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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah merupakan sampah sisa produksi yang sudah tidak

terpakai dan mengandung bahan yang dapat menimbulkan gangguan

kesehatan. Sebagian orang mengatakan bahwa limbah merupakan bahan

yang sudah tidak berguna lagi dan harus segera dibuang. Jika pembuangan

dilakukan secara terus menerus maka akan terjadi penumpukan sampah

yang akan menimbulakan penyakit. Sampah bukanlah hal yang harus

dibuang begitu saja, sampah dapat dimanfaatkan menjadi barang yang

berguna apabila diolah dengan benar. Seperti halnya media tanam jamur

atau yang disebut baglog.

Limbah baglog jamur adalah limbah dari media tanam jamur yang

sudah tidak produktif dan tidak digunakan lagi. Baglog memiliki

kandungan Lignin dan selulosa yang cukup tinggi. Lignin adalah zat yang

berfungsi sebagai penyususun sel yang terdapat dalam kayu bersama

dengan selulosa. Lignin dalam kayu berguna seperti lem atau semen yang

mengikat sel-sel lain dalam satu kesatuan sehingga bisa menambah

kekuatan kayu (Mechanical strength) supaya terlihat kokoh dan berdiri

tegak. Komposisi baglog jamur terdiri dari 80% serbuk gergaji, 10% dedak

padi, 1,8% kapur, 1,8% gipsum dan 0,4% TS (Ghazali, 2009).

Berdasarkan pada limbah baglog jamur dengan komposisi 80% serbuk
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gergaji dan 10% dedak padi dalam baglog jamur merupakan bahan baku

superkarbon (Kurniawan, 2008).

Superkarbon adalah bahan baku karbon dalam bentuk briket yang

diproduksi dari bahan limbah organik maupun turunannya yang masih

mengandung sumber energi. Limbah tersebut diolah sedemikian rupa

sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk

keperluan rumah tangga atau industri yang bersifat dapat diperbaharui

(Kurniawan, 2008). Briket merupakan gumpalan yang terbuat dari bahan

lunak yang dikeraskan (Adan, 1998). Selain itu dapat pula didaur ulang

menjadi bahan yang berguna bagi petani, yaitu dibuat menjadi pupuk

organik dengan menambahkan inokulum yaitu kotoran hewan ayam.

Kotoran ayam memiliki kadar hara phospor yang relatif tinggi

dibanding kotoran hewan yang lain. Kadar hara tersebut dipengaruhi oleh

konsentrat yang diberikan. Dalam kotoran ayam tercampur sisa-sisa

makanan ayam dan sekam sebagai alas kandang yang menjadi

penyumbang tambahan hara pada kotoran ayam. Sedangkan pada kotoran

kambing kadar hara kalium relatif lebih tinggi dibanding kotoran hewan

yang lainya. Sementara kadar N dan P hampir sama dengan kotoran hewan

yang lainnya.

Pengolahan limbah baglog jamur dilakukan secara aerob. Sehingga

dalam proses degradasi pupuk organik limbah baglog membutuhkan

oksigen, yaitu dengan membiarkan pupuk dalam keadaan terbuka pada

ember.
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Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa organisme

makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang dibusukkan oleh

organisme pengurai atau dekomposer. Dibandingkan dengan pupuk

sintetis pupuk organik memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat

meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kondisi kimia, fisika, dan

biologis tanah, aman bagi manusia dan lingkungan serta dapat

meningkatkan produksi pertanian (Musnamar, 2003). Baglog juga dapat

dibuat menjadi pupuk organik dengan cara menambahkan inokulum yang

memiliki fungsi untuk mendegradasi serbuk kayu, sehingga dapat

dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Inokulum yang dapat di pakai yaitu

kotoran hewan antara lain hewan ayam.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kami akan melakukan

penelitian tentang “Pengolahan Limbah Baglog Jamur dengan Kotoran

Hewan Ayam secara Aerob untuk Pembuatan Pupuk Organik”.

B. Pembatasan Masalah

Agar pokok permasalahan yang di teliti tidak terlalu luas dan untuk

mempermudah memahami masalah, maka permasalahan dibatasi sebagai

berikut:

1. Subyek yang digunakan adalah limbah baglog jamur dengan inokulum

kotoran ayam.

2. Obyek penelitian adalah pupuk organik.

3. Parameter yang digunakan adalah suhu, pH, warna, tekstur, aroma, dan

kandungan makronutriennya.
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C. Perumusan Masalah

Agar lebih jelas mengenai pemecahan masalah yang akan dicari,

maka disusun rumusan masalah “Bagaimana pengaruh konsentrasi kotoran

ayam sebagai inokulum terhadap kandungan makronutrien C, N, P, K dan

C/N Ratio?”

D. Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh konsentrasi kotoran ayam sebagai inokulum

terhadap kandungan makronutrien C, N, P, K dan C/N Ratio.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, antara

lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Menjaga lingkungan akibat pencemaran dari limbah baglog.

3. Sarana untuk mengembangkan materi ajar.

4. Menberikan informasi kepada masyarakat dalam meningkatkan

pendayagunaan limbah baglog jamur.

5. Memberikan pengetahuan tentang cara pengolahan limbah baglog

lebih berdayaguna.

6. Menambah wacana keilmuan tentang pembuatan pupuk dari bahan

limbah baglog jamur.
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7. Memberikan solusi pada permasalahan sulitnya degradasi limbah yang

mempunyai kandungan lignin yang tinggi.


