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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar petani di negara berkembang seperti di  Indonesia  masih  

banyak penggunaan bahan  kimia  dalam  pengendalian  penyakit  tanaman serta  

pemupukan  tanaman.  Sementara diketahui bahwa,  penggunaan pestisida  dan  

pupuk  kimia  secara  terus  menerus dapat  mencemari  lingkungan  juga  

menimbulkan efek yang merugikan bagi hama non target. Dampak lain  dari  

penggunaan bahan kimia sintetik pertanian adalah mengurangi populasi 

mikroorganisme yang berperan dalam  daur  biogeokimia  tanah,  serta  

mengurangi ketersediaan  unsur  hara  dalam  jangka  waktu  yang lebih  lama.  

Sejalan  dengan  hal  itu,  perlu pengembangan    pupuk  berbasis mikrooganisme  

yang  dapat  menggantikan  bahan kimia sintetik dalam bidang  pertanian 

(Rinanto, Sajidan, & Fatmawati, 2015).  Untuk mengurangi penggunaan pestisida 

dan pupuk kimia secara terus menerus yang dapat mencemari lingkungan, maka 

dapat memanfaatkan bahan yang ramah lingkungan yang terbuat dari bahan 

organik.Salah satunya adalah sampah-sampah organik yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pembuatan pupuk. 

Sampah merupakan material sisa yang tidak di inginkan setelah 

berakhirnya suatu proses atau kegiatan. Sampah menjadi sumber pencemaran 

lingkungan karena menimbulkan bau tidak sedap, dapat mencemari air, tanah dan 

dipandang secara estetika mengurangi keindahan lingkungan (Fitriyatno, Suparti, 

& Anif, 2012). Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3), tahun 2018 jumlah tibunan sampah di Kabupaten 

Malang, Jawa Timur cukup tinggi, mencapai 1.004,86 ton per hari. Dari jumlah 

tersebut sampah dari pasar tradisional menyumbang sebanyak 110,90 ton per 

hari. Menurut Utama (2009), menyatakan bahwa limbah pasar sayur merupakan 

kumpulan dari sayuran yang telah disortir karena tidak layak jual dan biasanya 

didominasi oleh sawi dan kubis. Daur ulang dengan cara yang ramah lingkungan, 

mudah dan murah membutuhkan upaya yang tepat untuk mengatasi persoalan  
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limbah tersebut. Oleh sebab itu, limbah sayuran berpotensi untuk dimanfaatkan 

menjadi pupuk organik cair. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah diakukan bahwa kondisi pasar 

sayur Pujon belum mengalami perawatan secara baik hal ini dapat dilihat dari 

segi kondisi di pasar sayur Pujon.Masih banyak sayuran yang tidak dapat dijual 

dan dikonsumsi lagi karena sayuran tersebut rusak.Sayur yang layak jual rata-rata 

dibuang begitu saja sehingga mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tidak 

sedap. Oleh sebab itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan 

limbah sayuran disekitar pasar Pujon tersebut sebagai pupuk organik cair. 

Penelitian ini menggunakan sayuran kubis, sawi putih, dan sawi hijau 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2017). Pembuatan pupuk 

tersebut mencampurkan pupuk sayuran dengan bulu ayam yang menggunakan 

EM4 sebagai starter. Proses fermentasi pupuk yang dilakukan selama 14 hari 

dengan perlakuan pengenceran pupuk yang berbeda yaitu: konsentrasi 10%, 

konsentrasi 30%, konsentrasi 50%, konsentrasi kontrol hasilnya tidak memenuhi 

standart pupuk cair Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

261/Permentan/Sr.310/4/2019.Maka dalam penelitian ini pengunaan starter 

diganti dengan menggunakan ragi.Penggunaam starter ragi pada pembuatan 

pupuk cair ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pupuk agar memenuhi 

standar. 

Pupuk  organik merupakan  pupuk  yang berperan meningkatkan aktifitas 

biologi, kimia, dan  fisik  tanah  sehingga  tanah  menjadi  subur dan baik untuk 

pertumbuhan tanaman.   Pupuk  organik  terdapat  dalam  bentuk padat  dan  cair.  

Kelebihan  pupuk  organik  cair adalah  unsur  hara  yang  terdapat  didalamnya 

lebih  mudah  diserap  tanaman  (Rahmah, Izzati, & Parman, 2014). Menurut 

(Hidayati, Kurnani, Marlina, & Harlia, 2011), pupuk organik cair mampu 

menyediakan unsur hara seperti nitrogen dan unsur mineral lainnya yang 

dibutuhkan tanaman. Pupuk cair mempunyai kelebihan mudah teserap oleh 

tanaman karena senyawa kompleks yang terkandung didalamnya sudah terurai 

lebih sederhana. Pupuk cair diperoleh dari proses fermentasi, dalam proses ini 

peranan mikroba sangat menentukan produk yang dihasilkan. Penambahan 
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mikroba berfungsi sebagai aktiator untuk membantu meningkatkan proses 

degradasi bahan organik menjadi senyawa sederhana yang akan diserap tanaman. 

Salah satu mikroba yang berfungsi sebagai activator dalam proses fermentasi 

pupuk cair adalah ragi Saccharomyces cerevisiae. 

Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies yang termasuk dalam 

kelompok khamir berbentuk oval.Saccharomyces cerevisiae bersifat fermentatif, 

yaitu mampu memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol.Namun 

dengan adanya oksigen, Saccharomyces cerevisiae juga dapat melakukan 

respirasi yaitu memecah gula menjadi karbon dioksida dan air (Hidayati et al., 

2011). Menurut Nurlaila (2016), menyatakan ragi Saccharomyces cerevisiae 

dapat digunakan sebagai activator dalam proses pengomposan dan mempunyai 

sifat pereduksi yang kuat, sehingga dapat mendegradasi bahan organik.   

Penelitian tentang pengaruh pemberian ragi pada kualitas pupuk sudah 

dilakukan oleh Nuriyani (2014), dengan menguji kandungan unsur hara makro 

(NPK) dengan penambahan ragi tape terhadap urine manusia. Perlakuan pada 

penelitian ini menggunakan dosis ragi yang berbeda, yaitu: P0= 0 gr (tanpa 

ragi)/10 ml, P1= 15 gr/ 10ml rempah, P2=20 gr/ 10 ml rempah, P3= 25 gr/ 10 ml 

rempah. Hasil dari penelitian tersebut setelah uji laboratorium kandungan 

nitrogen pada P0,P1, dan P3 mendekati Standar Nasional Indonesia (SNI 19-

7030-2004) dengan perbandingan ≥ 0,4%. Kandungan fosfor pada P0, P1, dan P2 

mendekati Standar Nasional Indonesia (SNI 19-7030-2004) dengan perbandingan 

0,1%. Kandungan kalium pada P0, P1, P2, dan P3 telah memenuhi Standar 

Nasional Indonesia (SNI 19-7030-2004) dengan hasil perbandingan diatas dari 

0,2%. Maka dalam penelitian ini dosis ragi mengacu pada penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya oleh Nuriyani (2014), yaitu dengan dosis ragi 5 gr, 10 gr, 

15 gr, 20 gr, 25 gr, dan tanpa ragi 

Permasalahan penumpukan limbah sayur di pasar tradisional menarik 

untuk dikaji dalam pembelajaran biologi. Hal yang dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran adalah pemanfaatan limbah yang tidak berguna bahkan 

mencemari lingkungan menjadi bahan dasar pembuatan pupuk organik yang 

diaplikasikan pada tanaman.   Hasil dari penelitian tentang pemanfaatan limbah 
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dapat dijadikan analisis sebagai sumber belajar biologi SMA Kelas X materi 

Perubahan Lingkungan/ Iklim dan Daur Ulang Limbah KD 4.10  Memecahkan 

masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan 

upaya pelestarian lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini penting 

dilakukan karena untuk mengolah limbah terutama sayuran yang mencemari 

lingkungan agar dapat menjadi sesuatu yanglebih berguna. Selain itu, juga dapat 

meminimalisir penggunaan pupuk kimia yang jika digunakan terus menerus akan 

mencemari lingkungan dan mengurangi ketersediaan unsur hara pada tanah. Hal 

tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Pemberian Ragi terhadap Kandungan Unsur Hara Makro pada 

Pembuatan Pupuk Limbah Sayur (Dimanfaatkan Sebagai Sumber Belajar 

Biologi)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa rumusan 

masalah, yaitu diantaranya: 

1. Adakah pengaruh pemberian ragi terhadap kandungan unsur hara 

makro pupuk cair limbah sayur dari kubis, sawi putih, dan sawi hijau? 

2. Berapakah dosis ragi yang paling efektif terhadap kandungan unsur 

hara makro pupuk cair limbah sayur? 

3. Bagaimanakah memanfaatkan hasil penelitian tentang pengaruh 

pemberian ragi terhadap kandungan unsur hara makro pupuk cair 

sebagai sumber belajar Biologi SMA kelas X?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian ragi terhadap kandungan unsur hara 

makro pupuk cair limbah sayur dari kubis, sawi putih, dan sawi hijau. 

2. Mengetahui dosis ragi yang paling efektif terhadap kandungan unsur 

hara makro pupuk cair limbah sayur. 
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3. Menganalisis hasil penelitian tentang pengaruh pemberian ragi 

terhadap kandungan unsur hara makro pupuk cair sebagai sumber 

belajar Biologi SMA kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pembuatan pupuk 

organik cair dari limbah sayur dengan pemberian ragi. 

1.4.2 Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

1. Bagi masyarakat  

Menyediakan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai pemanfaatan 

pengolahan limbah sayuran sebagai pupuk sehingga dapat meningkatkan 

produksi pertanian dan nilai pendapatan. 

2. Bagi dunia pendidikan 

Menyediakan referensi dan acuan dalam pemanfaatan pengolahan limbah 

menjadi lebih berguna sebagai pupukorganik sesuai kurikulum 2013 mata 

pelajaran Biologi kelas X SMA KD 4.10. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian tentang uji kualitas unsur hara makro (NPK) pada pupuk cair 

limbah sayur dengan penambahan ragimemiliki beberapa batasan yaitu: 

1. Pupuk yang digunakan berbahan dasar limbah sayur yang terdapat di 

Pasar Sayur Pujon, Malang dan lingkungan rumah tangga. Limbah 

sayur yang digunakan adalah kubis, sawi putih, dan sawi hijau. 

2. Bahan aktivator yang digunakan dalam proses dekomposisi adalah 

ragi. 

3. Pupuk organik cair dari limbah sayuran yang digunakan dalam 

penelitian ini akan diberikandosis ragi yang berbeda yaitu P0= tanpa 

ragi (kontrol), P1= 5 gr, P2= 10 gr, P3= 15 gr  ragi, P4= 20 gr ragi, 

P5= 25 gr ragi. 
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4. Parameter yang diamati dalam penelitian ini berhubungan erat dengan 

kualitas kompos menurut Supadma (2008), adalah:  

a. Nilai pH 

b. Unsur makro (N, P, K) 

5. Pengambilan sampel untuk nilai pH dilakukan setiap hari. 

6. Pengambilan sampel untuk ujiN, P, K dilakukan pada hari ke 14 

setelah proses pengomposan pupuk cair. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Unsur Makro 

Unsur makro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar 

(Pardamean, 2017). 

2. Pupuk cair  

Pupuk cair adalahlarutan yang mudah larut mengandung satu atau 

lebih pembawa unsur yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman 

(Hadisuwito, 2012). 

3. Limbah  

Limbah adalah suatu yang terbuang atau sengaja dibuang yang 

bersumbar dari aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki 

nilai ekonomi (Sunarsih, 2018). 

4. Sumber belajar  

Sumber belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan 

bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar 

memungkinkan seseorang dapat belajar secara individual. 

 

 

 

 

 

 

 


