisms) can influencing 
parameters tested, the addition of EM4 may increase C-organic 
content, phosphorus, and potassium in liquid organic fertilizer 
from wastewater generated fishing industry. Carrying the best 
consentration is the fifth treatment (P5), with a consentration of 
EM4 25ml / 1liter wastewater fishing industry. 
 
Key Words: liquid organic fertilizer, wastewater fishing industry, 
EM4 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk  yang diperkirakan menembus 
angka tujuh milyar manusia (Kompas, 2008) tidak dipungkiri 
membawa masalah besar dan rumit. Seiring bertambahnya 
jumlah penduduk, artinya kebutuhan pangan akan meningkat. 

Kebutuhan pangan yang besar menuntut manusia untuk 
mengembangkan teknologi atau sebuah sistem yang mampu 
memenuhi kebutuhan tersebut. Khususnya di Indonesia pada 
masa kepemimpinan Presiden Soeharto dibuat sebuah sistem 
dalam pertanian yang di dalamnya terdapat lima hal yaitu, 
pengolahan tanah, bibit unggul, paket pupuk, paket 
pemberantasan hama dan penyakit, dan pengaturan air irigasi 
(Soegijanto, 2000). Lima hal tersebut yang membantu Indonesia  
meraih status Swasembada pangan pada tahun 1984, 
kesuksesan ini mengantarkan Presiden Soeharto diundang 
berpidato di depan Konferensi ke-23 FAO (Food and Agriculture 
Organization) di Roma, Italia pada tanggal 14 November 1985. 
Pada Juli 1986, Direktur Jenderal FAO, Eddouard Saouma 
menyerahkan piagam penghargaan berupa medali emas FAO 
kepada presiden Soeharto di Jakarta.  

Mengacu pada lima hal tersebut, pupuk merupakan 
salah satu komponen penting dalam peningkatan produksi 
pangan di Indonesia. Penemuan pupuk kimia (anorganik) 
merupakan salah satu pemicu terjadinya revolusi hijau (bidang 
pertanian) di dunia. Ketika teknologi intensifikasi yang 
mengandalkan bahan agrokimia (pupuk kimia) diterapkan di 
Indonesia terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian. Namun 
tanpa disadari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus 
terbukti merugikan. Pemakaian pupuk kimia dalam jangka 
panjang dapat merusak sifat fisik, kimia, dan biologi tanah 
sehingga kemampuan tanah untuk mendukung ketersediaan air, 
hara, dan kehidupan mikroorganisme menurun (Parnata, 2004). 

Pupuk organik sendiri adalah nama kolektif untuk semua 
jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat
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dirombak menjadi hara yang tersedia bagi tanaman dapat 
berbentuk padat atau cair (Simanungkalit dkk., 2006). 
Pemanfaatan sumber bahan organik dari hewan dengan 
memanfaatkan limbah cair industri perikanan bisa menjadi salah 
satu alternatif.  

Rata-rata industri perikanan mengkonsumsi air lebih dari 
20 m3/ ton produk yang digunakan dalam berbagai proses 
pencucian (BPPT dan Bapedal, 2002). Akibatnya banyak air 
limbah yang terbuang mengandung bahan organik yang tinggi 
terutama protein (Battistoni et al., 1992). 

Limbah cair Industri perikanan mengandung bahan 
organik dan nutrien organik yang cukup tinggi selain protein 
salah satunya adalah nitrogen. Menurut (Jenie, 1993) dalam 
(Fitria, 2008) nitrogen dapat menyebabkan penurunan kadar 
oksigen demand pada penerimaan air, merangsang 
pertumbuhan tanaman air dan memunculkan toksisitas terhadap 
kehidupan air. 

Pada dasarnya limbah cair industri perikanan tidak dapat 
dimanfaatkan langsung sebagai pupuk cair karena kandungan 
bahan organiknya berupa lemak dan protein tidak dapat diserap 
langsung oleh tanaman. Perlu adanya penguraian kandungan 
organik dalam limbah cair tersebut dengan tujuan memecah 
senyawa komplek menjadi senyawa-senyawa organik yang 
lebih sederhana sehingga tanaman lebih mudah menyerap 
nutrisi yang terkandung dalam pupuk cair organik tersebut. 

Proses penguraian senyawa organik yang terkandung 
dalam limbah cair ini dapat dilakukan dengan penambahan 
aktivator. Dalam penelitian ini aktivator yang ditambahkan 
adalah EM4 (effective microorganisms), bertindak sebagai 
perombak material organik agar lebih mudah diserap oleh 
tanaman. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas dapat 
dirumuskan suatu permasalahan yaitu: 
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1. Bagaimana pengaruh penambahan EM4 (effective 
microorganisms) terhadap kualitas pupuk organik cair dari 
limbah cair industri perikanan yang dihasilkan? 

2. Berapa konsentrasi EM4 (effective microorganisms) yang 
baik dalam pengolahan pupuk organik cair dari limbah cair 
industri perikanan? 

3. Bagaimana perbandingan mutu pupuk organik cair dari 
limbah industri perikanan yang dihasilkan dengan pupuk 
organik cair standar Peraturan Menteri Pertanian 
(Permentan) NO.70/Permentan/SR.140/2011? 

 
 
1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, 
1. Mengetahui pengaruh penambahan EM4 (effective 

microorganisms) dalam pupuk organik cair dari limbah cair 
industri perikanan yang dihasilkan. 

2. Mengetahui konsentrasi terbaik EM4 (effective 
microorganisms) dalam pengolahan pupuk organik cair dari 
limbah cair industri perikanan. 

3. Mengetahui perbandingan mutu pupuk organik cair dari 
limbah industri perikanan dengan pupuk organik cair standar 
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 
NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

 
 
1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah, 
1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku 

industri perikanan tentang adanya manfaat limbah air cucian 
ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair organik. 

2. Menjadi salah satu dasar untuk penelitian berikutnya 
menegenai pengembangan produk pupuk organik cair dari 
limbah cair industri perikanan. 
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3. Memberikan gambaran kepada investor/ pemerintah/ pihak 
lain yang terkait dengan produk ini agar menjadi referensi 
dalam pengembangan industri pupuk organik yang terbuat 
dari limbah cair industri perikanan. 

 
 
1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah, 
1. Penelitian ini dilakukan terbatas pada skala laboratorium. 
2. Sumber bahan utama pembuatan pupuk organik cair berasal 

dari limbah cair indutri perikanan (filet ikan tuna) dari PT. Inti 
Luhur Fuja Abadi 

3. Pupuk yang dihasilkan tidak diujikan ke tanaman. 
4. Penelitian ini hanya menganalisa Ph, C Organik, N.Total, 

P.Total, dan K.Total 
5. Pembanding kualitas pupuk organik cair hanya berdasarkan 

standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian 
(Permentan) NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

6. Tidak memperhitungkan analisa biaya pembuatan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pupuk Organik 

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media 
tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang 
diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. 
Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-
organik (mineral). Pupuk berbeda dengan suplemen. 

Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara 
suplemen seperti hormon tumbuhan yang membantu 
kelancaran proses metabolisme. Meskipun demikian, khususnya 
pupuk buatan dapat ditambahkan sejumlah material suplemen. 
Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan 
tumbuhan tersebut, agar tumbuhan tidak mendapat terlalu 
banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat 
makanan dapat berbahaya bagi tumbuhan. Pupuk dapat 
diberikan lewat tanah ataupun disemprotkan ke daun (Distan 
Riau, 2011). 

Pupuk digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan sumber 
bahan penyusunnya, yaitu pupuk organik/ alami dan pupuk 
kimia/ sintetis (BUMN, 2011). 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-organik itulah yang 
menjadi pembeda dengan pupuk organik (Simanungkalit dkk., 
2006). 

Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari 
materi makhluk hidup. Adapun keunggulan dari pupuk organik 
adalah sebagai berikut (Parnata, 2004):
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1. Memperbaiki Sifat Kimia Tanah 
Pupuk organik dapat mengubah unsur hara yang tidak 

bisa diserap tanaman menjadi unsur hara yang bisa diserap 
tanaman. 

2. Memperbaiki Sifat Fisik Tanah 
 Aktivitas mikroorganisme dalam pupuk organik dapat 
menggemburkan tanah. Selain itu, pupuk organik dapat 
mengurangi risiko erosi karena agregat tanah menjadi lebih 
kompak. 

3. Meningkatkan Daya Serap Tanah terhadap Air 
Tanah yang gembur akan memiliki pori-pori relatif lebih 

banyak untuk menyalurkan dan menyimpan air. Pada musim 
kemarau, tanah yang dipupuk menggunakan pupuk organik 
bisa menyediakan air untuk tanaman lebih banyak. 
Sementara itu, pada musim hujan tanah akan mampu 
menahan air sehingga resiko erosi dan banjir dapat 
dikurangi. 

4. Meningkatkan Aktivitas Mikroorganisme Tanah 
Pupuk organik sebagai sumber makanan bagi 

mikroorganisme tanah. Adanya pupuk organik akan 
meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme tanah. 
Mikroorganisme tanah dapat membantu proses 
penggemburan tanah dan mengubah zat yang tidak bisa 
diserap tanaman menjadi bisa diserap tanaman. Maka 
diharapkan akan meningkatkan simbiosis mutualisme antara 
tanaman dan bakteri atau jamur yang menguntungkan. 

5. Sumber Makanan bagi Tanaman 
Pupuk organik mengandung unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman. Kandungan unsur hara pupuk rganik memang tidak 
terlalu banyak, tetapi komposisinya lebih seimbang 
dibandingkan dengan pupuk anorganik. Bahkan beberapa 
jenis pupuk organik terutama pupuk cair mengandung zat 
pertumbuhan dan miroorganisme yang menguntungkan 
tanaman. 

6. Ramah Lingkungan 
Penggunaan pupuk organik tidak meninggalkan residu 

pada tanaman, sehingga aman dikonsumsi manusia. 
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7. Pupuk Organik Lebih Murah 
Harga pupuk organik dipasaran biasnya lebih murah 

dibandingkan dengan harga pupuk anorganik. Selain itu 
proses pembutan pupuk organik relatif mudah, bahan dasar 
yang mudah ditemukan, sehingga petani bisa mengolahnya 
sendiri dan menghemat pengeluaran untuk biaya pupuk. 

8. Meningkatkan Kualitas Produksi 
Kaitannya dengan sifatnya yang ramah lingkungan, 

dengan tidak meninggalkan residu pada tanaman sehingga 
aman dikonsumsi manusia, lebih sehat dan kandungan gizi 
yang lebih baik. 

(Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh, 
2011) Pupuk organik bukan hanya berbentuk padat, dapat juga 
berbentuk cair seperti pupuk anorganik. Pupuk cair lebih mudah 
dimanfaatkan oleh tanaman karena unsur-unsur di dalamnya 
sudah terurai dan tidak dalam jumlah yang terlalu banyak 
sehingga manfaatnya lebih cepat terasa. 

Bahan baku pupuk cair dapat berasal dari pupuk padat 
dengan perlakuan perendaman. Setelah beberapa minggu dan 
melalui beberapa perlakuan, air rendaman sudah dapat 
digunakan sebagai pupuk cair. Penggunaan pupuk cair dapat 
memudahkan pengerjaan dan menghemat tenaga. Keuntungan 
pupuk cair antara lain: 
1. Pengerjaan pemupukan akan lebih cepat 
2. Penggunaannya sekaligus melakukan perlakuan penyiraman 

sehingga dapat menjaga kelembaban tanah 
3. Aplikasi dapat bersama dengan pestisida organik yang 

berfungsi sebagai pencegah dan pemberantas pengganggu 
tanaman. 

 
 
2.2 Pupuk Organik Cair 

 Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan 
bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran 
hewan dan manusia yang mengandung unsur haranya lebih dari 
satu unsur. Kelebihannya adalah dapat secara cepat mengatasi 
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defesiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara dan 
mampu menyediakan hara secara cepat (Bakhtiar, 2011). 

Pupuk cair mudah disiapkan dan sangat berguna untuk 
banyak hal, termasuk pembenihan, tumbuhan kecil, tanaman 
buah-buahan dan tanaman-tanaman besar lainnya. Ini 
merupakan suatu cara yang baik untuk membuat pupuk kaya 
akan unsur hara, dari pupuk kandang dan bahan-bahan organik 
lainnya dalam jumlah kecil. Pupuk cair dapat dengan mudah 
disemprotkan pada lahan-lahan yang luas. Pupuk cair dibuat 
dalam konsentrasi yang sangat kuat sehingga perlu 
dicampurkan dengan air untuk pemakaiannya. Pupuk dapat 
disimpan dan bertahan lama, dan bisa digunakan untuk areal 
yang lebih luas. Pupuk cair dapat dibuat dalam wadah ukuran 
apapun, dari ember hingga drum. Semakin banyak dibuat, 
semakin baik. Pupuk cair ini dapat dibuat dengan bahan apa 
saja, selama bahan-bahan itu adalah bahan organik, dapat 
disimpan di mana saja asalkan harus terlindungi dari panas 
matahari dan hujan lebat (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
(BPTP) Aceh, 2011). 
 
 
2.3 Standar Pupuk Organik 

 Penentuan standar mutu pupuk organik baik kandungan 
nutrisi dan informasi lain berkaitan dengan pupuk organik 
tersebut berbeda di berbagai negara. Sebagai contoh, di 
Jepang, peraturan pemerintah hanya membatasi kadar 
maksimum yang diperbolehkan untuk logam berbahaya seperti 
Cd, Hg, dan As. Sedangkan untuk kualitas yang lain, 
pemerintah jepang mengadopsi peraturan dari negara lain. 
Peraturan pemerintah di Filipina mensyaratkan kandungan hara 
dalam pupuk organik sebagai kriteria utama dimana pupuk 
organik harus mengandung minimum 7% N (Simanungkalit dkk., 
2006). 

 Food and Fertilizer Technology Center/ FFTC (1997) 
Secara umum telah mengusulkan persyaratan minimal untuk 
pupuk organik, yaitu: 
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1. Mencantumkan kadar kandungan hara, PH 
2. C/N rasio maksimal 20 
3. Kandungan bahan organik maksimal 60% 
4. Kandungan air maksimal 35% 
5. Persentase bahan inert, seperti batu dan plastik 
6. Dalam label harus dicantumkan lama pengomposan, 

kandungan logam berat, Germination test, serta stabilitas 
suhu. 

Standar kualitas pupuk organik cair berdasarkan 
Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011 ditunjukkan pada 
Tabel 2.1. 
Tabel 2.1. Standar kualitas pupuk organik cair berdasarkan 
Peraturan Menteri Pertanian NO.70/Permentan/SR.140/2011 

No. Parameter Satuan Standar Mutu 

1 C – Organik % Min 6 

2 
Bahan ikutan: 
(Plastik, kaca, kerikil) 

% Maks 2 

3 

Logam berat: 
- As 
- Hg 
- Pb 

 
ppm 
ppm 
ppm 

 
Maks 2,5 

Maks 0,25 
Maks 12,5 

4 pH  4 – 9 

5 

Hara makro: 
- N 
- P2O5 
- K2O 

 
% 
% 
% 

 
3 – 6 
3 – 6 
3 – 6 

6 
Mikroba kontaminan: 

- E. Coli, 
- Salmonella sp 

 
MPN/ml 
MPN/ml 

 
< 102 
<102 

7 

Hara mikro: 
- Fe total atau 
- Fe tersedia 
- Mn  
- Cu 
- Zn 

 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

 
90 – 900 
5 – 50 

250 – 5000 
250 – 5000 
250 – 5000 

Sumber : Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011 (2011) 
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2.4 Unsur Hara 

 Unsur hara adalah nutrisi atau zat makanan yang 
bersama-sama dengan air diserap oleh akar tanaman, 
kemudian dibawa ke daun (Rahardi, 2003). Unsur hara yang 
dibutuhkan tanaman sedikitnya ada 60 jenis unsur hara. Dari 
sekian banyak unsur hara tersebut, sebanyak 16 unsur atau 
senyawa di antaranya merupakan unsur hara esensial yang 
mutlak dibutuhkan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. 
Kekurangan hara dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman 
terganggu, menimbulkan penyakit dan dapat menyebabkan 
tanaman mati (Parnata, 2004). 

Ketersediaan hara bagi tanaman ditentukan oleh faktor-
faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah mensuplai hara 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman 
untuk menggunakan unsur hara yang disediakan (Soemarno, 
2010). Semua tanaman membutuhkan sejumlah unsur hara 
untuk pertumbuhannya. Jika unsur hara tidak tersedia, tanaman 
akan menjadi kerdil, hasil berkurang dan lebih rentan terhadap 
kekeringan, hama dan penyakit (Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) Aceh, 2011).  
 Adapun unsur yang menjadi parameter kesuburan tanah 
yaitu: 
a. Nitrogen (N) 

Nitrogen merupakan unsur esensial dalam jumlah relatif 
besar yang dibutuhkan tanaman dan bersumber dari butir-butir 
tanah. Pertumbuhan normal bagi tanaman sudah semestinya 
pasti didukung oleh respirasi yang berjalan dengan sempurna. 
Supaya respirasi berjalan dengan sempurna pada suatu 
tanaman apabila tanaman tersebut mendapatkan cukup unsur 
esensial. Salah satu unsur esensial tersebut adalah nitrogen 
(Soegiman, 1982).  

Nitrogen dan posfor setiap saat terdapat dalam bentuk 
persenyawaan yang tidak tersedia bagi tumbuhan. Bentuk unsur 
hara nitrogen yang lebih kompleks dan kurang aktif ialah: 
campuran organik berupa protein, asam amino dan bentuk 
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semacam untuk diuraikan. Beberapa bentuk sederhana dari 
nitrogen dan lebih tersedia adalah: garam-garam amonium 
(NH4), garam-garam nitrit (NO-2), garam-garam nitrat  (NO-3). 
Nitrogen dalam tanah sebagian dalam bentuk bahan organik, 
dekomposisi bahan ini harus terjadi agar nitrogen menjadi 
bentuk sederhana. Dekomposisi ialah proses biokimia yang 
kompleks dan bersamaan dengan evolusi dari banyak karbon 
dioksida (Rukmi, 2010). 

Akhirnya nitrogen berubah menjadi bentuk 
persenyawaan amonium dan jika keadaan memungkinkan 
senyawa ini dioksidasi menjadi nitrit dan selanjutnya menjadi 
nitrat. Dua perubahan terakhir itu disebut nitrifikasi disebabkan 
oleh dua golongan bakteri khusus yakni yang pertama adalah 
Phsycrophile dan yang kedua Thermophilic actinomycetes 
(Djuarnani et al., 2004). 

Perubahan-perubahan tersebut di atas sebagian besar 
disebabkan oleh aktifitas organisme tanah. Sehingga perubahan 
itu sangat dipengaruhi oleh tanah. Jika tanah dingin terendam 
air atau terlalu asam perubahan biokimia tersebut tidaklah 
begitu lancar. Terutama bakteri nitrifikasi sangat peka terhadap 
keadaan semacam itu. 

Jika bahan organik mengandung sejumlah besar karbon 
dibandingkan dengan nitrogen yang diberikan kepada tanah, 
proses tersebut di atas untuk sementara waktu terjadi 
kebalikannya. Mikroorganisme tanah karena sejumlah besar 
bahan penghasil energi tersedia baginya, memperbanyak diri 
dengan cepat dan menggunakan nitrogen untuk keperluannya, 
dan merintangi proses penyederhanaan amonium dan nitrat. 
Dalam keadaan demikian mikroorganisme langsung bersaing 
dengan tanaman tingkat tinggi, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penyederhanaan nitrogen tidak selalu mudah, cepat atau 
sesuai dengan jumlah yang tersedia (Rukmi, 2010).  

Nitrogen diserap oleh akar tanaman dalam bentuk NO3
- 

(nitrat) dan NH4
+ (amonium). Nitrogen yang berasal dari bahan 

organik tertentu diperoleh melalui amonisasi-nitrifikasi. 
Amonifikasi berlangsung baik pada tanah yang drainasenya baik 
dan kaya akan kation basa. Setelah amonifikasi terjadi nitrifikasi 
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yang diambil oleh mikroflora dan difiksasi oleh liat. Proses 
nitrifikasi ini selain tergantung pada keadaan fisik, aerasi, suhu 
juga tergantung pH dan C/N ratio. Nitrifikasi berlangsung pada 
suhu 25°C (suhu optimalnya 27-32°C), sedangkan pada 
temperatur yang lebih tinggi (52°C) maka kegiatan akan terhenti 
(Mulyadi, 1994). 

Tumbuhan memerlukan nitrogen untuk pertumbuhan, 
terutama pada fase vegetatif yaitu pertumbuhan cabang, daun, 
dan batang. Nitrogen juga bermanfaat dalam proses 
pembentukan hijau daun atau klorofil. Klorofil sangat berguna 
untuk membantu proses fotosintesis. Selain itu, nitrogen 
bermanfaat dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai 
persenyawaan organik lainnya. 

Jika kekurangan nitrogennya banyak (parah) dapat 
menyebabkan jaringan tanaman mengering dan mati. Buah 
yang kekurangan nitrogen pertumbuhannya tidak sempurna, 
cepat masak, dan kadar proteinnya kecil (Parnata, 2004). 

Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan pertumbuhan 
tanaman tidak normal atau kerdil. Daunnya akan menguning lalu 
mengering, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.  

 
 
 

 
Gambar 2.1 Daun menguning kekurangan unsur N 
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b. Fosfor (P) 

Fosfor (P) termasuk unsur hara makro esensial yang 
sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, namun 
kandungannya di dalam tanah lebih rendah dibanding nitrogen 
(N), kalium (K), dan kalsium (Ca). Fosfor sebagian besar 
berasal dari pelapukan batuan mineral alami, sisanya berasal 
dari pelapukan bahan organik. Sebagian besar fosfor yang 
mudah larut diambil oleh mikroorganisme tanah untuk 
pertumbuhan. Fosfor ini akhirnya diubah menjadi humus 
(Novizan, 2005) dalam (Mastura, 2008). 

Fosfor merupakan bagian dari protoplasma dan inti sel, 
sebagai bagian dari inti sel sangat penting dalam pembelahan 
sel demikian pula bagi perkembangan jaringan meristem. Fosfor 
diambil tanaman dalam bentuk H2PO4

- dan HPO4
-2 (Fitria, 2008). 

Bagi tanaman, fosfor berguna untuk membentuk akar, 
sebagian bahan dasar protein, memepercepat penuaan buah, 
memperkuat batang tanaman, dan meningkatkan hasil biji-bijian, 
dan umbi-umbian. Selain itu fosfor juga berfungsi untuk 
membantu proses asimilasi dan respirasi. 

Kekurangan fosfor menyebabkan tanaman menjadi 
kerdil, pertumbuhan akar tidak baik, dan pertumbuhan cabang 
atau ranting meruncing. Selain itu kekurangan fosfor bisa 
menyebabkan pemasakan buah terlambat, warna daun lebih 
hijau daripada keadaan normalnya, daun yang sudah tua 
tampak meguning sebelum waktunya, serta hasil buah atau biji 
kurang. Kekurangan fosfor yang parah menyebabkan tanaman 
tidak berubah (Parnata, 2008). 

 
 

c. Kalium (K) 

Kalium adalah unsur hara makro yang banyak 
dibutuhkan oleh tanaman, dan diserap tanaman dalam bentuk 
ion K+. Sumber utama kalium di dalam tanah berasal dari 
pelapukan mineral-mineral primer seperti felspar, mika, biotit 
dan lain-lain. Selain dari pelapukan mineral bahan organik 
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seperti jerami padi, batang tembakau, kulit kakao juga 
mengandung K yang tinggi yang dapat menambah K dalam 
tanah. 

Di dalam tubuh tanaman kalium bukanlah sebagai 
penyususn jaringan tanaman, tetapi lebih banyak berperan 
dalam proses metabolisme tanaman seperti mengaktifkan kerja 
enzim, membuka dan menutup stomata (dalam pengaturan 
penguapan dan pernafasan), transportasi hasil-hasil fotosintesis 
(karbohidrat), meningkatkan daya tahan tanaman terhadap 
kekeringan dan penyakit tanaman (Aulia, 2008). 

Kekurangan kalium dapat menghambat pertumbuhan 
tanaman serta daun tampak agak keriting dan mengilap. Lama 
kelamaan daun akan menguning di bagian pucuk dan 
pinggirannya. Akhirnya, bagian daun antara jari-jari menguning, 
sedangkan jari-jarinya tetap hijau. Selain itu, kekurangan kalium 
menyebabkan tangkai daun lemah sehingga mudah terkulai dan 
kulit biji keriput (Parnata, 2004). 
 
 
2.5 Bahan Organik 

 Bahan Organik merupakan perekat butiran lepas, 
mampu meningkatkan jumlah air yang dapat ditahan di dalam 
tanah dan jumlah air yang tersedia pada tanaman. Bahan 
organik juga merupakan sumber energi bagi jasad mikro. Tanpa 
bahan organik semua kegiatan biokimia akan terhenti. bahan 
tersebut dapat berupa pupuk organik, yang proses 
perubahannya dapat terjadi secara alami atau buatan. Bahan 
organik merupakan bahan penting dalam menciptakan 
kesuburan tanah, baik fisik, kimia maupun dari segi biologi 
tanah. 
 Bahan organik adalah bahan pemantap agregat tanah 
yang sangat baik dan merupakan sumber dari unsur hara 
tumbuhan. Di samping itu bahan organik adalah sumber energi 
dari sebgaian besar organisme tanah. Pembenaman bahan 
organik segar dengan nisbah C/N tinggi, seperti batang jagung 
(40) dan jerami (80), yang kemudian segera diikuti dengan 
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penanaman memerlukan nitrogen tambahan. Alternatif lain, 
waktu tanam ditunda dulu agar dekomposisi berkesempatan 
berlangsung lebih lanjut dahulu beberapa hari. Bahan organik 
segar dengan nisbah C/N kecil, seperti alfalfa dan kotoran 
manusia, bisa lebih baik dan tanahnya dapat langsung ditanami. 
Nisbah C/N kebanyakan tanah mendekati 10. Nisbah C/N 
humus sendiri adalah 10. Tanah-tanah, terutama untuk 
pembibitan, yang nisbah C/N-nya tinggi selalu memerlukan 
pupuk nitrogen yang cepat tersedia agar defisiensi nitrogen 
tidak terjadi (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Aceh, 2011). 
 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh 
(2011) menjelaskan peranan bahan organik dalam tanah 
sebagai berikut: 
1. Menjaga kelembaban bahan organik terutama yang telah 

menjadi humus dengan rasio C/N 20 dan kadar C 57% 
dapat menyerap air 2-4 kali lipat bobotnya. Karena 
kandungan air tersebut maka humus dapat menjadi 
penyangga bagi ketersediaan air. Tanah yang mengandung 
banyak bahan organik dapat menyimpan lebih banyak air 
sehingga kelembaban tanah akan terjaga. 

2. Menstabilkan temperatur bahan organik dapat menyerap 
panas yang tinggi namun dapat menjadi isolator panas juga 
karena mempunyai daya hantar panas yang rendah. 

3. Memperbaiki struktur tanah, karena sifat humus dari bahan 
organik adalah gembur. Bobot yang rendah, kelembaban 
tanah yang tinggi serta temperatur tanah yang stabil 
meningkatkan kegiatan jasad mikro tanah, sehingga 
percampurannya dengan bagian mineral memberikan 
struktur tanah yang gembur, remah dan mudah diolah. 
Struktur tanah yang demikian merupakan kondisi fisik tanah 
yang baik untuk media pertumbuhan tanaman. Tanah yang 
berstruktur liat, pasir, atau gumpal akan memberikan sifat 
fisik yang lebih baik bila tercampur dengan bahan organik. 

4. Meningkatkan efisiensi pemupukan dengan pupuk organik 
akan memberikan tambahan jumlah hara dalam tanah 
dengan cepat. 
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5. Mengurangi erosi. 
6. Sebagai sumber unsur hara Nitrogen, Fosfor, unsur mikro 

lain. 
7. Menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur 

hara (kapasitas tukar kation menjadi tinggi) 
8. Sebagai sumber energi bagi mikrooranisme.  
 
 
2.6 Aktivator 

Gaur (1983) dalam Wibowo (2011) Aktivator merupakan 
bahan yang mampu meningkatkan dekomposisi bahan organik. 
Aktivator mempengaruhi proses pengomposan melalui dua 
cara, yang pertama yaitu dengan menginokulasi strain 
mikroorganisme yang efektif dalam menghancurkan bahan 
organik (pada activator organic), kedua yaitu meningkatkan 
kadar N yang merupakan makanan tambahan bagi 
mikroorganisme tersebut. 

Menurut Simanungkalit dkk. (2006) Kelompok organisme 
perombak bahan organik tidak hanya mikrofauna tetapi ada juga 
makrofauna (cacing tanah). Pembuatan vermikompos 
melibatkan cacing tanah untuk merombak berbagai limbah 
seperti limbah pertanian, limbah dapur, limbah pasar, limbah 
ternak, dan limbah industri yang berbasis pertanian kompleks. 
Kelompok organisme perombak ini dikelompokkan sebagai 
bioaktivator perombak bahan organik. 

Aplikasi bioaktivator sebagai starter pada pembuatan 
kompos, mempercepat waktu pembuatannya den meningkatkan 
kualitas kompos. Aplikasi kompos ini dapat meningkatkan 
pertumbuhan dan hasil tanaman tomat yang ditanam pada 
kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan dan 
meningkatkan hasil cabai yang ditanam pada tanah yang kurang 
subur. Percobaan penggunaan kompos pada tabah subur perlu 
dipertimbangkan, karena pertumbuhan tanaman tanpa kompos 
yang sudah cukup baik, sehingga efek perlakuan tidak akan 
terlihat (Onggo. 2001). 

 



 
17 

 

 
 

2.7 EM4 (Effective Microorganisms) 

Produk EM4 Pertanian merupakan produk bakteri 
fermentasi bahan organik tanah yang dapat menyuburkan tanah 
dan menyehatkan tanah. Terbuat dari hasil seleksi alami 
mikroorganisme fermentasi dan sintetik di dalam tanah yang di 
kemas dalam medium cair (EM4 Indonesia, 2013). 

 Konsep dari effective microorganisms (EM) telah 
dikembangkan oleh Professor Teruo Higa, Uversitas Ryukyus, 
Okinawa, Jepang. EM terdiri dari kultur campuran dari beberapa 
mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan 
tanaman. Penelitian menunjukkan inokulan dari EM kultur pada 
ekosistem tanah dan tanaman dapat memperbaiki kualitas 
tanah, keadaan tanah dan meningkatkan hasil panen. Effective 
microorganisms (EM) mengandung spesies terpilih dari 
mikroorganisme utamanya yang bersifat fermentasi, yaitu 
bakteri asam laktat (Lactobacillus sp.), Jamur fermentasi 
(Saccharomyces sp), bakteri fotosintetik (Rhodopseudomonas 
sp.), dan Actinomycetes (Higa et al,. 1995). 

Bakteri Fotosintetik merupakan bakteri yang dapat 
mensintesis senyawa nitrogen, dan gula. Jamur fermentatif 
berfungsi untuk memfermentasi bahan organik menjadi 
senyawa-senyawa organik (dalam bentuk alkohol, gula, dan 
asam amino) yang siap diserap oleh perakaran tanaman. 
Bakteri asam laktat terutama golongan Lactobacillus sp. 
Berfungsi untuk memfermentasi bahan organik menjadi 
senyawa-senyawa asam laktat yang dapat diserap oleh 
tanaman. Actinomycetes berfungsi mengambil asam amino dan 
zat yang dihasilkan oleh jamur fermentatif dan mengubahnya 
menjadi antibiotik yang bersifat toksik terhadap patogen atau 
penyakit serta dapat melarutkan ion-ion fosfat dan ion-ion mikro 
lainnya. Streptomyces sp. Menghasilkan enzim steptomisin 
yang berguna bagi tanaman (Wididana et al,. 1996 dalam Fitria, 
2008).  

Manfaat EM4 pertanian dalam situs (EM4 Indonesia, 
2013) adalah sebagai berikut, yaitu: 

 Memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 
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 Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan 
produksi. 

 Memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah 
dengan cepat (Bokashi). 

 Menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. 

 Meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di 
dalam tanah. 

Berikut ini Tabel 2.2 yang menunjukkan dengan jelas 
komposisi yang terkandung dalam EM4 pertanian, 

 

Tabel 2.2. Komposisi dalam EM4 Pertanian 

Kandungan Jumlah/ Nilai 

- TPC 2,8 X 106 
- E. Coli 0 
- Salmonella 0 
- Yeast 1,95 X 103 
- Lactobacillus 3,0 X 105 
- Bakteri Pelarut Fosfat 3,4 X 105 
- Aktinomiset + 
- Bakteri Fotosintetik + 
- Nitrogen 0,68% 
- C Organik 1,88% 
- P2O2 136,75 ppm 
- Aluminium, Al ≤ 0,01 ppm 
- Calsium, Ca 3062,29 ppm 
- Copper, Cu 1,14 ppm 
- Iron, Fe 129,38 ppm 
- Magnesium, Mg 401,58 ppm 
- Mangan, Mn 4,00 ppm 
- Sodium, Na 145,68 ppm 
- Nickel, Ni ≤ 0,05 ppm 
- Zinc, Zn 1,39 ppm 
- Boron, B ≤ 0,0002 ppm 
- K2O 8403,70 ppm 
- Chlorida, Cl 2429,54 ppm 
- pH 3,73 
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Ket:  

 Lab. Fak. MIPA IPB Bogor, 2011 

 Lab. EMRO INC, JAPAN, 2007 
Sumber: EM4 Indonesia 2013 
 
 
2.8 Limbah Cair 

Limbah cair (liquid waste) dapat didefinisikan sebagai 
suatu limbah hasil kegiatan yang secara fisik berbentuk cair, 
kandungannya didominasi oleh air beserta bahan-bahan 
kontaminan lainnya atau didominasi oleh bahan cair lain (bukan 
air), seperti: minyak, oli bekas, residu senyawa-senyawa kimia 
dan sebagainya (Fitria, 2008). Menurutnya pula limbah cair 
merupakan suatu substrat yang komplek yang terdiri dari 
berbagai jenis bahan organik, baik yang dapat terurai secara 
biologi maupun tidak.  

 Limbah cair yang dihasilkan oleh industri perikanan 
bersumber dari berbagai proses utamanya proses pencucian. 
Menurut River et al. (1998) dalam Laraspedi (2004) jumlah debit 
air limbah pada umumnya berasal dari proses pengolahan dan 
pencucian. 

 
 

2.9 Karakteristik Limbah Cair Industri Perikanan 

Setiap operasi pengolahan ikan akan menghasilkan 
cairan dari pemotongan, pencucian dan pengolahan produk 
yang mengandung darah dan potongan-potongan kecil ikan dan 
kulit, isi perut, kondensat dari operasi pemasakan dan air 
pendingin dari kondensor Jenie (1993). Sedangakan dalam 
tulisan (Ibrahim dkk., 2009) dijelaskan bahwa limbah cair 
industri hasil perikanan mengandung bahan organik (protein dan 
lemak) yang tinggi, ditandai dengan BOD, TSS, dan TKN yang 
tinggi. 

 Menurut River et al,. (1998) menyatakan bahwa bagian 
terbesar kontribusi beban organik pada limbah perikanan 
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berasal dari industri pengalengan dengan beban COD 37,56 
kg/m3, disusul oleh industri pengolahan fillet ikan salmon yang 
menghasilkan beban limbah 1,46 kg COD/m3. Kemudian industri 
krustasea dengan beban COD yang kecil. Perbandingan beban 
organik yang disumbangkan oleh industri pengalengan, 
pemfiletan salmon dan krustasea adalah 74,3%, 21,6% dan 
4,1%. 

Beban Limbah cair dari berbagai industri pengolahan ikan 
pada Tabel 2.3. berikut: 

 
 

Tabel 2.3. Karakteristik limbah cair beberapa industri 
pengolahan ikan 

Jenis Industri 
NH3 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Pengolahan tuna beku ttd Ttd 7,5 52,7 

Pengalengan tuna dan 

sardine 
1,839 1,45 110,56 1620 

Penepungan 3,212 Ttd 1117,86 69600 

Pembekuan udang 4,392 0,139 61,42 375 

Ket: TKN: Total Kjedahl Nitrogen, TSS: Total Suspended Solids, 
ttd: tidak terdeteksi (Fauzi et al., 2003) dalam (Fitria, 
2008). 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Jurusan Keteknikan 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang. Analisa parameter penelitian (pH, C-organik, N.Total, 
P.Total, dan K.Total) dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah, 
Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2013 sampai 
dengan April 2013. 

 
 
3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan untuk proses pembuatan pupuk 
organik cair antara lain: 
1. Gelas ukur 50 ml: untuk mengukur volume cairan yang di 

campurkan. 
2. Botol plastik 1,5 liter: wadah untuk mencampur cairan limbah 

ikan dan cairan EM4. 
3. Corong: untuk mempermudah memasukkan cairan ke dalam 

botol. 
4. Saringan: memisahkan padatan dan cairan.  
 
 
3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan pupuk 
organik cair adalah sebagai berikut: 
1. Limbah cair : sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik 

cair
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2. EM4 (effective microorganisms): merupakan bioaktivator 
enzim untuk perombakan material organik pada proses 
fermentasi dalam pembuatan pupuk organik cair. 

 
 
3.3 Metode Penelitian 

 Pada penelitian “Pengaruh Penambahan EM4 (effective 
microorganisms) dalam Pembuatan Pupuk Organik Cair dari 
Limbah Cair Industri Perikanan” ini menggunakan metode 
Rancangan Acak Lengkap (RAL), meliputi 5 taraf dengan 3 
ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah taraf bioaktivator 
EM4 yaitu 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, dan 25 ml dari total 
pencampuran dengan  limbah cair industri perikanan sebanyak 
1 liter, hal ini diperjelas dalam Tabel 3.1. 
 
 
 
Tabel 3.1. Konsentrasi EM4  

Notasi 

Konsentrasi 

Limbah cair industri 

perikanan 

(Perlakuan) 

EM4 

Kontrol (P0) 1 L - 

P1 1 L 5 ml 

P2 1 L 10 ml 

P3 1 L 15 ml 

P4 1 L 20 ml 

P5 1 L 25 ml 

Ket: perlakuan ditandai dengan notasi (P0, P1, P2, P3, P4, P5) 
dengan konsentrasi EM4 yang berbeda dalam ml / 1 liter 
limbah cair industri perikanan. 
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 Model matematika yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 

Yij = μ + Gi + Σij 
Keterangan: 
Yij = Nilai pengamatan pada taraf ke-i (Konsentrasi pada 

ulangan ke-j) 
μ    = Nilai tengah umum 
Gi = Pengaruh taraf EM4 ke-i 
Σij = Pengaruh galat percobaan pada EM4 ke-j  

 
 
3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Pupuk Organik Cair 

 Pembuatan pupuk organik cair dilakukan dengan proses 
anaerob, dilakukan dalam botol air mineral volume 1,5 liter. 
Pupuk dengan kode P1 merupakan campuran limbah cair dan 
cairan EM4 dengan konsentrasi EM4 5 ml/ 1 liter Limbah cair. 
Pupuk dengan kode P2 merupakan campuran limbah cair dan 
cairan EM4 dengan konsentrasi EM4 10 ml/ 1 liter Limbah cair. 
Pupuk dengan kode P3 merupakan campuran limbah cair dan 
cairan EM4 dengan konsentrasi EM4 15 ml/ 1 liter Limbah cair. 
Pupuk dengan kode P4 merupakan campuran limbah cair dan 
cairan EM4 dengan konsentrasi EM4 20 ml/ 1 liter Limbah cair. 
Pupuk dengan kode P5 merupakan campuran limbah cair dan 
cairan EM4 dengan konsentrasi EM4 25 ml/ 1 liter Limbah cair. 
Masing-masing perlakuan dibiarkan dalam proses fermentasi 
selama 15 hari dalam keadaan tertutup. Selama proses 
fermentasi berlangsung, setiap hari dilakukan pengadukan 
untuk aerasi dan juga membebaskan gas yang diproduksi 
selama proses berlangsung. Setelah 15 hari dilakukan 
penyaringan untuk memisahkan padatan yang ada. Cairan yang 
dihasilkan kemudian dianalisa kandungan karbon organik, unsur 
N.Total, P.Total, dan K.Total, serta pH. Di bawah ini merupakan 
Gambar 3.1 yang menerangkan diagram alir dari proses 
pembuatan pupuk organik cair. 
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Limbah Cair Ikan 

(1 Liter) 

 

Konsentrasi EM4 (5 ml, 10 

ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml) 

 

MULAI 

Pencampuran (mixing) 

Analisa: 

pH, C-Organik,  

N.Total, P.Total, 

K.Total,  

SELESAI 

Fermentasi 

15 hari; suhu kamar; tanpa terkena sinar 

matahari langsung; keadaan anaerob 

Pupuk cair organik 

Penyaringan 

(pemisahan padatan dengan cairan) 

Pupuk organik cair 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Pupuk Organik Cair 
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3.5 Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati meliputi derajat keasaman (pH), 
karbon organik (C-organik), nitrogen total (N.Total), fosfor total 
(P.Total), dan kalium total (K.Total). Adapun penjelasan cara 
mendapatkan nilai dari masing-masing parameter tersebut 
adalah sebagai berikut: 
 
 
3.5.1 Kadar Keasaman (pH) 

 Nilai pH selama penguraian bahan organik diukur 
dengan menggunakan pH meter. pH meter yang akan 
digunakan dikalibrasi terlebih dahulu dengan cara mencelupkan 
elektroda ke dalam larutan buffer yang telah diketahui pH-nya. 
Kemudian elektroda tersebut dibilas dengan aquades dan 
dicelupkan kembali ke dalam aquades, skala pH meter diatur di 
angka 7. Selanjutnya elektroda dibilas dengan aquades dan 
dikeringkan dengan tisu. Setelah dikalibrasi, pH meter dapat 
digunakan untuk mengukur pH sampel dengan cara 
mencelupkan elektroda ke dalam 50 ml sampel yang dimasukan 
dalam erlenmeyer. 
 
 
3.5.2 Kadar Karbon Organik (C Organik) 

 Prinsip bahan organik yang mudah teroksidasi dalam 
tanah mereduksi Cr2O7

2+ yang berlebihan. Reaksi ini berjalan 
dengan energi yang dihasilkan dari pencampuran dua bagian 
H2SO4 pa (pekat) dengan satu bagian K2Cr2O7 N. Sisa Cr2O7 
dapat diketahui dari hasil titrasi dengan FeSO4 yang diketahui 
Normalitasnya. Feroin 0,025 M sebagai penunjuk titik akhir  
merah anggur.Material organik tanah merupakan sisa 
tumbuhan, hewan, dan organisme tanah, baik yang telah 
maupun yanng sedang mengalami dekomposisi. Material 
organik tanah yang tidak terdekomposisi menjadi humus yang 
berwarna coklat sampai hitam dan bersifat koloidal. Pengukuran 
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kandungan bahan organik tanah berdasarkan jumlah organik 
yang mudah teroksidasi dan mereduksi Cr2O7

2- yang diberikan 
secara berlebihan. Terjadi reaksi ini karena adanya panas yang 
dihasilkan oleh reaksi H2SO4 pekat dan K2Cr2O7. Keadaan ini 
menyebabkan Cr6+ direduksi oleh C-organik menjadi warna hijau 
dari Cr3+ (Suin, 2002). 

Pengukuran karbon organik menggunakan metode 
Walkey dan Black (pengoksidasian dengan kromat dan asam 
sulfat). Sampel sebanyak 1 ml ditambahkan dengan 10 ml 
K2Cr2O7 dan 5 ml H2SO4 pekat, kemudian dipanaskan di atas 
penangas air sampai semua sampel melarut. Sampel yang 
sudah larut diencerkan menjadi 100 ml dengan aquades. 
Larutan ini kemudian dipipet 10 ml ke dalam erlenmeyer dan 
ditetesi indikator feroin 3 tetes (feroin adalah campuran 
FeSO4.7H2O dan ortho pnenantrolin), selanjutnya dititrasi 
dengan larutan FeSO4 0,5 N sampai terjadi perubahan warna 
hijau menjadi coklat. 
 
Total C-organik (%) =  

(                   )                    

            
 

Keterangan : Me : N x V 
    N : normalitas 
    V : Volume 
 
 
3.5.3 Kadar Nitrogen Total (N.Total) 

 Nitrogen total dianalisis dengan menggunakan metode 
kjedhal, titrimetri. Metode Kjeldahl dikembangkan pada taun 
1883 oleh pembuat bir bernama Johann Kjeldahl. Makanan 
didigesti dengan asam kuat sehingga melepaskan nitrogen yang 
dapat ditentukan kadarnya dengan teknik titrasi yang sesuai. 
Jumlah protein yang ada kemudian dihitung dari kadar nitrogen 
dalam sampel. Sampel sebanyak 5 ml ditambahkan dengan 
H2SO4 pekat dengan katalis selenium mixture 
(Se+CuSO4+Na2SO4). Kemudian diestruksi sampai menjadi 
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jernih/ putih (semua N diubah menjadi (NH4)2SO4). Sampel 
didinginkan setelah itu didestilasi dengan menambahkan 20 ml 
NaOH 50% untuk melepaskan NH3yang ditampung dengan 
larutan asam borat 1%. Sampel yang telah didestilasi 
selanjutnya dititrasi dengan HCL encer (0,05N) dengan indikator 
Conway. 
 

N total (%) =  
                           

            
 

 
 
3.5.4 Kadar Fosfor Total (P.Total) 

 Penetapan fosfor total yaitu dengan cara timbang 
dengan teliti 0,5000 g contoh pupuk yang telah dihaluskan 
kedalam labu digestion/ labu Kjeldhal. Tambahkan 5 ml HNO3 
dan 0,5 ml HClO4, kocok-kocok dan biarkan semalam. 
Panaskan pada block digestor mulai dengan suhu 1000C, 
setelah uap kuning habis  suhu dinaikan hingga 2000C. 
destruksi diakhiri bila sudah keluar uap putih dan cairan dalam 
labu tersisa 0,5 ml. Dinginkan dan encerkan dengan H2O dan 
Volume ditepatkan menjadi 50 ml, kocok hingga homogen, 
biarkan semalam atau disaring dengan kertas saring W-41 agar 
didapat ekstrak jernih (ekstrak A). 
 Pipet 1 ml ekstrak A ke dalam tabung kimia volume 20 
ml, tambahkan 9 ml air bebas ion (dapat menggunakan dilutor), 
kocok dengan vortex mixer sampai homogen. Ekstrak ini adalah 
hasil pengenceran 10x (ekstrak B). 
 Pipet 1 ml ekstrak B ke dalam tabung kimia volume 20 
ml (dipipet sebelum pengukuran K dan Na), begitupun masing-
masing deret standar P. Tambahkan masing-masing 9 ml 
pereaksi pembangkit warna ke dalam setiap contoh dan deret 
standar, kocok dengan vortex mixer sampai homogen. Biarkan 
15-25 menit, lalu diukur dengan spektrophotometer pada 
panjang gelombang 693 nm dan dicatat nilai absorbansinya. 
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Kadar P (%) = ppm kerva x ml ekstrak 1000ml-1 x 100mg contoh-

1 x fp x 31/95 x fk 
 
 
Keterangan : 
ppm kurva= kadar contoh yang didapat dari kurva regresi 

hubungan antara kadar deret standar dengan 
pembacaanya setelah dikurangi blanko. 

fp              = faktor pengenceran (bila ada) 
fk              = faktor koreksi kadar air = 100/(100 - % kadar air) 
100           = faktor konversi ke % 
31             = bobot atom P 
95             = bobot molekul PO4 
 
 
3.5.5 Kadar Kalium Total (K.Total) 

 Penetapan kalium total yaitu dengan cara timbang 
dengan teliti 0,5000 g contoh pupuk yang telah dihaluskan 
kedalam labu digestion/ labu Kjeldhal. Tambahkan 5 ml HNO3 
dan 0,5 ml HClO4, kocok-kocok dan biarkan semalam. 
Panaskan pada block digestor mulai dengan suhu 1000C, 
setelah uap kuning habis  suhu dinaikan hingga 2000C. 
destruksi diakhiri bila sudah keluar uap putih dan cairan dalam 
labu tersisa 0,5 ml. Dinginkan dan encerkan dengan H2O dan 
Volume ditepatkan menjadi 50 ml, kocok hingga homogen, 
biarkan semalam atau disaring dengan kertas saring W-41 agar 
didapat ekstrak jernih (ekstrak A). 
 Pipet 1 ml ekstrak A ke dalam tabung kimia volume 20 
ml, tambahkan 9 ml air bebas ion (dapat menggunakan dilutor), 
kocok dengan vortex mixer sampai homogen. Ekstrak ini adalah 
hasil pengenceran 10x (ekstrak B). Ukur K dalam ekstrak B 
menggunakan flamefotometer atau SSA dengan deret standar 
campuran 1 sebagai pembanding, dicatat emisi/ absorbansi baik 
standar maupun contoh. 
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Kadar K (%) = ppm kurva x ml ekstrak 1000ml-1 x 100mg contoh-

1 x fp x fk 
 
Keterangan : 
ppm kurva= kadar contoh yang didapat dari kurva regresi 

hubungan antara kadar deret standar dengan 
pembacaanya setelah dikurangi blanko. 

fp              = faktor pengenceran (bila ada) 
fk              = faktor koreksi kadar air = 100/(100 - % kadar air) 
100           = faktor konversi ke % 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kadar Keasaman (pH) Pupuk Organik Cair 

pH merupakan salah satu parameter yang dipengaruhi 
oleh salah satu unsur dalam penelitian ini. Penambahan bahan 
organik dan inokulum bakteri berupa cairan EM4 ke dalam 
limbah cair industri perikanan ini berhasil merombak unsur-
unsur organik dan menghasilkan asam organik. Penambahan 
konsentrasi cairan EM4 ke dalam limbah cair industri perikanan 
untuk menjadi pupuk organik cair melebihi 25ml/ liter air limbah 
industri perikanan, dikhawatirkan dapat menurunkan nilai pH 
pupuk organik cair yang dihasilkan. 

Analisa sidik ragam dengan selang kepercayaan 95%  
menunjukkan adanya pengaruh berbeda nyata terhadap nilai 
pH, bahkan hingga selang kepercayaan 99% yang menunjukkan 
pengaruh berbeda sangat nyata dari nilai pH yang dihasilkan, 
hal tersebut dibuktikan dengan analisa sidik ragam yang 
diperoleh nilai Fhitung (100,92) lebih besar dari Ftabel (8,75) dapat 
dilihat pada Lampiran 2. Pada analisis uji BNT terhadap nilai pH 
menunjukkan adanya perbedaan pada beberapa perlakuan, 
perbedaan ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Analisis Uji BNT Terhadap Nilai pH 

 Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P5 (EM4 25ml/ liter) 5,4 a 

P4 (EM4 20ml/ liter) 5,5 a 

P3 (EM4 15ml/ liter) 5,6 a 

P2 (EM4 10ml/ liter) 6,1 b 

P1 (EM4 5ml/ liter) 6,5 c 

Kontrol (tanpa EM4) 6,5 c 

BNT 5% 0,16979 

Ket : Bilangan rataan yang didampingi oleh huruf 
yang sama menunjukkan      tidak berbeda 
nyata pada p 0,05. 
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Tabel 4.1 menunjukkan hasil analisis uji BNT terhadap 
nilai pH yang terlihat adanya perbedaan pada beberapa 
perlakuan. Pada perlakuan kelima (P5) tidak berbeda dengan 
P4, disebabkan penambahan konsentrasi EM4 dalam jumlah 
sedikit (5 ml/ liter) sehingga tidak nampak perbedaannya. Sama 
halnya dengan perlakuan sebelumnya, P4 tidak berbeda nyata 
dengan P3, sedangkan pada perlakuan ketiga (P3) terlihat ada 
perbedaan dengan perlakuan kedua (P2), hal ini terjadi diduga 
pada P3 penambahan konsentrasi menyebabkan 
perkembangan mikroorganisme perombak lebih banyak dan 
menghasilkan asam-asam organik sehingga pH yg dihasilkan 
lebih asam. Hal yang yang sama terlihat pada perlakuan kedua 
P2 dengan P1. 

Pada perlakuan pertama (P1) tidak terliaht perbedaan 
dengan kontrol (P0), hal ini disebabkan karena penambahan 
konsentrasi EM4 dalam jumlah sedikit (5 ml/ liter) tidak 
berdampak signifikan terhadap perombakan bahan organik 
menjadi asam-asam organik. 

Menurunnya nilai pH di setiap perlakuan disebabkan 
oleh aktifitas mikroorganisme dalam penguraian bahan organik, 
yang menghasilkan asam-asam organik yang berpengaruh 
terhadap pH pupuk organik cair tersebut. semakin tinggi 
kandungan C-organik dalam pupuk organik cair maka semakin 
rendah nilai pH (asam), namun tidak jauh berbeda pada tiap 
perlakuan. 

Gambar 4.1 menunjukan bahwa rata-rata nilai pH yang 
paling rendah terdapat pada perlakuan kelima (P5) yaitu 5,4 
sedangkan rata-rata nilai pH tertinggi terdapat pada perlakuan 
pertama (P1) yaitu 6,5. Pada penelitian ini perlakuan ke-0 (P0) 
merupakan kontrol yang mempunyai komposisi 100% limbah 
cair industri perikanan tanpa adanya penambahan konsentrasi 
EM4. Jika dibandingkan dengan nilai pH pupuk organik cair 
standar Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011 kisaran 4,0-
8,0 maka nilai pH pada pupuk organik cair limbah industri 
perikanan yang dihasilkan pada perlakuan pertama (P1) telah 
masuk dalam kisaran standar pH pupuk organik cair standar 
Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011. 
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Gambar 4.1 Grafik Nilai Rata-Rata pH pada Berbagai Perlakuan  

Kadar pH 6,5 dari pupuk yang dihasilkan termasuk 
dalam katagori netral, dan secara teknis masuk dalam standar 
yang ditetapkan, tetapi akan lebih baik bila pH yang dihasilkan 
bisa mencapai 7 atau netral. Penurunan nilai pH pada pupuk 
organik cair yang dihasilkan ini disebabkan oleh C-organik yang 
terurai di dalamnya menjadi asam-asam organik. Penguraian 
bahan organik karena adanya aktivitas bakteri seperti bakteri 
asam laktat, yang menghasilkan asam organik seperti asam 
laktat, asam asetat. Asam-asam organik ini berasal dari 
penguraian karbohidrat, protein dan lemak (Suriawiria. 2003). 

Kadar pH 6,5 dari pupuk organik cair yang dihasilkan ini 
terbilang lebih baik dan lebih mendekati netral dibandingkan 
dengan penelitian Fitria (2008) yang “Pembuatan Pupuk 
Organik Cair dari Limbah Cair Industri Perikanan Menggunakan 
Asam Asetat dan Em4 (Effective Microorganisme 4)”, pH dari 
komposisi terbaik pupuk organik cair yang dihasilkan adalah 5,3.  
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4.2 Kandungan Total C-Organik Pupuk Organik Cair 

Total C-organik dalam pupuk organik cair dipengaruhi 
oleh metode penguraian bahan organik (fermentasi), kualitas 
bahan organik (air cucian ikan dan potongan daging ikan) dan 
aktifitas mikroorganisme (bakteri Lactobacillus sp) yang terlibat 
dalam penguraian bahan organik (Fitria, 2008). Khususnya 
aktifitas mikroorganisme, dalam hal ini nilai C-organik didapat 
dari proses perombakan material organik dalam cairan EM4 
yang dilakukan oleh Lactobacillus sp yang ditambahkan pada 
limbah cair indutri perikanan. Penambahan inokulum bakteri 
dalam EM4 diharapkan dapat merombak kandungan C-organik 
dari pupuk organik cair yang dihasilkan.  

Analisa sidik ragam dengan selang kepercayaan 95%  
menunjukkan adanya pengaruh berbeda nyata terhadap 
persentase C-organik, bahkan hingga selang kepercayaan 99% 
yang menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata dari 
persentase C-organik yang dihasilkan, hal tersebut dibuktikan 
dengan analisa sidik ragam yang diperoleh nilai Fhitung (421,68) 
lebih besar dari Ftabel (8,75) dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada 
analisis uji BNT terhadap nilai C-organik menunjukkan tidak 
adanya perbedaan nyata pada perlakuan yang satu dengan 
yang lain 

 Pada perlakuan P1 tidak berbeda dengan P2, 
disebabkan penambahan konsentrasi EM4 dalam jumlah sedikit 
(5 ml/ liter) sehingga tidak nampak perbedaannya. Sama halnya 
dengan perlakuan sebelumnya, P2 tidak berbeda nyata dengan 
P3, sedangkan pada perlakuan ketiga (P3) tidak terlihat ada 
perbedaan dengan perlakuan keempat (P4). Tidak adanya 
perbedaan juga ditemukan pada P4 dengan P5, hal ini terjadi 
diduga pada kondisi tersebut perkembangan mikroorganisme 
perombak relatif sama. Mikroorganisme selain merombak bahan 
organik menjadi lebih sederhana, juga menggunakan bahan 
organik untuk aktivitas metabolisme hidupnya (Notohadiprawiro, 
1999), sehingga tidak ada perbedaan nyata di setiap perlakuan.  
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Gambar 4.2 Grafik Nilai Rata-Rata C-Organik (%) pada 
Berbagai Perlakuan 
 
 

Gambar 4.2 menunjukan bahwa rata-rata persentase 
kandungan C-organik yang paling rendah terdapat pada 
perlakuan pertama hingga keempat (P1, P2, P3, P4) yaitu 
0,017% sedangkan persentase kandungan C-organik tertinggi 
terdapat pada perlakuan kelima (P5) yaitu 0,055%. Pada 
penelitian ini perlakuan ke-0 (P0) merupakan kontrol yang 
mempunyai komposisi 100% limbah cair industri perikanan 
tanpa adanya penambahan komposisi EM4. Jika dibandingkan 
dengan persentase kandungan C-organik pupuk organik cair 
standar Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011 yaitu 4,5%, 
maka persentase kandungan C-organik pada pupuk organik cair 
limbah industri perikanan yang dihasilkan pada perlakuan 
kelima (P5) masih lebih rendah dari pada kandungan C-organik 
pupuk organik cair standar Permentan 
NO.70/Permentan/SR.140/2011. 
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Lebih rendahnya hasil yang didapat dari pupuk organik 
cair penelitian ini dibandingkan dengan pupuk organik cair 
standar Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011, 
disebabkan sumber bahan organik yaitu limbah cair industri 
perikanan memiliki kandungan C-organik yang terlalu rendah 
hanya 0,029% dari 100 ml sampel, sehingga walaupun dengan 
penambahan konsentrasi EM4 25 ml/ liter, belum cukup mampu 
mencapai batas minimum standar Permentan 
NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

Persentase kandungan C-organik tertinggi dari pupuk 
organik cair yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 0,055%, 
lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Fitria (2008) yang 
berjudul “Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Limbah Cair 
Industri Perikanan Menggunakan Asam Asetat dan Em4 
(Effective Microorganisme 4)”, C-organik dari komposisi terbaik 
pupuk organik cair yang dihasilkan adalah 0,962%. 

 
 

4.3 Kandungan Nitrogen Total (N.Total) Pupuk Organik Cair 

Dalam air limbah nitrogen total terdapat sebagai nitrogen 
organik dan nitrogen anorganik. Nitrogen merupakan unsur 
penyusun yang penting dalam sintesa protein. Sebagian besar 
dari nitrogen total dalam air dapat terikat sebagai nitrogen 
organik, yaitu dalam bahan-bahan berprotein. Senyawa-
senyawa nitrogen terdapat dalam bentuk terlarut atau sebagai 
bahan tersuspensi (Fitria, 2008). 

Analisa sidik ragam dengan selang kepercayaan 95%  
menunjukkan  adanya pengaruh berbeda nyata terhadap kadar 
N.total yang dihasilkan, bahkan hingga selang kepercayaan 
99% yang menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata dari 
persentase N.total yang dihasilkan, hal tersebut dibuktikan 
dengan analisa sidik ragam yang diperoleh nilai Fhitung (2413,92) 
lebih  besar  dari Ftabel (8,75) dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Pada analisis uji BNT terhadap nilai nitrogen total (N.total) 
menunjukkan adanya beberapa perbedaan,  hal ini dapat dilihat 
pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Analisis Uji BNT Terhadap Nilai Nitrogen Total  

 Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P5 (EM4 25ml/ liter) 0,0037 % a 

P1 (EM4 5ml/ liter) 0,0041 % b 

P2 (EM4 10ml/ liter) 0,0041 % b 

P3 (EM4 15ml/ liter) 0,0042 % b 

P4 (EM4 20ml/ liter) 0,0043 % b 

Kontrol (tanpa EM4) 0,0110 % c 

BNT 5% 0,00020 

Ket : Bilangan rataan yang didampingi oleh huruf 
yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada p 0,05. 

 
 
Tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis uji BNT terhadap 

nilai N.total yang terlihat adanya perbedaan pada beberapa 
perlakuan. Pada perlakuan kelima P5 berbeda dengan P1, 
disebabkan penambahan konsentrasi EM4 dalam jumlah 
banyak (20 ml/ liter), menambah inokulum bakteri perombak 
sehingga membutuhkan nitrogen lebih banyak untuk 
metabolisme hidupnya. Pada perlakuan pertama (P1) tidak 
berbeda nyata dengan P2, sama halnya dengan perlakuan 
sebelumnya pada perlakuan kedua (P2) tidak terlihat ada 
perbedaan dengan perlakuan ketiga (P3). Tidak adanya 
perbedaan juga ditemukan pada P3 dengan P4, hal ini terjadi 
diduga pada kondisi tersebut perkembangan mikroorganisme 
perombak relatif sama. Mikroorganisme selain merombak bahan 
organik menjadi lebih sederhana, juga menggunakan bahan 
organik untuk aktivitas metabolisme hidupnya (Notohadiprawiro, 
1999), sehingga tidak ada perbedaan nyata di setiap perlakuan.  

Perbedaan terlihat pada perlakuan keempat P4 dengan 
Kontrol, hal ini disebabkan penambahan konsentrasi EM4 dalam 
jumlah banyak (20 ml/ liter), menambah inokulum bakteri 
perombak sehingga membutuhkan nitrogen lebih banyak untuk 
metabolisme hidupnya 
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Gambar 4.3 Grafik Nilai Rata-Rata N Total (%) pada Berbagai 
Perlakuan 
 
 

Gambar 4.3 menunjukan bahwa rata-rata persentase 
kandungan N.total pada pupuk organik cair dari limbah cair 
industri perikanan yang dihasilkan tidak jauh berbeda pada tiap 
perlakuan. Persentase kandungan N.total yang paling rendah 
terdapat pada perlakuan kelima (P5) yaitu 0,0037% . 
Sedangkan persentase kandungan N.total tertinggi terdapat 
pada perlakuan keempat (P4) yaitu 0,0043%. Pada penelitian ini 
perlakuan ke-0 (P0) merupakan kontrol yang mempunyai 
komposisi 100% limbah cair industri perikanan tanpa adanya 
penambahan komposisi EM4. Jika dibandingkan dengan 
persentase kandungan N.total pupuk organik cair standar 
Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011 yaitu 4-6%, maka 
persentase kandungan N.total pada pupuk organik cair limbah 
industri perikanan yang dihasilkan pada perlakuan kelima (P5) 
masih lebih rendah dari pada kandungan N.total pupuk organik 
cair standar Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011. 
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Lebih rendahnya hasil yang didapat dari pupuk organik 
cair penelitian ini dibandingkan dengan pupuk organik cair 
standar Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011, 
disebabkan sumber bahan organik yaitu limbah cair industri 
perikanan memiliki kandungan N yang terlalu rendah hanya 
0,011% dari 100 ml sampel, sehingga walaupun dengan 
penambahan konsentrasi EM4 25 ml/ liter, belum cukup mampu 
mencapai batas minimum standar Permentan 
NO.70/Permentan/SR.140/2011. 
 Persentase kandungan N.total tertinggi dari pupuk 
organik cair yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 0,0043%, 
lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Fitria (2008) yang 
berjudul “Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Limbah Cair 
Industri Perikanan Menggunakan Asam Asetat dan Em4 
(Effective Microorganisme 4)”, dari hasil penelitian tersebut 
persentase kandungan nitrogen (N) dari komposisi terbaik 
pupuk organik cair yang dihasilkan tersebut adalah 0,106%. 
 
 
4.4 Kandungan Fosfor Total (P.Total) Pupuk Organik Cair 

Fosfor (P) termasuk unsur hara makro esensial yang 
sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, namun 
kandungannya di dalam tanah lebih rendah dibanding nitrogen 
(N), kalium (K), dan kalsium (Ca). Fosfor sebagian besar 
berasal dari pelapukan batuan mineral alami, sisanya berasal 
dari pelapukan bahan organik. Sebagian besar fosfor yang 
mudah larut diambil oleh mikroorganisme tanah untuk 
pertumbuhan. Fosfor ini akhirnya diubah menjadi humus 
(Novizan, 2005) dalam (Mastura, 2008). 

Analisa sidik ragam dengan selang kepercayaan 95%  
menunjukkan adanya pengaruh berbeda nyata terhadap 
persentase P.total, bahkan hingga selang kepercayaan 99% 
yang menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata dari 
persentase P.total yang dihasilkan, hal tersebut dibuktikan 
dengan analisa sidik ragam yang diperoleh nilai Fhitung (496,64) 
lebih besar dari Ftabel (8,75) dapat dilihat pada Lampiran 5. Pada 
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analisis uji BNT terhadap nilai fosfor total (P.total) menunjukkan 
adanya perbedaan,  perbedaan ini dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
 

Tabel 4.3 Analisis Uji BNT Terhadap Nilai Fosfor Total (P.Total) 

 Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P1 (EM4 5ml/ liter) 0,0002 % a 

P2 (EM4 10ml/ liter) 0,0003 % a 

P3 (EM4 15ml/ liter) 0,0003 % a 

P4 (EM4 20ml/ liter) 0,0004 % a 

P5 (EM4 25ml/ liter) 0,0008 % b 

Kontrol (tanpa EM4) 0,0020 % c 

BNT 5% 0,00011 

Ket : Bilangan rataan yang didampingi oleh huruf 
yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada p 0,05. 

 
 
Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis uji BNT terhadap 

nilai P.total yang terlihat adanya perbedaan pada beberapa 
perlakuan. Pada perlakuan P1 tidak berbeda dengan P2, 
disebabkan penambahan konsentrasi EM4 dalam jumlah sedikit 
(5 ml/ liter) sehingga tidak nampak perbedaannya. Sama halnya 
dengan perlakuan sebelumnya, P2 tidak berbeda nyata dengan 
P3, sedangkan pada perlakuan ketiga (P3) tidak terlihat ada 
perbedaan dengan perlakuan keempat (P4), hal ini terjadi 
diduga pada kondisi tersebut perkembangan mikroorganisme 
perombak relatif sama. Mikroorganisme selain merombak bahan 
organik menjadi lebih sederhana, juga menggunakan bahan 
organik untuk aktivitas metabolisme hidupnya (Notohadiprawiro, 
1999), sehingga tidak ada perbedaan nyata pada perlakuan 
tersebut.  

Perbedaan terlihat pada perlakuan keempat P4 dengan 
P5, perbedaan nyata juga terlihat pada perlakuan kelima (P5) 
dengan kontrol. Kandungan fosfor pada kontrol terhitung 
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0,0020% sedangkan pada P5 kandungan fosfor terhitung 
0,0008 hal ini disebabkan penambahan konsentrasi EM 4 dalam 
jumlah banyak (25 ml/ liter). Penambah inokulum bakteri 
perombak pada perlakuan tersebut, membutuhkan fosfor (P) 
lebih banyak untuk metabolisme hidupnya. 

 
 

 
Gambar 4.4 Grafik Nilai Rata-Rata P Total (%) pada Berbagai 
Perlakuan 
 
 

Gambar 4.4 menunjukan bahwa rata-rata persentase 
kandungan P.total pada pupuk organik cair dari limbah industri 
perikanan yang dihasilkan paling rendah terdapat pada 
perlakuan pertama (P1) yaitu 0,0002%. Sedangkan kandungan 
P.total yang paling tinggi terdapat pada perlakuan kelima (P5) 
yaitu 0,0008%. Pada penelitian ini  perlakuan ke-0 (P0) 
merupakan kontrol yang mempunyai komposisi 100% limbah 
cair industri perikanan tanpa adanya penambahan komposisi 
EM4. Jika dibandingkan dengan persentase kandungan P 
pupuk organik cair standar Permentan 
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NO.70/Permentan/SR.140/2011 yaitu 4-6%, maka persentase 
kandungan P.total pada pupuk organik cair limbah industri 
perikanan yang dihasilkan pada perlakuan kelima (P5) masih 
lebih rendah dari pada kandungan P pupuk organik cair standar 
Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

Lebih rendahnya hasil yang didapat dari pupuk organik 
cair penelitian ini dibandingkan dengan pupuk organik cair 
standar Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011, 
disebabkan sumber bahan organik yaitu limbah cair industri 
perikanan memiliki kandungan P.total yang terlalu rendah hanya 
0,002% dari 100 ml sampel, sehingga walaupun dengan 
penambahan konsentrasi EM4 25 ml / liter, belum cukup mampu 
mencapai batas minimum standar Permentan 
NO.70/Permentan/SR.140/2011. 
 Persentase kandungan P.total tertinggi dari pupuk 
organik cair yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 0,0008%, 
lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Fitria (2008) yang 
berjudul “Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Limbah Cair 
Industri Perikanan Menggunakan Asam Asetat dan Em4 
(Effective Microorganisme 4)”, sedangkan persentase 
kandungan fosfor (P) dari komposisi terbaik pupuk organik cair 
yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah 0,065%. 
 
 
4.5 Kandungan Kalium Total (K.Total) Pupuk Organik Cair 

Analisa sidik ragam dengan selang kepercayaan 95%  
menunjukkan adanya pengaruh berbeda nyata terhadap 
persentase K, bahkan hingga selang kepercayaan 99% yang 
menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata dari persentase K 
yang dihasilkan, hal tersebut dibuktikan dengan analisa sidik 
ragam yang diperoleh nilai Fhitung (660,59) lebih besar dari Ftabel 

(8,75) dapat dilihat pada Lampiran 6. Pada analisis uji BNT 
terhadap nilai kalium total (K.total) menunjukkan adanya 
perbedaan,  perbedaan ini dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Analisis Uji BNT terhadap Nilai Kalium Total (K.Total) 

 Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P1 (EM4 5ml/ liter) 0,0000 % a 

P2 (EM4 10ml/ liter) 0,0000 % a 

P3 (EM4 15ml/ liter) 0,0002 % b 

P4 (EM4 20ml/ liter) 0,0020 % c 

Kontrol (tanpa EM4) 0,0021 % c 

P5 (EM4 25ml/ liter) 0,0032 % d 

BNT 5% 0,00018 

Ket : Bilangan rataan yang didampingi oleh huruf 
yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada p 0,05. 

 
 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis uji BNT terhadap 
nilai kalium total (K.total) terlihat adanya perbedaan pada 
beberapa perlakuan. Pada perlakuan pertama (P1) tidak 
berbeda dengan P2, karena penambahan cairan EM4 (5 ml/ 
liter) tidak mempengaruhi penambahan kandungan K.  

Pada perlakuan ketiga (P3) terlihat ada perbedaan 
dengan P2. Pada perlakuan keempat (P4) terdapat perbedaan 
dengan perlakuan ke tiga (P3), perbedaan juga terlihat pada 
kontrol dengan P4, hal ini disebabkan penambahan cairan EM4 
berdampak pada aktivitas mikroorganisme dalam merombak 
kalium (Notohadiprawiro, 1999). Pada P5 terdapat perbedaan 
dengan P4, P3, P2, P1, dan kontrol. Penambahan konsentrasi 
EM4, 25 ml/ liter pada P5 mengakibatkan kenaikan kandungan 
K yang dihasilkan yaitu 0,0032%, lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan yang lain. 

Gambar 4.5 menunjukan bahwa rata-rata persentase 
kandungan K.total yang paling rendah terdapat pada perlakuan 
pertama (P1) dan kedua (P2) yaitu tak terukur. Sedangkan 
presentase yang paling tinggi terdapat pada perlakuan kelima 
(P5) yaitu 0,0032%. Pada penelitian ini perlakuan ke-0 (P0) 



 
43 

 

 
 

merupakan kontrol yang mempunyai komposisi 100% limbah 
cair industri perikanan tanpa adanya penambahan konsentrasi 
EM4. Jika dibandingkan dengan persentase kandungan K 
pupuk organik cair standar Permentan 
NO.70/Permentan/SR.140/2011 yaitu 4-6%, maka persentase 
kandungan K.total pada pupuk organik cair limbah industri 
perikanan yang dihasilkan pada perlakuan kelima (P5) masih 
lebih rendah daripada kandungan K pupuk organik cair standar 
Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

 
 

 
Gambar 4.5 Grafik Nilai Rata-Rata K.Total (%) pada Berbagai 
Perlakuan 

 
 
Lebih rendahnya hasil yang didapat dari pupuk organik 

cair penelitian ini dibandingkan dengan pupuk organik cair 
standar Permentan NO.70/Permentan/SR.140/2011, 
disebabkan sumber bahan organik yaitu limbah cair industri 
perikanan memiliki kandungan K.total yang terlalu rendah hanya 
0,002% dari 100 ml sampel, sehingga walaupun dengan 
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penambahan konsentrasi EM4, 25 ml/ liter, belum cukup mampu 
mencapai batas minimum standar pupuk organik cair peraturan 
menteri pertanian NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

Persentase kandungan K.total tertinggi dari pupuk 
organik cair yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 0,0032%, 
lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Yulya (2008) yang 
berjudul “Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Limbah Cair 
Industri Perikanan Menggunakan Asam Asetat dan Em4 
(Effective Microorganisme 4)”, pada penelitian tersebut 
didapatkan persentase kandungan kalium (K) dari komposisi 
terbaik pupuk organik cair yang dihasilkan tersebut adalah 
0,055%. 

 
 

4. 6 Perbandingan Hasil Uji Keseluruhan Parameter Standar 
Pupuk Organik Cair Peraturan Menteri Pertanian 
NO.70/Permentan/SR.140/2011 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 
rata-rata pengujian yang dihasilkan oleh perlakuan kelima (P5) 
dengan penambahan konsentrasi EM4, 25 ml/ liter limbah cair 
industri perikanan, mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi 
dari pada P0 (sebagai kontrol yakni, 100% limbah cair industri 
perikanan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan komposisi 
bahan yang di campurkan sehingga mempengaruhi kandungan 
nutrisi organik di dalamnya. Penambahan cairan EM4 berfungsi 
sebagai bioaktivator yang mampu merombak senyawa organik 
dan kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dalam limbah 
cair industri perikanan menjadi lebih sederhana. Hasil pengujian 
keseluruhan parameter yang telah dilakukan dapat dilihat pada 
Tabel 4.5. 

Jika dibandingkan dengan pupuk organik standar 
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 
NO.70/Permentan/SR.140/2011, pupuk organik cair dari limbah 
cair indusri perikanan yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki 
mutu di bawah standar. Mutu yang rendah ini disebabkan 
karena kualitas bahan yang di dapat yaitu limbah industri 
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perikanan minim kandungan bahan organik dan kandungan 
nitrogen sebagai sumber makanan mikroorganisme perombak 
nutrisi, di sisi lain perlu adanya peningkatan dan optimalisasi 
kualitas bahan tambahan (EM4) yang digunakan, dan proses 
pembuatan pupuk organik cair dari limbah cair industri 
perikanan. 

 
 

Tabel 4.5. Perbandingan Hasil Uji Keseluruhan Parameter 
dengan Standar Pupuk Organik Cair Peraturan 
Menteri Pertanian NO.70/Permentan/SR.140/2011 

 

Notasi 
Parameter 

pH C-organik N.Total P.Total K.Total 

Kontrol 6,5 0,029 0,0110 0,0020 0,0020 
P1 6,5 0,017 0,0041 0,0002 t u 
P2 6,1 0,017 0,0041 0,0002 t u 
P3 5,6 0,017 0,0042 0,0003 0,0002 
P4 5,5 0,017 0,0043 0,0004 0,0021 
P5 5,4 0,055 0,0037 0,0008 0,0032 

Standar 4,0-9,0 6% 3-6% 3-6% 3-6% 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarka hasil penelitian yang membahas tentang 
pengaruh penambahan EM4 (effective microorganisms) 
terhadap mutu pupuk organik cair yang berbahan baku limbah 
cair industri perikanan, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Penambahan EM4 (effective microorganisms) mampu 

mempengaruhi parameter yang diujikan. Penambahan EM4 
(effective microorganisms) ini dapat meningkatkan 
kandungan C-organik dan kalium total pada pupuk organik 
cair dari limbah cair industri perikanan tersebut. 
Penambahan EM4 (effective microorganisms) juga mampu 
menurunkan parameter lain yaitu Nitrogen total dan fosfor 
total, karena digunakan mikroorganisme untuk merombak 
material organik di dalam pupuk organik cair tersebut. 

2. Berdasarkan parameter yang diamati, maka perlakuan 
terbaik terdapat pada pupuk organik cair yang mempunyai 
konsentrasi EM4 (effective microorganisms) 25 ml/ liter 
dengan mempertimbangkan peningkatan kandungan C-
organik, fosfor total, dan kalium total. 

3. Pupuk organik cair dari limbah cair industri perikanan yang 
dihasilkan ini memiliki nilai pH dan kandungan C-organik, 
nitrogen total, fosfor total, dan kalium total lebih rendah 
dibandingkan dengan pupuk organik cair standar peraturan 
menteri pertanian NO.70/Permentan/SR.140/2011. 

 
 
5. 2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk 
penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor lain 

yaitu lama fermentasi untuk merombak material organik 
dalam pupuk organik cair.
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2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan bahan limbah 
cair industri perikanan dari perusahaan lain, sehingga dapat 
digunakan sebagai pembanding untuk penelitian lain 
kedepannya. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan pengujian pada 
tanaman langsung, agar mengetahui dampak langsung 
pupuk organik cair ini. 
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Lampiran 1. Hasil Uji Laboratorium 
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Lampiran 2 Perhitungan Sidik Ragam Nilai pH 

Notasi Ulangan Σ 
(I,II,III) 

Σ2 X X2 I2 II2 III2 
I II III 

Kontrol 6,5 6,5 6,5 19,5 380,25 6,5 42,25 42,25 42,25 42,25 
P1 6,5 6,5 6,4 19,4 376,36 6,5 41,82 42,25 42,25 40,96 
P2 6,0 6,0 6,2 18,2 331,24 6,1 36,80 36,00 36,00 38,44 
P3 5,6 5,7 5,6 16,9 285,61 5,6 31,73 31,36 32,49 31,36 
P4 5,4 5,4 5,6 16,4 268,96 5,5 29,88 29,16 29,16 31,36 
P5 5,3 5,4 5,5 16,2 262,44 5,4 29,16 28,09 29,16 30,25 

   Σ 106,6 1904,86 35,5 211,65 209,11 211,31 214,62 

   
Σ2 

11363,6 
  Σ 

(I2,II2,III2) 
635,04 

 
1. Hitung Faktor Koreksi 
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2. Hitung Jumlah Kuadrat Total 

     ∑

 

   

∑

 

   

           (          )      

    (                                           )           

                                 

 

3. Hitung Jumlah Kuadrat Perlakuan       

     ∑

 

   

  
 

 
       

   (  )                          

 

 

4. Hitung Jumlah Kuadrat Galat 
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FK = 631,31 (Faktor Koreksi) 
JKT = 3,73 (Jumlah Kuadrat Total) 
JKP = 3,64 (Jumlah kuadrat Perlakuan) 
JKG = 0,087 (Jumlah Kuadrat Galat) 

 
ANOVA 

Keragaman db 
Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F Hitung 
F Tabel 

1% 5% 

SS Total 17 3,731 0,219    
SS P 5 3,644 0,729 100,92** 8,75 4,39 

SS Error 12 0,0087 0,007    

 
BNT = (tα, df error) x √(2 MS error/ r) 
 = (2,447) x (0,0693) = 0,169 (Nilain BNT digunakan sebagai acuan penetapan notasi) 
 
Tabel Uji BNT 

Perlakuan Rata-Rata Selisih Notasi 

P5 (EM4 25ml/ liter) 5,4  a 
P4 (EM4 20ml/ liter) 5,5 0,1000 a 
P3 (EM4 15ml/ liter) 5,6 0,1000 a 
P2 (EM4 10ml/ liter) 6,1 0,5000 b 
P1 (EM4 5ml/ liter) 6,5 0,4000 c 

Kontrol (tanpa EM4) 6,5 0,0000 c 
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Lampiran 3 Perhitungan Sidik Ragam Nilai C-Organik 

Notasi Ulangan Σ 
(I,II,III) 

Σ2 X X2 I2 II2 III2 
I II III 

Kontrol 0,029 0,029 0,029 0,087 0,0076 0,029 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 
P1 0,017 0,016 0,018 0,051 0,0026 0,017 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
P2 0,017 0,017 0,017 0,051 0,0026 0,017 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
P3 0,017 0,017 0,017 0,051 0,0026 0,017 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
P4 0,017 0,017 0,017 0,051 0,0026 0,017 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
P5 0,052 0,055 0,058 0,165 0,0272 0,055 0,0030 0,0027 0,0030 0,0034 

   Σ 0,456 0,0452 0,152 0,0050 0,0047 0,0050 0,0054 

   
Σ2 0,2079 

  Σ 
(I2,II2,III2) 

0,0151 

 
1. Hitung Faktor Koreksi 
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2. Hitung Jumlah Kuadrat Total 

         ∑

 

   

∑

 

   

          (          )      

     (                                                    )          

                            

 

3. Hitung Jumlah Kuadrat Perlakuan 

     ∑

 

   

  
 

 
      

           (  )                            

4. Hitung Jumlah Kuadrat Galat 
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FK = 0,0116 (Faktor Koreksi) 
JKT = 0,00353 (Jumlah Kuadrat Total) 
JKP = 0,00351 (Jumlah kuadrat Perlakuan) 
JKG = 0,00002 (Jumlah Kuadrat Galat) 

 
ANOVA 

Keragaman db 
Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F Hitung 
F Tabel 

1% 5% 

SS Total 17 0,00353 0,0002    
SS P 5 0,00351 0,0007 421,68** 8,75 4,39 

SS Error 12 0,00002 0,000002    

 
BNT = (tα, df error) x √(2 MS error/ r) 
 = (2,447) x (0,001054) = 0,00258 (Nilain BNT digunakan sebagai acuan penetapan notasi) 
 
Tabel Uji BNT 

Perlakuan Rata-Rata Selisih Notasi 

P1 (EM4 5ml/ liter) 0,017  a 
P2 (EM4 10ml/ liter) 0,017 0,0000 a 
P3 (EM4 15ml/ liter) 0,017 0,0000 a 
P4 (EM4 20ml/ liter) 0,017 0,0000 a 
Kontrol (tanpa EM4) 0,029 0,0120 a 
P5 (EM4 25ml/ liter) 0,055 0,0260 a 
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Lampiran 4 Perhitungan Sidik Ragam Nilai Nitrogen (N) 

Notasi Ulangan Σ 
(I,II,III) 

Σ2 X X2 I2 II2 III2 
I II III 

Kontrol 0,0110 0,0110 0,0110 0,0330 0,0011 0,0110 1,21E-04 1,21E-04 1,21E-04 1,21E-04 
P1 0,0040 0,0040 0,0042 0,0122 0,0001 0,0041 1,7E-05 1,6E-05 1,6E-05 1,8E-05 
P2 0,0040 0,0041 0,0042 0,0123 0,0002 0,0041 1,68E-05 1,6E-05 1,7E-05 1,8E-05 
P3 0,0041 0,0042 0,0043 0,0126 0,0002 0,0042 1,76E-05 1,7E-05 1,8E-05 1,8E-05 
P4 0,0044 0,0043 0,0043 0,0130 0,0002 0,0043 1,88E-05 1,9E-05 1,8E-05 1,8E-05 
P5 0,0038 0,0037 0,0035 0,0110 0,0001 0,0037 1,34E-05 1,4E-05 1,4E-05 1,2E-05 

   Σ 0,0941 0,0018 0,0314 2,04E-04 2E-04 2E-04 2,1E-04 

   
Σ2 0,0089 

  Σ 
(I2,II2,III2) 

0,000613 

 
1. Hitung Faktor Koreksi 
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2. Hitung Jumlah Kuadrat Total 

     ∑

 

   

∑

 

   

          (          )      

    (                                                      )           

                               

 

3. Hitung Jumlah Kuadrat Perlakuan 

     ∑

 

   

  
 

 
      

            (  )                               

4. Hitung Jumlah Kuadrat Galat 
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FK = 0,00049 (Faktor Koreksi) 
JKT = 0,0001208 (Jumlah Kuadrat Total) 
JKP = 0,0001207 (Jumlah kuadrat Perlakuan) 
JKG = 0,0000001 (Jumlah Kuadrat Galat) 

 
ANOVA 

Keragaman db 
Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F Hitung 
F Tabel 

1% 5% 

SS Total 17 1,2E-04 7,1E-06    
SS P 5 1,2E-04 2,4E-05 2413,92** 8,75 4,39 

SS Error 12 1E-07 1E-08    

 
BNT = (tα, df error) x √(2 MS error/ r) 
 = (2,447) x (8,2E-05) = 0,0002 (Nilain BNT digunakan sebagai acuan penetapan notasi) 
 
Tabel Uji BNT 

Perlakuan Rata-Rata Selisih Notasi 

P5 (EM4 25ml/ liter) 0,0037  a 
P1 (EM4 5ml/ liter) 0,0041 0,0004 b 
P2 (EM4 10ml/ liter) 0,0041 0,0000 b 
P3 (EM4 15ml/ liter) 0,0042 0,0001 b 
P4 (EM4 20ml/ liter) 0,0043 0,0001 b 
Kontrol (tanpa EM4) 0,0110 0,0067 c 
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Lampiran 5 Perhitungan Sidik Ragam Nilai Fosfor (P) 

Notasi Ulangan Σ 
(I,II,III) 

Σ2 X X2 I2 II2 III2 
I II III 

Kontrol 0,0020 0,0020 0,0020 0,0060 3,6E-05 0,0020 4E-06 4E-06 4E-06 4E-06 
P1 0,0002 0,0002 0,0003 0,0007 4,9E-07 0,0002 4E-08 4E-08 4E-08 9E-08 
P2 0,0003 0,0003 0,0003 0,0009 8,1E-07 0,0003 9E-08 9E-08 9E-08 9E-08 
P3 0,0003 0,0003 0,0004 0,0010 1E-06 0,0003 9E-08 9E-08 9E-08 1,6E-07 
P4 0,0004 0,0004 0,0004 0,0012 1,4E-06 0,0004 1,6E-07 1,6E-07 1,6E-07 1,6E-07 
P5 0,0007 0,0008 0,0009 0,0024 5,7E-06 0,0008 6,4E-07 4,9E-07 6,4E-07 8,1E-07 

   Σ 0,0122 4,5E-05 0,0041 4,6E-06 4,4E-06 4,6E-06 4,8E-06 

   
Σ2 0,0001 

  Σ 
(I2,II2,III2) 

0,000015 

 

1. Hitung Faktor Koreksi 
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2. Hitung Jumlah Kuadrat Total 

     ∑

 

   

∑

 

   

          (          )      

   (                                                        )           

                              

 

3. Hitung Jumlah Kuadrat Perlakuan 

     ∑

 

   

  
 

 
      

            (  )                                  

4. Hitung Jumlah Kuadrat Galat 
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FK = 0,000008 (Faktor Koreksi) 
JKT = 0,000007 (Jumlah Kuadrat Total) 
JKP = 0,0000069 (Jumlah kuadrat Perlakuan) 
JKG = 0,00000003 (Jumlah Kuadrat Galat) 

 
ANOVA 

Keragaman db 
Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F Hitung 
F Tabel 

1% 5% 

SS Total 17 6,9E-06 4,08E-07    
SS P 5 6,9E-06 1,38E-06 496,64** 8,75 4,39 

SS Error 12 3,3E-08 2,78E-09    

 
BNT = (tα, df error) x √(2 MS error/ r) 
 = (2,447) x (4,3E-05) = 0,00011 (Nilain BNT digunakan sebagai acuan penetapan notasi) 
 
Tabel Uji BNT 

Perlakuan Rata-Rata Selisih Notasi 

P1 (EM4 5ml/ liter) 0,0002  a 
P2 (EM4 10ml/ liter) 0,0003 0,0001 a 
P3 (EM4 15ml/ liter) 0,0003 0,0000 a 
P4 (EM4 20ml/ liter) 0,0004 0,0001 a 
P5 (EM4 25ml/ liter) 0,0008 0,0004 b 
Kontrol (tanpa EM4) 0,0020 0,0012 c 
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Lampiran 6 Perhitungan Sidik Ragam Nilai Kalium (K) 

Notasi Ulangan Σ 
(I,II,III) 

Σ2 X X2 I2 II2 III2 
I II III 

Kontrol 0,0020 0,0020 0,0020 0,0060 3,6E-05 0,0020 4E-06 4E-06 4E-06 4E-06 
P1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
P2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
P3 0,0002 0,0002 0,0003 0,0007 4,9E-07 0,0002 9E-08 9E-08 9E-08 1,6E-07 
P4 0,0021 0,0022 0,0021 0,0064 1,4E-06 0,0021 4,4E-06 4,4E-06 4,8E-06 4,4E-06 
P5 0,0030 0,0031 0,0034 0,0095 5,7E-06 0,0032 1,0E-05 9E-06 9,6E-06 1,1E-05 

   Σ 0,0226 1,4E-04 0,0075 1,4E-05 1,3E-05 1,3E-05 1,5E-05 

   
Σ2 0,0005 

  Σ 
(I2,II2,III2) 

0,000056 

 
1. Hitung Faktor Koreksi 
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2. Hitung Jumlah Kuadrat Total 

     ∑

 

   

∑

 

   

          (          )      

      (                                              )           

                                  

3. Hitung Jumlah Kuadrat Perlakuan 

     ∑

 

   

  
 

 
      

            (  )                                  

4. Hitung Jumlah Kuadrat Galat 
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FK = 0,000028 (Faktor Koreksi) 
JKT = 0,0000276 (Jumlah Kuadrat Total) 
JKP = 0,0000275 (Jumlah kuadrat Perlakuan) 
JKG = 0,0000001 (Jumlah Kuadrat Galat) 

 
ANOVA 

Keragaman db 
Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F Hitung 
F Tabel 

1% 5% 

SS Total 17 2,76E-05 1,62E-06    
SS P 5 2,75E-05 5,5E-06 660,59** 8,75 4,39 

SS Error 12 1E-07 8,33E-09    

 
BNT = (tα, df error) x √(2 MS error/ r) 
 = (2,447) x (7,4E-05) = 0,00018 (Nilain BNT digunakan sebagai acuan penetapan notasi) 
 
Tabel Uji BNT 

Perlakuan Rata-Rata Selisih Notasi 

P1 (EM4 5ml/ liter) 0,0000  a 
P2 (EM4 10ml/ liter) 0,0000 0,0000 a 
P3 (EM4 15ml/ liter) 0,0002 0,0002 b 
P4 (EM4 20ml/ liter) 0,0020 0,0018 c 
Kontrol (tanpa EM4) 0,0021 0,0001 c 
P5 (EM4 25ml/ liter) 0,0032 0,0010 d 
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Lampiran 7. Dokumentasi 
 
 

 
 

Gambar 1. Proses Pencampuran EM4 5 ml ke dalam botol berisi 
1 liter limbah cair industri perikanan (Perlakuan 1). 

 
 
      
 
 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Pencampuran EM4 10 ml ke dalam botol 
berisi 1 liter limbah cair industri perikanan 
(Perlakuan 2).
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Gambar 3. Proses Pencampuran EM4 15 ml ke dalam botol 
berisi 1 liter limbah cair industri perikanan 
(Perlakuan3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Pencampuran EM4 20 ml ke dalam botol 
berisi 1 liter limbah cair industri perikanan 
(Perlakuan 4). 
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Gambar 5. Proses Pencampuran EM4 25 ml ke dalam botol 
berisi 1 liter limbah cair industri perikanan 
(Perlakuan 5). 

 
 


