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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memilik kekayaan alam yang 

melimpah dan bermacam-macam. Sayuran adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat 

dikonsumsi oleh manusia karena memiliki banyak manfaat dan kandungan nutrisi 

bagi tubuh manusia. Sayuran memiliki banyak kandungan yang terdapat 

didalamnya, seperti vitamin, karbohidrat dan mineral, salah satunya yaitu tanaman 

selada (Lactuca sativa L.). Selada (Lactuca sativa L.) dimanfaatkan sebagai 

tanaman sayur yang dapat digunakan untuk salad, lalap atau sayuran hijau yang 

banyak manfaatnya bagi kesehatan (Rahmawati, Salfina, & Agustina, 2017). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2016) konsumsi sayuran selada di 

Indonesia pada tahun 2005 ialah 35,30 kg perkapita pertahun, sedangkan tahun 

2006 mencapai 34,06 kg perkapita pertahun. Sedangkan tahun 2010 produksi 

sayuran selada sebesar 41.111 ton pertahun dan menurun pada tahun 2015 yaitu 

sebesar 39.289 ton pertahun. Laju pertumbuhan produksi sayuran selada di 

Indonesia berkisar antara pada tahun 2010-2015 yaitu 5,19% - 6% pertahun,  tetapi 

produksi nasional sayuran selada masih lebih rendah dari konsumsi yakni sebesar 

35.30 kg perkapita pertahun. Sementara berdasarkan data dari Dirjen Pemasaran 

Internasional PPHP, volume impor selada tahun 2015 sebesar 21,1 ton. Rendahnya 

produksi tanaman selada dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya 

nutrisi yang dibutuhkan tanaman, hama, gulma, dan cuaca. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi produktivitas tanaman selada adalah kebutuhan nutrisi (pupuk). 

Pupuk yang dibutuhkan dalam sistem pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa 

L.) berbentuk unsur hara makro yaitu faktor N, P, dan K. Faktor kebutuhan nitrogen 

(N) tanaman selada tentu juga berpengaruh, pemberian kadar nitrogen (N) yang 

tepat tentu dapat meningkatkan hasil produksi tanaman selada. 

Tanaman selada (Lactuca sativa L.) perlu dibudidayakan dan 

dikembangkan lebih lanjut karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. 

Menurut Novriansyah, Armaini, & Rustam (2017)  kebutuhan  tanaman  selada  di
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Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat ditunjang oleh 

semakin banyaknya rumah makan dan hotel yang menyajikan masakan 

internasional, sehingga peluang pasar semakin terbuka lebar terhadap tanaman 

selada. Selain untuk memenuhi kebutuhan sayur dalam negeri, produksi tanaman 

selada di Indonesia juga telah memasuki pasar internasional guna memenuhi 

kebutuhan selada di luar negeri. Prospek ekspor tanaman selada cukup bagus, 

mengingat tidak semua jenis tanah dan iklim di dunia cocok untuk ditanami selada 

serta makin menurunnya produksi sayur tersebut di negara-negara maju akibat 

pembangunan kawasan industri yang pesat. 

Menurut Wardhana, Hasbi, & Wijaya (2015) tanaman selada mengandung 

mineral, vitamin, antioksidan, potassium, zat besi, folat, karoten, vitamin C dan 

vitamin E. Selada juga bermanfaat bagi tubuh seperti membantu pembentukan sel 

darah putih dan sel darah merah dalam susunan sum-sum tulang, mengurangi resiko 

terjadinya kanker, tumor dan penyakit katarak. Selada (Lactuca sativa L.) 

menyediakan sekitar 15 kalori untuk setiap 100 gramnya yang meliputi energi 15 

kkal, protein 1,2 gr, lemak 0,2 gr, karbohidrat 2,9 gr, kalsium 22 mg, fosfor 25 mg, 

zat besi 1 mg, vitamin A 540 IU, vitamin B1 0,05 mg, dan vitamin C 8 mg 

(Novriani, 2014). 

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman selada 

(Lactuca sativa L.) diantaranya adalah unsur hara dalam tanah maupun ketersediaan 

air sehingga tercipta kondisi yang baik untuk mendukung pertumbuhan selada 

(Lactuca sativa L.). Menurut Saufani & Wawan (2017) tanah yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman mengandung 45% bahan mineral, 5% bahan organik, 20% - 

30% gas atau udara dan 20% - 30% cairan atau air. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 

Agustus 2019, tanaman selada pada umumnya menggunakan pupuk organik dan 

anorganik. Para petani rata-rata menggunakan pupuk anorganik dengan campuran 

pupuk urea, dan TS. Pemberian pupuk anorganik dilakukan saat 10 hari setelah 

tanam. Penggunaan pupuk anorganik dalam budidaya selada terbukti dapat 

meningkatkan hasil pertanian, sehingga petani sangat tergantung pada pupuk 

anorganik dan cenderung memberinya dalam jumlah yang tinggi untuk  
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ketersediaan unsur hara. Pemakaian pupuk tersebut secara terus-menerus dalam 

jangka waktu yang lama dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tanah. 

Pemberian pupuk organik cair merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan produksi tanaman (Duaja, 2012). 

Pupuk organik cair merupakan pupuk yang berasal dari bahan organik 

dalam bentuk cair maupun larutan. Pupuk organik cair dapat mempermudah 

tanaman dalam menyerap unsur-unsur hara yang terkandung didalamnya, 

dibandingkan menggunakan pupuk yang berbentuk padat (Leovini, 2012). Menurut 

Novriani (2014) keuntungan POC adalah dapat menyediakan hara makro dan 

mikro, tidak merusak struktur tanah walaupun seringkali digunakan, memiliki sifat 

higrokofisitas (mudah larut) sehingga bisa langsung digunakan dengan tidak 

membutuhkan interval waktu yang lama untuk diserap oleh tanaman. Penggunakan 

pupuk organik tidak meninggalkan residu di dalam sayuran, sehingga tidak 

berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya (Nurlela, Budi Setia, & Rachmawati, 

2016). 

Tanaman pisang banyak ditemukan disekitar pekarangan dan kebun 

karena sangat mudah dibudidayakan oleh masyarakat. Tanaman pisang banyak 

ditemukan di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, salah satu bagian tanaman 

pisang yang dapat digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair adalah bagian 

batangnya. Ketersediaan batang semu tanaman pisang sangat melimpah karena 

petani ataupun masyarakat pada umumnya hanya memanen buah pisang, sedangkan 

bagian batangnya dibuang atau dibiarkan hingga membusuk begitu saja. Pupuk 

organik cair limbah batang semu tanaman pisang adalah pupuk cair dengan bahan 

dasar limbah organik dari batang semu tanaman pisang yang dibuat melalui proses 

fermentasi. 

Batang semu tanaman pisang cukup banyak mengandung zat-zat mineral, 

kadar airnya cukup tinggi sedangkan kadar zat karbohidratnya sedikit. Kandungan 

yang terdapat pada batang semu tanaman pisang sebagian besar berisi air dan serat 

(selulosa), disamping bahan mineral kalium, kalsium, fosfor, besi, batang semu 

tanaman pisang memiliki kandungan unsur P berkisar antara 0,2 – 0,5% yang 
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bermanfaat menambah nutrisi untuk pertumbuhan dan produksi tanaman 

(Bajapana, 2017; Hairuddin, 2017). 

Menurut Efelina, Purwanti, Dampang, & Rahmadewi (2018) batang semu 

tanaman pisang mengandung unsur hara dan beberapa senyawa penting lainnya 

antrakuinon, saponin, dan flavanoid yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga 

limbah batang semu tanaman pisang bermanfaat menambah nutrisi untuk 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Pemanfaatan limbah batang semu tanaman 

pisang menjadi pupuk organik cair dapat meminimalisir pencemaran lingkungan, 

dan menambah pengetahuan pada masyarakat bahwa batang semu tanaman pisang 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair yang memiliki banyak kandungan 

untuk pertumbuhan tanaman. Unsur hara makro yang terdapat pada Pupuk Organik 

Cair (POC) batang semu tanaman pisang adalah N, P, K, Ca, S, air, protein, dan 

karbohidrat, yang berpotensi untuk meningkatkan kesuburan tanah (Nurhasanah, 

Nopiyanti, & Widiya, 2016).  

Pembuatan pupuk organik dengan penambahan bahan aktivator 

(mikroorganisme) Effective Microorganism 4 (EM4) sebagai inokulan berfungsi 

untuk meningkatkan keanekaragaman dan populasi mikroorganisme didalam tanah 

dan tanaman. Campuran ini digunakan starter mikroorganisme yang 

menguntungkan yang ada di dalam tanah dan dapat memberikan respon positif 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Siswati, Theodorus, & Eko, 

2009). Kelebihan dari EM4 ini adalah bahan yang mampu mempercepat proses 

pembentukan pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya. Selain itu, EM4 

mampu memperbaiki struktur tanah menjadi lebih baik serta menyuplai unsur hara 

yang dibutuhkan (Meriatna, Suryati, & Fahri 2018). 

Hasil penelitian terdahulu menurut penelitian (Laginda, Darmawan, & 

Syah, 2017) menyatakan bahwa pemberian pupuk organik cair batang semu 

tanaman pisang terhadap pertumbuhan tanaman tomat dengan konsentrasi 650 ml 

dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah buah, dan berat buah. 

Pemberian pupuk organik cair batang semu tanaman pisang dengan konsentrasi 650 

ml memiliki kandungan unsur hara yang optimal.  Sedangkan penelitian dari 

(Muchli, Ningsih, & Purba, 2019) menyatakan bahwa pemberian pupuk organik 
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batang semu tanaman pisang terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah dengan 

konsentrasi 500 ml dapat meningkatkan tinggi tanaman produksi per tanaman, 

produksi per plot, dan berat 100 butir biji. Pemberian pupuk organik cair batang 

semu tanaman pisang dengan konsentrasi 500 ml memiliki kandungan unsur hara 

yang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

pemberian pupuk organik cair batang semu tanaman pisang yang ditambahkan EM4 

terhadap pertumbuhan tanaman selada dengan mengukur tinggi tanaman, dan 

jumlah daun. 

Penelitian dapat dimanfaatkan menjadi sumber belajar biologi pada siswa 

SMA kelas XII materi Pertumbuhan dan Perkembangan. Hasil penelitian dapat 

dijadikan suatu rancangan untuk memberikan informasi mengenai pupuk organik 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.) kepada 

siswa. Selain itu juga, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan kepada 

petani tentang penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian “Pengaruh Pupuk 

Organik Cair Limbah Batang Semu Tanaman Pisang Dengan Penambahan 

Bioktivator EM4 Terhadap Pertumbuhan Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) 

(Dimanfaatkan Sebagai Sumber Belajar Biologi)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1) Adakah pengaruh pupuk organik cair limbah batang semu tanaman pisang 

dengan penambahan bioaktivator EM4 terhadap pertumbuhan tinggi dan 

jumlah daun tanaman selada (Lactuca sativa L.)? 

2) Bagaimana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

Biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1) Untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair limbah batang semu 

tanaman pisang dengan penambahan bioaktivator EM4 terhadap 

pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tanaman selada (Lactuca sativa L.). 

2) Untuk mengetahui hasil penelitian limbah batang semu tanaman sebagai 

pupuk organik cair dengan penambahan EM4 terhadap pertumbuhan 

tanaman selada (Lactuca sativa L.) yang dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoristis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

1) Dapat memberikan pengetahuan baru tentang manfaat limbah batang semu 

tanaman pisang yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara 

optimal. 

2) Dapat memberikan informasi bagaimana mengolah limbah batang semu 

tanaman pisang sebagai pupuk organik cair. 

3) Dapat memberikan informasi berbagai kandungan dalam batang semu 

tanaman pisang yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk orgaik cair untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. 

1.4.2 Secara Praktis  

1) Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Menambah pengetahuan bagaimana cara mengolah limbah batang 

semu tanaman pisang sebagai pupuk organik cair guna mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

b) Diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi penelitan selanjutnya 

yang berakitan dengan pemanfaatan limbah batang semu tanaman 

pisang sebagai pupuk organik cair dengan penambahan EM4 terhadap 

pertumbuhan tanaman selada. 

2) Manfaat bagi Masyarakat 

a) Memberikan informasi baru tentang cara membuat pupuk organik cair 

dari limbah batang semu tanaman pisang 
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b) Khususnya para petani dapat menambah pengetahuan baru tentang 

pemilihan pupuk yang tepat dan efektif bagi pertumbuhan tanaman 

selada (Lactuca sativa L.) dapat manfaatkan limbah batang semu 

tanaman pisang sebagai pupuk organik cair. 

3) Manfaat bagi Dunia Pendidikan 

Hasil penelitian ini secara kesuluruhan dapat di implementasikan 

sebagai bahan ajar dalam bidang kajian pendidikan lingkungan hidup 

melalui pertanian organik, dan sebagai sumber pengetahuan 

pengolahan limbah batang semu tanaman pisang dengan pemberian 

EM4 dapat menjadi pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman 

selada (Lactuca sativa L.). 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1) Bahan yang digunakan pada pembuatan pupuk organik cair berasal dari 

limbah batang pisang bagian batang semu (ares).  

2) Bahan aktivator yang digunakan adalah bioaktivator EM4 yang berfungsi 

untuk mempersingkat waktu fermentasi. 

3) Tanaman selada yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari biji. 

4) Dosis pupuk organik cair limbah batang semu tanaman pisang yaitu, 0 ml, 

150 ml, 300 ml, 450 ml, dan 600 ml. 

5) Pertumbuhan tanaman selada (Lactuca sativa L.) diketahui dengan 

menggunakan parameter tinggi tanaman, dan jumlah daun. 

6) Waktu pemupukan yang dilakukan selama 7 hari sekali.  

1.6 Definisi Istilah  

1) Tanaman selada (Lactuca sativa L.) 

Tanaman selada mengandung mineral, vitamin, antioksidan, 

potassium, zat besi, folat, karoten, vitamin C dan vitamin E. Selain 

dimanfaatkan sebagai salad ternyata selada (Lactuca sativa L.) juga 

bermanfaat bagi tubuh seperti membantu pembentukan sel darah putih dan 

sel darah merah dalam susunan sum-sum tulang, mengurangi resiko 
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terjadinya kanker, tumor dan penyakit katarak, membantu kerja 

pencernaan dan kesehatan organ-organ di sekitar hati serta menghilangkan 

gangguan anemia. 

2) Limbah batang semu tanaman 

Batang semu tanaman pisang mengandung unsur yang 

dibutuhkan oleh tanaman, sehingga limbah yang satu ini patut mendapat 

perhatian untuk dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Ketersediaan batang 

semu tanaman pisang sangat melimpah karena petani atapun masyarakat 

pada umunya hanya membiarkan limbah batang semu tanaman tersebut 

hingga membusuk begitu saja, setelah memanen buahnya. Terdapat 

banyak kndungan kimiawi yang terdapat pada batang semu tanaman 

pisang sehingga limbah batang semu tanaman dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan pupuk organik cair.  

3) Bioaktivator EM4 

Bioaktivator merupakan bahan yang biasa digunakan dalam 

pembuatan pupuk organik, biogas, serta hormon alami dan lain 

sebagainya. Bioaktivator sangat berbeda dengan pupuk karena hanyalah 

bahan yang digunakan untuk membuat pupuk didalam bioaktivator 

mengandung banyak mikro organisme yang secara efektif mampu 

membantu dalam penyerbukan. EM4 merupakan media berupa cairan 

yang berisi mikroorganisme yang dapat memecah senyawa polimer (dalam 

hal ini adalah karbohidrat, lemak, dan protein) menjadi senyawa 

monomernya. 

4) Batang semu (ares) 

Batang tanaman pisang merupakan batang semu (ares) yang 

terdiri dari lembaran daun pisang yang saling tumpang tindih dengan daun 

baru yang akhrinya muncul bunga di bagian tengah batang. Batang semu 

(ares) terletak dibagian tengah batang semu tanaman pisang yang tumbuh 

di pangkal sampai ujung tanaman. 
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