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Terima kasih untuk penyampaian abstrak yang berjudul “Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap
Komposisi Kimia Pupuk Organik Cair dari Rumput Laut Sargassum sp.” untuk dipresentasikan
dalam acara Simposium Nasional Ikan dan Perikanan (SIPP) 2017 yang akan diselenggarakan di
STP Jurusan Penyuluhan Perikanan, Cikaret Bogor pada tanggal 12-13 September 2017.
Dengan senang hati, kami menyampaikan bahwa abstrak Bapak tersebut di atas diterima untuk
dipresentasikan secara poster.
Presentasi secara oral disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit dalam sesi panel;
sementara poster disajikan dalam bentuk x-banner ukuran 60 x 160 cm. Harap diperhatikan
bahwa setiap pemakalah harus membayar biaya keikutsertaan simposium paling lambat 8
September 2017. Jika tidak melakukan pembayaran maka keikutsertaan dalam simposium akan
dibatalkan dan abstrak tidak akan diikutkan dalam Buku Program Simposium Final dan Prosiding
SIPP 2017.
Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Bapak dalam kegiatan SIPP 2017. Kami menunggu
kehadiran Bapak di Bogor dan juga menantikan konstribusi kepakaran Bapak yang membuat
simposium ini semakin bermanfaat dan produktif.
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Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut yang
terbesar di dunia, namun demikian, pemanfaatan rumput laut di
dalam negeri hingga saat ini masih terbatas sebagai produk
pangan, penggunaan rumput laut untuk bidang pertanian dan
hortikultura masih belum banyak dilakukan.
Di negara-negara lain di dunia, aplikasi rumput laut untuk tanaman
pertanian telah lama dilakukan, seperti berbagai jenis atau bentuk
preparasi rumput laut diantaranya liquid seaweed fertilizer (LSF),
liquid fertilizer (LF), dan chopped powdered algal manure yang
umum beredar di pasaran Sedangkan di Indonesia, rumput laut
cokelat jenis Sargassum sp kini juga mulai banyak dicari oleh
industri pengolahan pupuk organik, salah satunya oleh perusahaan
pupuk Cina.
Penggunaan jenis pupuk organik akhir-akhir ini terus meningkat
disebabkan oleh dampak negatif terhadap ekosistem pertanian
yang timbul akibat meningkatnya intensitas pemakaian pupuk kimia
dari waktu ke waktu. Pupuk kimia relatif lebih mudah didapatkan di
pasaran namun demikian harganya relatif mahal dan kurang ramah
lingkungan.

1.

2.

Apakah waktu lama fermentasi berpengaruh terhadap kerasteristik
kimia dan fisika pupuk organik cair rumput laut Sargassum Sp.?
Bagaimanakah komposisi dan kerasteristik kimia dan fisika pupuk
organik cair rumput laut Sargassum Sp.?

Tujuan Dan Kegunaan
1.

2.

Mengetahui pengaruh waktu lama fermentasi terhadap
kerasteristik kimia dan fisika pupuk organik cair rumput laut.
Mengetahui komposisi biokimia terhadap perkembangan pupuk
organik cair rumput laut.

Rumput laut diketahui banyak mengandung unsur hara mikro besi,
boron, kalsium, tembaga, khlor, kalium, magnesium, dan mangan.
Selain itu juga mengandung ZPT seperti auksin, sitokinin, giberilin,
asam abisat, etilen, posfor, sulfur dan seng.
Zat Pemacu Tumbuh (ZPT) pada rumput laut banyak terdapat
dalam batang (thallus) dan juga dalam getah (sap), yakni konsentrat
cair yang mengandung ZPT dan mineral yang berasal dari dalam
batang

Limbah rumput laut sargassum sp

Pengolahan menjadi pupuk organik

Komposisi nutrien dan daya simpan

Fermentasi anaerob (waktu)

Peningkatan komposisi nutrien dan daya simpan

Produk pupuk organik cair sargassum sp



Lama fermentasi yang berbeda dengan penambahan
bakteri loctobacillus dapat mempengaruhi kerakteristik
dan komposisi kimia pupuk cair rumput laut sargassum
sp

Waktu dan tempat
Penelitian ini dilaksanakan di green house perikanan universitas
muhammadiyah parepare selama kurang lebih tiga minggu terhitung
mulai bulan agustus sampai september 2017.

Wadah penelitian
Wadah penelitian menggunakan botol yang terbuat dari kaca
dengan ukuran 1 liter wadah penelitian ini ditempatkan secara acak
pada satu tempat dengan ukuran 1 x 2 m.

Bahan dan tumbuhan uji
Bahan uji yang digunakan berupa rumput laut dan bakteri
lactobacillus . Percampuran bakteri lactobacillus dilakukan secara
manual sesuai dengan dosis yang telah ditentukan.

Alat penelitian
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

alat
Botol
Panci
kompor gas
Blender
Baskom
Gelas ukur
Timbangan analog
Alat tulis
kamera

kegunaan
wadah penelitian
wadah untuk memasak bahan baku
memanaskan bahan baku
menghaluskan
temat air perasan
pengukur dosis
alat penimbang rumput laut
mencatat data selama pengamatan
dokumentasi selama penelitian

Pembuatan pupuk cair






Pertama-tama Rumput laut terlebih dahulu dicuci bersih
menggunakan air untuk menghilangkan lumpur, pasir, garam,
cangkang kerang, serta kotoran yang menempel pada tallus.
Setelah dicuci, rumput laut dicacah secara manual dengan ukuran
5 cm lalu digiling hingga lumat.
kemudian air perasan rumput laut dimasukkan kedalam botol yang
terbuat dari kaca untuk mempercepat proses penguraian digunakan
penambahan probiotik yang mengandung bakteri Lactobacillus
Actinomycetes



Wadah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah
botol ukuran 1000 ml sebanyak 8 botol, sebelum botol di gunakan
terlebih dahulu botol dicuci bersih. Kemudian setiap botol diisi
ekstrak Sargassum sebanyak 800 ml dan 40 ml probiotik. Ekstrak
tersebut kemudian difermentasi dimana, 2 botol perlakuan A (tanpa
fermentasi), 2 botol untuk perlakuan B (fermentasi 7 hari), 2 botol
untuk perlakuan C (fermentasi 14 hari) dan 2 botol untuk perlakuan
D (ferment asi 21 hari).



Rancangan yang akan digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan 4 jenis perlakuan dengan 3 kali ulangan dari setiap
perlakuan Dosis perlakuan yang digunakan pada penelitian
Chriatianah dan Badirat (2013) sebagai berikut:
Perlakuan A
:
tanpa fermentasi
Perlakuan B
:
7 hari fermentasi
Perlakuan C
: 14 hari fermentasi
Perlakuan D
: 21 hari fermentasi



Parameter dalam penelitian ini yaitu uji Ph dengan menggunakan
kertas Ph yang direndam dalam sampel, aroma dengan
menggunakan indra penciuman, rasa dengan menggunakan indra
pengecap dan uji berat jenis pupuk cair sargassum dengan
menggunakan repractometer pada hari ke 7, 14 dan 21 hari
fermentasi.



Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan ditampilkan dalam
bentuk grafik dan tabulasi. selanjutnya untuk melihat pengaruh
perlakuan di analisis menggunakan sidik ragam (ANOVA) dan uji
lanjut tukey guna mengetahui perbedaan pengaruh antar perlakuan.
sebagai alat bantu digunakan SPSS versi 16,0 For Windows.
sedangkan untuk penyajian grafik dan tabulasi data menggunakan
Mikrosoft Excel 2007.

Parameter Uji

;

Peralatan
Aplikasi
Preparasi
Tanggal sampel
Tanggal analisa
PLP yang analisa

;
;
;
;
;
;

Unsur

Z

H2O
K
Cl
Ca
Si
S
Al
Ba
Fe
Sb
Sn
Br
Mn

1
19
17
20
14
16
13
56
26
51
50
35
25

Kandungan Zat
X-Ray Flourence Spektrofotometer
/Bruker / S2 Ranger
Equa Oils
Liquid-Prole4um
31 juli 2017
31 juli 2017
Pabbenteng, S.T.
MATERIAL (Gram)
5.646
7.153
6.795
KONSENTRASI
Lama Penyimpanan
7 Hari
14 Hari 21 Hari( 3 tahun)
99.14
98.84
98.57
0.28
0.35
0.52
0.23
0.26
0.27
0.12
0.33
0.3
0.1
804
697
953
0.31
402
207
67
49
48
40
47
162
18
19
12
14
16
14
12
19
29
27

%
%
%
%
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM



Tabel di atas memperlihatkan adanya peningkatan
konsentrasi unsur Kalium (K) berdasarkan lama fermentasi
pupuk cair organik (poc) Sargassum sp, pada lama
penyimpanan 7 hari diperoleh kandungan kalium 0.28 %,
lama penyimpanan 14 hari sebesar 0,35 % dan 21 hari (3
tahun) mengandung 0,52 %. Ini sangat bagus karena
unsur K sangat dibutuhkan oleh tanaman di darat dan di
perairan. Kandungan unsur Cl : 7 hari :0.23 14 hari :
0.26 dan 21 hari : 0.27. Ca : 0.12, 0.33, 0.3. S : 697 ppm,
953 ppm, 0.31 ppm. Ba :67 ppm, 49 ppm, 48 ppm, Fe : 26
ppm, 40 ppm, 47 ppm dan 162 ppm. Sb : 18 ppm, 19
ppm, 12 ppm. Sn : 50 ppm, 14 ppm,16 ppm, 14 ppm. Si
:10.1 ppm dan 14 hari ; 804 ppm. Br : 7 hari : 12ppm, dan
14 hari : 19 ppm. Mn pada penyimpanan selama 14 hari
sebanyak 29 ppm dan pada penyimpanan 21 hari (3 tahun)
sebanyak 27 ppm.



Semakin lama pupuk organic cair sargasssum
sp difermentasi (disimpan) kandungan unsur
makro dan mikro semakin besar.

Sekian
dan
terimah kasih

