
 
 

 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Indonesia merupakan negara tropis dan agraris, sehingga salah satu 

produksi yang melimpah berupa sayur-sayuran. Beberapa sayuran yang 

diproduksi di Indonesia adalah bayam, kangkung, sawi, kubis dll. Sayuran 

merupakan makanan yang penting bagi manusia untuk melengkapi makanan 

4 sehat 5 sempurna. Namun, masyarakat Indonesia belum memanfaatkan 

secara maksimal sayuran tersebut. Sehingga menambah tumpukan sampah 

dengan bau yang tidak sedap. 

Limbah merupakan material sisa yang tidak di inginkan setelah 

berakhirnya suatu proses atau kegiatan (Wardana, 2007). Limbah menjadi 

sumber pencemaran lingkungan karena menimbulkan bau tidak sedap, dapat 

mencemari air, tanah dan dipandang secara estetika mengurangi keindahan 

lingkungan. 

Limbah padat dari buangan pasar dihasilkan dalam jumlah yang cukup 

besar, hanya ditumpuk di tempat pembuangan dan selanjutnya dibuang ke 

TPA jika tumpukan sudah meninggi. Penumpukan limbah padat yang terlalu 

lama dapat mengakibatkan pencemaran, yaitu bersarangnya hama-hama dan 

timbulnya bau yang tidak diinginkan.  

Pengolahan limbah padat berupa sayur-sayuran ini perlu dilakukan, 

salah satu cara untuk mengolah limbah padat ini adalah dengan pembuatan 
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pupuk kompos. Kompos merupakan pupuk organik penting karena 

merupakan pupuk organik. Penggunaan organik banyak dimanfaatkan karena 

mempunyai 3  keuntungan yaitu : keuntungan bagi lingkungan, tanah, dan 

bagi tanaman, kompos sangat membantu dalam penyelesaian masalah 

lingkungan, terutama sampah. Bahan baku pembuatan kompos adalah sampah 

maka permasalahan sampah rumah tangga dan sampah kota dapat diatasi. 

Bagi tanah, kompos dapat menambah unsur hara dan dapat memperbaiki 

struktur dan tekstur tanah, dan menyimpan air. Dengan demikian semakin 

baik kualitas tanah dan didukung dengan unsur hara yang mencukupi, maka 

tanaman akan menghasilkan produksi yang optimal (Murbandono, 2000). 

Semangka merupakan tanaman buah berupa herba yang tumbuh 

merambat yang dalam bahasa Inggris disebut Water Mellon. Berasal dari 

daerah kering tropis dan subtropis Afrika, kemudian berkembang dengan 

pesat ke berbagai negara seperti:Afrika Selatan, Cina, Jepang, dan Indonesia. 

Rendahnya hasil produksi semangka menimbulkan beberapa hambatan 

dalam meningkatkan nilai produksi. Salah satu hambatan dalam peningkatan 

nilai produksi maupun kualitas hasil produksi semangka adalah penggunaan 

pupuk tanaman semangka kimiawi yang mengandung zat-zat berbahaya 

sehingga dapat merusak tanah yang digunakan untuk menanam semangka. 

Oleh karena itu harus dicari alternatif lain untuk mengganti pupuk kimiawi 

dengan pupuk alami agar tidak merusak lingkungan dan dapat 

menggemburkan tanah. 
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Buah kelapa merupakan bagian yang penting dari tanaman kelapa, 

karena mempunyai nilai ekonomis dan gizi yang tinggi. Buah kelapa tua 

terdiri dari 35% sabut, 12% tempurung, 28% daging buah, dan 25% air 

kelapa. Bagian penting lain dari buah kelapa adalah airnya, yang oleh beberpa 

orang masih dianggap sebagai limbah (Warisno, 2004). Air kelapa 

mengandung Cytokinin yang dipercaya sebagai bahan anti penuaan dan anti 

kanker, sumber eletrolit alami yang steril dan mengandung kadar kalium, 

khlor, serta klorin yang tinggi. Dalam industri makanan, air kelapa dijadikan 

sebagai bahan baku dalam pembuatan kecap dan nata de coco. Sementara 

dalam keadaan segar, air kelapa muda merupakan minuman yang 

menyegarkan. Air kelapa dikenal sebagai sumber zat tumbuh, yaitu sitokinin. 

Selain itu, air kelapa juga mengandung protein, sedikit lemak, mineral, 

karbohidrat, dan berbagai vitamin (C dan B kompleks)(Anonim, 2012). 

Ampas teh mengandung 26,67% protein kasar, pada jaringan tanaman 

sangat mudah mengalami pelapukan dan hasil pelapukan tersebut berupa 

senyawa ammonium (NH4) dan nitrat (NO4) yang merupakan bentuk nitrogen 

yang tersedia dan mudah terserap oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. 

Ampas teh tidak hanya dapat berfungsi sebagai pupuk ternyata bisa dijadikan 

sebagai pestisida yang bersifat toksik bagi serangga tanaman, jika ampas teh 

ini dijadikan sebagi kompos. Ampas teh mengandung banyak unsur hara yang 

bagus untuk tanah. Mikroba yang dihasilkan oleh ampas teh ini hanya bersifat 

toksik pada serangga tidak pada tanaman sehingga tidak perlu khawatir 
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tanaman itu beracun dan berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia (Sukria 

dalam Widyawati. 2005). 

Menurut hasil penelitian Sari (2011), bahwa pemberian air kelapa 

berpengaruh terhadap pertumbuhan anggrek kantong semar. Konsentrasi air 

kelapa yang digunakan yaitu 0 ml, 75 ml, 150 ml, 225 ml, dan 300 ml. 

Konsentrasi air kelapa 225 ml memberikan pengaruh yang paling baik 

terhadap pertumbuhan tanaman anggrek kantong semar (Paphiopedium 

supardii Braem& Loeb). 

Menurut hasil penelitian Ranum (2005), bahwa subtitusi urea dengan 

kompos ampas teh berpengaruh terhadap laju asimilasi bersih dan produksi 

bahan kering jerami jagung manis. Konsentrasi ampas teh yang digunakan 

yaitu 0 kg, 3 kg, 6 kg, 9 kg, dan 12 kg. konsentrasi ampas teh 3 kg 

memberikan pengaruh yang paling baik terhadap produksi bahan kering 

jerami jagung manis (Zea mays varsaccharata strut). 

Berdasarkan hal tersebut, perlu diterapkan suatu teknologi untuk 

mengatasi limbah padat, yaitu dengan menggunakan teknologi daur ulang 

limbah padat menjadi produk kompos yang bernilai guna tinggi. 

Pengomposan dianggap sebagai teknologi berkelanjutan karena bertujuan 

untuk konservasi lingkungan, keselamatan manusia, dan pemberi nilai 

ekonomi. Penggunaan kompos membantu konservasi lingkungan dengan 

mereduksi penggunaan pupuk kimia yang dapat menyebabkan degradasi 

lahan. Pengomposan secara tidak langsung juga membantu keselamatan 

manusia dengan mencegah pembuangan limbah organik. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang “PEMANFAATAN LIMBAH SAYUR-

SAYURAN UNTUK PEMBUATAN KOMPOS DENGAN 

PENAMBAHAN AIR KELAPA (Cocos nucifera) dan AMPAS TEH 

SEBAGAI PENGGANTI PUPUK KIMIA PADA PERTUMBUHAN 

TANAMAN SEMANGKA(Citrullus vulgaris L)”. 

 

B. Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya masalah yang ada 

sehingga pembahasan terfokus. Pembatasan masalah yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian  

Subyek penelitian ini adalah air kelapa dan ampas teh. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman semangka. 

3. Parameter 

Parameter penelitian ini adalah kecepatan tumbuh pada tinggi  batang, dan 

jumlah daun  pada tanaman semangka. 

 

C. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 
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Bagaimanakah pertumbuhan tanaman semangka (Citrulus vulgaris L.) 

dengan pemberian kompos dari limbah sayur-sayuran dengan penambahan air 

kelapa (Cocos nucifera) dan ampas teh. 

 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

Untuk mengetahui pertumbuhan tanaman semangka (Citrulus vulgaris L.) 

dengan pemberian kompos dari limbah sayur-sayuran dengan penambahan air 

kelapa (Cocos nucifera) dan ampas teh. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

 Dapat mengetahui pemanfaatan limbah sayur-sayuran dengan 

penambahan air kelapa dan ampas teh sebagai pertumbuhan tanaman pada 

tanaman semangka (Citrulus vulgaris L.).  

2. Bagi masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat terutama petani sayuran bahwa limbah sayuran dapat 

digunakan sebagai kompos. 
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3. Bagi lingkungan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban 

lingkungan, karena menggunakan bahan organik sebagai pembuatan  

kompos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




