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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara agraris yang kebanyakan masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai petani. Permasalahan pertanian di Indonesia, yaitu 

terjadinya kerusakan lahan yang disebabkan penggunaan pupuk kimia (anorganik) 

yang berlebihan sehingga tanah menjadi asam, banyak unsur hara yang terikat dan 

tidak dapat dimobilisir ketanaman. Kondisi demikian akan berakibat produktivitas 

tanaman menjadi rendah karena hilangnya unsur hara dan bahan organik. Pupuk 

organik dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan tanah yang diakibatkan 

oleh penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. 

 Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik atau 

bahan alami. Selain itu pupuk organik juga bisa berasal dari kotoran hewan dan 

manusia (Sumarsono, 2005). Pemberian pupuk organik mampu memperbaiki 

pertumbuhan dan  produktivitas tanaman kopi. Hal ini karena pemberian pupuk 

organik mempunyai  peranan besar dalam mendukung perbaikan sifat fisik, kimia, 

biologi tanah, serta meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah (Kadir, 2006). 

Berdasarkan bentuknya pupuk organik dapat dikelompokkan menjadi pupuk 

organik padat dan pupuk organik cair.  

 Pupuk organik cair adalah 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 dari pupuk organik ini 

adalah dapat cepat mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian 

hara dan mampu menyediakan hara secara cepat (Hadisuwito, 2012). Tanaman 

yang telah dicoba menggunakan pupuk cair urin kelinci sebelumnya adalah 

tanaman jagung manis jepang, edamane, dan brokoli. Pada tanaman brokoli 

menggunakan takaran pupuk cair urin kelinci 300 ml sebanyak 8 kali aplikasi 

selama penanaman. Pengaplikasian pada tanaman brokoli telah memberikan 

pengaruh dalam meningkatkan hasil pada bobot dan tinggi tanaman 
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(Abdurrahman, 2008). Kotoran hewan ternak lain yang dapat digunakan sebagai 

bahan pembuatan pupuk organik cair adalah kotoran kambing. 

 Kotoran padat kambing merupakan salah satu jenis kotoran hewan yang 

pemanfaatanya belum begitu maksimal. Masyarakat biasanya langsung 

menggunakan kotoran padat kambing sebagai pupuk untuk tanaman tanpa melalui 

pengolahan terlebih dahulu, sehingga tanaman yang dipupuk dengan kotoran 

padat kambing tidak dapat tumbuh dengan maksimal karena kotoran padat 

kambing memiliki struktur yang cukup keras dan lama diuraikan oleh tanah. 

Unsur hara dalam kotoran kambing N 2,10%, P2O5 0,66%, K2O 1,97%, Ca 1,64%, 

Mg 0,60%, Mn 233 ppm dan Zn 90,8 ppm (Semekto, 2006). Kotoran padat 

kambing dapat di jadikan bahan pembuatan pupuk organik cair dengan 

penambahan limbah buah (Supardi, 2011). Selain dari kotoran ternak pupuk 

organik cair juga dapat berasal dari sisa tanaman, salah satunya adalah serbuk 

gergaji kayu. 

Industri penggergajian kayu menghasilkan limbah berupa serbuk  gergaji. 

Serbuk gergaji belum dimanfaatkan secara maksimal. Umumnya  serbuk gergaji 

dibuang kesungai atau dibakar. Karena itu, serbuk gergaji sering mencemari 

lingkungan. Untuk memindahkannyapun industri penggergajian kayu harus 

mengeluarkan sejumlah biaya (Danar, 2010). Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk memanfaatkan limbah serbuk gergaji kayu adalah menjadikanya 

pupuk organik. Kandungan kimia yang terdapat dalam serbuk gergaji kayu antara 

lain sellulosa, hemisellulosa dan lignin. (Dumanauw.J.F, 2002). Salah satu jenis 

kayu yang banyak tumbuh di Indonesia adalah kayu sengon. Kayu sengon adalah 

salah satu jenis pohon cepat tumbuh (fast growing species) dan banyak ditanam 

oleh masyarakat Indonesia. Sengon pada umumnya ditebang pada umur 5 sampai 

7 tahun (Krisnawati et al. 2011). Perlakuan imbangan antara kotoran sapi perah 

dan serbuk gergaji kayu Albizia berpengaruh terhadap kandungan nitrogen, fosfor 

dan kalium kompos (Djaja, 2006). Proses pembuatan pupuk organik biasanya 

memerlukan waktu fermentasi yang lama. Penambahan Effective Microorganism 

4 (EM4) dalam proses pembuatan dapat mempercepat waktu fermentasi. 
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 Effective Microorganism (EM4) akan mempercepat fermentasi bahan 

organik sehingga unsur hara yang terkandung akan cepat terserap dan tersedia 

bagi tanaman (Hadisuwito, 2012), dalam (Warta Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, 2008). Penggunaan mikrobia terpilih EM4 dapat mempercepat 

dekomposisi bahan organik dari 3 bulan menjadi 7 – 14 hari. EM4 merupakan 

kultur campuran mikrobia terpilih seperti Lactobacillus sp., bakteri penghasil 

asam laktat, bakteri fotosintetik, Streptomyces dan ragi yang bekerja secara 

sinergik dalam proses dekomposisi (Wididana dan Higa, 1993). Oleh karena itu 

penggunaan EM4 bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi dalam 

pengomposan. 

 Dari uraian permasalahan diatas maka peneliti telah melakukan penelitian 

dengan judul “PEMANFAATAN SERBUK GERGAJI KAYU SENGON 

(Albizia falcataria) DAN KOTORAN KAMBING SEBAGAI BAHAN BAKU 

PUPUK ORGANIK CAIR DENGAN PENAMBAHAN EFFECTIVE 

MICROORGANISM-4 (EM4)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subjek penelitiannya adalah serbuk gergaji kayu sengon (Albizia falcataria), 

campuran kotoran kambing dan limbah buah, dan EM4. 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitiannya adalah pupuk organik cair berbahan baku serbuk gergaji 

kayu sengon (Albizia falcataria)  dan kotoran kambing  dengan penambahan 

EM4. 

3. Parameter 

parameter penelitiannya adalah uji kandungan makronutrien (N, P dan K) pada 

pupuk organik cair berbahan baku serbuk gergaji kayu sengon (Albizia 

falcataria) dan kotoran kambing dengan penambahan EM4 dalam waktu 4 

minggu fermentasi. 
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C. Perumusan Masalah 

Bagaimana kandungan makronutrien (N, P dan K) pupuk organik cair 

berbahan baku serbuk gergaji kayu sengon (Albizia falcataria) dan kotoran 

kambing dengan penambahan EM4? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui kandungan makronutrien (N, P, dan K) pupuk organik 

cair berbahan baku serbuk gergaji kayu sengon (Albizia falcataria) dan kotoran 

kambing dengan penambahan EM4. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

 Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat, diantaranya : 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat mengetahui kandungan makronutrien (N, P dan K) 

dari pupuk organik cair berbahan baku serbuk gergaji kayu sengon 

(Albizia falcataria) dan kotoran kambing dengan penambahan EM4. 

b. Bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan peternakan, hasil 

penelitian diharapkan dapat memberi informasi tentang pemanfaatan 

serbuk gergaji kayu sengon (Albizia falcataria) dan kotoran kambing 

yang digunakan sebagai bahan baku pupuk organik cair dalam pertanian. 

2. Manfaat IPTEK 

Memberikan gambaran tentang pengaruh serbuk gergaji kayu sengon 

(Albizia falcataria) dan kotoran kambing untuk dijadikan bahan baku pupuk 

organik cair. 

 




