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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang sangat 

luas. Pola pengembangan pertanian di Indonesia sebagian besar menggunakan 

pola pertanian anorganik, pola pertanian anorganik ini cenderung memanfaatkan 

pupuk yang berasal dari produksi pabrik. Penggunaan pupuk anorganik secara 

berlebihan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Salah satu indikator 

penurunan kualitas tersebut adalah kerusakan pada tanah contohnya tanah menjadi 

tandus, karena banyaknya kandungan logam berat yang terdapat pada tanah, 

sehingga dapat menjadi sulit ditanami. Serta berdampak pada kesehatan manusia 

yang diakibatkan banyaknya cemaran bahan-bahan kimia sintetis tersebut 

(Roidah, 2013). Penggunaan pupuk anorganik dengan dosis tinggi tidak hanya 

berpengaruh pada kerusakan tanah, tetapi banyak tercemarnya produk-produk 

pertanian oleh bahan kimia yang selanjutnya akan berdampak buruk bagi 

kesehatan masyarakat (Lestari, 2009). 

Penggunaan pupuk anorganik di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, 

pada juni 2015 mencapai 4,57 juta ton dan akan diusulkan PT. Pupuk Indonesia 

mencapai 9,55 juta ton (Tribunbisnis, 2014). Hal ini mempunyai dampak negatif 

bagi ketahanan pertanian di Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat mengenai wawasan tentang “back to nature” 
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merupakan istilah yang menjadi gaya hidup baru masyarakat dunia tentang efek 

negatif dari penggunaan bahan kimia, seperti pupuk dan pestisida kimia sintetis 

serta hormon tumbuh dalam produksi pertanian yang akan berdampak bagi 

lingkungan dan kesehatan manusia. Indonesia salah satu negara yang dianugrahi 

keanekaragaman hayati sangat tinggi, sinar matahari, dan air yang berlimpah, 

serta tanah yang memiliki kualitas kesuburan yang sangat tinggi. Ini merupakan 

modal dasar bagi Indonesia untuk menggunakan bahan kimia organik dalam 

menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kualitas pangan dan kesehatan 

masyarakat (Roidah, 2013). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi Indonesia dalam 

mengolah limbah organik sebagai pupuk ramah lingkungan mempunyai dampak 

yang baik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pupuk organik merupakan 

pengkomposan bahan-bahan seperti daun-daun, jerami, rumput-rumput, sulur 

serta kotoran hewan yang diuraikan oleh mikroorganisme menjadi kompos 

organik (Supartha, 2012). Peran penting bahan organik dalam meningkatkan 

kesuburan tanah dari segi fisik, kimia, dan biologi tanah. Tanah yang mempunyai 

tingkat kesuburan tinggi bersifat lebih terbuka sehingga aerasi tanah lebih optimal, 

dan tidak mudah mengalami pemadatan dibandingkan dengan tanah yang 

mengandung bahan organik rendah. Tanah yang tinggi akan kandungan bahan 

organik, relatif lebih sedikit hara yang terfiksasi mineral tanah sehingga 

ketersediaan unsur hara bagi tanaman lebih besar. Ketersediaan zat hara yang 

melimpah, dapat bermanfaat bagi organisme untuk mempercepat aktivitasnya 

dalam proses dekomposisi bahan organik dan mempercepat pelepasan hara 
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(Santoso, 2013). Banyak dampak positif yang diberikan dalam penggunaan pupuk 

organik, diantaranya meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK), membantu 

proses pelapukan bahan mineral, meningkatkan daya serap tanah pada air dan zat 

hara (Yuniwati, 2012). Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang, atau 

kombinasi antara pupuk organik dan anorganik dapat meningkatkan jumlah 

produksi tanaman karena pupuk organik bersifat memperbaiki struktur fisik, kimia 

tanah sehingga memberikan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan tanaman 

(Widowati, 2009). 

Hasil observasi penggunaan sabut kelapa sebagai alas kandang pada 

peternakan ayam broiler kapasitas 7000 ekor dalam sekali panen mencapai 1 ton 

sabut kelapa. Sebagai bahan organik yang mudah didapatkan di Indonesia,  sabut 

kelapa memiliki kandungan unsur hara berupa Kalium (K), di samping itu sabut 

kelapa juga mengandung unsur-unsur lain seperti Kalsium (Ca), Magnesium 

(Mg), Natrium (Na), dan Fosfor (P) yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan 

tanaman (Sundari, 2013). Sabut kelapa juga mempunyai komposisi kimia seperti 

selulosa 43,44%; hemiselulosa 0,25%; lignin 45,84%; air 5,25%; abu 2,22% 

(Sukardati dalam Anggorowati, 2013). Kandungan unsur hara makro pada sabut 

kelapa memiliki persentase N 0,58%; P 0,08%; K 1,41% (Ruskandi, 2003). Bahan 

organik lain yang juga mudah didapatkan adalah kotoran ayam broiler. Hasil 

observasi peternakan ayam broiler kapasitas 7000 ekor menghasilkan limbah 6 

ton dalam satu kali panen, yang didalamnya banyak mengandung unsur-unsur 

yang berguna dalam pertumbuhan tanaman diantaranya N: 1,0 %; P: 9,5 %; K: 0,3 

% (Suherman, 2014). Sayangnya kemelimpahan bahan-bahan organik di atas 
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masih jarang dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pemanfaatan sabut kelapa dan 

kotoran ayam Broiler dapat meminimalisir jumlah pengeluaran biaya yang 

dikeluarkan para petani, karena pupuk organik harganya lebih murah 

dibandingkan pupuk anorganik. 

Sawi hijau (Brassica rapa L.) merupakan tanaman sayur yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi. Tanaman ini dapat berkembang pesat di daerah tropis 

maupun subtropis. Tanaman ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan famili 

sawi-sawian yang lain diantaranya waktu panen singkat, daya adaptasi luas (tidak 

peka terhadap perubahan suhu) dan tahan lama karena dapat disimpan hingga 10 

hari setelah panen pada suhu 0-5
0
C dengan kelembapan 95% (Utomo, 2014). 

Namun kebanyakan masyarakat masih menggunakan pupuk anorganik dalam 

budidaya sawi (Brassica rapa L.) yang dampaknya akan menurunkan kualitas 

pangan bagi masyarakat. Tanaman ini oleh masyrakat sering dikonsumsi sebagai 

sayuran, untuk melengkapi asupan gizi dan vitamin. sawi (Brassica rapa L.) 

hanya dipanen hingga pertumbuhan vegetatif saja, karena hanya daunnya yang 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sawi (Brassica rapa L.) memiliki kandungan 

air 93%, 3% karbohidrat, 1,7% protein, 0,7% serat, dan 0,8% abu. Pertumbuhan 

vegetatif tanaman sawi (Brassica rapa L.) seperti daunnya banyak dimanfaatkan 

masyarakat sebagai bahan pangan, dan sumber dari vitamin, mineral seperti β-

karoten, vitamin C, Ca, P (Elzebroek dalam Utomo, 2014). 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang sangat 

luas, banyak para petani setiap harinya bekerja di lahan persawahan hingga sore 

hari. Tentunya petani kurang dalam memperoleh ilmu pengetahuan tentang, 
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perkembangan ilmu pertanian yang sudah dikembangkan saat ini. Seperti cara 

pembuatan pupuk organik yang nantinya dapat dikombinasikan dengan pupuk 

anorganik sebagai pupuk yang meminimalisir akan kerusakan lingkungan. Agar 

petani mudah dalam belajar maka penulis mengembangkan penelitiannya sebagai 

media belajar leaflet, dimana media tersebut mudah di bawa dan dipahami oleh 

petani. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Konsentrasi Pupuk Organik Campuran Sabut Kelapa 

(Cocos nucifera L.) dan Kotoran Ayam Broiler terhadap Pertumbuhan 

Vegetatif Sawi (Brassica rapa L.) sebagai Media Belajar Leaflet”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Adakah pengaruh konsentrasi campuran sabut kelapa (Cocos nucifera L.) 

dan limbah kotoran ayam broiler terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman 

sawi (Brassica rapa L.)? 

1.2.2 Berapakah konsentrasi campuran sabut kelapa (Cocos nucifera L.) dan 

kotoran ayam broiler paling efektif untuk pertumbuhan vegetatif tanaman 

sawi (Brassica rapa L.)? 

1.2.3 Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian pengaruh konsentrasi 

campuran sabut kelapa (Cocos nucifera L.) dan kotoran ayam broiler 
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terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman sawi  (Brassica rapa L.) sebagai 

media belajar leaflet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi campuran sabut kelapa (Cocos 

nucifera L.) dan limbah kotoran ayam broiler terhadap pertumbuhan 

vegetatif tanaman sawi (Brassica rapa L.). 

1.3.2 Untuk mengetahui  konsentrasi campuran sabut kelapa (Cocos nucifera L.) 

dan  kotoran ayam broiler yang paling optimal terhadap pertumbuhan 

vegetatif tanaman sawi (Brassica rapa L.). 

1.3.3 Untuk mengetahui penerapan hasil penelitian pengaruh konsentrasi 

campuran sabut kelapa (Cocos nucifera L.) dan kotoran ayam broiler 

terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman sawi (Brassica rapa L.) sebagai 

media belajar leaflet. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat keilmuan 

1.4.1.1 Memberikan pengetahuan penting tentang penggunaan limbah kotoran 

ayam broiler dan sabut kelapa serta kandungan yang terdapat di dalamnya 
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yang dapat dijadikan sebuah referensi atau sumber ilmu yang mendukung 

peningkatan kualitas pangan.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan  pemanfaatkan limbah sabut kelapa (Cocos nucifera L.) 

dan kotoran ayam broiler sebagai pupuk organik yang mempunyai kualitas 

tinggi.  

1.4.2.2 Memberikan informasi kepada masyarakat untuk menerapkan metode 

pembuatan pupuk organik dengan bahan sabut kelapa (Cocos nucifera L.) 

dan kotoran ayam broiler yang aman bagi kesuburan tanah dengan harga 

yang ekonomis. 

1.4.2.3 Membantu pemerintah dalam meberdayakan masyarakat tentang 

pentingnya pertanian organik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.  

1.4.2.4 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai media 

belajar leaflet dalam pembuatan pupuk organi.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Penelitian ini menggunakan limbah sabut kelapa (Cocos nucifera L.) dan 

kotorna ayam broiler  yang diambil dari peternakan ayam broiler Bapak 

Susilo Desa Sumber Roto-Malang.  



8 

 

1.5.2 Objek penelitian yang digunakan adalah biji sawi (Brassica rapa L.) yang 

di beli dari petani Desa Bumi Aji. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Konsentrasi adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume 

zat pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus (Keenan, et al dalam 

Rohmanah, 2014). 

1.6.2 Pupuk organik pengkomposan bahan-bahan seperti daun-daun, jerami, 

rumput-rumput, sulur, serta kotoran hewan yang diuraikan oleh 

mikroorganisme menjadi kompos organik (Santoso, 2013). 

1.6.3 Sabut kelapa merupakan serat (coir fiber) yang terdapat diantara kulit dan 

batok kelapa (Putra, 2012).  

1.6.4 Kotoran ayam Broiler merupakan produk buangan hasil pencernaan 

makanan yang dihasilkan oleh ayam Broiler. 

1.6.5 Sumber belajar sumber daya yang memberikan kemudahan siswa untuk 

belajar, sumber belajar tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan seefektif 

mungkin agar dapat menunjang keberhasilan belajar (Agustina, 2014). 


