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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Limbah Monosodium Glutamat 

2.1.1 Limbah Monosodium Glutamat 

Limbah adalah sampah cair yang berasal dari aktivitas manusia dari suatu 

pemukiman dan terdiri dari air yang sudah tidak bisa diolah lagi, yang telah 

mengandung ± 0,1% zat organi dan anorganik (Soemarwoto, 2008). Menurut 

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun  2001, air limbah 

merupakan sisa cairan dari suatu usaha kegiatan. Zat-zat berbahaya yang berasal 

dari limbah rumah tangga (domestik) maupun industri bisa menganggu kesehatan 

manusia dan lingkungan hidup. Monosodium Glutamat (MSG) terkenal sejak tahun 

1960-an dan memiliki sejarah yang panjang. Selama ini orang Jepang dapat 

meghidangkan makanan yang lezat dengan menggunakan spesies rumput laut  yaitu 

Laminaria japonica. 

Pada tahun 1908, Kikunae Ikeda ilmuwan Jepang dari Universitas Tokyo, 

menemukan kandungan asam glutamat sebagai kunci kelezatannya. Penemuan ini 

menghasilkan 4 rasa yaitu asam, manis, asin dan pahit. Sedangkan menurut salah 

satu media, di Jerman pada tahun 1866, Ritthausen berhasil mengisolasi asam 

glutamat dan merombak menjadi monosodium glutamat, namun belum diketahui 

manfaatnya untuk penyedap rasa. Sejak itu, asam glutamat diproduksi oleh Jepang 

melalui ekstrak yang berasal dari bahan alami. Tetapi karena jumlah permintaan 

pasar meningkat, tahun 1956 L-glutamic acid ditemukan melalui fermentasi dan 
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mulai diproduksi massal. L-glutamic acid merupakan bahan utama dari MSG, 

bentuknya berupa butiran putih mirip garam ( Yonata & Iswara, 2016). 

MSG dihasilkan dari proses fermentasi tetes gula (molasses) oleh salah satu 

bakteri yaitu Brevibacterium lactofermentum. Proses fermentasi tersebut akan 

menghasilkan asam glutamat. Lalu asam glutamat dicampur soda (Sodium 

Carbonate), sehingga membentuk Monosodium Glutamat (MSG). MSG tersebut 

dimurnikan dan diproses menjadi kristal, kemudian dipasarkan dalam bentuk bubuk 

kristal murni (Sukmana, 2011). 

2.1.2 Kandungan Air Limbah MSG 

Limbah cair MSG terkandung sipramin yang dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan tanaman. Sipramin berasal dari sisa hasil fermentasi asam amino 

(glutamate dan L-lysine). Sipramin masih terkandung bahan organik cair dari proses 

hasil MSG yang berasal dari tetes tebu. Sipramin bisa dimanfaatkan untuk nutrisi 

tanaman karena masih terkandung unsur hara makro Ca, Mg, K, N, P dan unsur 

mikro yaitu Zn dan Cu. Sipramin juga masih terkandung bahan organik tinggi, yaitu 

berkisar 8,1% - 12,7% sehingga bisa memanfaatkannya sebagai pelengkap bahan 

organik pada tanah. Nutrisi tanaman pada sipramin yang terpenting adalah nitrogen, 

sebab unsur tersebut paling dibutuhkan tanaman. Sipramin mempunyai kandungan 

nitrogen yang tinggi, yaitu kurang lebih kisaran 4.92% – 6.12%.  

1. Nitrogen (N) 

Nitrogen merupakan unsur hara makro esensial, menyusun sekitar 1,5 % bobot 

tanaman dan berfungsi terutama dalam pembentukan protein. Nitrogen dalam 

tanah berasal dari bahan organik tanah (bahan organik halus dan bahan organik 
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kasar), pengikatan oleh mikroorganisme dari nitrogen udara, pupuk, dan air 

hujan.  

2. Fosfor (P) 

Unsur fosfor (P) dalam tanah berasal dari bahan organik, pupuk buatan dan 

mineral-mineral di dalam tanah. Fosfor paling mudah diserap oleh tanaman 

pada pH sekitar 6-7. Dalam siklus fosfor terlihat bahwa kadar larutan fosfor 

merupakan hasil keseimbangan antara suplai dari pelapukan mineral-mineral 

fosfor, pelarutan (solubilitas) fosfor terfiksasi dan mineralisasi fosfor organik 

dan kehilangan fosfor berupa immobilisasi oleh tanaman fiksasi dan pelindian 

di dalam tanah terdapat dua jenis fosfor yaitu fosfor organik dan fosfor 

anorganik (Leiwakabessy, 2010). 

3. Kalium (K) 

Kalium merupakan unsur hara ketiga setelah nitrogen dan fosfor yang diserap 

oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Muatan positif dari kalium akan membantu 

menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan negative nitrat, fosfat, 

atau unsur lainnya. Hakim et al. (2009), menyatakan bahwa ketersediaan 

kalium merupakan kalium yang dapat dipertukarkan dan dapat diserap tanaman 

yang tergantung penambahan dari luar, fiksasi oleh tanahnya sendiri dan 

adanya penambahan dari kaliumnya sendiri. Adapun fungsi dari kalium dalam 

tanah antara lain: (1) berfungsi dalam proses fotosintesa, (2) pengangkutan 

hasil asimilasi, enzim dan mineral termasuk air, dan (3) meningkatkan daya 

tahan atau kekebalan tanaman terhadap penyakit. 
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4. Kalsium (Ca) 

Kalsium juga digunakan pada benang spindel selama proses pembelahan serta 

berperan sebagai second messenger pada berbagai respon tumbuhan baik sinyal 

dari lingkungan maupun hormon. 

5. Magnesium (Mg) 

Magnesium juga berperan dalam pembentukan struktur cincin klorofil. 

Mangan akan mengaktifkan beberapa enzim dalam sel khusunya enzim 

dekarboksilase dan dehidrogenase yang terlibat dalam siklus TCA. 

Molibdenum merupakan komponen dari beberapa enzim termasuk diantaranya 

nitrat reduktase dan nitrogenase 

6. Tembaga (Cu) 

Tembaga berasosiasi dengan enzim yang terlibat dalam reaksi redoks 

contohnya pada enzim plastosianin yang terlibat dalam transfer elektron selama 

reaksi terang fotosintesis. 

7. Seng (Zn) 

Besi berperan penting dalam pembentukan enzim yang melibatkan transfer 

elektron (reaksi redoks) contohnya sitokrom. Zink dibutuhkan oleh banyak 

enzim dalam bentuk ion Zn2+ untuk aktivitasnya dan dibutuhkan pada 

biosintesis klorofil pada beberapa tumbuhan (Taiz & Zeiger, 2010).  

2.2 Kacang Merah (Vigna angularis Willd.) 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Kacang Merah (Vigna angularis Willd.) 

Berdasarkan Taxonomi Serial No 505691 (2019), klasifikasi kacang merah 

dalam tatanama (sistematika) adalah sebagai berikut :  
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Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Viridiplantae 

Division  : Spermatophyta 

Subdivision  : Angiospermae 

Class   : Magnoliopsida 

Order   : Fabales 

Family   : Fabaceae 

Genus   : Vigna 

Species  : Vigna angularis Willd. 

 

2.2.2 Deskripsi Tanaman Kacang Merah (Vigna angularis Willd.) 

Kacang merah adalah tanaman semak, menjalar, panjang batang 2-5 m 

dengan tegak, batang kayu, bulat, hijau keputihan. Sistem perakaran tunggang 

menyebar, daun majemuk, anak daun tiga helai, daun bentuknya jorong. Bunga 

bertandan dan banyak buku bunga pada ketiak daun dengan panjang sampai 15 cm. 

Memiliki tunas warna putih atau kadang warna lain dan sayap bunganya warna 

ungu sampai putih kekuningan. Memiliki biji yang lonjong, isinya sekitar 4-5 biji, 

pipih, berkulit melengkung dan keras apabila sudah tua, polong berbentuk ginjal. 

Warnanya bermacam-macam seperti loreng hitam sampai ungu, putih dan merah, 

hampir disetiap biji ada garis melintang pada hilum yang keluar (Rohmah, 2010). 

Kacang merah merupakan salah satu sumber zat gizi karena memiliki 

kandungan lemak (15,80%), serat pangan (3,60%) dan karbohidrat (49,00%). Serat 

yang terdapat pada kacang ini bisa bermanfaat untuk kesehatan seperti serum 

kolesterol dan glukosa darah mengalami penurunan dan juga mencegah penyakit 

kanker. Kacang tersebut terkandung antioksidan tinggi pada ekstrak kulitnya pada 

EC50 sekitar 294,78 mg/ml. Kacang merah juga dimanfaatkan sebagai salah satu 

bahan yang bisa mengupgrade kandungan gizi dan kualitas produk. Pembuatan roti 
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dengan penambahan kacang merah dapat mengalami peningkatan nutrisi makanan 

seperti protein, lemak (Fauziyah, Marliyati, & Kustiyah, 2017).  

2.2.3 Syarat Tumbuh Tanaman  

Tanah yang sesuai untuk tanaman ini adalah kawasan iklim basah sampai 

kering dari berbagai macam ketinggian. Kebutuhan curah hujan pada tanaman 

kacang merah tidak perlu perhatian khusus, karena tanaman ini hanya 

membutuhkan sekitar 1.500-2.500 mm/tahun. Tanaman ini membutuhkan cahaya 

matahari yang cukup banyak ± 400-800 feetcandles. Kebutuhan cahaya dalam 

jumlah tersebut, menyebabkan tanaman kacang merah bukan tipe tanaman yang 

membutukan naungan. Suhu udara yang sesuai untuk pertumbuhan kacang merah 

sekitar 20-250C. Tanah yang ideal untuk pertumbuhan kacang merah memiliki sifat 

gembur, remah, subur dan keasaman (pH) 5,5-6 (Arifan, 2017). 

2.3 Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L.) 

2.3.1 Klasifikasi Tanaman Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L.) 

Berdasarkan Taxonomi Serial No 27018 (2019), klasifikasi kacang tunggak 

dalam sistematika sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Viridiplantae 

Division  : Spermatophyta 

Subdivision  : Angiospermae 

Class   : Magnoliopsida 

Order   : Fabales 

Family   : Fabaceae 

Genus   : Vigna 

Species  : Vigna unguiculata L. 

 

2.3.2 Deskripsi Tanaman Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L.) 

Kacang tunggak adalah tanaman herba tahunan yang memiliki batang tegak 

pendek, dan batang tidak merambat (Wardiah, Samingan, & Putri, 2016). Batang 
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berbentuk bersegi dan berbuku warna keunguan. Tumpuan yang telihat, bentuk 

bundar telur, dan menempel. Berdaun tiga dan berseling. Daun berhadapan tidak 

simetri pada dua daun pertama. Sedangkan Daun paling atas simetris dengan bentuk 

bundar telur, terkadang bercuping dangkal. Pembungaan tandan pada ketiak daun 

dan bunga dekat puncak akan berkelompok. Biji bergantung dan tegak sampai 

menjalar, bentukan panjang memita sekitar 10-100 cm, variasi bentukan dari 

bersegi sampai melonjong, sekitar 5-10 mm x 4-8 mm, warna bermacam-macam 

(Fitriana, 2015). 

Kacang tunggak adalah bahan utama yang memiliki kandungan gizi dan 

nilai ekonomi tinggi. Nutrisi makanan tiap 100 gram kacang tunggak sekitar protein 

(22 gram), lemak (1,4 gram), karbohidrat (53 gram), serat (6,8 gram), dan abu (3,5 

gram). Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen pada tahun 

2006  bahwa kacang tunggak bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku utama tempe 

dan tidak perlu penambahan kacang kedelai (Wardiah et al., 2016). 

2.3.3 Syarat Tumbuh Tanaman Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L.) 

Kacang tunggak adalah tanaman tahunan yang mempunyai kisaran adaptasi 

cukup luas di daerah tropik dan subtropik beriklim kering sekitar ≤ 600 mm curah 

hujan sampai basah dengan curah hujan sekitar 100-1500 mm tahun. Kacang 

tunggak merupakan tanaman berhari pendek dan berbunga diawal pada periode 

pertama dengan sinar yang rendah. Suhu yang sesuai untuk tumbuh dan 

berkembang pada kacang ini sekitar 25 sampai 30°C dan pH tanah 5,5-6,5. Di 

bawah suhu 15 °C mengakibatkan tanaman tidak tumbuh normal bahkan dapat mati 

karena embun beku. Suhu di atas 35 °C dapat mengakibatkan kerontokan bunga 

dan polong (Iska, Purnamawati, & Kartika, 2018). 
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2.4 Mekanisme Penyerapan Unsur Hara 

2.4.1 Unsur Hara yang Diserap dari Tanah 

Akar tanaman melakukan penyerapan hara seperti kation dan anion dari larutan 

tanah yang kompleks. Ada juga unsur hara yang bisa terserap akar berupa khelat 

contohnya ikatan kation logam dan senyawa organik. Umumnya unsur mikro juga 

bisa ditransfer melalui foliar spray (daun) (Barker & Pilbeam, 2009) :   

1. Nitrogen (N) terserap ditanah dengan bentuk anion NO2
- (nitrat), NO3

- 

(nitrit) dan kation NH4
+ (ammonium). 

2. Phosphorus (P) terserap ditanah dengan bentuk anion H2PO4
- dan atau 

HPO4
2- (asam fosfat)  

3. Sulfur (S) terserap ditanah dengan bentuk anion SO4
2- (sulfat) dengan 

jumlah kecil dan terserap didaun dengan bentuk gas SO2 (sulfur dioksdida). 

4. Kalium (K) terserap dengan bentuk kation K+.  

5. Magnesium (Mg) terserap dengan bentuk kation Mg2+. 

6. Kalsium (Ca) terserap dengan bentuk kation Ca2+  

7. Besi (Fe) terserap dengan bentuk kation Fe2+ dan Fe3+. 

8. Mangan (Mn) terserap dengan bentuk kation Mn2+  

9. Seng (Zn) terserap dengan bentuk kation Zn2+  

10. Boron (B) terserap dengan bentuk anion borate (BO3
3- atau B4O7

2-). 

11. Tembaga (Cu) terserap dengan bentuk kation Cu2+.  

12. Molibdenum (Mo) terserap ditanah dengan bentuk kation MoO2
2+. 

(molybdate)  

13. Khlorine (Cl) terserap ditanah dengan bentuk anion Cl-. 
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2.4.2 Ketersediaan Hara dalam Tanah 

Faktor paling berpengaruh dalam ketersediaan ion dalam akar tanaman yaitu 

keaktifan ion pada hara tanah, umunya dinamakan “intensitas”, dan kondisi 

peningkatan serta kecepatan perbaikan ion terlarut pada persediaan lain (ion 

terabsorpsi dalam molekul tanah atau bahan organik yang tidak stabil dan ion-ion 

pada molekul lain yang gampang larut), umunya dinamakan “kapasitas” (Barker & 

Pilbeam, 2009). Kapasitas merupakan faktor penentu daya penyangga pada salah 

satu logam khusus. pH tanah menentukan korelasi antara faktor kapasitas dan faktor 

intensitas pada setiap logam khusus. Suplai hara tanah dapat mempengaruhi 

beberapa faktor yaitu : 

1. pH tanah : peningkatan dan penurunan suplai hara tergantung pada 

konsentrasi relatif dari Fe dan OH-. 

2. Ketersediaan hara lain : keberadaan suatu garam mineral akan 

mempengaruhi penambahan atau pengurangan suplai garam tertentu dalam 

tanah . 

3. Washing Hara: peristiwa ini menggerakkan washing garam mineral dari 

lapisan permukaan tanah ke lapisan tanah bagian bawah yang menyebabkan 

penurunan suplai garam mineral untuk tanaman. 

4. Panen Tanaman: Hal tersebut biasanya terjadi pada setiap pembukaan lahan, 

penebangan tanaman dan pemanenan yang dapat menimbulkan penurunan 

beberapa unsur hara tanah. 

5. Reduksi Oksidasi: Reaksi ini menggambarkan hilang atau bertambah 

elektron pada suatu atom sehingga sifat garam mineral menjadi berubah. 
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Pada kondisi sifat yang berubah, garam mineral bisa teraliri ke permukaan 

tanah.  

6. Pembakaran: pembakaran bisa mematikan organisme yang ada dalam tanah, 

merusak tekstur dan lapisan tanah, kemudian suplai hara dalam tanah 

berkurang. 

7. Erosi tanah: hal ini dapat menyokong pengangkutan unsur hara tanah pada 

satu tempat ke tempat yang lain, seperti pengaruhnya hujan lebat atau angin. 

2.4.3 Sistem Tanaman 

Tanaman mengabsorpsi beberapa unsur hara ditanah melalui rambut akar. 

Unsur hara ini terserap dalam bentuk anion kation dengan cara absorpsi aktif dan 

pasif. Serapan anion pada akar bisa membuat tanah yang awalnya masam menjadi 

netral. Sedangkan serapan kation bisa menambahkan pH tanah menjadi lebih asam. 

Penurunan keasaman tanah terjadi apabila jumlah nitrogen yang dipanen lebih 

banyak daripada kation basa. Kation basa pada biomasa tanaman bisa kembali ke 

tanah dengan cara dekomposisi bahan organik (Barker & Pilbeam, 2009). 

Pertumbuhan tanaman menimbulkan terserapnya kation basa, contoh unsur Ca, Mg, 

dan K dari tanah dan melepaskan kation hidrogen dari akar. Hal tersebut 

menyebabkan tanah menjadi asam, apabila kation basa tidak kembali ke tanah. 

Absorpsi anion, khususnya pada unsur nitrat dan sulfat untuk tanaman, terlepasnya 

OH- atau HCO3
- ke dalam tanah dan pH asam menjadi netral yang ditimbulkan dari 

nitrifikasi dan serapan kation oleh tanaman. Jika tanaman mengabsorpsi anion 

cukup banyak dibandingkan kation, maka bisa mengurangi keasaman tanah. 
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Gambar 2.1 Proses Penyerapan Air dan Hara pada Akar 

(Manajemen Kesuburan Tanah, 2013) 

Air dan hara mineral yang berada didalam tanah akan terserap oleh akar.  

Ketika terjadi respirasi seluler, akar tanaman mengabsorpsi oksigen dan 

mengeluarkan karbondioksida. Tanaman juga mengeluarkan air dan oksigen 

melewati stomata daun. Karbondioksa merupakan bahan baku karbon pada proses 

fotosintesis, gas ini berpindah dari udara menuju daun melewati stomata (Barker & 

Pilbeam, 2009). 

2.5 Sumber Belajar Biologi 

Pembelajaran merupakan serangkaian proses kerja sama antara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang 

dimiliki maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan. Sarana dan 

sumber belajar dimanfaatkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

Sebagai suatu proses kerja sama pembelajaran menitikberatkan pada kegiatan guru 

atau kegiatan siswa saja demi mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Kesadaran dan keterpahaman guru maupun siswa akan tujuan yang harus dicapai 
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dalam proses pembelajaran merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar 

sehingga dalam prosesnya guru dan siswa mengarah pada tujuan yang sama (Ratih, 

Prihanta, & Susetyarini, 2015). 

Proses belajar biologi menurut Suhardi (2012) bahwa di dalam belajar sains 

diperlukan sebuah ketrampilan, yaitu ketrampilan dasar dan ketrampilan terpadu. 

Ketrampilan dasar meliputi ketrampilan untuk melakukan observasi, klasifikasi, 

pengukuran, komunikasi, dan prediksi, sedangkan ketrampilan terpadu meliputi 

ketrampilan untuk merumuskan hipotesis, mengontrol variabel, merumuskan 

masalah, dan interpretasi data. Penggunaan sumber belajar biologi sebagai bahan 

ajar tergantung dari macam sumber belajarnya. Adapun 6 parameter yang dianalisis 

hasil penelitian menjadi sumber belajar yaitu : 

1. Kejelasan potensi (ketersediaan objek dan permasalahan) 

2. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

3. Sasaran materi dan peruntukannya 

4. Informasi yang akan diungkap 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

6. Perolehan yang akan dicapai. 
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2.6 Kerangka Konsep 
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan pemberian konsentrasi limbah MSG terhadap pertumbuhan 

tanaman kacang merah (Vigna angularis Willd.)  

2. Ada perbedaan pemberian konsentrasi limbah MSG terhadap pertumbuhan 

tanaman kacang tunggak (Vigna unguiculata L.) 

 


