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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemampuan isolat bakteri limbah kubis 

(Brassica oleracea var. capitata L.) pada pembentukan pupuk organik cair dapat 

disimpulkan bahwa: isolat bakteri tidak mampu meningkatkan konsentrasi C-organik, 

N-total dan P (fosfat), namun mampu menurunkan rasio C/N pada pembentukan 

pupuk organik cair. Hal ini dibuktikan dengan nilai hasil pengukuran dari parameter 

tersebut tidak mencapai standar pupuk organik cair  sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011. Adapun hasil yang pengukuran 

yang diperoleh yaitu C-organik sebesar 0,2790%, konsentrasi N-total sebesar 

0,1688%, konsentrasi P sebesar 0,31% dan rasio C/N dari 12,2% menjadi 1,7% . 

Namun isolat bakteri mampu meningkatkan konsentrasi K dan pH. Konsentrasi K 

dari 139,9% menjadi 213,09%, dan pH pupuk dari 4,6 menjadi 8.53. Kosentrasi K 

dan nilai pH telah sesuai dengan standar pupuk organik cair  berdasarkan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan 

implikasi secara teori dan praktis sebagai berikut: 

1. Teori 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi ilmiah mengenai 

kemampuan isolat bakteri limbah kubis (Brassica oleracea var. capitata L.) pada
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pembuatan pupuk cair sebagai bahan pengayaan pada praktikum mata kuliah 

Mikrobiologi Terapan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. 

2. Praktis 

Manfaat secara praktis bakteri hasil isolasi limbah kubis dapat digunakan sebagai 

campuran atau dekomposer pada pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar 

limbah kubis.  

 

5.3 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan yaitu 

pupuk organik cair berbahan dasar limbah kubis dengan penambahan isolat bakteri 

hasil isolasi limbah kubis akan lebih baik dipersingkat dalam proses fermentasi untuk 

lebih memaksimalkan konsentrasi unsur hara makro, dan pupuk organik cair 

berbahan dasar limbah kubis dengan penambahan isolate bakteri hasil isolasi limbah 

kubis baik digunakan untuk menambah unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman 

yaitu unsur K. Sehingga kebutuhan unsur hara makro K dapat terpenuhi secara 

maksimal.  


