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Abstrak 

 Penggunaan pupuk organik dewasa ini kembali mendapat tempat dalam sistem 
pertanaman di Indonesia, mengingat banyaknya keuntungan dibandingkan pupuk buatan. 
Salah satu alternatif pupuk organik adalah sari kering limbah (SKL) yang ditawarkan 
sebagai bahan pupuk. SKL berpotensi sebagai bahan pupuk karena kandungan bahan 
organiknya tinggi dan komposisi haranya cukup. Akan tetapi penggunaan SKL tersebut 
dibatasi oleh kandungan logam berat, senyawa organik meracun dan jasad (mikrobia) 
patogen di dalamnya.  

Penelitian ini berusaha mengungkap pengaruh SKL dari limbah industri pabrik 
kulit sebagai penyedia hara dan pengaruh logam berat di dalamnya atas populasi mikrobia 
dan susunannya pada berbagai jenis tanah. Tiga jenis tanah digunakan yaitu Ultisol, Alfisol 
dan Vertisol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKL limbah pabrik kulit meningkatkan pH 
tanah, kandungan N total, kandungan bahan organik dan menghadirkan ion logam berat Cr 
dalam tanah. SKL meningkatkan populasi mikrobia tanah, kecuali jamur. Belum dapat 
diketahui patogenitas jasad-jasad renik tersebut. 
 
 
PENDAHULUAN 

Penggunaan bahan organik dalam sistem pengelolaan menjanjikan banyak kebaikan 

(Sanchez, 1976 ; Hesse, 1984). Macam bahan organik yang telah umum digunakan antara 

lain adalah pupuk kandang, sisa tanaman, faeces manusia, sampah perkotaan dan Sari 

Kering Limbah (Hesse, 1984).  

Sari Kering Limbah (SKL) merupakan keluaran padat dari perangkat pengolahan 

air limbah (Waste water treatment) industri dan kota. SKL berpotensi sebagai bahan pupuk 

atau pembenah tanah karena kandungan bahan organiknya dan komposisi haranya (Vlamis 

et al., 1978), bahkan SKL lebih baik dibandingkan kompos sampah (Chou & Wong, 1987), 

karena lebih mudah didekomposisikan. Pemanfaatan SKL sebagai bahan pupuk dan 
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pembenah tanah merupakan jalan keluar terbaik dalam masalah pembuangan keluaran 

(output) dari perangkat pengolahan air limbah. Akan tetapi pemanfaatan SKL tersebut 

dibatasi oleh hadirnya logam berat, senyawa organik meracun dan jasad patogen di 

dalamnya (Soedarsono, 1978 ; Kurihara, 1984).  

Penelitian ini berusaha mengungkap pengaruh SKL dari dua sisi yaitu sebagai 

penyedia hara dan pengaruh ion logam berat didalamnya atas populasi mikrobia serta 

susunannya pada berbagai jenis tanah, sehingga dapat diketahui variasi jenis tanah atas 

ketahanan mikrobia terhadap kandungan logam berat dalam SKL.  

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Sari Kering Limbah merupakan hasil samping dari perangkat atau sisitem pengolah 

limbah industri secara biologi dan merupakan lumpur yang diaktifkan dengan 

menggunakan jasad renik, baik pada keadaan aerob maupun anaerob. SKL cair terdiri atas 

bahan padat (bahan organik dan anorganik) yang mengandung beberapa logam berat antara 

lain Pb, Zn, Cu, Ni, Fe, Cd, Cr, dan Mg. Susunan SKL tersebut tergantung asal limbah dan 

cara pengolahan limbahnya (Sommers, 1977). 

SKL merupakan hasil dari proses activated slude. Pada proses ini bahan organik 

limbah didekomposisi oleh jasad renik, sehingga menghasilkan flokulasi biomassa.Selain 

karbondioksida, air, amonia, lignin dan sejumlah besar energi, dekomposisi menghasilkan 

logam-logam dari bahan yang semula terikat pada bahan organik. Logam-logam yang 

terbebas dari bahan organik ini dapat “terikat” kembali pada biomassa jasad renik secara 

metabolik maupun nonmetabolik. Dengan aerasi yang baik, kecepatan dekomposisi dapat 

bertambah sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan jasad renik juga 

meningkat. Meningkatnya pertumbuhan jasad renik dapat mengakibatkan bertambahnya 

biomassa jasad, sehingga logam berat yang terikat juga bertambah (Benefield & Randall, 

1980; Forster & Wase, 1987), tetapi proses ini tidak dapat menjamin bersihnya limbah-

limbah tersebut dari ion-ion logam berat dan bahan lain yang bersifat toksik bagi 

lingkungan kehidupan (Forster & Wase, 1987). 

Penggunaan SKL sebagai sumber hara dilaporkan memiliki dampak yang 

merugikan yaitu meningkatkan pelonggokan beberapa jenis logam berat di dalam tanah. 

Logam-logam berat yang terlonggok di dalam tanah dapat ikut terserap oleh akar, yang 

selanjutnya dapat teragihkan dalam jaringan akar, batang, daun dan buah atau biji tanaman, 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 3

seperti Cd, Cr dan Hg yang dapat masuk ke dalam rantai pangan, sehingga dapat meracuni 

manusia atau hewan yang mengkonsumsinya. 

Kelincahan ion logam berat dalam tanah sangat penting, terutama berkaitan dengan 

upaya penekanan bahannya terhadap tanah dan tanaman. Ketersediaan logam berat dalam 

tanah dan serapannya oleh tanaman tidak hanya tergantung pada kandungan totalnya di 

dalam tanah, tetapi juga oleh saling tindak  faktor tanah dan tanaman, seperti pH tanah, 

kadar bahan organik dan jenis tanamannya (Wallace et al., 1974). Kandungan unsur hara 

mikro (logam berat) yang terlalu tinggi dapat membahayakan lingkungan kehidupan. Batas 

kadar unsur hara dalam SKL yang berbahaya secara potensial disajikan dalam Tabel 1: 

 
Tabel 1. Kadar Unsur Mikro di dalam SKL yang Secara Potensial Berbahaya (mg. Kg – 1 

Atas Dasar Berat Kering) 
 

Unsur Rerata Kisaran 
Cadmium (Cd) 
Tembaga (Cu) 
Chromium (Cr) 
Air raksa (Hg) 
Nikel (Ni) 
Timbal (Pb) 
Seng (Zn) 

< 15 
    < 1000 
    < 1000 

 < 10 
   < 200 

     < 1000 
      < 2000 

0,6 – 3400 
250 – 17000 
50 – 30000 
< 1 – 100 
20 – 8000 

100- 10000 
500 – 50000 

 
 
 SKL yang boleh digunakan untuk pertanaman adalah yang sudah tidak 

mengandung senyawa organik meracun ataupun jasad patogen (Verloo, 1990). Selain itu 

juga diperhatikan kandungan unsur logam beratnya, terutama Cd, Zn, Cu, Pb dan Ni. 

Unsur ini juga diberikan ke dalam tanah dalam jumlah yang berlebihan, sehingga dapat 

menurunkan hasil tanaman ataupun mutunya. 

 
BAHAN DAN METODE 

 Sari kering limbah diambil dari limbah pabrik kulit di Yogyakarta. Tiga jenis tanah 

digunakan dalam penelitian ini masing-masing tanah Ultisol dari Bogor, tanah Alfisol dari 

Karanganyar dan tanah Vertisol dari Sragen. 

 Tiga macam perlakuan dilakukan terhadap semua jenis tanah. Perlakuan pertama 

dipupuk SKL dengan takaran 20 ton ha-1 sekaligus (satu kali aplikasi), perlakuan kedua 

dipupuk SKL dengan takaran 20 ton ha-1 dibagi dua kali pemberian dengan selang waktu 2 

bulan, perlakuan ketiga dipupuk SKL dengan takaran 20 ton ha-1 dibagi empat kali 
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pemberian dengan selang waktu 1 bulan. Pengamatan dilakukan setelah selesai inkubasi 

untuk melihat perubahan populasi jasad renik dan dominasi jenis. Analisis tanah meliputi 

kadar bahan organik, pH H2O, N total (Walkley & Black cit.Prawirowardoyo et al.,  1987), 

penetapan kadar Cr total dengan AAS, destruksi denagn HNO3 dan HCLO4 (Hesse, 1971). 

Analisis sari kering limbah menliputi kandungan N total, P total, kadar bahan organik 

(Roesmarkam, 1982), kadar Cr total dengan metode destruksi basah dan pembacaan 

dengan AAS (Cottenie et al., 1979). Analisis biologi meliputi jumlah dan macam mikrobia. 

Macam mikrobia meliputi jumlah aktinomicetes, jumah bakteri, jumlah jamur dan total 

mikrobia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sifat-sifat fisik dan kimia tanah yang digunakan sebagai berikut : 
 

Tabel 2. Analisis Sifat Fisik dan Kimia Tanah yang Digunakan dalam Penelitian 
 

Jenis Tanah Sifat Tanah 
Latosol Mediteran Vertisol 

Tekstur tanah 
Kapasitas lapangan 
Bahan Organik 
KPK [cmol(+) kg-1] 
N total 
P tersedia 
pH H2O 
pH KCl 

Lempungan 
35.20% 
0,89% 
25,02 
0,07% 

9,10 ppm 
5,68 
4,72 

Lempungan 
36,74 % 
1,19 % 
23,89 

0,12 % 
31,11 ppm 

6,0 
4,9 

Lempungan 
40,32 % 
1,68 % 
65,59 

0,29 % 
20,21 ppm 

7,05 
5,6 

 Analisis Sari kering limbah pabrik kulit menunjukkan kapasitas pertukaran kation 

(KPK) 51,23 cmol (+) kg-1, bahan organik 69,73 %, N total 4,36 % C/N 9,27 % pH H2O. 

Terlihat bahwa nisbah C/N limbah tersebut di atas 9,27 yang berarti di bawah 25. Pada 

nilai C/N kurang 25 dikatakan proses dekomposisi berjalan lebih cepat daripada 

imobilisasi. Jadi SKL lebih baik untuk dipakai sebagai bahan pembenah tanah ataupun 

pupuk organik serta dapat diberikan langsung ke dalam tanah tanpa perlu pengomposan. 

Analisis kimia tanah sesudah perlakuan pemberian pupuk SKL adalah sebagai 

berikut (data disajikan dalam Tabel 2) : 

 
A. pH Tanah 

Data dan analisis statistik menunjukkan bahwa ada beda nyata, baik antar perlakuan 

maupun antar jenis tanah. Tanah Ultisol yang mempunyai pH rendah (masam) dengan 
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pemupukan SKL dapat meningkat menjadi di atas tujuh (4,6 menjadi 7,5). Dengan 

kenyataaan ini dari segi perbaikan pH pupuk SKL dari limbah pabrik kulit berpotensi 

untuk meningkatkan pH tanah masam. Demikian juga untuk tanah Vertisol dan Alfisol 

yang menunjukkan peningkatan pH meskipun tidak setinggi peningkatan yang ditunjukkan 

oleh tanah Ultisol 

 

B. Kadar Cr 

Hasil analisis kandungan Cr tanah sebelum inkubasi dan setelah inkubasi 

menunjukkan ada beda nyata antara waktu pemberian pupuk SKL, tetapi ada beda nyata 

antar jenis tanah. Ada peningkatan kandungan Cr dalam larutan tanah dari tidak ada sama 

sekali menjadi sekitar 0,2-5 ppm. Peningkatan kandungan Cr terbesar terjadi pada tanah 

Ultisol. Ini berhubungan dengan kandungan bahan organik Ultisol yang rendah sekali. 

Seperti logam berat lainnya, Cr dapat berikatan dengan bahan organik membentuk khelat 

yang bersifat mobil dan tidak tersedia bagi tanaman. Dengan demikian penambahan pupuk 

SKL bersama bahan organik berpeluang mengurangi keracunan logam berat. Pemberian 

SKL sekaligus meningkatkan kandungan Cr tanah lebih besar dari perlakuan pemupukan 

dengan selang waktu. Lamanya waktu inkubasi memberi kesempatan Cr termineralisasi 

dari kompleks ikatan logam-senyawa organik sehingga dapat lepas dan menjadi tersedia 

bagi tanaman. 

 
C. Kadar Bahan Organik 

 Terjadi peningkatan kandungan bahan organik tanah pada semua jenis tanah dan 

semua perlakuan. Ada beda nyata baik antar jenis tanah maupun antar waktu pemupukan 

pada jenjang murad 1%. Pemberian pupuk sekaligus menunjukkan nilai kandungan bahan 

organik yang paling rendah dibandingkan perlakuan lainnya. Lamanya waktu inkubasi 

memberi peluang bahan organik untuk termineralisasi. Tanah Vertisol menunjukkan 

kandungan bahan organik yang banyak karena memang bahan aslinya sendiri mengandung 

cukup banyak bahan organik. 

 
D. Kadar N Total Tanah 

 Kandungan N total tanah menunjukkan ada beda nyata, baik antar jenis tanah 

maupun antar waktu pemberian pupuk SKL. Pemberian pupuk SKL sekaligus 

meningkatkan kandungan N total tanah paling banyak di antara jenis pemberian lainnya. 
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Tabel 3. Analisis Tanah Sesudah Perlakuan  

 
Jenis Tanah Macam 

Analisis Ultisol 
kontrol 

1 x 2 x 4 x Alfisol 
kontrol 

1 x 2 x 4 x Vertisol 
kontrol 

1x 2 x 4 x 

pH 
N total 
Bahan 
organik 
Cr tersedia 

4.60 
0.065 
0.420 

 
0.00 

7.00 
0.079 
0.93 

 
4.000 

7.55 
0.092 
1.100 

 
0.595 

7.45 
0.116 
1.215 

 
0.220 

6.60 
0.049 
1.665 

 
0.000 

6.65 
0.053 
1.705 

 
3.300 

6.75 
0.093 
1.805 

 
1.460 

6.60 
0.186 
1.935 

 
0.230 

6.87 
0.120 
1.310 

 
0.000 

7.73 
0.206 
1.395 

 
3.075 

7.66 
0.390 
1.530 

 
2.180 

 

7.72 
0.90 

1.740 
 

0.177 

 
 
E. Analisis Biologi 

 Analisis populasi dan jenis mikrobia yang terdapat dalam tanah Vertisol 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah total mikrobia. Beberapa mikrobia dalam tanah 

cukup tahan hidup dalam lingkungan tanah yang mengandung logam berat Cr, bahkan 

dapat berkembang biak dengan baik. Untuk tanah Ultisol jenis mikrobia yang adaptif pada 

kondisi lingkungan tersebut adalah jenis bakteri dan aktinomisetes, sedangkan jamur 

kurang tahan, yang ditunjukkkan dengan penurunan jumlah populasi jamur pada semua 

perlakuan. Tanah Alfisol juga memperlihatkan peningkatan jumlah populasi mikrobia 

total. Bedanya dengan dua jenis tanah sebelumnya adalah bahwa semua jenis mikrobia 

tahan hidup di lingkungan tanah yang mengandung logam berat Cr, meskipun untuk jamur 

peningkatan jumlah populasi tidak sebanyak jenis mikrobia lainnya.   

 

Tabel 4. Populasi dan jenis Mikrobia yang ada sesudah perlakuan 

. 
Tanah Total mikrobia Bakteri Aktinomisetes Jamur 

1.Tanah Vertisol 
     a.     Kontrol 
     b.     1 x 
     c.     2 x  
     d.     4 x 
 1. Tanah Ultisol 
      a.    Kontrol 
      b.    1 x 
      c.    2 x 
      d.    4 x 

 1. Tanah Alfisol    
a. Kontrol 
b. 1 x 
c. 2 x 
d. 4 x 

     

 
3,57 x 106 

5,80 x 106 
3,46 x 106 
5,05 x 106 

 
9,32 x 106 
1,54 x 107 
2,12 x 107 
3,00 x 107 

 
 

2,32 x 106 
5,59 x 106 
4,14 x 107 
8,56 x 106 

 
1,55 x 106 
2,14 x 106 
1,80 x 106 
2,02 x 106 

 
6,25 x 106 
1,39 x 107 
1,84 x 107 
1,79 x 107 

 
 

1,55 x 106 
3,89 x 106 
1,35 x 107 
5,95 x 106 

 
2,12 x 106 
3,34 x 106 
1,52 x 106 
1,73 x 106 

 
2,25 x 106 
1,31 x 107 
9,52 x 106 
1,15 x 107 

 
 

8,73 x 105 
1,54 x 106 
5,14 x 106 
2,79 x 106 

 

 

 
7,24 x 106 
3,28 x 106 
1,52 x 106 
1,28 x 106 

 
3,28 x 103 
4,55 x 104 
1,04 x 105 
6,39 x 104 

 
 

5,52 x 103 
5,46 x 104 
1,52 x 106 
4,13 x 104 
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Meningkatnya jumlah bakteri yang tahan logam berat pada tanah yang tercemar 

dapat karena terdesaknya kehidupan organisme yang peka logam berat oleh mikrobia yang 

tahan logam berat. Disamping itu juga dapat disebabkan kemampuan adaptasi populasi 

jasad atau akibat transfer plasmid bakteri. Proses perubahan populasi ini akan terjadi secara 

bertahap tergantung pada tingkat pencemaran ( Doelman, 1986 ).  

 
E. Peran jenis tanah atas populasi mikrobia 

  Tanah berpengaruh terhadap populasi dan jenis mikrobia yang hidup setelah 

perlakuan dengan pupuk SKL limbah industri kulit. Tanah Ultisol dan Alfisol dengan 

kandungan bahan organik rendah memperlihatkan peningkatan jumlah populasi mikrobia 

yang tinggi. Pemacuan aktivitas mikrobia ini diakibatkan oleh banyaknya sumber energi 

dari SKL sebagai bahan organik. Di tanah Alfisol, jamur menunjukkan adaptasi yang 

cukup tinggi karena kelembaban yang selalu terjaga tetap tinggi, sedangkan pada dua tanah 

lainnya (Vertisol dan Ultisol), SKL sebagai bahan pupuk organik memperbaiki struktur 

tanah dengan cara porositas tanah sehingga kurang baik bagi pertumbuhan jamur. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 
 

  Sari kering limbah dari industri pabrik kulit berpengaruh meningkatkan pH tanah, 

kadar bahan organik dan kandungan N total tanah Ultisol, Alfisol dan Vertisol. SKL yang 

mengandung logam berat Cr berpengaruh meningkatkan populasi mikrobia tanah dan 

berpengaruh menghadirkan unsur Cr dalam tanah. SKL tidak membatasi pertumbuhan 

mikrobia tanah, bahkan cenderung meningkatkan jumlahnya kecuali untuk jenis jamur. 

Jenis mikrobia yang adaptif pada kondisi lingkungan yang mengandung logam berat Cr 

adalah jenis bakteri > aktinomisetes > jamur menurut ukuran ketahanannya. Jenis tanah 

berpengaruh terhadap populasi dan jenis mikrobia tanah. 

 
B. Saran 
 

  Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengungkapkan patogenitas jenis-

jenis mikrobia yang ada dalam tanah tersebut di atas, sehingga dapat diketahui yang 

berbahaya terhadap lingkungan. Lebih lanjut dapat diungkap apakah SKL layak sebagai 

bahan pupuk bagi tanaman, terutama tanaman pangan. 
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