
I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 (Trubus, 2011).

Dari proses pembekuan udang untuk ekspor, 60-70 persen dari berat udang

menjadi limbah produksi pada bagian kulit dan kepala (Prasetiyo, 2004).

Seiring berkembangannya industri pengolahan udang, limbah yang dihasilkan

terus meningkat. Limbah udang jika tidak ditangani secara tepat, akan

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, karena selama ini pemanfaatan

limbah cangkang dan kepala udang hanya terbatas untuk pakan ternak dan terasi,

bahkan sering dibiarkan membusuk.

Saat ini limbah udang belum diaplikasikan pada bidang pertanian. Padahal di

dalam limbah udang tersebut diperkirakan terdapat bahan atau senyawa kimia

aktif yang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Limbah udang

harus mengalami beberapa tahapan proses agar dapat dimanfaatkan di  bidang

pertanian,  antara lain dengan pengomposan dan pengekstrak.
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Namun demikian, sifat kompos yang bulky seringkali menyebabkan kesulitan

dalam pengaplikasiannya. Selain itu dengan kandungan hara yang rendah

menyebabkan kompos selalu diaplikasikan dalam volume yang besar, sehingga

akibatnya menyulitkan dalam hal pengangkutan, tenaga kerja, dan biaya (Taisa,

2009). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka harus dicari pemecahan

masalahnya. Alternatif yang diterapkan yaitu dengan cara ekstraksi untuk

mengambil senyawa aktif dalam kompos. Menurut Giglioti et al. (2002), senyawa

organik aktif yang terekstrak dari kompos mempunyai peranan yang tidak berbeda

dengan bulk komposnya.

Ekstraksi dapat menggunakan berbagai pengekstrak, baik air, asam maupun alkali.

Dengan ekstraksi diharapkan senyawa organik aktif yang dapat merangsang

pertumbuhan tanaman yang diperkirakan terdapat dalam limbah udang dapat

terambil. Bahan ekstrak tersebut dapat diformulasikan menjadi pupuk organik

cair.  Telah diketahui bahwa, selain dapat dilakukan melalui akar, pemupukan

dapat pula diberikan melalui daun. Menurut Lingga (1999), bukan hanya akar

yang dapat mengabsorpsi unsur hara, tetapi bagian tanaman yang lainnya seperti

batang dan daun dapat pula mengabsorpsi unsur hara yang diberikan.

Beberapa unsur hara mikro dapat ditambahkan dalam formulasi pupuk organik

cair tersebut yang diharapkan bersinergi dengan senyawa ekstrak limbah kepala

udang, yang diharapkan dapat lebih berdaya guna dalam mempengaruhi

pertumbuhan tanaman. Unsur hara mikro sudah biasa ditambahkan melalui pupuk

cair. Pemupukan melalui daun berjalan lebih cepat karena tanaman dapat langsung

menyerap hara yang diberikan, sehingga hasilnya pun akan cepat terlihat. Selain
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itu keuntungan pemupukan melalui daun adalah cairan pupuk yang jatuh ke media

tidak hilang melainkan dapat diserap kembali oleh akar (Taisa, 2009).

Potensi ekonomi dari penelitian ini bisa sangat menguntungkan, karena dapat di

lihat dari bahan utama ekstrak yang berupa limbah memiliki nilai jual yang

rendah. Penelitian ini juga dapat dilihat dari potensi lingkungannya karena dapat

mengurangi polusi lingkungan dengan memanfaatkan limbah.

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu dilakukan kajian sistematik mengenai

pemanfaatan limbah industri udang, khususnya untuk mendukung pengembangan

pupuk cair alternatif di bidang pertanian.

B.  Tujuan

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui jenis ekstrak kompos kepala

udang terbaik hasil ekstraksi dengan air destilata, asam sitrat, dan asam asetat

yang dikombinasikan dengan pemberian unsur hara mikro (mangan, seng, besi,

boron dan tembaga) yang diaplikasikan pada tanaman sawi (Brassica rapa).

C.  Kerangka Pemikiran

Pupuk adalah bahan yang digunakan untuk menambah unsur hara dalam tanah

untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam pertumbuhannya yang baik, sehingga

dapat berproduksi secara optimal, yang penambahannya dapat dilakukan melalui

tanah maupun tubuh tumbuhan. Pupuk berdasarkan bentuknya dapat

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) pupuk padat dan (2) pupuk cair. Pupuk padat

yang larut sempurna di dalam air disebut solution fertilizer. Pupuk cair (liquid



4

fertilizer) dalam bentuk suspensi umumnya diaplikasikan melalui daun tanaman,

tetapi juga dapat diaplikasikan melalui bagian-bagian tanaman lainnya. Pupuk

cair juga biasanya digunakan pada fase pembibitan tanaman dikarenakan

penggunaanya yang lebih praktis.

Salah satu sumber pupuk organik adalah bahan organik. Sumber bahan organik

dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen (jerami,

brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), limbah ternak, limbah

industri yang menggunakan bahan pertanian, peternakan dan perikanan, serta

limbah sampah kota. Kompos merupakan salah satu produk pembusukan dari

limbah tanaman dan hewan, hasil dari proses dekomposisi. Kepala udang

merupakan limbah industri udang yang dapat dijadikan salah satu sumber

alternatif bahan organik untuk dijadikan pupuk organik (kompos).

Limbah udang yang terdiri dari kepala dan kulit masih mempunyai kandungan

nutrisi yang cukup tinggi, adalah 25 – 40% protein, 45 – 50% kalsium karbonat,

15 - 20% kitin (Altschul, 1976). Menurut Sudibya (1998), komposisi nutrien

limbah kepala udang windu segar adalah protein 45,54 %, lemak 5,52 %, serat

kadar 15,31 %, kalsium. 9,58 % dan pospor 1,63 %. Kepala udang yang telah

dikeringkan mempunyai kandungan protein 45,37 %, lemak 5,91 %, air 9,54 %

dan abu 18,28 %.

Salah satu kandungan yang bermanfaat dalam limbah kepala udang adalah kitin

dan kitosan (Rismana 2001, dalam Winan, 2010). Kitosan merupakan bahan

kimia multiguna berbentuk serat dan merupakan kopopolimer berbentuk lembaran



5

tipis, berwarna putih atau kuning, tidak berbau. Kitosan merupakan produk

diasetilasi kitin melalui proses kimia menggunakan enzim kitin diasetilase.

Kitin tidak mudah larut dalam air, sehingga penggunaannya terbatas. Namun

dengan modifikasi kimiawi dapat diperoleh senyawa turunan kitin yang

mempunyai sifat kimia yang lebih baik. Salah satu turunan kitin adalah kitosan.

Kitosan merupakan senyawa yang dapat dihasilkan dengan proses hidrolisis kitin

menggunakan basa kuat. Saat ini terdapat lebih dari 200 aplikasi dari kitin dan

kitosan serta turunannya di industri makanan, pemrosesan makanan, bioteknologi,

pertanian, farmasi, kesehatan, dan lingkungan (Balley and Ollis 1977). Kitin dan

kitosan bisa diperoleh dengan mudah dari cangkang udang atau kepiting.

Mengingat potensi negara maritim Indonesia, perlu dipikirkan alternatif

pemanfaatan kitin atau kitosan yang memiliki nilai jual tinggi, salah satunya

adalah untuk bahan dasar pupuk organik cair seperti dalam penelitian ini.

Untuk memanfaatkan limbah industri udang di bidang pertanian, antara lain

dijadikan pupuk cair, maka diperlukan proses pengomposan. Proses dilanjutkan

dengan proses ekstraksi untuk mengambil senyawa organik aktif yang terdapat

dalam kepala udang tersebut. Ekstraksi adalah proses pemisahan satu atau lebih

komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair (solvent)

sebagai separating agent (Taisa, 2009). Proses ekstraksi sangat tergantung dari

jenis zat pengekstrak, antara lain air, asam asetat, dan asam sitrat.

Pengaruh aplikasi ekstrak kompos kepala udang terhadap pertumbuhan tanaman

ditentukan oleh konsentrasi ekstrak yang diaplikasikan. Hasil penelitian Fajrin
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(2011) menyimpulkan bahwa konsentrasi aplikasi ekstrak 75% merupakan

konsentrasi terbaik ekstrak kompos kepala udang yang diaplikasikan pada

tanaman sawi.

Unsur mikro diperlukan dalam jumlah sedikit tetapi pengaruhnya sangat

signifikan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Penambahan unsur mikro ke

dalam ekstrak kompos kepala udang diharapkan dapat meningkatkan manfaat dari

ekstrak kompos kepala udang tersebut. Unsur mikro sudah biasa diformulasikan

dalam bentuk pupuk cair, yang diaplikasikan melalui daun. Unsur hara mikro

tersebut adalah besi (Fe), Mangan (Mn), tembaga (Cu), Boron (B) dan seng (Zn).

Untuk mengetahui pengaruh jenis ekstrak kepala udang hasil ekstraksi dengan

berbagai jenis pengekstrak yang dikombinasikan dengan pemberian unsur mikro

terhadap tanaman, maka campuran ekstrak tersebut perlu diaplikasikan pada

tanaman. Tanaman sawi digunakan karena berumur pendek dan banyak

dibudidayakan sebagai tanaman sayuran.

D.  Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ekstrak kompos kepala udang hasil ekstraksi dengan pengekstrak asam

asetat lebih baik daripada hasil ekstraksi dengan pengekstrak lain dalam

mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawi.

2. Ekstrak kompos kepala udang yang dikombinasikan dengan pemberian

unsure hara mikro lebih baik daripada hasil ekstraksi dengan pengekstrak

lain dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawi.
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3. Terjadi interaksi pengaruh jenis ekstrak kompos kepala udang hasil ekstraksi

berbagai jenis pengekstrak dan pemberian unsur mikro (mangan, seng, besi,

boron dan tembaga) dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawi.


