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ABSTRAK 

Nama :  Sugiati 

NIM :  150703042 

Program Studi :  Biologi 

Judul Skripsi     :  Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pada Proses Pengomposan Alga 

Merah (Glacilaria sp) Dengan Penambahan Kotoran Sapi Dan 

Limbah Rumah Tangga 

Kata Kunci :  Isolasi, Identifikasi, Pengomposan 

 

Telah dilakukan penelitian isolasi bakteri dari pengomposan Glacilaria sp, 

dan dengan penambahan kotoran sapi dan limbah rumah tangga. Sampel 

Glacilaria di ambil dari Tambak Gampoeng Neheun, kec. Masjid Raya kab. Aceh 

Besar. Proses pengomposan Glacilaria sp dengan penambahan bahan lain 

dilakukan dengan perbandingan 2:1, masa pengomposan berlangsung selama 20 

hari. Pengambilan sampel lindi dilakukan pada hari ke 0, 4, 8, 12, 16, 20 sebanyak 

10 ml. Dilakukan pengukuran pH, warna dan bau sampel pada setiap pengambilan 

sampel lindi. Hasil pengamatan diperoleh 39 isolat Gram negative dan 40 isolat 

Gram positif. Dengan bentuk morfologi sel yaitu Coccus, Bacill, Diplococcus, 

Streptoccus, Streptobacillus dan staphylococcus. Bakteri yang paling banyak 

ditemukan pada pengomposan limbah rumah tangga. 
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ABSTRACT 

Name :  Sugiati 

NIM : 150703042 

Study Program :  Biologi  

Title : Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pada Proses Pengomposan 

Alga Merah (Glacilaria sp) Dengan Penambahan Kotoran Sapi 

Dan Limbah Rumah   Tangga 

Keywords :  Isolation, Identification, Composting 

  

 Bacterial isolation research has been conducted from composting 

Glacilaria sp, and with the addition of cow dung and household waste. Glacilaria 

samples were taken from Gampoeng Neheun Pond, kec. Masjid Raya kab. Aceh 

Besar. The process of composting Glacilaria sp with the addition of other 

materials is done with a ratio of 2:1, the composting time lasts for 20 days. Lindi 

sampling is carried out on days 0, 4, 8, 12, 16, 20 as much as 10 ml. PH, color and 

smell measurements of the sample are performed on each lindi sampling. The 

observations obtained 39 Gram negative isolates and 40 Gram positive isolates. 

With morphological forms of cells namely Coccus, Bacill, Diplococcus, 

Streptoccus, Streptobacillus and staphylococcus. The bacteria are most commonly 

found in composting household waste. 
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BAB I 

  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam periode lima tahun terakhir, rumput laut menjadi penguasa di dunia 

industri dan menjadi trend di berbagai bidang seperti, kesehatan, pangan dan 

pertanian. Setiap tahunnya terjadi kenaikan pertumbuhan rumput laut yaitu 

sebesar 11,8%. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 10,8 juta ton produksi rumput 

laut, sedangkan pada tahun 2018 pemerintah Dirjen Perikanan Budidaya, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi rumput laut 

mengalami peningkatan sebanyak 20% yaitu 13 juta ton dari jumlah produksi 

rumput laut pada tahun lalu (Lina, 2019). Glacilaria sp menjadi salah satu sumber 

daya laut yang mudah di budidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Selain itu rumput laut jenis ini juga memiliki prospek yang baik di berbagai 

bidang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. 

Setiap tahunnya jumlah produksi rumput laut mengalami peningkatan 

yang cukup pesat. Seiring dengan peningkatan tersebut tentunya akan diikuti 

dengan peningkatan kapasitas produk industri dalam pengolahan rumput laut. Di 

Indonesia sendiri terdapat lebih dari 30 perusahaan bidang industri yang 

melakukan pengolahan rumput laut. Pemanfaatan bahan baku rumput laut 

meliputi, keragenan sebanyak 18.56 ton dan produk agar-agar sebanyak 6.000 ton 

pertahunnya, dan barang yang dihasilakan dari kedua produk tersebut sebanyak 

16.189 ton. Dari jumlah produksi tersebut terdapat sisa olahan rumput laut 
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sebanyak 8.37 1ton berupa limbah padat, limbah cair dan limbah sisa sortiran 

(Kementerian Perindustrian RI, 2015). Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan 

limbah rumput laut tersebut, salah satunya dijadikan sebagai pupuk organik cair.  

Penggunaan ekstrak cair rumput laut pada bidang pertanian sebagai plant 

growth pada pertumbuhan telah banyak dilakukan penelitian (Kocira, 2016). 

Sumber-sumber penghasil limbah dari industri pengolahan rumput laut dapat 

berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat pada bidang industri yang 

megolah rumput laut menjadi agar-agar yaitu terdapat pada saat penyortiran, 

sortiran rumput laut berupa thallus yang rusak maupun patah serta padatan dari 

hasisl ekstraksi. Sedangkan pada industri yang mengolah rumput laut menjadi 

ATC (Alkali Trade Cottonii) atau ATS (Alkali Trade Spinosum), limbah padatnya 

berasal dari sisa sortiran dan sisa thallus yang berukuran kecil yang lolos pada 

penyaringan setelah proses alkalisasi. Sedangkan limbah cair pada produksi ini 

bersumber dari sisa air pencucian, air pemasakan dan sisa larutan hasil proses 

alkalisasi rumput laut. Limbah cair dan limbah sisa sortiran rumput laut 

mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai bahan pupuk organik 

karena keunggulannya yang kaya akan unsur hara mikro dan zat pengatur tumbuh. 

Keunggulan limbah sisa olahan rumput laut ini terdapat pada terlarutnya sejumlah 

senyawa penting yang terkandung dalam bahan baku. 

Glacilaria sp memiliki beberapa unsur penting yang terkandung di 

dalamnya yaitu unsur makro seperti N, P, K, Ca, Mg dan C. sedangkan pada unsur 

hara mikro terdapat seperti Fe, Cu, Zn, Boron, Na, Cl dan Mn. Sedangkan pada 
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komposisi kimia yang terkandung di dalam rumput laut Gracilaria sp dan yang 

dihitung dari berat kering yaitu: unsur hara K 5791,8 mg/100g; Cl 1980,3 

mg/100g; Mg 580,5 mg/100g; P 311.4, mg/100g; Na 291,8 mg/100g; Ca 218,5 

mg/100g; Zn 4,5 mg/100g dan Cu 0,60 mg/100g. Thalus Gracilaria mengandung 

agaropektin, mineral, selulosa, hemiselulosa dan lignin  (Basmal, 2016). 

Pupuk cair yang terbuat dari rumput laut Glacilaria sp memiliki 

keunggulan diantaranya yaitu kaya akan unsur hara makro, unsur hara mikro dan 

zat pengatur tumbuh. Hal ini dikarenakan sejumlah senyawa penting yang 

terkandung dalam bahan baku yang terlarut dalam limbah rumput laut masih ada. 

Oleh karena itu, rumput laut dapat digunakan sebagai pupuk cair organik, karena 

kaya akan unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg) dan unsur hara mikro (Fe, Bo, Cu, 

Cl, Zn dan Mn) yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Pada unsur hara 

mikro terdiri dari; N 1,00%, pospor 0,05%, kalium 10,00%, Mg 0,80%, sulfur 

3,70%, tembaga 5 ppm, besi 1200 ppm, mangan 12 ppm, seng 00% ppm, boron 

80%, senyawa organic 20-50%. Sedangkan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) banyak 

terdapat pada batang (thallus) seperti; auksin, sitokinin, giberilin, dan sejumlah 

vitamin seperti; vitamin A, C, besi dan iodium. Selain itu rumput laut juga 

mengandung bahan kimia seperti; kalium, klor, natrium, magnesium dan belerang 

(Loppies, 2017). 

Pengolahan limbah rumput laut diharapkan dapat meminimalisir sisa 

limbah sisa olahan rumput laut dengan dijadikan sebagai pupuk cair organic. 

Selain itu dapat sekaligus dijadikan sebagai alternatif pemecahan permasalahan 
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lingkungan yang dihadapi industri. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan diatas, menyatakan bahwa Glacilaria sp memiliki potensi untuk 

dijadikan sebagai pupuk cair. Penambahan Glacilaria sp pada pembuatan pupuk 

cair dengan bahan kotoran sapi dan limbah rumah tangga diharapkan dapat 

menghasilkan kualitas pupuk cair yang lebih baik. Dengan penambahan 

Glacilaria sp juga meningkatkan keanekaragaman bakteri pada pupuk cair dan di 

harapkan dapat meningkatkan kualitas pupuk cair MOL. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian mengenai keanekaragaman bakteri pada pupuk cair yang ditambahkan 

Glacilaria sp. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah karakteristik bakteri pada pengomposan pupuk cair 

Glacilaria sp? 

2. Bagaimanakah karakteristik bakteri pada pengomposan pupuk cair 

Glacilaria sp dengan penambahan kotoran sapi? 

3. Bagaimanakah karakteristik bakteri pada pengomposan pupuk cair 

Glacilaria sp dengan penambahan limbah rumah tangga? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik bakteri pada pengomposan pupuk cair 

Glacilaria sp. 

2. Untuk mengetahui karakteristik bakteri pada pengomposan Glacilaria 

sp dengan penambahan kotoran sapi. 

3. Untuk mengetahui karakteristik bakteri pada fermentasi Glacilaria sp 

dengan penambahan limbah rumah tangga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai informasi bagi ilmu pengetahuan tentang karakeristik 

bakteri pada pupuk cair Glacilaria sp dengan penambahan kotoran sapi 

dan limbah rumah tangga. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pupuk cair 

organik dengan pengomposan Glacilaria sp dengan penambahan kotoran 

sapi dan limbah rumah tangga. 

3. Bagi Dosen/Universitas 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Alga Merah (Glacilaria sp) 

2.1.1 Ekofisiologi Glacilaria sp 

Glacilaria sp mempunyai daya toleransi terhadap perubahan kondisi 

lingkungan, serta dapat tumbuh pada perairan laut dan perairan payau, sehingga 

sangat potensial untuk dibudidayakan seperti di daerah tambak (Anton, 2017).  

 
         Sumber: Lideman, 2016 

     Gambar 2.1 Gracilaria sp 

 

Gracilaria sp. merupakan kelompok alga merah (Rhodophyceae) (Hendri 

et al., 2017). Klasifikasi Gracilaria sp. adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Rhodophyta 

Class  : Rhodophyceae 

Ordo  : Gigartinales 

Family  : Gracilariaceae 

Genus  : Glacilaria 

Spesies  : Glacilaria sp. 
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Glacilaria memiliki ciri-ciri yaitu tidak adanya perbedaan antara akar, 

batang dan daun. Batang pada Glacilaria sp biasa disebut dengan thallus dan 

percabangannya yang menyusun tumbuhan ini. Karena tidak bisa dibedakan 

dengan jelas mana batang, dan daun seperti tumbuhan tingkat tinggi. Panjang 

Glacilaria sp dapat mencapai 30 cm atau lebih dan Glacilaria tumbuh di daerah 

terumbu karang dengan air yang jernih dan arus sedang dengan salinitas berkisar 

20-28 ppt. Ciri umum yang terdapat pada Gracilaria sp yaitu permukaan 

batangnya halus atau berbintil-bintil, mempunyai bentuk thallus silindris dengan 

percabangan dengan berbagai bentuk, di atas percabangan umumnya membentuk 

kerangka tubuh tanaman dengan ukuran yang sedikit kecil. batang Glacilaria sp 

berukuran antara 0,5-2 mm (Lideman et.al, 2016).  

Gracilaria hidup dengan melekatkan thallusnya pada substrat yang dapat 

berupa seperti pasir, lumpur, karang, kulit kerang, karang mati, batu dan kayu 

pada kedalaman 10-15 meter dengan konsentrasi salinitas 12-30 ppt. Glacilaria sp 

melekat dengan cara mencengkram substrat menggunakan cakram yang terdapat 

pada batang bawah. Glacilaria sp hidup dengan membentuk rumpun, serta 

memiliki tipe percabangan yang tidak teratur, 'dichotomous', 'alternate', 'pinnate', 

(lideman et.al, 2016).  

Faktor terpenting untuk pertumbuhan Gracilaria sp yaitu temperatur air. 

Temperatur optimum untuk pertumbuhan Gracilaria sp yaitu 20-28 ℃. Gracilaria 

tersebar luas di sepanjang pantai daerah tropis dan tumbuh hampir di seluruh 

bagian hidrosfir sampai batas kedalaman 200 meter. Rumput laut dapat hidup di 
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beberapa habitat, ada yang hidup di perairan tropis, subtropis, dan di perairan 

dingin. Selain itu, ada beberapa jenis rumput laut yang dapat hidup sebagai 

kosmopolit seperti Ulva lactuca, Hypnea musciformis, Colpomenia sinuosa, dan 

Gracilaria verrucosa. Rumput laut hidup dengan cara menyerap zat makanan dari 

perairan dan melakukan fotosintesis. Faktor kimia dan fisika menjadi faktor 

penting yang menentukan pertumbuhannya diantaranya seperti gerakan air, 

temperatur, kadar garam, nitrat, dan fosfat serta pencahayaan sinar matahari 

(Lideman et.al, 2016).  

Pertumbuhan rumput laut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan yaitu jenis, bagian thallus dan umur, sedangkan faktor eksternal 

yang berpengaruh yaitu keadaan lingkungan fisika dan kimia yang dapat berubah 

menurut ruang dan waktu, penanganan bibit, perawatan tanaman dan metode 

budidaya. Gracilaria sp mempunyai laju pertumbuhan 3-4% per hari.  

 

2.1.2   Reproduksi Glacilaria sp 

Rumput laut jenis Gracilaria sp. memiliki tingkat produksi yang cepat di 

bandingakan dengan varietas rumput laut lainnya yaitu sekitar 7-13% dan tingkat 

pertumbuhannya dan dapat bertambah hingga 20% setiap harinya (Adini et al., 

2015). Karena pertumbuhannya yang relaif cepat sehingga Gracilaria sp. 

dijadikan salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan di tambak dan 

telah banyak dibudidayakan di Indonesia. Jenis rumput laut yang mempunyai nilai 
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ekonomis tinggi di perairan Indonesia adalah genus Gelidium, Hypnea, 

Eucheuma, dan Gracilaria. Dari ke empat genus tersebut Eucheuma dan 

Gracilaria mempunyai potensi yang bagus untuk dapat dikembangkan sebagai 

komoditas budidaya di tambak, hal ini didukung karena Gracilaria melakukan 

perkembangbiakan secara vegetatif (Anton, 2017).  

 

 

Gambar 2.2 : Daur hidup Glacilaria sp. (Nurjalia, 2018). 

Daur hidup Gracilaria bersifat ‘trifasik’ (3 bentuk pertumbuhan), yang 

mengalami pergantian generasi antara aseksual dan seksual, yaitu pembentukan 

satu fase haploid (gametofit jantan dan gametofit betina) dan fase diploid yaitu 

tetrasporofit dan kartosporofit (Nurjalia, 2018). Spora Glacilaria di manfaatkan 

sebagai sumber bibit dan merupakan salah satu cara yang memungkinkan untuk 

meningkatkan produksi dan perbaikan teknik dalam budidayanya. Tipe spora 
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carpospore lebih mudah digunakan sebagai sumber bibit karena kantong sporanya 

dapat dilihat dengan mata telanjang. Pemanfaatan spora sebagai sumber bibit 

sudah berhasil dilakukan di beberapa negara, diantanya di Jepang dan Korea yaitu 

dalam memproduksi bibit Porphyra. Selain itu, beberapa penelitian tentang 

penempelan spora telah dilakukan, antara lain, faktor-faktor yang mempengaruhi 

sporulasi Gracilaria cornea dan penempelan spora Gracilaria gigas.  

Selain itu Glacilaria juga dapat berkembangbiak dengan menggunakan 

spora. Proses perkebangan spora menjadi Gracilaria sp. muda dan menjadi bibit. 

Pada proses budidaya rumput laut, penempelan spora pada polyethylene (PE) dan 

tali rafia berlansung antara 3-5 hari, setelah itu spora yang tidak fertil biasanya 

akan mati dalam jangka waktu 24 jam setelah pelepasan dari cytocarp (kantong 

spora). Spora yang mati ditandai dengan warna yang pucat dan sel-selnya tidak 

berkembang. Hasil pengujian terhadap media Provasoli’s Enrich Seawater (PES) 

menunjukan bahwa pupuk PES dapat meningkatkan presentasi spora yang 

menempel dan juga dapat mempercepat spora untuk berkembang menjadi 

Gracilaria sp. muda yaitu spora yang berkembang dan sudah mempunyai thalus 

dan holdfast. Selanjutnya, Gracilaria sp. muda akan berkembang dan bisa 

digunakan sebagai bibit setelah umur diatas 2 bulan (lideman, 2016). 

Dalam pengembangan produksi bibit yang berasal dari spora Gracilaria sp. 

maka perlu diperhatikan beberpa faktor yang mendukung keberhasilan 

penempelan spora hingga tumbuh menjadi Gracilaria sp. muda faktor-faktor 

tersebut antara lain adalah pH, salinitas, temperatur, intensitas cahaya, aktif atau 
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tidaknya spora, viskositas dari perairan, lapisan microfilm yang ada pada subtrat, 

kekasaran subtrat, kemampuan polasisari spora terhadap subtrat, dan kemampuan 

adhesi spora terhadap subtrat (lideman, 2016). 

 

2.1.3 Kandungan Glacilaria sp 

Basmal et.al (2014), menemukan kombinasi limbah alginat dan tepsil 

mengandung unsur hara makro P 34,56 mg/100g, N 3,01%, K 1,2 mg/100g, Ca 

48,23 mg/ 100g, C 21,31mg/100g, dan unsur hara mikro Mg 14,1 ppm, Fe 217,01 

ppm, Zn 8 ppm, Cu 0,02 ppm, dan kemampuan daya serap air 587,93%. 

Kelemahan dari kedua hasil penelitian ini adalah masih rendahnya kandungan 

unsur hara makro P dan K serta unsur hara mikro Mn. Unsur hara P di tanah 

tersedia dalam jumlah cukup bagi tanaman. Kekurangan unsur P menyebabkan 

pertumbuhan tanaman terhambat akibat terganggunya perkembangan sel dan akar 

tanaman, metabolisme karbohidrat dan transfer energi. kekurangan K 

mempengaruhi sistem perakaran, tunas, pembentukan pati dan translokasi gula 

(Basmal, 2016). Ekstrak cair rumput laut mengandung makro nutrien, unsur hara, 

asam amino serta pemicu pertumbuhan tanaman (Nurhayati, 2018). 

Rumput laut merupakan sumber yang menjanjikan untuk berbagai macam 

pengembangan. Umumnya, rumput laut digunakan sebagai makanan, pupuk, dan 

juga obat-obatan. Rumput laut mengandung serat, karbohidrat, lemak yang 

rendah, mineral, vitamin, dan asam-asam amino, sehingga cocok dijadikan bahan 

pangan dan bermanfaat untuk kesehatan. Selain itu, kandungan metabolit primer 
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(phycocolloid) seperti karagenan, agar, serta alginatnya dapat digunakan sebagai 

gelling, stabilizing, dan thickening agents pada makanan, kosmetika, dan industri 

farmasi. Metabolit lainnya yaitu polysulfated polisaccharides seperti laminaran, 

rhamnan sulfate, galaktosil gliserol, dan fukoidan yang memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan, antialergik, anti-HIV, antikanker, dan antikoagulan. Penelitian lain 

juga melaporkan bahwa rumput laut memiliki aktivitas antibakteri dan 

antiinflamasi (Amaranggana, 2017). 

2.1.4.   Manfaat Glacilaria sp Sebagai Pupuk Organik 

Penggunaan ekstrak cair rumput laut pada bidang perta nian yaitu sebagai 

perangsang pertumbuhan telah banyak diteliti. Ekstrak cair rumput laut telah 

digunakan sebagai pupuk pada akuaponik yaitu kombinasi akuakultur dan 

hidroponik. Ekstrak cair rumput laut dapat meningkatkan perkecambahan biji dan 

pertumbuhan tanaman (Radhika, & Sasireka, 2016), serta memperbaiki pengaruh 

dari tekanan abiotik seperti salinitas, suhu ekstrim, defisiensi nutrisi dan 

kekeringan pada tanaman hortikultura (Battachatyya et.al 2015).  

Indonesia memiliki potensi rumput laut yang melimpah. Menurut FAO 

produksi rumput laut di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu 

dari 2,697 juta ton. Produksi rumput laut mencapai 482.400 ton per tahun, namun 

pemanfaatan rumput laut ini masih belum optimal. Rumput laut juga dapat 

dijadikan sebagai bahan baku pembuatan alginate. Namun tidak semua hasil 

panen dari rumput laut dapat memenuhi kriteria kelayakan sebagai bahan baku 

alginate, oleh karena itu sebagian besar rumput laut yang tidak memenuhi kriteria 
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dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair, sehingga 

juga dapat menunjang nilai komersil. 

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang potensi rumput laut 

sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Sundari et al. (2014), melaporkan 

bahwa rumput laut sangat potensial digunakan sebagai pupuk organik karena 

substansinya mengandung unsur makromineral (N, P, K) dan mikromineral (Fe, 

Mn, Cu, Zn, B) yang dibutuhkan oleh tanaman. Basmal melaporkan bahwa 

kombinasi hidrolisat rumput laut dan limbah ikan dapat dibuat sebagai pupuk 

organik yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap. Meskipun 

unsur hara makro dalam pupuk organik lebih kecil dari pupuk kimia tetapi pupuk 

organik yang dibuat dari kombinasi antara hidrolisat rumput laut dan limbah 

perikanan memiliki senyawa-senyawa organik yang tidak dimiliki oleh pupuk 

kimia. Selain itu, Ratrinia juga melaporkan bahwa pupuk organik dari rumput laut 

memiliki kandungan unsur hara makro yang lebih tinggi jika dibandingkan   

dengan pupuk organik lainnya seperti pada pupuk kompos dari kotoran ayam 

(Ratrinia, 2016).  

Rhodophyta atau biasa disebut dengan alga merah merupakan salah satu 

jenis alga yang lebih banyak memiliki aktivitas biologi dibandingkan dengan jenis 

alga lainnya. Senyawa-senyawa kimia yang ada pada alga merah didominasi dari 

famili Rhodomelaceace. Alga merah merupakan sumber pembentuk utama 

halogenated compunds seperti laurenterol, halomon, callicladol dan senyawa 

lainnya. Halogenated compunds memiliki beragam aktivitas seperti antibakteri, 
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antifungi, antiinflamasi, iktiotoksik, sitotoksik, dan insektisidal. Selain itu, alga 

merah juga mengandung terpenoid, polieter, asetogenin, beberapa asam amino, 

sikimat, serta derivat asam nukleat dan asetat (Cabrita et al., 2018). 

 

2.2  Limbah Kotoran Sapi 

Larutan Mikroorganisme Lokal (MOL) terbuat dari bahan-bahan alami, 

sebagai media hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang berguna untuk 

mempercepat penghancuran bahan organik. MOL dapat juga disebut sebagai 

bioaktivator yang terdiri dari kumpulan mikroorganisme lokal dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat. MOL dapat berfungsi sebagai 

perombak bahan organik dan sebagai pupuk cair melalui proses fermentasi. Faktor 

utama penyebab maraknya penggunaan pupuk kimia yaitu mudah ditemui, cepat 

respon dan unsur hara lengkap. Mikroorganisme Lokal dapat bersumber dari 

bermacam-macam bahan lokal, antara lain urin sapi, batang pisang, daun gamal, 

buah-buahan, nasi basi, sampah rumah, rebung bambu, serta rumput gajah dan 

dapat berperan dalam proses pengelolaan limbah ternak, baik limbah padat untuk 

dijadikan kompos, serta limbah cair ternak untuk dijadikan bio-urine (Budiyani, 

2016). 

Kotoran sapi merupakan limbah ternak yang dapat diproses menjadi pupuk 

kandang. Bahan organik dalam kotoran sapi dapat didekomposisi oleh bakteri 

menjadi senyawa anorganik. Kotoran sapi merupakan pupuk dingin, proses 

perubahannya berlangsung lambat dan kurang sekali terbentuk panas. Lambatnya 

proses penguraian ini disebabkan oleh sifat-sifat fisik padatannya yang banyak 
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mengandung air dan lendir. Lendir kotoran sapi bila terkena udara akan menjadi 

kerak dan bagian luarnya mengering, hal ini menyebabkan proses oksidasi 

berjalan lambat karena udara dan air sulit masuk ke dalamnya. Seperti halnya 

pupuk organik yang lain, pupuk kendang dari kotoran sapi juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari pupuk kandang diantaranya: 

Aman digunakan dalam jumlah besar, bahkan dalam pertanian organik sumber 

utama hara berasal dari pupuk kandang. Membantu menetralkan pH tanah. 

Membantu menetralkan racun akibat adanya logam berat dalam tanah. 

Memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur. Mempertinggi porositas tanah 

dan secara langsung meningkatkan ketersediaan air.  Membantu penyerapan hara 

dari pupuk kimia yang ditambahkan, serta dapat membantu mempertahankan suhu 

tanah sehingga fluktuasinya tidak tinggi. 

Sumber pupuk organik dapat berasal dari limbah kotoran sapi sebagai 

bahan dasarnya. Dalam limbah kotoran sapi terdapat beragam mikroba dan kaya 

akan berbagai unsur hara dibandingan dengan limbah yang berasal dari pertanian. 

Kandungan unsur hara pada limbah kotoran sapi beragam dan berbeda-berbeda 

tergantung dari jenis makanannya. Semakin kaya akan hara N, P, dan K, maka 

feses ternak tersebut juga akan kaya zat tersebut. Feses ternak biasanya 

mempunyai kandungan unsur hara rendah, sehingga dalam penggunaanya 

memerlukan jumlah yang besar, dan dapat diketahui bahwa feses ternak rata-rata 

mengandung 0,5% N, 0,25% P2O5, dan 0,5% K2O, sehingga dalam satu ton feses 

ternak menyumbangkan 5 kg N, 2,5 kg P2O5, dan 5 kg K2O (Nisa, 2016). 
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Kandungan feses ternak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

jenis hewan, umur, keadaan hewan, jenis makanan, hamparan yang dipakai, 

perlakuan serta penyimpanan feses ternak tersebut. Selain mengandung unsur hara 

makro dan mikro, feses ternak juga mengandung hormon seperti: creatin, asam 

indol asetat, dan auxin yang dapat merangsang pertumbuhan akar. Dalam 

pengomposan, feses ternak berperan sebagai jasad penghancur sampah. Jika 

kesulitan mendapat feses ternak dapat diganti pupuk urea. Di samping itu semua 

nutrisi yang terkandung dalam feses ternak tergantung dengan makanan yang 

diberikan. Jika makanan ternak mengandung unsur N, P, dan K, maka feses ternak 

pun akan kaya dengan unsur tersebut (Nisa, 2016).  

Memelihara sapi sangat menguntungkan, karena tidak hanya menghasilkan 

daging atau susu tetapi juga menghasilkan pupuk kandang. Feses sapi memiliki 

nilai ekonomis karena termasuk pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis 

tumbuh- tumbuhan. Sebagian besar feses ternak dapat digunakan untuk pupuk 

setelah mengalami pengomposan yang matang, yaitu bila secara fisik (warna, 

rupa, tekstur dan kadar air) tidak serupa dengan bahan aslinya, secara kimia 

memiliki kandungan bahan organik: 60-70%, N: 2%, P2O5: 1%, K2O: 1%. Jenis 

feses ternak yang umum digunakan adalah feses sapi, puyuh, kelinci, dan 

kambing. Tidak ada bukti yang signifikan mengenai keunggulan masing-masing 

jenis feses ternak, tetapi secara umum feses sapi banyak digunakan sebagai pupuk 

kandang karena ketersediaannya lebih banyak dibandingkan feses ternak lain 

(Novia, 2018). 
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2.3 Limbah Rumah Tangga 

Sampah organik (bersifat degradable) Sampah organik adalah jenis 

sampah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa organik (sisa tanaman, hewan, 

atau kotoran) sampah ini mudah diuraikan oleh jasad hidup khususnya 

mikroorganisme. Kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah dapat secara cepat 

mengatasi defesiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan mampu 

menyediakan hara secara cepat. Dibandingkan dengan pupuk cair dari bahan 

anorganik, pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman 

walaupun digunakan sesering mungkin. Selain itu, pupuk ini juga memiliki bahan 

pengikat, sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah bisa 

digunakan tanaman secara langsung. Diantara jenis pupuk organik cair adalah 

pupuk kandang cair, sisa padatan dan cairan pembuatan biogas, serta pupuk cair 

dari sampah/limbah organic (Mardhikasari, 2015). 

Pupuk cair dari limbah rumah tangga mengandung unsur mikro dan 

makro, serta bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang 

tumbuhan, dan sebagai agens pengendali hama serta penyakit tanaman. Pupuk cair 

dari limbah rumah tangga dapat diperoleh dari limbah berbagai bahan alami 

lainnya. Keuntungan pupuk organik cair diantaranya adalah: larutannya tidak 

pekat (5%), menyediakan hara sesuai kebutuhan tanaman, jika berlebihan tanaman 

secara otomatis mengatur penyerapan, pemupukan lebih merata, dan tidak terjadi 

akumulasi di satu lokasi karena seluruh bahan terlarut. Oleh karena itu pupuk 
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organik cair secara cepat mengatasi defesiensi hara, tidak mengalami pencucian, 

dan cepat menyediakan hara (Mardhikasari, 2015). 

Pada dasarnya, limbah cair dari bahan organik bisa dimanfaatkan menjadi 

pupuk sama seperti limbah padat organik banyak mengandung unsur hara (N, P, 

K) dan bahan organik lainnya. Penggunaan pupuk dari limbah rumah tangga ini 

dapat membantu memperbaiki struktur dan kualitas tanah. sampah oraganik tidak 

hanya bisa dibuat menjadi kompos atau pupuk padat tetapi bisa juga dibuat 

sebagai pupuk cair, alat yang dibutuhkan untuk membuat pupuk cair adalah 

komposter. Ukuran komposter dapat disesuaikan dengan skala limbah. Untuk 

skala limbah keluarga kecil dapat menggunakan komposter berukuran 20-60 liter. 

Sementara itu, untuk skala besar seperti limbah rumah makan bisa menggunakan 

komposter yang berukuran 60 liter lebih. Komposter berfungsi dalam mengalirkan 

udara (aerasi), memelihara kelembaban, serta temperature, sehingga bakteri dan 

jasad renik dapat mengurai bahan organik secara optimal. Di samping itu, 

komposter memungkinkan aliran lindi terpisah dari material padat dan 

membentuknya menjadi pupuk cair (Nur, 2016). 

 

2.4 Asosiasi Mikroorganisme dengan Glacilaria sp, kotoran sapi dan 

limbah rumah tangga 

2.4.1 Glacilaria sp 

Vives et al. (2015) melaporkan bahwa pupuk rumput laut yang 

ditambahkan dengan limbah ikan efektif digunakan pada tanaman hortikultur 
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tomat dan selada. Efektifitas pupuk organik dapat ditingkatkan dengan 

penambahan bioaktivator. Azmi et al (2015) melaporkan bahwa pupuk organik 

yang dihasilkan dengan penambahan bioaktivator memiliki kandungan C, N, P, K 

yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan tanpa penambahan bioaktivator. 

Menurut Pringgenies et al. (2015) kandungan bakteri yang terdapat pada 

bioaktivator rumput laut memiliki sifat spesifik yang dapat meningkatkan unsur 

hara, dimana bakteri tersebut merupakan jenis bakteri penambat N dan pelarut P. 

Jenis bakteri yang terdapat pada bioaktivator tersebut adalah Bacillus, 

Pseudomonas, Acinetobacter dan Flavobacterium (Ratrinia, 2016). 

 

2.4.2  Kotoran sapi 

Limbah peternakan dan pertanian, bila tidak dimanfaatkan akan 

menimbulkan dampak bagi lingkungan berupa pencemaran udara, air dan tanah, 

menjadi sumber penyakit, dapat memacu peningkatan gas metan dan juga 

gangguan pada estetika dan kenyamanan. Seekor sapi dengan bobot 450 kg dapat 

menghasilkan feses dan urin lebih kurang 25 kg/ekor. Sektor peternakan 

merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global sekitar 18 persen lebih 

besar dari sumbangan sektor transportasi dunia yang menyumbang sekitar 13,1 

persen (Nenobesi, 2017). 

Daur ulang limbah ternak mempunyai peranan penting dalam mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah ternak sebagai hasil akhir dari usaha 

peternakan memiliki potensi untuk dikelola menjadi pupuk organik seperti 
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kompos yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, 

meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan pendapatan petani dan 

mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Pemberian berbagai jenis 

optimal jika ada oksigen. Sedangkan, proses anaerob berlangsung optimal jika 

tidak terdapat oksigen. Aktivator merupakan bahan yang terdiri atas enzim, asam 

humat, dan mikroorganisme (kultur bakteri) yang berfungsi untuk mempercepat 

proses pengomposan. Proses anaerob merupakan suatu proses biokimia dimana 

reaksinya berlangsung tanpa kehadiran oksigen.  

Beberapa factor yang mempengaruhi pengomposan adalah, 1) rasio C/N 

bahan baku, 2) ukuran partikel, 3) aerasi, 4) porositas, 5) kelembapan, 6) 

temperature, 7) keasaman, 8) kandungan hara, 9) kandungan bahan berbahaya. 

Rasio C/N yang efektif untuk pengomposan berkisar antara 30:1 hingga 40:1. 

Mikroba memecah senyawa C sebagai sumber energi dan menggunakan N untuk 

sintesis protein. Pada rasio C/N di antara 30 hingga 40, mikroba mendapatkan 

cukup C untuk energi dan N untuk sintesis protein. Apabila rasio C/N terlalu 

tinggi, mikroba akan kekurangan N untuk sintesis protein sehingga defomposisi 

berjalan lambat. Selama proses pengomposan itu rasio C/N akan terus menurun. 

Kompos yang telah matang memiliki rasio C/N-nya kurang dari 20. Aktivitas 

mikroba terjadi di antara permukaan area dan udara. Permukaan area yang lebih 

luas akan meningkatkan kontak antara mikroba dengan bahan organik sehingga 

proses pengomposan dapat terjadi lebih cepat. Ukuran pertikel juga menentukan 

besarnya ruang antar bahan (porositas). Untuk meningkatkan luas permukaan 
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dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel bahan, misalnya dengan 

cara mencacahnya kecuali kotoran hewan. Pengomposan dapat berjalan cepat bila 

kondisi oksigen mencukupi (aerob) (Novia, 2018). 

Kotoran sapi kaya akan unsur minerals seperti nitrogen, potassium, 

sulphur, iron, magnesium, copper, cobalt dan mangan. Selain kaya mineral 

kotoran sapi juga mengandung T kalsium, posfor, zinc and copper. Pada kotoran 

sapi juga kaya akan kandungan mikroorganisme seperti (Bacillus spp., 

Corynebacterium spp. dan Lactobacillus spp.), protozoa and yeast 

(Saccharomyces dan Candida) have isolated many different bacterial genera such 

as Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella 

oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Kluyvera spp, Morgarella morganii, Pasteurella 

spp, Providencia, alcaligenes, Providencia stuartii dan Pseudomonas spp (Gupta, 

2016). 

2.4.3  Limbah rumah tangga 

Pupuk organik secara alami akan membutuhkan waktu yang lama untuk 

menghasilkannya, namun proses ini dapat dipercepat dengan menambahkan 

mikroorganisme lokal (MOL) dalam pembuatannya. Penelitian Ramaditya et al. 

(2017) pembuatan kompos menggunakan MOL nasi dapat lebih cepat yaitu 15 

hari. Bahan pembuatan MOL sudah banyak diteliti seperti MOL: sayuran, buah, 

keong mas, bonggol pisang, nasi, rebung, tape, sabut kelapa (Fitriani, et al. 2015). 

Masing masing bahan mempunyai kelebihan masing-masing, seperti MOL rebung 
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memiliki hormon pertumbuhan Giberelin yang penting untuk tanaman (Arif, et 

al., 2016).  

Semua mikroorganisme yang tumbuh pada bahan bahan tertentu 

membutuhkan bahan organik untuk pertumbuhan dan proses metabolisme. 

Mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang pada suatu bahan dapat 

menyebabkan berbagai perubahan pada fisik maupun komposisi kimia, seperti 

adanya perubahan warna, kekeruhan, dan bau asam. Larutan mol mengandung 

unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi 

sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan sebagai agen 

pengendali hama dan penyakit tanaman, sehingga mol dapat digunakan sebagai 

pendecomposer, pupuk hayati dan sebagai pestisida organik terutama sebagai 

fungisida. Keunggulan pengunaan mol yang paling utama adalah murah bahkan 

tanpa biaya (Sutari, 2010). Kandungan bakteri dalam mol dapat dimanfaatkan 

sebagai starter pembuatan biourin, pupuk hayati, bahkan pestisida organik (Novia, 

2018).  

Kompos ibarat multivitamin untuk tanah pertanian. Kompos akan 

meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. Kompos 

memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik 

tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan 

kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan 

meningkat dengan pen ambahan kompos. Aktivitas mikroba inimembantu 

tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang 
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dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui 

dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit (Novia, 2018). 

Dalam sistem agroforestri dalam rangka menjaga keamanan pangan dan 

pertanian sehat, dapat menggunakan berbagai pupuk ramah lingkungan seperti 

pupuk hayati, kompos, dan pupuk organik cair. Berdasarkan hal tersebut 

penggunaan pupuk organik cair berupa ekstrak yang berasal dari fermentasi 

berbagai bahan organik dapat dikembangkan. Larutan mikroorganisme lokal 

(MOL) merupakan salah satu aktivator yang dapat mempercepat ketersediaan 

pupuk. Larutan MOL dapat diperoleh dari limbah rumah tangga ataupun industri 

yang diolah melalui fermentasi sebagai sumber bakteri antara lain nitragin, biakan 

Azospirilium brasilense, Azospirilium lipoferum, dan Azospirilium amazonense, 

Azotobacter sp., Azospirillum sp., Lactobasillus sp., Bacillus sp., Aspergillus sp., 

dan Trichoderma sp. Sert dilengkapi unsur makro dan mikro, senyawa bioaktif, 

hormon pertumbuhan, vitamin, dan anti hama hayati (Mardhikasari, 2015). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian telah dilakukan di Laboratorium mikrobilogi Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari-Agustus 2020. 

3.2 Populasi dan Sampel  

Pupuk cair organik pupuk cair dengan cara pengomposan Glacilaria sp, 

campuran Glacilaria sp dan kotoran sapi serta campuran Glacilaria sp dan limbah 

rumah tangga. 

3.3 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah tong, pipa, elbow, kran 

air, cawan petri, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, spiritus dan Bunsen, 

mikropipet 1 ml, Erlenmeyer, batang L, pipet tetes, kertas, pensil/pulpen, plastik 

wrap, autoclave, Laminar Air Flow (LAF), mikroskop, PH meter, vortex, 

thermometer, botol sampel, kapas, aluminium foil, kaca benda, kaca penutup, 

jarum ose bulat dan runcing. 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah rumput laut 

(Glacilaria sp) yang diperoleh dari Tambak Gampoeng Neheun, kec. Masjid Raya 

kab. Aceh Besar, kotoran sapi di peroleh dari Desa Lamteh, kec. Meuraxa, kab. 

Aceh Besar dan limbah rumah tangga di peroleh dari rumah makan dan pasar di 
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Kawasan Aceh Besar, media Natrium Agar (NA), alkohol 70%, alcohol 96%, 

bahan pewarnaan Gram (larutan lugol, kristal violet dan safranin), aquadest. 

3.4  Pembuatan Pupuk Cair 

Proses pengomposan dilakukan dengan menggunakan drum kompos yang 

telah di modifikasi, pada bagian atas drumnya diberi penutup. Selama proses 

pengomposan berlangsung, di bagian atas drum akan diberi lubang pipa aerasi 

yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara, sedangkan pada bagian 

bawah drum dipasang kran untuk mengeluarkan cairan hasil dari pengomposan 

(lindi). Desain drum terlampir (Sedayu et al., 2014). 

Kemudian untuk perbandingan yang digunakan dalam pembuatan pupuk 

cair yaitu sebanyak 2:1 (Adityawarman, 2015) yang berupa bahan organik dan air. 

Semua bahan yang telah di potong-potong akan di masukkan kedalam drum dan 

diaduk rata. Sedangkan untuk biomassa limbah rumput laut terlebih dahulu dibilas 

dengan air bersih (Michalak et. al., 2017) yang bertujuan untuk menghilangkan 

garam, pasir, cangkang kerang, potongan kayu dan kotoran yang menempel pada 

rumput laut Glacilaria sp. Setelah dicuci bersih kemudian limbah padat rumput 

laut dipotong dengan ukuran ukuran 0,5 – 1 cm (Loppies & Yunas, 2017) 

menggunakan pisau. Selanjutnya hasil cacahan limbah rumput laut kemudian 

dimasukkan kedalam drum komposter. Tahapan selanjutnya yaitu mencampur 

semua bahan, drum pertama berisi rumput laut Glacilaria sp dan satu liter air, 

untuk drum kedua berisi rumput laut Glacilaria sp, limbah rumah tangga dan satu 

liter air sedangkan untuk drum ketiga berisi rumput laut Glacilaria sp, kotoran 
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sapi dan satu liter air. lamanya waktu pengomposan berkisar selama 20 hari. 

Menurut Vishan et al., (2014), 20 hari merupakan masa pengomposan yang ideal 

untuk degradasi dan stabilisasi bahan organik pada reaktor pengomposan. 

Kandungan bahan organik dari kompos rumput laut Glacilaria sp berkisar 

kurang dari 25% (massa kering), kompos sampah rumah tangga dan sisa makanan 

mengandung bahan organik di atas 80% (massa kering), dan kotoran sapi 

mengandung bahan organik 68,76% (Han et al., 2014). Pada penelitian lain 

dengan memanfaatkan limbah cair olahan rumput laut yang ditambahkan dengan 

bonggol pisang, tallus rumput laut, dan eceng gondok dengan komposisi 60 : 40 

menunjukkan jumlah koloni mikroba pelarut Posfat dan mikroba penambat 

Nitrogen yang lebih banyak bila dibandingkan dengan komposisi perlakuan lain 

(Loppies & Yumas, 2017). Berdasarkan data tersebut dalam penelitian ini 

komposisi limbah rumput laut Glacilaria sp, limbah kotoran sapi, dan limbah 

rumah tangga dibuat dengan perbandingan 60 : 40 ( 60% untuk limbah rumput 

laut Glacilaria sp, dan 40% limbah kotoran sapi atau limbah rumah tangga).  

Komposisi bahan yang digunakan pada pembuatan pupuk cair Gracillaria 

yaitu sebanyak, 60 % limbah Gracilaria sp : 40 % limbah kotoran sapi dan limbah 

rumah tangga. Sedangkan pengambilan sampel untuk analisis mikroba dilakukan 

dari mulai awal, pertengahan, dan akhir proses fermentasi. Interval waktu 

pengamatan setiap 4 hari sekali mulai 0, 4, 8, 12, 16, 20 (Vishan et al., 2017).  

Proses pengadukan biomassa limbah dan aerasi dilakukan setiap 2 hari sekali 

(Mikhalak et al., 2016), selama 20 menit.  Sebelum pengambilan sampel pupuk 
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cair (lindi) terlebih dahulu diaduk dengan menggunakan batang pengaduk untuk 

menghomogenkan bahan organik pada pupuk cair. Hal ini juga bertujuan 

mendistribusi oksigen dalam drum komposter (Van der Wurff et al., 2016). 

Kemudian sampel lindi dikeluarkan melalui kran sebanyak 50 ml. setekah itu lindi 

disaring dengan menggunakan kertas saring (Whatman filter paper) ((Michalak et 

al., 2017). Pada saat pengambilan sampel juga dilakukan pengukuran pH dan suhu 

pada pupuk cair. 

3.5  Isolasi Bakteri Dari Lindi 

  Sampel lindi sebanyak 1 ml diambil dan dimasukkan kedalam tabung 

reaksi berisi 9 ml NaCl 0,9%. Prosedur yang sama dilakukan sampai pengenceran 

10
-4 

(Vishan et al., 2017). Sebanyak 0,1 ml diambil dengan mikropipet kemudian 

disebarkan pada media NA (Pal et al, 2017). Inkubasi dilakukan pada suhu ruang 

selama 24-48 jam. Pengamatan morfologi (bentuk, elevasi, tepian, dan warna 

koloni) dilakukan untuk melihat perbedaan koloni untuk mendapatkan isolat yang 

berbeda. Kemudian pemurnian isolat dilakukan untuk mendapatkan kultur murni 

dengan metode cawan gores. 

3.6  Karakterisasi Bakteri 

  Identifikasi bakteri dilakukan dengan pengamatan morfologi koloni 

bakteri dan pewarnaan Gram (Pal et al. (2017). Isolat atau kultur murni yang telah 

diperoleh kemudian dilihat karakteristiknya secara morfologi dengan melakukan 

pengamatan terhadap koloni bakteri yang meliputi bentuk, tepian, elevasi dan 

warna koloni (Kaburuanet al., 2014), dan pengujian Gram 
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Isolat murni yang diperoleh dilakukan pewarnaan Gram dengan 

mengambil 1 ose isolat bakteri kemudian digoreskan pada permukaan kaca 

preparat steril sampai rata. Selanjutnya diteteskan cat Gram A (Kristal violet) 1 

tetes selama 1 menit, kemudian dibilas dengan air mengalir hingga zat warna 

luntur, lalu dikeringkan di api spiritus. Tahap berikutnya ditambahkan 1 tetes 

Gram B (Iugol) ke permukaan preparat dan didiamkan selama 1 menit. Setelah 1 

menit, dibilas dengan Gram C (Alkohol 96 %) sampai semua zat warna luntur 

hingga kristal violet tidak dapat dibilas lagi. Lalu dicuci dengan air dan 

dikeringkan di atas api spiritus. Tahap terakhir ditetesi dengan Gram D (Safranin) 

sebanyak 1 tetes dan didiamkan selama 45 detik. Preparat lalu dibilas dengan air 

mengalir kemudian dikeringkan. Setelah itu diamati di bawah mikroskop (Fajrinet 

al., 2017). 

3.7  Teknik Analisis Data 

Data yang di peroleh dari hasil pengamatan kemudian di analisis secara 

deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan dari hasil isolasi dan karakterisasi 

bakteri yang diperoleh dari pengomposan pupuk cair Glacilaria sp., dan dengan 

penambahan kotoran ternak, dan limbah rumah tangga. 
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      BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Rumput laut/Alga merah (Glacilaria sp) diperoleh dari Tambak 

Gampoeng Neheun, kec. Masjid Raya kab. Aceh Besar. Sedangkan kotoran 

sapi di peroleh dari Desa Lamteh, kec. Meuraxa, kab. Aceh Besar dan limbah 

rumah tangga di peroleh dari rumah makan dan pasar di Kawasan Aceh Besar. 

Pada tahap isolasi ditemukan sebanysak 79 isolat. Berikut data fisik dan 

karakteristik isolat dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 di bawah ini. 

Tabel 4.1 Data fisik pada pupuk cair Glacilaria sp 

Perlakuan Hari 

Peng-

amatan 

pH Suhu Warna Bau Jumlah 

isolat 

Glacilaria 0 6.10 24 
O
C Merah muda Sedikit Amis  

4 6.15 25 
O
C Merah muda Amis 8 

8 6.20 27 
O
C Merah muda Amis dan sedikit 

bau busuk 

8 

12 6.50 30.1 
O
C Merah muda dan 

sedikit putih gading 

Busuk 5 

16 5.79 34.6 
O
C Putih gading Busuk menyengat 4 

20 5.30 36,2 
O
C Krim kekuningan Busuk menyengat 4 

Glacilaria + 

Limbah 

Rumah 

Tangga 

0 6.12 25 
O
C Putih gading Busuk   

4 6.16 25 
O
C Putih gading Busuk 7 

8 6.22 28,1 
O
C Putih gading Busuk 6 

12 5.80 32,3 
O
C Putih gading/krim Busuk 6 

16 5.10 34 
O
C Putih gading 

kecoklatan 

Busuk sedikit 

asam 

4 

20 4.50 37,8 
O
C Krim kecokelatan Busuk menyengat 

dan sedikit asam 

2 

Glacilaria + 

Kotoran 

Sapi 

0 6.15 25
 O

C Kuning kehijauan Busuk  

4 6.15 25 
O
C Kuning kehijauan Busuk 8 

8 6.66 28,8 
O
C Kuning kehijauan Busuk 6 

12 6.15 33,4 
O
C Kuning kehijauan Busuk menyengat 4 

16 6.12 37,2 
O
C Kuning dan sedikit 

cokelat 

Busuk menyengat 4 

20 5.79 39,2 
O
C Kuning dan coklat Busuk menyengat 3 
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(a)                (b) 

      
 
 Gambar 4.1 (a) Sampel awal pupuk cair Glacilaria sp   (b)  Sampel akhir pupuk cair Glacilaria sp 

Sumber. Dokumentasi pribadi 2020 

 

Tabel 4.2 Karakteristik isolat dari pupuk cair Glacilaria sp 

Isolat Bentuk Tepian Elevasi Warna Bentuk sel Gram 
XA1 Bundar rata  cembung  kuning  diplococcus - 

XA2 Bundar rata cembung Kuning Bacill              - 
XA3 irregular rata Datar Putih  Coccus - 
XA4 Bundar rata Datar Putih Coccus - 
XA5 Bundar rata cembung Kuning Coccus - 
XA6 Bundar rata cembung Putih Coccus - 
XA7 Bundar rata Datar Putih 

kehijauan 
Bacill + 

XA8 bundar berombak Datar Putih Bacill + 
XB1 bundar rata Datar Putih Coccus - 
XB2 bundar rata Datar Putih Coccus - 
XB3 bundar berombak Datar Putih Diplococcus - 
XB4 bundar bergelombang Datar Putih  Bacill + 
XB5 bundar rata Datar Putih diplococcus + 
XB6 bundar rata Datar Krim coccus + 
XB7 bundar rata Datar Putih coccus - 
XB8 Bundar bergelombang Datar Kuning bscill + 
XC1 bundar rata Datar Putih coccus - 
XC2 Bundar bergelombang Datar Putih  bacill + 
XC3 Bundar bergelombang cembung Merah 

muda 
Streptobacillus + 

XC4 bundar rata Datar Putih coccus - 
XC5 bundar rata Datar Putih diplococcus - 
XD1 bundar rata Datar Putih Streptococcus - 
XD2 irregular rata Datar Krim coccus + 
XD3 bundar rata Datar Putih coccus - 
XD4 bundar rata Datar Krim Coccus  - 
XE1 bundar rata Datar Putih coccus - 
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XE2 bundar rata Datar Putih coccus - 
XE3 irregular bergelombang Datar Putih bacillus + 
XE4 bundar rata Datar Putih coccus - 

Isolat Bentuk Tepian Elevasi Warna Bentuk sel Gram 
YA1 Irregular bergelombang Datar Putih  bacill - 
YA2 bundar rata Datar Merah 

muda 
diplococcus - 

YA2 bundar rata Datar Merah 

muda 
diplococcus - 

YA3 bundar Rata Datar Kuning coccus + 
YA4 Bundar Rata Cembung Kuning diplococcus - 
YA5 bundar Rata Datar  Putih coccus - 
YA6 bundar Rata Datar Putih diplococcus + 
YA7 Bundar Rata Datar Putih coccus + 
YB1 Bundar Rata Datar Putih coccus - 
YB2 Bundar Rata Datar Putih cocccus + 
YB3 bundar Rata Datar Putih coccus - 
YB4 bundar Rata Datar  Putih diplococcus + 
YB5 Bundar Rata Datar Putih coccus + 
YB6 bundar Rata Datar Putih coccus + 
YC1 Bundar Bergelombang Cembung Putih streptobacillus + 
YC2 bundar Rata Datar Putih bacill + 
YC3 bundar Rata Datar Putih  coccus + 
YC4 bundar Rata Datar Putih  coccus + 
YC5 Bundar  Rata Datar Putih coccus - 
YC6 bundar bergelombang Cembung Putih 

kehijauan 
coccus + 

YD1 bundar Rata Datar Putih  coccus - 
YD2 bundar rata Datar Putih streptococcus - 
YD3 bundar rata Datar Putih diplococcus + 
YD4 bundar rata Cembung Putih Staphyloccus - 
YE1 bundar rata datar Putih Coccus - 
YE2 bundar rata datar Putih Coccus + 
ZA1 bundar rata datar Putih Coccus - 
ZA2 irregular rata datar Putih bacillus + 
ZA3 bundar rata datar Putih Coccus - 
ZA4 bundar rata datar Putih Diplococcus + 
ZA5 bundar rata cembung Putih Coccus + 
ZA6 bundar rata datar Putih Diplococcus + 
ZA7 Irregular rata datar Putih Bacillus - 
ZA8 bundar rata datar Putih Coccus - 
ZB1 Bundar rata datar Putih Coccus - 
ZB2 Bundar  rata datar Putih Coccus - 
ZB3 bundar rata cembung Putih Diplococcus - 
ZB4 Irregular rata datar Putuh Bacillus + 
ZB5 Bundar rata datar Putih Coccus - 
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ZB6 bundar rata Datar Putih coccus - 
ZC1 bundar rata Cembung Putih Streptobacillus - 
ZC2 Bundar rata Datar Putih coccus + 
ZC3 bundar Bergelombang Cembung Merah 

muda 
streptobacillus + 

ZC4 bundar Bergelombang Cembung Putih streptobacillus + 
ZD1 bundar Rata Cembung Putih streptobacill + 
ZD2 bundar Bergelombang Cembung Putih streptococcus + 
ZD3 bundar Rata Datar Putih Coccus + 

Isolat Bentuk Tepian Elevasi Warna Bentuk sel Gram 

ZD4 Bundar  Bergelombang Cembung Putih Streptobacillus + 
ZE1 irregular Rata Datar Putih Bacill + 
ZE2 irregular  Rata  Datar Putih Bacill + 
ZE3 bundar Rata Datar Putih Coccus - 
Keterangan  : X =isolat dari pengomposan Gracilaria sp., Y= isolat dari       pengomposan 

Gracilaria  sp. dan kotoran sapi, dan Z= isolat dari pengomposan Gracilaria sp 

dan limbah rumah tangga 

 

 

         
Gambar 4.2 Bentuk morfologi koloni bakteri pada pupuk cair Glacilaria sp 

(Dokumentasi pribadi 2020) 
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Gambar 4.3 Bentuk morfologi sel pada pupuk cair Glacilaria sp (Dok.pribadi, 

2020) 

 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa setelah masa 

inkubasi selama 20 hari, kompos memiliki aroma dan tekstur yang berbeda 

dimulai hari pertama pengomposan. Pada hari pertama kompos belum 

mengeluarkan aroma bau dan bentuknya masih kasar. Namun setelah 20 hari 

kompos mengeluarkan aroma yang tidak sedap (bau busuk) dan terjadi 

pembusukan pada bahan-bahan yang terdapat pada kompos. Aroma bau yang 

sangat menyengat di keluarkan kompos Glacilaria sp dengan penambahan 

kotoran sapi, sedangkan kompos dengan penambahan limbah rumah tangga 

mengeluarkan bau yang tidak sedap dan asam. Untuk kompos Glacilaria sp 

dengan penambahan satu liter aquades tidak terlalu mengeluarkan aroma busuk 

yang menyengat seperti kompos dengan penambahan limbah rumah tangga dan 

kotoran sapi. Sedangkan lindi yang dihasilkan ketiga pupuk kompos ini juga 

berbeda-beda.  
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Terdapat dua proses penting dalam proses pengomposan yaitu aktivitas 

mikroba dan perubahan bahan organik. Pada tahap pertama mikroba memulai 

proses pengomposan dengan meningkatkan suhu melalui oksidasi bahan organik, 

kemudian menguraikan sebagian besar bahan organik yang dapat terurai dan 

meningkatkan stabilitas residu organik. Pada proses ini juga, mikroorganisme 

mendegradasi bahan organik melalui sistesis kimiawi untuk merubah bahan 

menjadi humat. Produk samping dari proses pengomposan adalah lindi, karbon 

dioksida dan panas. Pada tahap kedua, sisa bahan organik dalam zat humat diubah 

melalui humifikasi untuk meningkatkan kualitas kompos. Namun penguraian 

terus berlangsung hingga bahan organik diubah menjadi zat humat yang stabil. 

Saat aktivitas mikroba menurun, suhu menurun (Palaniveloo, 2020) 

Perubahan cepat dalam kondisi fisikokimia selama pengomposan 

merupakan faktor selektif dari suksesi mikroba. Populasi bakteri telah menurun 

secara bertahap seiring dengan kematangan kompos, yaitu ketika nutrisi dan kadar 

air menurun. Pertumbuhan mikroba pada proses pengomposan dapat ditandai 

melalui proses penguraian kompos dan menghasilkan kompos yang matang 

dengan menghilangkan patogen yang diangkut oleh berbagai senyawa limbah. 

Kemudian mikroba ini terus mendegradasi substrat seperti selulosa, lignin, dan 

sebagainya untuk mendapatkan kompos yang stabil di akhir proses pengomposan 

(Chennaoui, 2018). 

Kompos Glacilaria sp mengeluarkan lindi yang berwarna merah muda, 

untuk kompos Glacilaria sp dengan penmabahan limbah rumah tangga 
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mengeluarkan lindi berwarna putih gading/krim sedangkan untuk kompos 

Glacilaria sp dengan penambahan kotoran sapi mengeluarkan lindi yang berwarna 

kuning kehijauan hingga kuning kecokelatan. Adanya aktivitas mikroba pada 

proses pengomposan ditandai dengan munculnya aroma yang tidak sedap pada 

kompos serta perubahan tekstur dan warna. Hal ini terjadi karena mikroba 

melakukan aktivitas perombakan molekul, menghasilkan gas dan aroma yang 

tidak sedap. Pada proses ini mikroba bekerja optimal pada keadaan anaerob dari 

pada keadaan lingkungan aerob. Oleh karena itu kematangan kompos juga dapat 

ditandai apabila sudah terjadi perubahan tekstur, warna dan aroma yang lebih 

menyengat (Agus, 2014).  

Peningkatan suhu dan pH terjadi akibat dari aktifitas mikroba dalam 

mendegradasi bahan organik pada kompos. Peningkatan suhu dalam proses 

pematangan kompos terdapat tiga jenis mikroba yaitu pada suhu dibawah 20
0
C 

hanya terdapat mikroba jenis Psikrotrofik. Biasanya mikroba ini muncul pada 

awal pengomposan. Selanjutnya pada kisaran suhu 25-30
0
C jenis mikroba yang 

tumbuh pada suhu ini yaitu mesofilik yang muncul pada hari ke 10 masa 

pengomposan. Dan yang terakhir yaitu jenis bakteri termofilik yang hidup pada 

kisaran suhu 60
0
C. Peningkatan suhu ini terjadi karena adanya aktifitas mikroba 

dalam mendegradasi bahan organik pada kompos. Namun, selama fase 

pematangan terjadi, bakteri termofilik mengalami penurunan jumlah, akibat dari 

faktor lingkungsn (faktor fisik) dan penurunan nutrisi pada kompos yang 

mengakibatkan penurunan suhu secara bertahap hingga mendekati suhu 
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lingkungan yaitu 25
0
C dan terjadi setelah 60 hari masa pengomposan (Chinakwe, 

2019) 

Pada awal siklus pengomposan jumlah bakteri mesofilik cukup tinggi, 

sedangkan pada fase pemanasan 20-40 hari bakteri ini mengalami penurunan. 

Sedangkan, mereka meningkat tajam lagi pada fase pendinginan kedua pada 80 

hari pengomposan dan lebih tinggi dari pada siklus pertama. Berbeda dengan hasil 

di atas, baktreria termofilik menunjukkan angka yang sangat rendah pada siklus 

pendinginan pertama dan kedua dari pengomposan, sementara jumlah mereka 

meningkat tajam pada 20 hari pengomposan (Ribeiro, 2017). Umumnya suhu di 

tumpukan kompos mulai menurun sekitar hari ke-30 pengomposan. Penurunan ini 

mungkin disebabkan oleh menipisnya bahan organik dan selalu berkurangnya 

aktivitas mikroorganisme yang terlibat dalam proses pengomposan. (Chinakwe, 

2019). 

Suhu optimal pada proses pengomposan yaitu berkisar antara 30-50 
0
C. 

kriteria suhu yang ideal sesuai SNI (BSN, 2004) suhu untuk proses pengomposan 

yaitu maksimal 50 
0 

C. Peningkatan suhu terjadi karena adanya aktivitas mikroba 

dalam mengurai bahan organik. Kondisi yang efektif dalam proses pengomposan 

yaitu pada kondisi mesofilik, hal ini terjadi karena aktivitas mikroba didominasi 

oleh Protobakteri dan Fungi (Pandebesie dan Rayuanti, 2013). 

Menurut (Pratiwi, 2013), menyatakan bahwa peningkatan suhu pada tiap 

perlakuan kompos tidak sama, hal ini terjadi karena banyak faktor yang 
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mempengaruhinya. Perubahan suhu yang terjadi selama masa pengomposan 

menunjukan bahwa terdapat kehidupan mikroba mesofilik dan termofilik yang 

berperan silih berganti. Penurunan suhu yang terjadi secara berangsur-angsur 

dikarenakan bahan organic yang dapat di urai oleh mikroba dan menjadi factor 

penanda kematangan kompos. Pada saat terjadinya penurunan suhu mikroba 

mesofilik berkembang, sedangkan apabila terjadi kenaikan suhu maka mikroba 

termofilik mulai berkembang. Oleh karena itu, suhu menjadi salah satu faktor 

penting penentu kematangan kompos dan jenis mikroba yang hidup di dalam 

media. 

Selain faktor suhu, pH juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam 

proses pematangan kompos. pH asam terbentuk karena adanya asam-asam organic 

sederhana pH mengalami perubahan tingkat keasaman seiring dengan lamanya 

masa waktu inkubasi yang mengakibatkan terurainya protein dan terjadinya 

pelepasan amonia. Peningkatan dan penurunnan pH menjadi penanda bahwa 

terjadi aktivitas mikroba dalam mendegradasi bahan organik (Ismayana et al. 

2012). pH yang ideal pada kompos berdasarkan SNI: 19-7030-2004 berkisar 

antara 6,8-7,49. Mikroba pembentuk asam pada kompos akan menurunkan pH 

sehingga kompos akan bersifat lebih asam. Kemudian mikroba tersebut akan 

mengubah nitrogen anorganik menjadi ammonium sehingga pH akan berubah 

menjadi basa. Sebagian ammonia dilepaskan atau dikonversi menjadi nitrat dan 

nitrat didenitrifikasi oleh bakteri sehingga pH kompos menjadi netral. Nilai pH 
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yang berada di kisaran netral akan mudah diserap dan digunakan tanaman, serta 

berguna untuk mengurangi keasaman tanah karena sifat asli tanah adalah asam. 

pH rendah di akhir proses pengomposan merupakan hasil dari tingginya 

aktifitas bakteri asam laktat dalam mendegradasi gula yang dapat difermentasi 

yang dipecah menjadi asam laktat dan asam organik lainnya, ditambah karbon 

dioksida dan etanol dalam kondisi oksigen terbatas. Selain itu, spesies Bacillus 

diketahui mengeluarkan enzim katabolik, seperti protease, yang melalui 

proteolisis dapat meningkatkan pH. Suhu tinggi dan lingkungan pH tinggi 

merupakan tahap aktif pengomposan di mana Actinobacteria dan Bacillus spp. 

pada konsentrasi tinggi sudah mulai terurai hemi-selulosa, selulosa dan lignin, 

Jumlah bakteri Gram-negatif menurun tajam di kedua unit ketika suhu mencapai 

fase termofilik (Partanen, 2010). 

Nilai pH yang ditemukan menjadi lebih asam pada awal proses dan basa 

selama proses pengomposan selanjutnya. Pada awal proses pengomposan, pada 

fase termofilik degradasi aktif terbentuk asam organik yang menyebabkan pH 

menjadi lebih asam, sekitar 5,5 hingga 6,0. Selanjutnya asam organik tersebut 

akan bereaksi dengan basa yang dilepaskan dari bahan organik, sehingga 

menaikkan nilai pH. nilai optimal antara 5,5 dan 7.5. Nilai pH tinggi dapat 

menyebabkan hilangnya nitrogen melalui penguapan amonia, yang menyebabkan 

bau tidak sedap pada kompos. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa 

untuk digunakan sebagai pupuk organik, kompos harus memiliki pH yang sesuai 

dengan tanah atau yang dibutuhkan oleh tanaman. Aktivitas mikroba dipengaruhi 
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oleh kadar air karena kondisi kelembaban pada kompos akan mempengaruhi suhu 

dan laju serapan oksigen dalam kompos. Namun, jika kadar air terlalu tinggi, akan 

timbul bau yang tidak sedap akibat kondisi anaerobik dan dapat menghentikan 

proses tersebut (Palaniveloo, 2020). 

pH merupakan faktor penting yang mempengaruhi sebagian besar reaksi 

biokimia yang dikatalisis oleh enzim yang memungkinkan ketersediaan nutrisi 

dan kelarutan elemen mineral untuk mikroorganisme. Perubahan pH pada 

Pengomposan terjadi dalam tiga fase yaitu fase asidogenik 20 hari, di mana pH 

sekitar 5,4. Menjelang hari ke-40, fase netralitas terjadi secara singkat. Pada hari 

ke-50 terjadi fase alkalisasi dimana pH mencapai 7,8. PH akhir 8.1 yang sedikit 

basa membuat kompos menjadi produk yang aman untuk tanah dan tanaman. 

Kualitas fisik kompos (meliputi warna, bau dan tekstur) memperlihatkan 

bahwa kualitas fisik kompos memenuhi syarat kriteria SNI 19-7030- 2004. 

Menurut Suwatanti, 2017, kompos memiliki bau seperti tanah dan warna 

kehitaman terbentuk akibat terjadinya. Sedangkan tekstur kompos berubah 

menjadi halus akibat dari aktivitas mikroba mendegradasi bahan organik. Dari tiga 

parameter fisik tersebut dapat menunjukkan ciri khas kualitas fisik kompos yang 

baik. Menurut Ismayana et al. (2012), tekstur kompos yang baik apabila bentuk 

akhirnya sudah tidak menyerupai bentuk bahan, karena sudah hancur akibat 

penguraian alami oleh mikroorganisme yang hidup didalam kompos. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada morfologi koloni isolat, didapatkan 

isolat yang berhasil diisolasi pada pupuk cair Glcilaria sp dengan penambahan 

limbah rumah tangga dan kotoran sapi berjumlah 79 isolat. Masing-masing isolat 

bakteri memiliki karakteristik morfologi yang berbeda-beda. Karakteristik koloni 

bakteri yang diamati meliputi bentuk, warna, elevasi, dan tepian. Terlihat pada 

tabel 4.2 terdapat bentuk koloni yang dominan yaitu bundar dan irregular. 

Sedangkan warna koloni yang mucul setelah isolasi yaitu putih, merah muda, 

kuning, krim dan putih kehijauan. Identifikasi morfologi sel mikroba 

menggunakan pewarnaan gram yaitu dengan melihat kemampuan dinding sel 

bakteri dalam menyerap zat warna kristal unggu dan atau safranin setelah sel 

bakteri difikasasi pada kaca objek (Dwijoseputro, 1989 dalam Ginting 2019).  

Jumlah isolat Gram positif yaitu 40 isolat. Pada hari pertama isolasi 

didapatkan 11 isolat Gram positif. Isolat bakteri Gram positif mampu mengikat 

kristal violet lebih kuat dari pada dengan safranin, sehingga bakteri berwarna 

ungu. Bakteri Gram positif mampu mempertahankan zat warna utama dalam 

pewarnaan Gram, yaitu Gentian Violet. Sehingga nampak warna ungu saat 

pengamatan hal ini dikarenakan dinding sel kelompok bakteri tersusun oleh 

sebagian besar peptidoglikan yang mampu mengikat zat warna dan tidak rusak 

saat dicuci dengan alkohol sekalipun.  

Sedangkan isolat Gram negatif berjumlah 39 isolat. Pada hari pertama 

isolasi isolat Gram negatif berjumlah 18 isolat. Bakteri Gram negatif ditandai 

dengan sel yang berwarna merah karena kemampuan bakteri dalam mengikat 
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safranin sangat kuat. Komponen dinding sel bakteri Gram negatif sebagian besar 

tersusun oleh lapisan lipid, sehingga pada saat pewarnaan kurang dapat 

mempertahankan zat warna utama pada saat dicuci dengan alkohol (lipid 

mengalami kerusakan pada saat dicuci dengan alkohol) akibatnya kelompok 

bakteri ini terlihat berwarna merah pada hasil pewarnaan Gram.  

Bentuk morfologi isolat yang didapat pada isolasi pupuk cair Glacilaria sp 

yaitu coccus 16 isolat, bacill 7 isolat, diplococcus 4 isolat, streptococcus 1 dan 

streptobacillus 1 isolat. Isolasi bakteri pada pupuk cair Glacilaria dengan 

penambahan limbah rumah tangga berjumlah 14 isolat, bacill 2, diplococcus 5, 

streptobacilli 1, staphylococcus 1 dan streptococcus 1. Dan isolasi bakteri pada 

pupuk cair Glacilaria sp dengan penambahan kotoran sapi berjumlah 11 isolat, 

bacill 5 isolat, diplococcus 3 isolat, streptobacillus 5 isolat dan streptococcus 1 

isolat. Dari hasil isolasi mikroba yang didapat diketahui bahwa terjadi penururan 

jumlah isolat pada tiap perlakuan. 

Ginting (2019), menyatakan bahwa setiap isolat memiliki karakteristik 

morfologi yang berbeda. Terdapat lima isolat yang berhasil di isolasi dari 

Glacilaria sp. Bentuk koloni bakteri dominan tidak bulat atau irregular. 

Sedangkan Kelima isolat bakteri simbion Glacilaria sp mirip Portieria sp. 

didominasi warna kuning dan putih yaitu dengan bentuk koloni dominan, bulat.  

Berdasarkan table 4.1., semakin lama proses pengomposan jumlah isolat 

yang diperoleh semakin sedikit. Penurunan jumlah isolat mikroorganisme terjadi 
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seiringin dengan perubahan faktor fisik pada kompos. Pada penelilitian 

(Chinakwe, 2019), melaporkan bahwa suhu berperan penting dalam jumlah dan 

jenis mikroorganisme pada proses pengomposan. 20 dan 40 ° C, itu adalah 

pergantian yang mesofilik, tetapi mikroorganisme termofilik hanya aktif pada 

suhu antara 40 dan 70 ° C. Selain itu, kepadatan bakteri selalu lebih tinggi 

daripada kepadatan jamur berapapun lama masa pengomposannya. Peningkatan 

suhu menyebabkan penurunan dan jumlah mikroba meningkat pada hari ke 20 

sampai hari ke 25 pengomposan.  

Penurunan jumlah jamur disebabkan oleh kondisi yang tidak 

menguntungkan untuk perkembangbiakannya. Pada hari ke-20, aktivitas intens 

mikro-organisme menghasilkan kenaikan suhu yang memungkinkan munculnya 

bakteri termofilik dan terjadi penurunan pada bakteri mesofil. Pada tahap ini 

sebagian mikroba nonaktif atau bahkan mengalami kematian oleh karena itu pada 

tahap ini bkateri termofilik yang bekerja dalam mendegradasi bahan organik pada 

kompos. Kemudian pada hari ke 40, penurunan suhu terjadi, atau mulai memasuki 

fase pendinginan, pada fase ini juga terjadi lagi pergantian jenis bakteri, yaitu 

bakteri termofilik mengalami penurunan dan di gantikan dengan bakteri mesofilik 

yang baru.  

Bakteri yang paling umum ditemukan pada proses kompos yaitu bakteri 

mesofilik (Staphylococcus aureus, Staphylococcus xyloseus, Bacillus sp. B. 

subtilis, B. brevis, B. polymyxa dan Klebsiella pneumonia). Hasil penelitian yang 

diperoleh (Saidi dkk., 2008) juga menyebutkan bahwa kenaikan suhu kompos 
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hingga 65
0
C bertujuan untuk membunuh paling banyak patogen. Pada penelitian 

kali ini, jumlah bakteri mesofilik dan kapang cukup tinggi pada tahap awal dan 

akhir pengomposan. Spesies bakteri mesofilik yaitu Staphylococcus sp. Bacillus 

sp. memulai siklus kompos pertama dengan jumlah yang sedikit dan jumlah 

anggotanya bertambah.  Bakteri termofilik muncul pada siklus pemanasan. 

Bakteri mesofilik dianggap sebagai pengurai primer, sedangkan bakteri termofilik 

adalah pengurai sekunder (Hefnawy, 2013). 

Secara umum jumlah bakteri sedikit lebih banyak diperoleh pada 

perlakuan pengomposan Gracilaria sp dengan penambahan limbah rumah tangga. 

Hal ini mungkin disebabkan komposisi dari limbah rumah tangga lebih kompleks. 

Limbah rumah tangga yang terdiri dari sisa makanan dapat terdiri dari 

karbohidrat, protein, lipid serta sejumlah kecil senyawa anorganik. Komposisinya 

bervariasi sesuai dengan jenis sisa makanan dan penyusunnya. Sisa makanan yang 

dibuang dari dapur akan mengandung sekitar 60–80% kelembaban, 3–5% abu, 

40–60% karbohidrat, 18–30% volatil, 10–30% protein, 15–40% lemak, dan 45–

65% karbon. Sisa makanan seperti ikan dan daging, mengandung rata-rata tiga 

kali lebih tinggi kandungan protein dan kelembaban yaitu sekitar 4–7%. 

Sedangkan makanan gandum terdiri dari komposisi tinggi bahan yang mudah 

menguap dan karbohidrat yang berada di kisaran 88– 92% masing -masing. Salah 

satu ciri khas dari limbah makanan yang menjadikannya media awal yang sesuai 

adalah kadar air yang tinggi dan struktur fisik yang rendah, sehingga mudah 

diuraikan oleh suhu dan mikroorganisme. Hal inilah yang memicu pertumbuhan 
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bakteri. Kepadatan bakteri yang cukup tinggi apabila kompos yang dicampur 

dengan sisa limbah makanan karena banyak terkandung bahan organik yang 

dibutuhkan mikroba untuk berkembang biak (Palaniveloo, 2020). 
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 BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Pada proses pengomposan Gracilaria sp dengan berbagai perlakuan 

semuanya menunjukkan terjadinya perubahan suhu dan pH yang semakin 

meningkat dari mulai hari ke nol sampai hari kedua puluh pada saat proses 

dihentikan. Hal ini disebabkan aktivitas mikroba dalam mendegradasi 

bahan yang terdapat dalam proses pengomposan. 

2. Pada pengomposan Gracilaria sp dengan penambahan limbah rumah 

tangga menunjukkan jumlah isolat lebih banyak dari yang lain, hal ini 

disebabkan pada penambahan limbah rumah tangga lebih bervariasi 

komposisi senyawa yang terdapat pada bahan tersebut.  

3. Karakteristik bakteri pada pupuk cair Glacilaria sp dengan penambahan 

limbah rumah tangga dan kotoran sapi meliputi bentuk koloni bundar, 

irregular, tepian., berombak, rata, elevasi., datar, cembung, warna., putih, 

kuning, putih kehijauan. 

4. Morfologi sel pada pupuk cair ini sangat bervariasi seperti bentuk Coccus, 

Bacillus, Streptococcus, Streptobacillus, Staphylococcus, Diplococcus. 

5. Selama 20 hari masa pengomposan pupuk cair Glacilaria sp dengan 

penambahan limbah rumah tangga dan kotoran sapi, kemudian diisolasi 
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dan didapatkan sebanyak 79 isolat, dengan 40 isolat Gram positif dan 39 

Gram negatif. 

 

5.2 Saran  

 Perlu dilakukannya penelitian identifikasi biokimia lebih lanjut untuk 

mengetahui jenis bakteri serta kemampuan bakteri pada pupuk cair Glaciaria sp 

baik dengan penambahan limbah rumah tangga maupun dengan penambahan 

kotoran sapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

47 
 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adityawarman, A.C, Salundik dan Lucia C. 2015. Pengolahan Limbah Ternak 

Sapi Secara Sederhana di desa Patalassang Kabupaten Sinjai Sulawesi 

Selatan. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Perternakan. 3 

(3): 171-177. 

Amelia, R Nst, Aditiawati P. 2016. Keanekaragaman Bakteri Rizosfer Pemacu 

Pertumbuhan Tanaman (Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria/PGPR) Selama Pertumbuhan Ubi Jalar Cilembu 
(Ipomea batatas L var. rancing). Prosiding SNIPS. Program Studi 

Magister Bioteknologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut 

Teknologi Bandung. 899-902. 

Agus C., Eny F, dewi W dan Benito H. P. 2014. Peran Mikroba Starter Dalam 

Dekomposisi Kotoran Ternak Dan Perbaikan Kualitas Pupuk 

Kandang. Jurnal Manusia dan Lingkungan. 21 (2): 179-187. 

Anton. 2017. Pertumbuhan dan Kandungan Agar Rumput Laut (Glacilaria 

spp) Pada Beberapa Tingkat Salinitas. Jurnal Airaha, 6 (2): 054-64. 

Basmal. J. Hermana, I dan Sardino. 2016. Pemanfaatan Tepung Ampas Dari 

Ekstraksi Agar Untuk Bahan Pupuk Tanaman. Jurnal PB Kelautan 

dan Perikanan, 11 (2): 195-212. 

Chennaoui, M., Y, Salama., B, Aouinty., M, Mountadar dan O, Assobhei. 

2018. Evolution of Bacterial and Fungal Flora during In-Vessel 

Composting of Organic Household Waste under Air Pressure. Journal 

of Materials and Environmental Sciences. 9 (2) : 680-688. ISSN : 

2028-2508 

Chinakwe, EC., VI, Ibekwe., MC, Ofoh., NU, Nwogwugwu., SA, Adeleye., 

PO, Chinakwe., DI, Nwachukwu dan CE, Lhejirika. 2019. Effect of 

Temperature Changes on the Bacterial and Fungal Succession Patterns 

during Composting of Some Organic Wastes in Greenhouse. Journal 

of Advances in Microbiology. 15(1): 1-10. Article no. JAMB.47197. 

ISSN: 2456-7116. 

Ekawandani, N dan alvianingsih. 2018. Efektifitas kompos daun menggunakan 

EM4 dan kotoran sapi. Jurnal TEDC, 12 (2): 

Galitskaya, P., Liliya, B., Anatoly, S., Tatiana, G., Eugenia, B dan Svetiana, S. 

2017. Fungal and bacterial successions in the process of co-

composting of organic wastes as revealed by 454 pyrosequencing. 



48 
 
 

 

 
 
 

 

Journal of PLOS ONE. 12 (10): 1-20. DOI: e0186051. 

https://doi.org/10.1371/journal. pone.0186051. 

Ginting. E. K., Liviani R. Letha L. W. dan Stenly W. 2019. Isolasi Bakteri 

Simbion Alga Merah Dari Perairan Tongkeina Sulawesi Utara. Jurnal 

Ilmiah Planax. 7 (2): 394-400. ISSN 2302-3589. 

Hefnawy, M. Mohamed, G dan Osama, M. N. 2013. Microbial diversity during 

composting cycles of rice straw. International journal of Advanced 

Biological and Biomedical Research. 1 (3). 2013: 232-245. ISSN: 

2322 – 4827. 

Han W., Clarke W., & Pratt S., (2014). Composting of waste algae: A review. 

Waste Management 341148–1155.  http://dx.doi.org/10.1016/ 
 

Harley, John P. 2005. Laboratory Exercises in Microbiology Sixth Edition. 

McGraw-Hill. New York, Amerika. 

 

Ismiati. 2018. Isolasi Dan Karakteristik Bakteri Pada Air Gambut Di Kawasan 

Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan 

Hilir Provinsi Riau. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area. 

 

Kaburuan R., Hapsoh., dan Gusmawartati. 2014. Isolasi Dan Karakterisasi 

Bakteri Penambat Nitrogen Simbiotik Tanah Gambut Cagar Biosfer 

Giam Siak kecil Bukit Batu. Jurnal Agroteknologi. Vol 5 (1). 

 

Kabense. R., Elvy L. G, Stenly W, Nickson J. K dan Fitje. 2019. Penapisan 

Bakteri Proteolitik Yang Bersimbiosis Dengan Ganggang Glacilaria 

sp. Jurnal Ilmiah Platax, 7 (2): 413-418. ISSN 2302-3589. 

 

Lina, A.W., Harsuko R., Tiwi NU & Nuddin H. (2019). Model efektifitas 

komunikasi terhadap kinerja pengolahan rumput laut. Prosidimg 

seminar nasional prikanan dan kelautan VIII. Fakultas perikanan dan 

ilmu kelautan, Universitas Brawijaya. ISBN :978-602-72784-3-1. 

 

Loppies J.E., & Yumas M. 2017. Pemanfaatan limbah cair industri rumput laut 

sebagai pupuk cair organik untuk tanaman pertanian. Balai Besar 

Industri Hasil Perkebunan 

DOI: http://dx.doi.org/10.33104/jihp.v12i2.3453. 

Maftuch., Isma K, Awaludin A dan I’ah Z. 2016. Antibacterial Effect Of 

Gracilaria Verrucosa Bioactive On Fish Pathogenic Bacteria. Egyptian 

Jounal Of Aquatic Research. Jurusan Budidaya Perikanan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa 

Timur. 

https://doi.org/10.1371/journal.%20pone.0186051
http://dx.doi.org/10.1016/
http://dx.doi.org/10.33104/jihp.v12i2.3453


49 
 
 

 

 
 
 

 

Mardhiastuti, S., Suntoro dan Dewi, W. S. 2015. Kajian Kualitas Formula 

Pupuk Organik Berbahan Dasar Kotoran Ternak Yang Diperkaya 

Bahan Mineral dan Pengaya Mikroba. Jurnal El-Vivo, 3 (1): 41-53. 

Mastar, S. dan Kusnayadi, H. 2016. Kualitas Kompos Berbahan Baku Lokal 

Yang Diaplikasikan Dengan Substrat Mikroorganisme Lokal (MOL). 

Jurnal Ilmu Pertanian, 9 (1): 101-112. 

Melki, EP Wike Ayu, Kurniati. 2011. Uji Antibakteri Ekstrak Rumput Laut 

terhadap Bakteri Eschrichia Coli dan Staphylococcus Aureus. 

Program Studi Ilmu kelautan FMIPA Universitas Sriwijaya. 

Michalak I., Tuhy L., Chojnacka K., (2016). Co-Composting of Algae and 

Effect of the Compost on Germination and Growth of Lepidium 

sativum. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 3 1107-1115. DOI: 

10.15244/pjoes/61795. 

Michalak I., Wilk R., & Chojnacka K., (2017). Bioconversion of Baltic 

Seaweeds into Organic Compost. Waste Biomass Valor 8:1885–1895. 

DOI 10.1007/s12649-016-9738-3. 

Novia, D dan rakhmadi, A. 2018. Karakteristik pupuk organic berkualitas 

berbasis mikroorganisme local (MOL) feses. Padang. Universitas 

andalas. 1- 42. 

Nurhayati, Oktaviani, O dan Basmal, J. 2018. Pengaruh Waktu Ekstraksi Mutu 

Ekstrak Cair Rumput Laut Glacilaria sp. Sebagai Bahan Baku Pupuk 

Cair. Jurnal PB Kelautan dan Perikanan, 13 (1): 33-40. 

Nurjalia, S.T. 2018. Korelasi Faktor Lingkungan Terhadap Laju Pertumbuhan 

Rumput Laut Gracilaria Verrucose Di Desa Ujung Baji Kecamatan 

Sanrobone Kabupaten Takala. Program Studi Ilmu Kelautan, 

Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan. 

Universitas Hasanuddin Makassar. 

Nur, T. Noor, A. R dan Elma, M. 2016. Pembuatan Pupuk Organik cair Dari 

Sampah Organik Rumah Tangga Dengan Penambahan Bioaktivator 

EM4. Jurnal Konversi, 5 (2): 5-12. 

Palaniveloo, K., Muhammad, A. A., Nur, A. N., Nuradilla, M-F., Fang, P-H., 

rendah, H-W., Yap, K-L., Looi, J dan Shariza, A. R. 2020. Food 

Waste Composting and Microbial Community Structure Profiling. J 

Processes. 8,723: 2-30. DOI: 10.3390/pr8060723 

Pal P., Khatun N., Banerjee S.K., (2017). Assessment of Microbes in Liquid 

Tea Compost: A Qualitative Screening. Int. J. Pure App. Biosci. 5 (5): 

1128-1137 (2017).  DOI: http://dx.doi.org/10.18782/2320-7051.5824. 

http://dx.doi.org/10.18782/2320-7051.5824


50 
 
 

 

 
 
 

 

 

Pandebesie Es & Rayuanti D. 2013. Pengaruh Penambahan Sekam Pada Proses 

Pengomposan Sampah Domestik. Jurnal Lingkungan Tropis. 6 (1): 

31- 40 

 

Partanen, P., Jenni, H., Laras, P., Petri, A dan Martin, R. 2010. Bacterial 

Diversity At Different Stages Of The Composting Process. Artikel 

BMC Microbiol. 10: 94. DOI: 10.1186 / 1471-2180-10-94. PMCID: 

PMC2907838. PMID: 20350306 
Pratiwi Igap. 2013. Analisis Kualitas Kompos Limbah Persawahan Dengan 

Mol Sebagai Dekomposer. E-Jurnal Agroteknologi Tropika 2(4): 195-

203. 

 

Putri, A. L. O dan Endang, K. 2018. Isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat 

drai pangan fermentasi berbasis ikan (Inasua) yang diperjualbelikan di 

Maluku-Indonesia. Jurnal Biologi Tropika, 1 (2): 6-12. 

Ratrinia, P. W. dan Suptijah, U. P. 2016. Efektivitas Penambahan Bioaktivator 

Laut dan Limbah Cair Surimi Pada Karakteristik Pupuk Organik Cair 

Dari Sargassum sp. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 19 

(3): 309-320. 

 

Ribeiro, N. D.Q., Thiago, P. S., Livia, M. A. S. C. Cibelli, P. D. C dan 

Eustaquio, S. D. 2017. Microbial additives in the composting process. 

Journal of Ciência e Agrotecnologia. 41 (2): 159-168. DOI: Ciência e 

Agrotecnologia 41(2):159-168. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1413-

70542017412038216. 

Romadhon, Rianingsih L, dan Anggo A. D. 2018. Aktivitas antibakteri dari 

beberapa tingkat mutu terasi udang rebon. Jurnal Pengolahan Hasil 

Pangan Indonesia. 21 (1): 68-76. 

Sedayu, B.B. Erawan, M.S dan Assdad, L. 2014. Pupuk Cair Dari Rumput Laut 

Eucheuma cottonii, Sargassum sp. Dan Glacilaria sp. Menggunakan 

Proses Pengomposan. Jurnal JPB Perikanan, 9 (1): 61-68. 

Suwatanti EPS., dan P Widiyaningrum. 2017. Pemanfaatan MOL limbah Sayur 

Pada Proses Pembuatan Kompos. Jurnal MIPA, 40 (1):1-6. ISSN 

0215-9945. 

SS. Torar. M., Benedictus., S. L. dan Benat SP. H. 2015. Uji Daya Hambat 

Ekstrak Rumput Laut Gracilaria sp Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Staphylooccus aureus. Jurnal e-GIGI (eG). 3 (1): 153-159. 

Varier. K. M., Milton, M.C.J., Anulvasu, C., Gajendra, B. 2013. Evaluation Of 

Antibacterial Properties And Selected Red Seaweeds From 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907838/
https://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2180-10-94
http://dx.doi.org/10.1590/1413-70542017412038216
http://dx.doi.org/10.1590/1413-70542017412038216


51 
 
 

 

 
 
 

 

Rameshwaram, Tamilnadu, India. Jurnal Acad. Indus Res. (1): 667-

670. 

Van der Wurff, A.W.G., Fuchs, J.G., Raviv, M., Termorshuizen, A.J. (Editors) 

2016. Handbook for Composting and Compost Use in Organic 

Horticulture. BioGreenhouse COST Action FA 1105, 

www.biogreenhouse.org. ISBN: 978-94-6257-749-7. DOI: 

http://dx.doi.org/10.18174/375218 

 

Vishan I., Sivaprakasam S., & Kalamdhad A., (2017).  Isolation and 
identification of bacteria from rotary drum compost of water hyacinth. 

Int J Recycl Org Waste Agricult 6:245–253. DOI 10.1007/s40093-

017-0172-8. 

Vishan I., Kanekar H., Kalamdhad A., (2014). Microbial population, stability 

and maturity analysis of rotary drum composting of water hyacinth. 

Biologia Section Cellular and Molecular Biology 69/10: 1303—1313. 

DOI: 10.2478/s11756- 014-0450-0 

Yulia, S. I, Cut, Y dan Putriani. 2017. Isolasi Karakterisasi dan Uji Aktivitas 

Antimikroba Bakteri Asam Laktat Dari Fermentasi Biji Kakao 

(Theobroma cacao L.). Jurnal Bioleuser, 1 (2): 45-53. 

http://www.dkp.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biogreenhouse.org/
http://dx.doi.org/10.18174/375218
http://www.dkp.go.id/


53 
 
 

 

 
 
 

 

Lampiran 2 

Dokumentasi Kegiatan 

  

a. Proses pengambilan sampel Glacillaria sp       b. Sampel Glacilaria sp 

                  

c. Gedung Lab. Multifungsi UIN Ar-raniry          e. Pengukuran suhu pada sampel  
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        f. Drum komposter          g.  Sampel Lindi pada pupuk cair  

 

           

h. Proses pengambilan sampel kotoran sapi  i. Sampel limbah rumah tangga 
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    j. Sterilisasi media menggunakan autoklaf  k. sterilisasi alat menggunakan oven 

 

           

l. Isolasi isolat ke media di LAF        m. Proses menghomogenkan sampel      

menggunakan vortex 

 



56 
 
 

 

 
 
 

 

 

n. Pengamatan Morfologi Sel Bakteri 

 

         

o. Bakteri Bacill   p. Bakteri Coccus 

 

 


