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Abstrak 

 Banyuwangi merupakan  salah satu kabupaten yang  mempunyai potensi 
perikanan  laut yang  cukup tinggi. Muncar  adalah  kecamatan yang  mempunyai 
potensi perikanan laut yang terbesar.  Diantara  industri perikanan yang  ada  di 
Muncar, tidak semuanya  mempunyai sistem pengolahan limbah yang  memadai 
yang  akibatnya  akan mencemari lingkungan sekitar. Limbah cair 
perikananmengandung unsur hara N, P, dan K serta mineral-mineral yang lain 
dalam jumlah yang  cukup tinggi. Unsur-unsur ini  sangat diperlukan untuk 
pertumbuhan tanaman, salah satunya adalah sawi Pakcoy (Brassica chinensis).  
Tujuan dari penelitian ini  adalah mengurangi pencemaran limbah cair industri 
perikanan dengan memanfaatkan limbah sebagai pupuk organik cair, untuk 
mengetahui kandungan unsur hara  hasil  boiremediasi limbah cair industri 
perikanan, dan untuk mengetahui pengaruh  pupuk organik limbah cair industri 
perikanan perikanan terhadap pertumbuhan sawi Pakcoy. Penelitian dilaksanakan 
di  lahan percobaan Fakultas Pertanian UNTAG Banyuwangi, Kelurahan  
Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, pada  bulan  Juni –  
September  2013.  Bahan yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah  limbah 
industri perikanan, efektif mikroorganisme  (EM4), tetes tebu, benih  sayuran 
pakcoy. Sedangkan  alat yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah ember  
berukuran 50L  untuk membuat pupuk cair  beserta penutupnya, pengaduk, botol  
sampel, cangkul.  Karakterisasi kandungan  fisiko kimia limbah cair industri 
perikanan  dilakukan secara  deskriptif kuantitatif dan optimasi limbah cair industri 
perikanan dengan teknik bioremidiasi.  Uji pemanfaatan bioremidian  
menggunakan  rancangan  acak lengkap satu variabel bebas, yaitu  perbedaan 
jenis bioremidian limbah cair  (pemindangan (A), cold storage (B), pengalengan 
ikan (C), penepungan ikan (D) dan saluran sanitasi (E)) terhadap  pertumbuhan 
dan produksi  tanaman. Sebagai pembanding  digunakan kontrol positif  dengan 
pemberian pupuk cair komersial (F) dan kontrol negative tanpa pupuk (G). Masing-
masing perlakuan diulang tiga kali. Hasil  penelitian menunjukkan bioremidian 
limbah industri pengolahan hasil perikanan dapat meningkatkan pertumbuhan dan 
produksi tanaman Pakcoy. Limbah  yang  dapat meningkatkan  pertumbuhan  dan 
produksi Pakcoy  tertinggi berasal dari industri pengolahan tepung ikan.   
 
Kata kunci:  banyuwangi, muncar, limbah cair  perikanan, pupuk organik cair, 
pakcoy 
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PENDAHULUAN 
 Banyuwangi merupakan salah 
satu kabupaten yang mempunyai 
potensi perikanan laut yang cukup 
tinggi. Terdapat beberapa kecamatan 
yang mempunyai potensi perikanan 
laut yaitu Wongsorejo, Kalipuro, 
Banyuwangi, Rogojampi, Muncar, 
Tegaldlimo, Purwoharjo, Siliragung, 
dan Pesanggaran. Diantara beberapa 
kecamatan tersebut, Muncar 
merupakan kecamatan yang 
mempunyai potensi perikanan laut 
yang terbesar. Besarnya potensi 
perikanan yang ada diikuti dengan 
berkembangnya industri pengolahan 
hasil perikanan. Berbagai industri 
pengolahan hasil perikanan baik skala 
besar, kecil maupun skala rumah 
tangga telah berkembang dan menjadi 
kekhasan bagi daerah ini, seperti 
industri pengalengan ikan, tepung ikan, 
cold storage, minyak ikan, 
pemindangan ikan, dan industri 
pengolahan ikan lainnya. Sampai 
dengan tahun 2007, di Muncar terdapat 
67 industri pengolahan ikan skala 
besar dan 40 industri pengolahan ikan 
skala kecil/rumah tangga (Setiyono dan 
Yudo, 2008).   
Berkembangnya industri pengolahan 
hasil perikanan membawa dampak 
positif, yaitu sebagai penghasil devisa, 
memberikan nilai tambah, dan 
penyerapan tenaga kerja sehingga 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat. Sedangkan 
dampak negatif yang ditimbulkan 
adalah timbulnya pencemaran 
lingkungan akibat buangan limbah 
industri.  Limbah yang dihasilkan 
industri pengolahan hasil perikanan 
dikategorikan menjadi limbah cair dan 
limbah padat. Potensi limbah cair relatif 
lebih banyak karena dalam melakukan 
produksinya industri perikanan 

menggunakan air. Jennie dan Rahayu 
(1993) menyatakan bahwa industri 
perikanan menggunakan air dalam 
jumlah besar selama 
pengoperasiannya. Potensi jumlah 
limbah cair di Muncar mencapai 14.266 
m3/hari (Setiyono dan Yudo, 2008). 
Karakteristik limbah cair berbeda-beda 
tergantung pada bahan baku dan 
teknologi yang digunakan dalam 
proses produksi. Perbedaan jenis 
industri pengolahan hasil perikanan 
menghasilkan karakteristik limbah cair 
yang berbeda.   Limbah cair industri 
perikanan mengandung bahan organik 
yang cukup tinggi. Protein merupakan 
sumber nitrogen organik yang sangat 
dibutuhkan oleh manusia, hewan 
maupun tanaman. Oleh karena itu 
limbah cair industri perikanan memiliki 
potensi sebagai sumber nutrien organik 
yang dapat dimanfaatkan sebagai 
alternatif pupuk cair organik bagi 
tanaman.  Pemanfaatan limbah cair 
tersebut diharapkan tidak hanya 
menyelesaikan masalah kelangkaan 
pupuk yang semakin tinggi harganya, 
namun juga dapat mengurangi 
masalah pengelolaan limbah yang 
berkepanjangan di wilayah Muncar.   
Menurut Anas, et al. (2005), limbah cair 
perikanan mengandung unsur hara N, 
P, dan K serta mineral-mineral lain 
dalam jumlah yang cukup tinggi. Unsur-
unsur ini sangat diperlukan untuk 
pertumbuhan tanaman. Salah satu 
jenis tanaman yang dapat digunakan 
sebagai indikator untuk melihat respon 
tanaman terhadap unsur hara adalah 
sawi pakcoy (Brassica ehinensis). Di 
Indonesia, pengembangan budidaya 
sawi dari tahun ketahun semakin pesat, 
karena permintaan pasar akan 
komoditas sawi terutama sawi Pak Coy 
semakin meningkat. Pengembangan 
budidaya sawi Pak Coy mempunyai 
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prospek yang bagus untuk mendukung 
upaya peningkatan pendapatan petani 
dan peningkatan gizi masyarakat. 
Tanaman ini bisa tumbuh dan 
berkembang dengan baik pada tanah 
yang lempung sampai lempung 
berpasir, gembur, dan mengandung 
bahan organik, sehingga mudah 
menyerap air dan kedalaman tanah 
cukup dalam (Haryanto, dkk, 2003). 
Pemanfaatan limbah cair dari beberapa 
jenis industri perikanan yang kaya 
bahan organik diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan unsur hara yang 
dibutuhkan untuk pertumbuhannya. 
Berdasarkan latar belakang yang ada, 
dapat diambil rumusan masalah 
sebagai berikut :  1. Bagaimana 
karakteristik limbah cair beberapa jenis 
industri perikanan yang ada di Muncar? 
2. Bagaimana pengaruh aktivitas 
bioremidiasi terhadap karakteristik 
limbah cair beberapa jenis industri 
perikanan yang ada di Muncar? 3. 
Apakah hasil bioremediasi limbah cair 
beberapa jenis industri perikanan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
sawi pakcoy?  4. Apakah hasil 
bioremediasi limbah cair beberapa 
jenis industri perikanan dapat dijadikan 
alternatif sumber pupuk organik bagi 
tanaman?    
Tujuan Penelitian Tujuan umum 
penelitian ini adalah menemukan 
kandidat sumber hara organik yang 
dapat dijadikan sebagai alternatif 
pupuk organik bagi tanaman yang 
berasal dari limbah industri perikanan, 
sedangkan tujuan khusus dalam 
penelitian ini adalah: 1. Mengetahui 
karakteristik limbah cair beberapa jenis 
industri perikanan yang ada di Muncar. 
2. Mengetahui pengaruh aktivitas 
bioremidiasi terhadap karakteristik 
limbah cair beberapa jenis industri 
perikanan yang ada di Muncar 3. 

Mengetahui pengaruh hasil 
bioremediasi limbah cair beberapa 
jenis industri perikanan terhadap 
pertumbuhan sawi pakcoy 4. 
Mengetahui potensi limbah cair 
beberapa jenis industri perikanan 
sebagai kandidat alternatif pupuk 
organik bagi tanaman.    
Manfaat dari penelitian ini adalah:  a. 
Bagi akademisi dan perguruan tinggi, 
penelitian ini bermanfaat memberikan 
tambahan ilmu pengetahuan dan 
bahan ajar tentang karakteristik dan 
potensi limbah industri perikanan hasil 
bioremidiasi terhadap pertumbuhan 
dan produksi tanaman. b. Bagi 
masyarakat, penelitian ini bermanfaat 
memberikan informasi tentang 
pemanfaatan limbah industri perikanan 
sebagai alternatif sumber pupuk 
organik untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan produksi tanaman. c. 
Bagi pemerintah, penelitian ini 
bermanfaat memberikan metode untuk 
mengurangi masalah pencemaran 
akibat limbah industri perikanan yang 
berpotensi meningkatkan nilai tambah 
sebagai kandidat pupuk organik 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian dilaksanakan di 
lahan percobaan Fakultas Pertanian 
UNTAG Banyuwangi, Kelurahan 
Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, 
Kabupaten Banyuwangi, dan di 
laboratorium kimia tanah fakultas 
Pertanian Universitas Brawijaya 
Malang, pada bulan Juni – September 
2013.   Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah limbah cair industri 
perikanan yang berasal dari industri 
pemindangan, cold storage, 
pengalengan ikan, penepungan ikan 
dan saluran sanitasi, EM4, tetes tebu, 
benih sayuran pakcoy. Sedangkan alat 
yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah jurigen plastik ukuran 10L, botol 
gelap, ember berukuran 50L untuk 
proses fermentasi beserta penutupnya, 
pengaduk, botol sampel, cangkul, 
mistar, pH meter, termometer, dll. 
Metode Penelitian Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai 
berikut: - Tahap pertama adalah 
karakterisasi kandungan fisiko kimia 
limbah cair industri perikanan dari jenis 
pengolahan yang berbeda. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif untuk mengetahui karakter 
fisiko kimia limbah cair industri 
perikanan dari lima macam jenis 
industri pengolahan ikan yaitu industri 
pemindangan, cold storage, 
pengalengan ikan, penepungan ikan 
dan saluran sanitasi yang 
merepresentasikan akumulasi limbah 
cair di Muncar.  - Tahap kedua adalah 
optimasi limbah cair industri perikanan 
dari jenis pengolahan yang berbeda 
dengan teknik bioremidiasi. Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif untuk mengetahui karakter 
fisiko kimia hasil bioremidiasi limbah 
cair industri perikanan dengan EM4. 
Lima jenis limbah cair tersebut adalah 
limbah cair industri perikanan dari lima 
macam jenis industri pengolahan ikan 
yaitu industri minyak ikan (A), pindang 
(B), penepungan ikan (C), cold storage 
(D) dan pengalengan ikan (E).  - Tahap 

ketiga adalah uji respon tanaman 
terhadap bioremidian limbah cair 
industri perikanan. Penelitian ini 
menggunakan rancangan acak lengkap 
satu variabel bebas, yaitu perbedaan 
jenis bioremidian limbah cair (minyak 
ikan (A), pindang (B), penepungan ikan 
(C), cold storage (D) dan pengalengan 
ikan (E)) terhadap pertumbuhan dan 
produksi tanaman. Sebagai kontrol 
positif digunakan pembanding dengan 
pemberian pupuk cair komersial (F) 
dan kontrol negatif tanpa pupuk (G). 
Masing-masing perlakuan diulang tiga 
kali. 
Parameter pengamatan dalam 
penelitian ini adalah : a. Parameter 
fisiko kimia limbah industri perikanan 
dan hasil bioremidian dengan indikator: 
suhu, pH, kekentalan, warna, bau, total 
nitrogen, total amonia, nitrat, nitrit, total 
posphat, C-organik, C/N rasio, dan 
unsur mikro lainnya b. Parameter 
pertumbuhan dan produksi tanaman 
dengan indikator: tinggi tanaman (cm),  
jumlah daun dan berat basah tanaman.  
Data yang diperoleh dari semua 
parameter pengamatan dianalisis 
menggunakan analisis ragam uji F, 
apabila terdapat perbedaan antar 
perlakuan maka dilanjutkan dengan uji 
BNT 5%.  
 

  
HASIL PENELITIAN 
Karakter Fisiko Kimia Limbah Industri Perikanan   
Limbah industri perikanan di 
kecamatan Muncar sangat bermacam-
macam. Namun demikian secara garis 
besar dapat dikelompokkan menjadi 
lima kelompok industri yaitu industri 
cold storage, pengalengan ikan, 
pembuatan tepung ikan, minyak ikan, 
pemindangan, dan pada saluran 
sanitasi. Berdasarkan hasil analisis 

terhadap kondisi fisiko kimia limbah 
industri perikanan tersebut 
menunjukkan bahwa derajat keasaman 
(pH) limbah industri perikanan berkisar 
antara 5,4 (minyak ikan) sampai 
dengan 7,5 (cold storage), dengan pH 
rata-rata 6,3. Sedangkan kandungan 
hara makro sebagaimana Tabel 3.1. 
Hasil pengamatan unsur hara mikro 
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menunjukkan adanya kandungan Fe 
dan Pb yang relatif tinggi pada limbah 
industri perikanan, yaitu 21,95 – 52,95 

kandungan Fe dan 7,0 – 12,25 
kandungan Pb. 

 
Tabel 3.1  Hasil pengamatan 
parameter kimia terhadap unsur 
hara makro limbah industri 
perikanan. 

 

 
Hasil Bioremidiasi Limbah Industri 
Perikanan Limbah industri perikanan 
sebelum dimanfaatkan sebagai sumber 
nutrisi bagi tanaman dilakukan 
bioremidiasi dengan menggunakan 
efektive microorganisme (EM4) dengan 
hasil sebagai berikut: - N/P rasio 
menurun dengan perlakuan 
bioremidiasi - Kandungan PO43+ , 
NO3, NO2, dan NH4 meningkat 
dengan adanya bioremidiasi - 
Kandungan Fe menurun dengan 
bioremidiasi  
 

Hasil Uji Respon Tanaman terhadap 
Bioremidian  
Pengujian hasil bioremidiasi limbah cair 
industri hasil perikanan dilakukan 
terhadap tanaman Pak Choy. 
Pemupukan dilakukan pada minggu 
pertama, kedua, dan ketiga setelah 
tanam pada sore hari setelah pukul 
15.00 WIB dengan cara menyiramkan 
ke atas tanaman. Respon tanaman 
yang diamati dalam penelitian ini 
adalah tinggi tanaman, jumlah daun 
dan berat basah tanaman. Tinggi 
tanaman dan jumlah daun diamati 
setiap minggu, sedangkan berat basah 
diamati pada akhir penelitian, yaitu 
pada minggu ketiga setelah tanam.   
 
Tinggi Tanaman  
Hasil analisis ragam terhadap tinggi 
tanaman menunjukkan perbedaan hasil 
bioremidian limbah industri perikanan 
berpengaruh nyata terhadap tinggi 
tanaman Pak Choy. Rerata perubahan 
tinggi tanaman Pak Choy selama 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 
dan Gambar 3.1. 
 

Tabel 3.2  Rerata tinggi tanaman Pak Choy masing-masing perlakuan selama 
penelitian

 
 
Keterangan: 1.  Perlakuan A; minyak 
ikan, B: pindang, C: tepung ikan, D: 

cold storage, E: pengalengan ikan, F: 
pupuk komersial, G: kontrol. 2. Notasi 
yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh yang berbeda 
nyata (P<0,05) 
 
Hasil analisis ragam pada minggu 
pertama setelah tanam (1 MST) terlihat 
bahwa pemberian bioremidian hasil 
industri perikanan yang berbeda tidak 
berpengaruh terhadap tinggi tanaman 
Pak Choy. Hal ini terjadi karena hasil 
pengamatan ini merupakan titik awal 



Pemanfaatan Hasil Bioremediasi Limbah Cair Perikanan Muncar Terhadap 
Produktifitas Pakcoy 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.14 No.40 April 2017 Page 48 

pengamatan sebelum pemberian 
pupuk hasil bioremidian, sehingga 
tanaman belum menunjukkan respon 
yang berbeda. Bebeda dengan hasil 
pengamatan pada minggu pertama, 
pada minggu kedua       (2 MST), ketiga 
(3 MST) dan keempat (4 MST) setelah 
tanam, pemberian pupuk hasil 
bioremidian industri hasil perikanan 
yang berbeda berpengaruh nyata 

terhadap tinggi tanaman Pak Choy 
dibandingkan kontrol tanpa pemberian 
pupuk. Tinggi tanaman Pak Choy 
mengalami peningkatan yang berbeda 
pada setiap perlakuan selama 
penelitian sebagaimana Gambar 3.1. 
Perubahan tinggi tanaman setiap 
minggu menunjukkan adanya 
pertumbuhan dari tanaman Pak Choy. 
 

   

 
Gambar 3.1  Pola pertumbuhan tanaman Pak Choy dengan pemberian pupuk 
bioremidian limbah hasil pengolahan industri perikanan yang berbeda selama 
penelitian. 
 
Pada minggu kedua setelah tanam  
atau satu minggu setelah pemberian 
pupuk hasil bioremidian limbah hasil 
pengolahan industri perikanan 
menunjukkan peningkatan yang cukup 
signifikan. Berdasarkan Gambar 3.1 
dapat dilihat bahwa pertumbuhan 
tertinggi diperoleh dengan pemberian 
bioremidian limbah industri minyak ikan 
yang melebihi pertumbuhan dengan 
pemberian pupuk cair komersial. Tinggi 
tanaman tertinggi diperoleh dengan 
pemberian bioremidian limbah industri 
minyak ikan, yaitu sebesar 18,13 cm 
pada 2 MST, 22,30 cm pada 3 MST 

dan 24,48 cm pada 4 MST (akhir 
penelitian). 
   
Jumlah Daun  
 
Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa perbedaan bioremidian limbah 
industri perikanan berpengaruh 
terhadap jumlah daun tanaman Pak 
Choy. Rerata perubahan jumlah daun 
tanaman Pak Choy selama penelitian 
dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 
Gambar 3.2. 
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Tabel 3.3  Rerata jumlah daun tanaman Pak Choy masing-masing perlakuan 
selama penelitian   

 
Keterangan: 1.  Perlakuan A; minyak ikan, B: pindang, C: tepung ikan, D: cold 
storage, E: pengalengan ikan, F: pupuk komersial, G: kontrol. 2. Notasi yang 
berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata 
(P<0,05) 
 
Penilaian Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa pemberian 
bioremidian hasil industri perikanan 
yang berbeda tidak berpengaruh 
terhadap jumlah daun tanaman Pak 
Choy pada minggu pertama setelah 
tanam (1 MST). Hal ini terjadi karena 
hasil pengamatan ini merupakan titik 
awal pengamatan sebelum pemberian 
pupuk hasil bioremidian, sehingga 
tanaman belum menunjukkan respon 
yang berbeda. Namun pada minggu 
berikutnya, pemberian bioremidian 
hasil industri perikanan yang berbeda 
berpengaruh terhadap jumlah daun 
pada 2MST, 3 MST dan 4 MST. Pada 
pengamatan 2 MST jumlah daun 
terbanyak diperoleh dengan pemberian 

hasil bioremidian industri minyak ikan, 
dan tidak berbeda dengan hasil industri 
pindang, tepung ikan dan pengalengan 
ikan, dibandingkan pemberian hasil 
industri cold storage, pupuk komersial 
maupun kontrol.  Pada minggu ketiga 
(3 MST) dan keempat (4 MST) jumlah 
daun terbanyak diperoleh dengan 
pemberian hasil bioremidian limbah 
industri pengalengan ikan, tepung ikan 
dan minyak ikan yang tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan pemberian 
pupuk komersial. Perbedaan jumlah 
daun antar perlakuan pada setiap 
pengamatan dapat dilihat pada 
Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2  Perbedaan jumlah daun tanaman Pak Choy dengan pemberian 
pupuk bioremidian limbah hasil pengolahan industri perikanan yang berbeda 
selama penelitian. 
 
Penilaian rerata skor afektif 
menunjukkan Berdasarkan gambar 
tersebut memperlihatkan bahwa 
pemberian bioremidian limbah minyak 
ikan sejak 2 MST sudah bertambah 
sampai pengamatan 4 MST. 
Sedangkan pada perlakuan lainnya 
baru meningkat secara nyata pada 3 
MST. Sampai dengan akhir penelitian 
jumlah daun terbanyak diperoleh 
dengan pemberian bioremidian limbah 
industri minyak ikan dan tepung ikan 
yang tidak berbeda nyata dibandingkan 
dengan pemberian pupuk cair 
komersial. Hal itu membuktikan bahwa 

bioremidian limbah industri minyak ikan 
dan tepung ikan dapat digunakan 
sebagai alternatif sumber unsur hara 
bagi pertumbuhan tanaman Pak Choy 
sebagaimana pupuk organik cair 
komersial. 
 
 Berat Basah  
Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa perbedaan pemberian 
bioremidian limbah hasil industri 
perikanan berpengaruh nyata terhadap 
berat basah tanaman Pak Choy pada 
akhir penelitian 
 

 
Tabel 3.4  Rerata berat basah tanaman Pak Choy masing-masing perlakuan 
pada akhir penelitian 
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Gambar 3.3  Perbedaan berat basah tanaman Pak Choy dengan pemberian pupuk 
bioremidian limbah hasil pengolahan industri perikanan yang berbeda pada akhir 
penelitian 
 
Hasil pengukuran terhadap berat basah 
tanaman Pak Choy pada akhir 
penelitian memperlihatkan bahwa 
rerata berat basah tanaman Pak Choy 
tertinggi diperoleh dengan pemberian 
bioremidian limbah industri tepung ikan 
yaitu 287,24 gr dan berbeda nyata 
dengan perlakuan kontrol maupun 
lainnya, termasuk dibandingkan 
pemberian pupuk organik cair 
komersial.    
 
Pembahasan  
Limbah cair industri perikanan hasil 
pengamatan memiliki kandungan C 
organik yang cukup tinggi. Tingginya 
kandungan C organik ini merupakan 
sumber energi yang potensial bagi 
mikroorganisme dalam penguraian 
bahan organik. Kandungan bahan 
organik pada limbah industri perikanan 
berkisar dari 2,5 – 7,4 %. Karbon 
organik merupakan salah satu unsur 
hara yang diperlukan tanaman dalam 
jumlah banyak dan berfungsi sebagai 
pembangun bahan organik.  
Kandungan nitrogen dalam air limbah 
umumnya terdapat dalam bentuk 
nitrogen organik dan anorganik. Bentuk 
utama nitrogen dalam limbah industri 
perikanan adalah protein. Senyawa 
tersebut terdapat dalam bentuk terlarut 
maupun tersuspensi.  Hasil 
pengamatan menunjukkan kandungan 
N-organik dari limbah industri 
perikanan relative rendah.   Hal itu 
dapat terjadi karena limbah yang 
diambil dari pabrik pengolahan hasil 
perikanan dimungkinkan telah 
dilakukan proses pengolahan limbah, 
sehingga kandungan C-organik dan N-
organiknya sudah menurun.  Proses 

bioremidiasi yang dilakukan terhadap 
limbah industri perikanan akan 
mengurangi kandungan nitrogen dalam 
limbah industri perikanan. Hal itu 
karena aktivitas mikroorganisme EM4 
yang diberikan dalam proses 
dekomposisi limbah industri perikanan. 
Aktivitas mikroorganisme selain 
merombak nitrogen tersebut juga 
menggunakannya untuk aktivitas 
metabolisme hidupnya 
(Notohadiprawiro, 1999).  
Hasil proses bioremidiasi 
meningkatkan kandungan nitrat, nitrit, 
phospat dan amonia dalam limbah 
industri perikanan. Unsur-unsur 
tersebut merupakan unsur yang 
dibutuhkan untuk pertumbuhan 
tanaman. Nitrit, nitrat dan phospat 
mudah diserap oleh akar tanaman, 
sehingga kandungannya pada hasil 
bioremidiasi limbah industri perikanan 
merupakan unsur yang siap digunakan 
oleh tanaman. Perlakuan aplikasi 
pupuk organik cair yang berasal dari 
bioremidiasi limbah industri perikanan 
yang berbeda berpengaruh terhadap 
parameter tinggi tanaman, jumlah daun 
dan berat basah tanaman Pak Choy. 
Limbah industri perikanan yang 
menghasilkan pertumbuhan tanaman 
Pak Choy tertinggi adalah yang berasal 
dari limbah industri pengolahan minyak 
ikan, yang mampu memacu 
pertumbuhan tinggi tanaman Pak Choy 
tidak berbeda dibandingkan pemberian 
pupuk organik cair komersial. Hal itu 
memperlihatkan bahwa hasil 
bioremidiasi limbah industri pengolahan 
minyak ikan mampu memenuhi 
kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan 
tanaman Pak Choy.  
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Penelitian Fitria (2008) membuktikan 
pemberian pupuk organik cair dari 
limbah cair industri perikanan buatan 
dapat meningkatkan pertumbuhan 
tanaman bayam.  Pertumbuhan 
tanaman tentunya akan diikuti dengan 
bertambahnya jumlah daun sebagai 
motor kehidupan bagi tanaman. 
Pemberian hasil bioremidiasi limbah 
industri perikanan yang berbeda dapat 
meningkatkan jumlah daun 
dibandingkan kontrol. Jumlah daun 
terbanyak dihasilkan oleh perlakuan 
dengan pemberian bioremidian limbah 
industri minyak ikan, tepung ikan yang 
sebanding dengan pemberian pupuk 
organik cair komersial. Dengan 
demikian maka pemberian pupuk 
organik cair yang berasal dari limbah 
industri minyak ikan dan tepung ikan 
mampu menstimulasi pembentukan 
daun karena kebutuhan nutrisinya 
dapat dipenuhi oleh limbah minyak ikan 
dan tepung ikan.  
Rerata berat basah tanaman Pak Choy 
tertinggi pada akhir penelitian diperoleh 
dengan pemberian hasil bioremidian 
limbah industri tepung ikan yaitu 
sebesar 287,4 gram yang berbeda 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
pemberian pupuk organik cair 
komersial. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pemberian limbah industri 
tepung ikan mampu menstimulasi 
pembesaran pangkal daun Pak Choy 
sehingga memiliki bobot yang lebih 
tinggi dibandingkan perlakuan lainnya.  
Pak Choy adalah tanaman sayuran 
yang produktifitasnya dapat tercermin 
pada kualitas daunnya. Daun Pak Choy 
memiliki karakteristik lebar dengan 
pangkal daun membesar dan menebal 
membentuk daging daun. Semakin 
lebar daun dan semakin tebal pangkal 
daun maka berat tanaman semakin 
tinggi. Oleh karena itu meskipun pada 

parameter tinggi tanaman tidak 
menghasilkan pengukuran tertinggi, 
namun secara berat basah mampu 
mencapai rerata tertinggi dan berbeda 
nyata dengan perlakuan lainnya. Maka 
dapat dikatakan bahwa kualitas daun 
yang dihasilkan lebih baik dari pada 
perlakuan lainnya.   
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian sementara 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. 
Limbah cair industri perikanan Muncar 
telah melalui proses pengolahan 
limbah sehingga kandungan unsur hara 
belum memenuhi standar pupuk 
organik cair komersial. Namun dapat 
menunjang pertumbuhan dan produksi 
tanaman.  2. Proses bioremidiasi 
meningkatkan kandungan nitrat 
(650%), nitrit (54%), phospat (360%) 
dan amonia (140%) sehingga lebih 
mudah diserap tanaman. 3. 
Bioremidian limbah cair industri 
perikanan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan produksi Pakcoy. 
Limbah cair yang dapat menghasilkan 
pertumbuhan dan produksi Pakcoy 
tertinggi adalah limbah industri tepung 
ikan. 4. Hasil bioremidiasi limbah cair 
industri perikanan dapat dijadikan 
alternatif sumber pupuk organik bagi 
tanaman dan kandidat pupuk organik. 
 
Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini 
disarankan: 1. Perguruan tinggi perlu 
melakukan penelitian lanjutan kajian 
potensi peningkatan nilai tambah 
limbah industri perikanan sebagai 
pupuk organik bagi tanaman, 
khususnya limbah padat atau limbah 
mentah (Rencana usulan tahun 2014). 
2. Pemerintah (SKPD) perlu melakukan 
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pemberdayaan masyarakat petani atau 
pelaku industri pengolahan hasil 
perikanan untuk memanfaatan limbah 
industri perikanan sebagai sumber 
pupuk organik melalui metode 
pengelolaan limbah.  3. Masyarakat 
sekitar industri perikanan disarankan 
memanfaatkan limbah industri 

perikanan sebagai sumber pupuk 
organik bagi tanaman.  4. Masyarakat 
yang memiliki lahan pekarangan 
disarankan memanfaatkan lahan 
pekarangannya dengan penanaman 
tanaman sayuran, khususnya Pakcoy 
dengan pemberian pupuk organik.  
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