
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Pupuk kimia merupakan bahan kimia yang sengaja diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan unsur hara tanaman. Dibanding pupuk organik, pupuk kimia pada 

umumnya mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, dan fosfor yang 

dibutuhkan tanaman, sehingga petani lebih memilih penggunaan pupuk kimia 

pada sistem pertanian.  Namun, jika pupuk kimia digunakan secara terus-menerus 

dapat memberikan dampak negatif pada tanah pertanian seperti tanah menjadi 

keras yang mengakibatkan pertumbuhan perakaran tanaman terhambat (Triana 

dan Zaimah, 2005).  Dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia dapat 

dihindari yaitu dengan cara mengganti penggunaan pupuk kimia dengan pupuk 

organik. 

 

Pupuk organik merupakan bahan organik yang sengaja diberikan pada tanah 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman.  Sumber pupuk 

organik, antara lain dari bahan organik yang berupa limbah organik rumah tangga, 

sampah organik pasar/kota, kotoran/limbah peternakan, limbah-limbah pertanian, 

dan limbah pabrik kelapa sawit.  Menurut Maspary (2012), pupuk organik dapat 

digunakan secara terus-menerus, karena pupuk organik dapat memberi dampak 

positif.  Dampak positif tersebut, diantaranya dapat memperbaiki tanah yang telah 

terdegradasi akibat penggunaan pupuk kimia buatan, menjaga kesuburan tanah, 
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dan menjaga kelembaban tanah.  Pupuk organik juga memiliki kekurangan, yaitu 

kandungan unsur hara makro yang rendah.  Contoh unsur hara makro yang rendah 

pada pupuk organik, yaitu unsur hara N dan P.  Unsur hara makro P yang rendah 

pada pupuk organik dapat dipenuhi dengan cara menambahkan batuan fosfat pada 

proses pengomposan pupuk organik.  Sedangkan kandungan N yang rendah pada 

pupuk organik dapat diatasi dengan cara penambahan inokulan mikroba penambat 

N pada saat pengomposan. 

 

Nugroho dkk. (2011) mengembangkan prototipe pupuk organik organomineral 

NP (organonitrofos) yang bahan bakunya berupa kotoran sapi segar (KSS) dan 

batuan fosfat alam (BFA).  Tingginya rasio C/N awal pada KSS menyebabkan 

proses pengomposan KSS memerlukan waktu yang lama.  Hal ini didukung hasil 

penelitian Widawati (2005) yang menyatakan bahwa pembuatan kompos rumput 

dan KSS secara alami memerlukan waktu 8 minggu dibandingkan pembuatan 

kompos menggunakan aktivator fungi yang memerlukan waktu 5 minggu.   

 

Aktivitas fungi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlangsungnya 

proses dekomposisi.  Namun, rendahnya kandungan N pada awal pencampuran 

bahan akan menyebabkan populasi fungi rendah karena N dapat menyediakan 

bahan dasar pembentuk biomas bagi mikroba (Hamdi, 1982).  Selain itu, BFA 

yang diberikan juga akan sukar terlarut.  Jadi, pada proses pengomposan KSS dan 

BFA memerlukan tambahan inokulan atau aktivator yang dapat  mempercepat 

waktu pengomposan, membantu proses pelarutan P, meningkatkan kandungan N, 

dan meningkatkan populasi dan keanekaragaman fungi. 
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Inokulan yang diberikan pada proses pengomposan berupa inokulan mikroba 

(bakteri dan fungi).  Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan fungi 

dan bakteri antara lain sumber makanan, luas habitat, temperatur, kelembapan, 

dan pH.  Kondisi lingkungan yang berbeda bagi pertumbuhan bakteri dan fungi, 

seperti pH dapat menyebabkan terjadinya interaksi antara bakteri dan fungi 

selama proses pengomposan.  Menurut Ristiati dkk. (2008) interaksi yang terjadi 

dapat bersifat netral, positif (mutualisme dan komensalisme), dan negatif 

(antagonisme, kompetisi, parasitisme dan predasi).  Menurut Rao (1994), bakteri 

dapat tumbuh pada pH tinggi, sedangkan fungi tumbuh pada pH rendah.  

Perbedaan pH selama pengomposan akan menyebabkan terjadinya kompetisi yang 

menentukan pertumbuhan bakteri dan fungi. 

 

Menurut Pangestu (2009), perubahan keanekaragaman populasi fungi dapat terjadi 

karena faktor lingkungan seperti pH.  Fungi memiliki karakteristik dapat bertahan 

pada kondisi pH rendah.  Karakteristik yang dimiliki fungi mempunyai peran 

penting untuk dapat bertahan hidup seperti hubungan interaksi dengan 

mkroorganisme lain, kepadatan populasi, laju pertumbuhan, laju kematian, dan 

bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan.   

 

Fungi merupakan salah satu mikroorganisme yang berperan dalam merombak 

bahan organik.  Hal ini didukung oleh Campbell dkk. (2003) yang melaporkan 

bahwa fungi adalah mikroorganisme yang mendapatkan energi dan nutrisinya 

melalui penyerapan (absorption), sehingga fungi terspesialisasi sebagai pengurai.  

Fungi yang ditambahkan pada proses pengomposan dapat mempercepat waktu 

pengomposan.  Hal ini didukung Widawati (2005) yang menyatakan bahwa 

penambahan aktivator fungi Aspergillus niger (10
9
 sel ml

-1
), Trichoderma viridae 
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(10
9
  sel ml

-1
), dan Chaetomium sp. (10

9
 sel ml

-1
) dapat mempercepat proses 

pengomposan (5 minggu) dibandingkan pengomposan tanpa aktivator fungi (8 

minggu). 

 

Fungi merupakan salah satu pengurai bahan organik yang menentukan 

berlangsungnya proses dekomposisi, maka populasi dan keanekaragaman fungi 

pada campuran KSS dan BFA perlu diamati.  Pada penelitian ini, selain 

penambahan mikroba perombak (dekomposer) untuk meningkatkan kandungan N 

dan P pada pupuk organonitrofos juga ditambahkan inokulan mikroba penambat 

N (Azotobacter sp dan Azospirillum sp), dan pelarut P (Aspergillus niger dan 

Pseudomonas  fluorescens) pada awal pencampuran bahan baku.  Penambahan 

inokulan mikroba pada proses pengomposan KSS dan BFA diharapkan dapat 

meningkatkan total populasi dan keanekargaman fungi. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh pemberian inokulan 

mikroba penambat N (Azotobacter. sp dan Azospirillum. sp), dan pelarut P 

(Aspergillus niger dan Pseudomonas fluorescens) pada dekomposisi kotoran sapi 

segar dan batuan fosfat alam terhadap total populasi dan keanekaragaman fungi. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Pada proses pengomposan, mikroba perombak bahan organik menghasilkan 

senyawa-senyawa organik dan melepaskan N-organik menjadi NH4
+ 

-N.  

Perombakan bahan organik akan memacu perkembangan mikroba perombak dan 
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mikroba lain seperti mikroba penambat nitrogen dan mikroba pelarut fosfat 

(Nugroho dkk., 2011). 

 

Aktivitas fungi menentukan berlangsungnya proses dekomposisi.  Menurut 

Pangestu (2009), perubahan keanekaragaman populasi fungi dapat terjadi karena 

faktor lingkungan pada kompos.  Menurut Rao (1994), bakteri tumbuh pada pH 

tinggi, sedangkan fungi tumbuh pada pH rendah.  Perubahan kondisi lingkungan 

tumbuh seperti pH membuat pertumbuhan spesies lain seperti bakteri lebih tinggi, 

dan populasi fungi yang ada dapat digantikan oleh populasi bakteri. 

 

Inokulan merupakan bahan yang mengandung mikroba yang diberikan pada 

proses dekomposisi bahan organik.  Pada proses dekomposisi KSS dan BFA 

diberikan inokulan mikroba penambat N dan pelarut P.  Menurut Hamdi (1982), 

bakteri penambat N mampu mengikat N2 dari udara dengan bantuan enzim 

nitrogenase sehingga N2 berubah menjadi ammonium kemudian menjadi asam 

amino lalu menjadi protein.  Kemudian protein menyediakan bahan dasar 

pembentuk biomas bagi mikroba.  Menurut Lubis (2001), aktivitas 

mikroorganisme meningkat jika jumlah N mencukupi sehingga proses 

dekomposisi bahan organik berlangsung lebih cepat dan efektif.  Kandungan N 

yang meningkat pada proses pengomposan dapat dimanfaatkan oleh fungi untuk 

aktivitas sehingga populasinya dapat meningkat (Lubis, 2001).  Namun, 

mikroorganisme yang berperan pada proses pengomposan tidak hanya fungi tetapi 

terdapat mikroorganisme lain, seperti bakteri, aktinomicetes, dan protozoa.  

Adanya mikroorganisme lain pada proses pengomposan dapat menyebabkan 

terjadinya interaksi antar spesies. 
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Inokulan mikroba pelarut P merupakan mikroba tambahan yang diberikan pada 

proses pengomposan untuk proses pelarutan P yang terikat pada batuan fosfat 

menjadi bentuk tersedia.  Inokulan mikroba pelarut P yang diberikan, yaitu bakteri 

Pseudomonas fluorescens dan fungi Aspergillus niger.  Hasil penelitian Noor 

(2003) menunjukkan bahwa pemberian bakteri pelarut P yang dikombinasikan 

dengan pupuk dari kotoran sapi dapat meningkatkan P tersedia tanah sebesar 48% 

dibandingkan dengan kontrol.  Selanjutnya hasil penelitian Suliasih dkk. (2006) 

menunjukkan bahwa isolasi Pseudomonas sp. dapat melarutkan P dari batuan 

fosfat dengan peningkatan sekitar 3,3 sampai 7,73 ppm dibandingkan tanpa 

inokulasi (kontrol).  Kandungan P yang meningkat dengan pemberian inokulan 

pelarut P dapat dimanfaatkan oleh fungi untuk aktivitas sehingga populasinya 

meningkat. 

 

Hasil penelitian Hidayati dkk. (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi 

kandungan N pada pengomposan campuran feses sapi dan kuda, maka jumlah 

fungi yang merombak P akan semakin meningkat, sehingga kandungan P dalam 

bahan akan meningkat.  Kandungan P dalam bahan kompos akan digunakan oleh 

fungi untuk membangun sel.  Semakin tinggi kandungan N dan P pada kompos 

diharapkan populasi fungi akan meningkat. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Adapun hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Total populasi dan keanekaragaman fungi lebih tinggi pada perlakuan yang 

diberi inokulan mikroba penambat N dan atau pelarut P dibandingkan tanpa 

inokulan. 

2. Total populasi dan keanekaragaman fungi lebih tinggi pada perlakuan yang 

diberi inokulan mikroba pelarut P dibandingkan inokulan penambat N. 


