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A. Latar Belakang 

Pemberian bahan organik dapat meningkatkan pertumbuhan dan aktifitas 

mikroorganisme. Bahan organik merupakan sumber energi dan bahan makanan 

bagi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Bahan organik segar yang 

ditambahkan ke dalam tanah akan dicerna oleh berbagai jasad renik salah satunya 

fungi yang ada dalam tanah dan selanjutnya didekomposisi jika faktor lingkungan 

mendukung terjadinya proses tersebut. Makin banyak bahan organik semakin 

banyak populasi jasad mikro (fungi) dalam tanah (Lubis, 2008).  

Bahan organik berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara 

tanaman. Jadi penambahan bahan organik disamping sebagai sumber hara bagi 

tanaman, sekaligus sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba. Bahan organik 

dapat berasal dari pupuk kandang sapi, kascing, dan limbah agroindustri. 

Penggunaan pupuk kandang sapi dikalangan petani telah banyak digunakan 

karena pupuk kandang sapi berperan dalam memperbaiki kapasitas menahan air, 

memasok unsur hara dan menetralisir unsur beracun seperti Fe, Al, Mn dan logam 

berat lainnya serta dapat meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah. Pupuk 
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kandang sapi merupakan bahan organik yang terpenting diberikan ke tanah. Pupuk 

kandang sapi merupakan pensuplai bahan organik yang sangat dibutuhkan oleh 

tanaman. Kandungan unsur hara yang terdapat di dalam pupuk kandang sapi 

tersebut adalah nitrogen 35%, fosfor 60%, dan kalium 70% (Susanto, 2002). 

Sedangkan kascing (kotoran cacing) sejauh ini belum banyak digunakan karena 

sebagian besar petani masih meragukan akan hasil yang dicapai.   

Di Provinsi Lampung banyak dihasilkan limbah agroindustri seperti limbah kulit 

kopi, kulit kakao, jerami bekas media jamur, dan kepala udang memiliki potensi 

sebagai sumber bahan organik, namun dapat menjadi sumber pencemaran apabila 

tidak dilakukan penanganan yang sesuai. Menurut Prasetyo (2004) dari proses 

pembekuan udang untuk ekspor, 60-70% berat udang menjadi limbah          

(bagian kulit, kepala dan ekor) sehingga diperkirakan akan dihasilkan limbah 

udang sebesar 510.266 ton. Sedangkan produksi udang di Indonesia dari tahun   

ke tahun terus meningkat, selama ini potensi udang Indonesia rata-rata meningkat 

sebesar 7,4% per tahun.  

Limbah perkebunan seperti kulit kakao dan kulit kopi merupakan biomassa yang 

sangat berpotensi untuk diproses menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah secara alami. 

Mulato dkk. (2005) menyatakan potensi limbah kulit kakao dari suatu pabrik 

pengolahan kakao sebesar 15-22 m
3 

ha
-1 

tahun
-1

. Limbah kulit kakao tersebut 

merupakan sumber bahan baku (biomassa) yang sangat potensial sebagai sumber 

bahan baku pupuk organik. Kandungan hara mineral kulit kakao cukup tinggi, 

khususnya hara Kalium dan Nitrogen. Dilaporkan bahwa 61% dari total nutrien 
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buah kakao disimpan di dalam kulit buah. Penelitian yang dilakukan                 

oleh Goenadi dkk. (2000) menemukan bahwa kandungan hara kompos yang 

dibuat dari kulit kakao adalah 1,81% N, 26,61% C-organik, 0,31% P2O5, 6,08% 

K2O, 1,22% CaO, 1,37% MgO, dan 44,85 cmol kg
-1

 KTK. Aplikasi kompos kulit 

kakao dapat meningkatkan produksi hingga 19,48%.  

Limbah kulit kopi memiliki kadar bahan organik dan unsur hara yang 

memungkinkan untuk memperbaiki tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kadar C-organik kulit kopi adalah 45,3%, kadar nitrogen 2,98%, fosfor 0,18% dan 

kalium 2,26%. Selain itu kulit kopi juga mengandung unsur Ca, Mg, Mn, Fe, Cu 

dan Zn. Dalam 1 ha areal pertanaman kopi dapat memproduksi limbah segar 

sekitar 1,8 ton setara dengan produksi tepung limbah 630 kg. 

Kascing adalah bahan organik yang berasal dari cacing.  Radian (1994) 

mengemukakan bahwa kascing adalah kotoran cacing tanah yang bercampur  

dengan tanah atau bahan lainnya yang merupakan pupuk organik yang kaya  akan 

unsur hara dan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan pupuk organik  jenis 

lain.  Kascing dari Eiesnia foetida mengandung nitrogen 0,63%, fosfor 0,35%, 

kalium 0,20%, kalsium 0,23%, magnesium 0,26%, natrium 0,07%, tembaga 

17,58%, seng 0,007%, mangan 0,003%, besi 0,790%, boron 0,2221%,  

molibdenum 14,48%, KTK 35,80 meg 100 g
-1

, kapasitas menyimpan air 41,23%  

dan asam humus 13,88% (Trimulat, 2003).  

Pupuk kandang merupakan sumber bahan organik yang potensial untuk 

meningkatkan populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah. Dermiyati dkk. 

(2002) membuktikan bahwa aktifitas mikroorganisme tanah meningkat dengan 
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pemberian kotoran ayam. Kandungan hara yang tinggi dalam kotoran ayam 

menjadi sumber energi dan nutrisi bagi mikroorganisme sehingga total                                                                                                                                                                                                                            

mikroorganisme meningkat. Pemberian kotoran ayam mampu menciptakan 

kondisi lingkungan yang kondusif untuk aktifitas mikroorganisme, bakteri, dan 

fungi pada tanah ultisol.  

Limbah agroindustri, pupuk kandang sapi dan kascing merupakan sumber bahan 

organik dan sebagai sumber hara dan sumber energi bagi mikroorganisme maka 

diperlukan upaya penanganan yang tepat. Untuk itu perlu dicari cara alternatif 

untuk mengolah sumber bahan organik tersebut agar dampak negatif limbah 

tersebut dapat diatasi. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati pengaruh pemberian ekstrak campuran 

kompos bahan organik  yang berasal dari limbah agroindustri, kascing, dan pupuk 

kandang sapi terhadap populasi mikroorganisme tanah yang berperan sebagi 

pengurai. Namun, untuk mengatasi permasalahan dalam aplikasi dan transportasi 

bahan organik tersebut yang membutuhkan jumlah yang banyak dalam 

penerapannya maka diupayakan teknologi melalui ekstraksi bahan organik dan 

jenis pengekstrak yang sesuai.  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak campuran 

kompos bahan organik dengan limbah agroindustri (kulit kopi, kulit kakao, jerami 

bekas media jamur dan kepala udang) dan pengekstrak aqudes dan asam asetat 

terhadap populasi dan keanekaragaman fungi pada tanah.  
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C. Kerangka Pemikiran  

Myers (1994) dalam Sarno (2000), bahan organik dapat dibedakan menjadi bahan 

berkualitas tinggi dan berkualitas rendah. Bahan berkualitas tinggi adalah bahan 

organik yang memiliki C/N rendah, sehingga lebih cepat didekomposisi dan 

melepaskan unsur hara ke tanah. Berdasarkan analisis awal C/N rasio bahan 

organik menunjukkan bahwa C/N rasio jerami bekas media jamur merupakan 

bahan berkualitas tinggi (9,95) dibandingkan dengan bahan organik lainnya 

seperti pupuk kandang sapi (10,10), kascing (11,18), kulit kopi (19,27),           

kulit kakao (15,49), dan kepala udang (18,88). 

Aktivitas mikroorganisme potensial dan penambahan hara pada tanah dapat 

ditingkatkan dengan pemberian bahan organik. Bahan organik mengandung  

sejumlah enzim dan zat tumbuh yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman dan 

jasad mikro. Peranan bahan organik dalam tanah dapat meningkatkan aktivitas 

biota tanah, juga sebagai sumber energi bagi mikroba tanah                       

(Shiddieq dan Partoyo, 1999).  

Pemberian  bahan organik dapat meningkatkan jumlah dan aktivitas metabolisme 

organisme tanah serta meningkatkan kegiatan jasad mikro dalam membantu 

proses dekomposisi bahan organik. Menurut Kononova (1996) bahan organik 

tanah berperan sebagai sumber hara tanaman, membantu proses penghancuran 

mineral tanah, membentuk struktur tanah yang stabil, dan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman. Apabila bahan organik itu telah terurai sebelum dipakai 

oleh mikroorganisme tersebut, mikroorganisme tersebut akan mati karena 

kekurangan makanan.  



6 

 

Kompos jerami padi secara bertahap dapat menambah kandungan bahan organik 

tanah dan lambat laun akan mengembalikan kesuburan tanah.  Dari hasil 

penelitian Suryani (2007), kompos jerami padi banyak mengandung unsur hara 

nitrogen yang berpengaruh baik pada pertumbuhan tanaman jeruk.  Penelitian lain 

menyatakan bahwa jerami padi yang telah dikomposkan mengandung 0,6% N, 

0,25% P, 45% K, asam humat 55,89%, asam fulvat 18,19%, dan nisbah C/N 16,81 

(Nusantara, 1999).   

Pemakain kompos jerami padi yang konsisten dalam waktu panjang dapat 

menaikan kandungan bahan organik tanah dan mengembalikan kesuburan tanah. 

Penggunaan pupuk organik yang berasal dari jerami padi sebanyak 2 ton ha
-1

 akan 

memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan tanpa jerami padi. Hal ini disebabkan 

peran penting  bahan organik dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan 

kesuburan tanah baik dari aspek kimia, fisika dan biologi tanah                    

(Arafah dkk., 2003).  

Bahan organik segar yang ditambahkan ke dalam tanah akan dicerna oleh 

berbagai jasad renik salah satunya fungi yang ada dalam tanah dan selanjutnya 

didekomposisi jika faktor lingkungan mendukung terjadinya proses tersebut. 

Makin banyak bahan organik semakin banyak populasi jasad mikro (fungi) dalam 

tanah (Anonimous, 2007). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Lubis 

(2008) bahwa jumlah jenis jamur Mucor pada masa inkubasi berpengaruh sangat 

nyata dan pemberian bahan organik juga berpengaruh sangat nyata, dan interaksi 

antar bahan organik dan masa inkubasi juga sangat berpengaruh nyata. Dimana 

pada pemberian bahan organik pupuk kandang terlihat bahwa pada minggu 
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pertama jumlah jamur Mucor tinggi yaitu sekitar 11,64 x 10
5
 g

-1
 tanah. Sama 

halnya dengan pemberian bahan organik ampas tebu, jumlah jamur Mucor pada 

minggu pertama tinggi yaitu sekitar 18,54 x 10
5
 g

-1
 tanah. 

Limbah agroindustri berpotensi untuk digunakan sebagai pupuk cair. Namun, 

untuk mengubah limbah agroindustri menjadi pupuk cair diperlukan proses 

ekstraksi untuk mengambil unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Pada 

prinsipnya, bahan metabolit mikroba dapat dipisahkan dari lapukan bahan organik 

atau humus dengan menggunakan metode ekstraksi. Terdapat beberapa metode 

ekstraksi dan bahan pengekstrak yang digunakan. Dalam melakukan ekstraksi 

dibutuhkan jenis pelarut yang tepat. Ekstraksi dengan menggunakan air dapat 

menghindari terjadinya kerusakan bentuk polimer metabolit yang mengubah sifat 

dan prilaku relativitasnya seperti ekstraksi dengan menggunakan asam kuat atau 

alkali (Lynch, 1983). 

 

Ekstraksi menggunakan asam lemah dapat menggekstrak bahan organik hingga 

55% (Stevenson, 1982). Larutan asam asetat merupakan salah satu asam lemah, 

Asam asetat merupakan pereaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. 

Asam asetat digunakan dalam produksi polimer seperti polietilena terftalat, 

selulosa asetat, dan polivinil asetat, maupun berbagai macam serat kain.  

Penelitian Yusnaini dan Nugroho (1993), yang menggunakan ekstrak-air dari 

bahan-bahan organik gambut saprik, kompos sampah kota, pupuk kandang dan 

kascing yang dicobakan pada kecambah tanaman padi, jagung, kedelai dan kacang 

tanah, menghasilkan bahwa ekstrak-air bahan organik pupuk kandang 
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meningkatkan perkecambahan dan pertumbuhan awal benih jagung, kedelai, dan 

kacang tanah, baik pada bagian atas kecamabah maupun pada akar.  

Fungi perombak bahan organik mempunyai kemampuan lebih baik di banding 

bakteri dalam mengurai sisa tanaman (hemiselulosa, selulosa, lignin). Menurut 

Erikson dkk., (1989) dalam Saraswati dkk., (2008) kelompok fungi menunjukan 

aktifitas biodekomposisi paling nyata yang dapat menyebabkan bahan organik 

tanah terurai menjadi senyawa organik sederhana yang berfungsi sebagai penukar 

ion dasar yang menyimpan dan melepaskan hara sekitar tanaman.  

D. Hipotesis 

1. Terdapat campuran terbaik pada pemberian ekstrak campuran kompos jerami 

bekas media jamur dengan pupuk kandang sapi maupun kascing  dan jenis 

pengekstrak aquades maupun asam asetat terhadap total populasi dan indeks 

keanekaragaman fungi dibandingkan ekstrak campuran kompos limbah 

agroindustri lainya. 

2. Total populasi dan indeks keanekaragaman fungi lebih tinggi pada pemberian 

ekstrak campuran kompos pupuk kandang sapi dengan masing-masing limbah 

agroindustri dan jenis pengekstrak aquades maupun asam asetat dibandingkan 

ekstrak campuran kompos kascing dengan masing-masing limbah agroindustri 

lainya.  

3. Total populasi dan indeks keanekaragaman fungi lebih tinggi pada pemberian 

Pengekstrak asam asetat dibandingkan pengekstrak aquades. 

 

 


