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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang 

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari 

sumber hasil aktivitas manusia ataupun alam yang belum memiliki nilai 

ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan gaya hidup 

yang semakin modern sangat berpengaruh terhadap volume sampah yang 

dihasilkan. Jumlah sampah yang semakin meningkat dapat berdampak negatif 

bagi lingkungan sekitar, terutama bagi kesehatan manusia. Kompleksitas 

permasalahan sampah yang sampai sekarang belum teratasi mengharuskan 

pemerintah memusatkan perhatiannya terhadap teknik pengolahan sampah 

atau penanganan sampah. 

Salah satu upaya penanganan jumlah sampah yang semakin meningkat 

dengan cara mengolah sampah menjadi kompos. Pupuk kompos adalah bahan-

bahan organik (sampah organik) yang telah mengalami proses pelapukan 

karena adanya interaksi antara mikroorganisme (bakteri pembusuk) yang 

bekerja di dalamnya. Yang termasuk bahan-bahan organik itu adalah 

dedaunan, rumput, jerami, sisa-sisa ranting dan dahan, rerontokan kembang, 

air kencing, dan kotoran hewan (Murbandono, 2002). Pupuk kompos memiliki 

banyak manfaat khususnya bagi para petani. Salah satu manfaat kompos 

adalah mampu memperbaiki struktur tanah dan memberikan nutrisi bagi 

tanaman (Yuwono, 2006). 
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Proses pengomposan dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara 

tradisional dan dengan pemberian stimulator. Pembuatan kompos secara 

tradisional memerlukan waktu yang sangat lama mencapai 6-12 bulan. Dalam 

proses pengomposan ini sampah hanya ditumpuk dan dibiarkan begitu saja, 

sedangkan pengomposan dengan menggunakan stimulator adalah dengan cara 

menambahkan mikroba pengurai pada sampah tersebut sehingga proses 

pelapukan sampah semakin cepat. Pengomposan dengan menambahkan 

mikroba memerlukan waktu relatif lebih cepat yakni sekitar 1-2 bulan. 

Menurut Simamora (2006), penggunaan mikrobia sebagai aktivator pada 

pembuatan pupuk kompos dapat mempercepat pengomposan dan dapat 

meningkatkan kualitas kompos. 

Salah satu stimulator yang dapat digunakan dalam proses 

pengomposan adalah EM-4(Effective microorganism 4). EM-4 adalah suatu 

kultur campuran berbagai mikroorganisme (terutama bakteri fotosintesis, 

bakteri asam laktat, ragi, Actinomycetes, dan jamur peragian) yang dapat 

digunakan sebagai inokulan untuk meningkatkan keragaman mikroba tanah 

dan dapat memperbaiki kesehatan serta kualitas tanah. Pada gilirannya juga 

akan memperbaiki pertumbuhan serta jumlah mutu hasil tanaman (Yuwono, 

2006). 

Pendauran ulang limbah organik merupakan salah satu alternatif dalam 

memperoleh bahan untuk pembuatan kompos dan dapat menghemat biaya 

produksi. Salah satu limbah organik yang dapat dimanfaatkan adalah limbah 

tomat. Kelebihan produksi tomat seringkali menimbulkan masalah bagi 
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lingkungan karena tidak semua hasil panen habis terjual, sehingga di lahan 

pertanian maupun di pasar-pasar seringkali ditemukan limbah tomat atau buah 

tomat yang membusuk dan akhirnya menjadi limbah yang menimbulkan 

polusi udara. 

Hasil penelitian Anif (2004), menunjukkan bahwa penggunaan limbah 

tomat sebagai inokulan dalam pembuatan kompos dapat menggantikan peran 

EM-4 karena hasil pengomposan limbah tomat mampu mengembalikan 

kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah baik sifat fisik, chemis, 

maupun biologis, mempercepat dan mempermudah penyerapan unsur-unsur 

kimia oleh tanaman, mencegah infeksi yang disebabkan oleh hama dan 

tumbuhan pengganggu. Hasil penelitian Susilo (2007), menunjukkan bahwa 

pemberian limbah tomat dapat mempercepat proses pengomposan sampah 

organik. 

Penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan mengakibatkan 

kualitas tanah semakin menurun. Hal ini berdampak pada penurunan hasil 

produksi khususnya di bidang pertanian. Penggunaan kompos kini menjadi 

alternatif  bagi para petani sebagai pengganti pupuk kimia. Bahan-bahan 

penyusun kompos mampu memenuhi kebutuhan nutrisi bagi kesuburan 

tanaman baik tanaman hias maupun tanaman palawija, salah satunya adalah 

tanaman kedelai. 

Kedelai merupakan tanaman pangan yang sangat penting bagi 

masyarakat Indonesia dalam perbaikan gizi yang pada umumnya konsumsi 

proteinnya rata-rata masih rendah. Nilai gizi yang sangat tinggi pada kedelai 
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menjadikan kedelai menjadi sumber nabati bagi masyarakat. Indonesia yang 

terkenal julukannya sebagai negara agraris sangat mendukung untuk lebih 

mengembangkan tanaman ini, sebab tanaman ini mudah untuk dibudidayakan.  

Akhir-akhir ini di Indonesia mengalami kelangkaan kedelai, sehingga 

untuk memenuhinya pemerintah harus mengimpor dari luar negeri. Hal ini 

menyebabkan harga kedelai dalam negeri mengalami kenaikan yang sangat 

tinggi dari harga Rp. 3000 sekarang mencapai Rp. 8000 per kg. Harga kedelai 

yang semakin mahal menyebabkan industri-industri yang berbahan baku 

kedelai mengalami kerugian. Salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan 

kedelai ini salah satunya adalah dengan cara meningkatkan produksi kedelai 

dalam negeri.   Salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi kedelai 

adalah dengan memperbaiki kualitas tanah melalui perbaikan sifat kimia, fisik, 

dan biologinya. Penambahan kompos kedalam tanah dapat memperbaiki 

struktur, tekstur, dan lapisan tanah sehingga akan memperbaiki keadaan 

aerasi, drainase, absorbsi panas, kemampuan daya serap tanaman terhadap air, 

serta berguna mengendalikan erosi tanah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengadakan 

penelitian dengan judul:  EFEKTIFITAS PERTUMBUHAN TANAMAN 

KEDELAI (Glycine max) DALAM MEDIA TANAH YANG DITAMBAH 

KOMPOS ORGANIK HASIL PENGOMPOSAN MENGGUNAKAN 

INOKULAN LIMBAH TOMAT DAN EM-4 (Effective microorganism-4). 
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B. Pembatasan Masalah 

1. Subjek penelitian ini adalah pupuk kompos dengan inokulan limbah tomat 

dan EM-4 

2. Objek penelitian ini adalah tanaman kedelai dengan varietas Lokon 

3. Parameter yang diamati adalah pertumbuhan tinggi tanaman kedelai 

4. Konsentrasi limbah tomat yang digunakan adalah P0=0 ml, P1=100 ml, 

P2=200 ml, P3=0 ml, P4=0 ml untuk 60 kg sampah pada masing-masing 

perlakuan 

5. Konsentrasi EM-4 yang digunakan adalah P0=0 ml, P1=0 ml P2=0ml, 

P3=20ml, P4=40ml untuk 60 kg sampah pada masing-masing perlakuan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan tanaman kedelai dalam media kompos 

organik hasil pengomposan dengan menggunakan inokulan limbah tomat 

dan EM-4 ? 

2. Berapakah dosis penggunaan inokulan limbah tomat dan EM-4 pada 

kompos organik yang paling efektif bagi tanaman kedelai dan berapa 

presentase pertumbuhan tanaman kedelai yang paling baik? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui pengaruh pertumbuhan tanaman kedelai dalam media 

kompos organik hasil pengomposan dengan menggunakan inokulan 

limbah tomat dan EM-4. 

2. Untuk mengetahui dosis penggunaan inokulan limbah tomat dan EM-4 

pada kompos organik yang paling efektif bagi tanaman kedelai. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan bagi para 

pembaca pada umumnya tentang pertumbuhan tanaman kedelai (Gycine 

max) dalam media kompos organik hasil pengomposan menggunakan 

inokulan limbah tomat dan EM-4 (effective microorganism-4). 

2. Memberi alternatif bagi petani dalam metode pengomposan dengan 

penambahan beberapa inokulan. 

3. Pemanfaatan limbah tomat yang ada disekitar. 

4. Berdasarkan informasi tersebut diatas diharapkan dapat memberi 

dukungan bagi kebijakan pemerintah dalam usaha memperbaiki  kuantitas 

dan kualitas produksi holtikultura di Indonesia. 

 

 

 

 




