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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Limbah organik merupakan limbah yang tersusun dari bahan-bahan 

organik dan dapat terurai melalui proses biologis. Limbah tersebut akan 

menimbulkan bau tak sedap saat membusuk, sehingga perlu penanganan untuk 

mencegah terjadinya polusi udara. Salah satu penanganan yang efektif adalah 

mengolahnya menjadi pupuk organik. Berdasarkan hasil penelitian Wahida dan 

Suryaningsih (2016), pengelolaan limbah rumah tangga dapat dilakukan 

dengan mengolahnya menjadi pupuk organik cair. Kandungan nutrien pupuk 

tersebut antara lain C-Organik 7,85 %, N-Total 0,33%, P2O5 2,98%, K2O 

3,28%, Ca 1,98 %, Mg 2,66 %,Fe 212 ppm, Mn 0,852 ppm, Na 118 ppm dan 

Zn169 ppm. Beberapa contoh lain dari limbah organik yang dapat dijadikan 

pupuk cair yaitu kulit pisang, daun lamtoro, dan jerami padi.  

Kegiatan produksi olahan buah pisang menghasilkan limbah berupa kulit 

pisang. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi produk bermanfaat 

karena mengandung beberapa senyawa yang potensial. Menurut Sriharti dan 

Takiyah (2008) kulit pisang mengandung kadar air 82,12 %, C-organik 7,32 %, 

Nitrogen total 0,21 %, Nisba C/N 35%, P2O5 0,07% dan K2O 0,88% yang 

masing-masing berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

Oleh karena itu, limbah kulit pisang sering dimanfaatkan sebagai pupuk 

organik. Berdasarkan hasil penelitian Saragih (2016), pupuk organik cair 

berbahan dasar kulit pisangmengandung unsur hara Nitrogen 0,031 %, Fosfor 

0,0155 %, dan Kalium 0,0437 %. Untuk menambah nutrien pada pupuk kulit 

pisang, dapat ditambah dengan bahan lain seperti daun lamtoro dan jerami 

padi. 

Daun lamtoro merupakan bagian dari tanaman lamtoro yang selama ini 

pemanfaatannya untuk pakan ternak, padahal daun lamtoro mengandung 
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senyawa yang bermanfaat bagi tanaman. Menurut hasil penelitian Devi, et al 

(2013), daun lamtoro mengandung protein 25,9 %, karbohidrat 40 %, tannin 

4%, mimosin 7,19 %, kalsium 2,36 %, fosfor 0,23 %, b-karotin 536,0 mg/kg, 

dan energi 20,1 kj/gram. Banyaknya kandungan unsur hara tersebut 

menjadikan daun lamtoro berpotensi untuk dijadikan pupuk organik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pane dkk (2014), penggunaan 

pupuk ekstrak daun lamtoro dengan dosis 300 cc memberikan hasil terbaik 

untuk pertumbuhan dan produksi tanaman wijen serta dapat menambah unsur 

hara pada tanah. Unsur hara tersebut antara lain Nitrogen 0,08 %, Fosfor 

475,93 ppm, Kalium0,016 %, Kalsium 298,05%, dan Magnesium 77,18 %. 

Jerami padi merupakan limbah pertanian yang sering digunakan untuk 

pembuatan pupuk organik karena mengandung unsur hara yang bermanfaat 

bagi tanaman. Menurut Dobermann dan Fairhurst (2002), 1 ton jerami padi 

mengandung N 0,5-0,8 %, P2O5 0,16-0,27 %, K2O 1,4-2,0 %, S 0,05-0,10 %, 

dan Si 4-7 %. Selain itu, jerami juga dapat menghasilkan kualitas pupuk 

kompos yang baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Isra (2016), bahwa 

penggunaan Mikroorganisme Lokal (MOL) hewani dengan level jerami 10 % 

dapat menghasilkan pupuk kompos dengan karakteristik terbaik, yaitu pH 7,64 

± 0,02 %, C-Organik 17,53 ± 0,82 %, N-Organik 0,81 ± 0,21 %, dan Rasio 

C/N 22,33 ± 4,72. 

Pembuatan pupuk organik dilakukan melalui proses fermentasi. Dalam  

proses tersebut terjadi perombakan bahan organik dengan bantuan 

mikroorganisme atau bioaktivator untuk memacu berlangsunganya fermentasi. 

Salah satu bioaktivator yang mudah dijumpai di pasaran adalah EM4 

(Effective-Microorganisme). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Marlinda (2015), bioaktivator EM4 lebih efektif dalam mendegradasi sampah 

organik dibanding bioaktivator Promi karena mikrooragnisme yang ada di 

EM4  mempunyai klasifikasi yang lebih banyak. Spesifikasi pupuk cair dari 

sampah organik  dengan bioaktivator EM4 antara lain kadar C-organik sekitar 

23%, N 3,8%, P2O5 3,0%, dan K2O 4,2%. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Kandungan Nitrogen dan Kalium pada Pupuk Organik Cair Kombinasi Kulit 

Pisang dan Daun Lamtoro dengan Variasi Penambahan Jerami Padi”. 

B. Batasan Masalah 

1. Subyek penelitian : Limbah kulit pisang, daun lamtoro, jerami padi, EM4. 

2. Obyek penelitian : Pupuk Organik Cair (POC) kombinasi  kulit pisang 

dan daun lamtoro dengan variasi penambahan jerami 

padi. 

3. Parameter penelitian : Kandungan nitrogen dan kalium pada pupuk organic 

cair kombinasi kulit pisang dan daun lamtoro dengan 

variasi penambahan jerami padi. 

C. Rumusan Masalah 

Bagaiman kandungan nitrogen dan kalium pada pupuk organik cair kombinasi 

kulit pisang dan daun lamtoro dengan variasi penambahan jerami padi? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui kandungan nitrogen dan kalium pada pupuk organik cair 

kombinasi kulit pisang dan daun lamtoro dengan variasi penambahan jerami 

padi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Memberikan pengalaman tentang pembuatan pupuk organik cair dari 

limbah kulit pisang, daun lamtoro dan jerami padi. 

b. Menambah keterampilan dalam penelitian pembuatan pupuk organik cair 

dari limbah kulit pisang, daun lamtoro dan jerami padi. 

2. Bagi IPTEK 

a. Mengembangkan pemanfaatan limbah kulit pisang, daun lamtoro, dan 

jerami padi sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair. 

b. Menambah pengetahuan tentang pupuk organik cair yang tebuat dari 

kulit pisang, daun lamtoro dan jerami padi. 
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3. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran yang 

dapat dikembangkan dalam mata pelajaran biologi pada kelas X sesuai 

dengan Kompetensi Dasar 4.4 Membuat produk daur ulang limbah. 

4. Bagi Masyarakat 

a. Memberi informasi mengenai pemanfaatan limbah kulit pisang, daun 

lamtoro, dan jerami sebagai pupuk organik cair. 

b. Memberi informasi tentang kandungan nitrogen dan kaliumpada pupuk 

organik cair kombinasi limbah kulit pisang, daun lamtoro, dan jerami 

padi. 

  


