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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsep pertanian dan industri secara berkelanjutan dengan penerapan zero 

waste merupakan sebuah kebijakan yang terus dikembangkan oleh pemerintah 

Indonesia maupun secara global. Munculnya kebijakan tersebut didasarkan pada 

fenomena kerusakan lingkungan akibat industri dan pertanian yang kurang ramah 

lingkungan. Menurut Reijntjes dkk. (1999), menyebutkan bahwa agroindustri 

seringkali menghadapi masalah dengan pembuangan limbah. Jika tidak 

diperlakukan semestinya, limbah tersebut dapat membahayakan kesehatan 

masyarakat. 

Limbah dari industri gula adalah salah satu contoh limbah yang perlu 

dilakukan penanganan. Saat ini limbah industri gula atau molase sudah 

dimanfaatkan menjadi etanol. Namun, dari proses pengolahan tersebut masih 

menyisakan limbah yang disebut dengan vinasse.Vinasse terdiri atas bahan cair 

sebanyak 85%-90% dan padatan atau sludge sebanyak 15%-10% yang bercampur 

menjadi satu dalam bentuk larutan (Simanjuntak
2
, 2013), sehingga vinasse tidak 

diijinkan untuk dibuang secara langsung ke lingkungan terutama ke badan air 

karena memiliki nilai BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical 

Oxygen Demand) yang tinggi. Menurut keputusan menteri nomor 

51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu air limbah industri etanol, nilai BOD 

maksimum untuk dapat diaplikasikan ke lingkungan yaitu 150 ppm, TSS (Total 

Suspended Solid) 400 ppm dan memiliki pH 6-9, sedangkan pada vinasse 

memiliki nilai BOD >30.000 ppm dan nilai COD >50.000 ppm (Eckenfelder 

dalam Iqbal, 2012). 

Vinasse mengandung komponen organik dan anorganik. Komponen organik 

vinasse berupa protein, fenol, asam organik, asam amino, vitamin, dan  

karbohidrat yang tidak terfermentasi oleh yeast saat pembuatan bioetanol. Selain 

itu terdapat gliserol, asam laktat, sisa etanol, dan asam asetik yang merupakan 

produk sisa bioetanol, sedangkan komponen anorganik terdiri atas kalium, 

kalsium, magnesium, sulfur, nitrogen, fosfor, besi (Hidalgo, 2009). Menurut data 
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analisis Simanjuntak
2
 (2013), dalam vinasse mengandung 10,62% bahan organik; 

2,56% N; 0,48% P2O5; dan 4,82% K2O.  Berdasarkan dari komponen yang ada 

maka vinasse sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair.  

Umami dkk. (2014) menyatakan bahwa dalam pemanfaatan vinasse sebagai 

pupuk organik diperlukan perlakuan inkubasi dengan mikroorganisme pengurai. 

Menurut Aguiar dkk. (2010) untuk memanfaatkan vinasse dapat digunakan 

metode sintesis enzim menggunakan mikroorganisme yang mempunyai enzim 

pengurai selulolitik dan lignoselulotik, dimana sintesis enzim menggunakan 

mikroorganisme tersebut dilakukan secara anaerob. Dari hasil penggunaan 

mikroorganisme anaerob pada vinasse mampu secara nyata menurunkan 

kandungan bahan organik secara signifikan. Hal serupa juga dinyatakan oleh 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 bahwa untuk 

membuat pupuk organik yang berasal dari sisa limbah pertanian harus melalui 

proses rekayasa. Rekayasa yang dimaksud berupa penguraian biokimia dengan 

memanfaatkan mikroorganisme (dekomposer).  

Saat ini mikroorganisme pengurai dapat dijumpai dalam produk dekomposer 

yang dijual bebas di pasaran maupun yang tersedia secara alami di lingkungan 

sekitar. Namun, yang menjadi permasalahan adalah perlunya pemilihan 

dekomposer yang tepat sesuai dengan karakteristik bahan-bahan yang terdapat di 

dalam vinasse serta sifat vinasse yang berbentuk cair dengan nilai BOD dan COD 

yang tinggi. Menurut Alexander (1977), terdapat 5 mikroorganisme yang 

mendekomposisi senyawa-senyawa organik. Kelima mikroorganisme tersebut 

antara lain kelompok bakteri, Actinomycetes, fungi, alga,dan protozoa. Kelompok 

mikroorganisme pendekomposisi senyawa organik tersebut dapat dijumpai dalam 

produk dekomposer yang beredar di pasaran seperti EM4 dan Dutamax, 

sedangkan secara alami dapat dijumpai pada rumen sapi. 

Terkait dengan peluang pemanfaatan vinasse sebagai pupuk organik cair, 

hingga saat ini belum diketahui bagaimana pengaruh pemberian dekomposer 

terhadap kualitas pupuk organik cair vinasse, dekomposer terbaik yang dapat 

digunakan untuk mendegradasi vinasse menjadi pupuk organik cair, dan 

bagaimana pengaruh aplikasi pupuk organik cair vinasse pada pertumbuhan dan 

hasil tanaman selada hijau. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, 
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maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dekomposer terhadap 

Kualitas Pupuk Cair Organik Vinasse, Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada 

Hijau (Lactuca sativa L.)”. Tanaman selada dipillih karena merupakan salah satu 

tanaman sayuran yang sangat respon terhadap unsur hara, air, keadaan lingkungan 

(topografi, dan iklim mikro), dan mudah tumbuh. Selain itu tanaman selada 

mewakili tanaman sayuran berumur pendek atau semusim (Riwandi dkk., 2009). 

Melalui pengujian tersebut diharapkan dapat diketahui respon pertumbuhan dan 

hasil tanaman selada hijau terhadap pemberian pupuk organik cair vinasse yang 

merupakan hasil dari proses dekomposisi dari berbagai jenis dekomposer. 

 

1.2 Tujuan 

a. Mengetahui pengaruh pemberian ragam dekomposer pada kualitas pupuk 

organik cair vinasse. 

b. Mengetahui dekomposer terbaik untuk pembuatan pupuk organik cair 

vinasse. 

c. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair vinasse pada 

pertumbuhan dan hasil tanaman selada hijau. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memberikan fokus penelitian yang baik, maka dibuat batasan masalah 

sebagai berikut: 

a. Dekomposer adalah suatu formulasi yang mengandung mikroorganisme 

pengurai yang mampu mempercepat proses degradasi bahan organik. 

Dekomposer yang digunakan adalah EM4, Duta-Max dan Rumen Sapi. 

b. Pupuk organik cair (POC) adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik 

dalam bentuk cair.  

c. Vinasse adalah hasil samping (limbah) pembuatan etanol dari molase. 

Vinasse diperoleh dari PT Molindo Raya Industri (MRI) di Lawang 

Kabupaten Malang. 

d. Kualitas pupuk organik cair adalah karakteristik pupuk organik cair yang 

memenuhi standar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
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70/Permentan/SR.140/10/2011. Memiliki kadar minimal 6% C-organik, 3-6% 

N, 3-6% P2O5, 3-6% K2O, pH 4-9 dan memiliki nilai C/N 1-2. 

e. Dekomposer terbaik adalah dekomposer yang mampu menghasilkan pupuk 

organik cair  vinasse dengan kualitas dan hasil yang optimal sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011. 

f. Pertumbuhan adalah penambahan berat, ukuran, dan volume tanaman yang 

bersifat irreversible dengan komponen yang diukur adalah jumlah klorofil, 

jumlah daun, dan tinggi tanaman. Hasil tanaman adalah hasil akhir dari 

pertumbuhan tanaman pada masa panen dengan komponen yang diukur 

adalah berat berangkasan atas dan berat berangkasan bawah. Tanaman yang 

digunakan adalah selada hijau varietas New Grand Rapid. 

 

1.4 Signifikasi 

Signifikasi secara ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan adalah dapat 

menambah pengetahuan tentang pengelolaan vinasse menjadi pupuk organik cair 

menggunakan ragam dekomposer dengan kualitas pupuk yang dihasilkan, 

dekomposer yang terbaik dalam pembuatan pupuk organik cair vinasse, dan 

pengaruh aplikasi pupuk organik cair vinasse terhadap pertumbuhan tanaman.  

Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak-

pihak yang berkaitan dengan penanganan vinasse untuk mengelola vinasse 

menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. 

 

1.5 Model Hipotetik 

   

Gambar 1.1 Model Hipotetik Penelitian 
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