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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini penggunaan pupuk kimia memberikan hasil yang cukup baik di 

bidang pertanian, sehingga pupuk kimia menjadi pupuk andalan bagi para petani 

untuk meningkatkan hasil panen. Akan tetapi, penggunaan pupuk kimia dalam jangka 

waktu yang lama dapat memberikan hasil yang negatif karena dapat merusak 

ekosistem (Purnomo, 2013). Untuk itu diperlukan suatu zat yang ramah terhadap 

lingkungan. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah dengan 

pemberian pupuk organik, salah satunya adalah pupuk organik cair. Anwar (2008),  

adapun jenis-jenis pupuk organik cair antara lain pupuk organik cair hasil fermentasi 

limbah peternakan seperti fermentasi urin sapi dan susu basi, ekstrak tumbuh-

tumbuhan dan fermentasi buah-buahan, compost tea yang merupakan cairan ekstrak 

yang berasal dair kompos (Sastro,2015). Serta hasil fermentasi limbah perikanan 

seperti kepala dan kulit udang (Wahida dan Suryaningsih, 2016).  

Salah satu pupuk organik cair yang dihasilkan dari limbah perikanan, yaitu 

chitosan merupakan senyawa organik kitin yang dapat digunakan untuk merangsang 

pertumbuhan tanaman serta sebagai biopestisida alami agar tanaman terhindar dari 

bakteri maupun jamur. Diperkirakan senyawa yang terkandung dalam chitosan 

tersebut terdapat bahan atau senyawa kimia aktif yang dapat merangsang 

pertumbuhan tanaman serta dapat meningkatkan kemampuan proteksi tanaman. 

Selain tersedia dalam jumlah yang cukup besar, dipilihnya chitosan sebagai pupuk 

organik cair karena memiliki sifat biodegradable, biocompatible, non toxic  serta non 
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allergenic sehingga aman bagi tanaman dan lingkungan. Limbah udang yang akan 

dimanfaatkan dalam bidang pertanian harus mengalami beberapa tahapan proses 

terlebih dahulu agar dapat menjadi pupuk organik cair chitosan, antara lain dengan 

pengomposan dan pengekstrak. Menurut Nuraeni et al., (2017), chitosan merupakan 

hasil dari fermentasi kulit udang, mampu meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman dengan cara merangsang biosintesis auksin (IAA) dari 

tryptophan. Berdasarkan penelitian El-Nemr (2010), pemberian chitosan pada 

tanaman paprika memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan hasil 

paprika. Penelitian Mawgoud (2010), pemberian beberapa konsentrasi chitosan 

menunjukkan hasil yang positif terhadap penambahan tinggi, jumlah daun dan berat 

kering tanaman strawberi.   

Produksi udang di Indonesia terus meningkat, begitu pula dengan limbah udang 

yang jumlahnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ekspor udang. 

Menurut Basuki dan Sanjaya (2009), Indonesia saat ini memiliki sekitar 170 tempat 

pengolahan udang dengan kapasitas produksi terpasang sekitar 500.000 ton per tahun. 

Diperkirakan, dari seluruh unit pengolahan yang ada, akan dihasilkan limbah sebesar 

325.000 ton per tahun. Hal ini diduga limbah udang yang jumlahnya semakin 

meningkat jika tidak ditangani secara tepat, akan menimbulkan dampak negatif bagi 

lingkungan, hal ini disebabkan karena pemanfaatan limbah cangkang dan kepala 

udang yang hanya terbatas untuk pakan ternak dan terasi, bahkan sering dibiarkan 

membusuk. Sedangkan limbah udang dapat dimanfaatkan pada bidang pertanian 

sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair chitosan.  
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Tanaman tomat merupakan produk hortikultura yang sangat berguna bagi 

kebutuhan manusia dan permintaan di Indonesia cukup tinggi. Menurut data 

KEMENTAN (2017) produksi tomat di Indonesia mengalami fluktuasi. Tahun 2012 

produksi tomat Indonesia sebesar 893,463 ton, tahun 2013 mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan hingga produksinya mencapai 992,780 ton, pada tahun 2014 

kembali mengalami penurunan sehingga produksi tomat menjadi 915, 987 ton, pada 

tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 877, 792 ton dan pada tahun 2016 

mengalami kenaikan menjadi 883,223 ton. Produktivitas tomat di Indonesia masih 

tergolong rendah. Salah satu faktor rendahnya  produktivitas tomat disebabkan oleh 

pemberian pupuk dan penggunaan varietas yang kurang sesuai.  

Respon tanaman terhadap pemupukan akan meningkat jika pemberian pupuk 

sesuai dengan dosis, waktu, dan cara yang tepat. Pada saat pemberian pupuk dalam 

bentuk cair, yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi yang diberikan, karena setiap 

jenis tanaman mempunyai tingkat kebutuhan larutan pupuk yang berbeda. Ketepatan 

konsentrasi dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan tanaman dari pupuk organik cair 

yang diberikan penting untuk diketahui, kurangnya kandungan unsur hara makro 

maupun mikro dapat mengakibatkan hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman serta produktivitasnya. Begitu pula jika jumlah unsur hara yang diterima 

tanaman berlebih maka akan menghambat pertumbuhan. Berdasarkan hal di atas, 

perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh konsentrasi pupuk organik cair (POC) 

yang berbahan dasar chitosan terhadap beberapa varietas tanaman tomat.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

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

tanaman tomat? 

2. Apakah ada pengaruh konsentrasi pupuk organik cair terhadap tanaman tomat? 

3. Apakah ada perbedaan respon dari 3 varietas tanaman tomat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengetahui interaksi antara konsentrasi pupuk organik cair dengan varietas 

tanaman tomat 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk organiik cair terhadap tanaman tomat 

3. Mengetahui pengaruh varietas terhadap tanaman tomat 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

1. Diduga terjadi interaksi nyata antara konsentrasi pupuk organik cair chitosan dan 

varietas terhadap tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

2. Diduga konsentrasi pupuk organik cair chitosan berpengaruh nyata terhadap 

tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

3. Diduga varietas berpengaruh nyata terhadap tanaman tomat 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Peneliti menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terutama dalam

kajian pengaruh pemberian konsentrasi pupuk cair organik berbahan dasar

chitosan pada tanaman tomat serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain

dalam bidang yang sama.

2. Bagi pihak perusahaan sebagai tambahan informasi serta bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan terkait pembuatan produk pupuk cair organik

chitosan.

3. Bagi petani dapat dijadikan tambahan informasi dan bahan

pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam pemberian pupuk pada 

tanaman. 


