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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Limbah Bio-slurry 

Mitranikasih (2010) menyatakan bahwa biogas adalah gas yang dihasilkan 

oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk 

kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah 

biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi 

anaerobik. Menurut Yunnan Normal University (2010) bio-slurry atau limbah 

biogas merupakan produk dari hasil pengolahan biogas berbahan campuran 

kotoran ternak dan air melalui proses tanpa oksigen (anaerobik) di dalam ruang 

tertutup. Salah satu hasil proses fermentasi anaerob pada instalasi biogas adalah 

terbentuknya limbah cair yang disebut bio-slurry. Limbah biogas cair maupun 

padat dikelompokkan sebagai pupuk organik karena seluruh bahan penyusunnya 

berasal dari bahan organik yaitu kotoran ternak dan telah berfermentasi. Limbah 

dari sebuah instalasi biogas yang biasa kita sebut sebagai bio-slurry dapat kita 

manfaatkan sebagai pupuk organik. Bio-slurry mengandung nutrisi yang sangat 

penting untuk pertumbuhan tanaman. Nutrisi makro menurut Agus (2013) yang 

dibutuhkan dalam jumlah yang banyak seperti Nitrogen, Phospor (P), Kalium (K), 

Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Sulfur (S), serta nutrisi mikro yang hanya 

diperlukan dalam jumlah sedikit seperti Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), 

dan Seng (Zn). Bio-slurry biogas mengandung bahan organik 68,59%, C-org 

17,87%, N 1,47 %, P 0,52%, K 0,38%, dan C/N 9,09 % yang sangat diperlukan 

oleh tanaman. Ini menjadikan bio-slurry sangat baik untuk menyuburkan lahan 

dan meningkatkan produksi tanaman budidaya.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitas_anaerobik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
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Bahan keluaran dari sisa proses pembuatan biogas dapat dijadikan pupuk 

organik walaupun bentuknya berupa lumpur (bio-slurry). Pemanfaatan lumpur keluaran 

biogas Bio-slurry ini dapat memberikan keuntungan yang hampir sama dengan 

penggunaan kompos. Sludge telah mengalami fermentasi anaerob sehingga langsung 

dapat digunakan untuk memupuk tanaman. Sludge yang berasal dari biogas sangat baik 

untuk dijadikan pupuk karena mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan tanaman. 

Pupuk yang didapat dari limbah biogas (bio-slurry) dapat berupa  cair  maupun  padat. 

Pembuatan pupuk dari bio-slurry biogas sangat mudah yaitu hanya dengan memisahkan 

antara padatan dan cairan dari bio-slurry biogas. Padatan bio-slurry kemudian dijemur 

dan atau di angin-anginkan hingga kering untuk mendapatkan pupuk padat. Sedangkan 

untuk menghasilkan pupuk cair, cairan bio-slurry dikontakan dengan udara 

menggunakan pompa udara seperti yang digunakan dalam aquarium selama 24 jam 

untuk menghilangkan gas dan menstabilkan cairan. Pupuk organik dari limbah biogas 

memiliki manfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur 

karakteristik tanah, dan meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, 

meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai 

gizi, dan jumlah panen), menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan 

pertumbuhan/serangan penyakit tanaman, meningkatkan retensi/ketersediaan hara di 

dalam tanah (Sudrajat, 2014). Pada teknik aplikasinya, bio-slurry cair digunakan dengan 

menyiramkan ke pot/polybag atau tanah. Bio- slurry padat digunakan dengan cara 

disebar saat pengolahan tanah dan pertengahan musim tanam. Hal yang sama dapat 

dilakukan di kebun dengan menggunakan bio-slurry cair atau padat atau kombinasi 

keduanya (1) saat olah lahan, (2) dengan cara disiramkan per lubang bila menggunakan 
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mulsa atau (3) disiramkan di antara tanaman. Agus (2013) berpendapat Bio-slurry 

kering memiliki tampilan lengket, liat, dan tidak mengkilat. Biasanya berwarna lebih 

gelap  jika dibandingkan warna kotoran segar dan berukuran tidak seragam. Bio-slurry 

kering memiliki kemampuan mengikat air yang baik dan memiliki kualitas lebih baik 

dari pupuk kandang. Penelitian Risnawaty (2015) memberikan informasi bahwa aplikasi 

20 ton bio-slurry/hektar  menghasil tanaman Caisim dengan tinggi yaitu 44,00 cm, 

jumlah daun 20,40 helai, indek luas daun 2,556 dan berat kering 799,80 gram. 

Selanjutnya penelitian menurut Uum Sumpena (2015) memberikan hasil bahwa dengan 

pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang sebanyak 10 ton/hektar menghasilkan 

jumlah produksi Caisim sebanyak 1-2 ton. 

Peran bahan organik menurut Yunnan Normal University (2010) terhadap sifat 

fisik tanah diantaranya merangsang granulasi, memperbaiki aerasi tanah, dan 

meningkatkan kemampuan menahan air. Peran bahan organik terhadap sifat biologis 

tanah adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang berperan pada fiksasi 

nitrogen dan transfer hara tertentu seperti N, P, dan S. Peran bahan organik terhadap 

sifat kimia tanah adalah meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mempengaruhi 

serapan hara oleh tanaman. Dengan seluruh manfaat diatas maka pupuk organik dari 

limbah instalasi biogas sangat baik untuk digunakan menggantikan pupuk kimia. 

Kandungan unsur hara pupuk kotoran sapi hasil dari biogas (Bio-slurry) dan pupuk 

kandang kotoran sapi disajikan dalam tabel berikut : 
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 Tabel 1. Kandungan Pupuk Bio-slurry 

No. 
Jenis Bio-

slurry 

Analisis Berbasis Basah 

Bahan 

Organik 

(%) 

C-org 

(%) 

N-Tot 

(%) 

C/N 

(%) 

P2O5 

(%) 
K2O (%) 

1. 
Bio-slurry 

Babi  
- 52,28 2,72 21,43 0,55 0,35 

2. 
Bio-slurry 

Sapi 
- 47,99 2,92 15,77 0,21 0,26 

   

No. 
Jenis Bio-

slurry 

Analisis Berbasis Kering 

Bahan 

Organik 

(%) 

C-org 

(%) 

N-Tot 

(%) 

C/N 

(%) 

P2O5 

(%) 
K2O (%) 

1. 
Bio-slurry 

Babi  65,88 15,60 1,57 9,97 1,92 0,41 

2. 
Bio-slurry 

Sapi 68,59 17,87 1,47 9,09 0,52 0,38 

1.  

Kompos 

Bio-slurry 

Sapi  
54,50 14,43 1,60 10,20 1,19 0,27 

                                                                                        Sumber : Biogas Rumah (2015) 

 

Tabel 2. Kandungan Pupuk Kandang Kotoran Sapi 

Kandungan Jumlah (%) 

N 0,24 

P 0,76 

K 0,82 

Ca 1,29 

Mg 0,48 

C/N 20-25 

Mn 52,80 

Fe 25,97 

Cu 56,00 

Zn 23,90 

                                          Sumber : Organikilo (2014) 

 

Bio-slurry bermanfaat bagi keremahan tanah, menjaga nutrisi tidak mudah 

tercuci atau hilang dengan kandungan asam humatnya di dalam bio-slurry yang berkisar 

dari 10 – 20% (Anonymous, 2009 dalam Agus, 2013). Kajian yang sama dilakukan oleh 
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Profesor Satyawati Sharma (2012) dalam Agus (2013)  dimana kandungan asam humat 

di dalam bio-slurry berkisar 8,81 – 21,61%. 

Disamping cukup tingginya kandungan asam humat yang dimiliki, Agus (2013) 

bio-slurry memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan kotoran hewan atau 

pupuk kandang biasa, diantaranya : bermanfaat menyuburkan tanah pertanian dengan 

kemampuannnya menetralkan tanah yang asam dengan baik, menambah kadar humus 

untuk kesuburan tanah sebanyak 10-12% sehingga tanah lebih bernutrisi dan mampu 

menyimpan air, mendukung aktivitas perkembangan cacing dan mikroba tanah yang 

bermanfaat bagi tanaman. Kandungan nutrisi bio-slurry terutama nitrogen (N) lebih 

baik jika dibandingkan dengan pupuk kandang/kompos atau kotoran segar. Kandungan 

nitrogen dalam bio-slurry lebih banyak dan lebih mudah diserap oleh tanaman.  

Disamping itu, bakteri yang terkandung dalam bio-slurry bersifat bebas bakteri 

pembawa penyakit bagi tanaman. Adanya proses fermentasi Kohe didalam reaktor 

biogas mampu membunuh organisme yang menyebabkan penyakit tanaman dan bersifat 

berlawanan dengan kohe segar (pupuk kandang) 

Agus (2013) menyatakan bahwa bio-slurry yang digunakan dengan benar 

mampu memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produksi tanaman rata-rata 

sebesar 10-30% lebih tunggu dibandingkan dengan pupuk kandang biasa. Berikut 

merupakan beberapa ciri fisik bio-slurry yang terfermentasi anaerob sempurna dan 

memiliki kualitas baik untuk digunakan sebagai pupuk  : 

1. Tidak berbau seperti kotoran segarnya 

2. Tidak atau sedikit mengeluarkan gelembung gas 

3. Berwarna lebih gelap bila dibandingkan kotoran segar 
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4. Tidak menarik lalat atau  serangga di udara terbuka 

 Bio-slurry sebagai pupuk organik telah banyak digunakan di areal pertanian di 

Indonesia untuk komoditi sayur-sayuran daun dan buah (tomat, cabai, labu siam, timun, 

dll), umbi (seperti wortel, kentang, dll), pohon buah-buahan (buah naga, mangga, 

kelengkeng, jeruk, pepaya, pisang, dll), tanaman pangan (padi, jagung, singkong, dll), 

dan tanaman lain (kopi, coklat, dan kelapa). Sementara penelitian di luar negri 

memperlihatkan pemakaian bio-slurry pada padi, gandum, dan jagung dapat 

meningkatkan produksi masing-masing sebesar 10%, 17%, dan 19%. Dengan 

pemakaian bio-slurry, produksi meningkat sebesar 21% pada kembang kol, 19% pada 

tomat, dan 70% pada buncis. 

 Berbagai hasil penelitian, menunjukan bahwa pengunaan limbah bio-slurry 

dapat meningkatkan produksi tanaman Caisim, seperti diantaranya penelitian Risnawaty 

(2015) dengan hasil perlakuan terbaik yaitu perlakuan bio-slurry 20 ton/hektar dengan 

tinggi tanaman Caisim 44,00, indeks luas daun Caisim 2,556, jumlah daun Caisim 

20,40, dan berat basah Caisim 799,80 gram. Selanjutnya penelitian Uum (2015) 

memberikan hasil bahwa pemupukan dasar pupuk kandang sebanyak 10 ton/hektar 

menghasilkan Caisim sebanyak 1-2 ton.  Tingginya produksi pupuk  bio-slurry dan 

kotoran sapi pada hasil penelitian tersebut, maka pada penelitian ini penulis akan 

meneliti bagaimana pengaruh pemberian pupuk bio-slurry sebagai pengganti pupuk 

dasar dengan berbagai dosis terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman Caisim. 
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B. Tanaman Caisim 

Caisim (Brassica juncea L.) merupakan tanaman semusim, berbatang pendek 

hingga hampir tidak terlihat. Daun Caisim berbentuk bulat panjang serta berbulu halus 

dan tajam, urat daun utama lebar dan berwarna putih. Daun Caisim ketika masak 

bersifat lunak, sedangkan yang mentah rasanya agak pedas. Pola pertumbuhan daun 

mirip tanaman kubis, daun yang muncul terlebih dahulu menutup daun yang tumbuh 

kemudian hingga membentuk krop bulat panjang yang berwarna putih. Susunan dan 

warna bunga seperti kubis (Hendro Sunarjono, 2004). 

Pada dasarnya tanaman Caisim dapat tumbuh dan beradaptasi pada hampir 

semua jenis tanah, baik pada tanah mineral yang bertekstur ringan sampai pada tanah-

tanah bertekstur liat berat dan juga pada tanah organic seperti gambut.Kemasaman (pH) 

tanah yang optimum 5-6,5. Sedangkan suhu optimum yang dianjurkan adalah 15-20
0
C 

(Uum Sumpena, 2014). 

Di Indonesia dikenal tiga jenis sawi yaitu: sawi putih atau sawi jabung, sawi 

hijau dan sawi huma. Sawi putih (B. Juncea L. Var. Rugosa Roxb. &Prain) memiliki 

batang pendek, tegap, dan daun lebar berwarna hijau tua,tangkai daun panjang dan 

bersayap melengkung ke bawah. Sawi hijau,memiliki ciri-ciri batang pendek, daun 

berwarna hijau keputih-putihan, serta rasanya agak pahit, sedangkan sawi huma 

memiliki ciri batang kecil-panjang dan langsing, daun panjang-sempit berwarna hijau 

keputih-putihan, serta tangkai daun panjang dan bersayap (Rukmana, 1994).  

Varietas Caisim yang digunakan yaitu Tosakan. Pertumbuhan tanaman tegak, 

produktif, dan tidak cepat berbunga. Bentuk daun oval, agak bulat, tebal dan agak 

berserat. Warna daun hijau, sedangkan tangkai daun hijau muda. Tanaman bisa dipanen 
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pada umur 30 - 35 HST, dengan potensi produksi 20 - 25 ton per hektar. 

(http://repository.usu.ac. id/bitstream/ 123456789/42463/ 5/Chapter%20I.pdf. Diakses 

November 2015). 

C. Hipotesis 

Perlakuan 12,5 ton bahan bio-slurry per hektar dapat menggantikan penggunaan 

10 ton pupuk kandang/hektar.  

 


