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UJI KANDUNGAN N DAN P PUPUK ORGANIK CAIR KOMBINASI BATANG 

PISANG DAN SABUT KELAPA DENGAN PENAMBAHAN KOTORAN AYAM 

SEBAGAI BIOAKTIVATOR 

ABSTRAK 

Pupuk organik cair dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik dengan bantuan 

mikroorganisme dibuat dari limbah seperti sisa-sisa tanaman, limbah hewan, dan limbah dapur. 

Pupuk organik cair mengandung unsur hara nitrogen, kalium, dan phospor. Ekstrak batang 

pisang dan rendaman sabut kelapa dapat dikombinasikan sebagai bahan dasar pupuk organik 

cair serta kotoran ayam sebagai bioaktivator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kandungan nitrogen dan fosfor dalam pupuk organik cair yang terbuat dari kombinasi ekstrak 

batang pisang, rendaman sabut kelapa, dan kotoran ayam. Metode penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor, yaitu faktor 1: perbandingan komposisi 

(P) ekstrak batang pisang dan rendaman sabut kelapa (P1 = 130 ml + 70 ml, P2 = 100 ml + 100 

ml, P3 = 70 ml + 130 ml) dan faktor 2 yaitu dosis kotoran ayam (A) (A1 = 60 ml dan A2 = 100 

ml). Hasil penelitian menunjukkan kandungan N tertinggi terdapat pada perlakuan P3A2 

(kombinasi 70 ml batang pisang dan 130 ml sabut kelapa dengan penambahan 100 ml kotoran 

ayam)  yaitu 0,15 % dan kandungan terendah terdapat pada perlakuan P1A1 (kombinasi 130 

ml batang pisang dan 70 ml sabut kelapa dengan penambahan 60 ml kotoran ayam) yaitu 0,07 

%. Kandungan P tertinggi terdapat pada perlakuan P2A2 (kombinasi 100 ml batang pisang dan 

100 ml sabut kelapa dengan penambahan 100 ml kotoran ayam)  yaitu 128,12 ppm dan 

kandungan P terendah terdapat pada perlakuan P1A1 (kombinasi 130 ml batang pisang dan 70 

ml sabut kelapa dengan penambahan 60 ml kotoran ayam) yaitu 84,87 ppm. 

Kata Kunci : pupuk organik cair, makronutrien (N dan P), batang pisang, sabut kelapa, 

kotoran ayam. 

ABSTRACT 

Liquid organic fertilizers are produced from the fermentation process of organic materials 

with the help of microorganisms made from wastes such as crop residues, animal waste, and 

kitchen waste. Liquid organic fertilizer contains nutrients nitrogen, potassium, and phospor. 

Banana stem extract and coconut husk soap can be combined as the basic ingredients of liquid 

organic fertilizer and chicken manure as bioactivator. This study aims to determine the content 

of nitrogen and phosphorus in liquid organic fertilizer made from a combination between 

banana stem extract, coconut husk soap, and chicken manure. This research method used 

Randomized Complete Design (RAL) with two factors, namely factor 1: composition (P) 

banana stem extract and coconut husk (P1 = 130 ml + 70 ml, P2 = 100 ml + 100 ml, P3 = 70 

Ml + 130 ml) and factor 2 are chicken dung dose (A) (A1 = 60 ml and A2 = 100 ml). The result 

showed that the highest N content was in P3A2 (combination between 70 ml banana stems and 

130 ml coconut husk waste with 100 ml chicken manure added) treatment that was 0.15% and 

the lowest content was in P1A1 (combination between 130 ml banana stems and 70 ml coconut 

husk waste with 60 ml chicken manure added) treatment that was 0.07%. The highest P content 

was in P2A2 (combination between 100 ml banana stems and 100 ml coconut husk waste with 

100 ml chicken manure added) treatment was 128,12 ppm and the lowest P content was in 

P1A1 (combination between 130 ml banana stems and 70 ml coconut husk waste with 60 ml 

chicken manure added) treatment that was 84,87 ppm. 
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Keywords: liquid organic fertilizer, macronutrients (N and P), banana stems, coconut husk, 

chicken manure. 

1. PENDAHULUAN 

Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, 

seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk organik berperan 

memperbaiki unsur fisik, kimia, dan biologi tanah. Berdasarkan bentuknya, pupuk 

organik dibagi menjadi dua yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk 

organik cair  dapat dibuat dari limbah seperti sisa-sisa tanaman (jerami, daun, sekam  

padi, ampas tebu, sampah dan sebagainya), kotoran hewan, urine, limbah binatang, dan 

limbah sayuran melalui kondisi khusus, kelembapan dan aerasi (Yulipriyanto, 2010). 

Batang pisang  merupakan limbah dari tanaman pisang yang hanya dapat 

berbuah satu kali, sehingga batang pisang hanya akan menjadi limbah yang menumpuk 

karena  pemanfataannya masih belum optimal. Batang pisang merupakan limbah 

pertanian yang dapat dijadikan sebagai produk bermanfaat karena mengandung 

senyawa-senyawa potensial. Menurut Santi (2012), susunan kimiawi dalam batang 

pisang meliputi protein 4,77%, bahan kering 30,85%, bahan organik 76,76%, kecernaan 

bahan kering 46,53%, kecernaan bahan organik 43,91%, pH cairan 6,74%, bau 1,40%, 

warna 1,50%, jamur 1,00%, tekstur 1,0%, dan kadar abu batang pisang sebanyak 

25,12%. Oleh karena itu, limbah batang pisang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan 

pupuk organik cair. Berdasarkan penelitian dari Budiyani at al. (2016), tentang 

pemanfaatan limbah batang pisang dan urin sapi  sebagai bahan pembuatan pupuk 

organik cair. Kandungan yang dihasilkan meliputi unsur N (Nitrogen) dan P (Phospor) 

masing-masing 0,02 %, dan 511,30 mg/kg dengan perlakuan terbaik pada penambahan 

air rendaman limbah batang pisang  100 ml dan proses fermentasi yang dilakukan 

selama 2 minggu.  

Sabut kelapa merupakan salah satu limbah dari tanaman kelapa. Limbah sabut 

kelapa biasanya hanya dimanfaatkan untuk pembuatan sapu, keset, dan produk 

kerajinan. Namun, kebanyakan dari sabut kelapa hanya dibuang dan kurang 

dimanfaatkan. Sabut kelapa mengandung unsur C sebagai bahan karbon aktif (Pertiwi 

dan Herumurti, 2009). Menurut Santoso (2016), komposisi kimia sabut kelapa terdiri 

atas selulosa, lignin, pyroligneous acid, gas, arang, ter, tannin, dan kalium. Oleh karena 

itu, sabut kelapa dapat dijadikan alternatif bahan pembuatan pupuk organik cair. 

Berdasarkan  penelitian Waryanti et al. (2013), tentang pengaruh penggunaan limbah 
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air cucian ikan dan sabut kelapa terhadap kandungan unsur hara pupuk organik cair. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan  terbaik pupuk cair terdapat pada 

penambahan sabut kelapa sabanyak 100 ml dan lama fermentasi selama 2 minggu 

dengan kandungan unsur hara makro yang dihasilkan antaralain C-organik, Nitrogen, 

Fospor dan Kalium masing-masing 11,69%, 2,251%, 0,71% dan 0,029%. 

Proses fermentasi dalam pembuatan pupuk organik cair merupakan proses 

penguraian atau perombakan bahan organik yang dilakukan dalam kondisi tertentu oleh 

mikroorganisme fermentatif  yang disebut bioaktivator. Bioaktivator yang sering 

digunakan adalah MOL (Mikro Organisme Lokal) dan EM4 (Effective Micoorganism 

4). MOL dapat dibuat dari larutan bahan-bahan alami seperti kotoran hewan karena  

mengandung mikroorganisme tertentu. Menurut penelitian Suryani et al. (2010), 

kotoran ayam mengandung bakteri seperti Lactobacillus achidophilus, Lactobacillus 

reuteri, Leuconostoc mensenteroide, dan Streptococcus thermophillus, sebagian kecil 

terdapat Actinomycetes dan kapang. Aktivitas mikroba tersebut mampu mempercepat 

proses fermentasi pada pembuatan pupuk organik cair. Berdasarkan penelitian Legowo 

(2014), kandungan kimia pada pupuk organik dari kotoran hewan ayam dengan 

campuran limbah baglog jamur yang dihasilkan antara lain Nitrogen sebesar 1,73 %, 

Phospor (P2O5) 1,14 %, dan Kalium (K2O) 0,76 %. Pembuatan pupuk dilakukan secara 

aerob serta menghasilkan kualitas pupuk organik terbaik pada komposisi kotoran 

sebanyak 40 %. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki gagasan untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Uji Kandungan N Dan P Pupuk Organik Cair Kombinasi 

Batang Pisang Dan Sabut Kelapa Dengan Penambahan Kotoran Ayam Sebagai 

Bioaktivator”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui adanya pengaruh penambahan batang pisang, sabut kelapa, dan kotoran 

ayam sebagai bioaktivator terhadap kandungan nitrogen (N) dan phospor (P) pupuk 

organik cair. Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan dua faktor perlakuan, yaitu faktor 1: perbandingan komposisi 

(P) batang pisang dan sabut kelapa (P1= 130 ml + 70 ml,  P2= 100 ml + 100 ml, P3= 70 

ml + 130 ml) dan faktor 2 yaitu dosis kotoran ayam (A) (A1= 60 ml, A2= 100 ml). 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat (normalitas dan 

homogenitas) dan uji hipotesis menggunakan uji komparatif dengan menggunakan 

statistik nonparametrik yaitu uji Kruskal-wallis t Test. Dasar pengambilan keputusan 

uji normalitas yaitu “Jika nilai sig. (signifikasi) atau nilai probabilitas <0,05, maka data 

terdistribusi tidak normal. Sedangkan jika nilai sig. (signifikasi) atau nilai probabilitas 

>0,05, maka data terdistribusi normal”. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas 

yaitu “Jika nilai Sig. (signifikansi) atau nilai probabilitas <0,05, maka dikatakan bahwa 

varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama, sedangkan jika 

nilai Sig. (signifikansi) atau nilai probabilitas >0,05, maka dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama’’. Sedangkan dasar pengambilan 

keputusan untuk uji hipotesis yaitu “ jika nilai Asymp. Sig. (signifikansi) >0,05 maka 

H0 diterima. Sedangkan jika nilai Asymp. Sig. (signifikansi) <0,05 maka H0 ditolak”. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian kandungan makronutrien nitrogen (N) dan phospor 

(P) pada pupuk organik cair kombinasi limbah batang pisang dan sabut kelapa dengan 

penambahan kotoran ayam sebagai bioaktivator dapat dilihat pada tabel dan grafik 

berikut ini. 

Tabel 4.1 kandungan makronutrien nitrogen (N) dan phospor (P) pupuk organik cair 

kombinasi batang pisang dan sabut kelapa dengan penambahan kotoran ayam 

sebagai bioaktivator 

Perlakuan 
Hasil Analisa Rata-Rata Pupuk Organik Cair 

N (Nitrogen) P (Phospor) 

P1A1    0,07 % *    84,87 ppm * 

P1A2 0,11 %          123,44 ppm 

P2A1 0,08 % 88,37 ppm 

P2A2 0,13 %     128,12 ppm ** 

P3A1 0,10 % 91,88 ppm 

P3A2      0,15 % ** 24,61 ppm 

Keterangan : (*) kadar hara terendah,  

 (**) kadar hara tertinggi 

       Standar mutu POC kandungan nitrogen (N) dan phospor (P) Permentan No. 70 Tahun 

2009 unsur Nitrogen (P) adalah 3-6 % dan unsur Phospor (P) adalah 3-6%. 

 

 3.1. Uji Nitrogen (N) 

Hasil analisis pada tabel 4.1 dan grafik pada gambar 4.1 di atas menunjukkan 

bahwa kandungan nilai nitrogen (N) tertinggi terdapat pada perlakuan P3A2 dengan 



5 
 
 

hasil presentase sebesar 0,15 % dan hasil N terendah terdapat pada perlakuan P1A1 

dengan hasil presentase sebesar 0,07 %. 

 

Gambar 4.1 kandungan pupuk organik cair makronutrien nitrogen (N) (%) 

Tingginya kandungan nitrogen pupuk organik cair kombinasi bahan batang 

pisang, sabut kelapa, dan kotoran ayam berdasarkan hasil uji dikarenakan di dalam 

ekstrak batang pisang mengandung senyawa  yang potensial untuk pembuatan pupuk 

organik cair. Susunan kimiawi bahan organik batang pisang meliputi protein 4,77%, 

bahan kering 30,85%, bahan organik 76,76%, kecernaan bahan kering 46,53%, 

kecernaan bahan organik 43,91%, pH cairan 6,74%, bau 1,40%, warna 1,50%, jamur 

1,00%, tekstur 1,0%, dan kadar abu batang pisang sebanyak 25,12% (Santi, 2012). 

Bahan organik seperti protein tersebut mampu dirombak oleh mikroorganisme 

fermentatif menjadi unsur hara. Hal ini diperkuat oleh penelitian Wulandari dkk. (2015) 

bahwa peningkatan unsur nitrogen sebagai produk penguraian protein dari proses 

dekomposisi. Dekomposisi dilakukan oleh mikroorganisme dari dalam kotoran ayam. 

Batang pisang mengandung unsur makronutrien seperti phospor, kalium, dan nitrogen. 

Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Budiyani et al. (2016) bahwa pupuk organik 

cair dari rendaman batang pisang sebanyak 100 ml dan urin sapi menghasilkan 

kandungan hara nitrogen 0,02 % dan phospor sebesar 511,30 mg/gr. Unsur hara yang 

dihasilkan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut Pribadi et al. 

(2015), pupuk dari bahan organik batang pisang mampu meningkatkan pertumbuhan 

semai jabon (Anthocephalus cadamba, Miq.) pada medium gambut.  

Selain batang pisang, kotoran ayam juga mampu meningkatkan unsur hara 

nitrogen pada pupuk organik cair. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan kotoran 

ayam sebagai pupuk yaitu dapat menyediakan beberapa unsur hara makro serta mikro 

seperti Zn, Cu, Mo, Co, Ca, Mg, dan Si (Samudro, 2014). Menurut Luthifianto et al. 

0

0,001

0,002

P1A1 P1A2 P2A1 P2A2 P3A1 P3A2

Hasil Analisa Rata-Rata POC N (%)

Kandungan
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(2012), kandungan hara dalam kotoran ayam murni antara lain C-Organik 23,91 %, 

bahan organic 41,22 %, N (Nitrogen) 1,35 %, dan C/N rasio 17,71 %. Dosis kotoran 

ayam sebesar 100 ml memberikan hasil unsur nitrogen lebih baik dibandingkan dengan 

pemberian dosis kotoran ayam 60 ml. Dosis kotoran mempengaruhi jumlah 

mikroorganisme yang mampu memfiksasi nitrogen. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Hanafiah (2005) bahwa nitrogen dapat diperoleh dari bahan organik dan udara yang 

difiksasi oleh mikroorganisme tertentu. Sehingga pada pembuatan pupuk organik cair 

dengan kombinasi kedua bahan tersebut mampu menghasilkan kandungan nitrogen 

tertinggi sebesar 0,15 %. Namun kandungan nitrogen yang dihasilkan belum mampu 

memenuhi syarat mutu. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No 70 Tahun 2011, 

standar mutu kandungan nitrogen dan kalium masing-masing yaitu 3-6%. Sedangkan 

pupuk organik cair hasil penelitian ini mengandung nitrogen dan kalium <1%. 

Sedangkan kandungan nitrogen terendah dari hasil pengujian pupuk organik 

cair terdapat pada perlakuan P1A1 yaitu sebesar 0,07 %. Faktor yang menyebabkan 

rendahnya kandungan nitrogen pada perlakuan P1A1 tersebut adalah kadar nitrogen 

yang dihasilkan lepas ke udara dalam bentuk gas NH3. Perubahan kadar nitrogen 

menjadi gas amonia (NH3) terjadi saat proses fermentasi. Selama proses pembuatan, 

tutup botol pupuk cair dibuka setiap 3 hari sekali. Menurut Susetya (2015) pembukaan 

tempat pembuatan pupuk cair dalam waktu tertentu dimaksudkan agar pupuk cair 

mendapatkan sirkulasi udara. Hal ini sesuai dengan penelitian Wulandari (2015) bahwa 

faktor yang dapat menyebabkan penurunan kandungan nitrogen dikarenakan nitrogen 

dalam oksigen bentuk amonia sebagai hasil dari dekomposisi bahan organik yang lepas 

ke udara, kemudian tidak masuk secara merata pada tumpukkan sehingga oksigen yang 

ada jumlahnya terbatas yang mengakibatkan amonia tidak dapat diubah ke dalam 

bentuk nitrat dan selanjutnya nitrogen hilang dalam bentuk gas NH3.  

Unsur nitrogen yang terkandung pada pupuk organik cair dapat  berperan sebagai 

protein dan sangat diperlukan untuk pembentukan dan pertumbuhan bagian-bagian 

vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar. Tanaman yang kekurangan unsur 

nitrogen akan menyebabkan gangguan pada perkembangannya misalnya terjadi 

ketidaksempurnaan metabolisme tanaman yang dapat mengakibatkan gejala defisiensi 

unsur hara yang menyebabkan daun berwarna kuning. 
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3.2 Uji Phospor (P) 

Hasil analisis pada tabel 4.1 dan grafik pada gambar 4.2 di atas menunjukkan 

bahwa kandungan nilai P tertinggi terdapat pada perlakuan P2A2 yaitu sebesar 128,12 

ppm dan kandungan nilai P terendah terdapat pada perlakuan P1A1 yaitu sebesar 84,87 

ppm. 

 

Gambar 4.2 kandungan pupuk organik cair makronutrien phosphor (P) (ppm) 

Tingginya kandungan phospor pada pupuk organik cair kombinasi batang 

pisang, sabut kelapa dan kotoran ayam berdasarkan hasil pengujian dikarenakan  air 

rendaman limbah sabut kelapa mengandung unsur makronutrien yang dibutuhkan 

tanaman seperti phospor, kalium dan nitrogen. Menurut Waryanti et al. (2012) tentang 

pengaruh penggunaan limbah air cucian ikan dan sabut kelapa terhadap kandungan 

unsur hara pupuk organik cair. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan  terbaik 

pupuk cair terdapat pada penambahan sabut kelapa sabanyak 100 ml dan lama 

fermentasi selama 2 minggu dengan kandungan unsur hara makro yang dihasilkan 

antaralain C-organik, Nitrogen, Fospor dan Kalium masing-masing 11,69%, 2,251%, 

0,71% dan 0,029%.  

Penyebab tingginya kandungan phospor juga dipengaruhi adanya 

mikroorganisme fermentatif pada kotoran ayam. Bakteri yang terkandung dalam 

kotoran ayam seperti Lactobacillus achidophilus, Lactobacillus reuteri, Leuconostoc 

mensenteroide, dan Streptococcus thermophillus, sebagian kecil terdapat 

Actinomycetes dan kapang (Suryani et al. ,2010). Selain memiliki kemampuan 

merombak bahan organik, mikroorganisme tersebut juga mempunyai daya ikat unsur 

hara yang baik, sehingga pada saat mikroorganisme mati unsur hara yang diikat akan 

dilepas. Menurut Sriharti dan Salim (2008), pada saat proses pembuatan pupuk, terjadi 
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proses pengikatan unsur hara oleh suatu mikroorganisme seperti phospor (P), kalium 

(K), dan nitrogen (N). Unsur-unsur tersebut akan terlepas jika mikroorganisme pengikat 

tersebut mati. Semakin banyak jumlah kotoran ayam yang diberikan akan 

mempengaruhi unsur hara yang diikat oleh mikroorganisme sehingga kandungan unsur 

hara yang dihasilkan oleh adanya pengikatan tersebut tinggi. Terlihat pada setiap 

perlakuan bahwa unsur phospor yang tinggi terdapat pada penggunaan kotoran ayam 

100 ml. 

Sedangkan rendahnya kandungan phospor dalam pupuk organik cair kombinasi 

ekstrak batang pisang, air rendaman sabut kelapa, dan kotoran ayam dapat disebabkan 

karena aktivitas mikroorganisme dari bioaktivator dalam kotoran ayam. Terlihat pada 

perlakuan P1A1 sebesar 84,87 ppm. Rendahnya kandungan unsur hara yang dihasilkan 

disebabkan karena bahan organik tidak sepenuhnya dirombak menjadi unsur hara 

melainkan digunakan juga untuk proses metabolisme hidupnya.  Fitria dkk. (2008) 

menambahkan bahwa dalam penelitiannya terjadi penurunan kandungan unsur hara 

pada pupuknya akibat akivitas mikroorganisme dimana selain merombak phospor dan 

kalium juga menggunakannya untuk aktivitas metabolisme hidupnya. Rendahnya 

kandungan unsur hara juga bisa 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). 

Phospor berperan dalam pembagian sel dan pembentukan lemak serta albumin, 

pembentukan bunga, buah, dan biji, kematangan tanaman, melawan pengaruh buruk 

nitrogen, perkembangan akar halus dan akar rambut, meningkatkan kualitas tanaman 

dan ketahanan terhadap penyakit. Kekurangan phosphor (P) pada tanaman akan 

mengakibatkan berbagai hambatan metabolisme, diantaranya dalam proses sintesis 

protein, yang menyebabkan terjadinya akumulasi karbohidrat dan ikatan-ikatan  

nitrogen, secara visual daun-daun yang lebih tua akan berwarna kekuningan atau 

kemerahan karena terbentuknya pigmen antosianin. 

PENUTUP 

Ada pengaruh perlakuan kotoran ayam terhadap kandungan nitogen (N) dan 

phospor (P) pupuk organik cair. Kandungan makronutrien nitrogen tertinggi terdapat 

pada perlakuan P3A2 (70 ml batang pisang, 130 ml sabut kelapa dan 100 ml kotoran 
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ayam) sebesar 0,15% sedangkan kandungan nitrogen terendah terdapat pada perlakuan 

P1A1 (130 ml batang pisang, 70 ml sabut kelapa ,dan 60 ml kotoran ayam) sebesar 

0,07%. Kandungan makronutrien phospor tertiggi terdapat pada perlakuan P2A2 (100 

ml batang pisang, 100 ml sabut kelapa, dan 100 ml kotoran ayam) sebesar 128,12 ppm 

sedangkan kandungan phospor terendah terdapat pada perlakuan P1A1 (130 ml batang 

pisang, 70 ml sabut kelapa, dan 60 ml kotoran ayam) sebesar 84,87 ppm. 
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