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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pabrik Monosodium Glutamat (MSG) yang ada di kecamatan Gending 

adalah pabrik pengolahan dari tetes tebu (molases) hasil samping penggilingan 

gula dan bahan nabati yang dibuat melalui proses fermentasi. Limbah hasil 

pembuatan monosodium glutamat dialirkan ke irigasi sungai kawasan sawah 

menuju laut. Limbah yang dihasilkan dari pengolahan monosodium glutamat 

adalah limbah cair (sipramin) dan lumpur (sludge) yang berwarna kecoklatan. 

Limbah organik dari monosodium glutamat ini akan terakumulasi dalam bentuk 

sedimen yang tertahan dan mengendap dalam bentuk lumpur (sludge). Sedimen 

ini biasanya kaya akan unsur hara (nitrogen dan fosfor) dan belum dimanfaatkan 

kandungannya untuk nutrisi tanaman. Limbah MSG yang memiliki kandungan 

nitrogen dan fosfor yang tinggi dialirkan ke sawah dan menjadi penyebab utama 

pertumbuhan tanaman rumput-rumputan di area sawah.  

Limbah cair industri MSG mengandung bahan organik 8% - 12% dan 

nitrogen 2% - 7%. Selain itu juga mengandung unsur kalsium, magnesium, 

kalium, fosfor dan sulfur (Utami, 2016). Menurut Azzahrawani (2010) pada 

penelitiannya kandungan limbah MSG nitrogen 5%, fosfat 0,4%, dan kalium 

1,7%. Menurut penelitian Fuadi (2010) limbah MSG memiliki unsur hara 

makro N sebesar 4,28%, kandungan P sebesar 0,15%, kandungan K sebesar 

0,40% C-organik sebesar 6,11%, dan besarnya nilai pH adalah 5,6.  
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Selama ini, para petani menambahkan pupuk anorganik untuk penyediaan 

unsur hara tanaman. Namun, pupuk anorganik dapat menyebabkan pencemaran 

tanah. Menurut Khalidin et al (2013) pupuk anorganik menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Cook 1962 dalam Mathius (1994) menyatakan pupuk 

anorganik yang digunakan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk pada 

tanaman maupun tanah, karena komponen hara dari pupuk anorganik tidak 

dapat diikat partikelnya dengan bahan organik tanah dan akan tercuci dengan 

adanya aliran air.  Penggunaan bahan organik yang terdapat pada limbah MSG 

dapat mempertahankan sifat fisik tanah, sifat fisik tanah dapat menentukan hara 

dalam tanah. Lugiyo (2004) menyatakan bahwa bahan organik yang terdapat 

pada air limbah MSG mempunyai fungsi dalam sifat fisik, kimia dan biologi 

tanah, sehingga tanah dapat menyediakan hara dalam jumlah berimbang. 

Berdasarkan pemaparan diatas limbah MSG dapat meningkatkan bahan organik 

dan unsur hara makro mikro tanah.  

Berdasarkan penelitian Muyassir (2006) kadar N, P, K yang terdapat pada 

limbah MSG dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara tanah yang diikuti 

pembentukan sistem perakaran yang bagus pada tanaman jagung. Pada 

penelitian Singh, Rekha, Arun, & Young (2009) konsentrasi 10%, 5%, 2,5% 

1% dan 0,1 % air limbah MSG di uji coba pada benih tanaman jagung dan kubis 

hasilnya dapat meningkatkan biomassa tanaman jagung dan kubis, kadar N dan 

bahan organik pada tanah menjadi tinggi. Tanaman jagung dan kubis menyerap 

unsur hara K sebanyak 0,02-0,05 %, kadar N dan P sebanyak 0,04-0,08% 
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selama fase vegetative, sehingga konsentrasi 10%, 5%, 2,5% 1% dan 0,1% 

sangat efektif untuk pertumbuhan tanaman jagung dan kubis.  

Kacang merah dan kacang tunggak merupakan salah satu tanaman 

leguminose yang sangat berperan penting bagi kebutuhan pangan, selain itu 

memiliki niai ekonomi yang tinggi sehingga banyak yang menjadikan sebagai 

bahan industri. Hal ini karena kandungan protein yang ada di dalamnya. Di 

Probolinggo kacang merah dan tunggak paling banyak di lahan kering, produksi 

rata-ratanya mencapai 330.66 ton/ha, dan mengalami penurunan 2,7% sejak 

tahun 2011 (BPS, 2014). Sedangkan kebutuhan dan permintaan kacang merah 

dan kacang tunggak semakin meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak 

dibarengi dengan produksi yang semakin meningkat pula. Penyebab rendahnya 

produksi dari kacang merah dan tunggak salah satunya adalah kurangnya 

pengetahuan petani tentang nutrisi tanaman kedua kacang tersebut (Fitriana, 

2008).  

Pertumbuhan kacang merah dan kacang tunggak juga perlu ketersediaan 

unsur hara (makro, mikro dan bahan organik) di dalam tanah sehingga dapat 

menyuplai nutrien yang cukup bagi tanaman. Genus Vigna membutuhkan unsur 

hara N 10%, P sebesar 10% dan K 19% selama fase vegetatif  (Taufiq & 

Kristiono, 2012), dan menurut Kusumastuti et al. (2007) pada limbah MSG 

memiliki kandungan per-1 liter N 32,33%, P 32,80% dan K 15,14%, sehingga 

kebutuhan unsur hara limbah MSG menjadi konsentrasi 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 

4,5% terhadap pertumbuhan tanaman genus Vigna. Kacang merah dan kacang 

tunggak merupakan salah satu genus Vigna, sehingga fisiologis seperti 
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kebutuhan unsur NPK hampir sama, kandungan limbah MSG bisa dipakai untuk 

pertumbuhan tanaman kacangan merah dan kacang tunggak.  

Penggunaan limbah MSG yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan 

tanaman kacang merah dan kacang tunggak termasuk pada materi biologi kelas 

XII tentang Pertumbuhan dan Perkembangan berdasarkan KD 3.1 

“Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses 

pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil 

percobaan” serta pemanfaatannya sesuai pada KD 4.1 “Merencanakan dan 

melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang memengaruhi proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan melaporkan secara tertulis 

dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar”. Upaya mencapai 

KD tersebut, maka memanfaatkan hasil penelitian ini dan dianalisis sebagai 

sumber belajar sesuai aspek yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang 

relevan dengan judul ”Pengaruh Berbagai Konsentrasi Air Limbah 

Monosodium Glutamat (MSG) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang 

Merah (Vigna angularis Willd.) dan Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L.) “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1) Apakah ada perbedaan berbagai konsentrasi air limbah MSG terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang merah selama 1 bulan masa tanam? 
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2) Apakah ada perbedaan berbagai konsentrasi air limbah MSG terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang tunggak selama 1 bulan masa tanam? 

3) Bagaimana hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi untuk siswa SMA/ MA Kelas XII materi pertumbuhan dan 

perkembangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1) Menganalisis perbedaan berbagai konsentrasi air limbah MSG terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang merah selama 1 bulan masa tanam. 

2) Menganalisis perbedaan berbagai konsentrasi air limbah MSG terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang tunggak selama 1 bulan masa tanam. 

3) Menganalisis hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi 

untuk siswa SMA/ MA Kelas XII materi pertumbuhan dan perkembangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi keilmuan 

mengenai limbah MSG bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman, terutama 

pada pertumbuhan kacang merah dan kacang tunggak atau jenis polong-

polongan. 

1.4.2 Manfaat Praktik 

1) Bagi Pendidik 

Penelitian tentang pemanfaatan limbah MSG untuk pertumbuhan 

kacang merah dan kacang tunggak memiliki kesesuaian konsep dengan 

mata pelajaran Biologi SMA kelas XII pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan pada KD 3.1 “Menganalisis hubungan antara faktor 
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internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan 

pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan” serta 

pemanfaatannya sesuai dengan KD 4.1“Menyusun laporan hasil 

percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman” 

2) Bagi Masyarakat 

Harapannya hasil penelitian ini menambah wawasan pada masyarakat, 

terutama pada daerah di sekitar persawahan kecamatan Gending 

kabupaten Probolinggo tentang pemanfaatan kembali limbah MSG 

untuk pertumbuhan tanaman. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya berkenaan dengan berbagai konsentrasi air limbah 

MSG terhadap pertumbuhan pada tanaman kacang merah dan kacang 

tunggak. Pada penelitian ini hanya meneliti pengamatan daya 

perkecambahan, panjang hipokotil, tinggi tanaman, jumlah daun, luas 

area daun, biomassa tanaman dan belum meneliti jumlah bunga, jumlah 

polong, berat polong dan berat total biji diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya.  

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Biji kacang merah dan kacang tunggak yang digunakan untuk penelitian 

berasal dari Pasar Muneng Probolinggo. 
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2) Wadah yang dipakai untuk menanam tanaman adalah polibag ukuran 18 x 

25 cm dengan 1 tanaman pada satu polibag dan media untuk pertumbuhan 

tanaman adalah pasir steril. 

3) Tempat pengujian di Laboratorium Terpadu Universitas Muhammadiyah 

Malang, media tanam diletakkan pada area terbuka yang terpapar sinar 

matahari. 

4) Pengamatan dilakukan selama 1 bulan pada pertumbuhan menggunakan 

parameter daya kecambah, panjang hipokotil, tinggi tanaman, jumlah daun, 

luas area daun, dan biomassa tanaman.  

5) Konsentrasi air limbah yang dipakai untuk pertumbuhan tanaman 1,5%, 

2,5%, 3,5% dan 4,5%  masing-masing disiram ± 20 ml perpetri pada umur 

1 hari dan ±  500 ml per polibag 14 hari setelah tanam (Cheng, Liu, Cui, 

Ding, & Shi, 1996). 

6) Pengambilan data pada minggu pertama adalah daya perkecambahan setiap 

hari selama 4 hari, panjang hipokotil pada hari ke- 1, 4 dan 7 hari setelah 

tanam, pada minggu kedua sampai minggu keempat adalah tinggi tanaman, 

jumlah daun, luas area daun, dan biomassa tanaman pada hari ke-9, 14, 21 

dan 28 hari setelah tanam.  


