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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Okra merupakan tanaman introduksi di Indonesia. Sedikit peminat okra 

dikarenakan banyak yang tidak memahami gizi dan manfaat. Okra sangat penting 

untuk dibudidayakan, dikarenakan tanaman ini bermanfaat sekali untuk 

menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, hampir setengahnya, berupa serat larut 

dalam bentuk lendir dan peptin yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol 

dan mengurangi resiko penyakit jantung (Rustiawan, Jannah, dan Mirawati, 2009). 

Okra mengandung gizi yang cukup tinggi, dari 100 g buah muda okra 

mengandung 33 kalori, 7 g karbohidrat, 3,2 g serat dan 81 mg kalsium. Buah okra 

umum dimanfaatkan sebagai terapi obat untuk beberapa macam penyakit, seperti 

disentri, kelainan lambung, kelainan usus besar, nyeri tenggorokan dan penyakit 

gonore. Senyawa pada buah okra dapat membantu penderita dibetes mellitus, 

karena kemampuannya menurunkan kadar gula darah dalam tubuh (Pratiwi dkk., 

2016). Menurut survei dari WHO, Indonesia. Merupakan Negara dengan jumlah 

penderita diabetes militus terbesar ke empat di dunia setelah Cina, India dan 

Amerika Serikat. Pendiri diabetes militus di Indonesia sebesar 8.6% dari total 

jumlah penduduk, yang nantinya pada tahun 2025 diperkirakan penderita diabetes 

militus mencapai 12.4 juta penduduk (Zaenab, 2017). 

Produksi okra pada tahun 2017 dipasarkan secara lokal dalam bentuk okra beku 

siap saji yang hanya sekitar 30 persen, sedangkan 70 persennya dari total produksi
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sekitar 1.500 ton per tahun diekspor ke Jepang. Luas lahan produksi okra di wilayah 

Jember sekitar 300 hektar per tahun yang hasil produksinya mencapai 550-600 ton. 

Namun hasil produksi ini belum mencapai hasil produksi yang maksimal, menurut 

Kementan (2005) produksi okra varietas Garibar yang digunakan memiliki potensi 

hasil 2,5-3 ton/ha, artinya hasil produksi saat ini hanya mencapai 0,5 ton/ha. 

Beberapa faktor utama yang membuat produksi okra kurang optimal antara lain 

penggunaan varietas, tehnik budidaya, mutu benih, hama dan penyakit serta 

penggunaan pupuk dan pestisida kimia saat ini lebih tinggi dibandingkan 

penggunaan pupuk organik (Raditya dan Purbajanti, 2017). Varietas Garibar 

merupakan varietas yang cocok untuk ditanam dengan iklim cuaca di Indonesia. 

Pada tahun 2014 penanggulangan penyakit sudah dilakukan dengan penggunaan 

Plant Growth Promoting Rizobacteria (PGPR) yaitu rizhobakteri yang mampu 

memroduksi hormon pertumbuhan, serta meningkatkan kandungan dan penyerapan 

unsur hara pada tanah.  

Faktor lain mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman okra adalah 

penggunaan pupuk yaitu pupuk organik cair (POC). Berdasarkan Susanto (2002) 

pemberian POC merupakan cara untuk mengatasi kekurangan unsur hara, karena 

mampu memperbaiki sifat kimia, biologi dan fisika tanah. POC dapat 

meningkatkan hasil tanaman serta mengurangi penggunaan pupuk kimia.  

POC yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah cair tahu dari industri 

tahu. Air limbah tahu merupakan air sisa penggumpalan tahu yang dihasilkan 

selama proses pembuatan tahu. Limbah tahu mengandung Biological Oxygen 

Demand (BOD) sebanyak 5000-10.000 mg/l dan Chemical Oxygen Demand (COD) 
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7000-12.000 mg/l dan memiliki pH yang sangat rendah yaitu 4-5. Suhu dari limbah 

tahu antara 40-46°C dan mempengaruhi biota. Limbah cair tahu memiliki 

kandungan bahan organik. Kandungan. protein. limbah cair. tahu mencapai 40-60 

%, karbohidrat 25-50 %, dan lemak 10 %. Bahan organik berpengaruh. terhadap 

tingginya nitrogen, sulfur dan fosfor dalam air. 

Sifat limbah cair dari pengolahan tahu menurut Sarwono dan Saragih (2004) 

antara lain yaitu limbah cair mengandung zat-zat organik terlarut yang cenderung 

membusuk jika dibiarkan tergenang sampa beberapa hari di tempat terbuka. Suhu 

air tahu berkisar antara 40-600 C, suhu ini lebih tinggi dibandingkan suhu air 

lingkungan. Pembuangan langsung tanpa prosesi, dapat membahayakan kelestarian 

lingkungan hidup. Air limbah tahu bersifat asam karena proses penggumpalan sari 

kedelai membutuhkan bahan penolong yang bersifat asam. Keasaman limbah dapat 

membunuh mikroba. 

Upaya untuk memanfaatkan limbah cair tahu agar memiliki nilai fungsi yang 

berkelanjutan yaitu dengan mengolah limbah cair tahu menjadi pupuk organik. Hal 

ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, 

dengan bahan organiknya yang tinggi, limbah dapat bertindak sebagai sumber 

organik makanan oleh pertumbuhan mikroba (Hanisar dan Bahrum, 2015). 

Hasil analisis limbah cair tahu, mengandung unsur kalium (K) lebih tinggi 

yaitu dengan nilai (K) 163,35 mg/l. Unsur P membantu pembentukan bunga dan 

buah, mendorong pertumbuhan akar muda. Kekurangan unsur P dapat menurunkan 

pertumbuhan buah pada tanaman . Pemberian limbah cair tahu dengan dosis 15 
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ml/tanaman berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah cabang, umur 

berbunga, dan berat 100 biji pada tanaman kedelai (Glycine max L.).  

Penggunaan pupuk organik cair harus dengan konsentrasi yang tepat. 

Penggunaan konsentrasi pupuk organik cair yang tepat dapat memperbaiki 

pertumbuhan, mempercepat panen, memperpanjang masa atau umur produksi dan 

dapat meningkatkan hasil tanaman (Marliah, Hayati dan Muliansyah, 2012), oleh 

karena itu, pemilihan dosis yang tepat untuk pupuk organik cair perlu dikaji lebih 

lanjut. Diduga dosis yang diberikan dengan aplikasi pupuk organik cair limbah cair 

tahu merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

okra. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon pertumbuhan okra terhadap penambahan pupuk organik cair 

limbah cair tahu ? 

2. Bagaimana respon hasil produksi okra terhadap penambahan pupuk organik 

limbah cair tahu?  

1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitiani ini adalah : 

1. Mengkaji respon pertumbuhan okra terhadap penambahan pupuk organik cair 

limbah cair tahu. 

2. Mengkaji respon hasil produksi okra terhadap penambahan pupuk organik cair 

limbah cair tahu. 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

1. Penambahan pupuk organik cair limbah cair tahu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan okra.  

2. Penambahan pupuk organik cair limbah cair tahu berpengaruh terhadap hasil 

okra. 




