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ABSTRAK 

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang besar di 

Indonesia dalam isu lingkungan hidup. Penyebab terjadinya masalah tersebut 

diantaranya disebabkan oleh adanya kegiatan sektor industri yang menghasilkan 

limbah. Limbah tersebut berpotensi sebagai pertumbuhan mikroorganisme. 

penelitian dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Tumbuhan Departemen 

Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Percobaan 

disusun dalam Rancangan Acak Lengkap dengan 6 perlakuan dengan 3 ulangan di 

laboratorium. Perlakuan terdiri dari 5 formulasi, campuran terdiri dari limbah 

tebu, limbah cair organik, ekstrak limah rajungan, ekstrak gulma Tithonia sp., dan 

ragi, serta satu kontrol yaitu: 1) F0, 100% limbah tebu tanpa addjust pH (pH 4), 

2). F1, 100% limbah tebu dengan pH 7, 3). F2, 90% limbah tebu, 3% limbah cair 

organik, 3% ekstrak limah rajungan, 3% ekstrak gulma Tithonia sp., dan 1% ragi, 

4). F3, 80% limbah tebu, 5% limbah cair organik, 8% ekstrak limah rajungan, 6% 

ekstrak gulma Tithonia sp., dan 1% ragi, 5). F4, 70% limbah tebu, 9% limbah cair 

organik, 10% ekstrak limah rajungan, 9% ekstrak gulma Tithonia sp., dan 1% 

ragi, 6). F5, 60% limbah tebu, 10% limbah cair organik, 19% ekstrak limah 

rajungan, 10% ekstrak gulma Tithonia sp., dan 1% ragi. Masing-masing 

diaplikasikan pada tiap formulasi dengan uji pertumuhan bakteri. Hasil yang 

diperoleh dari percobaan ini adalah mendapatkan formulasi terbaik pada F5. 
 

Kata kunci: Bacillus subtilis, Xanthomonas alilineans, dan Formulasi.
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KATA PENGANTAR 

 
Penelitian formulasi Bacillus subtilis pada air limbah olahan tebu 

(Saccharum officinarum L.) sebagai probiotik tanaman potensial ini disusun 

secara berkelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi air 

limbah olahan tebu yang tepat, efektif dan efisien dalam memanfaatkan Bacillus 

subtilis sebagai mikroba yang dapat menekan jumlah patogen penyebab penyakit 

blendok pada tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) serta peranannya sebagai 

PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). 

Penelitian ini mencoba membuat dan mendapatkan formulasi alternatif 

yang dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang ramah 

lingkungan melalui peran mikroba tanah yang bermanfaat termasuk sebagai agens 

penginduksi ketahanan, salah satu diantaranya menggunakan Bacillus subtilis 

yang diformulasikan sehingga dapat diaplikasikan di lapanagan secara efektif dan 

efisien. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dalam 

mengembangkan dunia perlindungan tanaman sesuai dengan Tridarma Perguruan 

Tinggi. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

yang berharga dalam melakukan penelitian serta mengetahui lebih jauh potensi 

mikroba perakaran dalam membantu pertumuhan tanaman. 

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Dr. Ir. Giyanto, M.Si atas 

pembinaannya yang intensif sebagai pembina PKM Penelitian Kami, serta kepada 

teman-teman di laboratorium yang telah banyak membantu kelancaran 

pelaksanaan program kami. Kami juga sangat mengharapkansaran dan kritik 

untuk lebih menyempurnakan isi buku ini sehingga sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan manfaat 

dari ilmu tersebut.
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah penting dalam isu 

lingkungan hidup. Penyebab terjadinya masalah tersebut diantaranya disebabkan 

oleh penggunaan pestisida sintetik yang tidak sesuai dengan sistem PHT 

(Pengendalian Hama atau Penyakit Terpadu), dan pembuangan air limbah 

industri, seperti pembuangan air limbah olahan tebu yang dapat mencemari 

lingkungan seperti sungai, danau, laut, dan lahan pertanian. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penggunaan pestisida kimia sintetik dengan intensitas tinggi dapat 

menyebabkan dampak negatif atau efek samping yang merugikan bagi petani dan 

lingkungan karena memiliki toksisitas yang tinggi tidak hanya bagi hewan, tetapi 

juga manusia sebagai penggunaannya 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui formulasi air limbah olahan tebu yang tepat, efektif dan 

efisien dalam memanfaatkan Bacillus subtilis sebagai mikroba yang dapat 

menekan jumlah patogen penyebab penyakit blendok pada tanaman tebu 

(Saccharum officinarum L.) serta peranannya sebagai PGPR (Plant Growth 
Promoting Rhizobacteria). 

1.4. Luaran Penelitian 

Mendapatkan formulasi yang sesuai, efektif, dan efisien dari air limbah 

olahan tebu dengan limbah industri rajungan, limbah nabati (limbah industri tahu), 

ekstrak gulma Tithonia sp. dan menggunakan ragi, serta bakteri Bacillus subtilis 
untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman, baik itu sebagai agens hayati bagi 

patogen maupun peranannya sebagai pemacu pertumbuhan tanaman. 

 
1.5. 

 
Kegunaan Penelitian 

Memberikan manfaat dalam mengembangkan dunia perlindungan tanaman 

sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi. Untuk mahasiswa diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengalaman yang berharga dalam melakukan penelitian 

serta mengetahui lebih jauh potensi mikroba perakaran dalam membantu 

pertumbuhan tanaman. 
 
 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Air Limbah Tebu 

Air limbah olahan tebu merupakan salah satu limbah organik yang 

berpotensi untuk pembiakan bakteri (http://www.whfoods.com). Sehingga dapat 

dijadikan sebagai pestisida hayati, akan tetapi saat ini limbah tersebut masih 

berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan masyarakat, khususnya 

pemukiman yang dekat dengan pabrik tebu yang belum dimanfaatkan secara 

optimal oleh pemerintah Indonesia atau pihak perusahaan swasta yang bergerak 

dibidang industri pertanian (industri tebu) di Indonesia. Menurut Biro Pusat 

Statistik Indonesia 2008, saat ini luas areal untuk tanaman musiman (tebu) adalah
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