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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Tanah memegang peranan yang sangat penting bagi usaha pertanian 

maupun peternakan karena sebagai tempat produktifitas tanaman akan tetapi 

masalah lahan saat ini yaitu adanya pencemaran akibat pupuk kimia dan pestisida 

yang dapat menurunkan kualitas lahan sehingga tanah tidak berfungsi lagi 

sebagaimana mestinya, Tanah menjadi gersang dan tidak lagi menjadi sumber  

kehidupan. 

Oleh karena itu pemberian pupuk organik diharapkan dapat menggantikan 

peran dari pupuk kimia dan pestisida untuk perbaikan lahan dan mengurangi 

pencemaran atau residu pada tanaman,dengan beberapa fungsi dari pupuk organik 

yaitu,untuk mengganti kehilangan unsur tanah dari dalam tanah dan bertujuan 

untuk meningkatkan produksi tanaman, untuk meningkatkan kesuburan tanah, 

meningkatkan kadar bahan organik tanah, menyediakan hara mikro, dan 

memperbaiki struktur tanah. Penggunaan pupuk organik ini juga dapat 

meningkatkan pertumbuhan mikroba dan perputaran hara dalam tanah. Adapun 

kelemahan penggunaan bahan organik dapat menjadi sulit karena sifatnya yang 

ruah (bulky), dengan biaya penanganan dan transport yang tinggi, tidak selalu 

tersedia, harus digunakan di awal pertanaman (maka penggunaan awal mungkin 

tidak memenuhi kebutuhan tanaman untuk hara pada fase lanjut), dapat memiliki 

aroma yang kurang enak, Pemberian bahan organik pupuk kandang selain 

meningkatkan kapasitas tukar kation juga dapat meningkatkan kemampuan tanah 
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menahan air, sehingga unsur hara yang ada dalam tanah maupun yang 

ditambahkan dari luar tidak mudah larut dan hilang, unsur hara tersebut tersedia 

bagi tanaman. Pada tanah yang kandungan pasirnya lebih dari 30% dan 

kandungan bahan organiknya tergolong rendah dan sangat memerlukan pemberian 

bahan organik untuk meningkatkan produksi dan mengefesiensikan pemupukan. 

Pemberian bahan organik pupuk kandang selain menyumbangkan unsur hara yang 

dikandungnya, tetapi juga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara lain di 

dalam tanah. Pemberian pupuk kandang selain dapat menghemat penggunan 

pupuk N, tetapi juga dapat mengurangi penggunaan pupuk P dan K serta 

meningkatkan hasil produksi tanaman. Menurut Havlin et (1999), pemberian 

bahan organik pada tanah dapat meningkatkan ketersediaan P untuk tanaman, 

karena bahan organik  di dalam tanah berperan dalam hal pembentukan kompleks 

organofosfat yang mudah diasimilasi oleh tanaman. 

Manusia sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya di dunia dituntut agar 

dapat melestarikan “arti penting” tanah bagi segala kehidupan di dunia. Artinya 

manusia tidak sepantasnya hanya mengeruk keuntungan yang terdapat dalam 

tanah, melainkan mempunyai kewajiban untuk memelihara tanah tersebut, agar 

tanah tetap dapat berfungsi memberikan atau menyediakan sumber kehidupan 

bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang tumbuh dan berkembang di dunia. 

Kotoran ternak sapi merupakan salah satu bahan baku dalam pembuatan  

pupuk organik mengingat ketersediaanya yang kontinyu dan cukup banyak 

sehingga dapat dimanfaatkan selain digunakan untuk biogas Banyak sifat baik 

pupuk organik terhadap kesuburan tanah antara lain adalah bahan organik dalam 
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proses mineralisasi akan melepaskan hara tanaman dengan  lengkap (N, P, K, Ca, 

Mg, S, serta hara mikro) dalam jumlah tidak tentu dan relatif kecil dapat 

memperbaiki struktur tanah, menyebabkan tanah menjadi ringan untuk diolah dan 

mudah ditembus akar, meningkatkan daya menahan air (water holding capacity). 

Sehingga kamampuan tanah untuk menyediakan air menjadi lebih banyak. 

Kelengasan air tanah lebih terjaga. 

Penggunaan pupuk organik secara terus-menerus dalam rentang waktu 

tertentu akan menjadikan kualitas tanah lebih baik dibanding penggunaan pupuk 

anorganik (Musnamar, 2003). Selain itu penggunaan pupuk organik tidak akan 

meninggalkan residu pada hasil tanaman sehingga aman bagi kesehatan manusia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah formulasi dan kualitas pupuk organik untuk rumput gajah 

yang berbasis limbah ternak sapi perah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan formulasi dan mengetahui kualitas pupuk organik 

untuk rumput gajah yang berbasis limbah ternak sapi perah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pembuatan pupuk organik yang sesuai dengan standar tanaman. 

 


