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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih 

unsur hara bagi tanaman. Bahan tersebut dapat berasal dari organik maupun 

anorganik yang diperoleh secara alami maupun sintesis yang bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Fungsi 

utama pupuk adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan unsur hara 

sehingga dapat mengaktifkan produktifitas tanaman.  

Unsur hara makro yang terkandung dalam pupuk berupa N, P dan K. 

Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi masing-masing yang berbeda yaitu 

Fosfor (P) berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan akar semai. Selain 

fosfor unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yaitu nitrogen (N) yang 

memiliki fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pada fase 

vegetatif. Sedangkan, unsur kalium (K) berfungsi untuk pertumbuhan daun 

(Sutedjo, 2002). Berdasarkan jenisnya, pupuk dibedakan menjadi dua yaitu 

pupuk organik dan pupuk anorganik.  

Pupuk anorganik adalah pupuk hasil rekayasa industri yang berasal 

dari pengolahan bahan kimia anorganik berkadar hara tinggi. Pupuk 

anorganik memiliki peranan untuk meningkatkan pertumbuhan secara cepat 

bagi tanaman. Hal ini dikarenakan didalam pupuk anorganik memiliki 

kandungan unsur hara berupa N, P, K yang tinggi. Pupuk tersebut banyak 

diminati oleh para petani maupun masyarakat karena harganya yang lebih 

murah, mudah didapatkan serta dapat memberikan kesuburan pada tanaman. 

Akan tetapi pupuk anorganik memiliki kelemahan yaitu dapat merusak 

unsur hara dalam tanah sehingga kesuburan tanah akan menurun.  

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar tersusun dari 

material makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan 

manusia. Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik 

cair yaitu jenis pupuk organik yang berupa cairan (Parnata, 2010). Pupuk 
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organik cair adalah larutan yang berisi satu atau lebih pembawa unsur hara 

yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk organik cair yaitu pupuk yang berupa 

larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa 

tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih 

dari satu unsur. Kelebihan pupuk cair adalah mampu memberikan hara bagi 

tanaman tanpa merusak unsur hara dalam tanah dan lebih mudah diserap 

tanaman (Hadisuwito, 2012). 

Menurut hasil penelitian Prasetyo (2015), pupuk cair dapat dibuat dari 

kulit kacang tanah dan rumen sapi dengan penambahan jamur Trichoderma 

sp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk tersebut mengandung 

makronutrien yang tinggi. Kandungan N, P, K pupuk organik cair yang 

terbesar adalah didapat dari perlakuan P3I1 dengan perlakuan 10% kulit 

kacang tanah dan 90% rumen sapi dengan penambahan 50ml inoculum 

jamur didapatkan nilai sebesar 0,19%, dengan nilai P 649,34 ppm, dan K 

377,76 ppm. Sedangkan pada penelitian Sinaga (2009) pupuk cair dapat 

dibuat dari sampah organik pasar. Pada penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa pemberian dosis starter (Boisca) berpengaruh sangat nyata terhadap 

C/N dan rendemen pupuk cair kecuali pH akhir. Hasil yang terbaik 

diperoleh pada kombinasi dosis boisca 10 ml dengan lama perendaman 21 

hari. 

Menurut Sutanto (2002), dalam pembuatan pupuk organik cair 

dibutuhkan unsur esensial makro dan mikro didalamnya. Unsur esensial 

makro (N, P dan K) dapat diperoleh dari daun tanaman  lamtoro dan tauge. 

Tanaman lamtoro (L. leucocephala) adalah jenis tanaman liar yang hidup di 

daerah tropis. Tanaman lamtoro biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai pakan ternak, lalapan, bahkan digunakan sebagai pembuatan tempe. 

Menurut Ibrahim (2002), bahwa kandungan hara pada daun  lamtoro  terdiri 

dari 3,84% N, 0,2% P, 2,06% K, 1,31% Ca, 0,33% Mg. Berdasarkan hasil 

penelitian Yunus (2009), pemberian daun lamtoro meningkatkan silase 

rumput gajah yang diberi molasses dimana dapat meningkatkan kandungan 
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protein kasar dan pH serta  menurunkan  kandungan bahan kering dan serat 

kasar. 

Sedangkan pada penelitian Haryanto  (2000), menunjukkan bahwa  

kandungan  nitrogen  3,84% pada  ekstrak daun  lamtoro menyebabkan  

pertumbuhan  awal  tanaman  sawi  terpacu secara  optimal  sehingga  

diperoleh  produksi  berupa  tanaman  segar  2,29 g/pohon, dan produksi  

tanaman sawi dapat mencapai 250  ton/ha 1  tahun. Sedangkan menurut 

Palimbungan (2006), menunjukkan bahwa pengaruh penambahan ekstrak 

daun lamtoro sebagai pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman sawi. Diperoleh perlakuan terbaik pada dosis 250 cc/l air.  

Tauge kacang hijau merupakan jenis makanan yang kaya protein, 

asam amino, vitamin, dan mineral. Didalam tauge kacang hijau terdapat 

kandungan zat pengatur tumbuh (ZPT) yaitu auksin, giberelin dan sitokinin 

sehingga tauge bagus untuk dijadikan pupuk organik cair. Menurut 

Wirakusumah (2002), kandungan gizi pada kecambah per 100g yaitu energi 

50%, protein 5,7%, lemak 0,1%, karbohidrat 10%, kalsium 32%, fosfor 

96%, serat 0,7%,besi 1,1%, vitamin B1 0,13%, vitamin B2 0,15%, vitamin 

C 41%, vitamin  E dan   mineral. Menurut hasil penelitian Ulfa (2014), 

bahwa didalam ekstrak kecambah  kacang  hijau  memiliki konsentrasi  

senyawa  zat  pengatur  tumbuh auksin 1,68 ppm, giberelin 39,94 ppm, dan 

sitokinin 96,26 ppm. Hasil penelitian Amilah (2006) tentang pengaruh 

penambahan konsentrasi ekstrak tauge dan ekstrak kacang hijau pada media 

vacin and went terhadap panjang daun (cm), diperoleh panjang daun 

tertinggi terdapat pada T1 dengan konsentrasi  ekstrak tauge 150 g/l panjang 

1,27 cm. Pembuatan pupuk organik cair dari daun lamtoro dan tauge dapat 

diberi penambahan dengan urine sapi melalui proses fermentasi.  

Urine sapi merupakan salah satu kotoran ternak yang berbentuk cair. 

Di Indonesia urine sapi kurang dimanfaatkan secara optimal oleh 

masyarakat, sehingga urine tersebut dapat mencemari lingkungan. Untuk 

mengurangi pencemaran limbah urin sapi, maka urine sapi dimanfaatkan 

sebagai pembuatan pupuk organik cair. Didalam urine sapi terdapat P 
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sebesar 0,01%, N sebesar 1 %; Ca sebesar 0,04%; NaCl sebesar 0,13%; Mg 

sebesar 0,06%; Cu sebesar 0,03%; S sebesar 1,02%; Na sebesar 0,08% dan 

K sebesar 0,06% (Hasan, 2013). Selain kandungan unsur esensial makro dan 

mikro didalam urine sapi juga terdapat adanya kandungan hormon auksin 

(Supriadji (1985) dalam Oka (2014)). Menurut hasil penelitian Desiana 

(2013), menunjukkan adanya pengaruh pemberian pupuk organik cair urine 

sapi dan limbah tahu terhadap pertumbuhan bibit kakao. Pada penelitian 

tersebut diperoleh dosis terbaik dari perbandingan urine sapi dan limbah 

industri tahu masing-masing sebesar 80 ml/kg tanah.  

Pembuatan pupuk organik cair dilakukan melalui proses fermentasi 

anaerob. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme 

penyebab fermentasi yang dapat menyebabkan perubahan sifat senyawa 

organik. Menurut hasil penelitian Susetyo (2013), pemanfaatan urine sapi 

sebagai POC dengan penambahan akar bambu melalui fermentasi yang 

berbeda diperoleh Fermentasi terbaik pada perlakuan X2Kc (2% PGPR akar 

bambu dari urine sapi dengan fermentasi 14 hari). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dilaksanakan penelitian 

berjudul “Pemanfaatan Daun Lamtoro Dan Ekstrak Tauge  Dengan 

Penambahan Urine Sapi Untuk Pembuatan Pupuk Organik Cair”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

5 
 

B. Pembatasan Masalah 

a. Subyek penelitian  : Ekstrak daun lamtoro, ekstrak tauge dan  

urine sapi. 

b. Obyek penelitian  : Pupuk cair ekstrak daun lamtoro, ekstrak  

tauge dan urine sapi 

c. Parameter penelitian : Kandungan N dan P pada pupuk cair 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

Bagaimana kandungan unsur N dan P pada pupuk cair ekstrak daun 

lamtoro dan tauge dengan penambahan urine sapi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

Mengetahui kandungan unsur N dan P pada pupuk cair ekstrak daun 

lamtoro dan tauge dengan penambahan urine sapi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi iptek 

Dapat menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya dibidang pertanian dengan memanfaatkan daun lamtoro, tauge 

dan urine sapi. 

2.  Bagi peneliti  

Dapat mengelola dan memanfaatkan daun lamtoro dan tauge untuk 

dijadikan pupuk cair.  

3. Bagi masyarakat  

Dapat menambahkan informasi tentang pemanfaatan daun lamtoro untuk 

diolah menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat untuk tanaman. 
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4. Bagi pengusaha pupuk cair  

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi suatu inovasi baru 

untuk memperbaiki unsur hara dalam tanah dan meningkatkan hasil 

panen yang besar. 

5. Bagi calon guru biologi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan 

bekal ketika menjadi guru nanti. 


