
 i 

PEMANFAATAN  LIMBAH  DISTILASI  BIOETANOL  DENGAN 

PENAMBAHAN  EFFECTIVE  MICROORGANISM  (EM)  PADA 

PERTUMBUHAN GELOMBANG CINTA (Anthurium plowmanii)  

PADA MEDIA COCOPEAT DAN PAKIS 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Jurusan Pendidikan Biologi  
 
  

 
 
 
 

Oleh : 

LENDERA SUKMAJI 
A 420 040 079 

 

 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 
 



 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan perdagangan tanaman hias dikalangan masyarakat 

menyebabkan meningkatnya kegiatan budidaya tanaman hias. Hal ini seiring 

dengan meningkatnya permintaan tanaman hias oleh masyarakat. Tanaman 

hias memiliki nilai estetika dan berbagai manfaat  kita ketahui bahwa salah 

satu faktor pemicu munculnya berbagai macam kegiatan industri adalah 

kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Tumbuhnya berbagai industri 

kecil misal industri bioetanol yang dikelola oleh masyarakat dapat membawa 

dampak bagi kehidupan. Dampak negatifnya, limbah bioetanol dapat 

mencemari air sungai yang dapat menurunkan kualitas air, sehingga dapat 

diatasi sebaik-baiknya. Mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh 

limbah dari kegiatan industri  bioetanol ini, maka perlu dilakukan penanganan 

yang intensif yaitu dengan pengolahan secara biotis digunakan untuk 

mereduksi kadar pencemaran organik dalam air limbah mikroorganisme 

pathogen yang menguntungkan. 

Menurut Mara Cairnoros (1994), Air limbah bioetanol yang langsung 

dibuang tanpa melalui pengolahan masih banyak mengandung garam, gula, 

karbohidrat, mineral dan unsur lain yang tersuspensi maupun yang terlarut 

dalam air. Adanya senyawa-senyawa tersebut dalam air limbah akan 
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meningkatkan kandungan BOD (Biochemical Oxygen Demand), TSS (Total 

Desolved Solid), COD (Chemical Oxygen Demand), pH, Nitrat dan unsur lain. 

Biofertilizer yang umum digunakan adalah effective microorganism 

(EM). EM merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan 

pupuk organik dan meningkatkan kualitas pupuk organik. EM juga bermanfaat 

memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi lebih baik serta menyuplai 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Menurut Higa (1994) bahwa EM dapat 

diformulasikan dalam bentuk cairan dengan warna coklat kekuning-kuningan, 

berbau asam mengandung 90% bakteri lactobasillus sp, bakteri fotosintetik, 

Streptomycetes sp, dan yeast (mikroorganisme fermentasi). EM dapat 

ditemukan di pasar atau dapat dibuat sendiri seperti yang dilakukan oleh 

mahasiswa pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta 

pada praktikum pengolahan limbah organik. 

Media pakis (batang paku Alsophylla glauca) mempunyai daya 

penyimpan air, aerasi dan drainasi yang cukup baik, melapuk secara perlahan 

serta mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman 

hias. Media pakis mempunyai banyak rongga, sehingga akar tanaman dapat 

leluasa berkembang. Sebaiknya sebelum digunakan sebagai media tanam, 

pakis direndam dengan larutan pupuk NPK. Media tanam yang cocok untuk 

anthurium termasuk gelombang cinta adalah yang bersifat porus dan remah. 

Media tanam yang paling umum digunakan adalah cacahan akar pakis. Media 

tanam ini masih bisa menyimpan air tetapi cepat membuang air berlebih. Daya 

tahanmya kuat, bisa dipakai hingga 1 tahun. 
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Media cocopeat merupakan bahan organik alternatif yang dapat 

digunakan media tanam sabut sebaiknya berasal dari buah kelapa tua karena 

mempunyai serat yang kuat. Sebaliknya digunakan di daerah yang tercurah 

hujan rendah, jika kelebihan curah hujan akan mudah lapuk dan tanaman cepat 

busuk sehingga menjadi sumber penyakit. Kelebihan cocopeat mampu 

mengikat dan menyimpan air dengan kuat untuk darah panas. Cocopeat 

mengandung unsur hara esensial seperti Ca, Mg, K dan P. 

Pada penelitian kali ini diujikan pada tanaman Anthurium gelombang 

cinta yang berlakangan ini sedang mengalami peningkatan karena keindahan 

dan keunikan daunnya. Anthurium merupakan tanaman tahunan, umumnya 

tumbuh pada daerah tropis terutama di tempat-tempat yang terlindung dari 

cahaya matahari. Tanaman ini dapat tumbuh baik pada ketinggian 600-900 m 

dari permukaan laut, menyukai tanah yang subur dan kaya akan humas di 

sekitar akarnya dengan pH tanah sekitar 5,5 – 6,5. Media tumbuh yang baik 

harus bersifat porous, subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, 

bebas hama, aerasi dan drainse baik (Sugiono, 2006).  

Berdasar penelitian Ony (2004), menunjukkan bahwa pemberian EM 

berpengaruh pada pertumbuhan padi (Oryza Sativa), sementara penelitian 

Endah (2002), menunjukkan bahwa kombinasi taraf konsentrasi dan waktu 

pemberian EM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman terong , 

dan penelitian Amalia (2006), menunjukkan bahwa pemberian EM 

berpengaruh pada tanaman Sansiviera trifasiata white  dengan konsentrasi 0 

ml, 1ml, 2ml, 3ml. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk 

mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul 

“PEMANFAATAN LIMBAH DISTILASI BIOETANOL DENGAN 

PENAMBAHAN EFFECTIVE MICROORGANISM (EM) PADA 

PERTUMBUHAN GELOMBANG CINTA (Anthurium plowmanii)  PADA 

MEDIA COCOPEAT DAN PAKIS”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar ruang lingkup penelitian tidak melebar maka perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu: 

1. Subyek penelitian adalah limbah cair ciu yang dibuang di sungai sekitar 

Sukoharjo-Bekonang. 

2. Obyek penelitian adalah pertumbuhan gelombang cinta, adapun yang 

menjadi parameter adalah jumlah daun tanaman gelombang cinta yang 

dihitung 7 hari  setelah perlakuan. 

3. Konsentrasi limbah yang akan dipakai dalam penelitian adalah 0%, 5%, 

10%,dan 15%.  

4. Parameter yang diukur untuk menentukan kualitas limbah ciu yaitu 

parameter fisik yang meliputi suhu, warna dan bau sedang parameter kimia 

meliputi PH, NH3, PO4, Ca, H2S, DOD, dan COD, sebelum dan sesudah 

ditambah EM. 

5. Konsentrasi EM yang dipakai dalam penelitian adalah 0%, 1%, 2% dan 

3%  berdasarkan ukuran pemakaian pada label EM-4  dan penelitian Astuti 
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(2000) yang menerangkan konsentrasi EM- 4 rendah 1-2,5% sampai 

konsentrasi sedang  2,5-5% akan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan 

tanaman, tetapi bila konsentrasi tinggi 5,5-10% akan berakibat kematian.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam latar belakang diatas yang    

menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pemberian distilasi etanol setelah penambahan EM 

terhadap pertumbuhan gelombang cinta?  

2. Bagaimana karakteristik EM pada konsentrasi yang berbeda terhadap 

pertumbuhan tanaman hias Anthurium plowmanii? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian distilasi etanol setelah 

penambahan EM terhadap pertumbuhan gelombang cinta.  

2. Untuk mengetahui karakteristik EM pada konsentrasi yang berbeda 

terhadap pertumbuhan tanaman hias Anthurium plowmanii. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya tentang efektifitas EM dalam memperbaiki sifat kimia, fisik, 

dan biologis tanah. 

2. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh limbah ciu dan EM 

pada pertumbuhan tanaman hias Anthurium plowmanii 

3. Bagi pengusaha industri ciu agar dapat mengelola limbahnya agar tidak 

berbahaya bagi lingkungannya.  

4. Sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat 

khususnya dalam lingkungan air. 




