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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk 

menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Penggolongan 

pupuk umumnya didasarkan pada sumber bahan yang digunakan, cara aplikasi, 

bentuk, dan kandungan unsur haranya. Jika dilihat berdasarkan sumber bahan 

yang digunakan, pupuk dibedakan menjadi pupuk anorganik dan pupuk organik. 

Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dibagi menjadi dua, yaitu pupuk cair dan 

pupuk padat.  

Pupuk cair adalah larutan yang mudah larut berisi satu atau lebih pembawa 

unsur yang dibutuhkan tanaman. Kelebihan dari pupuk cair yaitu dapat 

memberikan hara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu, pemberiannya 

lebih merata dan kepekatannya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman. 

Pupuk cair atau pupuk organik cair berisi larutan dari hasil pembusukan bahan 

organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang 

kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur (Hadisuwito, 2012). 

Menurut penelitian Sriningsih (2014) yang membuat pupuk cair dengan 

bahan dasar kulit pisang dan daun bambu dengan kombinasi konsentrasi yang 

berbeda. Kombinasi terbaik perlakuan tersebut pada penggunaan EM-4 dengan 

perbandingan 3:1 atau dalam konsentrasi 125 ml. Konsentrasi tersebut 

menghasilkan kandungan N 0,17%, P 106,53 ppm, dan K 1686,60 ppm. 

Pupuk cair umumnya dibuat dari bahan campuran antara limbah tanaman 

dengan bahan organik yang mengandung zat pendukung tumbuh tumbuhan, 

sepertidaun kelor sebagai campuran pembuatan pupuk cair. Daun kelor umumnya 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Menurut Krisnadi (2012), daun 

kelor memiliki kandungan karbohidrat 12,5%, protein 7%, vitamin A, B1, B2, C, 

kalsium, kalium, dan berbagai mineral lainnya. Sedangkan dalam kondisi kering, 

daun kelor memiliki kandungan protein hingga 27%. 
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Menurut Krisnadi (2012) bahwa ekstrak daun kelor mengandung hormon 

yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yaitu hormon cytokinine. 

Manfaat ekstrak daun kelor dapat digunakan dengan disemprotkan pada daun 

untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Sedangkan menurut penelitian Fuglie 

(2001) bahwa daun kelor mengandung zeatin, sitokinin, askorbat, fenolik, dan 

mineral seperti Ca 40 mg, Fe 70 mg, dan Mg 42 mg. Menurut hasil penelitian 

Foidl (2001) daun kelor digunakan sebagai pupuk cair yang diujikan keberbagai 

tanaman yaitu kacang tanah, kedelai, dan jagung. Hasilnya sangat signifikan pada 

hasil panen tanaman yang diberi pupuk cair daun kelor yaitu sebesar 20-35% lebih 

besar dari pada hasil panen tanaman tanpa diberi pupuk cair daun kelor. 

Menurut penelitian Kartika (2013) yang mencampurkan ekstrak daun kelor 

menggunakan variasi perbedaan konsentrasi. Perlakuan terbaik pemberian pupuk 

organik cair pada tanaman terdapat pada perbandingan 4:6, yaitu 40% ekstrak 

daun kelor dan 60% air. Perlakuan tersebut memberikan hasil terbaik untuk setiap 

parameter pengamatan yaitu jumlah daun, tinggi batang, berat segar, dan berat 

kering tanaman. 

Pembuatan pupuk cair daun kelor akan dikombinasikan dengan bahan 

organik lain yang dapat saling bersinergis untuk mengoptimalkan pertumbuhan 

tanaman. Bahan organik tersebut berupa limbah bonggol pisang. Limbah bonggol 

pisang umumnya dibiarkan oleh petani hingga membusuk menjadi kompos. 

Padahal, menurut Maspary (2012), di dalam bonggol pisang terdapat zat pengatur 

tumbuh giberellin dan sitokinin. Selain itu, dalam bonggol pisang terdapat 7 

mikroorganisme yang sangat berguna bagi tanaman yaitu Azospirillium, 

Azotobacter, Bacillus, Aeromonas, Aspergillus, mikroba pelarut phospat dan 

mikroba selulotik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair. 

Menurut penelitian Kusumaningwati (2015) bahwa bonggol pisang yang 

digunakan dalam dekomposisi tandan kelapa sawit sebagai kompos menggunakan 

MOL bonggol pisang dan EM-4 mendapatkan hasil terbaik dari semua parameter 

pada penggunaan bonggol pisang sebagai dekomposer. pH yang dihasilkan yaitu 

8,59; rasio C/N 31,48; N total 1,78%; P2O5 0,41%; dan K2O 1,59%. Berdasarkan 

kandungan nutrisinya, bonggol pisang dan daun kelor merupakan kombinasi 
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pupuk organik cair yang baik untuk semua tanaman, diantaranya yaitu tanaman 

bayam. 

Tanaman bayam dibudidayakan sebagai sayuran bagi masyarakat, karena 

memiliki masa pertumbuhan yang cepat untuk dijadikan bahan makanan. 

Pertumbuhan bayam yang optimal dapat dibantu dengan menggunakan pupuk 

organik yang menjadikan luas daun lebih lebar, warna daun hijau tua, dan 

diameter batang yang cukup besar (Bandini, 1995). Penggunaan pupuk dapat 

diterapkan pada media tanam ataupun penyemprotan langsung pada tanaman. 

Pemberian pupuk cair akan lebih efektif jika disemprotkan secara langsung pada 

bagian daun, karena unsur makro pupuk cair yang menempel di daun akan 

memberikan pengaruh lebih cepat terhadap pertumbuhan tanaman. Menurut 

penelitian Asrul (2011) yang menguji pertumbuhan bibit tanaman kakao melalui 

pemberian pupuk organik cair dengan interval yang berbeda. Pemberian pupuk 

dengan interval 3 hari sekali, memperlihatkan hasil terbaik terhadap pertumbuhan 

tanaman. 

Menurut penelitian Iqbal (2006) bahwa pupuk majemuk (pupuk AB Mix 

dan pupuk hara B) yang diberikan kepada tanaman bayam sebagai parameter 

perlakuan dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi, menghasilkan 

pertumbuhan yang optimal dan produksi berat segar yang baik selama 1 bulan 

yaitu dengan bobot utuh 46,40 g; bobot tajuk 31,45 g; dan bobot akar 14,95 g. 

Sedangkan penelitian Nugroho (2004) yang menggunakan serbuk briket organik 

dan kadar air pada sifat fisik tanah terhadap pertumbuhan tanaman bayam selama 

1 kali panen menghasilkan tanaman bayam yang memiliki berat segar sebesar 

58,03 g. Oleh karena itu, penggunaan tanaman bayam sebagai parameter 

perlakuan sangat baik digunakan sebab umur panen tanaman bayam yang relatif 

pendek dan tanaman bayam memiliki morfologi yang mudah untuk diamati. 

Selain itu, tanaman bayam yang disiram dengan pupuk organik cair akan memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi karena menjadi sayuran organik yang memiliki 

kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan sayuran dengan pestisida kimia 

pada umumnya. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

tidakmenutup kemungkinan bahwa penggunaan daun kelor dan bonggol pisang 

sebagai pupuk organik cair dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman bayam. 

Melalui perbedaan konsentrasi pupuk organik cair dan interval waktu penggunaan 

pupuk akan memperlihatkan perlakuan terbaik dalam penggunaan pupuk organik 

cair kombinasi daun kelor dan bonggol pisang, untuk membuktikan hal tersebut, 

maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Daun Kelor 

dan Bonggol Pisang sebagai Pupuk Organik Cair untuk Pertumbuhan Tanaman 

Bayam (Amaranthus sp.)” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Pupuk organik cair (kombinasi daun kelor dan bonggol pisang) dan tanaman 

bayam. 

2. Obyek penelitian 

Pertumbuhan tanaman bayam yang diberi perlakuan pupuk organik cair 

kombinasi daun kelor dan bonggol pisang. 

3. Parameter 

Pertumbuhan tanaman bayam, meliputi: jumlah daun, tinggi batang dan berat 

segar tanaman. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi pupuk dan interval penyiraman 

pupuk organik cair kombinasi daun kelor dan bonggol pisang terhadap 

pertumbuhan tanaman bayam? 

2. Bagaimanakah pengaruh interaksi antara konsentrasi pupuk dengan 

interval penyiraman pupuk organik cair kombinasi daun kelor dan bonggol 

pisang terhadap pertumbuhan tanaman bayam? 
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D. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk dan interval penyiraman pupuk 

organik cair kombinasi daun kelor dan bonggol pisang terhadap pertumbuhan 

tanaman bayam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara konsentrasi pupuk dengan interval 

penyiraman pupuk organik cair kombinasi daun kelor dan bonggol pisang 

terhadap pertumbuhan tanaman bayam. 

 

E. Manfaat  

1. Bagi Peneliti 

a. Peneliti mendapat tambahan pengetahuan tentang nilai kemanfaatan 

daun kelor dan bonggol pisang. 

b. Penelitian ini akan memberikan inovasi bagi peneliti untuk 

dikembangkan menjadi usaha wiraswasta. 

2. Bagi Masyarakat (Petani) 

a. Penelitian ini akan memberi kontribusi dalam bidang pertanian, 

khususnya pemanfaatan daun kelor dan bonggol pisang. 

b. Nilai guna dan nilai ekonomis daun kelor serta bonggol pisang dapat 

meningkatkan hasil pertanian petani. 

c. Daun kelor dan bonggol pisang dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan pupuk organik cair sehingga menghemat pengeluaran petani 

3. Bagi Kemajuan IPTEK 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu 

pengetahuan khususnya pembelajaran biologi. 

c. Penggunaan pupuk organik cair daun kelor dan bonggol pisang akan 

meningkatkan teknologi pertanian dibidang pembuatan pupuk. 

 


