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Produksi udang di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, yang
diperkirakan rata-rata meningkat 7,4% per tahun. Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) merilis data adanya kenaikan produksi udang nasional sebesar
2,6% dari 338.060 ton pada 2009 menjadi 352.600 ton pada 2010. Dari proses
pembekuan udang untuk ekspor, 60-70 persen dari berat udang menjadi limbah
produksi pada bagian kulit dan kepala. Limbah udang jika tidak ditangani secara
tepat, akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Selama ini
pemanfaatan limbah cangkang udang hanya terbatas untuk pakan ternak, bahkan
sering dibiarkan membusuk. Limbah udang harus mengalami beberapa tahapan
teknologi agar dapat dimanfaatkan di  bidang pertanian,  karena tidak dapat
digunakan secara langsung tanpa sentuhan teknologi. Teknik tersebut antara lain
pengomposan dan ekstraksi untuk diformulasikan menjadi pupuk organik cair.
Unsur hara mikro dapat ditambahkan ke dalam formula pupuk organik cair
tersebut guna bersinergi dengan senyawa aktif dalam ekstrak limbah kepala
udang  yang diharapkan lebih berguna juga dalam mempengaruhi pertumbuhan
dan produksi tanaman.

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui jenis ekstrak kompos kepala
udang terbaik hasil ekstraksi menggunakan air destilata, asam sitrat, atau asam
asetat yang dikombinasikan dengan pemberian unsur hara mikro (mangan, seng,
besi, boron, dan tembaga) yang diaplikasikan pada tanaman sawi. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Perlakuan
disusun secara faktorial 3x2 dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah jenis
ekstrak kompos kepala udang hasil ekstraksi berbagai jenis pengekstrak (E) yang
terdiri dari air destilata (E1), asam sitrat 2% (E2), dan asam asetat 0,01 N (E3) yang
diaplikasikan pada konsentrasi 75%. Faktor kedua adalah tanpa pemberian unsur
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mikro (M0) dan dengan pemberian unsur mikro (M1). Data yang diperoleh dirata-
rata berdasarkan ulangannya, kemudian diuji homogenitas dan aditivitas dengan
uji Bartlett dan  uji Tukey. Selanjutnya data diolah dengan analisis ragam pada
taraf nyata 5% dan perbedaan perlakuan diuji dengan uji beda nyata terkecil
(BNT) pada taraf 5%.

Ekstrak kompos kepala udang hasil ekstraksi dengan pengekstrak asam asetat  lebih baik
dibandingkan dengan ekstrak kompos kepala udang hasil ekstraksi dengan pengekstrak
air destilata dan asam sitrat ,dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman
sawi seperti ditunjukkan oleh bobot akar, tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot bagian
atas tanaman sawi. Interaksi jenis ekstak kompos kepala udang dengan unsur mikro
terbaik terjadi pada kombinasi perlakuan ekstrak kompos kepala udang hasil ekstraksi
dengan pengekstrak asam asetat yang dikombinasikan dengan pemberian unsur mikro
(mangan, seng, besi, boron dan tembaga) terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman
sawi yang ditunjukkan oleh persentase peningkatan produksi (bobot basah bagian atas
tanaman) tertinggi mencapai 103%.
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