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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rumput laut saat ini merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi mengingat perannya yang sangat penting dalam berbagai produk 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Badan FAO 2017 menyatakan 

bahwa Indonesia merupakan negara penghasil rumput laut di dunia yang 

menduduki peringkat ke-2 setelah China. Pada tahun 2013 sampai 2017 

peningkatan produksi rumput laut Indonesia mencapai 4,11%. Pada tahun 2017 

volume produksi perikanan rumput laut nasional mencapai 9.746.045 ton menurut 

sumber Data Kementerian Kelautan dan Perikanan  2017, sedangkan di Jawa Timur 

sendiri produksi rumput laut mencapai 564.803 ton. 

 Salah satu pemanfaatan rumput laut adalah untuk dijadikan bahan 

pembuatan agar-agar oleh perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang industri 

agar-agar. Besarnya produksi olahan rumput laut untuk dijadikan agar-agar pasti 

diimbangi pula dengan besarnya limbah hasil olahan rumput laut yang dihasilkan 

oleh pabrik tersebut. Potensi menimbulkan berbagai masalah pasti akan besar 

apabila aktivitas produksi tersebut tidak dibarengi dengan kegiatan penanganan 

limbah. Salah satu masalah yang akan timbul adalah kebingungan yang dialami 

pihak pabrik akibat semakin sempitnya lokasi penimbunan limbah miliknya karena 

sudah tidak mampu lagi menampung limbah hasil produksi. Oleh karenanya upaya 

penanganan limbah untuk mengurangi tumpukan limbah hasil produksi tersebut 

penting sekali untuk dilakukan. 
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 Pemanfaatan limbah hasil olahan rumput laut untuk dijadikan campuran 

bahan media tanam dan bahan nutrisi tanaman seperti pupuk merupakan salah satu 

solusinya. Menurut Wasis, dkk (2012) unsur hara makro dan mikro yang cukup 

lengkap diduga terkandung dalam limbah padat (ampas) rumput laut. Berdasarkan 

hasil penelitian Afif (2011), aplikasi limbah agar 20% terhadap tanaman pakcoy 

dan selada mampu membuatnya tumbuh optimal. Penambahan media tanam limbah 

agar 20% lebih ekonomis dibandingkan kompos 20%. 

Meskipun aplikasi limbah berdasarkan hasil penelitian Afif (2011) tersebut 

mampu membuat tanaman uji pakcoy dan selada mencapai pertumbuhan yang 

optimal. Aplikasi limbah ini bisa jadi belum cukup baik dalam memperbaiki sifat 

fisik dan kimia tanah. Berdasarkan hasil penelitian Mandella (2011), pupuk limbah 

agar-agar belum dapat memperbaiki sifat fisik tailing, namun beberapa sifat kimia 

tailing dapat diperbaiki walaupun jumlahnya belum dapat memenuhi standar sifat 

kimia tanah yang baik. 

 Salah satu solusi yang diduga mampu mendukung keefektifan limbah 

tersebut sebagai media tanam atau bahan nutrisi bagi tanaman (pupuk) dalam hal 

memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah adalah dengan cara menambahkan bahan 

organik lain seperti pupuk kandang kambing. Menurut Prasetya (2011), pupuk 

kandang kambing memeiliki manfaat untuk meningkatkan produktivitas tanaman, 

merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. Kandungan bahan organik yang 

tinggi dalam pupuk kandang kambing sangat penting untuk memperbaiki kondisi 

tanah serta sangat membantu tanaman dalam pembelahan sel.  
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Oleh karena manfaat dari kedua bahan tersebut, penelitian dengan 

memanfaatkan limbah padat hasil olahan rumput laut dan pupuk kandang kambing 

ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak dari aplikasi kedua 

bahan tersebut pada tingkat % volume media tanam yang berbeda terhadap 

pertumbuhan tanaman Sawi Caisim (Brassica juncea L.). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Hal yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah belum 

termanfaatkannya dengan baik limbah padat hasil olahan rumput laut dari 

perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang industri agar-agar, yang apabila 

dibiarkan saja tanpa ada penanganan maka akan menimbulakan berbagai masalah. 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang atau potensi limbah padat 

hasil olahan rumput laut sebagai bahan campuran media tanam dan bahan nutrisi 

bagi tanaman serta untuk menganalisis pengaruh pemberian limbah padat hasil 

olahan rumput laut tersebut dan pupuk kandang kambing terhadap pertumbuhan 

dan hasil produksi tanaman sawi caisim. 

 

1.4. Manfaat 

Manfaat penelitian ini untuk perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang 

industri agar-agar yaitu untuk meningkatkan nilai tambah limbah padat hasil olahan 

rumput laut, yang diharapkan terciptanya penerapan prinsip “Zero Waste Industry”. 
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Manfaat penelitian ini untuk masyarakat sekitar yaitu diharapkan citra buruk 

yang sudah tertanam oleh masyarakat mengenai dampak limbah padat hasil olahan 

rumput laut yang sempat menimbulkan masalah ini dapat berubah karena dengan 

adanya penelitian ini akan diketahui potensi baru limbah padat hasil olahan rumput 

laut yang sangat bermanfaat dan kedepannya diharapkan tercipta peluang usaha 

baru bagi masyarakat dalam hal produksi media tanam dan pupuk berbahan dasar 

limbah padat hasil olahan rumput laut. 

Manfaat penelitian ini untuk ilmu pengetahuan yaitu diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberi sumbangsih informasi baru yang mendukung 

perkembangan ilmu dan teknologi pertanian khususnya dalam hal pemanfaatan 

limbah padat hasil olahan rumput laut dan juga pupuk kandang kambing. 

 

1.5. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

1. Diduga bahwa berbagai jenis formulasi media tanam limbah padat hasil 

olahan rumput laut, pupuk kandang kambing dan tanah memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman sawi caisim 

2. Diduga bahwa penambahan pupuk kandang kambing pada limbah padat hasil 

olahan rumput laut dan tanah mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

produksi tanaman sawi caisim 

3. Diduga bahwa aplikasi pupuk kandang kambing dalam tanah memberikan 

hasil terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman 

sawi caisim 


