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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar tradisional Angso Duo Jambi merupakan salah satu pasar yang 

menghasilkan limbah, baik limbah organik maupun limbah anorganik. Menurut 

Sutrisno dkk., (2015) limbah yang dihasilkan pada kawasan pasar Angso Duo 

adalah 70% sampah yang mudah terurai, 25% daur ulang (organik dan kertas) dan 

5% sampah lainnya. Dari 70% sampah terurai tersebut sekitar 60% merupakan 

sampah sayur mayur yang sebagian besar berupa jenis sayuran sawi-sawian dan 

kubis. Pada umumnya sayur yang dijual dan diminati adalah sayur dengan kualitas 

terbaik, sehingga sayur yang memiliki kualitas kurang baik akan dibuang dan 

menjadikannya limbah. Jumlah limbah sayur ini sangat melimpah dan hanya 

sebagian kecil dimanfaatkan sebagai pakan ternak oleh masyarakat, selebihnya 

limbah sayur dibuang dan ditumpuk sehingga menimbulkan permasalahan 

lingkungan. 

Limbah adalah pembuangan bahan atau bahan yang sudah tidak dapat lagi 

dimanfaatkan lagi dan tidak dapat menimbulkan nilai ekonomis. Menurut 

Sunarsih (2018:3) limbah merupakan suatu bahan terbuang atau yang dibuang 

akibat dari aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomi. 

Limbah tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan skala besar seperti industri tekstil 

atau industri kayu, tetapi limbah juga dapat dihasilkan dari kegiatan sehari-hari 

salah satunya adalah perdagangan. Limbah dikonotasikan buruk seperti jorok, bau 

dan menjijikan. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan 

limbah yang telah ditimbulkan. Salah satu solusi yang akan dilakukan adalah 

dengan pembuatan pupuk organik cair dari limbah kubis tersebut. 
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Pupuk organik cair merupakan pupuk yang berbahan dasar limbah organik 

seperti sayuran, tanaman, kotoran hewan maupun manusia yang dibuat dalam 

bentuk cair. Menurut Hadisuwito (2012:18) pupuk organik cair adalah larutan dari 

hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran 

hewan, dan manusia yang kandugan unsur haranya lebih dari satu unsur. Limbah 

organik banyak mengandung unsur hara N, P, K dan bahan organik lainnya, 

sehingga limbah organik dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk 

yang baik.  

Pembuatan pupuk cair ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 

tahapan isolasi bakteri dari limbah sayur kubis, uji sinergisme pada bakteri hasil 

isolasi, pembuatan formulasi pupuk, pengukuran kadar kimiawi pupuk sebelum 

proses fermentasi pupuk, proses fermentasi pupuk, dan pengukuran kadar kimiawi 

pupuk setelah difermentasi. Isolasi dilakukan dengan cara mengambil dan 

menumbuhkan bakteri yang ada pada limbah sayur kubis pada media NB 

(Nutrient Broth) dan media NA (Nutrient Agar). Bakteri hasil isolasi limbah kubis 

didapatkan dari peneliti sebelumnya, dalam proses pengisolasian bakteri 

didapatkan 3 jenis isolat bakteri. Isolat yang didapatkan yaitu Halococcus sp. 

(isolat bakteri berwarna merah), Brucella sp. (isolat bakteri berwarna kuning) dan 

Neisseria sp. (isolat bakteri berwarna putih). Uji sinergisme dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui bahwa kondisi bakteri satu dengan lainnya saling 

mendukung proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Menurut 

Sastrahidayat (2012:2) sinergisme adalah suatu keadaan dimana organisme satu 

menstimulasi perkembangan organisme lainnya. Setelah dilakukan uji sinergisme 

maka dilanjutkan dengan pembuatan formulasi pupuk. Pengukuran kadar kimiawi 
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pupuk sebelum fermentasi yang meliputi pH, C-Organik dan Nitrogen. 

Selanjutnya dilakukan proses fermentasi yang dilakukan selama 3-4 minggu 

menggunakan isolat bakteri hasil isolasi dari limbah sayur kubis yang telah 

dilakukan sebelumnya. Selanjutnya diukur kembali kadar kimiawi pupuk setelah 

difermentasi.  

Syarat pupuk cair yang memiliki kriteria baik yaitu terjadinya proses 

penurunan konsentrasi C-Organik dan peningkatan konsentrasi Nitrogen. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Trivana dan Adhitya (2017) yang 

melakukan penelitian mengenai Optimalisasi Waktu Pengomposan dan Kualitas 

Pupuk Kandang dari Kotoran Kambing dan Sabut Kelapa dengan Bioaktivator 

PROMI dan Orgadec, dimana pada penelitian ini terjadi proses penurunan 

konsentrasi C-Organik dengan bioaktivator PROMI dari konsentrasi 46,58 

menjadi 24,63. Sedangkan untuk aktivator orgadec terjadi penurunan dari 

konsentrasi 46,32 menjadi 20,14.  Selanjutnya terjadi proses peningkatan 

konsentrasi nitrogen  dengan bioaktiator PROMI dari konsentrasi 1,34 menjadi 

2,43, sedangkan dengan penggunaan bioaktivator orgadec terjadi peningkatan 

konsentrasi nitrogen dari 1,41 menjadi 2,38. Dan juga sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dyah dan Srikandi (2013) mengenai Peningkatan Kualitas 

Pupuk Organik Cair dari Limbah Cair Produksi Biogas Menggunakan Compostar 

yang juga mengalami penurunan konsentrasi C-Organik dari 44,6 menjadi 29,90 

dan peningkatan konsentrasi Nitrogen dari 1,47 menjadi 1,50. Menurut Subali dan 

Ellianawati (2010:50) mikroba mengambil energi untuk kegiatannya, reaksi 

biokimia yang terjadi akibat aktifitas mikroba ini adalah perubahan karbohidrat  

secara terus menerus sehingga kandunngan zat  karbon sampah organik turun 
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semakin rendah, karena menghasilkan hasil akhir gas CO2 dan H2O yang 

menguap. Sedangkan nitrogen diubah menjadi protein dan membentuk sel-sel 

baru. Sehingga didapatkan hasil peningkatan konsentrasi C dan penurunan N.  

Pupuk organik hasil dari pengolahan limbah kubis ini memiliki manfaat 

yang besar khususnya bagi pertanian. Manfaat yang ditimbulkan dari pemakaian 

pupuk organik ini adalah mampu mengurangi limbah kubis, ramah lingkungan, 

menjaga kondisi tanah, tidak merusak lingkungan sekitar, lebih murah atau 

ekonomis. Menurut Hadisuwito (2012:18) kelebihan dari penggunaan pupuk 

organik cair  yaitu mampu mengatasi defisiensi hara secara cepat, tidak 

bermasalah dalam pencucian hara, dan juga mampu menyediakan hara secara 

cepat, pupuk organik cair tidak merusak tanah dan tanaman meskipun sudah 

digunakan sesering mungkin. Pupuk organik cair juga memiliki bahan pengikat 

sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah dapat langsung 

dimafaatkan oleh tanaman.  

Pembuatan pupuk cair ini menjadi salah satu pengaplikasian cabang ilmu 

biologi yaitu mikrobiologi terapan. Mikrobiologi terapan adalah cabang ilmu 

biologi yang mengkaji mengenai sifat serta aktivitas mikroba atau 

mikroorganisme. Menurut Hasruddin dan Rifnatul (2014:5) mikrobiologi adalah 

ilmu yang mempelajari tentang organisme mikroskopis. Sedangkan mikrobiologi 

terapan adalah salah satu subbidang mikrobiologi. Menurut Suharni dkk (2008:1-

2) mikrobiologi ialah ilmu yang mempelajari jasad hidup yang terlalu kecil, sulit 

diamati dengan mata telanjang tanpa bantuan alat pembesaran (mikroskop). Jasad 

hidup yang sangat kecil disebut sebagai mikrobia. Mikrobologi terapan meliputi 

beberapa bidang yakni di bidang kesehatan atau kedokteran, pangan, pascapanen, 
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industri, analitik, geologi dan pertambangan, lingkungan, farmasi dan kesenjataan 

atau nubika (nuklir, biologi, kimia). Hal ini dikarenakan proses pembuatan pupuk 

organik berkaitan erat dengan mikroorganisme yaitu bakteri, dimulai dari proses 

pengisolasian, proses penumbuhan bakteri, pembuatan pupuk (fermentasi pupuk 

dengan bakteri), hingga pengaplikasiannya kepada tanaman. Oleh karena itu pada 

produk akhir yang ingin dihasilkan yakni tidak hanya pupuk organik, namun juga 

dijadikan sebagai bahan pengayaan materi mikrobiologi terapan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan penelitian 

tentang pemanfaatan mikroorganisme hasil isolasi dari limbah sayur kubis sebagai 

bahan fermentasi pupuk organik dan dijadikan sebagai bahan pengayaan materi 

mikrobiologi terapan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui secara lebih mendalam 

maka dilakukan penelitian dengan judul: Uji kemampuan Bakteri Hasil Isolasi 

Limbah Kubis Krop (Brassica oleracea var. capitata L.) Pada Pembuatan 

Pupuk Organik Cair Sebagai Bahan Pengayaan Materi Mikrobiologi 

Terapan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kemampuan 

bakteri hasil isolasi limbah kubis (Brassica oleracea var. capitata L.) pada proses 

pembentukan pupuk organik cair?. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kemampuan bakteri hasil 

isolasi limbah kubis (Brassica oleracea var. capitata L.) pada proses 

pembentukan pupuk organik cair 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teori 

Sebagai tambahan pengayaan materi ajar mikrobiologi terapan untuk 

mahasiswa pendidikan biologi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Hasil penelitian ini berguna bagi pihak yang memerlukannya yaitu 

sumbangan pemikiran bagi industri rumahan sebagai alternatif pupuk 

pertanian yang ramah lingkungan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat 

tentang pemanfaatan limbah kubis sebagai pupuk organik cair. 


