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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Proses pembuatan tempe yang ada di Kecamatan Beji menghasilkan 

limbah cair maupun padat. Limbah cair pada proses pembuatan tempe terdiri 

dari pencucian, perendaman dan perebusan kedelai. Tahap pemisahan kulit 

kedelai termasuk dalam limbah padat karena ada kulit air dari kedelai 

tersebut. Limbah hasil pembuatan tempe dialirkan ke perairan atau sungai. 

Limbah pembuatan tempe dapat menyebabkan euterofikasi yaitu kelebihan 

nitrogen dan fosfor dalam air tersebut Maharani, Nugroho (2007) .  

Limbah rendaman kedelai mengandung unsur hara nitrogen dan fosfor 

yang belum dimanfaatkan untuk nutrisi tanaman. Hasil analisis Pusat 

Laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dalam air rendaman 

kedelai mengandung N sebesar 300,36 mg/ L,  P sebesar 18,28 mg/L C-

Organik sebesar 0,63 % (Sya’bi, 2016). Selama ini petani menambahkan 

pupuk anorganik untuk penyediaan unsur hara tanaman. 

Menurut Khalidin et al (2013) pupuk anorganik menyebabkan pencemaran 

lingkungan tanah. Penggunaan pupuk anorganik dalam jangka panjang dapat 

berakibat buruk pada tanaman maupun tanah, karena komponen hara dari 

pupuk anorganik tidak dapat diikat partikelnya dengan bahan organik tanah. 

Penggunaan limbah perendaman kedelai dapat menyediakan unsur hara pada 

tanah.   
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Berdasarkan penelitan konsentrasi limbah perendaman kedelai pada proses 

pembuatan tempe dengan konsentrasi 60% menghasilkan nilai terbaik untuk 

pertumbuhan tanaman kangkung darat (Ipomea reptans, poir) Zuchrotus S., 

Suci T., dan Listiate B, (2009). Limbah organik pada penelitian diatas 

menggunakan salah satu limbah tempe yaitu rendaman kedelai pada tanaman 

kangkung sehingga perlu dikembangkan dengan menggunakan limbah tempe 

tersebut pada tanaman yang lain yaitu bayam cabut.  

Tanaman bayam cabut (Amaranthus tricolor L.) merupakan tanaman yang 

sangat dibutuhkan masyarakat mengingat fungsinya sebagai pemenuh 

kebutuhan gizi masyarakat karena mengandung zat gizi antara lain : protein, 

karbohidrat, lemak, zat besi, vitamin A, B, C serta serat (Rukmana, 2010). 

Komoditi sayur pada Susenas Maret 2015 - 2016 bayam cabut menduduki 

peringkat pertama sayuran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Estimasi total 

konsumsi bayam nasional sekitar 1158,40 kg sehingga perlu dilakukan 

peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Upaya 

peningkatan produksi bayam cabut (Amaranthus tricolor L.) dapat dilakukan 

dengan cara penambahan unsur hara di dalam tanah sehingga dapat 

menyuplai nutrient yang cukup bagi tanaman. Berdasarkan pemaparan diatas 

limbah rendaman kedelai dapat meningkatkan meningkatkan unsur hara 

makro mikro tanah. 

Penggunaan limbah rendaman kedelai digunakan untuk merangsang 

pertumbuhan tanaman bayam termasuk pada materi biologi kelas XII tentang 

Pertumbuhan dan Perkembangan berdasarkan KD 3.1 “Menganalisis 
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hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan 

dan perkembangan makhluk hidup berdasakan hasil percobaan” serta 

pemanfaatannya sesuai KD 4.1 “Merencanakan dan melaksanakan percobaan 

tentang faktor luar yang mempengaruhi 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 dengan 6 parameter.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Berbagai Konsentrasi Air Limbah Rendaman Kedelai 

Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam (Amaranthus tricolor L.)”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1) Apakah  limbah rendaman kedelai berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman bayam yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar dan berat 

basah tanaman bayam (Amaranthus tricolor L.) ? 

2) Bagaimana hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi untuk siswa SMA/ MA Kelas XII materi pertumbuhan dan 

Perkembangan? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1) Mendeskripsikan pengaruh limbah rendaman kedelai berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor L.). 

2) Menganalisis hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi 

untuk siswa SMA/ MA Kelas XII materi pertumbuhan dan Perkembangan 
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1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai informasi 

atau referensi tambahan dalam bidang pengelolaan limbah terutama 

pemanfaatan limbah rendaman kedelai sebagai bahan pupuk organik serta 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  

1.4.2. Manfaat Praktik 

1)  Bagi Pendidik 

Penelitian ini tentang pengunaan limbah rendaman kedelai untuk 

pertumbuhan tanaman bayam memiliki kesesuaian konsep dengan mata 

pelajaran Biologi SMA Kelas XII pada materi Pertumbuhan dan 

Perkembangan berdasarkan KD 3.1 “Menganalisis hubungan antara faktor 

internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan 

makhluk hidup berdasakan hasil percobaan” serta pemanfaatanya sesuai KD 

4.1 “Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang 

mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan 

melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah 

yang benar”. 

2)  Bagi Masyarakat 

 

Harapannya memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

pemanfaatan  limbah rendaman kedelai sebagai bahan pupuk organik di 

sekitar wilayah Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
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3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai referensi limbah bagi peneliti 

selanjutnya berkenaan dengan konsentrasi limbah rendaman kedelai terhadap 

pertumbuhan tanaman bayam. limbah rendaman kedelai sebagai pupuk cair 

organik sebagai alternatif penggunaan pupuk yang ramah lingkungan.  

1.5. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari 

rumusan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Air limbah rendaman kedelai yang digunakan adalah air yang dihasilkan 

dalam proses pembuatan tempe yang diambil dari bak pertama 

perendaman kedelai di kampung tempe beji Kecamatan Junrejo Kota Batu.  

2. Biji bayam yang digunakan adalah biji bayam jenis (Amaranthus tricolor 

L.). 

3. Jenis tanah yang digunakan yaitu jenis campuran tanah dan pasir 

perbandingan 1:1 

4. Polibag yang digunakan ukuran 18x18 cm 

5. Parameter yang diukur dari penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah 

daun, luas area daun, dan berat basah.  

6. Konsentrasi air limbah yang dipakai untuk pertumbuhan tanaman 20%, 

40%, 60%, 80%,100% masing – masing disiram ± 200 ml per polibag. 

7. Pengambilan data tinggi tanaman (cm), jumlah daun, luas area daun (cm2) 

dilakukan pada saat tanaman berumur 7, 14, 21, 28. 
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8. Pengambilan data berat basah (g) dapat dihitung pada akhir pengamatan 

yaitu 28 HST (hari setelah tanam) dengan menimbang keseluruhan 

bagian-bagian tanaman (akar, batang, dan daun) yang terlebih dahulu 

dibersihkan dari tanah yang menempel.  

 


