
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Limbah Agroindustri 

 

 

Limbah organik dari industri sering menjadi masalah lingkungan yang sulit dalam 

penanganannya. Semetara itu limbah industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pupuk. Limbah organik industri sangat bervariasi dari limbah cair hingga limbah 

padat. Limbah industri memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber hara 

untuk tanaman (Power dan Papendick, 1997). Beberapa masalah yang harus 

diperhatikan dalam kaitannya dengan penggunaan limbah untuk pupuk antara 

lain: (1) adanya logam mikro atau logam berat (misal Zn, Cu, Ni, Cd, Cr,dan Pb), 

(2) kemungkinan adanya senyawa organik racun, (3) kemungkinan adanya bibit 

penyakit (patogen), dan (4) adanya kelebihan N lepas ke lingkungan.  

 

Salah satu bahan limbah industri tersebut adalah limbah udang yaitu limbah 

industri pengolahan udang yang terdiri dari kepala dan kulit udang. Proporsi 

kepala dan kulit udang diperkirakan 30 - 40% dari bobot udang segar. Udang di 

Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, selama ini potensi udang Indonesia 

rata-rata meningkat sebesar 7,4% per tahun (pada tahun 2001), potensi udang 

nasional mencapai 633.681 ton. Dengan usumsi laju peningkatan tersebut tetap, 

maka pada tahun 2004 potensi udang diperkirakan sebesar 785.025 ton. Dari 

proses pembekuan udang untuk ekspor, 60-70% berat udang menjadi limbah 
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(bagian kulit, kepala dan ekor) sehingga diperkirakan akan dihasilkan limbah 

udang sebesar 510.266 ton (Prasetyo, 2004). 

Limbah udang sering kali menimbulkan masalah lingkungan karena mudah busuk 

dan sangat berbau. Hal ini terutama karena limbah udang banyak mengandung 

senyawa organik, terutama protein sebesar 23 - 27% dan kepala udang merupakan 

tempat berkumpulnya enzim-enzim pemecah bahan organik serta bakteri 

pembusuk.  Sebagian besar limbah udang berasal dari kulit, kepala, dan ekornya. 

Fungsi kulit udang tersebut pada hewan udang (hewan golongan invertebrata) 

yaitu sebagai pelindung (Neely dan Wiliam, 1969).  

Limbah hasil industri rumah tangga maupun pertanian sering menjadi masalah 

yang belum dapat terselesaikan di masyarakat. Limbah yang hanya dibakar atau 

ditimbun, akan menambah pencemaran lingkungan. Salah satu usaha untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengubah limbah menjadi media 

tumbuh jamur merang, limbah tersebut misalnya jerami padi (Anggit, 2010). 

Anggit (2010) menyatakan bahwa jamur merang dapat tumbuh pada media yang 

merupakan limbah, terutama limbah pertanian. Dengan demikian limbah tidak 

terbuang sia-sia karena masih dapat memberi nilai tambah. Bahkan sisa kompos 

bekas pertanian jamur juga dapat digunakan sebagai pupuk untuk penyubur tanah. 

Pemanfaatan jerami padi sebagai media pertumbuhan jamur merang karena 

mengandung banyak zat gula dan garam mineral. Jerami padi mempunyai 

kelebihan tertentu dibandingkan dengan media lainnya yaitu mudah diperoleh dan 

harganya relatif murah.  
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Penggunaan jerami padi sebagai bahan organik meningkatkan efisiensi pengunaan 

pupuk N, memperbaiki kesuburan tanah dengan menyediakan unsur hara terutama 

K, selain itu dapat memperbaiki sifat fisik tanah (Adingsih dkk., 1999). Rata-rata 

kadar hara jerami padi adalah 0,4% N, 0,02% P, 1,4% K dan 5,0% Si. 

Kulit buah kakao merupakan komponen terbesar dari buah kakao yaitu sebesar 

70% berat buah masak. Berdasarkan Data Statistik Perkebunan tahun 2008, luas 

areal kakao di Indonesia tercatat 9960.880 ton dan tingkat produktifitas              

657 kg ha
-1

. Bobot buah kakao yang dipanen dari 1 ha akan diperoleh 6200kg 

kulit buah. Produksi yang tinggi tersebut menghasilkan kulit buah kakao sebagai 

produk samping pertanian meningkat. Menurut Darmono dan Panji (1999) dalam 

Rosniawaty (2005), limbah kulit buah kakao yang dihasilkan dalam jumlah 

banyakakan menjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik. 

Kandungan hara mineral kulit buah kakao cukup tinggi, khususnya hara kalium 

dan nitrogen. Menurut Didiek dan Yufnal (2004) kompos kulit buah kakao 

mempunyai pH 5,4, N total 1,30%, C - organik 33,71%, P2O5 0,186%, K2O 5,5%, 

CaO 0,23%, dan MgO 0,59%.  

 

Pengolahan kopi secara basa akan menghasilkan limbah berupa kulit buah pada 

proses pengupasan buah dan kulit tanduk pada saat penggerbusan limbah kulit 

kopi belum dimanfaatkan secara optimal, umumnya ditumpuk di sekitar lokasi 

pengolahan selama beberapa bulan, sehingga dapat menimbulkan bau busuk dan 

cairan yang mencemari lingkungan. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan adalah pemanfaatan limbah kulit kopi secara optimal 
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karena merupakan sumber organik yang potensial untuk dikelola                   

(Ditjen Perkebunan, 2010). 

Limbah kulit buah kopi memiliki kadar bahan organik dan unsur hara yang 

memungkinkan untuk memperbaiki tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kadar C-organik kulit buah kopi adalah 45,3%, kadar nitrogen 2,98%, fosfor     

0,18% dan kalium 2,26%. Selain itu kulit buah kopi juga mengandung unsur     

Ca, Mg, Mn, Fe, Cu dan Zn. Dalam 1 ha areal pertanaman kopi akan 

memproduksi limbah segar sekitar 1,8 ton.  

 

B. Bahan Organik 

Bahan organik adalah bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks 

dan dimanis yang bersumber dari sisa tanaman dan atau binatang yang terdapat di 

dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, karena 

dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dam kimia (Kononova, 1961). Menurut 

Stevenson (1994), bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang 

terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassa 

mikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang 

stabil atau humus. 

Bahan organik merupakan sumber energi bagi makro dan mikro fauna tanah. 

Penambahan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktifitas dan populasi 

mikrobiologi dalam tanah meningkat, terutama yang berkaitan dengan aktifitas 

dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Beberapa mikroorganisme yang 

berperan dalam dekomposisi bahan organik adalah fungi, bakteri, dan 

aktinomicetes. Disamping mikroorganisme tanah, fauna tanah juga berperan 
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dalam dekomposisi bahan organik antara lain yang tergolong dalam protozoa, 

nematoda, Collembola, dan cacing tanah. Fauna tanah ini berperan dalam proses 

humifikasi dan mineralisasi atau pelepasan hara, serta bertanggung jawab 

terhadap pemeliharaan struktur tanah (Tian, 1997). 

Hairah dkk. (2007) mengemukakan beberapa cara untuk mendapatkan bahan 

organik salah satunya dengan pemberian pupuk kandang. Pupuk kandang yang 

berasal dari kotoran hewan peliharaan seperti sapi, kambing, kerbau dan ayam 

dapat dipergunakan untuk menambah kandungan bahan organik tanah. Pengadaan 

atau penyediaan kotoran hewan sering kali sulit dilakukan karena memerlukan 

biaya transportasi yang besar. 

 

Pupuk kandang merupakan bahan organik yang terpenting diberikan ke tanah. 

Pupuk kandang merupakan pensuplai bahan organik yang sangat dibutuhkan oleh 

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

adalah nitrogen 35%, fosfor 60%, dan kalium 70%. Pupuk kandang tidak hanya 

ditentukan berdasarkan pasokan bahan organik, tetapi besarnya pasokan nitrogen. 

Nitrogen yang dilepaskan oleh aktifitas mikroorganisme kemudian dimanfaatkan 

oleh tanaman. Pupuk kandang memiliki pengaruh sangat penting terhadap sifat 

fisika, kimia tanah, dan mempertahankan kesuburan tanah (Susanto, 2002).  

 

Tanah sangat kaya akan keanekaragaman mikroorganisme, seperti bakteri, 

aktinomisetes, fungi, protozoa, alga dan virus yang dapat menguraikan bahan 

organik, seperti pupuk kandang. Tanah pertanian yang subur mengandung lebih 

dari 100 juta mikroba per gram tanah. Sebagian besar mikroba tanah memiliki 

peranan yang menguntungkan bagi pertanian, yaitu berperan dalam 
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menghancurkan limbah organik, fiksasi nitrogen, pelarut fosfat, merangsang 

pertumbuhan, dan membantu penyerapan unsur hara (Isroi, 2006). 

Menurut Mulat (2003) dalam Nahampuan (2009), kascing merupakan bahan 

organik yang mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur makro maupun 

unsur mikro yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Kascing ini mengandung 

partikel-partikel kecil dari bahan organik yang dimakan cacing dan kemudian 

dikelurkan lagi. Kandungan kascing tergantung pada bahan organik dan jenis 

cacingnya. Namun, umumnya kascing mengandung unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman seperti nitrogen, fosfor, mineral dan vitamin  

Pemberian Kascing pada tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah memperbaiki 

struktur tanah, porositas, permeabilitas, meningkatkan kemampuan menahan air. 

Di samping itu juga kascing dapat memperbaiki kimia tanah seperti meningkatkan 

kemampuan untuk menyerap kation sebagai sumber hara makro dan mikro, 

meningkatkan pH pada tanah asam dan sebagainya (Nick, 2008).  

 

C. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses untuk memisahakan campuran beberapa zat menjadi 

komponen-komponen yang terpisah. Pada dasarnya efisiensi ekstraksi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu : waktu, suhu dan pH ekstraksi (Whistler, 1960). 

Tingkat kecepatan ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu luas 

permukaan antara padatan dan cairan, gradie konsentrasi, suhu, dan kecepatan 

aliran pelarut. Suhu ekstraksi untuk beberapa bahan perlu ditetapkan untuk 
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menghindari perubahan fisik dam kimia yang tidak diinginkan, dimana dapat 

menurunkan kualitas produk (Brennan dkk., 1976).  

Air adalah zat cair yang tidak mempunyai rasa, warna dan bau, yang terdiri dari 

hidrogen dan oksigen dengan rumus kimiawi H2O. Karena air merupakan suatu 

larutan yang hampir bersifat universal, maka zat-zat yang paling alamiah maupun 

buatan manusia hingga tingkat tertentu terlarut di dalamnya. Dengan demikian, air 

di dalamnya mengandung zat-zat terlarut (Linsley dkk., 1991). 

Ekstraksi dilakukan pada suasana sedikit asam. Proses pengasaman bertujuan 

untuk memecahkan dinding sel sehingga memudahkan proses ekstraksi. 

Pengasaman juga dapat menghancurkan dan melarutkan kotoran, sehingga bahan 

lebih bersih. Pengasaman dapat dilakukan dengan menggunakan asam asetat 

(Winarno, 1990).  

Ekstrak dengan air dapat menghindari kerusakan bentuk polimer metabolit yang 

mengubah sifat dan perilaku reaktivitasnya seperti ekstraksi dengan menggunakan 

asam kuat atau alkali (Lynch, 1983 dalam Soputri, 2009). 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. 

Asam asetat, asam etanoat atau asam cuka adalah senyawa kimia asam organik 

yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Asam asetat 
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murni (disebut asam asetat glasial) adalah cairan higriskopis tak berwarna, dan 

memiliki titik beku 16,7
o
C. 

 

D. Mikroorganisme Tanah 

 

Mikroorganisme tanah yang menghuni tanah dikelompokkan menjadi bakteri, 

aktinomisetes, fungi, alga, dan protozoa. Mikroorganisme tanah mempunyai 

peranan penting pada siklus hara, karena mikroorganisme tidak hanya merombak 

bahan organik komplek tetapi juga mengubah menjadi senyawa yang didapat 

digunakan tanaman bagi pertumbuhannya (Volk dan Wheeler, 1990 dalam 

Arimurti, 2004). 

Fungi merupakan organisme tingkat rendah yang belum mempunyai akar, batang 

dan daun, tubuh terdiri dari satu sel (uniselular) dan bersel banyak (multiselular). 

Sel berbentuk (hifa). Hifa akan bercabang-cabang, tumbuh saling membelit untuk 

membentuk sekumpulan benang yang disebut miselium dan dapat dilihat langsung 

dengan mata telanjang (Volk dkk., 1984 dalam Manihuruk 1994). Fungi 

merupakan mikroorganisme yang berbentuk benang-benang atau filamen, tidak 

berklorofil dan sangat bergantung energi serta karbon dari bahan organik untuk 

perkembangannya (Karlinawati, 2004). 

Fungi merupakan perombak bahan organik yang mempunyai kemampuan lebih 

cepat dibandingkan dengan bakteri dalam mengurai sisa tanaman seperti serasah 

daun, batang, ranting dan jerami. Dekomposer Tricoderma adalah salah satu fungi 

perombak yang paling potensial (Mabiyuri, 2008). 
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E. Peranan Bahan Organik terhadap Jumlah Mikroorganisme Tanah 

Semua faktor lingkungan yang mempengaruhi penyebaran bakteri dan 

aktinomisetes juga mempengaruhi penyebaran fungi dalam tanah. Banyaknya 

jumlah fungi dalam tanah juga dipengaruhi oleh banyaknya kandungan bahan 

organik dan rasio antara oksigen dan karbondioksida dalam atmosfer tanah pada 

kedalaman yang berbeda-beda. Fluktuasi musiman dalam hal jumlah fungi adalah 

hal yang lazim. Praktek termasuk rotasi tanaman budidaya dan pengunaan pupuk 

atau pestisida mempengaruhi ciri dan dominasi spesies fungi (Rao, 1994).  

Fungi atau jamur memerlukan senyawa organik sebagai nutrisinya bila jamur 

hidup pada bahan organik mati yang terlarut, di sebut saprofit. Saprofit 

menghancurkan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang kompleks, menguraikan 

menjadi zat-zat kimia yang lebih sederhana yang kemudian                  

dikembalikan ke dalam tanah dan selajutnya meningkatkan kesuburan                                  

(Pelczar., 1986 dalam Lubis 2008). 

Jika ditinjau dari cara hidupnya, sebagian besar fungi hidup sebagai saprob. Fungi 

yang hidup sebagai saprob memperoleh nutrisi atau makanan dari bahan organik 

yang tidak hidup, yaitu bahan organik yang telah mengalami pelapukan atau 

penguraian. Sebagian makhluk hidup, fungi memerlukan nutrisi untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya. Nutrisi tersebut dapat langsung diperoleh 

dari media yang disekitarnya secara langsung dalam bentuk unsur ion dan 

molekul sederhana (Gunawan, 2000).  

Bahan organik dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, 

mikroorganisme tanah disamping berfungsi sebagai perombak berbagai jenis 
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bahan organik, juga sekaligus mempengaruhi kehidupan tanaman. Dalam proses 

bahan organik, yang terpenting adalah perubahan C/N yang tinggi ke C/N yang 

optimal yang dapat digunakan oleh tanaman. Perbandingan C/N di dalam tanah 

perlu diketahui untuk mengetahui tingkat pelapukan dan kecepatan penguraian 

bahan organik serta tersedianya unsur hara N di dalam tanah. Bahan organik yang 

mempunyai perbandingan C/N 10 - 12 merupakan optimal untuk pertumbuhan 

tanaman (Ginting dkk., 1975).  

 

 

 


