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ABSTRAK
Limbah tulang lele yang banyak menumpuk di warung-warung pecel lele
dan lalapan menimbulkan masalah polusi lingkungan seperti polusi udara, air, dan
tanah. Oleh karena itu, limbah tulang lele yang merupakan limbah organik bisa
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair untuk
mengurangi penumpukan limbah tersbut. Penelitian ini bertujuan untuk (1)
mengetahui pengaruh lama fermentasi pupuk organik dari limbah tulang lele
terhadap kandugan unsur hara makro Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total, (2)
mengetahui jumlah kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total yang terdapat
dalam pupuk organik dari hasil fermentasi limbah tulang ikan lele, dan (3)
mengetahui lama waktu fermentasi yang optimal untuk mendapatkan kandungan
Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total tertinggi pada pupuk organik cair dari limbah
tulang ikan lele dengan penambahan bioaktovator EM-4.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dan
rancangan penelitian yang dilakukan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Objek penelitian yang digunakan adalah limbah tulang lele yang dijadikan bahan
dasar pupuk organik cair dengan lama fermentasi 5, 10, dan 15 hari. Teknik
analisis data yang digunakan adalah pengelompokan data hasil pengujian
kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca), uji statistik Analisis of Variance
(ANOVA) One way. Hasil penelitian menunjukan bahwa lama waktu fermentasi
tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kandungan unsur hara makro
fosfor (P) dan kalsium (Ca) total, Kandungan fosfor (P) total dalam pupuk
organik cair hasil fermentasi limbah tulang lele adalah 0,2752% untuk lama
fermentasi 5 hari, 0,315% untuk lama fermentasi 10 hari dan 0,2673% untuk lama
fermentasi 15 hari dan kandungan kalsium (Ca) total dalam pupuk organik cair
hasil fermentasi limbah tulang lele dengan penambahan bioaktivator EM4 adalah
0,4018% untuk lama fermentasi 5 hari, 0,4623% untuk lama fermentasi 10 hari
dan 0,4196% untuk lama fermentasi 15 hari, lama fermentasi yang optimal untuk
mendapatkan kandungan fosfor (P) dan kalsium (Ca) total tertinggi dalam pupuk
organik cair limbah tulang lele adalah 10 hari fermentasi.
Kata kunci: limbah tulang lele, lama waktu fermentasi, fosfor, kalsium
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THE EFFECT OF FERMENTATION DURATION OF LIQUID ORGANIC
FERTILIZER OF CATFISH BONE WASTE TO TOTAL PHOSPORUS AND
CALCIUM CONTENT
Abdul Rahman Muhidin
151434019
Sanata Dharma University
2020
ABSTRACT
Catfish bone waste that has piled up in catfish pecel stalls and vegetables
causes environmental pollution problems such as air, water and soil pollution.
Therefore, catfish bone waste which is an organic waste can be used as raw
material for making liquid organic fertilizer to reduce the buildup of catfish bone
waste. This study aimed to (1) determine the effect of fermentation time of organic
fertilizer from catfish bone waste on the macro nutrient content of phosphorus (P)
and Calcium (Ca), (2) know the total content of Phosphorus (P) and Calcium (Ca)
contained in organic fertilizer from fermented catfish bone waste by adding
bioactivators EM-4, and (3) find out the optimal fermentation time to get the
highest total Phosphorus (P) and Calcium (Ca) content in liquid organic fertilizer
from catfish bone waste with the addition of EM-4 bioactovator.
This type of research was an experimental research and research design
conducted was a Completely Randomized Design (CRD). The object of this
research used was catfish bone waste which was used as a basis for liquid
organic fertilizer with 5, 10, and 15 days of fermentation time. The data analysis
technique was the grouping of test results for Phosphorus (P) and Calcium (Ca)
content, the One Way Analysis of Variance (ANOVA) statistical test. The results
showed that the length of time of fermentation did not significantly influence the
total of macro nutrient content phosphorus (P) and calcium (Ca), The total of
phosphorus (P) content in liquid organic fertilizer fermented from catfish waste
were 0.2752% for 5 days fermentation time, 0.315% for 10 days fermentation time
and 0.2673% for 15 days fermentation time and the total of calcium (Ca) content
in liquid organic fertilizer fermented from catfish waste were 0.4018% for 5 days
fermentation time, 0.4623% for 10 days fermentation time and 0.4196% for 15
days fermentation time, the optimal fermentation time to get the highest total
phosphorus (P) and calcium (Ca) content in liquid organic fertilizer catfish bone
waste was 10 days of fermentation.
Keywords: catfish bone waste, fermentation duration, phosphorus,calcium
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkenal
dengan daerah wisata baik wisata alam maupun wisata kuliner. Banyak
sekali sajian kuliner bisa diperoleh di daerah Yogyakarta. Salah satu jenis
makanan yang banyak di jual baik di warung makan maupun oleh
pedagang kaki lima adalah jenis makanan olahan lele, seperti penyetan
lele, pecel lele, dan olahan lele lainya. Lele merupakan salah satu bahan
makanan yang sangat mudah dijumpai di warung-warung makanan di
daerah Yogyakarta.
Tabel 1. 1. Volume Produksi Budidaya Ikan Menurut Provinsi 2008 – 2012
(Statistik Kelautan dan Perikanan 2012)

Satuan: Ton.
NO.
1.

PROVINSI
D.I. Yogyakarta

JENIS
IKAN
Lele
Nila
Gurame
Mas
Patin
Bandeng

2008
6.365
2.915
2.405
351
16
6

2009
7.902
3.833
2.694
337
15
11

TAHUN
2010
21.539
5.509
6.031
608
58
6

2011
23.220
7.837
7.581
397
220
4

2012
25.287
9.546
8.421
336
179
2

Berdasarkan Tabel 1.1 data volume Produksi Ikan Menurut
Provinsi 2008-2012 (Statistik Kelautan dan Perikanan 2012), ikan lele
merupakan jenis ikan budidaya yang volume produksinya paling tinggi
dan terus meningkat dari tahun ke tahun dari tahun 2008-2012. Hal ini
menunjukan bahwa ikan lele menjadi ikan yang paling diminati oleh
masyarakat wilayah Yogyakarta. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan
1
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Perikanan DIY Dr Suwarman Partosuwiryo SPi dalam Indonesian
Research Institute For Fisheries Postharvest Machanization mengakui
(Badan Riset dan Sumber Daya Manusia – Kementrian Kelautan dan
Perikanan mengakui, tingkat konsumsi ikan lele di wilayah DIY masih
mendominasi dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan jenis lain. Pada
tahun 2017, kebutuhan konsumsi ikan lele di DIY mencapai 48.031 ton
atau sekitar 43 persen dari total keseluruhan kebutuhan ikan bagi
masyarakat DIY. Jumlah tersebut dihitung dari kebutuhan konsumsi ikan
masyarakat yang mencapai 111.700 ton atau setara dengan 31,31 kilogram
perkapita pertahun. Tingginya volume produksi dan tingkat masyarakat
Yogyakarta terhadap ikan lele mengakibatkan semakin meningkatnya
produksi limbah dari warung yang menjual olahan makanan ikan lele.
Lele umumnya disajikan dalam bentuk pecel lele, lalapan lele
goreng dan bakar, mangut lele, serta olahan lele lainnya. Semakin banyak
warung makan yang menyajikan olahan ikan lele maka akan semakin
banyak limbah sisa makanan olahan ikan lele tersebut yang menjadi suatu
permasalahan pencemaran lingkungan. Limbah sisa makanan ini akan
ditampung pada satu tempat

atau dibuang ke sembarang tempat.

Penumpukan limbah sisa makanan ini menjadi penyebab adanya
pencemaran lingkungan. Tumpukan limbah yang berada di sekitar warung
dapat mengganggu pemandangan yang terkesan kotor dan juga
menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu akibat lainnya adalah
tumpukan limbah tersebut akan menjadi sarang organisme penyebab
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penyakit melalui udara maupun makanan yang disajikan di warung
tersebut. Jenis limbah yang banyak dihasilkan oleh warung makan yang
menyajikan lele adalah limbah tulang lele yang ditumpuk dengan limbah
makanan lainnya. Pada warung makan lele yang menetap pada satu
tempat, limbah ini terus ditumpuk dalam satu tumpukan sampah sisa
makanan yang kemudian akan dibuang atau diangkut oleh petugas
sampah. Padahal tulang ikan lele merupakan salah satu jenis limbah
organik yang bisa dimanfaatkan kembali daripada dibuang sia-sia. Setiap
jenis limbah organik masih memiliki kandungan yang baik untuk
dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku pupuk organik karena Pupuk
organik berasal dari bahan-bahan makhluk hidup atau makhluk hidup yang
telah mati, meliputi kotoran hewan, seresah, sampah, dan berbagai produk
antara dari organisme hidup (Sumekto, 2006).
Pupuk merupakan bahan alami atau buatan yang ditambahkan ke tanah
dan dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan menambah satu atau
lebih unsur hara esensial (Lingga dan Marsono, 2011). Secara umum,
dikenal dua jenis pupuk yang sering digunakan, yaitu pupuk anorganik dan
pupuk organik. Pupuk anorganik adalah semua jenis pupuk yang dibuat
atau disintesis oleh tangan manusia di dalam pabrik atau industri. Pupuk
buatan dapat dikatakan sebagai pupuk anorganik karena disusun atas
senyawa-senyawa anorganik yang mengandung unsur hara tertentu
berkadar tinggi seperti pupuk urea, ponskha, pelangi, dan lain-lain
(Fatimah, 2011). Fungsi dari pupuk anorganik adalah untuk meningkatkan
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produktivitas tanaman, Namun penggunaan pupuk anorganik dalam jangka
yang panjang umumnya berakibat buruk pada kondisi tanah. Tanah
menjadi cepat mengeras, kurang mampu menyimpan air dan pH tanah
menjadi asam yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas
tanaman (Parman, 2007). Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian
besar berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses
rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk
menyuplai bahan organik agar dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan
biologi tanah (Mardiansyah, 2010).
Pupuk organik mempunyai beragam jenis dan varian. Jenis-jenis
pupuk organik dibedakan dari bahan baku, metode pembuatan dan
wujudnya. Dari sisi bahan baku ada yang terbuat dari kotoran hewan,
hijauan atau campuran keduanya. Dari metode pembuatannya ada banyak
ragam seperti kompos aerob, bokashi, dan lain sebagainya. Dari sisi wujud
ada yang berwujud serbuk, cair maupun granul atau tablet. Dalam hal ini
pupuk organik memiliki keunggulan untuk menjaga kualitas tanah dalam
kurun waktu penggunaan yang panjang dibandingkan pupuk anorganik
(Mulyani, 1999).
Tulang merupakan salah satu jaringan pengikat yang terdiri dari
sel, serat-serat dan bahan pengisi. Bahan pengisi pada tulang adalah
protein dan garam-garam mineral, seperti kalsium fosfat sebanyak 58,3%,
kalsium karbonat 1,0%, magnesium fosfat 2,1%, kalsium florida 1,9%,
dan protein sebanyak 30,6% (Septriansyah, 2000). Pada ikan tulangnya
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memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi. Tulang ikan mengandung
sel-sel hidup dan matrik intraseluler dalam bentuk garam mineral. Garam
mineral tersebut terdiri dari kalsium fosfat sebanyak 80% dan sisa
sebagian terdiri dari kalsium karbonat dan magnesium fosfat 200 cm3 dari
tulang yang mengandung 1000 mg. Pada tulang ikan lele melalui uji
komposisi proksimat dalam tepung tulang ikan lele didapatkan kadar Air
11.34 %, Abu 59.49 %, protein 23.86 %, lemak 0.96 %, karbohidrat 4.35
% dan kalsium 17.47 %. Adapun pemanfaatan tulang ikan lele dapat
dilakukan melalui proses pengolahan tulang ikan menjadi tepung (Charir,
dkk, 2016).
Dari kandungan tulang ikan lele tersebut didapatkan unsur-unsur
penting sebagai nutrisi tambahan yang baik bagi pertumbuhan tanaman
seperti tingginya kandungan mineral dan kalsium pada tulang ikan
khususnya tulang ikan lele sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku
pupuk organik. Oleh karena itu akan dilakukan formulasi dan
pengaplikasian limbah tulang ikan lele sebagai pupuk organik melalui
penelitian berjudul “PENGARUH LAMA WAKTU FERMENTASI
PUPUK

ORGANIK

CAIR

LIMBAH

TULANG

IKAN

LELE

TERHADAP KANDUNGAN UNSUR HARA MAKRO FOSFOR (P)
DAN KALSIUM (Ca) TOTAL”.
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B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana pengaruh lama fermentasi pupuk organik cair dari limbah
tulang ikan lele terhadap kandungan unsur hara makro Fosfor (P) dan
Kalsium (Ca) total dengan?
2. Berapa kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total yang terdapat
dalam pupuk organik dari hasil fermentasi limbah tulang ikan lele?
3. Berapa lama waktu fermentasi yang optimal untuk mendapatkan
kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total tertinggi dalam pupuk
organik cair dari limbah tulang ikan lele?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui pengaruh lama fermentasi pupuk organik cair dari limbah
tulang ikan lele terhadap kandungan unsur hara makro Fosfor (p) dan
Kalsium (Ca).
2. Mengetahui jumlah kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total yang
terdapat dalam pupuk organik dari hasil fermentasi limbah tulang ikan
lele.
3. Mengetahui lama waktu fermentasi yang optimal untuk mendapatkan
kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total tertinggi pada pupuk
organik cair dari limbah tulang ikan lele dengan penambahan
bioaktovator EM-4.
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D. Manfaat Penelitan
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Peneliti:
Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan di Program
studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Selain itu
Peneliti bisa memiliki pengalaman sekalian belajar secara langsung
bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah tulang
ikan lele serta pengaruh lama fermentasi pupuk organik cair dari
limbah tulang ikan lele terhadap kandungan unsur hara makro fosfor
(P) dan kalsium (Ca) total dengan tambahan bioaktivator EM-4.
2. Bagi Masyarakat:
Sebagai referensi pengolahan limbah tulang ikan lele untuk
dijadikan pupuk organik yang banyak sehingga dapat menekan
penggunaan pupuk kimia yang berdampak buruk terhadap kualitas
tanah.
3. Bagi Dunia Pendidikan:
Menjadi referensi untuk guru dan peserta didik di sekolah mengenai
teknik pembuatan pupuk organik cair dan pengaruh lama fermentasi
pupuk organik cair dari limbah tulang ikan lele terhadap kandungan
unsur hara makro fosfor (P) dan kalsium (Ca) total dengan tambahan
bioaktivator EM4.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Prinsip/ teori yang terkait
Pupuk merupakan bahan alami atau buatan yang ditambahkan ke
tanah dan dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan menambah satu
atau lebih unsur hara esensial (Lingga dan Marsono 2011). Pupuk menurut
Mulyani (1999) adalah bahan yang diberikan kedalam tanah baik yang
organik maupun anorganik dengan maksud mengganti kehilangan unsur
hara dari dalam tanah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi
tanaman dalam keadaan lingkungan yang baik. Sedangkan menurut
Abdurrahman (2008) Pupuk adalah material yang ditambahkan pada
media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang
diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material
pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik (mineral). Pupuk
mengandung bahan baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan
tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu
kelancaran proses metabolisme. Berdasarkan pendapat para ahli dapat
disimpulkan bahwa pupuk adalah material bahan baku untuk pertumbuhan
dan perkembangan tanaman baik bahan alami (organik) maupun buatan
(anorganik) berupa mineral yang ditambahkan ke tanah

untuk

meningkatkan kesuburan tanah dan mengganti kehilangan unsur hara
dalam tanah.

8
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Secara umum, dikenal dua jenis pupuk yang sering digunakan,
yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik adalah semua
jenis pupuk yang dibuat atau disintesis oleh tangan manusia di dalam
pabrik atau industry. Pupuk buatan dapat dikatakan sebagai pupuk
anorganik karena disusun atas senyawa-senyawa anorganik yang
mengandung unsur hara tertentu berkadar tinggi seperti pupuk urea,
ponskha, pelangi, dan lain-lain (Fatimah, 2011). Fungsi dari pupuk
anorganik adalah untuk meningkatkan produktivitas tanaman, Namun
penggunaan pupuk anorganik dalam jangka yang panjang umumnya
berakibat buruk pada kondisi tanah. Tanah menjadi cepat mengeras,
kurang mampu menyimpan air dan pH tanah menjadi asam yang pada
akhirnya akan menurunkan produktivitas tanaman (Parman, 2007). Pupuk
organik adalah pupuk yang sebagian besar berasal dari tanaman dan atau
hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair
yang digunakan untuk mensuplai bahan organik agar dapat memperbaiki
sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Mardiansyah, 2010).
Pupuk organik mempunyai beragam jenis dan varian. Jenis-jenis
pupuk organik dibedakan dari bahan baku, metode pembuatan dan
wujudnya. Dari sisi bahan baku ada yang terbuat dari kotoran hewan,
hijauan atau campuran keduanya. Dari metode pembuatannya ada banyak
ragam

seperti

kompos

aerob,

bokashi,

dan

lain

sebagainya

(Mulyani,1999). Pupuk buatan atau anorganik terdiri dari delapan jenis
pupuk, yakni pupuk Nitrogen, pupuk Fosfat, pupuk Kalium, pupuk dengan
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komposisi campuran (NPK), pupuk Kalsium, pupuk Magnesium, pupuk
Natrium, dan pupuk unsur mikro seperti Mangan, Cu, Boron, Kobalt,
Molibden, dan campuran unsur mikro (Rinsema, 1983).
Sementara itu pupuk organik terdiri dari berbagai macam kotoran
binatang (sapi, kambing, babi, ayam, dll), hasil buangan dari binatang
(limbah binatang) dan limbah tanaman, serta pupuk hijau. Adapun
beberapa manfaat dari pupuk organik, yakni memperbaiki struktur tanah,
mnaikan daya serap tanah terhadap air, menaikan kondisi kehidupan di
dalam tanah, dan mengandung zat makanan (nutrisi) untuk tanaman hasil
terurainya bahan organik tersebut. pupuk kandang terdiri dari pupuk
kandang padat yang merupakan kotoran padat yang bercampur dengan
jerami, pupuk encer (cair seperti campuran feses, urin, dan air yang tidak
mengandung jerami, dan pupuk cair dari kotoran cair atau air kencing
(gier) (Rinsema, 1983). Sedangkan pupuk hijau adalah pupuk yang berasal
dari pengolahan tanaman atau bagian tanaman yang tertimbun di dalam
tanah. Tanaman-tanaman tertentu ditanam khusus sebagai tanaman utama;
beberapa macam lainnya ditinggalkan bonggolnya sehingga dapat tumbuh
kembali; da nada juga tanaman yang ditanam dengan penaburan benih
dengan maksud sebagai penutup tanah atau sebagai tanaman penyambug
untuk dipakai sebagai pupuk hijau (Rinsema, 1983).
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian pembuatan pupuk
organik adalah limbah tulang ikan lele. Ikan lele merupakan jenis ikan air
tawar yang banyak dijumpai sebagai bahan makanan dengan berbagai
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olahan. Saat ini ikan lele cukup diminati oleh masyarakat dan produksinya
terus meningkat, mengingat cara budidaya yang mudah dilakukan baik
melalui budidaya ikan lele ekstensif, semi intensif dan intensif. Oleh
karena itu, berbagai macam olahan produk dari ikan lele telah banyak
dikenal oleh masyarakat (Charir, dkk, 2016). Selain itu keunggulan dari
ikan lele adalah kemampuan beradaptasi nya terhadap lingkungan yang
tinggi, rasanya enak dan kandungan gizinya cukup tinggi serta harganya
murah. Komposisi gizi ikan lele meliputi kandungan protein (17,7 %),
lemak (4,8 %), mineral (1,2 %), dan air (76 %) (Astawan, 2008). Olahan
ikan lele yang disediakan di warung makan seperti lele goreng dan bakar
akan menyisakan tulang kan kepala lele yang tidak dimakan oleh
konsumen. Tulang-tulang ini merupakan jenis limbah organik yang bisa
dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik daripada dibuang
percuma.
Bahan pengisi pada tulang adalah protein dan garam-garam
mineral, seperti kalsium fosfat sebanyak 58,3%, kalsium karbonat 1,0%,
magnesium fosfat 2,1%, kalsium florida 1,9%, dan protein sebanyak
30,6% (Septriansyah, 2000). Pada ikan tulangnya memiliki kandungan
kalsium yang sangat tinggi. Tulang ikan mengandung sel-sel hidup dan
matrik intraseluler dalam bentuk garam mineral. Garam mineral tersebut
terdiri dari kalsium fosfat sebanyak 80% dan sisa sebagian terdiri dari
kalsium karbonat dan magnesium fosfat 200 cm3 dari tulang yang
mengandung 1000 mg. Dari kandungan tulang ikan lele tersebut
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didapatkan unsur-unsur penting sebagai nutrisi tambahan yang baik bagi
pertumbuhan tanaman seperti tingginya kandungan mineral dan kalsium
pada tulang ikan khususnya tulang ikan lele sehingga bisa dimanfaatkan
sebagai bahan baku pupuk organik.
Sebelum dijadikan bahan baku pupuk, langkah awal yang
dilakukan adalah pembuatan tepung tulang ikan lele. Adapun standar
kandungan tepung ikan secara umum berdasarkan SNI tepung tulang tahun
1996, yakni:
Tabel 2. 1. SNI Tepung Ikan (01-2715-1996/Rev.92)
KARAKTERISTIK
Kadar air (maks)
Protein kasar (min)
Serat kasar (maksimal)
Abu
Lemak
Kalsium/Ca
Fosfor/P
Natrium Klorida/Nacl (maks)
Organoleptik (min)
Mikrobiologi salmonela

MUTU I (%)
10
65
1,5
20
8
2,5 – 5
1,6 – 3,2
2
7
negatif

SYARAT
MUTU II (%)
12
55
2,5
25
10
2,5 – 6
1,6 – 40
3
6
Negatif

MUTU III (%)
12
45
3
30
12
2,5 – 7
1,6 – 4,7
4
6
negatif

Proses pembuatan pupuk dilakukan dengan teknik fermentasi
anaerob. Fermentasi adalah teknik atau cara bertujuan mengubah substrat
menjadi produk tertentu yang diingiinkan menggunakan bantuan
mikroorganisme. Proses yang terjadi dalam teknik fermentasi adalah
pemecahan karbohodrat dan asam amino secara anaerobik atau tanpa
memerlukan oksigen. Jenis mikroba yang digunakan untuk proses
fermentasi adalah khamir, kapang, dan bakteri (Affandi, 2008). Kecepatan
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fermentasi etanol dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti susunan
substrat, kecepatan pemakaian zat gizi, tingkat inokulasi, keadaan
fisiologis khamir, aktivitas enzim-enzim jalur EMP, toleransi khamir
terhadap gula dan alkohol tinggi serta kondisi selama fermentasi (Astuty,
2009). Fase pertumbuhan Mikroba dalam proses fermentasi terdiri dari:
1) Fase lag/adaptasi: Fase ini terjadi bila mikroba dipindahkan ke
dalam media kultur yang baru. Dalam kondisi ini mikroba
menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan tidak terjadi
penambahan jumlah sel. Lingkungan yang baru ini dapat berupa
susunan medium yang berbeda, perubahan pH, bertambahnya
nutrien, berkurangnya zat penghambat tumbuh dan lain-lain.
Panjang pendeknya fase adaptasi tergantung pada perbedaan
kondisi

lingkungan

mikroba

sebelum

dipindahkan

dengan

lingkungan yang baru. Makin sesuai lingkungan untuk pertumbuan
mikroba serta umur inokulum tidak terlalu tua maka makin pendek
fase adaptasinya.
2) Fase eksponensial/logaritmik: Sel yang sudah beradaptasi dengan
lingkungan baru mulai mengalami pertumbuhan. Pada fase ini
pertumbuhan sel merupakan pertumbuhan maksimum. Selama fase
eksponensial mikroba menghasilkan produk esensial untuk
pertumbuhan sel seperti asamasam amino, protein, karbohidrat,
lemak dan sebagainya.
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3) Fase stasioner: Keterbatasan nutrien dan akumulasi produk toksis
menyebabkan pertumbuhan mikroba melambat atau terhenti sama
sekali serta jumlah populasi sel relative tetap sehingga terjadi fase
stasioner. Dalam fase ini terjadi perubahan sistem metabolisme
primer ke metabolisme sekunder, dan produk metabolitnya disebut
metabolit sekunder yang bersifat sangat khas dan tidak esensial
untuk pertumbuhan serta penting artinya bagi fermentasi
komersial.
4) Fase Kematian: Pada fase ini nutrien yang tersedia telah habis dan
terjadi peningkatan produk yang toksik, sehingga sel mengalami
lisis total. Kematian mulai terjadi dan populasi sel menurun dengan
laju eksponensial (Cruger dan Crueger, 1984 dan Stanbury dan
Whitaker, 1987).
Pupuk organik mempunyai beragam jenis dan varian. Jenis-jenis
pupuk organik dibedakan dari bahan baku, metode pembuatan dan
wujudnya. Dari sisi bahan baku ada yang terbuat dari kotoran hewan,
hijauan atau campuran keduanya. Dari metode pembuatannya ada banyak
ragam seperti kompos aerob, bokashi, dan lain sebagainya. Dari sisi wujud
ada yang berwujud serbuk, cair maupun granul atau tablet. Dalam hal ini
pupuk organik memiliki keunggulan untuk menjaga kualitas tanah dalam
kurun waktu penggunaan yang panjang dibandingkan pupuk anorganik
(Mulyani, 1999).
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Pupuk padat diproduksi dan diperdagankan dalam bentuk
onggokan, remahan, butiran atau kristal. Pupuk padat biasanya
diaplikasikan atau dicampurkan pada tanah atau media tanam. Sedangkan
pupuk cair diproduksi dan diperdagangkan dalam bentuk konsentrat cair.
Pengaplikasian pupuk cair dilakukan dengan cara disemprotkan ke bagian
tubuh tumbuhan atau ke tanah. Pupuk organik cair adalah hasil
pembusukan bahan organik misalnya sisa dari tanaman, kotoran hewan,
dan mausia yang mengandung unsur hara yang lenih dari satu. Kelebihan
dari pupuk organik cair adalah mampu menyediakan unsur dalam kurun
waktu yang singkat karena mudah meresap ke tanah dan bagian tubuh
tumbuhan dan tidak merusak tanah serta bagian tubuh tumbuhan meskiun
sering digunakan (Hadisuwito, 2007).
Pupuk organik cair mengandung unsur hara makro dan mikro
esensial. unsur hara makro adalah unsu hara yang diperlukan oleh tanaman
dalam jumlah besar jika dibandingkan dengan unsur hara mikro. Unsurunsur yang tergolong sebagai unsur hara mikro adalah Karbon (C),
Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Sulfur/belerang (S),
Kalium (K), Kalsium (Ca), dan Magnesium (Mg). sedangkan, unsur-unsur
yag tergolong dalam unsur hara makro untuk tanaman adalah Mangan
(Mn), Tembaga (Cu), Boron (B), Molibden (Mo), Seng (Zn), dan Besi (Fe)
(Rinsema, 1983). Dua unsur yang akan diamati jumlah total kandungan
dalam pupuk organik cair dari limbah tulang lele adalah unsur Kalsium
(Ca) dan Fosfor (P). Hal ini dikarenakan unsur kalsium dan fosfor
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merupakan unsur yang banyak terkandung dalam tulang khususnya tulang
lele. Unsur Fosfor dan Kalsium yang merupakan golongan unsur hara
makro tentu sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan tanaman.
Fosfor dalam tanah terdiri dari bentuk organik dan anorganik.
Bentuk fosfor organik ditemukan dalam bentuk inositol fosfat terutama
hesafosfat, sedangkan fosfor anorganik antara lain Al-P, Fe-P, dan Ca-P.
Fosfor diserap oleh tanaman sebagai anion fosfat valensi satu (H2PO4-),
dan diserap lebih lambat dalam bentuk anion valensi dua (HPO42-).
Tingkat keasaman (pH) tanah mengendalikan perimbangan jumlah kedua
bentuk ini; H2PO4- tersedia pada pH tanah dibawah 7 dan HPO42- tersedia
pada pH tanah diatas 7 (salesbury dan Ross, 1995). Fosfor berfungsi bagi
pertumbuhan tanaman untuk merangsang pertumbuhan akar atau umbi,
pembentukan bunga dan buah, serta memperkokoh tegaknya batang.
Kekurangan unsur fosfor bagi tanaman adalah tanaman menjadi kerdil dan
berwarna hijau tua, pigmen antosianin kadang menumpuk dan daun tua
berwarna coklat gelap saat mati. Selain itu tanaman yang kekurangan
unsur fosfor mudah rebah, proses pematangan menjadi lambat dan umbi
tidak membesar pada tanaman yang menghasilkan umbi. Sedangkan pada
tanaman yang berada pada fase bibit, warna bibit akan menjadi keunguan
(salesbury dan Ross, 1995).
Kalsium berfungsi memperkokoh jaringan-jaringan tanaman dan
mempertahankan keutuhan membran yang membatasi sitoplasma, vakuola,
inti sel, dan sebagainya dalam lingkungan pH rendah, dan juga apabila
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kandungan Na dalam larutan tinggi. Kalsium dapat menetralkan tanah
asam, menguraikan bahan organik. Akibat dari kekurangan Ca adalah
pertumbuhan akar akan sangat terhambat, akar rusak, berubah warna dan
mati. Hal ini didahului oleh terhentinya mitosis dan terjadinya sel-sel
abnormal dengan inti ganda yang polipoid. Selain itu daun-daun muda
menjadi keriput dan mengalami keriput dan terjadi perubahan warna, pada
ujung dan tepi-tepinya mengalami klorosis (berubah menjadi kuning)
hingga menjalar sampai ke tulang daun. Daun-daun berukuran kecil dan
gagal berkembang penuh, dan warna daun menjadi gelap. Gejala lainnya
adalah kuncup-kuncup yang terdapat pada pucuk mati (salesbury dan
Ross, 1995).
Aplikasi pupuk organik cair dilakukan dengan cara disemprotkan
pada daun dan tanah sekitar tanaman. Fungsi dari pupuk cair pada daun
adalah untuk menigkatkan pembentukan klorofir dan pada tanah berfungsi
untuk

memperbaiki

kesuburan

tanah

dan

memacu

aktivitas

mikroorganisme tanah (Priambono, 2015). Unsur hara yang dibutuhkan
tanaman dari pupuk organik cair harus sesuai standar kecukupan nutrisi
untuk tanaman tersebut berdasarkan standar kualitas pupuk organik cair.
Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 79/Permentan/SR.140/10/2011
standar kualitas pupuk organik cair dan standar kualitas kompos (SNI 107030-2004) adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 2. Standar Mutu Pupuk Organik Cair
NO.
1.
2.

PARAMETER
C – Organik
C/N

SATUAN
%

STANDAR MUTU
Min 6
15 – 25
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bahan iktan:
(Plastik, kaca, kerikil)
Logam berat:
- As
- Hg
- Pb
- Cd

%

Maks 2

ppm
ppm
ppm
ppm

Maks 2,5
Maks 0,25
Maks 12,5
Maks 0,5

Ph

4-9

Hara makro:
- N
- P2O5
- K2O
Mikroba kontaminan:
- E. coli
- Salmonella sp
Hara mikro:
- Fe total atau
- Fe tersedia
- Mn
- Cu
- Zn
- B
- Co
- Mo
Unsur lain:
- La
- Ce

%
%
%

3–6
3–6
3–6

MPN/ml
MPN/ml

Maks 102
Maks 102

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

90 – 900
5 – 50
250 – 5000
250 – 5000
250 – 5000
125 – 2500
5 – 20
2 – 10

ppm
ppm

0
0

Tabel 2. 3. Standar Kualitas Kompos (SNI 19-7030-2004)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Parameter
Kadar air
Temperatur
Warna
Bau
Ukuran partikel
Kemampuan ikat air
pH
Bahan asing
Unsur makro
Bahan organik
Nitrogen
Karbon
Phosfor (P2O5)
C/N-rasio
Kalium (K2O)
Unsur mikro
Arsen
Kadmium (Cd)

Satuan
%
0
C

Minimum
-

mm
%

0,55
58
6,80
*

Maksimum
50
Suhu air tanah
Kehitaman
Berbau tanah
25
7,49
1,5

%

27
0,40
9,80
0,1
10
0,20

58
32
20
*

mg/kg
mg/kg

*
*

13
3

%
%
%
%
%
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kobal (Co)
Kromium (Cr)
Tembaga (Cu)
Merkuri (Hg)
Nikel (Ni)
Timbal (Pb)
Selenium (Se)
Seng (Zn)
Unsur lain
Kalsium
Magnesium (Mg)
Besi (Fe)
Alumunium (Al)
Mangan (Mn)
Bakteri
E. coli
Salmonella sp.

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*
*
*
*
*
*
*
*

34
210
100
0,8
62
150
2
500

%
%
%
%
%

*
*
*
*
*

25,5
0,6
2
2,2
0,1

MPN/gr
MPN/4gr

1000
3

Keterangan: * Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari
maksimum
Selain itu salah satu jenis pupuk lain adalah pupuk hayati. Lasrin
(1977) mendefinisikan pupuk hayati sebagai bahan yang mengandung sel
hidup atau galur sel mikroba yang memiliki kemampuan untuk menambat
nitrogen maupun fosfat yang sukar larut. Penggunaan pupuk ini biasanya
dicampur dengan benih, tanah atau dengan kompos. Pupuk hayati terdiri
dari pupk hayati peluruh fosfat, pupuk hayati penambat nitrogen, pupuk
hayati peluruh bahan organik, dan pupuk hayati pemacu pertumbuhan dan
pengendali penyakit (Suwahyono, 2011).
B. Hasil penelitian yang relevan
Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penggunan limbah
ikan dan limbah tulang ikan lele menjadi bahan dasar pembuatan pupuk
organik cair ataupun produk organik lainnya. Penelitian pertama adalah
penilitian mengenai PEMANFAATAN LIMBAH IKAN MENJADI
PUPUK ORGANIK (Hapsari & Welasih, 2010). Dalam penelitian ini
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peneliti memanfaatkan unsur nutrisi N (Nitrogen), P (Phospor), dan K
(kalium) yang terkandung dalam limbah ikan menjadi bahan dasar
pembuatan pupuk organik cair melalui proses hidrolisis dengan
konsentrasi tinggi. Jenis limbah ikan yang digunakan adalah limbah ikan
laut dari tempat pelelangan ikan dimana limbah tersebut terdiri sisa tubuh
ikan mulai dari kepala daging dan tulang serta ikan-ikan lain yang tidak
laku terjual di pasaran.
Proses hidrolisis yang dilakukan oleh peneliti adalah proses hidrolisis
enzim yang berguna untuk memecah protein dimana enzim yang
digunakan adalah enzim bromelin dimana kandungan enzim bromelin
didapatkan dari buah nanas. Buah nanas yang telah dikupas kulitnya
kemudian dipeas untuk mendapatkan sari buahnya lalu ditimbang dengan
konsentrasi tertentu disesuaikan dengan jumlah limbah ikan. Kemudian
100 g limbah ikan yang sudah dicuci bersih lalu dihaluskan dengan
aquades tersebut dipanaskan hingga suhu 950C lalu didinginkan mencapai
suhu 500C. limbah ikan tersebut kemudian dicampurkan dengan sari buah
nanas kasar lalu diinkubasi pada suhu kamar untuk proses hidrolisis.
Hasil hidrolisis tersebut kemudian diaanalsis dan didapatkan kadar
kandungan Nitrogen sebesar 64,78% berat ikan, phosphor 49,49% berat
ikan, dan Kalium 31,1% berat ikan. Jumlah kadar kandungan NPK yang
dihasilkan dari proses hidrolisis limbah ikan ini cukup untuk dijadikan
bahan baku pupuk organik sebagai nutrisi tambahan untuk proses
pertumbuhan tanaman.
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Penelitian kedua adalah penelitian mengenai PENGARUH PUPUK
ORGANIK CAIR DARI LIMBAH SAYURAN DAN BULU AYAM
TERHADAP HASIL PANEN TANAMAN OKRA HIJAU (Sulastri,
2017). Pada penelitian ini bulu ayam dan limbah sayur sawi putih
dijadikan bahan dasar pupuk organik cair. Penggunaan limbah bulu ayam
dan limbah sayur sawi putih karena termasuk jenis limbah organik yang
banyak terbuang percuma. Selain itu limbah-limbah organik ini memiliki
kandungan unsur mikro nutrien yang diperlukan oleh tanaman seperti
kalsium (Ca), fosfat (P), dan unsur lainnya sebagai nutrisi tambahan bagi
tanaman (Asiati, dkk, 2004).
Metode pembuatan pupuk organik cair tersebut dilakukan dengan
menghaluskan bulu ayam menjadi tepung dan memotong limbah sayur
sawi putih hingga menjadi potongan kecil. Limbah tersebut kemudian
dicampurkan dengan EM4 dan molase dengan kadar sesuai takaran lalu
difermentasikan selama 14 hari. selanjutnya didapatkan pupuk organik cair
yang diaplikasi langsung ke tanaman okra dengan dengan tiga konsentrasi
berbeda yakni 10%, 30%, dan 50% serta kontrol positif menggunakan
pupuk urea dengan cara disiram satu kali dalam seminggu pada sore hari.
Dari tiga perlakuan ini kemudian akan dilihat konsentrasi manakah yang
paling memengaruhi pertumbuhan tanaman okra. Pertumbuhan dilihat dari
jumlah buah okra hijau, berat basah, berat kering, dan kadar air buah.
Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh pertumbuhan dari
kategori pertumbuhan buah dan tanaman okra berdasarkan pengukuran.
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Untuk konsentrasi pupuk organik cair yang paling maksimal hasilnya
adalah konsentrasi pupuk 50% akan tetapi untuk pertumbuhan yang paling
baik dari tanaman okra terjadi pada tanaman okra yang diberi perlakukan
kontrol positif yakni menggunakan pupuk urea.
Penelitian yang ketiga adalah penelitian PERBANDINGAN VARIASI
KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR DARI LIMBAH IKAN
TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN CABAI (Capsium annum
L.) (Zahroh, dkk, 2018). Penelitian ini memanfaatkan limbah ikan berupa
jeroan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik cair karena masih
mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan pemberian variasi
konsentrasi pupuk organik cair dari limbah ikan. Jenis penlitian yang
digunakan adalah eksperimentak laboratorium

dengan menggunak

Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan, 4 ulangan
sehingga ada 20 unit eksperimen dan ditemopatkan secara acak yaitu 0%
(P1), pupuk 3,5% (P2), pupuk 4% (P3), pupuk 4,5% (P4), dan pupuk
5%(P5). Pengamatan dilakukan terhadap tiga parameter pertumbuhan
yaitu jumlah daun, diameter batang, dan tinggi tanaman. Teknis analisis
data menggunakan One-way ANOVA dengan taraf signifikansi 5% dan uji
lanjutan Duncan. Hasil uji One-way ANOVA pada pertumbuhan jumlah
daun tanaman cabai merah adalah Fhitung sebesar 6,770 dan Ftabel yaitu
3,06 (Fhitung > Ftabel). Hasil uji One-way ANOVA pada pertumbuhan
tinggi batang adalah Fhitung sebesar 5,267 dan Ftabel yaitu 3,06 (Fhitung
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> Ftabel). Hasil uji One-way ANOVA pada pertumbuhan diameter batang
tanaman cabai merah adalah Fhitung sebesar 2,770 dan Ftabel yaitu 3,06
(Fhitung < Ftabel). Uji lanjutan Duncan menunjukkan pada perlakuan
konsentrasi 4,5 % (P4) menunjukkan perbedaan yang paling signifikan
terhadap pertumbuhan jumlah daun dan tinggi batang tanaman cabai
merah.
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C. Kerangka berpikir

Warung makan ikan lele
menyisakan

Limbah tulang ikan lele

Ditumpuk

Jenis limbah organik

menimbulkan
Bahan baku pupuk
organik

Pencemaran
lingkungan

Kandungan tulang ikan lele adalah aprotein dan garam-garam mineral,
seperti kalsium fosfat sebanyak 58,3%, kalsium karbonat 1,0%, magnesium
fosfat 2,1%, kalsium florida 1,9%, dan protein sebanyak 30,6%
(Septriansyah, 2000)
Pembuatan tepung tulang ikan lele

Pembuatan pupuk organik cair melalui proses
fermentasi

Proses fermentasi pupuk dengan lama waktu fermentasi
berbeda (waktu fermentasi 5 hari, 10 hari, dan 15 hari)

Pengujian kandungan/kadar total unsur hara makro dari hasil fermentasi

Fosfor (P)

Kalsium (Ca)
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Setiap warung makan menyisakan sisa makanan dimana sisa
makanan tersebut sering kali hanya ditumpuk ataupun dibuang. Salah satu
contoh jenis warung makan yang banyak dijumpai di kota Yogyakarta
adalah warung makan yang menyajikan hidangan olahan ikan lele, baik
lele goreng, lele bakar, pecel lele, maupun olahan ikan lele lainnya.
Warung-warung makan ini akan menyisakan limbah sisa makanan olahan
lele seperti tulang ikan mulai dari kepala ikan lele tersebut. limbah tulang
ikan lele tersebut kemudian ditumpuk atau dibuang di sembarang tempat.
Hal ini tentu saja dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar
warung tersebut.
Limbah tulang ikan lele merupakan jenis limbah organik yang
kandungannya bisa dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku produkproduk organik yang bermanfaat seperti pupuk organik. Kandungan tulang
ikan lele adalah aprotein dan garam-garam mineral, seperti kalsium fosfat
sebanyak 58,3%, kalsium karbonat 1,0%, magnesium fosfat 2,1%, kalsium
florida 1,9%, dan protein sebanyak 30,6% (Septriansyah, 2000). Tulang
ikan merupakan salah satu bentuk limbah dari industri pengolahan ikan
yang memiliki kandungan kalsium terbanyak diantara bagian tubuh ikan,
karena unsur utama tulang ikan adalah kalsium, fosfor, dan karbonat.
Menurut pendapat Winarno pada jurnal yang ditulis oleh Fitri (2017),
Protein dalam tulang ikan sebagian besar dari kolagen. Kolagen adalah
protein yang banyak terdapat pada jaringan tubuh, dapat ditemukan pada
kulit, jaringan pengikat, dan tulang serta merupakan protein struktural
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tubuh. Eastoe juga berpendapat pada jurnal yang dituliskan Nurilmala
(2010), bahwa didalam tulang terdapat kolagen sebesar 18,6 % dari 19,86
% unsur organik protein kompleks.
Pembuatan pupuk organik dengan bahan baku tulang ikan lele
diawali dengan proses pembuatan tepung tulang ikan lele dengan cara
dikeringkan lalu digiling hingga halus. Selanjutnya tepung tulang ikan lele
tersebut bisa diolah menjadi jenis Pupuk Organik Cair melalui proses
fermentasi. Proses fermentasi akan diberi perlakuan beda lama waktu
fermentasi 5 hari, 10 hari, dan 15 hari. Setelah melewati proses fermentasi
akan dilanjutkan dengan pengujian kadar total kandungan unsur Fosfor (P)
dan Kalsium (Ca) dari setiap sampel dengan masing-masing perlakuan
beda waktu lama fermentasi.
D. Hipotesa
Berdasarkan

teori-teori yang telah dijelaskan beserta hasil

penelitian yang relevan , hipotesis yang ditarik dari penelitian ini adalah
lama waktu fermetasi pupuk organik cair limbah tulang lele memiliki
pengaruh terhadap kandungan unsur hara mikro fosfor (P) dan kalsium
(Ca), Jumlah kandungan fosfor dan kalsium total dalam pupuk organik
cair limbah tulang lele adalah 2-3%,lama waktu fermentasi yang optimal
untuk mendapatkan kadar fosfor dan kalsium tertinggi dari pupuk organik
cair limbah tulang lele adalah lama waktu fermentasi 15 hari.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. menurut
Kerlinger (1986) eksperimen adalah sebagai suatu penelitian ilmiah
dimana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel
bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk
menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap
variabel bebas tersebut.
Rancangan penelitian yang dilakukan adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL) yang digunakan untuk percobaan dengan media atau
tempat percobaan yang seragam atau homogen. Jumlah sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 15 sampel dengan 3 perlakuan
berbeda, dimana 1 perlakuan diaplikasikan sebanyak 5 kali ulangan atau 5
sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran
bahan baku pupuk yakni tepung tulang lele dengan bioaktivator EM4,
molase, dan air dengan jumlah takaran yang sama. Selanjutnya sampel
tersebut akan diberi perlakuan dengan tiga perbedaan waktu fermentasi
yakni 5 hari, 10 hari dan 15 hari. Setelah difermentasi dengan perlakuan
waktu fermentasi berbeda, pupuk organik cair akan dilakukan uji
kandungan nutrisi Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total.
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Tabel 3. 1. Perlakuan Penelitian
Kode
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5

Perlakuan
Waktu fermentasi 5 hari (ulangan 1)
Waktu fermentasi 5 hari (ulangan 2)
Waktu fermentasi 5 hari (ulangan 3)
Waktu fermentasi 5 hari (ulangan 4)
Waktu fermentasi 5 hari (ulangan 5)
Waktu fermentasi 10 hari (ulangan 1)
Waktu fermentasi 10 hari (ulangan 2)
Waktu fermentasi 10 hari (ulangan 3)
Waktu fermentasi 10 hari (ulangan 4)
Waktu fermentasi 10 hari (ulangan 5)
Waktu fermentasi 15 hari (ulangan 1)
Waktu fermentasi 15 hari (ulangan 2)
Waktu fermentasi 15 hari (ulangan 3)
Waktu fermentasi 15 hari (ulangan 4)
Waktu fermentasi 15 hari (ulangan 5)

Adapun variabel-variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Variabel bebas: variabel yang memengaruhi faktor-faktor yang akan
diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan
hubungan antara fenomena yang diteliti. Variabel bebas dari penelitian
yang akan dilakukan adalah lama waktu fermentasi (5 hari, 10 hari dan
15 hari)
2. Variabel terikat: variabel yang merupakan faktor-faktor yang
diobservasi dan diukur akibat adanya pengaruh dari variabel bebas.
Variabel terikat dari peneltian yang akan dilakukan adalah kandungan
Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total dalam pupuk organik cair limbah
tulang ikan lele.
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3. Variabel kontrol: berat bahan dasar pupuk, EM4, molase, dan
kandungan Fosfor (P) dan kalsium (Ca) berdasarkan Standar Nasional
Indonesia mengenasi kandungan pupuk organik cair.
B. Batasan Penelitian
Penelitian skripsi ini memiliki batasan penelitian agar penjalasan di
dalamnya dapat lebih terstruktur, terarah, dan sesuai dengan tujuan
penelitian yang diharapkan. Adapun beberapa batasan penelitian tersebut,
yakni:
1. Bahan pembuatan pupuk organik yang akan digunakan adalah limbah
tulang ikan lele yang telah dimakan dagingnya mulai dari kepala
hingga ekor yang didapatkan dari tempat makan olahan ikan lele.
2. Jenis pupuk organik yang dibuat adalah pupuk organik cair.
3. Objek dalam penelitian ini adalah kandungan Fosfor (P) dan Kalsium
(Ca) total dari pupuk organik cair limbah tulang ikan lele.
4. Penelitian dibuat dalam 5 kali ulangan
5. Pembuatan pupuk organik cair limbah tulang ikan lele dengan
bioaktivator EM4 dan teteas tebu dilakukan dengan proses fermentasi
anaerob.
C. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang digunakan proses pembersihan tulang lele adalah ember
plastik berukuran 5 liter, sikat gigi bekas, panci untuk memanaskan air,
saringan besi dan nampan untuk wadah penjemuran. Selanjutnya alat
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yang digunakan untuk penggilingan tulang menjadi tepung adalah
gunting pemotong ranting/dahan tumbuhan, blender, saringan tepung,
timbangan digital, sendok dan wadah plastik untuk tepung dan toples
plastik untuk tempat penyimpanan tepung tulang ikan lele. Lalu alat
yang digunakan untuk proses fermentasi pupuk adalah 15 jerigen 2
liter, gelas ukur 1 liter dan 500 mililiter, sendok, dan corong kecil.
Selain itu alat yang digunakan untuk proses pengujian kadar Kalsium
dan Fosfor adalah krus porcelain, tanur atau muffle furnace, lumping
purcelain, tabung reaksi, vortex mixer, spektrofotometer, pipe tetes,
Erlenmeyer berukuran 100 ml dan 250 ml, dan kompor listrik.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah tulang
ikan lele (Gambar 3.1) yang telah dikeringkan dan dijadikan tepung
sebanyak 3 kg. larutan bioaktivator EM4 (Gambar 3.4) untuk pupuk
organik, tetes tebu (molasses) (Gambar 3.3), dan air (Gambar 3.5).
Selain itu bahan lain yang digunakan adalah plastik untuk
membungkus tepung tulang ikan lele yang sudah digiling halus.Selain
itu, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengujian kadar
Kalsium dan Fosfor adalah kertas saring, HNO3, larutan VanadatMolibdat, Ammonium molibdat, Ammonium metas Venedat, aquadest,
Indicator Mr-BCG, Asam Oksalat, Ammonium Oksalat, H2SO4, dan
larutan standar KMnO4
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Gambar 3. 1. Limbah tulang lele kering

Gambar 3. 2 Tepung tulang
lele

Gambar 3. 3. Tetes tebu
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Gambar 3. 5. Bioaktivator EM-4

Gambar 3. 4. Air (500 ml)
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D. Cara Kerja
Penelitian dilaksanakan sejak bulan Juni hingga Oktober 2018.
Proses pembuatan pupuk dilakukan di Pusat Studi Lingkungan (PSL)
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma dan analisa kandungan P
dan Ca total dilakukan di Labiratorium Chem-Mix pratama. Adapun
beberapa tahap proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah tulang
ikan lele adalah:
1. Pengumpulan dan pembersihan limbah tulang:
a. Pengumpulan bahan:
Bahan yang digunakan untuk dijadikan bahan baku pupuk
organik cair adalah limbah tulang ikan lele. limbah tulang ikan lele
didapatkan dari 8 warung lalapan dan pecel lele di sekitar wilayah
Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Jenis limbah
tulang yang digunakan adalah limbah tulang kepala hingga ekor
ikan lele. Limbah tulang diambil setiap hari selama satu bulan dari
setiap warung hingga mencapai target limbah tulang lele yang akan
digunakan yakni 3 kg limbah tulang ikan lele.
b. Pembersihan dan pengeringan limbah tulang ikan lele:
Limbah tulang lele dibersihkan dari sisa-sisa bumbu dapur
dan sisa sambal lalapan serta sisa daging yang masih melekat
dengan cara direndam dalam air selama 5-10 menit lalu kemudian
disikat menggunakan sikat gigi bekas. Limbah tulang yang baru
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diambil dari warung harus langsung dibersihkan agar tidak busuk
dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
Tulang yang sudah bersih kemudian ditaruh diatas saringan
besi lalu disiram dengan air mendidih secara merata sebanyak dua
kali penyiraman Proses ini dilakukan untuk menghilangkan minyak
sisa penggorengan yang melekat pada tulang tersebut. Selanjutnya
tulang yang sudah bersih dan bebas dari minyak dikeringkan dengan
cara dijemur dibawah terik matahari. Proses penjemuran dilakukan
selama 3 – 5 hari hingga tulang lele bisa kering sempurna dan
mudah untuk digiling.
c. Penggilingan tulang menjadi tepung tulang lele:
Setelah dikeringkan, tulang lele tersebut dihancurkan
menjadi potongan-potongan kecil berukuran 2-3 cm menggunakan
gunting pemotong ranting/dahan tumbuhan agar mudah digiling.
Setelah dihancurkan tulang bisa digiling menggunakan blender lalu
kemudian hasil gilingan disaring menggunakan saringan tepung
sehingga bisa didapatkan hasil gilingan yang ukurannya sesusai
ukuran tepung. Jika belum bisa melewati saringan maka sisa
gilingan tersebut bisa digiling kembali hingga benar-benar halus.
Hasil gilingan tulang yang sudah menjadi tepung tulang lele
(Gambar 3.2) kemudian dimasukan kedalam bungkusan plastik lalu
ditimbang

beratnya.

Proses

pengumpulan,

pembersihan,
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pengeringan, dan penggilingan tulang terus dilakukan hingga
jumlah total tepung tulang lele yang didapatkan mencapai 3 kg.

2. Pembuatan pupuk (fermentasi):
a. Pencampuran bahan:
Tiga kilogram tepung tulang ikan lele dibagi rata ke dalam 15
jirigen berukuran 2 liter dimana setiap jirigen dimasukan 200 gram
tepung tulang ikan lele tersebut. Selanjutnya tepung tulang lele
yang telah dimasukan ke dalam jirigen ditambahkan larutan
bioaktivator Effective microorganism (EM).
Effective Microorganisme (EM4) (Gambar 3.4) adalah suatu
larutan kultur (biakan) dari mikroorganisme yang hidup secara
alami di tanah yang subur serta bermanfaat untuk peningkatan
produksi (Maman, 1994). Menurut (Hadisuwito,2007) EM4
merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan
pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya. Selain itu, EM4 juga
bermanfaat memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi lebih
baik serta menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dengan
demikian penggunaan EM4 akan membuat tanaman menjadi lebih
subur, sehat dan relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit.
Selain larutan EM4, tepung tulang lele dalam setiap jirigen
juga ditambahkan air (Gambar 3.5) dan molase atau tetes tebu
(Gambar 3.5). Penambahan molase bertujuan untuk menambah
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cadangan nutrisi bagi mikroorganisme yang terkandung dalam
larutan bioaktivator EM4. Penambahan larutan EM4, air, dan
molase dilakukan berdasarkan standar takaran pembuatan pupuk
organik cair yang terdapat pada botol larutan EM4. Takaran yang
tertulis untuk penambahan larutan EM4, air, dan molase untuk 20
kg bahan dasar pupuk cair adalah 1 liter EM4 + 1 liter molase + 50
liter air. Dari standar takaran ini kemudian disesuaikan dengan
berat total bahan dasar tulang ikan lele dalam setiap jerigen 2 liter.
Berat tepung tulang ikan lele yang dimasukan ke dalam jerigen
adalah 200 gram, sehingga takaran yang perlukan EM4, air, dan
molase adalah 10 cc larutan EM4 + 10 cc molase + 500 ml air.
Setelah semua bahan dimasukan kedalam setiap jirigen
dengan takaran yang sesuai, selanjutnya 15 jirigen ditutup rapat
hingga tidak ada udara yang masuk karena proses fermentasi yang
dilakukan adalah proses fermentasi anaerob. Setelah jirigen ditutup
rapat, campuran bahan dalam setiap jirigen dicampurkan secara
merata dengan cara jirigen dikocok hingga semua bahan dalam
jirigen tercampur rata.
b. Perlakuan waktu fermentasi
Proses fermentasi dilakukan dalam kuruan waktu berbeda. 5
sampel pupuk difermentasi selama 5 hari, 5 sampel pupuk berikut
difermentasi selama 10 hari, dan 5 sampel terakhir difermentasi
salama 15 hari. Lima belas sampel dalam jirigen disimpan pada
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tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari secara
langsung selama proses fermentasi. Selain itu perlakuan lain yang
dilakukan pada setiap sampel adalah jirigen dibuka dan campuran
bahan pupuk dalam jirigen dikocok 2 hari sekali. Jirigen dibuka 2
hari

sekali

untuk

menghindari

pecahnya

jirigen

akibat

mengembung karena proses fermentasi. Setelah melewati waktu 5
hari, 10 hari, dan 15 hari proses fermentasi setiap jerigen dengan
masing-perlakuan hari tersebut bisa dibuka untuk dicek warna,
tekstur, dan bau dari sampel pupuk dalam jirigen tersebut.
Selanjutnya setiap sampel diuji kandungan Fosfor (P) dan Kalsium
(Ca) nya di dalam laboratorium.
3. Pengujian kadar Fosfor (P) dan Kalsium (Ca)
a. Kadar Fosfor (P):
Proses pengujian kadar fosfor dari sampel pupuk organik cair
dari

limbah

tulang

ikan

lele

menggunakan

metode

Spektrofotometri Vanadat-Molibdat. Proses ini dimulai dengan
sampel berupa substansi ditimbang sebanyak 5 gram lalu
dimasukan ke dalam krus porcelain. Sampel diabukan dalam tanur
atau muffle furnace hingga berbentuk abu. Lalu abu tersebut
dilarutkan dengan menambahkan HNO3 dengan perbandingan 1:3
hingga volume tertentu, misal 50 ml sambil digerus dengan
menggunakan lumping porcelain. Larutan kemudian disaring
menggunakan kertas saring hingga didapatkan filtrate jernih. Satu
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milliliter filtrate jernih diambil dalam tabung reaksi, lalu 3 ml
larutan vanadate-molibdat ditambahkan. (20 gram ammnonium
molibdat dilarutkan dalam aquadest panas, 1 gram ammonuium
meta vanadat dilarutkan di tempat terpisah dengan menggunakan
300 ml aquadest pans, lalu 140 ml HNO3 pekat ditambahkan ke
dalam larutan ammonium vandat sambil diaduk, kemudian larutan
tersebut diencerkan sampai volume 1 liter). Bila larutan
mengandung fosfor/P2O5 maka akan terbentuk warna kuning, lalu
larutan diencerkan dengan aquades hingga volume 10 ml. larutan
kemudian divortex kemudian absorbansinya dibaca menggunakan
spektofotometer dengan panjang gelombang 410 nm. Data yang
diperoleh kemudian dimasukan dalam perhitungan menggunakan
kurva standar.

𝑥 . 𝑓𝑝

Perhitungan:

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 (%) = berat sampel (mg) x 100%

Keterangan:

x

= konsentrasi larutan (ppm)

fp

= faktor pengenceran

b. Kadar kalasium (Ca):
Proses pengujian kadar kalsium dari sampel pupuk organik
cair dari limbah tulang ikan lele menggunakan metode Titrasi
Permanganometri (Sudarmadji, 1989). Proses pengujian dimulai
dengan sampel yang sudah dihaluskan sebanyak 5 gram ditimbang
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ke dalam kurs porcelain. Kurs porcelain dimasukan ked lam
muufle furnace atau tanur kemudian dipanaskan sampai menjadi
abu. Setelah menjadi abu, sampel kemudian didinginkan, lalu abu
dimasukan ke dalam lumpang porcelain kemudian 50 ml HNO3 1:3
ditambahkan lalu digerus hingga larut. Setelah itu sampel yang
sudah menjadi larutan disaring menggunakan kertas saring
kemudian filtrate ditampung dalam Erlenmeyer 100 ml. 10 ml
filtrate jernih dimasukan ke dalam Erlenmeyer 250 ml lalu 5 tetes
indicator Mr-BCG 2:5 ditambahkan (warna menjadi merah).
NH4OH 1:4 ditambahkan tetes demi tetes hingga warna berubah
menjadi biru, kemudian HNO3 1:3 ditambahkan tetes demi tetes
sampai warna berubah menjadi merah. Kemudian 15 ml Asam
Oksalat 2,5 % ditambahkan lalu dipanaskan di atas kompor listrik
hingga mendidih. Setelah mendidih 15 ml Ammonium Oksalat
jenuh ditambahkan dan dipanaskan lagi hingga mendidih dan
terbentuk endapan putih kemudian didiamkan selama 6 jam agar
endapan terbentuk sempurna. Setelah itu filtrtate yang sudah
dicampur dengan beberapa larutan dan dipanaskan

kemudian

disaring lagi menggunakan kertas saring, lalu residu dipindahkan
menggunakan aquadest ke dalam Erlenmeyer 250 ml hingga semua
endapan masuk ke dalam Erlenmeyer. 15 ml H2SO4 1:4
ditambahkan lalu dipanaskan di atas kompor listrik hingga
mendidih. Kemudian ditiratasi menggunakan larutan standar
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KMnO4 0,1 N hingga warna berubah menjadi ungu. Bolume titrasi
yang diperoleh dicatat lalu kadar kalsium dihitung menggunakan
rumus.
Rumus perhitungan:

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 (%) =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 . 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛 . 0.002
berat sampel (mg)

x 100%

Keterangan: 1 ml KMnO4 0,1 N = 0, 002 gram Kalsium
E. Metode Analisis Data:
1. Teknik pengambilan data
Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara menguji kadar
Kalsium (Ca) dan Fosfor (P) dari setiap sampel pupuk organik cair
melalui

metode

Permanganometri

pengujian
untuk

uji

khusus,
kadar

yakni
Kalsium

metode
dan

Titrasi
metode

Spektrofotometri Vandat-Molibdat untuk uji kadar Fosfor. Hasil uji
kandungan Kalsium dan fosfor akan dikelompokan sesuai perlakuan
yang diberikan pada setiap sampel yakni 5 sampel dengan perlakuan
waktu fermentasi 5 hari, 5 sampel dengan perlakuan waktu fermentasi
10 hari, dan 5 sampel dengan perlakuan waktu fermentasi 15 hari.
Setelah itu data bisa dianalisis adanya perbedaan jumlah kadar
Kalsium dan Fosfor dari setiap sampel untuk masing-masing
perlakuan.
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2. Analisis data
Data kadar Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) total dalam pupuk organik
cair dari limbah tulang lele yang telah diperoleh dari hasil uji
laboratorium

kemudian

diolah

melalui

pengujian

statistik

menggunakan SPSS sehingga bisa diuji dan dianalisis normalitas data
tersebut serta mengetahui ditolak atau diterimanya hipotesis penelitian
yang dilakukan sehingga bisa ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
Uji normalitas data yang digunakan adalah uji KolmogorovSmirnov dengan taraf signifikan >0,05. Jika data berdistribusi normal
akan dilanjutkan dengan uji homogenitas dimana nilai F kritikal untuk
α = 0,05. Bila nilai F obs > F crit, maka data tergolong homogen.
selanjutkan akan dilakukan uji Analisis of Varience (ANOVA) One
way. ANOVA adalah teknik analisis statistik yang dapat memberikan
jawaban atas ada atau tidak perbedaan skor pada masing-masing
kelompok, dimana jika taraf signifikan <0,05 maka dapat disimpulkan
H0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara
perlakuan. Jika H0 ditolak maka dilanjutkan dengan uji tukey (Agus,
2004).
Adapun hipotesis statistik dari pengaruh lama waktu fermentasi
terhadap kandungan total Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) pada pupuk
Organik cair dan limbah tulang lele adalah sebagai berikut:
H0 : ρ = 0 ( tidak ada perbedaan sigifikan antara kelompok perlakuan)
H1 : ρ ≠ 0 ( terdapat perbedaan sigifikan antara kelompok perlakuan)
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F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian mengenai pembuatan pupuk organik dari limbah
ikan lele bermanfaat bagi dunia pendidikan karena dalam penelitian ini
menerapkan pendidikan berbasis lingkungan yang diangkat pada
pengolahan limbah makanan yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk.
Penilitian ini bisa menjadi referensi dalam ilmu Biologi dibangku Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas XII yang diimplementasikan pada materi
pembelajaran Bioteknologi sebagai contoh penerapan bioteknologi
konvensional dan bisa menjadi materi praktikum pembuatan pupuk dalam
materi bioteknologi tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil uji kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) dari
pupuk organik cair komersial (Kontrol) dan pupuk organik cair limbah
tulang lele, maka didapatkan rerata pengukuran kandungan Fosfor (P) dan
Kalsium (Ca) total (%) dengan lama waktu fermentasi berbeda adalah
sebagai berikut:
Tabel 4. 1. Hasil Rerata Pengukuran Kandungan Unsur Hara
Fosfor (P) Total pada Pupuk Organik Cair Limbah
Tulang lele
No.

Lama
fermentasi

Kode

1.

Fermentasi
5 hari
Fermentasi
10 hari
Fermentasi
15 hari

PA

2.
3.

Keterangan:

Rerata Hasil
pengukuran (%)
Ulangan Ulangan
1
2
0,2753
0,27514

Rerata
pengulangan
pengujian
(%)
0,27522

PB

0,3161

0,31606

0,31508

PC

0,2679

0,2673

0,2673

PA: Kandungan Fosfor (P) fermentasi 5 hari
PB: Kandungan Fosfor (P) fermentasi 10hari
PC: Kandungan Fosfor (P) fermentasi 15hari
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Proses pengujian kandungan Fosfor (P) dilakukan sebanyak dua
kali pengujian untuk melihat ketelitian dan kebenaran hasil pengujian.
Jika dua kali pengujian didapatkan hasil dengan nilai yang mendekati
maka hasil pengujian tersebut diangap benar atau berhasil. Dilihat dari
tabel 4.2 diatas pupuk organik cair limbah tulang lele dengan kandungan
fosfor (P) tertinggi adalah pupuk organik cair yang mengalami proses
fermentasi selama 10 hari dengan rerata persentase 0,3161% pada
pengujian pertama dan 0,31606% untuk pengujian kedua. Pupuk organik
cair dengan lama waktu fermentasi 5 hari memiliki persentase kandungan
fosfor yang lebih kecil dibandingkan dengan pupuk organik cair dengan
lama waktu fermentasi selama 10 hari dan lebih besar dibandingkan
dengan pupuk organik cair dengan lama waktu fermentasi selama 15 hari.
Persentase kandungan fosfor yang terkandung dalam pupuk organik cair
dengan lama waktu fermentasi 5 hari adalah 0,2753% pada pengujian
pertama dan 0,27514% pada pengujian kedua, sedangkan persentase
kandungan fosfor yang terkandung dalam pupuk organik cair dengan
lama waktu fermentasi 15 hari berdasarkan hasil uji kandungan fosfor
adalah 0,2679% pada pengujian pertama dan 0,2673% pada pengujian
kedua.
Berdasarkan uji normalitas menggunakan SPSS, nilai

uji

Kolmogorov-Smirnov dari data rerata kandungan fosfor total pupuk
organik cair limbah tulang lele adalah sig 0,919 > 0,05 yang menunjukan
menunjukan data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
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Selanjutnya adalah pengujian homogenitas dan ada tidaknya beda nyata
antara kelompok perlakuan menggunakan uji Anova One Way. Hasil dari
uji homogenitas menunjukan

taraf signifikannya 0,664 > 0,05 yang

membuktikan bahwa data dari rerata kandungan fosfor total pupuk
organik cair limbah tulang lele termasuk data homogen. Hasil dari uji
beda nyata menggunakan ANOVA menunjukan taraf signifikannya 0,197
> 0,05 sehingga H0 diterima dan dan H1 ditolak yang berarti lama waktu
fermentasi 5 hari 10 hari, dan 15 hari terhadap sampel pupuk organik cair
limbah tulang lele tidak ada perbedaan signifikan pada kandungan fosfor
dalam pupuk tersebut.
Tabel 4. 2. Hasil Rerata Pengukuran Kandungan Unsur Hara
Kalsium (Ca) Total Pada Pupuk Organik Cair Limbah
Tulang Lele
No.

Lama
fermentasi

Kode

Fermentasi
5 hari
2. Fermentasi
10 hari
3. Fermentasi
15 hari
Keterangan:

CaA

Rerata Hasil
pengukuran (%)
Ulangan Ulangan
1
2
0,41418 0,38798

CaB

0,45374

0,47094

0,46234

CaC

0,4389

0,40034

0,41962

1.

Rerata
pengulangan
pengujian
(%)
0,4018

CaA: Kandungan Fosfor (P) fermentasi 5 hari
CaB: Kandungan Fosfor (P) fermentasi 10 hari
CaC: Kandungan Fosfor (P) fermentasi 15 hari
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Berdasarkan tabel 4.3 pupuk organik cair limbah tulang lele
dengan kandungan Kalsium (Ca) tertinggi adalah pupuk organik cair yang
mengalami proses fermentasi selama 10 hari dengan rerata persentase
0,45374% pada pengujian pertama dan 0,47094% untuk pengujian
kedua. Pupuk organik cair dengan lama waktu fermentasi 15 hari
memiliki persentase kandungan kalsium yang lebih kecil dibandingkan
dengan pupuk organik cair dengan lama waktu fermentasi selama 10 hari
dan lebih besar dibandingkan dengan pupuk organik cair dengan lama
waktu fermentasi selama 5 hari. Persentase kandungan kalsium yang
terkandung dalam pupuk organik cair dengan lama waktu fermentasi 15
hari adalah 0,4389% pada pengujian pertama dan 0,40034% pada
pengujian kedua, sedangkan persentase kandungan kalsium yang
terkandung dalam pupuk organik cair dengan lama waktu fermentasi 5
hari berdasarkan hasil uji kandungan kalsium adalah 0,41418% pada
pengujian pertama dan 0,38798% pada pengujian kedua.
Berdasarkan uji normalitas menggunakan SPSS, nilai uji
Kolmogorov-Smirnov dari data rerata kandungan kalsium total pupuk
organik cair limbah tulang lele adalah sig 0,973 > 0,05 yang menunjukan
menunjukan data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Selanjutnya adalah pengujian homogenitas dan ada tidaknya beda nyata
antara kelompok perlakuan menggunakan uji Anova One Way. Hasil dari
uji homogenitas menunjukan

taraf signifikannya 0,689 > 0,05 yang

membuktikan bahwa data dari rerata kandungan kalsium total pupuk
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organik cair limbah tulang lele termasuk data homogen. Hasil dari uji
beda nyata menggunakan Anova menunjukan taraf signifikannya 0,143 >
0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti lama waktu
fermentasi 5 hari 10 hari, dan 15 hari terhadap sampel pupuk organik cair
limbah tulang lele tidak ada perbedaan signifikan pada kandungan
kalsium dalam pupuk tersebut.
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3

Kandungan Fosfor (%)

0.25
0.2

Kandungan Kalsium
(%)

0.15
0.1
0.05
0
Fermentasi 5 Fermentasi 10 Fermentasi 15
hari
hari
hari

Grafik 4.1 Kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) Pupuk Organik
Cair Limbah tulang Lele
Berdasarkan Grafik 4.1 kandungan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca)
proses fermentasi pada waktu yang menghasilkan kandungan fosfor dan
kalsium tertinggi adalah proses fermentasi selama 10 hari. Kandungan
fosfor dalam pupuk organik cair limbah tulang lele mengalami
peningkatan pada 5 hari pertama mencapai rata-rata persentase
kandungan 0,27522%. Kandungan fosfor terus mengalami peningkatan
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hingga hari ke-10 mencapai rata-rata persentase kandungan 0,31608%.
Setelah melewati hari ke-10 yakni hari ke-11 sampai hari ke-15
kandungan fosfor yang terkandung dalam pupuk organik cair limbah
tulang lele mengalami penurunan drastis hingga mencapai angka
0,2676% pada hari ke-15 dimana rata-rata persentasi ini lebih rendah
dibandingkan nilai rata-rata persentase kandungan fosfor pada 5 hari
pertama.
Kandungan kalsium yang terkandung dalam pupuk organik cair
limbah tulang lele juga mengalami proses peningkatan dan penuruan yang
hampir sama dengan kandungan Fosfor yang terkandung dalam pupuk
organik ciar limbah tulang lele tersebut selama proses fermentasi dalam
waktu 15 hari. Kandungan kalsium dalam pupuk organik cair limbah
tulang lele mengalami peningkatan pada 5 hari pertama mencapai ratarata persentase kandungan 0,38798%. Kandungan fosfor terus mengalami
peningkatan hingga hari ke-10 mencapai rata-rata persentase kandungan
0,46234%. Setelah melewati hari ke-10 yakni hari ke-11 sampai hari ke15 kandungan fosfor yang terkandung dalam pupuk organik cair limbah
tulang lele mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,41962% pada
hari ke-15. Rata-rata persentasi pada hari ke-15 ini masih lebih tinggi
dibandingkan nilai rata-rata persentase kandungan fosfor pada 5 hari
pertama.
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B. Pembahasan
1. Analisis pengaruhh lama fermentasi kadar Fosfor (P) Pupuk Organik
Cair Limbah Tulang Lele dengan Penambahan Bioaktivator EM4 dan
Tetes Tebu
Fosfat terdapat dalam tiga bentuk yaitu H2PO4- , HPO42-, dan
PO43-

. Fosfat umumnya diserap oleh tanaman dalam bentuk ion

ortofosfat primer H2PO4 - atau ortofosfat sekunder HPO4 2- ,
sedangkan PO4 3- lebih sulit diserap oleh tanaman. Bentuk yang
paling dominan dari ketiga fosfat tersebut dalam tanah bergantung pH
tanah (Engelstad, 1997). Pada pH lebih rendah tanaman lebih banyak
menyerap ion ortofosfat primer, dan pada pH yang lebih tinggi ion
ortofosfat sekunder yang lebih banyak diserap oleh tanaman.
Ortofosfat merupakan bentuk fosfat yang dimanfaatkan secara
langsung oleh tanaman, sedangkan polifosfat harus terlebih dahulu
mengalami hidrolisis membentuk ortofosfat sebelum dimanfaatkan
sebagai sumber fosfor (Gambar 4.1) (Haniah, 2008).

Gambar 4. 1. Reaksi ionisasi fosfat
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Fosfor berfungsi bagi pertumbuhan tanaman untuk merangsang
pertumbuhan akar atau umbi, pembentukan bunga dan buah, serta
memperkokoh tegaknya batang (salesbury dan Ross, 1995). Fosfor (P)
organik yang terdapat dalam tulang lele akan diuraikan menjadi ion
(H2PO4-) melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme
dalam kurun waktu yang berbeda yakni 5, 10, dan 15 hari.
Berdasarkan hasil Uji Beda nyata menggunakan One Way
ANOVA kandungan, perlakuan lama waktu fermentasi tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap rerata kandungan total fosfor
(P). Hal ini bisa dilihat pada (Tabel 4.1) mengenai perubahan rerata
kandungan fosfor total dari pupuk cair limbah tulang lele dimana
pengaruh lama fermentasi tidak membuat perbedaan yang menonjol
pada hasil uji kandungan fosfor dalam pupuk organik cair limbah
tulang lele. Rerata kandungan fosfor total dari limbah tulang lele
mengalami peningkatan dan penurunan disetiap perlakuan lama waktu
fermentasi. Peningkatan dan penurunan dari kandungan total fosfor ini
berkaitan dengan aktivitas mikroba dari bioaktivator EM4 yang
berperan dalam proses fermentasi.
Kenaikan fosfor dalam pupuk organik cair disebabkan adanya
aktivitas mikroba Lactobacillus sp., Streptomyces sp., jamur pengurai
selulosa, dan ragi yang merombak fosfor. Lactobacillus sp., berperan
dalam peningkatan percepatan perombakan bahan organik dan
penghancuran bahan organik. Streptomyces sp., berperan dalam
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menghasilkan zat anti mikroba dari asam amino yang dihasilkan
bakteri fotosintetik, jamur berperan untuk menguraikan bahan organik
dan

menghasilkan

menghasilkan

alkohol

serta

senyawa-senyawa

zat

antimikroba,

bermanfaat

bagi

dan

ragi

pertumbuhan

tanaman dari asam amino yang dikeluarkan oleh bakteri fotosintetik
(Yuwono, 2006). Selain mikroorganisme, faktor yang menentukan
penigkatan kadar fosfor dalam pupuk organik cair adalah substrat yang
menjadi sumber nutrisi bagi mikroba.
Kandungan nutrisi glukosa berasal dari tetes tebu yang
ditambahkan ke dalam formula pupuk sebelum fermentasi dan
kandungan fosfor organik berasal dari limbah tulang lele. Glukosa
yang berasal dari tetes tebu diubah menjadi asam laktat melalui proses
Glikolisis (Gambar 4.2) oleh bakteri Lactobacillus sp. sehingga
menyebabkan kondisi pupuk menjadi asam

dan fosfor akan larut

dalam asam organik yang dihasilkan mikrorganisme tersebut
(Amanillah,2001). Selain itu mikroorganisme pelarut Fosfat yang
terkandung dalam EM4 seperti Pseudomonas sp. akan menghasilkan
enzim fosfatase untuk melarutkan fosfat dan mampu memutuskan
fosfat terikat sehingga dapat menghasilkan fosfor yang terkandung
dalam pupuk cair (Reinnoki, dkk, 2012).
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Gambar 4. 2 Reaksi Glikolisis
Rerata kandungan Fosfor pada pupuk organik cair limbah
tulang lele dengan lama fermentasi 5 hari adalah 0,2752%. Berkaitan
dengan aktivitas mikroorganisme dalam proses fermentasi dimana
pada 5 hari pertama mikroorganisme mulai beradaptasi dengan kondisi
lingkungan yang baru dan memasuki fase pertumbuhan awal dengan
kecepatan pertumbuhan yang rendah. Memasuki waktu fermentasi
pada hari ke-6 hingga hari ke-10 rerata kandungan fosfor mengalami
kenaikan cukup tinggi hingga mencapai 0,31508%. Peningkatan rerata
kandungan fosfor ini terjadi karna aktifitas mikroorganisme berada
dalam fase pertumbuhan logaritmik dimana terjadi proses pembelahan
diri yang cepat dan konstan dari mikroorganisme tersebut. Jumlah
mikroorganisme yang terus meningkat ditunjang dengan masih
banyaknya substrat sebagai sumber nutrisi yang tersedia membuat
proses penguraian fosfor organik dari tepung tulang lele selama proses
fermentasi berjalan dengan cepat sehingga rerata kandungan fosfor
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hasil penguaraian mikroorganisme dalam pupuk organik cair
mengalami peningkatan. Memasuki waktu fermentasi hari ke-11
hingga hari-15 kandungan fosfor mengalami penurunan yang cukup
drastis mencapai 0,2673%.
Rerata kandungan fosfor total dalam pupuk organik cair
limbah tulang lele pada hari ke-15 ini adalah yang terendah
dibandingkan dengan kandungan fosfor pupuk yang difermentasikan
pada 5 hari pertama. Ada beberapa faktor yang memengaruhi yakni
adanya penyerapan fosfor oleh mikroorganisme untuk membangun sel
seperti protoplasma dan inti sel serta aktivitias metabolisme hidupnya
(Chapelle, 2001). Hal ini disebabkan karena subtrat yang menjadi
sumber nutrisi untuk kehidupan mikroorganisme sudah berkurang saat
waktu fermentasi mencapai hari ke-15. Menurut Santi (2010)
Rendahnya kandungan unsur hara disebabkan karena mikroba pengurai
telah mencapai fase statis (fase kematian) sebelum variabel yang
ditentukan. Jika proses fermentasi diteruskan maka hasil yang
didapatkan akan lebih sedikit dari sebelumnya (Santi, 2010). Menurut
Buckman (1982), secara garis besar pupuk akan kehilangan unsur
haranya (Nitrogen, Fosfor, dan Kalium) selama proses perlakuan dan
penyimpanan sekitar 15-25% (pembalikan).
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2. Analisis pengaruh lama fermentasi terhadap kadar Kalsium (Ca) Pupuk
Organik Cair Limbah Tulang Lele dengan Penambahan Bioaktivator
EM4 dan Tetes Tebu
Kalsium yang diserap oleh tanaman adalah kalsiun dalam
bentuk ion Ca2+. Kalsium berfungsi memperkokoh jaringan-jaringan
tanaman dan mempertahankan keutuhan membran yang membatasi
sitoplasma, vakuola, inti sel, dan sebagainya dalam lingkungan pH
rendah, dan juga apabila kandungan Na dalam larutan tinggi. Kalsium
dapat menetralkan tanah asam, menguraikan bahan organik (salesbury
dan Ross, 1995). Kalsium (Ca) organik yang terdapat dalam tulang lele
akan diuraikan menjadi ion dan Ca2+. melalui proses fermentasi
dengan bantuan mikroorganisme dalam kurun waktu yang berbeda
yakni 5, 10, dan 15 hari. Rerata kandungan kalsium total limbah tulang
lele berdasarkan hasil uji laboratorium lebih tinggi dibandingkan
dengan hasil uji kandungan fosfor. Hal ini dikarenakan komposisi
penyusun utama dan paling banyak terkandung dalam tulang lele
adalah unsur kalsium (Ca).
Berdasarkan hasil Uji Beda nyata menggunakan One Way
ANOVA kandungan, perlakuan lama waktu fermentasi tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap rerata kandungan total kalsium
(Ca). Hal ini bisa dilihat pada (Tabel 4.2) mengenai perubahan rerata
kandungan kalsium total dari pupuk cair limbah tulang lele dimana
pengaruh lama fermentasi tidak membuat perbedaan yang menonjol
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pada hasil uji kandungan kalsium dalam pupuk organik cair limbah
tulang lele. Rerata kandungan kalsium total dari limbah tulang lele
mengalami peningkatan dan penurunan disetiap perlakuan lama waktu
fermentasi.
Peningkatan dan penurunan dari kandungan total kalsium ini
berkaitan dengan aktivitas mikroba dari bioaktivator EM4 yang
berperan dalam proses fermentasi. Selain mikroorganisme, faktor yang
menentukan penigkatan kadar kalsium dalam pupuk organik cair
adalah substrat yang menjadi sumber nutrisi bagi mikroba. Kandungan
nutrisi glukosa berasal dari tetes tebu yang ditambahkan kedalam
formula pupuk sebelum fermentasi dan kandungan kalsium organik
berasal dari limbah tulang lele. Glukosa yang berasal dari tetes tebu
diubah menjadi asam laktat melalui Proses Glikolisis (Gambar 4.2)
oleh bakteri Lactobacillus sp. sehingga menyebabkan kondisi pupuk
menjadi asam (Amanillah,2001)
Rerata kandungan Kalsium pada pupuk organik cair limbah
tulang lele dengan lama fermentasi 5 hari adalah 0,4018%. Berkaitan
dengan aktivitas mikroorganisme dalam proses fermentasi dimana
pada 5 hari pertama mikroorganisme mulai beradaptasi dengan kondisi
lingkungan yang baru dan memasuki fase pertumbuhan awal dengan
kecepatan pertumbuhan yang rendah. Memasuki waktu fermentasi
pada hari ke-6 hingga hari ke-10 rerata kandungan kalsium mengalami
kenaikan cukup tinggi hingga mencapai 0,46234%. Peningkatan rerata
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kandungan kalsium ini terjadi karna aktifitas mikroorganisme berada
dalam fase pertumbuhan logaritmik dimana terjadi proses pembelahan
diri yang cepat dan konstan dari mikroorganisme tersebut. Jumlah
mikroorganisme yang terus meningkat ditunjang dengan masih
banyaknya substrat sebagai sumber nutrisi yang tersedia membuat
proses penguraian kalsium organik dari tepung tulang lele selama
proses fermentasi berjalan dengan cepat sehingga rerata kandungan
kalsium hasil penguaraian mikroorganisme dalam pupuk organik cair
mengalami peningkatan. Selain itu, kondisi pupuk yang asam akibat
glukosa yang berasal dari tetes tebu telah diubah menjadi asam laktat
oleh bakteri Lactobacillus sp. membuat kalsium (Ca) mudah larut.
Kondisi asam ini dapat mengakibatkan pembengkakan (swelling)
jaringan sehingga kalsium mudah terurai terjadi peningkatan kadar
kalsium (Abun,2009). Menurut (Prasetya, 2008) Kalsium fosfat
Ca10(PO4) dalam suasana asam akan larut menjadi Ca2+ dan H+ akan
bereaksi dengan fosfat sehingga mengubah PO43- menjadi HPO42-.
Reaksi Ionisasi Kalsium Fosfat Ca10(PO4) terurari menjadi ion kalsium
(Ca2+) karena adanya pengaruh kondisi asam akibat proses fermentasi
adalah sebagai berikut:
Ca10(PO4) + 8H+ → 10 Ca2+ + 6HPO4- + 2H2O
Memasuki waktu fermentasi hari ke-11 hingga hari-15
kandungan kalsium mengalami penurunan mencapai 0,41962%.
Penurunan kadar kalsium ini masih lebih tinggi jika dibandingkan
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dengan kadar kalsium yang terkandung dalam pupuk dengan waktu
fermentasi 5 hari. Pada waktu fermentasi hari ke-15 mikroorganisme
telah mencapai fase keseimbangan dimana jumlah mikroba yang
dihasilkan sama dengan jumlah mikroba yang mati. Selain itu nutrisi
yang terdapat dalam substrat sudah sangat berkurang karena telah
dikonsumsi oleh mikroba sebagai energi untuk proses penguraian
bahan organik. Rendahnya kandungan unsur hara disebabkan karena
mikroba pengurai telah mencapai fase statis (fase kematian) sebelum
variabel yang ditentukan. Jika proses fermentasi diteruskan maka hasil
yang didapatkan akan lebih sedikit dari sebelumnya (Santi, 2010).

3. Perbandingan kandungan Fosfor (P) dan kalsium (Ca) dalam pupuk
organik cair limbah tulang lele dengan standar baku (SNI) kandungan
Fosfor (P) dan kalsium (Ca) dalam produk pupuk organik cair.
Kandungan fosfor (P) dalam pupuk organik cair limbah tulang
lele dan pupuk organik cair komersial masih sangat rendah
dibandingkan dengan satndar pupuk nasional berdasarkan SNI
menurut

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.

79/Permentan/SR.140/10/2011. Kandungan fosfor pupuk organik cair
limbah tulang lele mencapai 0,315% dan kandungan fosfor pupuk
organik cair komersial mencapai 0,949% masih jauh dibawah Standar
Nasional Indonesia (SNI) pupuk organik cair yang mencapai 3-6 %
untuk kandungan fosfor (P2O5) dalam pupuk organik cair.Sementara
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itu, Kandungan kalsium dalam pupuk organik cair limbah tulang lele
dan pupuk organik cair komersial berdasarkan hasil pengujian
memenuhi Standar Kualitas Kompos (SNI 19-7030-2004). Kandungan
kalsium pupuk organik cair limbah tulang lele mencapai 0,463% dan
kandungan kalsium pupuk organik cair komersial mencapai 0,781%
memenuhi Standar Kualitas Kompos (SNI 19-7030-2004) yang
menyatakan bahwa standar minimal kandungan kalsium dalam pupuk
kompos harus di bawah nilai maksium kandungan kalsiumnya yakni
25,5%. Standar mutu berdasarkan SNI merupakan persyaratan teknis
termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus
untuk menjamin kualitas produk atau mutu. Standar Nasional
Indonesia ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk
menjamin kualitas produk atau mutu produk. Standar Nasional
Indonesia (SNI) pupuk berlaku sebagai persyaratan mutu yang harus
dipenuhi produk pupuk yang diproduksi baik dari dalam maupun luar
negeri. (Litbang Deptan, 2018).
Kandungan kalsium dan fosfor dalam pupuk organik cair
limbah tulang lele yang rendah menunjukan bahwa penggunaan tulang
lele sebagai bahan dasar pupuk organik cair meiliki nilai ekonomis
yang rendah. Hal ini dikarenakan Jumlah tulang lele sebagai bahan
dasar pembuatan pupuk perlu diperbanyak melebihi persediaan tulang
lele yang telah disiapkan oleh peneliti sehingga bisa mencapai jumlah
persentase kandungan kalsium dan fosfor yang terdapat dalam pupuk
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organik cair komersial. Selain itu, proses pengumpulan, pembersihan,
pengeringan, dan persiapan bahan tepung tulang membutuhkan waktu
yang cukup lama sekitar 2-3 bulan agar bisa mendapatkan tulang lele
sebanyak jumlah total yang disiapkan peneliti serta proses fermentasi
pupuk yang membutuhkan waktu selama 10 hari menunjukan
penggunaan tulang lele sebagai bahan dasar pupuk organik cair tidak
efektif dan efisien secara waktu dan tenaga. Penggunaan limbah tulang
lele sebagai bahan dasar pupuk organik cair bisa dimanfaatkan jika
memiliki tenaga pekerja yang cukup banyak dan memiliki sumber
limbah tetap untuk mengurangi limbah tulang lele yang menumpuk
karena tidak digunakan. Penggunaan limbah tulang lele sebagai bahan
dasar pupuk organik cair juga memiliki dampak yang baik terhadap
lingkungan karena memanfaatkan limbah yang selama ini jarang
dimanfaatkan sehingga bisa mengurangi limbah itu sendiri dan polusi
yang ditimbulkan dari penumpukan limbah tersebut.

C. Keterbatasan penelitian
Hambatan yang dialami selama proses penelitian adalah
1. Proses pengumpulan limbah tulang lele membutuhkan waktu yang
cukup lama 2-3 bulan dikarenakan peneliti sulit menemukan sumber
limbah yang tetap.
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2. Proses pembersihan limbah tulang sulit dilakukan dengan baik karena
banyaknya kotoran dari limbah sisa makanan yang melekat pada tulang
lele dan menimbulkan aroma yang tidak sedap.
3. Tidak ada pengukuran pH dan suhu terhadap sampel pupuk organik
cair limbah tulang lele.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Penelitian mengenai pembuatan pupuk organik dari limbah ikan
lele bermanfaat bagi dunia pendidikan karena dalam penelitian ini
menerapkan pendidikan berbasis lingkungan yang diangkat pada
pengolahan limbah makanan yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk.
Penilitian ini bisa menjadi referensi dalam ilmu Biologi dibangku Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas XII yang diimplementasikan pada materi
pembelajaran Bioteknologi pada sub bab Aplikasi Bioteknologi
Tradisional dan Penggunaan Mikroorganisme dalam Bioteknologi dan
bisa menjadi materi praktikum pembuatan pupuk dalam materi
Bioteknologi tersebut.
Adapun perangkat pembelajaran yang mendukung implementasi
penelitian dalam materi bioteknologi yaitu silabus, Rencana Pelaksanaan
Pembalajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Lembar Penilaian.
Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran adalah Kurikulum 2013
yang disesuaikan kurikulum yang digunakan pada banyak sekolah di
Indonesia.
A. Kompetensi Inti
KI 3 (Pengetahuan): Memahami, menerapkan, menganalisis, dan
mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, procedural,
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dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat pada bidang ajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI 4 (Keterampilan): mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta,
dalam rana konkret dan rana abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
KD 3.10 : Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang
menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk baru
untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai
aspek kehidupan.
KD 4.10 :

Merencanakan

dan

melakukan

percobaan

dalam

menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional
untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk yang
dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan.
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C. Indikator
3.10.1

Mengidentifikasi jenis-jenis bioteknologi

3.10.2

Mengamati

produk-produk

bioteknologi

melalui

pengamatan video
3.10.3

Menganalisis peranan mikroorganisme dalam proses
pembuatan produk bioteknologi

4.10.1

Melakukan percobaan pembuatan pupuk organik cair
sebagai salah satu produk bioteknogi konvensional

4.10.2

Mempresentasikan hasil percobaan pembuatan pupuk
organik cair
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Lama waktu fermentasi tidak mempengaruhi secara signifikan
terhadap unsur hara makro fosfor (P) dan kalsium (Ca) total.
2. Kandungan fosfor (P) total dalam pupuk organik cair hasil fermentasi
limbah tulang lele adalah 0,2752% untuk lama fermentasi 5 hari,
0,315% untuk lama fermentasi 10 hari dan 0,2673% untuk lama
fermentasi 15 hari. Kandungan kalsium (Ca) total dalam pupuk
organik cair hasil fermentasi limbah tulang lele 0,4018% untuk lama
fermentasi 5 hari, 0,4623% untuk lama fermentasi 10 hari dan
0,4196% untuk lama fermentasi 15 hari.
3. Lama fermentasi yang optimal untuk mendapatkan kandungan fosfor
(P) dan kalsium (Ca) total tertinggi dalam pupuk organik cair limbah
tulang lele adalah 10 hari fermentasi.
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B. Saran
1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pengaplikasian pupuk organik
cair limbah tulang lele pada tanaman untuk mengetahui efektivitas
pupuk tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
2. Peneliti perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan yang
terjadi pada pupuk organik cair limbah tulang lele selama proses
fermentasi sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi bisa
dideskripsikan secara lebih spesifik.
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Zahroh, Fatimatuz., Kusrinah., dkk, 2018, Perbandingan Variasi Konsentrasi
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil pengujian Laboratorium kandungan fosfor (P) dan Kalsium
(Ca) pupuk organik cair limbah tulang lele dan Pupuk Organik
Cair Komersial
a. Sampel pupuk lama dengan lama fermentasi 5 hari
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b. Sampel pupuk lama dengan lama fermentasi 10 hari
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c. Sampel pupuk lama dengan lama fermentasi 15 hari
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d. Sampel pupuk organik cair komersial
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Lampiran 2. Hasil uji statistik kandungan fosfor dan kalsium pupuk organik
cair limbah tulang lele
a. Data kandungan fosfor pupuk organik cair limbah tulang lele
1) Uji normalitas

2) Uji homogenitas dan ANOVA

73

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b. Data kandungan kalsium pupuk organik cair limbah tulang
1) Uji normalitas

2) Uji homogenitas dan ANOVA
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Lampiran 3. Perangkat Pembelajaran
a. Silabus

SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/semester

: XII MIPA/ Genap

Mata Pelajaran

: Biologi

Tahun Pelajaran

: 2019 - 2020

Kompetensi Inti (KI):
KI 1
Spiritual
KI 2 Sosial

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Menghayatidanmengamalkanperilaku a. jujur, b. disiplin, c. santun, d. peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), e. bertanggungjawab, f. responsif, dan
g. pro-aktif, dalamberinteraksisecaraefektifsesuaidenganperkembangananak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakatdanlingkunganalamsekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dankawasaninternasional.
KI 3
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
Pengetahuan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. seni, d. budaya, dan e. humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: a. efektif, b. kreatif, c. produktif, d. kritis, e. mandiri, f. kolaboratif, g. komunikatif, dan h.
Keterampilan solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan
kaidah keilmuan

No.
1

Kompetensi Dasar
(KD)
3.10
Memahami
tentang prinsipprinsip
bioteknologi
yang
menerapkan

IPK

Materi Pokok

3.10.1 Mengidentifikasi jenisjenis bioteknologi
3.10.2 Mengamati produkproduk bioteknologi
melalui pengamatan
video
3.10.3 Menganalisis perubahan

Bioteknologi

Pembelajaran
-

Fakta
- Perkembangan
dan Aplikasi
Bioteknologi
- Penggunaan

-
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Mengamati video
tentang jenis-jenis
dan
produkproduk
bioteknologi
Mendiskusikan
jenis-jenis
dan

Penilaian
Penilaian
afektif,
Penilaian
kognitif,
Penilaian
psikomotor.

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

3 JP

Rachmawati,
Faidah, dkk.
2009, Biologi:
untuk Kelas
SMA/ MA kelas
XII Program
IPA. Jakarta:

Karakter
Integritas.
Religius,
nasionalis,
mandiri,
gotong
royong
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bioproses dalam
menghasilkan
produk baru
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan.

2

4.10
Merencanakan
dan melakukan
percobaan dalam
menerapkan
prinsip-prinsip
bioteknologi
konvensional
untuk
menghasilkan
produk dan
mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan.

dan perkembangan pada
proses pembuatan
produk bioteknologi
3.10.4 Menganalisis peranan
mikroorganisme dalam
proses pembuatan
produk bioteknologi

4.10.1 Melakukan percobaan
pembuatan pupuk
organik cair sebagai
salah satu produk
bioteknogi konvensional
4.10.2 Mempresentasikan hasil
percobaan pembuatan
pupuk organik cair

mikroorganisme
dalam
bioteknologi

produk-produk
bioteknologi serta
peran
mikroorganisme
dalam pembuatan
produk
bioteknologi

Konsep
Pengertian
Bioteknologi
- Ilmu yang
digunakan
dalam
Bioteknologi
- Bioteknologi
dengan kultur
jaringan dan
rekayasa
genetika
Prinsip
- Manfaat
mempelajari
Bioteknolgi dan
penerapan/aplikasi
bioteknologi
dalam kehiduopan
sehari-hari
Prosedur
- Penggunaan
mikroorganisme
dalam
bioteknologi:
1) Proses
pembuatan
alkohol
2) Proses
pembuatan
cuka
-

-

-
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Mempraktekan
proses pembuatan
pupuk organik cair
sebagai salah satu
produk
bioteknologi
konvensional
Mempresentasikan
hasil praktikum
pembuatan pupuk
organik cair
sebagai salah satu
produk
bioteknologi
konvensional

Pusat
Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional.

3 JP
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b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: XII MIPA

Semester

: Genap

Materi

: Biotekologi

Alokasi Waktu

: 8 jam pelajaran (8 x 45 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1 dan 2
Menumbuhkan kesadaran akan kebesaranTuhan YME dan mensyukuri karuniaNya,
prilaku disiplin, jujur, aktif, responsip, santun, bertanggungjawab, dan kerja sama.
KI 3
KI 4
Memahami, menerapkan, menganalisis dan
Mengolah, menalar, menyaji,
mengevaluasi pengetahuan faktual,
dan mencipta dalam ranah
konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan konkret dan ranah abstrak
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
terkait dengan pengembangan
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
dari yang dipelajarinya di
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan sekolah secara mandiri serta
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
bertindak secara efektif dan
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
kreatif, dan mampu
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan menggunakan metoda sesuai
minatnya untuk memecahkan masalah.
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
No

KD Pengetahuan

No

3.10

Memahami tentang prinsip-prinsip 4.10
bioteknologi
yang
menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk
baru untuk meningkatkan kesejahteraan
manusia dalam berbagai aspek
kehidupan..
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KD Keterampilan
Merencanakan
dan
melakukan
percobaan
dalam
menerapkan
prinsip-prinsip
bioteknologi
konvensional untuk menghasilkan
produk dan mengevaluasi produk
yang dihasilkan serta prosedur yang
dilaksanakan.
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IPK Pengetahuan
C. N
o

No

IPK Keterampilan

3.10.1

Mengidentifikasi jenis-jenis
bioteknologi

4.10.1

Melakukan percobaan pembuatan
pupuk organik cair sebagai salah satu
produk bioteknogi konvensional

3.10.2

Mengamati produk-produk
bioteknologi melalui pengamatan
video

4.10.2

Mempresentasikan hasil percobaan
pembuatan pupuk organik cair

3.10.3

Menganalisis perubahan dan
perkembangan pada proses pembuatan
produk bioteknologi

3.10.4

Menganalisis peranan mikroorganisme
dalam proses pembuatan produk
bioteknologi

C. TujuanPembelajaran
Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model
pembelajaran PBL (Problem Based Learnig) dan metode pembelajaran diskusi dan
praktikum bertujuan:
1. Siswa dapat mengetahui arti, prinsip-prinsip dasar, dan peranan Bioteknologi bagi
kehidupan sehari-hari.
2. Melalui pengamatan video dan kegiatan diskusi siswa dapat mennyebut minimal
masing-masing 2 contoh produk bioteknologi konvensional dan modern.
3. Melalui kegiatan praktikum dan pengamatan pembuatan produk bioteknologi Siswa
mampu menerapkan pembuatan produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari
D. Materi Pembelajaran
1. Faktual:
-

Perkembangan dan Aplikasi Bioteknologi

-

Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi

2. Konseptual:
- Pengertian Bioteknologi
- Ilmu yang digunakan dalam Bioteknologi
- Bioteknologi dengan kultur jaringan dan rekayasa genetika
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3. Prosedural:
- Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi
1) Proses pembuatan alkohol
2) Proses pembuatan cuka
4. Metakognitif:
- Manfaat mempelajari Bioteknolgi dan penerapan/aplikasi bioteknologi dalam
kehiduopan sehari-hari

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran


Pendekatan

: Scientific



Metode

: ceramah, Diskusi, presentasi, pengamatan, dan praktikum



Model

: PBL (Problem Based Learning)

F. Media Pembelajaran


Gambar/ Foto



Video



PPT



LKS (Lembar Kerja Siswa)



Alat dan bahan kegiatan praktikum

G. Sumber belajar
Rachmawati, Faidah, dkk. 2009, Biologi: untuk Kelas SMA/ MA kelas XII Program
IPA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (3 x 45 menit)
Tahap

Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran



Guru mengucapkan salam
Peserta didik menjawab salam,
berdoa
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Proses Saintifik

Alokasi
waktu
20 menit
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a. Apersepsi

Orientasi siswa pada masalah
 Guru menayangkan gambar/ foto
beberapa produk bioteknolgi
konvensional dan modern (tempe,
keju, pupuk, antiobiotik penisilin,
tomat hasil rekayasa genetik, domba
hasil kloning.
(Critical thinking)
 Guru bertanya gambar apa yang
ditampilkan dan gambar mana yang
digolongkan dalam bioteknologi
kovensional dan bioteknologi
modern ?



b. Motivasi

c. Orientasi

Guru mengecek kehadiran peserta
didik dan kondisi ruang kelas
(mematikan lampu, membuka
jendela, dan kebersihan kelas) agar
siswa siap belajar
Guru menanyakan konsep - konsep
terkait yang telah dipelajari
sebelumnya mengenai Sel





Siswa menjawab pertanyaan
Guru menanggapi jawaban siswa
bahwa gambar tersebut adalah
gambar produk bioteknologi
dimana tempe, keju, pupuk,
antiobiotik penisilin adalah produk
bioteknologi konvensional dan
tomat hasil rekayasa genetik,
domba hasil kloning adalah produk
bioteknologi modern.
Guru menjelaskan perbedaan antra
bioteknologi konvensional dengan
bioteknologi modern manfaat dari
pemanfaatan bioteknologi untuk
kehidupan sehari-hari secara umum

Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup
materi yang akan dibahas
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Mengamati

Mencoba
Mengamati

Mengamati
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d. Mengorganisasi

Mengorganisasikan siswa belajar


Kegiatan Inti

Siswa membentuk kelompok yang
terdiri dari 6 orang

Membimbing penyelidikan induvidu dan
kelompok






Guru menayangkan video mengenai
proses pembuatan produk
bioteknologi konvensional (tempe,
keju, pupuk organik cair, wine, dan
yogurt.
Guru meminta setiap kelompok
untuk mengamati dan menganilisis
proses pembuatan produk
bioteknologi konvensional yang
ditayangkan pada video
Siswa mengamati video dan
menganalisis proses pembuatan
produk bioteknologi konvensional
(Collaboration)

Mengembangkan dan menyajikan hasil
karya
 Guru meminta siswa untuk
mempresentasikan hasil analisis
mengenai proses pembuatan setiap
produk bioteknologi konvensional
dimana setiap kelompok mendapat
jatah 1 produk untuk presentasikan
 setiap kelompok siswa
mempresentasikan hasil analisisnya.
Menganalisa dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah
 Kelompok siswa yang belum
mendapat giliran untuk presentasi
bisa menanyakan dan menanggapi
hasil presentasi kelompok yang
sedang presentasi dan bisa
mendiskusikannya dengan guru
(Comunicative, Critical thinking)
 Guru mencermati dan menanggapi
hasil diskusi antara kelompok
selama presentasi
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100 menit

mengamati

Menalar

Mengomunikasikan

Mencoba
Menanya
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Guru memberi klarifikasi bila ada
jawaban yang belum tepat dan
memberi penguatan pada jawaban
yang sudah benar.

Mengamati



Siswa diberi kesempatan untuk
menanyakan hal hal yang dirasa
belum jelas (Comunicative)

Menanya



Guru bersama siswa menyimpulkan
apa yang telah dipelajari (Critical
thinking, Creative)

Mencoba, menalar



Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang telah
dibahas
Siswa mengungkapkan apa manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari
materi yang telah dibahas (Creative,
Comunicative)
Siswa diminta untuk
mempersiapkan diri alat dan bahan
yang dibutuhkan untuk kegiatan
praktikum pembuatan pupuk
organik cair dengan mamanfaatkan
limbah tulang lele.



Menalar

Tahap Penutup
a. Merangkum

b. Evaluasi

c. Refleksi

d. Arahan/ Tindak lanjut

15 menit

Mencoba, menalar

Mencoba, menalar

Mengamati

Pertemuan 2 (3 x 45 menit)
Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran




Guru mengucapkan salam
Peserta didik menjawab salam,
berdoa
Guru mengecek kehadiran peserta
didik dan kondisi ruang kelas
(mematikan lampu, membuka
jendela, dan kebersihan kelas) agar
siswa siap belajar
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Proses Saintifik

Alokasi
waktu
15 menit
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a. Apersepsi

b. Motivasi

c. Orientasi

d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti

Orientasi siswa pada masalah
 Guru bertanya mengenai materi
yang telah disampaikan pada
pertemuan sebelumnya tentang apa
perbedaan antara bioteknologi
konvensional dan bioteknologi
modern? Apa saja contoh produk
bioteknolgi konvensional?
 Siswa menjawab pertanyaan.
 Guru menanggapi jawaban siswa.
 Guru menanyakan kepada siswa
mengenai bagaimana proses
pembuatan pupuk dan apa
kegunaan dari pupuk organik?


Siswa menjawab pertanyaan.




Guru menanggapi jawaban siswa.
Guru menjelaskan manfaat dari
pembuatan pupuk organik sebagai
sarana pemanfaatan limbah dan
berguna sebagai tambahan unsur
hara nutrisi tanaman



Ditayangkan tujuan/ ruang lingkup
materi yang akan dibahas

Mengorganisasikan siswa belajar
 Siswa membentuk kelompok yang
terdiri dari 4 orang mengikuti proses
fermentasi
Membimbing penyelidikan induvidu dan
kelompok
 guru bersama siswa menyiapkan
alat
dan
bahan
praktikum
pembuatan pupuk organik cair dari
limbah tulang lele.
 Guru menjelaskan setiap fungsi alat
yang digunakan dalam proses
praktikum dan alasan penggunaan
limbah tulang lele sabagai bahan
dasar pupuk, seperti kandungan
limbah tulang pupuk dan sebagai
usaha pengurangan limbah tulang
lele untuk mengurangi polusi.
 Guru melakukan asistensi mengenai
penjelasan cara kerja pembuatan
pupuk.
 Siswa bersama pendampingan guru
melakukan kegiatan praktium
pembuatan pupuk organik cair.
(Critical thinking, Creative)
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Mengamati

Mencoba, menalar

Mengamati

Mencoba, menalar

mengamati

Mengamati

Mencoba

Mengamati

Mengamati

Mencoba

110 menit
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Tahap Penutup

Mengembangkan dan menyajikan hasil
karya
 Siswa menunjukan formula pupuk
yang siap difermenasi kepada guru
 Guru menjelaskan bahwa proses
fermentasi dilakukan selama 1
minggu dan pupuk perlu di cek
perkembangan dan perubahan
yang terjadi setiap hari untuk
kemudian dianalisis faktor yang
memperngaruhi dan peranan
mikroba dalam proses fermentasi
sebagai bahan prsentasi.
Menganalisa dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah

mengamati

10 menit

a. Merangkum



Siswa menyimpulkan apa yang telah Mencoba, menalar
dipelajari (Critical thinking),
Creative)

b. Evaluasi



Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang telah
dibahas

c. Refleksi



Siswa mengungkapkan apa manfaat
yang diperoleh setelah mempelajari
materi yang telah dibahas (Creative,
Comunicative)

d. Arahan/ Tindak lanjut



Siswa diminta untuk
mempersiapkan bahan presentasi
hasil fermenyasi pupuk pada
pertmuan minggu berikutnya.

Mencoba, menalar

Mencoba, menalar

mengamati

I. Penilaian
Aspek

Teknik

Instrumen

Sikap

Observasi

Lembar penilaian

Pengetahuan

Non Tes

Lembar penilaian

Ketrampilan

Observasi kinerja

Lembar penilaian

I. Lampiran
1. Lembar Kerja Siswa (LKS)
2. Instrumen penilaian afektif
3. Intrumen penilaian psikomotorik
84
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Lembar Kerja siswa (LKS) dan Kisi-kisi LKS
LEMBAR KERJA SISWA
(LKS)

Hari/Tanggal:

Nama Anggota Kelompok : 1.
2.
3.

Kelas

:

A. TUJUAN PRAKTIKUM:
Setelah melakukan kegiatan praktikum, siswa diharapkan dapat:
1. Menerapkan pengetahuan mengenai pembuatan pupuk organik cair
2. Menjelaskan proses pembuatan pupuk dan peranan mikroorganisme dalam proses
fermentasi pupuk
B. ALAT DAN BAHAN
Alat:
1. Jerigen 1,5 Liter
2. Corong kecil
3. Sendok plastik
4. Gelas ukur
Bahan:
1. Tepung tulang leleh 200 gr (disiapkan guru)
2. Bioaktivator EM4 10 cc (disiapkan guru)
3. Tetes tebu 10 cc (disiapkan guru)
4. Air 500 ml
5. Plastik kecil
C. CARA KERJA
1. Masukkan 200 gr tepung tulang lele menggunakan corong kecil ke dalam jerigen
1,5 liter.
2. Masukkan 10 cc bioaktivator EM4 ke dalam jerigen.
3. Masukkan 10 cc tetes tebu ke dalam jerigen
4. Masukkan air 500 ml dengan menggunakan corong
5. Lapisi lubang jerigen dengan plastic kecil lalu tutup jerigen dengan menggunakan
penutup secara rapat agar tidak ada udara.
6. Kocok bahan-bahan yang ada dalam jerigen agar tercampur dengan rata
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7. Setelah itu, simpan jerigen pada tempat yang tidak terkena matahari langsung untuk
proses fermentasi selama 1 minggu.
8. Amati setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi selama proses fermentasi di
setiap harinya.
9. Catat setiap perubahan dan perkembangan pupuk pada setiap proses pengamatan
dan analisis apa yang terjadi selama proses fermentasi serta peranan
mikroorganisme dalam proses fermentasi pupuk pada kolom analisis.
10. Presentasikan hasil analisis yang telah didapatkan.
D. ANALISIS
1. Bagaimana perkembangan dan perubahan kondisi pupuk selama proses fermentasi?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
2. Apa peranan mikroorganisme dan bagaimana proses penguraian unsur dalam pada
fermentasi pupuk?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
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E. KESIMPULAN
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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KISI-KISI LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

KELAS

: XII

SEMESTER

: GENAP

MATERI

: BIOTEKNOLOGI

JUMLAH SOAL

:2

Kompetensi Dasar

3.10 Memahami tentang
prinsip-prinsip
bioteknologi yang
menerapkan bioproses
dalam menghasilkan
produk baru untuk
meningkatkan
kesejahteraan manusia
dalam berbagai aspek
kehidupan

Materi

Aplikasi Bioteknologi
Tradisional

Penggunaan
mikroorganisme dalam

Indikator
Menganalisis
perubahan dan
perkembangan pada
proses pembuatan
produk bioteknologi
Menganalisis peranan
mikroorganisme dalam
proses pembuatan
produk bioteknologi

Bioteknologi

88

Nomor
soal

Ranah
Kognitif
(C1-C6)

1

C4

Kunci Jawaban

Skor

50
Terlampir

2

C4

50
Terlampir
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KUNCI JAWABAN
1. Bagaimana perkembangan dan perubahan kondisi pupuk selama proses
fermentasi?
JAWABAN:
 Penjelasan mengenai perubahan warna, bau, dan keenceran pupuk
dari waktu ke waktu selama proses fermentasi.
 Ada tidaknya pengembungan terhadap jerigen yang diakibatkan
penumpukan gas hasil fermentasi.
2. Peranan mikroorganisme pada proses fermentasi pupuk. Apa peranan
mikroorganisme dan bagaimana proses penguraian unsur dalam pada
fermentasi pupuk?
JAWABAN:
 Menyebutkan jenis-jenis mikroorganisme dalam yang berperan
dalam proses fermentasi pupuk (mikroorganisme dalam
bioaktivatir EM4)
 Mikroorganisme berperan dalam mengurai senyawa organik yang
terkandung dalam bahan dasar (Tulang lele) dan bahan organik lain
(substrat dalam formula pupuk) menjadi ion anorganik yang
bermanfaat dan bisa diserap oleh tanaman sebagai nutrisi unsur
hari bagi tanaman tersbut. Setiap jenis bakteri memiliki tugas
masing-masing untuk menguraian senyawa yang berbeda yang
terkandung dalam bahan dasar pembuatan pupuk.
 Menjelaskan salah satu contoh proses perombakan senyawa
organik dari subtrat dalam formulasi pupuk menjadi ion anorganik
oleh mikroorganisme.
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c. Lembar Penilaian

LEMBAR OBSERVASI NILAI AFEKTIF
MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

KELAS

: XII

SEMESTER

: GENAP

MATERI

: BIOTEKNOLOGI

NO. NAMA SISWA
KEAKTIFAN

DISIPLIN

1
2
3
4
5

89

JUJUR

KERJA
SAMA

NILAI
AKHIR
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LEMBAR OBSERVASI NILAI PSIKOMOTORIK
MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

KELAS

: XII

SEMESTER

: GENAP

MATERI

: BIOTEKNOLOGI

NO. NAMA
SISWA

PRAKTIKUM
PERSIAPAN KETERAMPILAN PENGAMATAN KERAPIAN
ALAT DAN DALAM
PERCOBAAN
DALAM
BAHAN
BEKERJA
BEKERJA
DAN USAI
BEKERJA

1
2
3
4
5
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NILAI
AKHIR
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LEMBAR OBSERVASI NILAI PSIKOMOTORIK
MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

KELAS

: XII

SEMESTER

: GENAP

MATERI

: BIOTEKNOLOGI

NO. NAMA SISWA

PRESENTASI

KEJELASAN
INTONASI
(PENYAMPAIAN)

PENAMPILAN

1
2
3
4
5
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NILAI
AKHIR
MEMBERIKAN
PERTANYAAN
ATAU
TANGGAPAN
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d. Rubrik Penilaian
RUBRIK PENILAIAN
Lembar Kerja Siswa (LKS)
No
Soal
1.

2.

Kategori

Soal
Analisis perkembangan dan
perubahan kondisi pupuk
selama proses fermentasi

skor

Siswa
menjelaskan
perubahan 50
warna, bau, dan keenceran pupuk
dari waktu ke waktu selama proses
fermentasi dan Ada tidaknya
pengembungan terhadap jerigen
yang diakibatkan penumpukan gas
hasil fermentasi
Siswa hanya menjelaskan perubahan 25
warna, bau, dan keenceran pupuk
dari waktu ke waktu selama proses
fermentasi atau ada tidaknya
pengembungan terhadap jerigen
yang diakibatkan penumpukan gas
hasil fermentasi
Tidak menjelaskan hasil analisis dan 0
pengamatan sama sekali
Siswa menyebutkan jenis-jenis 50
mikroorganisme
dalam
yang
berperan dalam proses fermentasi
pupuk (mikroorganisme dalam
bioaktivatir EM4), menjelaskan
peranan mikroorganisme dalam
proses fermentasi pupuk., dan
menjelaskan salah satu contoh
proses
perombakan
senyawa
organik dari subtrat dalam formulasi
pupuk menjadi ion anorganik oleh
mikroorganisme.

Peranan mikroorganisme pada
proses fermentasi pupuk.

Siswa hanya menjelaskan peranan
mikroorganisme dalam proses
fermentasi pupuk. dan menjelaskan
salah satu contoh proses
perombakan senyawa organik dari
subtrat dalam formulasi pupuk
menjadi ion anorganik oleh
mikroorganisme.
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Siswa hanya menjelaskan
10
menjelaskan peranan
mikroorganisme dalam proses
fermentasi pupuk atau menjelaskan
salah satu contoh proses
perombakan senyawa organik dari
subtrat dalam formulasi pupuk
menjadi ion anorgani oleh
mikroorganisme.
Tidak menjelaskan hasil analisis dan 0
pengamatan sama sekali
Perhitungan nilai akhir: ∑ skor no.1 + ∑ skor no.2
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Rubrik Penilaian Psikomotorik (Praktikum)
No
Soal
1.

2.

.3.

Kategori

Indikator

Persiapan alat dan bahan lengkap

Persiapan alat dan bahan

Persiapan alat dan bahan kurang
lengkap
(terdapat 1 atau 2 alat dan bahan
yang tidak disiapkan)
Persiapan alat dan bahan tidak
lengkap
(terdapat lebih dari 2 alat dan bahan
yang tidak disiapkan)
Bekerja sesuai prosedur dan langkah
kerja
Tidak melakukan 1 atau 2 prosedur
atau langkah kerja
Tidak bekerja sesuai prosedur dan
langkah kerja

Bekerja sesuai prosedur dan
langkah kerja

Hasil pengamatan lengkap

Pengamatan percobaan

Hasil pengamatan kurang lengkap
(salah satu poin analisis tidak
dituliskan dalam LKS)
Hasil pengamatan tidak lengkap
(lebih dari satu poin analisis tidak
dituliskan dalam LKS)
4.

Kerapian dalam bekerja dan
usai bekerja

Rapi dalam bekerja dan usai bekerja
Kurang rapi dalam bekerja dan usai
bekerja
( 1-2 peralatan praktikum tidak
dijaga kebersihan dan kerapiannya)
Tidak rapi dalam bekerja dan usai
bekerja
( lebih dari 2 peralatan praktikum
tidak dijaga kebersihan dan
kerapiannya)

Skor akhir =
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skor
3
2

1

3
2
1
3
2

1

3
2

1
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Rubrik Penilaian Psikomotorik (Presentasi)
No
Soal
1.

Kategori

Indikator

Penyampaian jelas dan intonasi
lantang

Kejelasan intonasi
(penyampaian)

Penyampaian jelas, tetapi intonasi
kurang lantang atau sebaliknya
Penyampaian tidak jelas dan
intonasi kurang lantang.
Menggunakan bahasa tubuh yang
mudah dipahami (gerakan tangan
saat berbicara)
Hanya membaca atau
menyampaiakan isi presentasi
dengan sedikit bahasa tubuh yang
sulit dipahami
Hanya membaca atau
menyampaiakan isi presentasi tanpa
bahasa tubuh

Penampilan (bahasa tubuh)
2.

.3.

Aktif bertanya dan memberikan
tanggapan tanpa diminta

Memberikan pertanyaan atau
tanggapan

Bertanya dan memberikan
tanggapan saat diminta
Tidak aktif bertanya dan
memberikan tanggapan

Skor akhir =
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skor
3

2
1
3

2

1

3

2
1
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Rubrik Penilaian afektif:
No
Soal
1.

2.

.3.

4.

Indikator

Aspek
Keaktifan

Disiplin

Aktif bertanya atau memberikan
tanggapan saat pembelajaran
Aktif dalam diskusi
Aktif saat presentasi
Tepat waktu saat masuk kelas (tidak
terlambat)
Mengumpulkan tugas tepat waktu
Disiplin berpakaian
Jujur saat pre-test/post-test

Jujur

Kerja sama

Jujur saat kegiatan pembelajaran
Jujur saat mengerjakan ulangan
Aktif berdiskusi
Membantu teman saat kesulitan
dalam berdiskusi
Menghargai pendapat orang lain
saat berdiskusi

Skor akhir =

KATEGORI PENILAIAN:
A = 80-100
B = 60-80
C = 40-60
D = 20-40
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skor
Skor maksimal 3 jika
memenuhi semua
indikator
Skor maksimal 3 jika
memenuhi semua
indikator
Skor maksimal 3 jika
memenuhi semua
indikator
Skor maksimal 3 jika
memenuhi semua
indikator
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Lampiran 4. Dokumentasi penelitian proses pembuatan pupuk organik ciar
limbah tulang lele
a. Pembersihan limbah tulang

b. Penjemuran tulang
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c. Penggilingan dan penyaringan tulang yang sudah kering menggunakan
blender dan saringan

d. Proses formulasi pupuk sebelum difermentasi
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e. Formula pupuk yang siap difermentasi

f. Pupuk setelah melalui proses fermentasi 5, 10, dan 15 hari
1) Pupuk organik cair limbah tulang lele dengan lama fermentasi 5 hari

2) Pupuk organik cair limbah tulang lele dengan lama fermentasi 10 hari
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3) Pupuk organik cair limbah tulang lele dengan lama fermentasi 10 hari
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