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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyak buah ataupun bagian dari tanaman yang sampai saat ini belum 

dimanfaatkan dengan baik termasuk pengolahan limbah atau kulit buah. Dalam 

kehidupan sehari-hari buah-buahan merupakan kebutuhan yang penting bagi 

kesehatan dan gizi manusia. Pada umumnya, masyarakat hanya memanfaatkan 

daging buahnya saja sebagai selai, salad, jus, sirup dll. Sejauh ini kulit buah 

jarang dimanfaatkan dan hanya dibuang menjadi sampah. Jika sampah dibuang 

secara sembarangan atau ditumpuk tanpa dilakukannya pengolahan yang baik, 

maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan. 

Sampah merupakan material sisa yang sudah tidak terpakai, tidak 

diinginkan atau sesuatu yang harus dibuang, umumnya berasal dari kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia (Fadhilla dkk. 2015). Limbah yang dibiarkan akan 

menimbulkan aroma yang kurang sedap bagi kebersihan lingkungan dan dapat 

mengganggu kesehatan. Keberadaan sampah buah-buahan yang melimpah 

memiliki potensi yang besar sebagai sumber bahan baku pembuatan pupuk 

organik cair. Disamping itu, teknologi ini juga banyak keuntungannya yaitu 

(slurry) air lindinya digunakan sebagai pupuk organik cair dan ampasnya 

digunkaan sebagai media pertumbuhan (Bayuseno, 2016).  

Pada dasarnya limbah kulit buah apel tidak hanya digunakan sebagai 

substitusi pakan ternak, akan tetapi limbah kulit buah apel juga dapat digunakan 

sebagai bahan pemupukan tanaman. Kulit buah apel mengandung kuersetin yang 

dapat diketahui mampu menurunkan permeabilitas (Bambang, 2010). 
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Kulit pisang merupakan limbah yang bisa digunakan sebagai bahan 

pembuatan pupuk organik dengan kandungan unsurhara makro fosfor (P) dan 

kalsium (K) untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan tanaman buah dan 

batang.Selain kandungan unsur makro, kulit pisang juga mengandung unsur mikro 

Ca, Mg, Na, Zn yang berfungsi untuk kekebalan dan pembuahan pada tanaman 

agar dapat tumbuh secara optimal sehingga berdampak pada jumlah produksi 

yang maksimal (Nuris, 2015). 

Kulit jeruk memiliki kandungan yang tidak kalah banyak dibandingkan 

dengan dagingnya. Terdapat zat yang bermanfaat salah satunya yaitu minyak atsiri 

dengan aroma yang sangat khas, sejenis minyak nabati yang bisa mengental jika 

diletakkan pada suhu ruangan. kulit jeruk mengandung atsiri yang terdiri dari 

berbagai komponen seperti tepen, sesquiten, aldehida, ester dan sterol (Fadhila 

dkk, 2015).  

Sampah organik lebih sering dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan 

pupuk padat, jarang dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair. Padahal pupuk 

organik dalam bentuk cair memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pupuk 

organik dalam keadaan padat, karena unsur yang terdapat didalam pupuk organik 

cair sudah terurai dan pengaplikasiannya lebih mudah sehingga lebih mudah 

diserap tanaman. Keuntungan dari pupuk organik cair, praktis dalam 

pengaplikasiannya, tidak ada efek negative yang diakibatkan baik bagi pengguna 

maupun bagi tanaman budidaya, hasil panen lebih sehat untuk dikonsumsi dan 

lebih tahan lama dalam penyimpanan secara alami (Rosalia dan Sumarni, 2015). 
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Pemupukan penting dilakukan untuk meningkatkan kandungan unsur hara 

pada tanah. Pupuk organik memiliki sifat yang ramah lingkungan meskipun efek 

penggunaannya cenderung lebih lambat. Pupuk organik dapat memperbaiki sifat 

tanah dan dapat berperan sebagai penyangga persediaan unsur hara bagi tanaman 

sehingga pupuk organik dapat mengembalikan kesuburan tanah. Pupuk organik 

dapat dibagi dua yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair (Marpaung, 

2014). 

Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang dibuat dalam 

bentuk cairan, mengandung unsur hara makro dan mikro esensial. Mekanisme 

pemberian pupuk cair umumnya dengan cara disemprotkan ke tanaman atau 

dengan cara disiram ke tanah (Santi, 2017). Manfaat pupuk cair yaitu menjaga 

ketersediaan unsur hara, meningkatkan kesuburan tanaman dan aktivitas 

mikroorganisme tanah yang menguntungkan, serta memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas kandungan organik di dalam tanah, sehingga tanah atau 

lahan menjadi lebih remah, gembur dan tidak liat bahkan keras,mengurangi polusi 

dan dampak sampah di lingkungan. 

Selain berfungsi untuk tanaman, pupuk organik cair juga mampu 

mengurangi jumlah limbah yang terdapat di lingkungan serta menyehatkan 

lingkungan karena pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan 

organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan limbah dari hasil 

aktivitas manusia yang memiliki kandungan unsur hara lebih dari satu 

(Pandebesie dan Rayuanti, 2013). 
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Tanaman sawi merupakan tanaman hortikultura yang banyak digemari 

masyarakat. Bagian sawi yang bernilai ekonomis adalah daun, maka upaya 

peningkatan produksi diusahakan pada peningkatan produk vegetatif, untuk 

mendukung upaya tersebut maka dilakukan pemupukan (Erawan, dkk 2013). 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian ini guna 

memanfaatkan hasil limbah kulit buah sebagai bahan dasar pembuatan pupuk 

organik cair terhadap tanaman sawi sehingga dapat menunjang pertumbuhan yang 

lebih baik.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah terjadi interaksi antara pupuk organik cair dengan tiga varietas 

tanaman sawi ? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara pupuk organik cair terhadap 

pertumbuhan tanaman sawi ? 

3. Apakah terdapat pengaruh varietas terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaruh serta perbedaan unsur 

hara yang terkandung dari masing-masing pupuk organik cair kulit buah yang 

digunakan terhadap tiga varietas tanaman sawi sehingga dapat menunjang 

pertumbuhan yang lebih baik. 
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1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara pupuk organik cair dengan tiga varietas

tanaman sawi

2. Diduga terdapat pengaruh antara pupuk organik cair terhadap

pertumbuhan tanaman sawi

3. Diduga adanya pengaruh varietas terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

sawi




