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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Botani Tanaman Bawang Merah 

2.1.1. Taksonomi  

 Menurut Sunarjono dan Soedomo (1983), klasifikasi tanaman bawang 

merah adalah sebagai berikut:  

Divisio : Spermatophyta  

Subdivisio   : Angiospermae  

Kelas    : Monocotyledonae  

Ordo    : Lilialaes (Liliflorae)  

Famili    : Liliales  

Genus    : Allium  

Spesies  : Allium ascalonicum L. 

2.1.2. Morfologi Tanaman Bawang Merah 

 Bawang merah merupakan tanaman rendah yang tumbuh tegak dengan 

tinggi dapat mencapai 15-50 cm, membentuk rumpun dan termasuk tanaman 

semusim. Perakarannya berupa akar serabut yang tidak panjang dan tidak terlalu 

dalam tertanam dalam tanah. Seperti sama juga dengan bawang putih, tanaman ini 

termasuk tidak tahan kekeringan (Pracaya 2007 dalam Hetty dan Setiawan 2013). 

 Batang pada bawang merah merupakan batang semu yang berbentuk dari 

kelopak-kelopak daun yang saling membungkus. Kelopak-kelopak daun sebelah 

luar selalu melingkar menutup daun yang ada didalamnya (Tim Bina Karya Tani, 

2008).
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 Daun berbentuk silindris kecil memanjang antara 50-70 cm, berlubang dan  

bagian ujungnya runcing, berwarna hijau muda sampai tua, dan letak daun melekat 

pada tangkai yang ukurannya relatif pandek (Sudirja 2007, dalam Esther Tharigan 

2015). 

 Bunga bawang merah merupakan bunga majemuk berbentuk tandan yang 

bertangkai dengan 50-200 kuntum bunga. Pada ujung dan pangkal tangkai mengecil 

dan dibagian tengah menggembung, bentuknya seperti pipa yang berlubang di 

dalamnya. Tangkai tandan bunga ini sangat panjang, lebih tinggi dari daunnya 

sendiri dan mencapai 30-50 cm. Sedangkan kuntumnya juga bertangkai tetapi 

pendek, antara 0,2-0,6 cm (Wibowo, 2007). 

 Buah berbentuk bulat dengan ujungnya tumpul membungkus biji berjumlah 

2 – 3 butir. Bentuk biji pipih, sewaktu masih muda berwarna bening atau putih, 

tetapi setelah tua menjadi hitam. Biji-biji berwarna merah dapat dipergunakan 

sebagai bahan perbanyakan tanaman secara generatif (Sudirja, 2007). 

2.2. Syarat Tumbuh Bawang Merah 

2.2.1. Iklim 

 Tanaman bawang merah dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di 

dataran rendah sampai dataran tinggi yaitu pada ketinggian kurang lebih 1.100 

meter diatas permukaan laut (dpl). Walaupun demikian, ketinggian tempat yang 

paling ideal untuk menghasilkan produk yang optimal adalah antara 0-800 meter di 

atas permukaan laut (Rukmana 2004, dalam Prihatiningsih 2007). 

 Curah hujan yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman tanaman bawang 

merah adalah antara 300-2.500 mm per tahun. Tanaman bawang merah sangat 
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rentan terhadap curah hujan tinggi, terutama daunnya yang mudah rusak sehingga 

dapat  menghambat  pertumbuhannya,  dan  umbinya  pun  mudah  busuk (Tim Bina 

Karya Tani, 2008).  

 Produksi bawang merah terbaik di dataran rendah harus didukung dengan 

keadaan iklim yang meliputi suhu udara 25-32 °C dan beriklim kering. Tanaman 

ini sangat menyukai areal yang terbuka dan mendapat sinar matahari kurang lebih 

70%, karena bawang merah termasuk tanaman yang memerlukan sinar matahari 

cukup (long day plan). Tiupan angin yang sepoi-sepoi juga akan berpengaruh baik 

terhadap laju proses fotosintesis, sehingga akan meningkatkan produksi umbi 

(Rukmana 2004, dalam Prihatiningsih 2007). 

2.2.2. Tanah 

 Menurut Direktorat Jendral Hortikultura (2008, dalam Tharigan 2015) 

Tanaman bawang merah dapat tumbuh baik dilahan sawah, tanah tegalan dan 

pekarangan. Jenis tanah yang palin cocok adalah tanah  lempung berpasir/lempung 

berdebu. Keasaman tanah (pH) 5,8-7,0. 

 Bawang merah menghendaki struktur tanah remah. Tanah remah memiliki 

perbandingan bahan padat dan pori-pori yang seimbang. Bahan padat merupakan 

tempat berpegang akar. Tanah  remah  lebih  baik  daripada  tanah  bergumpal 

(AAK, 2004).  
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2.3. Pengertian Pupuk 

Pupuk di defenisikan sebagai material yang ditambahkan ke tanah atau tajuk 

tanaman dengan tujuan untuk melengkapi ketersediaan unsur hara. Bahan pupuk 

yang paling awal digunakan adalah kotoran hewan, sisa pelapukan tanaman, dan 

arang kayu (Novizan, 2005).  

Pupuk bagi tanaman sama seperti makanan pada manusia. Oleh tanaman, 

pupuk digunakan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Jika dalam makanan 

manusia dikenal ada istilah gizi maka dalam pupuk yang beredar saat ini terdiri dari 

bermacam-macam jenis, bentuk, warna, dan merek. Namun, berdasarkan cara 

aplikasinya hanya ada dua jenis pupuk akar dan pupuk daun. Manfaat pupuk adalah 

menyediakan unsur hara yang kurang atau bahkan tidak tersedia di tanah untuk 

mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, secara lebih terinci manfaat pupuk ini 

dapat dibagi dalam dua macam, yaitu yang berkaitan dengan perbaikan sifat fisik 

dan kimia tanah (Marsono, 2005).  

Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih 

unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanaman. Pupuk mengenal 

istilah makro dan mikro. Meskipun belakangan ini jumlah pupuk cenderung makin 

beragam dengan aneka merek, kita tidak akan terkecoh dan tetap berpedoman 

kepada kandungan antara unsur makro dan mikro yang digunakan (Lingga, 2004).  
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2.4. Klasifikasi Pupuk 

2.4.1. Pupuk Organik 

Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari sisa-sisa mahluk hidup yang 

diolah melalui proses pembusukan (dekomposisi) oleh bakteri pengurai. Contohnya 

adalah pupuk kompos dan pupuk kandang. Pupuk kompos berasal dari sisa-sisa 

tanaman, dan pupuk kandang berasal dari kotoran ternak. Pupuk organik  

mempunyai komposisi kandungan unsur hara yang lengkap,tetapi jumlah tiap jenis 

unsur hara tersebut rendah. Kelebihan dari pupuk organik, sehingga sangat disukai 

para petani, yaitu: 

1. Memperbaiki struktur tanah, terjadi karena organisme tanah pada saat penguraian 

bahan organik dalam pupuk bersifat sebagai perekat dan dapat mengikat butir-butir 

tanah menjadi butiran yang lebih besar.  

2. Menaikkan daya serap tanah terhadap air, bahan organik memiliki daya serap 

yang besar terhadap air tanah. 

3. Menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah, disebabkan oleh organisme dalam 

tanah yang memanfaatkan bahan organic sebagai makanan.  

4. Sebagai sumber zat makanan bagi tanaman, pupuk organik mengandung zat 

makanan yang lengkap meskipun kadarnya tidak setinggi pupuk anorganik.  

2.4.2. Jenis-Jenis Pupuk Organik  

a. Pupuk Kandang  

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kandang ternak, baik berupa 

kotoran padat (feses) yang tercampur sisa makanan maupun air kencing (urine). 
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Kadar hara kotoran ternak berbeda-beda karena masing-masing ternak mempunyai 

sifat khas tersendiri.  

b. Kompos  

Kompos merupakan hasil dari pelapukan bahan-bahan berupa dedaunan, 

jerami, alang-alang, rumput, kotoran hewan, sampah kota, dan sebagainya. Proses 

pelapukan bahan-bahan tersebut dapat dipercepat melalui bantuan manusia. 

c. Pupuk hijau  

Disebut pupuk hijau karena yang dimanfaatkan sebagi pupuk adalah 

hijauan, yaitu bagian-bagian seperti daun, tangkai, dan batang tanaman tertentu 

yang masih muda. Tujuannya, untuk menambah bahan organik dan unsur-unsur 

lainnya ke dalam tanah, terutama nitrogen (Sutedjo, 2002).  

d. Pupuk Bokashi  

Bokashi adalah pupuk kompos yang dibuat dengan proses peragian bahan 

organik dengan teknologi EM4 (Effective Microorganisme 4) atau disebut dengan 

hasil fermentasi. Keunggulan penggunaan teknologi EM4 adalah pupuk organik 

dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan cara 

konvensial.  
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2.4.3. Pupuk Anorganik  

Pupuk anorganik atau pupuk buatan adalah jenis pupuk yang dibuat oleh 

pabrik dengan cara mencampurkan berbagai bahan kimia sehingga memiliki 

persentase, misalnya, pupuk urea berkadar nitrogen 45-46%, (setiap 100 kg urea 

terdapat 45-46 kg hara nitrogen). Jenis-jenis pupuk anorganik menurut unsur hara  

yang dikandungnya dapat dibagi menjadi dua yaitu, pupuk tunggal dan pupuk 

majemuk. 

a. Pupuk Tunggal 

Dikatakan pupuk tunggal karena hara yang dikandungnya hanya satu. Ke 

dalam kelompok pupuk tunggal ini ada tiga macam pupuk yang dikenal dan banyak 

beredar di pasaran, yaitu pupuk yang berisi hara utama nitrogen (N), hara utama 

fosfor (p), dan hara utama kalium (K). Selain itu, ada pula pupuk yang berisi hara 

utama magnesium (Mg).  

b. Pupuk Majemuk  

Pupuk majemuk merupakan pupuk campuran yang sengaja dibuat oleh 

pabrik dengan cara mencampurkan dua atau lebih unsur hara. Misalnya, pupuk 

Nitrogen dicampurkan dengan phospat menjadi pupuk NP, dan di campur lagi 

dengan kalium menjadi pupuk NPK. Kandungan hara dari pupuk ini lebih lengkap 

dibandingkan dengan pupuk tunggal.  
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2.4.4. Jenis-jenis Pupuk Anorganik  

2.4.4.1. Pupuk Sumber Nitrogen 

A. Ammonium Nitrat 

Kandungan nitratnya membuat pupuk ini cocok untuk daerah dingin dan 

daerah panas. Amonium nitrat bersifat hidroskopis sehingga tidak dapat di simpan 

terlalu lama. 

b. Ammonium Sulfat (NH4)2SO4 

Pupuk ini dikenal dengan nama pupuk ZA. Mengandung 21% nitrogen dan 

26% sulfur (S), berbentuk kristal dan bersifat kurang higroskopis.  

c. Kalsium Nitrat 

Pupuk ini berbentuk butiran, berwarna putih, sangat cepat larut dalam air, 

dan sebagai sumber kalsium yang baik karena mengandung 19% Ca. Sifat lainnya 

adalah bereaksi basa dan hidroskopis. 

d. Urea (CO(NH2)2)  

Pupuk urea mengandung 45-46% nitrogen (N). Karena kandungan N yang 

tinggi menyebabkan pupuk ini menjadi sangat higroskopis. Urea dibuat dari gas 

amoniak dan gas asam arang. Sifat lainnya adalah mudah tercuci oleh air, mudah 

terbakar oleh sinar matahari dan bereaksi secara endoterm. Keuntungan 

menggunakan pupuk urea adalah mudah diserap tanaman. Selain itu, kandungan N 

yang tinggi pada urea sangat dibutuhkan pada pertumbuhan awal tanaman. 

Kekurangannya bila diberikan ke dalam tanah yang miskin hara akan berubah ke 

wujud atau bahan awalnya, yakni amonia dan karbondioksida yang mudah 

menguap. % N urea secara teori adalah 46,666 % dapat dihitung dengan cara 
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mengalikan 2 x Ar N/ Mr Urea x 100%. Pupuk Urea bukan hanya untuk pertanian, 

tapi bisa untuk tambak, industri, makanan dan masih banyak lainnya. Makanya 

sangat dibutuhkan, kalau warnanya sama maka akan ada kecurangan. Pupuk 

berwarna disebut pupuk bersubsidi untuk menghindari kecurangan, pencurian, dan 

penimbunan. Pupuk Urea yang tidak berwarna disebut pupuk nonsubsidi. 

Kemurnian pupuk Urea dapat diketahui dengan cara % N secara praktek / % N 

secara teori x 100%. Berdasarkan bentuk fisiknya maka urea dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu urea prill dan urea  nonprill.  

2.4.4.2. Pupuk Sumber Fosfor 

a. SP36 

Mengandung 36% fosfor dalam bentuk P2O5. Pupuk ini terbuat dari fosfat 

alam dan sulfat. Berbentuk btiran dan berwarna abu-abu. Sifatnya agak sulit larut 

di dalam air dan bereaksi lambat sehingga selalu digunakan sebagai pupuk dasar. 

Reaksi kimianya tergolong netral, tidak higroskopis, dan tidak bersifat membakar.  

b. Amonium Phosphat  

Pupuk ini umumnya digunakan untuk merangsang pertumbuhan awal 

tanaman (starter fertilizer). Bentuknya berupa butiran berwarna coklat kekuningan. 

Reaksinya termasuk alkalis dan mudah larut di dalam air. 

2.4.4.3. Pupuk Sumber Kalium 

a. Kalium Klorida (KCL)  

Mengandung 45% K2O dankhlor, bereaksi agak asam, dan bersifat 

higroskopis. Khlor berpengaruh negatif pada tanaman yang tidak 

membutuhkannya, misalnya kentang, wortel , dan tembakau.  
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b. Kalium Sulfat (K2SO4)  

Pupuk ini lebih dikenal dengan nama ZK. Kadar K2O-nya sekitar 48-

52%.Bentuknya berupa tepung putih yang larut di dalam air, sifatnya agak 

mengasamkan tanah. Dapat digunakan untuk pupuk dasar sesudah tanam. 

c.Kalium Nitrat (KNO3)  

Mengandung 13% N dan 44% K2O. Berbentuk butiran berwarna putih yang 

tidak bersifat higroskopis dengan reaksi yang netral.  

2.3. Pupuk Organik Cair (POC) 

 Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupukyang banyak beredar 

di pasaran. Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan melalui daun atau disebut 

sebagai pupuk cair foliar yang mengandung hara makro dan mikro esensial (N, P, 

K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn, dan bahan organik). Pupuk organik cair selain 

dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi  tanah,  juga  membantu 

meningkatkan  produksi  tanaman,  meningkatkan  kualitas produk tanaman, 

mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan sebagai alternatif pengganti pupuk  

kandang  (Parman,  2007). 

 Pupuk  organik cair  mempunyai  beberapa manfaat diantaranya adalah (Nur 

Fitri, Erlina Ambarwati, dan Nasih Widya, 2007):  

1) dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan 

pembentukan bintil akar  pada  tanaman  leguminosae  sehingga  meningkatkan 

kemampuan  fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara.  
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2)  dapat  meningkatkan  vigor  tanaman  sehingga  tanaman  menjadi  kokoh  dan  

kuat, meningkatkan  daya  tahan  tanaman  terhadap  kekeringan,  cekaman  cuaca  

dan  serangan patogen penyebab penyakit.  

3)  merangsang pertumbuhan cabang produksi.  

4)  meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah, serta  

5)  mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah.  

 Pemberian  pupuk  organik  cair  harus  memperhatikan  konsentrasi  atau  

dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman. Berdasarkan beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian  pupuk  organik  cair  melalui  daun  memberikan  

pertumbuhan  dan  hasil  tanaman yang  lebih  baik  daripada  pemberian  melalui  

tanah.  Semakin  tinggi  dosis  pupuk yang diberikan  maka  kandungan  unsur  hara  

yang  diterima  oleh  tanaman  akan  semakin  tinggi, begitu  pula  dengan  semakin  

seringnya  frekuensi  aplikasi  pupuk  daun  yang  dilakukan  pada tanaman, maka 

kandungan unsur hara juga semakin tinggi. Namun, pemberian dengan dosis yang 

berlebihan justru akan mengakibatkan timbulnyagejala kelayuan pada tanaman 

Oleh karena itu, pemilihan dosis yang tepat perlu diketahui oleh para peneliti 

maupun petani dan hal ini dapat diperoleh melalui pengujian-pengujiandi lapangan 

(Rahmi dan Jumiati, 2007). 

 Umumnya  bahan  organik  yang  segar mempunyai  rasio  C/N   tinggi,  

seperti  jerami padi  sebesar  50-70  %.  Prinsip  pembuatan pupuk  adalah  

menurunkan  rasio  C/N  bahan organik, sehingga sama dengan rasio C/N tanah (<  

20).  Semakin  tinggi  rasio  C/N  bahan  maka proses  pembuatan  pupuk  akan  

semakin  lama karena  rasio  C/N  harus  diturunkan.  Rasio  C/N merupakan  
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perbandingan  dari  pasokan  energi mikroba  yang  digunakan  terhadap  nitrogen 

untuk  sintesis  protein.  Standar  kualitas  pupuk di Indonesia  yaitu  memiliki  rasio 

C/N berkisar 10-20 % (Sundari dkk., 2012). 

 Jenis sampah organik yang bisa diolah menjadi  pupuk  organik  cair  adalah  

sampah sayur  baru,  sisa  sayuran  basi,  sisa  nasi,  sisa ikan,  ayam,  kulit  telur,  

sampah  buah  seperti anggur,  kulit   jeruk,  apel  dan  lain-lain (Hadisuwito,  2007).   

 Bahan  baku  pupuk  cair yang  sangat  bagus  dari  sampah  organik  yaitu 

bahan  organik  basah   seperti  sisa  buah  dan sayuran.  Selain  mudah  

terdekomposisi,  bahan ini  juga  kaya  akan  hara  yang  dibutuhkan tanaman.  

Semakin  tinggi  kandungan  selulosa dari  bahan  organik,  maka  proses  penguraian 

akan  semakin lama  (Purwendro  dan Nurhidayat, 2006). 

 Agar  dapat  disebut  sebagai  pupuk  organik,  pupuk  yang  dibuat  dari  

bahan alami itu harus memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya : 

1.  Zat N atau zat lemasnya harus terdapat dalam bentuk senyawa organik yang 

dapat dengan mudah diserap oleh tanaman. 

2.  Pupuk tersebut tidak meninggalkan sisa asam organik di dalam tanah.  

3.  Pupuk  tersebut  mempunyai  kadar  senyawa  C  organik  yang  tinggi  seperti  

hidrat arang. 

2.4. Limbah Pabrik Teh 

 Limbah pabrik teh  merupakan  salah  satu  limbah padat  hasil  samping 

proses  produksi  industri  teh  dari  proses ekstraksi.  Limbah teh  juga  memiliki  

kandungan nitrogen  yang  mudah  diserap  oleh  tanaman sehingga  sangat  bagus  

untuk  menyuburkan tanaman.  Nitrogen  diperlukan  untuk pembentukan  atau  
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pertumbuhan  bagian  vegetatif tanaman,  seperti  daun,  batang,  dan  akar  (Slamet, 

2005).   

 Kandungan unsur hara teh menurut Peksen et  al  (2009), mengandung  C-

organik  sebesar 47,49%, nitrogen total 1,96%, dan rasio C/N 24,18.  

 Nurmayanti  (2008)  limbah teh  dapat  diberikan  ke  semua  jenis  tanaman  

sayuran,  tanaman  hias,  maupun  pada tanaman  obat-obatan,  hal  ini  dikarenakan 

bahwa  ampas  teh  tersebut  mengandung  Karbon Organik,  20%  Tembaga,  10%  

Magnesium  dan  13%  Kalsium,  Kandungan  tersebut  dapat membantu 

pertumbuhan tanaman.  

Menurut Stephen (2004, dalam Nurmayanti 2008), teh mengandung 

senyawa-senyawa bermanfaat seperti poliefenol, tehofilin, flavonoid, tanin, vitamin 

C dan vitamin E serta sejumlah mineral Zn, Se, Mo, dan Mg. Kandungan teh yang 

berupa mineral tersebut merupakan unsur-unsur essensial yang sangat dibutuhkan 

oleh tanaman apabila kekurangan salah satu dari unsur-unsur tersebut maka 

pertumbuhan akan terganggu atau mengalami defisiensi. Komposisi kandungan 

unsur hara teh setiap 5 kg adalah : Nitrogen (N) 55,5 g dalam 5 kg kompos, fosfat 

(P2O5) 32 g dalam 5 kg kompos, Kalium (K2O) 78 g dalam 5 kg kompos, C/N ratio 

11,49%, Karbon Organik 12,64%, Besi (Fe) 0,13%, Timbal (Pb) 0,03%, Tembaga 

(Cu) 14,16 ppm, Seng (Zn) 44,85 ppm, Magnesium (Mg) 0,03%, Kalsium (Ca) 

0,16%. 

Tanin juga merupakan kandungan yang terdapat dalam limbah teh, yang 

berfungsi mengusir kehadiran semut pada tanaman dan juga untuk menumbuhkan 

tunas yang masih muda (Nurmayanti, 2008) 
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Sisa teh atau ampas teh ternyata dapat bermanfaat bagi tanaman, yaitu dapat 

memperbaiki kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun, 

limbah teh ini lebih praktis dibandingkan penggunaan kompos. Limbah rumah 

tangga juga dapat digunakan langsung tanpa harus diolah lagi.  

limbah teh tidak hanya dapat berfungsi sebagai pupuk, ternyata dapat 

dijadikan sebagai pestisida yang bersifat toksik bagi serangga tanaman. Jika limbah 

teh ini dijadikan sebagai kompos. limbah teh banyak mengandung unsurhara yang 

bagus untuk tanah. Mikroba yang dihasilkan oleh limbah teh ini hanya bersifat 

toksik pada serangga, tidak pada tanaman. Sehingga tidak perlu khawatir tanaman 

berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia (Rodiana 2007, dalam Yuniebio 2009). 

Tabel 1.  Komposisi Kimia Daun Teh Segar dan Daun Teh Kering 

Komponen Teh segar (%) Teh kering (%) 

Air 9,51 3 

Asam amino 25.5 25,5 

Kafein 3,58 3,58 

Minyak atsiri 0,59 0,68 

Lemak,hijau daun,lilin 6,39 6,39 

Dekstrin 6.44 6,44 

Tanin 15,65 8,65 

Tanin teroksidasi 0 15,51 

Pektin dan lain-lain 16,02 16,02 

Serat 11,58 11,58 

Abu 5,65 5,65 

Sumber : Ita Setiawan dan Nasikum, 1991 
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2.5. Urin Sapi 

Urin sapi merupakan pupuk kandang cair yang mengandung unsur hara N, 

P, K dan bahan organik (Sutanto, 2002). 

Urin sapi juga mengandung hormon auksin jenis Indole Butirat Aci (IBA) 

yang Dapat merangsang perakaran tanaman, mempengaruhi proses perpanjangan 

sel, plastisitas dinding sel dan pembelahan sel (Suparman dkk., 1990).  

Pemanfaatan urin sapi sebagai pupuk organik cair harus difermentasikan 

terlebih dahulu untuk meningkatkan jumlah unsur hara yang dikandungnya. 

Pembuatan pupuk cair dari urin sapi cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu 

lama, bahan mudah didapat, biayanya relatif murah serta baik untuk tanaman. Urin 

sapi memiliki bau yang khas bersifat menolak hama atau penyakit pada tanaman 

(Raharja, 2005). 

2.6. Tetes Tebu 

 Tetes tebu merupakan sumber karbon dan nitrogen bagi ragi yang 

didapatkan dari proses fermentasi. Prinsip fermentasi adalah proses pemecahan 

senyawa organik menjadi senyawa sederhana yang melibatkan mikrorganisme. 

Mikroorganisme ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan karbon (C) dan 

Nitrogen (N) yang merupakan faktor penentu keberhasilan dalam proses fermentasi 

 Selain itu, berdasarkan kenyataan bahwa tetes tebu tersebut mengandung 

karbohidrat dalam bentuk gula yang tinggi (64%) disertai berbagai nutrien yang 

diperlukan jasad renik juga dapat meningkatkan kecepatan proses produksi 

pengolahan urine sapi menjadi pupuk dalam waktu yang relative singkat, (Wijaya 

2008, dalam Muhammad Khoirul Huda 2013). 
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2.7. Proses Fermentasi  

 Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi 

senyawa sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Fermentasi merupakan 

segala macam proses metabolisme (enzim, jasad renik secara oksidasi, reduksi, 

hidrolisa, atau reaksi kimia lainnya) yang melakukan perubahan kimia pada suatu 

subsrat organik dengan menghasilkan produk akhir. 

 Prinsip dari fermentasi ini adalah bahan limbah organik dihancurkan oleh 

mikroba dalam kisaran temperatur dan kondisi tertentu yaitu fermentasi. Studi 

tentang jenis bakteri yang respon untuk fermentasi telah dimulai sejak tahun 1892 

sampai sekarang. Ada dua tipe bakteri yang terlibat yaitu bakteri fakultatif yang 

mengkonversi selulosa menjadi glukosa selama proses dekomposisi awal dan 

bakteri obligate yang respon dalam proses dekomposisi akhir dari bahan organik 

yang menghasilkan bahan yang sangat berguna dan alternatif energi perdesaaan.  

 Fermentasi sering didefinisikan sebagai proses pemecahan karbohidrat dan  

asam amino secara anaerobik yaitu tanpa memerlukan oksigen. Karbohidrat 

terlebih dahulu akan dipecah menjadi unit - unit glukosa dengan bantuan enzim 

amilase dan enzim glukosidose, dengan adanya kedua enzim tersebut maka pati 

akan segera terdegradasi menjadi glukosa, kemudian glukosa tersebut oleh khamir 

akan diubah menjadi alkhohol (Affandi, 2008). 


