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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  sebagian  besar penduduknya  

bermata pencaharian  sebagai  petani. Dalam kegiatan pertanian, para petani 

banyak yang menggunakan pupuk untuk dapat memaksimalkan hasil panen, 

sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi dan para petani mendapatkan banyak 

keuntungan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kebutuhan  

pupuk organik untuk pertanian semakin banyak namun tidak sebanding dengan 

produksi pupuk organik. Menurut Peraturan  Menteri Pertanian  (Permentan)  

indonesia No.02/Pert/HK.060/2/2006  , pupuk  organik mampu  mensuplai  bahan  

organik,  memperbaiki  sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Firmansyah,2012). 

Pupuk organik merupakan hasil akhir dan hasil antara dari perubahan 

peruraian bagian dari sisa tanaman dan hewan. Pupuk organik berasal dari bahan 

organik  yang mengandung berbagai macam unsur. Sedangkan Kompos 

merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses 

pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup dari tanaman maupun hewan 

(Yuniwati, 2012). Pengomposan  pada  dasarnya merupakan  upaya  mengaktifkan 

kegiatan  mikrobia  agar  mampu mempercepat  proses  dekomposisi bahan  

organik (Surtinah,2013). Dalam pembuatan kompos terjadi proses dekomposisi 

bahan organik yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 

pertumbuhan tanaman. Pengaruh langsung seperti penyediaan unsur hara, 
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sedangkan pengaruh tidak langsungnya yaitu penyediaan bahan organik tanah 

yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan unsur hara (Kustino, 2012). 

Kebutuhan pupuk bagi tanaman sangatlah penting karena pupuk akan 

mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi 

pertumbuhan tanaman. Pupuk organik banyak mengandung unsur hara Nitrogen  

(N) yang merupakan  nutrisi  utama bagi tanaman yang jumlahnya sangat terbatas 

pada  ekosistem  tanah. Nitrogen  mempunyai peran  penting  bagi  tanaman  padi  

yaitu  : mendorong pertumbuhan tanaman yang cepat dan  memperbaiki  tingkat  

hasil  dan  kualitas gabah  melalui  peningkatan  jumlah  anakan, pengembangan  

luas  daun,  pembentukan gabah,  pengisian  gabah,  dan  sintesis  protein 

(Kaya,2013).  Djojosoewito (2000) dalam Kustino (2012) menyatakan, 

keunggulan kompos Azolla yaitu kandungan unsur hara kompos Azolla lebih 

tinggi dari pada kompos yang lain, kompos Azolla tidak tercemar logam berat 

yang dapat merugikan tanaman, dan dapat meningkatkan kandungan bahan 

organik tanah, sehingga dapat mengurangi penguunaan pupuk anorganik. Menurut 

abdulkadir (1976) dalam Utami (2013), bahwa Azolla memiliki biomassa yang 

banyak, mudah untuk dikembangbiakkan, sehingga azzola mempunyai 

kemampuan untuk menambah nitrogen mencapai 1,4 Kg N/ha/hari. 

Dalam Pembuatan pupuk banyak masyarakat tidak memperhatikan 

keseimbangan unsur hara yang berada didalam pupuk. Penggunaan bahan dasar 

tentunya mengakibatkan kandungan hara dalam kompos tidak seimbang. Banyak 

produsen menggunakan pupuk kandang dicampur dengan limbah cair industri, 

sehingga kompos ini mengandung kadar P yang tinggi. Hadisuwinto (2007) dalam 
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Kaya (2013) menyatakan bahwa fungsi unsur  hara  N  yaitu  membentuk  protein  

danklorofil, fungsi unsur P sebagai sumber energi yang  membantu  tanaman  

dalam  perkembangan  fase  vegetatif,  fungsi  Ca  untuk mengaktifkan  

pembentukan  bulu-bulu  akar dan  menguatkan  batang,  unsur  K  berfungsi 

dalam  pembentukan  protein  dan  karbohidrat serta  fungsi  dari  unsur  S  

membantu  dalam pembentukan  asam  amino,  dan  membantu proses  

pertumbuhan  lainnya,  juga  ada  unsur hara  mikro  Fe,  Zn yang  tersedia  dan  

diserap oleh  tanaman  untuk  pertumbuhan  vegetatif tanaman. 

Banyak penjual kompos di indonesia, sehingga kebanyakan penjual 

kompos tidak memperhatikan tingkat kematangan kompos. Karena pemakaian 

kompos yang belum matang akan merusak pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu 

indikator kematangan kompos harus menjadi salah satu kriteria dalam pembutan 

kompos. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kompos 

diantaranya:  temperatur, jenis mikrorganisme, kelembaban, dan aerasi 

(Yuniwati,2012). Menurut Isroi (2015) Secara  alami pengomposan  akan  

berlangsung  dalam waktu  beberapa  minggu  sampai  2  tahun hingga  kompos  

benar-benar  matang. Isvisena (2015) menyatakan  Lamanya  proses  

pengomposan membuat  pupuk  kompos  kurang  diminati para petani. 

Pengomposan dapat dipercepat dengan  penambahan  mikroorganisme 

dekomposer. larutan EM4 merupakan salah satu mikroorganisme dekomposer , 

kerena EM4 ini mengandung mikroorganisme fermentasi dan dapat bekerja secara 

efektif dalam mempercepat proses fermentasi pada bahan organik (Yuniwati, 

2012). 
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Penelitian tentang kadar N  terutama yang terdapat pada pupuk Azzola 

micropilla masih sedikit dilakukan. Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh 

(Sari, 2013) masih fokus tentang penggunaan berbagai dosis kompos Azzola 

micrpphylla terhadap pertumbuhan. Keunggulan kompos azolla yaitu kandungan 

unsur hara kompos azolla lebih tinggi dari pada kompos yang lain, kompos azolla 

tidak tercemar logam berat yang merugikan tanaman, dan dapat meningkatkna 

kandungan bahan organik dalam tanah, sehingga dapat mengurangi penggunaan 

pupuk anorganik (Kustiono, 2012). 

Dengan adanya penelitian tentang pembuatan pupuk organik, diharapkan 

siswa khususnya SMA jurusan IPA kelas XII dapat menciptakan pupuk organik 

yang berkualitas dan bervariasi. Hal ini sesuai dengan KI 4 pada silabus 

kurikulum 2013 yang berisi siswa mampu mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif 

dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. Penelian 

ini juga berpacu pada Kompetensi Dasar Materi Bioteknologi pada KD 4.10 yang 

berisi Siswa mampu merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan 

prinsip-prinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk dan 

mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan. Didalam 

melakuakan percobaan yang dapat menghasilkan suatu produk diperlukan adanya 

buku petunjuk praktikum, karena dengan adanya buku petunjuk praktikum siswa 

dapat tertata dalam melakukan percobaan tersebut. Materi Bioteknologi sangat 

berkaitan dengan mikroorganisme, yang mampu menghasilkan atau meningkatkan 
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potensi mikrooganisme lain sehingga menghasilkan produk dan jasa bagi 

kepentingan hidup manusia. Oleh karena itu peneliti menganggap sangat penting 

untuk dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Berbagai Konsentrasi EM4 

Terhadap Kadar Nitrogen dan Kecepatan Pembentukan Pupuk Azzola 

microphylla Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2  Rumusan masalah  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi EM4 terhadap kadar 

Nitrogen dan kecepatan pembentukan pupuk Azzola microphylla? 

2. Berapakah konsentrasi paling efektif pada berbagai konsentrasi cairan EM4 

terhadap kadar Nitrogen dan kecepatan pembentukan pupuk Azzola 

microphylla? 

3. Apakah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk membantu 

siswa SMA dalam bidang bioteknologi? 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mempelajari pengaruh pemberian berbagai Konsentrasi EM4 terhadap 

kadar Nitrogen dan kecepatan pembentukan Pupuk Azzola microphylla. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi paling efektif dari bebagai konsentarasi EM4 

terhadap kecepatan pembentukan pupuk Azzola microphylla. 
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3. Untuk memberikan pembelajaran bagi siswa dalam teknik pengomposan yang 

baik dan benar serta memanfaatkan limbah dalam bidang bioteknologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya:  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menerapkan berbagai bidang 

ilmu dalam mata pelajaran biologi pada umunya dan Bioteknologi pada 

khususnya yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat mengembangkan ilmu 

biologi secara lebih luas lagi. Selain itu, bagi kalangan akademisi maupun 

masyarakat umum juga dapat digunakan sebagai informasi atau referensi untuk 

penelitian yang lebih lanjut terkait dengan kecepatan pembentukan dan kadar 

Nitrogen pada pupuk Azzola microphylla dengan penambahan berbagai 

konsentrasi EM4 sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuwan. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada siswa tentang 

menciptakan pupuk yang berkualitas dan kandungan pupuk yang ada disekitar 

lingkungannya. Sehingga bisa menerapkan ilmu biologi pada kehidupan sehari-

hari terutama pada materi bioteknologi SMA kelas XII. 

b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi seperti dinas pertanian dan 

pemerintah kabupaten, tentang pentingnya pengelolaan pupuk organik 
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sehingga diharapkan kadungan yang terdapat ada pupuk organik bisa terkontrol 

dengan baik. Bagi masyarakat juga dapat dijadikan sebagai sumber mata 

pencarian.  

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya wawasan masyarakat  

terkait dengan bagaimana cara membuat pupuk organik dengan baik, sehingga 

masyarakat dapat menciptakan pupuk yang berkualitas. 

1.5 Batasan Masalah  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menuliskan 

batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah:  

1. Pengambilan sampel tanaman Azzola microphylla di kawasan pusat 

pengembangan bioteknologi UMM pada unit produksi jamur, dan Uji kada 

Nitrogen dilaksanakan di LAB Balitkabi Malang. 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Azzola microphylla 

3. Bioaktivator yang digunakan dalam penelitian ini adalah cairan EM4. 

4. Indikator yang diukur meliputi kandungan C-Organik dan kecepatan 

pembentukan. 

5. Parameter yang akan digunakan dalam penelitian kecepatan pembentukan 

yaitu kualitas fisik meliputi warna, tekstur, dan bau.  

6. Bahan ajar yang akan dibuat adalah berupa buku petunjuk praktikum guna 

untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran terutama pada materi 

bioteknologi. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. EM terdiri dari kultur campuran dari beberapa mikroorganisme yang 

menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. EM4 ini mengandung 

mikroorganisme fermentasi dan dapat bekerja secara efektif dalam 

memprcepat proses fermentasi pada bahan organik . Proses pembuatan 

kompos dengan menggunakan EM4 dapat lebih efektif dibandingkan dengan 

cara konvensional. Larutan EM4 ini mengandung banyak mikroorganisme 

diantaranya  Larutan Sekitar 80 genus dan mikrooragnisme tersebut dipilih 

yang dapat bekerja secara efektif dalam fermentasi bahan organik 

(Yuniwati,2012). 

2. Azolla  merupakan  nama  tumbuhan  paku–pakuan  akuatik  yang  

mengapung  di permukaan  air.  Selain  itu,  azolla  sangat  berpotensi  

menjadi  kompos  karena  memiliki kandungan  nitrogen  yang  tinggi,  yaitu  

3–5% (Sari, 2013). 

3. Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi tumbuhan yang pada umumnya 

sangat diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagia-bagian 

vegetatif tanaman, seperti daun batang dan akar tetapi kalau telalu banyak 

dapat menghambat pembuangan dan pembuahan pada tanaman. 

4. Kompos merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang dibuat 

dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup (tanaman maupun 

hewan). 

5. Bahan ajar buku petunjuk praktikum merupakan media yang ditujukan untuk  

membantu  dan  menuntun  peserta didik agar dapat bekerja secara kontinu 
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dan terarah.  Penuntun  praktikum  digunakan sebagai  panduan  tahapan-

tahapan  kerja praktikum  bagi  siswa  maupun  bagi  guru sendiri 

(Handayani, 2013). 

 

 

 


