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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Di Indonesia, usaha di bidang perikanan berkembang pesat. Hal ini sesuai

dengan pr ogram na sional unt uk m eningkatkan us aha budi daya i kan da lam
memenuhi ke butuhan protein he wani. Kegiatan i ni s ecara b ersamaan j uga
meningkatkan ke perluan s umber pr otein be rupa tepung i kan s ebagai ko mponen
utama formula pakan (Sugiantoro dan Nurul, 2013).
Sampai de ngan t ahun 2007, di w ilayah K ecamatan M uncar K abupaten
Banyuwangi telah tercatat sekitar 52 industri pengolahan ikan skala besar dan 39
industri pengolahan i kan skala kecil/rumah t angga. B erdasarkan h asil s urvei dan
pendekatan pe nghitungan ka pasitas pr oduksi d ari i ndustri pe ngolahan be sar da n
rumah t angga t ersebut, di dapatkan ha sil t otal ka pasitas pr oduksi pe r-harinya
adalah 1.209 ton/hari untuk industri skala besar dan 203,4 t on/hari untuk industri
skala kecil/rumah tangga. Total produksi itu dengan jumlah produksi tepung ikan
merupakan pr oduksi yang p aling be sar di bandingkan pe ngolahan i kan lainnya
(Setiyono dan Yudo, 2008).
Selain m emberikan p eningkatan k esejahteraan dan p endapatan d aerah,
industri pengolahan ikan juga m enimbulkan d ampak ne gatif ba gi l ingkungan
sekitarnya. Salah s atu dampak n egatif yang m enjadi s orotan m asyarakat l uas
adalah t imbulnya p encemaran t erhadap lingkungan (Setiyono da n Y udo, 2008).
Bahan organik yang t erdapat dalam limbah cair yang t erlarut d an t ersuspensi
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menjadi sangat tinggi serta meningkatkan BOD dan COD. Selain itu, kadar lemak
dan m inyak serta de komposisi pr otein yang t erus t erjadi a kan menimbulkan ba u
busuk (Oktavia et al., 2012).
Produksi t epung i kan ha rus di imbangi de ngan s istem p engolahan limb ah
yang t epat. Upaya p enanggulangan m asalah l imbah pabrik pe ngolahan i kan
adalah d engan m enggunakan p anduan o perasi p engolahan limbah c air hasil
pengolahan i kan da n l ebih m emberlakukan s ecara k eras s tandar l imbah ( oleh
pemerintah p usat at aupun d aerah). Standar l imbah yang t inggi s eharusnya
dilakukan m elalui m anagemen l imbah yang b aik da n pe rlakuan t eknologi. S alah
satunya melalui perlakuan biologis baik aerob ataupun anaerob (Chowdhury et al.,
2009).
Hal m endasar yang b iasanya t erdapat p ada l imbah cai r h asil p engolahan
ikan a dalah ka ndungan p rotein t erlarutnya. P enggunaan metode pengolahan
limbah yang t epat d apat m emperbaiki k ualitas limbah t ersebut serta d apat
digunakan ke mbali a tau di konversikan m enjadi be ntuk l ain yang b ermanfaat
(Alfonso dan Borquez, 2002) . Namun, potensial pe nggunaan da ri l imbah c air
perikanan jarang digunakan karena baunya yang tidak enak (Martin, 1999).
Hasil p enelitian terdahulu ol eh A nas ( 2001), l imbah c air pe ngolahan
tepung ikan mengandung unsur hara 1425-7400 ppm N-total, 650-3500 ppm K2O,
50-65 ppm P 2O2, da n 400 -800 ppm S . D ilihat dari ka ndungan uns ur N, P , K
tersebut ma ka limb ah cair pabrik tepung i kan merupakan sumber uns ur ha ra
potensial bagi tanaman.
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Biodegradasi s ecara ae rob m enjadi al ternatif yang s angat co cok u ntuk
perlakuan terhadap limbah cair pabrik tepung ikan dan juga memiliki target pasar
yang m enjanjikan. H al i ni ka rena hasil bi odegradasi l imbah cair pabrik t epung
ikan dapat dikonversikan menjadi pupuk organik cair yang mampu menggantikan
pupuk komersil yang sudah ada. Dari segi biaya perlakuan, pemanfaatan kembali
limbah cair p abrik tepung i kan i ni dapat memberikan nilai ekonomis. S elain itu,
proses p engumpulannya juga t ergolong hemat. S elain itu , limbah cai r pabrik
tepung ik an yang me ngalami p roses b iodegradasi me miliki k adar a sam a mino
yang kadarnya meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan limbah cair pabrik
tepung i kan t anpa pe rlakuan bi odegradasi. K andungan as am amino yang tin ggi
mengindikasikan b anyaknya nut risi yang cocok bagi tanaman. K omposisi a sam
amino t ersebut j uga m emiliki pe rbandingan yang l ebih t inggi di bandingkan
dengan pupuk komersil untuk tanaman holtikultura ( Kim et al., 2006).
Penelitian me ngenai k onversi limb ah cair p abrik tepung i kan s ebagai
pupuk organik telah di lakukan ol eh S umantri et al. ( 2010), yang melakukan
proses bi okonversi menggunakan bantuan m ikroalga. N amun, hasil p enelitian
tersebut ma sih mengandung a monia d alam t araf s edang, yakni s ebesar 67% .
Kelemahan d ari penggunaan m ikroalga t ersebut a dalah pertumbuhannya y ang
lambat. S ehingga, pe ngambilan a mmonia menjadi terbatas. P enelitian m engenai
biokonversi limbah cair pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik juga dilakukan
oleh H apsari d an W elasih (2011), yang p rosesnya m elalui pr oses hi drolisis
dengan enzim bromelin yang didapat dari buah nanas.
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Penelitian oleh Kim et al. (2006), menggunakan konsorsium m ikroba
dalam proses biokonversi limbah cair pabrik tepung ikan menjadi pupuk organik
cair. Jenis mikroba yang digunakan yaitu Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,
Brevibacillus agri, Bacillus coagulans, Bacillus circulans, Bacillus anthracis dan
Bacillus fusiformis yang hasilnya menunjukkan bahwa konsorsium yang diberikan
mampu memineralisasi materi organik dalam kondisi aerob.
Dari b eberapa penelitian sebelumnya me nghasilkan s atu k esimpulan,
yakni k emampuan l imbah c air t epung i kan yang d apat di konversikan menjadi
pupuk organik cair. Hal tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini dengan
tujuan untuk m enghasilkan pupuk or ganik da ri pengolahan l imbah t epung i kan
yang t idak t erpakai. P upuk or ganik yang di hasilkan di harapkan m ampu menjadi
solusi pencemaran limbah cair pabrik tepung ikan serta menjadi pengganti pupuk
kimia dalam mengembangkan produktifitas tanaman dan kesuburan tanah.
Pada penelitian in digunakan konsorsium mikroba dalam membantu proses
biokonversi l imbah c air t epung i kan m enjadi pupuk or ganik c air. Formula
mikroba yang di gunakan a dalah Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, da n
Bacillus megaterium yang m enunjukkan k emampuannya m endegadasi pr otein,
Saccharomyces cereviceae sebagai d ekomposer d alam m elakukan f ermentasi,
Lactobacillus plantarum untuk m enurunkan pH s erta m encegah t umbuhnya
mikroorganisme patogen, Nitrosomonas sp. dan Nitrobacter sp. yang m emiliki
peran penting d alam d aur n itrogen s erta Pseudomonas putida, Pseudomonas
aeruginosa, dan Pseudomonas fluorescens sebagai penghasil enzim protease dan
lipase.
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Konsorsium m ikroba yang be rasal da ri Laboratorium M ikrobiologi
Universitas A irlangga in i belum pe rnah di gunakan da lam pe nelitian s ebelumnya
untuk pr oses bi okonversi l imbah c air p abrik tepung i kan. Sehingga, perlu
dilakukan penelitian untuk mengetahui potensinya dalam mengonversi limbah cair
pabrik t epung i kan sebagai pupuk or ganik c air. Dengan f ormula ba ru t ersebut
selanjutnya digunakan untuk menentukan konsentrasi yang tepat serta lama waktu
yang s esuai dalam pr oses bi okonversi limbah pa brik t epung i kan s ebagai pupuk
organik cair.
Penentuan k onsentrasi dalam p enelitian i ni m engacu p ada p enelitian
sebelumnya o leh K im et al., ( 2006), yang telah melakukan bi okonversi l imbah
cair pabrik tepung ikan dengan menggunakan konsentrasi konsorsium sebesar 5%.
Berdasarkan p enelitian t ersebut, p erlakuan d engan variasi konsentrasi y ang
dilakukan dalam penelitian ini diharapkan m ampu memperoleh konsentrasi yang
minimum na mun m enurunkan ni lai r asio C /N dalam w aktu bi okonversi yang
singkat. Sehingga, didapatkan kombinasi perlakuan yang efektif dan efisien dalam
proses biokonversi limbah cair tepung ikan.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan

masalah sebagai berikut:
1.

Apakah ada pengaruh konsentrasi konsorsium mikroba terhadap rasio C/N
hasil biokonversi limbah cair pabrik t epung i kan s ebagai pupuk organik
cair?
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2.

Apakah a da pe ngaruh l ama w aktu bi okonversi t erhadap rasio C /N h asil
biokonversi limbah cair pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik cair?

3.

Apakah ada pengaruh interaksi konsentrasi konsorsium mikroba dan lama
waktu biokonversi terhadap rasio C/N hasil biokonversi limbah cair pabrik
tepung ikan sebagai pupuk organik cair?

4.

Apakah ada pe nurunan ba u limbah cair te pung ik an hasil biokonversi
limbah cair pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik cair?

1.3

Asumsi Penelitian
Limbah p abrik t epung ikan m erupakan l imbah yang ka ya ka ndungan

lemak dan pr otein. Menurut A nas ( 2001), l imbah c air ha sil pe ngolahan tepung
ikan me miliki kandungan uns ur ha ra yang t inggi t erutama uns ur ha ra makro,
yakni N, P, dan K. Dengan kandungan tersebut limbah cair hasil pengolahan ikan
merupakan s umber h ara potensial b agi t anaman. Namun, kandungan ha ra m asih
kompleks s ehingga h arus di lakukan hi drolisis ka ndungan l emak da n pr oteinnya.
Salah satu indikator pupuk organik adalah nilai rasio C/N. Berdasarkan Peraturan
Menteri P ertanian N omor 70 Tahun 2011, s alah s atu s yarat l imbah c air da pat
dikonversi m enjadi pup uk or ganik c air a dalah nilai r asio C /N sebesar 1 5-25.
Proses de komposisi lemak da n pr otein dengan pemberian kons orsium m ikroba
potensial m ikroorganisme l ipolitik da n pr oteolitik pa da l imbah c air t epung i kan,
diharapkan m ampu menurunkan r asio C /N. N amun m enurut Tchobanoglous, G .
and Burton, F.L. (1991), proses dekomposisi protein akan menimbulkan bau tidak
enak. Bau tersebut menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara. Sehingga,
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dari uraian diatas dapat diasumsikan bahwa proses biokonversi limbah cair pabrik
tepung i kan da pat di lakukan de ngan penambahan m ikroba p otensial p emecah
lemak, protein, s erta a gen p engurang b au. P enambahan m ikroba pot ensial a kan
menurunkan rasio C/N pada limbah cair pabrik tepung ikan serta menurunkan bau
akibat de komposisi ba han or ganik di da lamnya. Besarnya p enurunan rasio C /N
dan penurunan bau bergantung pada konsentrasi mikroba yang ditambahkan serta
lama waktu biokonversi limbah cair pabrik tepung ikan.

1.4

Hipotesis Penelitian

1.4.1 Hipotesis Kerja
Jika konsentrasi kons orsium m ikroba da n l ama w aktu bi okonversi
berpengaruh t erhadap r asio C /N da n pe nurunan ba u l imbah c air pa brik t epung
ikan, maka va riasi kons entrasi kons orsium m ikroba dan l ama waktu bi okonversi
yang diberikan akan memberikan perubahan rasio C/N limbah cair pabrik tepung
ikan yang be ragam serta di ikuti de ngan pe nurunan ba u. Sehingga, l imbah cai r
pabrik tepung ikan dapat dikonversi menjadi pupuk organik cair.

1.4.2. Hipotesis Statistik
1.H0

: Tidak ada pengaruh konsentrasi konsorsium mikroba terhadap rasio
C/N hasil biokonversi limbah cair pabrik tepung ikan sebagai pupuk
organik cair.
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H1

: Ada pengaruh konsentrasi konsorsium mikroba terhadap rasio C/N
hasil biokonversi limbah cair pa brik t epung i kan s ebagai pupuk
organik cair.

2. H0

: Ti dak a da pe ngaruh l ama w aktu biokonversi t erhadap rasio C /N
hasil biokonversi limbah c air p abrik t epung i kan s ebagai pupuk
organik cair.

H1

: A da pe ngaruh l ama w aktu bi okonversi terhadap rasio C /N h asil
biokonversi limbah cai r pabrik t epung i kan s ebagai pupuk organik
cair.

3. H0

: Tidak ada pengaruh interaksi konsentrasi konsorsium mikroba dan
lama w aktu bi okonversi t erhadap rasio C /N h asil biokonversi
limbah cair pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik cair.

H1

: Ada pengaruh interaksi konsentrasi konsorsium mikroba dan lama
waktu biokonversi terhadap rasio C/N hasil biokonversi limbah cair
pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik cair.

1.5

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Mengetahui pe ngaruh k onsentrasi kons orsium mikroba terhadap rasio
C/N h asil biokonversi limbah c air pa brik t epung i kan s ebagai pupuk
organik cair.

2.

Mengetahui pe ngaruh l ama w aktu biokonversi terhadap rasio C /N h asil
biokonversi limbah cair pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik cair.
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3

Mengetahui p engaruh interaksi konsentrasi ko nsorsium mikroba dan
lama waktu biokonversi terhadap rasio C/N hasil biokonversi limbah cair
pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik cair.

4.

Mengetahui penurunan ba u limbah c air t epung i kan ha sil bi okonversi
limbah cair pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik cair

1.6

Manfaat Penelitian
Hasil p enelitian i ni d iharapkan d apat m enambah pengetahuan m engenai

pengolahan l imbah cair pa brik t epung i kan serta sebagai s alah s atu u paya
membantu mengatasi m asalah p encemaran l ingkungan ak ibat l imbah cair pabrik
tepung ikan. Hasil biokonversi limbah pabrik tepung ikan sebagai pupuk organik
diharapkan mampu dijadikan pengganti pupuk ki mia. Keberadaan pupuk organik
juga diharapkan m ampu m eningkatkan p roduktivitas t anaman s erta s alah s atu
alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan.
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