
1 
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum limbah pabrik kelapa sawit terdiri atas tiga bentuk, yaitu 

limbah cair, padat, dan gas. Menurut Cahyanto (2015), limbah padat terdiri dari 

tandan kosong, pelepah, batang dan serat mesocarp. Serat mesocarp dan tandan 

kosong merupakan limbah yang diperoleh ketika proses produksi berlanjut, 

sementara pelepah dihasilkan ketika dilakukan pemangkasan pelapah. Limbah 

batang sawit dihasilkan ketika proses replanting, penggantian tanaman tua dengan 

tanaman muda. Sedangkan limbah gas berasal dari proses perombakan senyawa-

senyawa organik secara anaerob yang menghasilkan biogas dengan kandungan 

utama 62% gas methan (CH4) di kolam limbah (Yulian dkk., 2016). 

Limbah cair pabrik kelapa sawit yang mengandung sejumlah padatan 

tersuspensi, terlarut dan mengambang merupakan bahan-bahan organik dengan 

konsentrasi tinggi (Cahyanto, 2015). Menurut Utomo (2001), setiap ton tandan 

buah sawit menghasilkan CPO (Crude Palm Oil) ± 23%, limbah cair ± 8,5%, 

tandan kosong ± 16%, serat perasan ± 26 %, bungkil inti sawit ± 4%, cangkang ± 

6%, solid ± 3%, dan limbah lain ± 13,5%. Limbah cair industri kelapa sawit 

memiliki kadar air 95%, padatan dalam bentuk terlarut/tersuspensi 4,5%, sisa 

minyak dan lemak emulsi 0,5% – 1%. Limbah cair industri kelapa sawit juga 

memiliki temperature yang tinggi yaitu 60
o
C–80

o
C karena limbah tersebut berasal 

dari proses kondensasi serta mengandung bahan organik yang tinggi sehingga 

limbah tersebut berpotensi untuk mencemari air tanah dan badan air. (Kasnawati, 

2011).  

Unsur hara yang terkandung dalam sludge dapat digunakan sebagai pupuk 

organik, terbukti dari penelitian yang telah dilakukan bahwa pemberian sludge 

kelapa sawit dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai (Lubis dan Barus, 

2013). Menurut Jenny dan Suwadji (1999), limbah sludge bersifat asam karena 

berasal dari fermentasi minyak yang dikandungnya. Kandungan lemak dan protein 

yang relatif tinggi serta limbah sludge sawit dan serat merupakan substrat yang 

baik untuk pertumbuhan mikroorganisme (Manalu, 2008). 
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Pseudomonas sp, Bacillus sp, Bacillus megaterium, dan Chromobacterium 

sp adalah sebagian dari kelompok BPF yang mempunyai kemampuan tinggi 

sebagai “biofertilizer” dengan cara melarutkan unsur P yang terikat pada unsur 

lain (Fe, Al, Ca, dan Mg), sehingga unsur P tersebut menjadi tersedia bagi 

tanaman. Unsur P adalah salah satu unsur hara penting berperan dalam 

metabolisme. Persentase kandungan unsur P dalam ekosistem tanah juga sangat 

tergantung dari adanya BPF dalam ekosistem tanah tersebut (Widawati dan 

Suliasih, 2006). 

Bakteri Pelarut Fosfat membantu menyediakan hara bagi tanaman dengan 

melarutkan P-terjerap menjadi bentuk tersedia terutama pada tanah yang dipupuk 

dengan batuan fosfat, dengan cara mengeluarkan asam-asam organik seperti asam 

format (HCOOH), asam asetat (CH3COOH), asam propionate (CH3H2COOH), 

asam laktat dan asam fumarat (HOOCCH : CHCOOH) dari dalam selnya. Asam-

asam organik yang dihasilkan BPF akan bereaksi dengan ion-ion Ca
2+

, Fe
3+

, dan 

Al3
+
 yang mengikat P selama ini menjadi bentuk yang stabil (khelat) dan unsur P 

akan dibebaskan dan tersedia bagi tanaman (Premono,1994). 

Swandi dkk. (2015), membuktikan dalam penelitiannya bahwa jumlah 

bakteri di limbah cair Pabrik minyak sawit diperoleh (2,0x10
3 

cfu/ml) bakteri 

yang berpotensi mendegradasi dan bakteri yang tidak berpotensi (1,9x10
3
 cfu/ml). 

Bakteri yang tidak berpotensi sebagai pendegradasi, diduga berpotensi sebagai 

biofertilizer yang dapat melarutkan fosfat di dalam tanah. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengangkat judul “Isolasi dan Identifikasi Bakteri Pelarut 

Fosfat (BPF) pada Limbah Sludge Pabrik Kelapa Sawit”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat atau koloni murni 

bakteri pelarut fosfat (BPF) yang berasal dari limbah Pabrik kelapa sawit, serta 

Mengetahui BPF baik secara makroskopis dan mikroskopis. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bakteri pelarut fosfat  

(BPF) secara makroskopis dan mikroskopis serta mengetahui kelompok bakteri 

BPF berdasarkan genus.  


