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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jamur tiram merupakan suatu organisme yang mempunyai nilai gizi dan

ekonomi relatif tinggi, pertumbuhan jamur tersebut memerlukan media yang

disebut baglog. Sebagian besar masyarakat sekitar Solo aktivitas usaha kerja

produksi jamur tiram, sehingga muncul permasalahan yang timbul akibat

adanya limbah baglog yang relatif banyak dan belum bisa dimanfaatkan. Oleh

karena itu limbah baglog menjadi sumber agen pencemar lingkungan.

Limbah budidaya jamur tiram (baglog) selain berdampak lingkungan,

berdampak pula bagi budidaya jamur itu sendiri. Jamur liar yang seringkali

tumbuh di gundukan limbah baglog sebagai sumber kontaminan yang

menyebabkan kegagalan budidaya jamur tiram. Kontaminan menghasilkan

milyaran spora, jika terbawa angin atau melalui pakaian dan anggota tubuh

pekerja, siap menyeber keseluruh penjuru ruang termasuk kedalam ruang

inokulasi jamur.

Limbah baglog dapat diolah menjadi pupuk organik jamur, khususnya

pupuk organik padat. Hal ini disebabkan limbah tersebut masih mengandung

nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti, selulosa, hemiselulosa, lignin,

protein, lemak, vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat yang lain

(Anonim, 2013).
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Kompos merupakan salah satu pupuk organik yang memiliki beberapa

keunggulan dibandingkan pupuk sintetis. Pupuk organik mempunyai berbagai

manfaat antara lain meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kondisi

kimia, fisika dan biologis tanah, aman bagi manusia dan lingkungan, dan

meningkatkan produksi pertanian (Musnamar, 2003).

Ludfia (2012), menyatakan feses sapi mengandung hemiselulosa sebesar

18,6%, selulosa 25,2%, lignin 20,2%, nitrogen 1,67%, fosfat 1,11%, dan

kalium sebesar 0,56%. Feses sapi mempunyai C/N Ratio sebesar 16,6-25%.

Sampah ternyata banyak mengandung mineral N, P, K dan vitamin B12.

Limbah kotoran sapi merupakan sampah yang digunakan sebagai sumber

mineral terutama kandungan N, P, K (Widayati dan Widalestari, 1996 dalam

Djaja, dkk., 2006).

Kotoran sapi bila didiamkan begitu saja akan mengalami penyusutan

unsur kimia seperti N, P, K dan C. Oleh karena itu kotoran sapi perlu di

awetkan (Rynk, dkk., 1992 dalam Djaja, dkk., 2006). Di beberapa tempat

kotoran ternak termasuk feses sapi sering dipakai memupuk tanaman dan

dibuat kompos (Dewi, 1994 dalam Djaja, dkk., 2006).

Melihat besarnya peranan kompos dalam hubungannya dengan perbaikan

sifat kimia, fisik, maupun biologi tanah, maka diperlukan usaha untuk

memperoleh kompos dalam jumlah yang cukup banyak dengan kualitas yang

lebih baik dan dalam waktu yang relatif singkat. Peningkatan kualitas dan

jumlah kompos yang dihasilkan di harapkan mampu meningkatkan peranan

kompos sebagai pupuk organik dalam penyediaan sumber unsur hara bagi
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tanaman. Usaha mempersingkat waktu pematangan kompos, berkaitan dengan

usaha menanggulangi kecepatan penimbunan sampah dan meningkatkan

ketersediaan kompos matang.

Penelitian yang dilakukan dengan pemberian aktivator kotoran sapi untuk

meningkatkan kualitas kompos. Kotoran sapi mengandung mikroba dan bahan

makanan bagi mikroba, yang diharapakan dapat meningkatkan populasi dan

aktivitas mikroba. Selain itu bahan-bahan yang terdapat dalam kotoran sapi

akan meningkatkan kualitas kompos.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian

tentang ”PENGOLAHAN LIMBAH BAGLOG JAMUR DENGAN

INOKULUM KOTORAN HEWAN SAPI SECARA AEROB UNTUK

PEMBUATAN PUPUK ORGANIK”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari

perluasan masalah agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian

yang sesuai dengan judul. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah limbah baglog jamur dengan penambahan

inokulum kotoran sapi.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah pupuk organik yang terbentuk dari limbah

baglog jamur.
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3. Parameter penelitian

Parameter yang diukur adalah kualitas pupuk, kuantitas pupuk dan

unsur makronutrien.

C. Perumusan Masalah

Agar lebih jelas mengenai pemecahan masalah yang akan dicari, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh

konsentrasi inokulum kotoran sapi terhadap kualitas kimia pupuk organik dari

limbah baglog jamur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan, maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi inokulum kotoran sapi

terhadap kualitas kimia pupuk organik dari limbah baglog jamur.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, antara lain:

1. Sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sebagai upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan.

3. Sebagai sarana untuk pengembangan materi ajar.

4. Memberi informasi pada masyarakat dalam melakukan pengolahan limbah

baglog jamur yang sudah tidak terpakai lagi.
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5. Memberikan pengetahuan tentang cara pengolahan limbah baglog lebih

berdaya guna.

6. Menambah wacana keilmuan tentang pembuatan pupuk dari bahan limbah

baglog jamur.

7. Memberikan solusi pada permasalahan sulitnya degradasi limbah yang

mempunyai kandungan lignin yang tinggi.


