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ABSTRAK
PENGARUH PERBEDAAN KONSENTRASI ABU SABUT KELAPA
TERHADAP KADAR KALIUM (K) PUPUK ORGANIK LIMBAH CAIR
PRODUKSI TEMPE TERFERMENTASI
Putri Oktavia
141434059
Universitas Sanata Dharma

Pupuk organik cair adalah larutan yang mengandung unsur hara yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman serta dapat memperbaiki unsur hara
dalam tanah. Limbah cair tempe merupakan limbah yang memiliki senyawa
organik tinggi sehingga memiliki potensi untuk dijadikan pupuk organik. Dengan
penambahan abu sabut kelapa yang merupakan salah satu bahan yang
mengandung unsur hara kalium tinggi maka pupuk organik yang dihasilkan akan
memenuhi standar baku mutu kalium oleh SNI yaitu minimal 0,20%. Tujuan dari
Penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar kalium pada pupuk organik limbah
cair tempe dengan dan tanpa penambahan sabut kelapa terfermentasi.
Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
perlakuan perbedaan konsentrasi abu sabut kelapa yaitu P0 (tanpa penambahan
abu sabut kelapa), P1 (penambahan abu sabut kelapa 6 %), P2 (penambahan abu
sabut kelapa 10%), P3 (penambahan abu sabut kelapa 14%), P4 (penambahan abu
sabut kelapa 18%). Analisis kadar Kalium total menggunakan metode dan analisis
data yang digunakan adalah uji ANOVA.
Hasil uji dan analisis data menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi abu
sabut kelapa yang difermentasi selama 15 hari memiliki rata-rata kandungan
Kalium yang berbeda yaitu 0,17% P0, 0,26% P1, 0,56% P2, 0,44% P3, dan 0,33%
P4. Dari keempat perlakuan tersebut yang memiliki rata-rata kadar kalium yang
tertinggi adalah P2 yaitu 0,56%. Berdasarkan analisis statistik dapat disimpulkan
bahwa perbedaan konsentrasi abu sabut kelapa berpengaruh nyata terhadap kadar
kalium yang dihasilkan.

Kata Kunci : Pupuk Organik, Kalium, Abu sabut Kelapa, Limbah Cair tempe
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ABSTRACT
THE EFFECT OF THE DIFFERENCE OF COCONUT FIBER ASH
CONCENTRATION TOWARDS POTASSIUM (K) LEVEL OF THE
FERMENTED SOYBEAN CAKE INDUSTRIAL WASTE AS ORGANIC
LIQUID FERTILIZER
Putri Oktavia
141434059
Sanata Dharma University

Organic Liquid fertilizer contains mineral compounds that needed for
growing plants and repair soil condition. Tempe liquiq waste that has a high
organic compound that has the potential to be used as organic fertilizer. With the
addition of coconut husk ash which is one of the ingredients that contain high
potassium nutrients, the organic fertilizer produced meets SNI potassium quality
standards which is a minimum 0,20%. The purpose of this research is to know the
level of potassium (K) in the soybean cake waste organic liquid fertilizer with and
without adding fermented coconut ash.
The method in this research use Randomized Complete planning by differ
the coconut fiber ash concentration. There are 5 treatment in this research, P1
with the 6% coconut fiber ash, P2 with the 10 % coconut fiber ash, P3 with the 14
% coconut fiber ash, P4 with the 18 % coconut fiber ash. The total level of
potassium were analyzed and tested with ANOVA.
The result and data analysis showed that the difference of the
concentration of coconut fiber ash which fermented in 15 days makes the average
level of potassium (K) become various, these are 0,17 %, 0,26 %, 0,56 %, 0,44 %,
dan 0,33 %. From these treatment, the highest average level of potassium (K) is
P2, with 0,56 % as the result. from the ANOVA statistic determining, it could be
concluded that the difference of the concentration of coconut fiber ash gives
significant effect to the level of potassium in the organic liquid fertilizer.
Keywords : Organic Fertilizer, Potassium, coconut fiber ash, liquid waste tempe
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Proses pengolahan pada industri tempe menghasilkan limbah, baik limbah
padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari proses pemisahan kedelai
dengan kulit ari. Limbah cairnya dihasilkan dari proses pencucian, perebusan,
dan perendaman tempe, oleh karena itu jumlah limbah cair yang dihasilkan
tergolong tinggi. Sayangnya sampai saat ini jumlah industri tempe tidak
diikuti dengan berkembangnya pengolahan limbah. Masih banyak industri
yang membuang limbah langsung ke selokan, padahal limbah cair yang
dihasilkan oleh industri tempe banyak mengandung bahan-bahan organik yang
dapat mencemari lingkungan perairan maupun pencemaran tanah dengan bau
amoniak yang menyengat (Kaswinarni, 2007). Menurut Said (1999),
komposisi kimia limbah cair tempe dapat dilihat pada Tabel 1.1
Tabel 1.1 Komposisi kimia limbah cair tempe
Komposisi Kimia

Kadar

Protein

0,42 %

Lemak

0,113 %

Karbohidrat

0,11 %

Air

98,87 %

Kalsium

13,60 ppm

Nitrogen

0,045 %

1
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Komposisi Kimia

Kadar

Fosfor

0,087 %

Kalium

0,086 %

Besi

4,55 ppm
(Said, 1999)

Limbah tempe adalah salah satu limbah produksi yang memiliki
kandungan senyawa organik yang tinggi, karena dalam limbah tempe terdapat
unsur hara makro dan mikro yang dapat bertindak sebagai sumber makanan
bagi pertumbuhan mikroorganisme. Dengan demikian limbah cair tempe
memiliki potensi untuk dijadikan pupuk organik. Pembuatan pupuk cair
memerlukan mikroorganisme untuk mengikat nitrogen, fosfor, kalium, dan
unsur lain misalnya dengan menggunakan EM-4. Mikroorganisme yang
terdapat dalam EM-4 dapat bekerja aktif menambah unsur hara apabila bahan
organik dalam keadaan yang cukup. Bahan organik merupakan bahan
makanan dan sumber energi. EM-4 sangat bermanfaat untuk mempercepat
proses penguraian limbah organik, mempercepat proses pengomposan,
menghilangkan bau busuk pada limbah serta mengendalikan hama dan
penyakit tanaman (Sutejo, 1990).
Pupuk organik atau pupuk alam merupakan hasil-hasil akhir dari
perubahan atau peruraian bagian-bagian atau sisa-sisa tanaman dan binatang,
misalnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, bungkil, guano, tepung tulang
dan sebagainya (Sutejo, 1990). Pada pupuk organik, untuk menambahkan
kandungan jumlah unsur hara dilakukan dengan cara meningkatkan kadar
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unsur hara dalam pupuk, salah satu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
penambahan sabut kelapa. Menurut penelitian yang dilakukan Risnah (2013),
kandungan K total dalam sabut kelapa cukup tinggi yaitu 21,87 %. Penelitian
terkait pupuk cair organik dari limbah cair dari tahu dan tempe telah banyak
dikaji, diantaranya peningkatan fosfor pupuk cair dari limbah cair tempe
dengan tulang

ikan bandeng (Mazaya, 2013), pemanfaatan limbah cair

industri tempe sebagai pupuk cair produktif (PCP) ditinjau dari penambahan
pupuk NPK (Fratama, 2013), dan peningkatan kadar N, P, dan K limbah cair
tempe dengan memanfaatkan Bat Guano (Diba, 2013).
Kadar unsur hara limbah cair tempe terutama untuk kalium masih kurang
dan berada di bawah standar baku mutu yaitu sebesar 0,086 % (Said,1999)
padahal fungsi kalium bagi tanaman sangatlah penting yaitu memperpanjang
akar sehingga batang akan menjadi kuat, memperbaiki mutu dan jumlah hasil
produksi, memperbaiki pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan ketahanan
dari serangan hama (Nugroho, 2013). Sumber unsur kalium yang berpotensi
untuk dijadikan bahan tambahan dalam pupuk cair organik limbah cair tempe
yaitu sabut kelapa (Risnah, 2013). Ketersediaan sabut kelapa cukup banyak
karena tanaman kelapa menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia.
Sejauh ini sabut kelapa hanya dimanfaatkan sebagai media tanam (Subiyanto,
2000). Di Pulau Jawa, tanaman kelapa banyak terdapat di daerah perbukitan
Menoreh, salah satunya adalah desa Taman, Purwoharjo. Jumlah sabut kelapa
di desa tersebut sangat melimpah, bahkan sudah menggunung. Jika tidak
dimanfaatkan oleh masyarakat maka sabut kelapa hanya akan menjadi limbah
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yang dapat mengganggu lingkungan karena hanya menjadi sarang hama.
Selain jumlahnya yang cukup banyak, sabut kelapa memiliki kadar kalium
yang tinggi dalam bentuk kalium karbonat (K2CO3). Kalium dalam tubuh
tumbuhan berperan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap
serangan hama, dan erat kaitannya dalam tekanan turgor yang membutuhkan
ion K+. Hasil penelitian Risnah (2013), kandungan K total dalam abu sabut
kelapa yaitu sebesar 21,87%.
Potensi sabut kelapa sebagai sumber kalium dalam pupuk cair organik
dapat diaplikasikan dalam bentuk abu yang ditambahkan pada fermentasi
limbah cair produksi

tempe. Fermentasi limbah cair produksi tempe

dilakukan bersama dengan penambahan abu sabut kelapa untuk menguraikan
senyawa kompleks menjadi unsur hara seperti N, P, K.
B. RUMUSAN MASALAH
Permasalahan dari penelitian ini adalah:
1. Berapakah kadar kalium pada pupuk organik limbah cair produksi tempe
terfermentasi dengan penambahan abu sabut kelapa?
2. Apakah perbedaan konsentrasi abu sabut kelapa mempengaruhi kadar
kalium pada pupuk organik limbah cair produksi tempe terfermentasi?
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui kadar kalium pada pupuk organik limbah cair produksi tempe
terfermentasi dengan penambahan abu sabut kelapa.
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2. Mengetahui

apakah

perbedaan

konsentrasi

abu

sabut

kelapa

mempengaruhi kadar kalium pada pupuk organik limbah cair produksi
tempe terfermentasi.
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat adalah :


Memberikan informasi mengenai kadar kalium pada pupuk organik
limbah cair tempe dengan penambahan sabut kelapa terfermentasi.



Menambah nilai ekonomis limbah tempe dan sabut kelapa.

2. Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini bagi peneliti adalah:


Mengetahui pemanfaatan limbah cair tempe dan sabut kelapa.



Mempunyai solusi mengenai masalah pencemaran lingkungan dengan
pemanfaatan limbah cair produksi tempe dan sabut kelapa menjadi
pupuk organik.

3. Manfaat dari penelitian yang dilakukan bagi dunia pendidikan :


Diimplementasikan dalam pembelajaran kelas XII tentang materi
Bioteknologi dalam pemanfaatan limbah cair produksi tempe dan sabut
kelapa yang difermentasi menggunakan Effective Microorganism-4
(EM4)

sebagai

agen

composting

pembuatan

pupuk

organik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. DASAR TEORI
1. Limbah Cair Tempe
Proses produksi tempe, memerlukan banyak air yang digunakan untuk
perendaman, perebusan, pencucian serta pengupasan kulit kedelai. Limbah
yang diperoleh dari proses proses tersebut diatas dapat berupa limbah cair
maupun limbah padat. Sebagian besar limbah padat yang berasal dari kulit
kedelai, kedelai yang rusak dan mengambang pada proses pencucian serta
lembaga yang lepas pada waktu pelepasan kulit, sudah banyak yang
dimanfaatkan untuk makanan ternak. Limbah cair berupa air bekas rendaman
kedelai dan air bekas rebusan kedelai masih dibuang langsung diperairan
disekitarnya. Jika limbah tersebut langsung dibuang keperairan maka dalam
waktu yang relatif singkat akan menimbulkan bau busuk dari gas H2S,
amoniak ataupun fosfin sebagai akibat dari terjadinya fermentasi limbah
organik tersebut (Wiryani, 2009).
Dalam proses pembuatan tempe diperlukan proses perebusan kedelai
selama kurang lebih setengah jam kemudian dilakukan perendaman kedelai
selama satu malam dan proses fermentasi selama dua hari. Bahan yang
terbuang dalam proses pembuatan tempe yang berasal dari 1000 gram tempe
kedelai adalah sebesar 21,9 % yang terdiri dari 8 % kulit, 12,2 % larut dalam
proses perebusan dan 1,7 % hilang pada proses inkubasi. Selama ini masih
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banyak para produsen tempe yang menggunakan air sungai untuk mencuci
kedelai maupun untuk proses pelepasan kulit kedelai dengan cara menginjak
injak kedelai yang sudah direbus setengah matang, supaya mudah lepas dan
limbah langsung dibuang kesungai (Wiryani, 2009).
Limbah cair rebusan kedelai yang berasal dari proses pembuatan tempe
apabila tidak dikelola dengan baik dan hanya langsung dibuang diperairan
akan sangat mengganggu lingkungan disekitarnya. Limbah cair industri tempe
tersebut memiliki kandungan kompleks terdiri dari protein sebesar 0,42%,
lemak 0,113%, kalium 0,086 %, karbohidrat 0,11%, air 98,87%, kalsium
13,60 ppm, fosfor 1,74 ppm, dan besi 4,55 ppm. Jika dimanfaatkan dengan
tepat maka akan mengurangi pencemaran lingkungan dan menghilangkan
sumber penyakit. (Said, 1999).
Menurut Sutejo (2002), apabila limbah cair industri tempe langsung
masuk ke lingkungan tanpa diolah maka akan meninggalkan total nitrogen (Ntotal) sebesar 226,06 mg/l sampai 434,78 mg/l, komponen terbesar limbah cair
rebusan kedelai industri tempe yaitu protein. Limbah dari proses pembuatan
tempe ini termasuk dalam limbah yang biodegradable yaitu merupakan
limbah atau bahan buangan yang dapat dihancurkan oleh mikroorganisme.
Senyawa organik yang terkandung di dalamnya akan dihancurkan oleh bakteri
meskipun prosesnya lambat dan sering dibarengi dengan keluarnya bau busuk.
Proses penghasilan limbah tempe dapat dilihat pada bagan 2.1 di bawah ini.
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Kedelai
Air untuk merebus

Perebusan

AIR LIMBAH

Kedelai masak
Air untuk merendam

Perendaman

AIR LIMBAH

Kedelai rendaman
Pencucian

AIR LIMBAH

Kedelai bersih
Pemecahan
Air untuk pemisahan

Pemisahan kulit

AIR LIMBAH +
KULIT

Kedelai kupas
Air untuk mencuci

Pencucian

AIR LIMBAH

Kedelai bersih
Penirisan

AIR LIMBAH

Gambar 2.1 Bagan Proses penghasilan limbah pada produksi tempe
kedelai
Adanya proses pembusukan, akan menimbulkan bau yang tidak sedap,
terutama pada musim kemarau dengan debit air yang berkurang.
Ketidakseimbangan lingkungan baik fisik, kimia maupun biologis dari
perairan yang setiap hari menerima beban limbah dari proses produksi tempe
ini, akan dapat mempengaruhi kualitas air dan kehidupan organisme di
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perairan tersebut. Konsentrasi amoniak sebesar 0,037 mg/l sudah dapat
menimbulkan bau amoniak yang menyengat. Kandungan bahan buangan
biodegradable yang tinggi pada perairan dapat menimbulkan eutrofikasi
sehingga menyebabkan terjadinya blooming population beberapa tumbuhan
air seperti Alga, Phytoplankton maupun Eceng Gondok (Mahida, 1986).
Permasalahan ini diselesaikan dengan cara membuat pupuk cair
organik menggunakan bahan dasar limbah cair tempe. Pada penelitian
sebelumnya diketahui bahwa kadar kalium pupuk limbah cair tempe memiliki
kadar kalium yang rendah yaitu 0,086 % sehingga perlu ditingkatkan
menggunakan bahan lain yang memiliki kandungan kalium tinggi yaitu sabut
kelapa. Sabut kelapa yang digunakan dalam bentuk abu yang diikutsertakan
dalam fermentasi. Menurut penelitian sebelumnya, kandungan kalium dalam
abu sabut kelapa sebanyak 21,87 % (Risnah,2013)
2. Pupuk Organik Cair
Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak
beredar di pasaran. Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan melalui daun
atau disebut sebagai pupuk cair foliar yang mengandung hara makro dan
mikro esensial (N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn, dan bahan organik).
Fungsi dari unsur hara tersebut adalah Unsur Nitrogen (N), untuk
pertumbuhan tunas, batang dan daun. Unsur Fosfor (P), untuk merangsang
pertumbuhan akar buah, dan biji. Unsur Kalium (K), untuk meningkatkan
ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Menurut
Kaswinarni (2007) limbah cair selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan
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biologi tanah, juga membantu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan
kualitas produk tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan
sebagai alternatif pengganti pupuk kandang. Pupuk organik cair mempunyai
beberapa manfaat di antaranya adalah.
a. Dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan
pembentukan

bintil

akar

pada

tanaman

leguminosae

sehingga

meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen
dari udara.
b. Dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan
kuat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, cekaman
cuaca dan serangan patogen penyebab penyakit.
c. Merangsang pertumbuhan cabang produksi.
d. Meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah
e. Mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah. Pemberian pupuk
memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan terhadap
tanaman. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian pupuk organik cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan
hasil tanaman yang lebih baik daripada pemberian melalui tanah. Semakin
tinggi dosis pupuk yang diberikan maka kandungan unsur hara yang
diterima oleh tanaman akan semakin tinggi, begitu pula dengan semakin
seringnya frekuensi aplikasi pupuk daun yang dilakukan pada tanaman,
maka kandungan unsur hara juga semakin tinggi. Namun pemberian
dengan dosis yang berlebihan justru akan mengakibatkan timbulnya gejala
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kelayuan pada tanaman oleh karena itu, pemilihan dosis yang tepat perlu
diketahui oleh para peneliti maupun petani dan hal ini dapat diperoleh
melalui pengujian-pengujian di lapangan (Pranata,2004).
Proses penguraian senyawa organik menjadi pupuk dapat digambarkan
sebagai berikut:
anaerob
Bahan organik

CH4 + hara + humus
mikroorganisme

Pupuk cair lebih mudah terserap oleh tanaman karena unsur-unsur di
dalamnya sudah terurai. Tanaman menyerap hara terutama melalui akar,
namun daun juga punya kemampuan menyerap hara. Sehingga ada
manfaatnya apabila pupuk cair tidak hanya diberikan di sekitar tanaman, tapi
juga di bagian daun. Untuk memudahkan unsur hara dapat diserap tanah dan
tanaman bahan organik dapat dibuat menjadi pupuk cair terlebih dahulu.
Penggunaan pupuk cair lebih memudahkan pekerjaan, dan penggunaan pupuk
cair berarti kita melakukan tiga macam proses dalam sekali pekerjaan, yaitu :
1. Memupuk tanaman
2. Menyiram tanaman
3. Mengobati tanaman
Pupuk cair menyediakan nitrogen dan unsur mineral lainnya yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, seperti halnya pupuk nitrogen kimia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

Kehidupan binatang di dalam tanah juga terpacu dengan penggunaan pupuk
cair (Suhedi, 1995).
3. Kalium
Kalium merupakan unsur kedua terbanyak setelah nitrogen dalam
tanaman. Kadarnya 4-6 kali besar dibanding P, Ca, Mg, dan S. Kalium diserap
dalam bentuk kation K dan tidak terjadi transformasi K dalam tanaman.
Bentuk utama dalam tanaman adalah kation K monovalensi. Kation ini unik
dalam sel tanaman. Unsur K sangat berlimpah dan mempunyai energi hidrasi
rendah sehingga tidak menyebabkan polarisasi molekul air. Jadi, unsur ini
minimal berinterverensi dengan fase pelarut dari kloroplas. Kekurangan
kalium dapat menghambat pertumbuhan tanaman, daun tampak keriting dan
mengkilap. Selain itu, juga dapat menyebabkan tangkai daun lemah sehingga
mudah terkulai dan kulit biji keriput. Peranan unsur kalium pada tanaman
dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu :
a. Netralisasi asam organik
Dalam jumlahnya yang melimpah ion bermuatan positif ini mampu
menyeimbangi muatan negatif gugus-gugus anion dari molekul asam-asam
organik.
b. Ion K aktif dalam osmosis
Ion K berperan aktif dalam hubungannya dengan air, ion K meningkatkan
turgor pada titik-titik tumbuh dan membantu dalam pemekaran sel.
c. Peran dalam transport membran
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Gradien elektrokemis tidak stabil menyebrangi membran oleh pergerakan
ion H, ion K bergerak dengan arah berlawanan terhadap gerakan ion H. hal
ini penting dalam bekerjanya kloroplas (fotosintesis), mitokondria
(respirasi) dan transport translokasi floem.
d. Aktivitas enzim
Lebih dari 60 enzim membutuhkan ion monovalensi untuk aktivitasnya.
Dalam hampir setiap kasus, ion K adalah ion yang paling efisien dalam
mempengaruhi aktivitas enzim tersebut (Samekto, 2008).
Kalium diserap dalam bentuk K+ pada tanaman muda. Kalium tidak
terdapat pada inti sel melainkan banyak terdapat pada sel-sel muda atau bagian
tanaman yang banyak mengandung protein. Ion K+ pada sel tanaman muda
khususnya terdapat di dalam cairan sel sangat berperan penting dalam
mengatur tekanan turgor yang disebabkan oleh osmosis tanaman. Ion Kalium
mudah hanyut dan larut sehingga mudah diserap oleh tanah. Kalium berperan
dalam membantu :
a. Pembentukan protein dan karbohidrat
b. Mengeraskan jerami dan bagian kayu pada tanaman
c. Meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit
d. Meningkatkan kualitas biji dan buah
Fungsi kalium diantaranya memperbaiki pertumbuhan tanaman,
meningkatkan

ketahanan

serangan

hama,

memperbaiki

mutu

hasil.

Kekurangan kalium dapat berakibat bintik-bintik putih kemerahan pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

pinggir daun, daun mengkerut atau melengkung dan berwarna kekuningan
merah, pertumbuhan tanaman kerdil dan mudah patah (Samekto, 2008).
4. Sabut Kelapa
Tanaman kelapa di Indonesia menyebar hampir di seluruh wilayah
nusantara. Data statistik perkebunan nasional menunjukkan bahwa potensi
tanaman kelapa terbesar di Sumatera (1.171.860 ha) dengan sentranya di
provinsi Riau, kemudian diikuti oleh Jawa (881.162 ha), Sulawesi (664.148
ha), Nusa Tenggara (348.164 ha), Maluku, dan Irian (275.638 ha), dan
Kalimantan (253.485 ha). Berbeda dengan di luar Jawa yang umumnya lokasi
perkebunannya terkonsentrasi, tanaman kelapa di Jawa lokasinya menyebar
khususnya di sepanjang pantai selatan (Subiyanto, 2000). Sabut kelapa
merupakan limbah dari produksi pertanian yang kurang termanfaatkan.
Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai sumber pupuk
alternatif adalah limbah pertanian. Ketersediaan limbah pertanian yang
berlimpah, dimanfaatkan petani untuk ternak, pupuk organik, dan sumber
energi. Energi didapatkan melalui proses pembakaran akan menghasilkan
residu pembakaran berupa abu. Pada jenis abu dapur (pelepah dan sabut
kelapa, batok kelapa, pelepah daun siwalan, ranting kayu, bambu dan batang
singkong) mengandung total kalium dan kalsium yang tinggi masing-masing
sebesar 3,46% dan 7,52% (Ekawati & Purwanto, 2013).
Dalam penelitian Risnah (2013), hasil analisis menunjukkan
karakteristik yang dimiliki abu sabut kelapa yaitu C-Organik yang rendah
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0,01%, N = 0,03 %, P = 2,31 %, tetapi kandungan K total dalam abu sabut
kelapa cukup tinggi yaitu 21,87%. Sabut kelapa merupakan bagian daging
buah dari buah kelapa. Selain mengandung unsur di atas, dalam abu sabut
kelapa mengandung unsur Na, Ca, Mg dan K. Dalam penelitian lain
pemberian abu sabut kelapa pada kondisi tanah dengan kandungan K-tersedia
sedang memberikan pengaruh yang nyata terhadap luas daun total, berat
kering akar, umur pembentukan bunga dan bobot buah pada tanaman
semangka (Hermawati, 2007).
Menurut Maesaroh (2014), abu sabut kelapa dapat juga digunakan
sebagai bahan tambahan sumber kalium dalam pupuk. Unsur kalium dalam
pupuk dapat ditingkatkan dengan pemberian abu sabut kelapa karena
kandungan Kalium dalam sabut kelapa cukup tinggi yaitu sekitar 21,87 %
sehingga dalam penelitian ini sabut kelapa yang digunakan dalam bentuk abu,
karena menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risnah (2013)
abu sabut kelapa memiliki potensi dalam meningkatkan kadar kalium jika
ditambahkan pada pupuk organik cair.
5. Standar Pupuk Organik Cair
Standar kualitas unsur makro pupuk organik berdasarkan SNI 197030-2004 dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1 Standar mutu pupuk organik cair
No
1

Parameter
Kadar air

Satuan
%

Minimal
50

Maksimal
17
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No

Parameter

Satuan

Minimal

Maksimal

2

Temperatur

Suhu air tanah

3

Warna

Kehitaman

4

Bau

Berbau tanah

5

Ukuran partikel

6

Kemampuan ikat air %

58

7

PH

6.80

8

Bahan asing

Mm

0.55

25

7.49

%

1.5
Unsur makro

9

Bahan organik

%

27

10

Nitrogen

%

0.40

11

Karbon

%

9.80

12

Fosfor

%

0.10

13

C/N Rasio

14

Kalium

10
%

58

32

20

0.20
Bakteri

15

Fecal coli

MPN/gr

1000

16

Salmonella

MPN/gr

3
(SNI 19-7030-2004)

6. Fermentasi
Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi
senyawa sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Fermentasi merupakan
segala macam proses metabolisme (enzim, mikroorganisme, secara oksidasi,
reduksi, hidrolisa, atau reaksi kimia lainnya) yang melakukan perubahan kimia
pada suatu subsrat organik dengan menghasilkan produk akhir. Prinsip dari
fermentasi ini adalah bahan limbah organik dihancurkan oleh mikroorganisme
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dalam kisaran temperatur dan kondisi tertentu yaitu fermentasi. Studi tentang
jenis mikroorganisme yang respon untuk fermentasi telah dimulai sejak tahun
1892 sampai sekarang. Ada dua tipe bakteri yang terlibat yaitu bakteri
fakultatif yang mengkonversi selulosa menjadi glukosa selama proses
dekomposisi awal dan bakteri obligat yang respon dalam proses dekomposisi
akhir dari bahan organik yang menghasilkan bahan yang sangat berguna dan
alternatif energi (Affandi, 2008).
Fermentasi sering didefinisikan sebagai proses pemecahan karbohidrat
dan asam amino secara anaerobik yaitu tanpa memerlukan oksigen.
Karbohidrat terlebih dahulu akan dipecah menjadi unit - unit glukosa dengan
bantuan enzim amilase dan enzim glukosidose, dengan adanya kedua enzim
tersebut maka pati akan segera terdegradasi menjadi glukosa, kemudian
glukosa tersebut oleh khamir akan diubah menjadi alkhohol (Affandi, 2008).
Menurut Fajarudin (2014), waktu fermentasi yang semakin lama akan
mengakibatkan penurunan kadar air bahan, penurunan kadar air bahan tersebut
menyebabkan kadar serat kasar semakin terkonsentrasi sehingga kadar serat
akan semakin tinggi. Selain itu, lama waktu fermentasi juga mempengaruhi
penurunan kadar air yang menyebabkan banyak glukosa yang dihasilkan
sehingga mikroorganisme yang berkembangbiak semakin banyak.
Proses fermentasi lebih cepat pada lingkungan kedap udara (anaerob).
Fermentasi akan merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih
sederhana sehingga mudah diserap oleh tumbuhan. Selama proses fermentasi,
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perombakan senyawa kompleks akan menghasilkan senyawa volatil yang
mempunyai aroma khas. Proses untuk melarutkan semua unsur hara dalam
proses fermentasi memerlukan waktu 10-15 hari. Hasil akhir fermentasi sangat
bergantung pada bahan dasarnya (substrat), macam mikroorganisme atau
inoculum, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan
metabolisme mikroorganisme (Patanga dan Yuliarti, 2016).
Adanya substrat sebagai katalisator dan dengan kehadiran bakteri dan
aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kalium. Kalium
diikat dan disimpan dalam sel oleh bakteri dan jamur. Berikut adalah proses
fermentasi yang akan melepaskan Kalium (K) dari sabut kelapa :
4K+ + 2 CO3 2-

2 K2CO3

Fermentasi bertujuan agar unsur-unsur organik yang terdapat pada
limbah cair tempe dapat terurai dengan sempurna sehingga saat diuji kadar
Kalium yang terkandung dalam pupuk memenuhi standar SNI. Kondisi ini
diartikan sebagai proses dekomposisi bahan organik tanpa menggunakan
oksigen. Setiap tiga hari sekali dilakukan pengadukan

dengan cara

mengguncang-guncangkan toples. Ciri fisik pupuk cair yang baik adalah
berwarna kuning kecokelatan dan berbau bahan dasarnya. Hasil fermentasi
disaring untuk memisahkan cairan dengan bahan organiknya. Kemudian hasil
cairan digunakan untuk penelitian selanjutnya. Parameter utama yang diamati
adalah

kandungan

unsur

hara

Kalium

mengacu

pada

spectrophotometry yaitu spektrofotometer AAS (Nugroho, 2013).

metode
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7. EM-4 (Effective Microorganism-4)
Pembuatan pupuk organik membutuhkan bioaktivator sebagai bahan
mempercepat proses fermentasi. EM-4 merupakan salah satu bioaktivator
yang banyak digunakan. Dari berbagai jenis bioaktivator, effective
microorganism-4

(EM-4)

memiliki

banyak

keunggulan.

Keunggulan

bioaktivator EM-4 menurut Higa dan Wididana (1996), EM-4 mengandung
berbagai jenis mikroorganisme yang menguntungkan tanaman dan tanah.
Bakteri fotosintetik, Thiobacillus, ragi, jamur pelarut fosfat, semua berperan
aktif dalam mengurai bahan organik menjadi lebih sederhana.

Semakin

banyak dan beragamnya mikroorganisme tersebut akan meningkatkan
ketersediaan hara atau basa-basa yang ada di dalam kompos menjadi lebih
tinggi. Pada penelitian Jamilah (2009), kompos dengan bioaktivator EM-4
mampu meningkatkan kadar basa-basa pada kompos C.odorata dan guano
dibandingkan jenis bioaktivator lain seperti Trichoderma maupun Biocom.
Pada penelitian

Kastalo (2012), berdasarkan parameter penelitian

yaitu pH, kadar H2O, C-organik, N-total, dan K-tersedia, kompos yang masuk
SNI 19-70302004 adalah kompos dari campuran antara limbah pasar dengan
rumen sapi yang sudah ditambahkan dengan bioaktivator EM-4 sedangkan
kompos dengan bioaktivator GB1 dan natural tidak dapat memenuhi standar
baku mutu yang ada. Hasil penelitian Munawaroh (2013), penambahan EM-4
dalam limbah cair tahu mampu meningkatkan unsur nitrogen dan kalium di
dalamnya.
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EM-4 merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang
menguntungkan yang bermanfaat bagi kesuburan tanah maupun pertumbuhan
dan produksi tanaman, serta ramah lingkungan. Mikroorganisme yang
ditambahkan akan membantu penyerapan unsur hara. Selain bermanfaat bagi
peningkatan kesuburan tanah dan tanaman, EM-4 juga bermanfaat untuk
memfermentasi limbah atau sampah organik menjadi pupuk organik (Marsono
dan Paulus, 2001). Di pasaran saat ini tersedia banyak produk-produk
dekomposer untuk mempercepat proses pengomposan misalnya EM-4,
orgaDec, M-Dec, Probion, dan lain-lain (Makiyah, 2013).
EM-4

merupakan

kultur

campuran

mikroorganisme

yang

menguntungkan dan bermanfaat bagi kesuburan tanah maupun pertumbuhan
dan produksi tanaman, serta ramah lingkungan. Mikroorganisme yang
ditambahkan akan membantu memperbaiki kondisi biologis tanah dan dapat
membantu penyerapan unsur hara. EM-4 mengandung mikroorganisme
fermentasi dan sintetik yang terdiri dari bakteri asam laktat (Lactobacillus
sp.), bakteri fotosintetik (Rhodopseudomonas sp.), Actinomycetes sp.,
Streptomycetes sp., R. bassillus/Azotobachter dan ragi (yeast) atau yang sering
digunakan dalam pembutan tempe.
Selain berfungsi untuk merombak (dekomposisi) protein dalam limbah
cair tempe, EM-4 dapat meningkatkan kadar nitrogen (N) dan kalium (K)
dalam limbah cair tempe, namun untuk fosfor (P) mengalami penurunan
karena fosfor digunakan mikroorganisme untuk metabolisme (Munawaroh,
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2013). Setiap spesies mikroorganisme mempunyai peranan masing-masing
yang terdapat dalam Tabel 2.2
Tabel 2.2 Fungsi Mikroorganisme dalam Larutan EM-4
Mikroorganisme

Fungsi

Bakteri fotosintesis
(Rhodopseudomonas sp.
Actinomycetes sp. Streptomycetes
sp. R. bassillus/Azotobacter

Membentuk zat yang bermanfaat
untuk mempercepat pertumbuhan
tanaman seperti asam amino, asam
nukleat, zat-zat bioaktif dan gula
dari sekresi akar tumbuhan,
meningkatkan
pertumbuhan
mikroorganisme

Bakteri asam laktat
Lactobacillus sp.

Menghasilkan asam laktat dari gula,
menekan
pertumbuhan
mikroorganisme merugikan seperti
fusarium, meningkatkan percepatan
perombakan
bahan
organik,
menghancurkan
bahan-bahan
organik seperti lignin dan selulosa
serta memfermentasikannya tanpa
menimbulkan
pengaruhpengaruh
merugikan yang diakibatkan oleh
bahan-bahan organik yang tak
terurai

Ragi (yeast)
Saccharomyces sp.

Membentuk zat anti bakteri dan
bermanfaaat bagi pertumbuhan
tanaman dari asam-asam amino dan
gula yang dikeluarkan oleh bakteri
fotosintesis, meningkatkan jumlah
sel aktif dan perkembangan akar

Actinomycetes

Mengeluarkan zat-zat anti mikroba
dari asam amino yang dihasilkan
oleh bakteri fotosintesis dan bahan
organik

Jamur Fermentasi

Menguraikan bahan organik untuk
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Mikroorganisme

Fungsi

Aspergillus sp.
Penicilium sp.

menghasilkan alkohol, ester, dan
zat-zat anti mikroorganisme
(Yuwono, 2006)

Kandungan Kalium sesudah fermentasi akan meningkat karena hasil
pelapukan melepaskan ion K+ dari dekomposisi bahan organik yang terlarut
dalam pupuk cair. Kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam bahan
substrat sebagai katalisator, dengan kehadiran bakteri dan aktivitasnya akan
sangat berpengaruh terhadap peningkatan kalium. Kalium diikat dan disimpan
dalam sel oleh bakteri dan jamur (Yuwono, 2002).
8. Tetes Tebu (Molasses)
Tetes Tebu (molasse) adalah sejenis sirup yang merupakan sisa dari
proses pengkristalan gula pasir. Molase tidak dapat dikristalkan karena
mengandung glukosa dan fruktosa yang sulit untuk dikristalkan. Komposisi
tetes tebu (molasse) mempunyai rentangan batas yang luas dan sulit untuk
menentukan mengenai nilai atau jumlah persentasenya. Tetes tebu merupakan
sumber karbon dan nitrogen bagi ragi. Prosesnya merupakan proses
fermentasi. Prinsip fermentasi adalah proses pemecahan senyawa organik
menjadi senyawa sederhana yang melibatkan mikrorganisme. Mikroorganisme
ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan karbon (C) dan Nitrogen (N) yang
merupakan faktor penentu keberhasilan dalam proses fermentasi. Berikut
adalah tabel data yang diambil berdasarkan jumlah rata-rata produksi tetes
tebu (molasses) yang diproduksi dari berbagai daerah (Wijaya, 2008).
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Tabel 2.3 Komposisi Tetes Tebu (molasse)
Komponen

Interval

Nilai
Presentase

Air

17-25

20

Sukrosa

30-40

35

Glukosa, Fruktosa, Karbohidrat dan
zat pereduksi lain

4-9

7

Abu

5-12

9

Nitrogen

1-5

3

Asam non nitrogen

2-5

4

Wax, lemak, and fosfolipid

7-15

12

Pigmen

2-6

4.5

Vitamin-vitamin

2-6

5

Tetes tebu dapat digunakan dalam fermentasi limbah cair tempe dan
menyuburkan mikroba yang ada di dalam tanah, karena dalam tetes tebu
(molasses)

terdapat

nutrisi

bagi

bakteri

Sacharomyces

cereviceae.

Sacharomyces cereviceae bertugas untuk menghancurkan material organik
yang ada di dalam limbah cair tempe dan tentunya mereka juga membutuhkan
nitrogen (N) dalam jumlah yang tidak sedikit. Nitrogen (N) akan bersatu
dengan mikroba selama penghancuran material organik. Oleh karena itu
dibutuhkan tambahan material tetes tebu yang mengandung komponen
nitrogen untuk menambah kandungan unsur hara agar proses fermentasi
limbah cair tempe berlangsung dengan sempurna. Selain itu, berdasarkan
kenyataan bahwa tetes tebu tersebut mengandung karbohidrat dalam bentuk
gula yang tinggi (64%) disertai berbagai nutrien yang diperlukan jasad renik
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juga dapat meningkatkan kecepatan proses produksi pengolahan limbah cair
tempe menjadi pupuk dalam waktu yang relatif singkat (Wijaya, 2008).
B. PENELITIAN YANG RELEVAN
Penelitian terkait pupuk cair organik dari limbah cair dari tahu dan tempe
diantaranya peningkatan kadar P dan K pupuk cair organik menggunakan
batuan fosfat alam dan sabut kelapa (An’nur, 2015). Tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui perbandingan jumlah batuan fosfat alam dan sabut
kelapa yang ditambahkan dalam pupuk cair organik agar kadar fosfor dan
kalium yang terdapat dalam pupuk cair organik sesuai dengan standar baku
mutu produk. Pada penelitian ini 50 ml pupuk cair organik ditambahkan
dengan berbagai variasi jumlah filtrat batuan fosfat alam yaitu sebesar
25,50,dan 100 ml. Pupuk cair organik sebanyak 50 ml yang ditambahkan
dengan 100 ml filtrat batuan fosfat alam atau pada perbandingan 1:2
memberikan peningkatan tertinggi pada kadar fosfor pupuk cair organik.
Kenaikan kadar fosfor sebesar 97,4 % yaitu dari kadar awal 3,9 % menjadi 7,7
%. Pada penelitian berikutnya pupuk cair organik sebanyak 50 ml
ditambahkan dengan berbagai variasi jumlah abu sabut kelapa yaitu sebesar 5,
15, dan 25 gram. Pupuk cair organik sebanyak 50 ml ditambahkan dengan 5
gram abu sabut kelapa atau pada perbandingan 10:1 merupakan penambahan
dengan jumlah kalium terlarut paling besar yaitu 22,8 % dari kadar kalium abu
sabut kelapa sebesar 2,5 %. Pada perbandingan 50 ml pupuk cair organik
ditambah dengan 100 ml filtrat batuan fosfat alam dan 5 gram abu sabut
kelapa atau 10:20:1 memberikan hasil fosfor dan kalium sebesar 5,4 % dan
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1,3 %. Hasil analisis fosfor pada penelitian sesuai dengan standar baku mutu
fosfor produk pupuk cair organik, sedangkan hasil analisis kalium belum
mencapai standar baku mutu kalium pupuk cair organik.
Huda (2013) melakukan penelitian pembuatan pupuk organik cair dari urin
sapi dengan aditif tetes tebu (molasses) metode fermentasi. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui bahwa limbah urin sapi dapat digunakan sebagai bahan
pembuatan pupuk organik cair bermutu tinggi, mengetahui rasio volume tetes
tebu optimal pada campuran pupuk cair fermentasi urin sapi untuk
mendapatkan kualitas terbaik, dan mengetahui besar peningkatan kadar
Nitrogen setelah dilakukan proses fermentasi pada tiap perlakuan variasi
volume aditif tetes tebu pada urin sapi, tahap awal penelitian ini adalah
pengambilan 5 liter sampel urin sapi dan pembuatan pupuk organik cair yang
dilakukan dengan cara memfermentasikan 800 ml urin sapi dengan 8 ml EM-4
dengan penambahan tetes tebu dengan variasi tanpa tetes tebu, 20 ml, 40 ml,
dan 60 ml,selama 7 hari 7 malam. analisis P dan K juga dilakukan sebagai
standarisasi mutu pupuk organik cair, analisis Nitrogen dilakukan dengan 3
tahapan yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi dari hasil analisis tersebut
didapatkan kandungan N pada sampel A berisi 800 ml sampel urin murni, B
berisi 800 ml urin sapi dengan penambahan 80 ml EM-4, C berisi 800 ml urin
sapi dengan penambahan 80 ml dan 20 ml tetes tebu, D berisi 800 ml urin sapi
dengan penambahan 80 ml EM-4 dan 40 ml tetes tebu dan E berisi 800 ml
urin sapi dengan penambahan 80 ml EM-4 dan 60 ml tetes tebu. Dan kadar Ntotal yang didapatkan masing-masing sampel adalah 0,137 %, 0,149 %, 0,303
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%, 0,339 % dan 0,362 %. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa urin
sapi dapat digunakan sebagai pupuk organik cair bermutu tinggi, rasio volume
optimal tetes tebu terdapat pada sampel E, dan peningkatan kadar Nitrogen
pada penelitian ini adalah sebesar 0,225 %.
Relevansi kedua penelitian di atas terhadap penelitian ini adalah dalam
penelitian ini dilakukan fermentasi pupuk dengan penambahan abu sabut
kelapa untuk melihat pengaruh adanya prosedur fermentasi terhadap kadar
kalium jika dibandingkan dengan hasil pupuk yang ditambahkan abu sabut
kelapa tanpa difermentasi. Penelitian lain mengemukakan bahwa pembuatan
pupuk organik cair dapat menggunakan bahan dasar cairan. Dalam penelitian
tersebut menggunakan urin sapi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan
limbah cair tempe. Hubungan antara penelitian ini dengan dua penelitian
relevan di atas dapat digambarkan dalam literature map berikut :
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Peneliti 1

Peneliti 2

Peningkatan kadar P dan K pupuk
cair organik menggunakan batuan
fosfat alam dan sabut kelapa.
Variabel yang diukur meliputi
kadar fosfor (dalam P2O5) dan
kalium (dalam K2O) dalam pupuk
cair organik limbah cair tahu
sebelum dan sesudah penambahan
batuan fosfat alam dan sabut
kelapa.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa hasil analisis
fosfor pada penelitian sesuai
dengan standar baku mutu fosfor
pupuk cair organik, sedangkan
hasil analisis kalium belum
mencapai standar baku mutu
kalium pupuk cair organik.

Pembuatan pupuk organik cair dari
urin sapi dengan aditif tetes tebu
(molasses) metode
fermentasi.
Tujuan
penelitian
ini
untuk
mengetahui bahwa limbah urin sapi
dapat digunakan sebagai bahan
pembuatan pupuk organik cair
bermutu tinggi, mengetahui rasio
volume tetes tebu optimal pada
campuran pupuk cair fermentasi
urin sapi untuk mendapatkan
kualitas terbia. Hasil dari penelitian
ini urin sapi dapat digunakan
sebagai bahan baku pembuatan
pupuk organik cair berkualitas
tinggi sesuai dengan ketetapan
standart mutu (POC) dengan aditif
tetes tebu metode fermentasi.

Penelitian baru
Pengaruh
perbedaan
konsentrasi abu sabut kelapa
terhadap kadar kalium (k)
pupuk organik limbah cair
produksi tempe terfermentasi.
Tujuan dari Penelitian ini
adalah untuk mengetahui kadar
Kalium pada pupuk organik
limbah cair tempe dengan dan
tanpa penambahan sabut kelapa
terfermentasi.
Berdasarkan
analisis
statistik
dapat
disimpulkan bahwa perbedaan
konsentrasi abu sabut kelapa
berpengaruh nyata terhadap
kadar kalium yang dihasilkan.
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C. KERANGKA BERPIKIR
Limbah cair tempe merupakan salah satu limbah yang dihasilkan dalam
pembuatan tempe yang memiliki kandungan kompleks terdiri dari protein
sebesar 0,42%, lemak 0,113%, karbohidrat 0,11%, kalium 0,086%, air
98,87%, kalsium 13,60 ppm, fosfor 1,74 ppm, dan besi 4,55 ppm. Limbah cair
tempe tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair dan dapat
mengatasi terjadinya pencemaran karena kurangnya pengolahan limbah
tersebut. Selain limbah cair tempe, terdapat banyak sabut kelapa yang terlihat
kurang begitu dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Kebanyakan kedua
limbah tersebut hanya dibuang ke lingkungan dan dapat menyebabkan
pencemaran lingkungan.
Salah satu cara pengolahan limbah cair tempe dan sabut kelapa adalah
dengan cara difermentasi dengan bantuan EM-4 selama kurang lebih 15 hari.
Hal ini bertujuan agar unsur-unsur organik yang terdapat pada limbah cair
tempe dan sabut kelapa dapat terurai dengan sempurna sehingga saat diuji
kadar Kalium yang terkandung dalam pupuk memenuhi standar SNI.
Selama difermentasi dilakukan pengadukan selama 3 kali hal ini bertujuan
untuk membantu mikrobia melakukan proses fermentasi dengan baik. Setelah
itu sebelum pupuk digunakan, terlebih dahulu di uji kandungannya terutama
kandungan Kalium yang terdapat pada pupuk yang telah difermentasi
sehingga dapat langsung diaplikasikan pada tanaman.
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir
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D. Hipotesis
1. Kadar kalium pupuk organik limbah cair produksi tempe dengan
penambahan abu sabut kelapa terfermentasi yang dihasilkan yaitu 0,26 0,56% dari setiap perlakuan.
2. Perbedaan konsentrasi abu sabut kelapa mempengaruhi kadar kalium
pupuk organik limbah cair tempe dan memiliki hasil yang telah sesuai
dengan

SNI

yang

ditetapkan

oleh

Kementrian

Pertanian.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model rancangan
penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan salah satu jenis
penelitian kuantitatif yang kuat mengukur sebab akibat yaitu membandingkan
efek variansi variabel bebas terhadap variabel tergantung melalui manipulasi
atau pengendalian variabel bebas tersebut (Taniredja dan Mustafidah, 2011).
2. Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri atas variabel bebas,
variabel terikat dan variabel kontrol.
a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi sabut kelapa (6%,
10%, 14% dan 18%). Menurut penelitian An’nur (2015) penambahan
konsentrasi abu sabut kelapa yang paling optimal adalah 5 gram dalam 50
ml pupuk cair organik atau dengan perbandingan 10:1.
b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kandungan Kalium (K) total.
c. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jumlah bahan dasar
pembuatan pupuk, EM4, tetes tebu, volume dan lama fermentasi.
3. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap
(RAL) atau Completely Randomized Design (CRD) dengan satu faktorial.

31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

RAL digunakan untuk percobaan yang mempunyai media atau tempat
percobaan yang seragam atau homogen. Desain penelitian Rancangan Acak
Lengkap (RAL) digunakan dengan tujuan agar seluruh sampel pada perlakuan
memiliki kesempatan yang sama. Terdapat 4 perlakuan dengan 1 kontrol yang
masing-masing dibuat pengulangan sebanyak 4 kali seperti pada tabel berikut.
Tabel 3.1 Denah acakan unit Penelitian
Perlakuan
P0

P1

P2

P3

P4

P1.3

P3.3

P0.3

P0.4

P4.1

P0.2

P1.2

P1.1

P3.2

P2.1

P2.3

P4.4

P4.2

P2.2

P2.4

P4.3

P1.4

P3.1

P0.1

P3.4

Keterangan :
P0 : Tanpa penambahan abu sabut kelapa (Kontrol)
P1 : Pupuk Cair 1 (penambahan abu sabut kelapa 6%)
P2 : Pupuk Cair 2 (penambahan abu sabut kelapa 10%)
P3 : Pupuk Cair 3 (penambahan abu sabut kelapa 14%)
P4 : Pupuk Cair 4 (penambahan abu sabut kelapa 18%)

B. Batasan Penelitian
1. Subjek dalam penelitian ini adalah pupuk cair dari limbah cair tempe dengan
penambahan bioaktivator EM4. Limbah cair yang digunakan mulai dari proses
perebusan dan perendaman kedelai.
2. Objek dalam penelitian ini adalah kandungan Kalium total.
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3. Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penambahan jumlah sabut
kelapa sebelum fermentasi limbah cair tempe yaitu 0 % (Kontrol), 6%, 10 %,
14%, 18% dengan kode (P0, PI, P2, P3 dan P4).
4. Penelitian dibuat dengan 4 kali ulangan.
5. Kandungan Kalium total dalam pupuk cair limbah cair tempe tanpa
penambahan sabut kelapa digunakan sebagai kontrol.
6. Pembuatan pupuk cair dengan bioaktivator EM4 dan

tetes tebu dengan

fermentasi anaerob.
7. Sabut kelapa yang digunakan berasal dari jenis kelapa berwarna kuning mulai
dari bagian daging buah terdalam hingga kulit terluar.
C. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk cair ini yaitu gelas
beaker 1 liter, gelas ukur plastik, gelas ukur 50 ml, pH meter digital,
thermometer suhu, toples plastik, timbangan dapur, ember, pisau, telenan,
timbangan digital, alat pembuat abu (drum/tungku), gunting dan saringan. Alat
yang digunakan untuk uji kandungan Kalium total yaitu Erlenmeyer, labu
kjeldahl, pipet tetes, labu ukur, corong gelas dan spektrofotometer AAS
(Agilent Technologies 200 series AA).
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk yaitu limbah cair
tempe, dan sabut kelapa. Bahan yang digunakan dalam uji kandungan Kalium
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total adalah larutan pupuk cair, akuades, larutan standar K 100 ppm, larutan
HNO3 dan HClO4.
D. Cara Kerja
1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei 2018. Pembuatan pupuk
dilakukan di rumah produsen tempe yang berada di dusun Puyang, desa
Purwoharjo, kecamatan Samigaluh, Kulonprogo, sedangkan untuk uji dan analisa
kandungan Kalium total dilakukan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Yogyakarta (BPTP).
Tahap awal dari penelitian ini adalah pembuatan sampel pupuk organik cair yang
akan difermentasi.
2. Tahap Persiapan
Bahan-bahan yang digunakan adalah limbah cair tempe dan sabut kelapa.
Limbah cair tempe didapatkan dari produsen tempe yang berada di dusun Puyang,
desa Purwoharjo, kecamatan Samigaluh, Kulonprogo. Sabut kelapa didapatkan
dari perkebunan kelapa milik Supardilah yang berada di dusun Taman, desa
Purwoharjo, kecamatan Samigaluh, Kulonprogo.
Adapun proses pembuatan pupuk cair dalam penelitian ini meliputi tahaptahap berikut :
a. Pembuatan abu sabut kelapa
Sabut kelapa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk abu.
Sabut kelapa yang digunakan berasal dari jenis kelapa berwarna kuning yang
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diambil bagian daging buah hingga kulit terluar. Sabut kelapa tersebut dijemur
hingga kering kemudian dibakar hingga menjadi abu selama ± 4 jam
menggunakan alat pembuat arang (drum/tungku). Sabut kelapa yang telah
menjadi abu kemudian didinginkan selama ± 12 jam hingga abu yang
dihasilkan berwarna abu-abu kehitaman. Sabut kelapa yang telah dijadikan
abu di ayak dengan ayakan 50 mesh dan ditimbang menggunakan timbangan
digital sebanyak 60 gram, 100 gram, 140 gram dan 180 gram.
b. Pembuatan Pupuk Limbah
Bahan dasar pupuk organik cair dicampur dengan 10 ml EM4 + 15 ml
tetes tebu + 975 ml limbah cair tempe kemudian dicampur rata menurut aturan
pada kemasan EM-4. Penelitian ini dibuat dengan formula sebagai berikut :
Perlakuan 0 (kontrol)
1. Alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan
2. Limbah cair tempe diukur hingga volume 985 ml dan dimasukkan ke
dalam toples
3. Ditambahkan 10 ml EM4 dan 15 ml tetes tebu
4. Diaduk hingga homogen kemudian toples ditutup rapat. Toples diletakkan
pada suhu kamar untuk selanjutnya dilakukan fermentasi selama 15 hari.
5. Untuk melarutkan semua unsur hara diperlukan waktu 10-15 hari (Patanga
dan Yuliarti, 2016)
6. Diaduk setiap 3 hari sekali, hal ini bertujuan agar fermentasi berjalan
dengan baik.
7. Dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali dengan formula yang sama.
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8. Setelah proses fermentasi selesai, masing-masing diambil 50 ml pupuk
cair dan diukur kadar kaliumnya.
Perlakuan 1,2,3,4
1. Ulangi langkah 1-3 diatas dengan formula bahan sebagai berikut :
Perlakuan
Bahan

P1

P2

P3

P4

Limbah cair tempe

975 ml

975 ml

975 ml

975 ml

Abu sabut kelapa

60 g

100 g

140 g

180 g

EM4

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml

Tetes tebu

15 ml

15 ml

15 ml

15 ml

Total

1000 ml 1000 ml

1000 ml

1000 ml

2. Diaduk hingga homogen kemudian toples ditutup rapat. Toples diletakkan
pada suhu kamar untuk selanjutnya dilakukan fermentasi selama 15 hari.
3. Untuk melarutkan semua unsur hara diperlukan waktu 10-15 hari (Patanga
dan Yuliarti, 2016)
4. Diaduk setiap 3 hari sekali, hal ini bertujuan agar fermentasi berjalan
dengan baik.
5. Dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali dengan formula yang sama.
6. Setelah proses fermentasi selesai, masing-masing diambil 50 ml pupuk
cair dan diukur kadar kaliumnya.
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3. Tahap fermentasi
Sampel siap difermentasi dengan lama waktu 15 hari dalam kondisi
anaerob. Hal ini sesuai dengan proses pembuatan pupuk organik cair menurut
Patanga dan Yuliarti (2016) bahwa untuk melarutkan semua unsur hara
diperlukan waktu sekitar 10-15 hari.
Fermentasi bertujuan agar unsur-unsur organik yang terdapat pada
limbah cair tempe dapat terurai dengan sempurna sehingga saat diuji kadar
Kalium yang terkandung dalam pupuk memenuhi standar SNI (Nugroho,
2013). Kondisi ini diartikan sebagai proses dekomposisi bahan organik tanpa
menggunakan oksigen. Setiap tiga hari sekali dilakukan pengadukan dengan
cara mengguncang-guncangkan toples. Ciri fisik pupuk cair yang baik adalah
berwarna kuning kecokelatan dan berbau bahan dasarnya. Hasil fermentasi
disaring untuk memisahkan cairan dengan bahan organiknya. Kemudian hasil
cairan digunakan untuk penelitian selanjutnya. Parameter utama yang diamati
adalah

kandungan

unsur

hara

Kalium

mengacu

pada

metode

spectrophotometry yaitu spektrofotometer AAS.
E. Tahap Pengujian
Hasil saringan dipipet 0,2 ml dan dimasukkan ke dalam labu kjeldahl 25ml
lalu diencerkan dengan akuades hingga sampai tanda pembatas kemudian dikocok
hingga homogen. Larutan standar baku K dibuat dengan konsentrasi 0;1;2;3;4
ppm dalam labu kjeldahl 25 ml. Kemudian diperiksa intensitasnya dengan alat
ukur spektrofotometer AAS dengan panjang gelombang 766,5 nm (Warta
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005) yang sudah dimodifikasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

Perhitungan :
( )

Keterangan :

x = konsentrasi larutan
fp = faktor pengenceran

F. Metode Analisis Data
Data mengenai kandungan Kalium total yang telah diperoleh kemudian
dilanjutkan dengan pengujian statistik menggunakan Analisis of Variance
(ANOVA) One Way pada tingkat signifikan 5% menggunakan SPSS. ANOVA
adalah teknik analisis statistik yang dapat memberi jawaban atas ada tidaknya
perbedaan skor pada masing-masing kelompok (Irianto, 2004). Nilai F kritikal
untuk α = 0,05. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat jika nilai Fhitung
> Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti data yang diperoleh
signifikan artinya perbedaan konsentrasi abu sabut kelapa memberikan pengaruh
terhadap kadar kalium pada pupuk organik limbah cair produksi tempe.
G. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas XII semester ganjil yakni pada materi Bioteknologi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Berikut merupakan hasil serta rerata pengukuran kandungan Kalium
(K) total yang dilakukan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Yogyakarta pada pupuk organik hasil fermentasi selama 15 hari
limbah cair produksi tempe dengan penambahan abu sabut kelapa dengan
konsentrasi yang berbeda.
Tabel 4.1 Kadar Kalium (K) total pada pupuk organik limbah cair tempe
dengan penambahan abu sabut kelapa
Perlakuan
Kadar Kalium (%)
No
Ulangan
P4
P0
P1
P2
P3
U1

0,17

0,25

0,57

0,44

0,33

U2

0,19

0,27

0,53

0,45

0,31

U3

0,15

0,24

0,58

0,45

0,33

U4

0,17

0,30

0,59

0,43

0,35

0,17

0,26

0,56

0,44

0,33

Rata-rata
Keterangan :

P0 : Tanpa penambahan abu sabut kelapa (Kontrol)
P1 : Pupuk Cair 1 (penambahan abu sabut kelapa 6%)
P2 : Pupuk Cair 2 (penambahan abu sabut kelapa 10%)
P3 : Pupuk Cair 3 (penambahan abu sabut kelapa 14%)
P4 : Pupuk Cair 4 (penambahan abu sabut kelapa 18%)
Setiap perlakuan difermentasi selama 15 hari dengan penambahan EM-4 dan
molasse.
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Berdasarkan hasil analisa laboratorium mengenai kandungan unsur
hara Kalium diketahui bahwa terdapat perbedaan persentase kandungan
kalium total pada masing-masing perlakuan. Data yang diperoleh dari setiap
perlakuan dengan konsentrasi abu sabut kelapa yang berbeda memiliki rerata
kandungan yang berbeda. Kandungan kalium total dengan tanpa penambahan
abu sabut kelapa (dalam %) yaitu 0,17; 0,19; 0,15; 0,17. Kandungan Kalium
total dengan penambahan abu sabut kelapa sebanyak 6% (dalam %) yaitu
0,25; 0,27; 0,24; 0,30. Kandungan kalium total dengan penambahan abu sabut
kelapa sebanyak 10% (dalam %) yaitu 0,57; 0,53; 0,58; 0,59. Kandungan
kalium total dengan penambahan abu sabut kelapa sebanyak 14% (dalam %)
yaitu 0,44; 0,45; 0,45; 0,43. Kandungan kalium total dengan penambahan abu
sabut kelapa sebanyak 18% (dalam %) yaitu 0,33; 0,31; 0,33; 0,35.
Berdasarkan tabel 4.1 kadar kalium pada pupuk organik limbah cair
tempe dengan penambahan abu sabut kelapa diketahui bahwa terdapat
perbedaan persentase kandungan kalium total pada masing-masing perlakuan.
Data rerata yang diperoleh yaitu pada perlakuan P2 memiliki jumlah rata-rata
kalium tertinggi sebesar 0,56 %. Kemudian pada perlakuan P0 (kontrol)
memiliki jumlah rata-rata kalium terendah yaitu sebesar 0,17 %. Kemudian
pada perlakuan P1 memiliki rata-rata jumlah kandungan kalium sebesar
0,26%. Lalu pada perlakuan P3 memiliki rata-rata jumlah kandungan kalium
sebesar 0,44% dan pada perlakuan P4 memiliki rata-rata jumlah kandungan
kalium sebesar 0,33%.
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Untuk mengetahui keseragaman variasi data masing-masing perlakuan,
maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan uji
normalitas SPSS yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai uji KolmogorovSmirnov 0,590 > 0,05 maka H1 diterima (dapat dilihat pada lampiran 5). Hal
ini menunjukkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi
normal. Pengujian data dilanjutkan dengan uji homogenitas varians yang
dihasilkan yaitu dengan nilai levene statistic 0,966 sig 0,455 > 0,05, pada level
probabilitas yang artinya perbedaan konsentrasi abu sabut kelapa terhadap
kadar kalium total pada pupuk cair memiliki variasi yang sama (homogen).
Pengujian dilanjutkan dengan uji Anova One Way, dengan nilai probabilitas
sig 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi abu sabut
kelapa terhadap kandungan kalium total pada sampel berbeda secara
signifikan karena nilai probabilitas kandungan kalium adalah 0,000 < 0,05,
yang berarti memiliki nilai signifikan, maka dilakukan uji lanjut, yaitu post
hoc; uji Tukey HSD untuk mengetahui perlakuan mana yang sungguh berbeda
(Suparno, 2011).
Tabel 4.2 Perbedaan Antar Perlakuan Kandungan Kalium Total
Kode

P0

P1

P2 P3

P4

P0

-

S

S

S

S

P1

S

-

S

S

S

P2

S

S

-

S

S

P3

S

S

S

-

S

P4

S

S

S

S

-
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Keterangan :
P0 : Tanpa penambahan abu sabut kelapa (Kontrol)
P1 : Pupuk Cair 1 (penambahan abu sabut kelapa 6%)
P2 : Pupuk Cair 2 (penambahan abu sabut kelapa 10%)
P3 : Pupuk Cair 3 (penambahan abu sabut kelapa 14%)
P4 : Pupuk Cair 4 (penambahan abu sabut kelapa 18%)
S : Signifikan
Dari hasil uji Tukey HSD (lampiran 5) diketahui bahwa seluruh
perlakuan mulai dari P0 (kontrol), P1, P2, P3 dan P4 menunjukkan hasil yang
signifikan antar perlakuan.

B. Pembahasan
1. Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Abu Sabut Kelapa terhadap Kandungan
Kalium Total pada Pupuk Organik Hasil Fermentasi Limbah Cair Tempe
Pada penelitian ini setiap sampel diuji untuk mengetahui kandungan
kaliumnya. Setiap sampel yang digunakan sebanyak 50 ml. setelah diujikan
setiap sampel memiliki kandungan kalium yang berbeda-beda. Hasil analisis
dapat dilihat pada tabel 4.1 yang memiliki kandungan kalium total yaitu pada
perlakuan 0 (kontrol) dengan rata-rata sebesar 0,17% sedangkan untuk
perlakuan 1 yaitu 0,26%, perlakuan 2 yaitu 0,56%, perlakuan 3 yaitu 0,44%
dan perlakuan 4 yaitu sebesar 0,33 %.
Hal ini dapat dikarenakan perbedaan konsentrasi abu sabut kelapa yang
digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan pupuk organik cair.
Pada perlakuan 0 (kontrol) yang artinya tanpa penambahan abu sabut kelapa
memiliki kandungan kalium total terendah. Menurut Said (1999), limbah cair
industri tempe memiliki kandungan kompleks terdiri dari protein sebesar
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0,42%, lemak 0,113%, karbohidrat 0,11%, air 98,87%, kalsium 13,60 ppm,
fosfor 1,74 ppm, kalium 0,086 % dan besi 4,55 ppm.
Peningkatan kadar kalium sangat signifikan terlihat pada pupuk cair
organik yang ditambah dengan abu sabut kelapa jika dibandingkan dengan
pupuk cair organik tanpa penambahan abu sabut kelapa. Sampel P1 dengan
penambahan abu sabut kelapa sebanyak 6% limbah cair produksi tempe
memiliki persen kenaikan kadar kalium sebanyak 0,09 %. Sampel P2 dengan
penambahan abu sabut kelapa sebanyak 10% memiliki persen kenaikan kadar
kalium sebanyak 0,39 %. Sampel P3 dengan penambahan abu sabut kelapa
sebanyak 14% memiliki persen kenaikan kadar kalium sebanyak 0,27 %.
Sampel P4 dengan penambahan abu sabut kelapa sebanyak 18% memiliki
persen kenaikan kadar kalium sebanyak 0,16 %.
Kadar kalium pupuk cair organik mengalami peningkatan tertinggi pada
sampel P2 dengan penambahan abu sabut kelapa sebanyak 10% atau pada
perbandingan 10:1. Kadar Kalium pada P3 dan P4 lebih rendah dari P2
dikarenakan semakin besar massa abu sabut kelapa yang ditambahkan ke
dalam pupuk cair organik maka semakin kecil kadar kalium yang terlarut di
dalamnya. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah abu sabut kelapa yang terlalu
banyak dan volume pupuk cair organik yang terlalu kecil sehingga kalium abu
sabut kelapa sulit untuk terfermentasi lagi. Adapun faktor lain yang dapat
mempengaruhi kandungan kalium adalah bahan dasar pembuatan pupuk,
mulai dari limbah cair produksi tempe, dan dalam pembuatan abu sabut kelapa
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dimana ada beberapa sabut kelapa yang terkena kotoran ayam dan tidak
dibersihkan terlebih dahulu.
Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pupuk organik cair hasil
fermentasi limbah cair tempe dengan penambahan abu sabut kelapa sudah
dapat dikatakan sebagai pupuk yang mampu memenuhi unsur hara makro
Kalium (K2O) yang dibutuhkan tanaman sesuai dengan Standar kualitas unsur
makro pupuk organik berdasarkan SNI 19-7030-2004 yaitu minimal 0,20%.
kalium (K) digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap
serangan hama penyakit yang dibutuhkan tanaman. Kandungan K yang
terukur pada abu sabut kelapa berasal dari ion K (Kalium tersedia) dalam
tanah yang akan diabsorbsi oleh tanaman yang akan membantu proses
fisiologi tanaman seperti fotosintesis atau respirasi.
Menurut Yuwono (2002), kalium mempunyai peranan sebagai katalisator
yaitu sebagai penyusun dan pembongkar karbohidrat, terutama di dalam
pengubahan protein dan asam-asam amino. Kalium digunakan oleh
mikroorganisme dalam bahan substrat sebagai katalisator, dengan kehadiran
bakteri dan aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kalium. Kandungan Kalium sesudah fermentasi akan meningkat karena hasil
pelapukan melepaskan ion K+ dari dekomposisi bahan organik yang terlarut
dalam pupuk cair. Kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam bahan
substrat sebagai katalisator, dengan kehadiran bakteri dan aktivitasnya akan
sangat berpengaruh terhadap peningkatan kalium. Kalium diikat dan disimpan
dalam sel oleh bakteri dan jamur.
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2. Perubahan Suhu dan Derajat Keasaman (pH)
a. Suhu
Parameter pendukung dalam fermentasi salah satunya yaitu suhu. Suhu
lingkungan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan denaturasi atau kerusakan
protein dan komponen sel lainnya pada bakteri fermentasi sehingga dapat
mengakibatkan kematian. Sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat
mengakibatkan mobilitas bakteri fermentasi terhambat, dan jika terjadi
kenaikan suhu secara ekstrim bakteri akan mati. Suhu yang optimal dalam
proses fermentasi dan pembuatan pupuk yaitu 25-55ºC (Santoso, 2010).
Pada penelitian ini pengukuran suhu dilakukan 2 kali yaitu pada hari
ke 0 (awal fermentasi) dan pada hari ke 15 (hari terakhir fermentasi)
menggunakan termometer suhu. Hasil pengukuran pada awal fermentasi (hari
ke 0) yaitu 30ºC pada setiap perlakuan sedangkan pada hari terakhir
fermentasi (hari ke 15) yaitu 31ºC pada setiap perlakuan. Suhu pada setiap
perlakuan tidak memiliki perbedaan jauh karena suhu berkisar antara 30-31ºC.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu pada pupuk organik cair limbah cair
tempe dengan penambahan abu sabut kelapa masih dalam range yang baik
atau normal, sehingga mikroorganisme dapat mendegradasi substrat dalam
bahan dasar tersebut.

b. Derajat Keasaman (pH)
Selain mengukur kandungan kalium pada pupuk organik cair limbah
cair tempe, selama waktu fermentasi juga diukur pH. pH adalah derajat
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keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan
yang dimiliki oleh suatu larutan. Sifat asam mempunyai rentang pH dari 0
hingga 7 dan sifat basa memiliki pH mulai dari 7 hingga 14 (Cahyono, 2007).
Pengukuran pH dilakukan 2 kali selama proses pembuatan pupuk organik cair,
yaitu pada hari ke 0 dan hari ke 15. Pada hari ke 0 atau awal fermentasi, pH
pada setiap perlakuan berkisar antara 4,1 hingga 7,1 sedangkan pada hari ke
15 atau hari terakhir fermentasi, pH pada setiap perlakuan berkisar antara 4,2
hingga 7,9 (lampiran 6). Sampel pupuk cair organik tanpa penambahan abu
sabut kelapa menunjukkan pH 4. Peningkatan pH terjadi pada sampel dengan
penambahan abu sabut kelapa. Semakin banyak konsentrasi abu sabut kelapa
maka semakin meningkat pula nilai pH pada sampel pupuk tersebut. Hal ini
dikarenakan kation logam yang terkandung dalam abu sabut kelapa (Na, Ca,
Mg, K) mengalami disosiasi ketika dilarutkan yaitu suatu proses ketika
senyawa ionik kompleks atau garam terpisah menjadi partikel, ion, atau
radikal yang lebih kecil, dan biasanya logam yang larut ini bersifat basa.
Adapun faktor lain yang mengakibatkan nilai pH tidak sesuai yaitu ketika
menggunakan pH meter tidak dikalibrasi terlebih dahulu dan pH meter yang
digunakan pada hari ke 0 dan hari ke 15 merupakan pH meter yang berbeda.
Derajat keasaman pada awal proses fermentasi akan mengalami
penurunan karena sejumlah mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi
mengubah bahan organik menjadi asam organik. Pada proses selanjutnya,
bakteri metanogen akan mengkonversikan asam organik menjadi senyawa
yang lebih sederhana seperti metana, amoniak, dan karbondioksida (CO2)
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yang terbentuk sehingga bahan memiliki derajat keasaman yang tinggi dan
mendekati normal (Prahesti dan Dwipayanti, 2011).
Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 tentang Standar mutu
pH pupuk Organik cair yang ditentukan yaitu antara 4 hingga 9. Berdasarkan
hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pH
pada pupuk organik cair limbah cair tempe dengan penambahan abu sabut
kelapa sudah memenuhi standar baku mutu sesuai Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 70 tentang Standar mutu pH pupuk Organik cair.
C. Hambatan dan Keterbatasan dalam Penelitian
1. Evaluasi yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu memperbesar
volume pupuk cair organik agar kalium dalam abu sabut kelapa dapat
melarut dengan sempurna.
2. Peneliti tidak melakukan kalibrasi pada pH meter dan menggunakan pH
meter yang berbeda ketika mengukur pH pada awal dan akhir proses
fermentasi pupuk.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Aspek-aspek dalam penelitian mengenai pengaruh perbedaan konsentrasi
abu sabut kelapa terhadap kandungan kalium (K) pada pupuk organic limbah cair
produksi tempe terfermentasi dapat digunakan sebagai bahan percobaan untuk
pembelajaran di Sekolah. Berbagai aspek dalam penelitian ini dapat dijadikan
sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII pada materi
Bioteknologi mengenai fermentasi. Salah satu wujud nyata dalam penerapan
penelitian ini yaitu pemanfaatan limbah yang akan difermentasi.
Pengujian kandungan Kalium pada pupuk organik hasil fermentasi limbah
cair tempe dengan penambahan abu sabut kelapa dapat menambah pengetahuan
bagi siswa dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Siswa dapat
diajarkan untuk membuat pupuk cair sebagai aplikasi dari materi Bioteknologi
Konvensional mengenai fermentasi.pembelajaran dirancang agar siswa dapat
melakukan percobaan yang berkaitan dengan pemanfaatan limbah cair tempe dan
limbah sabut kelapa yang banyak terdapat di lingkungan sekitar. Kemudian hasil
fermentasi berupa pupuk organic cair yang selanjutnya dapat diaplikasikan ke
tanaman.
Pembelajaran dapat dilakukan dengan kegiatan proyek atau penelitian
yang dikerjakan secara berkelompok. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa dapat
mengembangkan sikap ilmiah, keterampilan berproses secara ilmiah dengan
merancang dan melakukan sendiri penelitian dan percobaan Biologi secara
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sederhana. Selain itu penelitian ini juga mengharapkan siswa agar mendapat
pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah cair tempe dan sabut kelapa
sebagaimana mestinya agar kedua bahan tersebut tidak berhasil menjadi sampah
yang mencemari lingkungan.
Hasil akhir dari percobaan/penelitian ini yaitu siswa diwajibkan menyusun
laporan penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi dunia
pendidikan dan masyarakat terkait pemanfaatan limbah cair tempe dan sabut
kelapa yang difermentasi dan mempublikasikan melalui artikel, jurnal, koran,
majalah atau internet. Acuan kurikulum yang digunakan dalam desain
pembelajaran terkait penelitian yang dilakukan menggunakan kurikulum 2013.
Berikut adalah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan :
1. Kompetensi Inti
KI.1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3

: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan
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humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI.4

: Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.

2. Kompetensi Dasar
KD 3.10 :Memahami tentang prinsip-prinsip Bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
KD 4.10 :Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsipprinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk
dan mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang
dilaksanakan.
Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada
lampiran 1 dan 2 (hal: 59-68)
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kandungan Kalium pada pupuk organik limbah cair produksi tempe
tanpa penambahan abu sabut kelapa hasil fermentasi selama 15 hari
yaitu 0,17%.
2. Perbedaan konsentrasi sabut kelapa mempengaruhi kadar kalium pada
pupuk organik limbah cair produksi tempe. Kandungan Kalium total
dalam pupuk organik cair limbah cair tempe dengan penambahan abu
sabut kelapa hasil fermentasi selama 15 hari yaitu 0,26% P1; 0,56%
P2; 0,44% P3; dan 0,33% P4. Kandungan Kalium pada pupuk organik
cair limbah cair tempe dengan penambahan abu sabut kelapa sudah
mencapai standar mutu pupuk organik cair yang ditentukan oleh SNI
19-7030-2004 yaitu minimal 0,20% sehingga memiliki peluang untuk
dijadikan pupuk organik yang ramah lingkungan, memperbaiki
struktur tanah, dan membantu kesuburan tanah.
B. Saran
1. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti memperbesar volume pupuk
cair organik agar kalium dalam abu sabut kelapa dapat melarut dengan
sempurna.
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2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti selalu melakukan kalibrasi
pada pH meter dan menggunakan pH meter yang sama ketika mengukur
pH

pada

awal

dan

akhir

proses

fermentasi

pupuk.
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Lampiran 1
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XII / Genap

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan social alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
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Kompetensi Dasar
3.10 Memahami
tentang prinsipprinsip
Bioteknologi
yang menerapkan
bioproses dalam
menghasilkan
produk baru untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia
dalam
berbagai
aspek
kehidupan.

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Bioteknologi

Mengamati

Tes Tertulis













Merencanakan
dan
melakukan
percobaan dalam

penerapan
prinsip-prinsip
4.10 bioteknologi

Pengertian
Bioteknologi
Pengertian
Bioteknologi
Konvensional
dan modern.
Produk
Bioteknologi
Konvensional
dan modern
Peranan
Bioteknologi
dalam berbagai
bidang (bidang
pangan, bidang
peternakan,
bidang medis,
bidang pertanian
dan lingkungan).
Pembuatan
produk
Bioteknologi



Guru menampilkan
gambar produkproduk Bioteknologi
seperti tempe,
yoghurt, tape, kecap,
keju, wine, kultur
jaringan dan cloning.
Mengkaji referensi
mengenai produkproduk Bioteknologi

Soal uraian

Portofolio


Alokasi Waktu

Sumber Belajar

6jp

1. Buku paket
Biologi
kelas XII
2. Jurnal
penelitian
3. Internet

Kompensasi
membuat
laporan
penelitian

Observasi
Menanya



Siswa dituntun untuk
bertanya mengenai :






Apakah itu
Bioteknologi
Bagaimana
menghasilkan produk
Bioteknologi

Sikap saat
proses
presentasi
Keterampilan
saat
eksperimen
praktikum
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konvensional
untuk
menghasilkan
produk
dan
mengevaluasi
produk
yang
dihasilkan serta
prosedur
yang
dilaksanakan.

secara
Konvensional

Mengumpulkan data
(Eksperimen/eksplorasi)






Siswa mendiskusikan
rancangan dan usulan
penelitian di dalam
kelompok berdasarkan
sumber yang
diperoleh.
Membuat rencana dan
melakukan percobaan
pembuatan produk
bioteknologi
konvensional bidang
pertanian (pupuk
organic limbah cair
tempe dengan
penambahan abu sabut
kelapa)
Siswa melakukan
percobaan dan
melakukan
pengamatan hasil
percobaan

Mengasosiasikan


Siswa mengolah data
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hasil penelitian
Siswa membuat
kesimpulan dari hasil
penelitian.

Mengkomunikasikan


Siswa membuat
laporan tertulis hasil
percobaan yang telah
dilakukan.
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XII / Genap

Materi Pembelajaran : Bioteknologi
Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit (3 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI.1
: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3

: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.

KI.4

: Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar
KD 3.10 :Memahami tentang prinsip-prinsip Bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
KD 4.10 :Merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsipprinsip bioteknologi konvensional untuk menghasilkan produk
dan mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang
dilaksanakan.
C. Indikator
3.10.1 Menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi konvensional
3.10.2 Menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi modern.
3.10.3 Menjelaskan peranan bioteknologi dari berbagai bidang (bidang
pangan, bidang pertanian, bidang kesehatan, peternakan dan
lingkungan)
4.10.1 Membuat rancangan dan melaksanakan eksperimen/percobaan
penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional untuk
menghasilkan produk bioteknologi konvensional.
4.10.2 Mempresentasikan hasil diskusi mengenai peranan bioteknologi
dalam berbagai bidang
4.10.3 Menyusun laporan eksperimen /percobaan dengan tata tulis secara
ilmiah untuk dipublikasikan sebagai sumber informasi baru tentang
pupuk organik.
D. Tujuan
3.10.1.1Setelah melihat gambar maupun video siswa mampu menjelaskan
prinsip-prinsip dasar bioteknologi konvensional.
3.10.2.1 Setelah melihat gambar atau video siswa mampu menjelaskan
perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern.
3.10.3.1 Setelah melakukan presentasi siswa mampu melakukan percobaan
yang menghasilkan produk bioteknologi konvensional.
4.10.1.1Setelah mengkaji literature, siswa mampu menjelaskan macammacam produk yang dihasilkan oleh bioteknologi konvensional.
4.10.2.1Setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan
hasil yang di dapat.
4.10.3.1Setelah melakukan praktikum siswa mampu membuat laporan tertulis
tentang pembuatan pupuk organic dengan bahan-bahan limbah.
E. Materi Pembelajaran
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Materi Pokok : Bioteknologi
Sub materi :

Pengertian Bioteknologi

Ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi

Perkembangan bioteknologi

Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi
F. Pendekatan Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan : pembelajaran kontekstual dan Scientific
Metode
: eksperimen, presentasi, diskusi, ceramah
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit) : khusus materi Bioteknologi konvensional.
Kegiatan
Fase
Kegiatan Guru dan siswa
(waktu)
Pendahuluan Menyiapkan kondisi 1. Memulai pembelajaran dengan
mengucapkan salam dan doa
(15 menit)
belajar
2. Memeriksa presensi siswa, serta
mengontrol kesiapan belajar siswa
3. Guru melakukan apersepsi dengan
Melakukan
menunjukkan beberapa gambar
apersepsi
produk-produk bioteknologi dan
menyampaikan
mengajukan pertanyaan terkait
indikator
dan
dengan gambar yang ditampilkan
motivasi siswa
tersebut.
-

4.

5.

Kegiatan
Mengamati
inti
(60
menit)
Menanya

6.

7.
8.

Gambar apakah ini?
Yang
manakah
produk
bioteknologi konvensional dan
modern?
Siswa memperhatikan materi yang
akan dipelajari beserta tujuan
pembelajaran yang disampaikan
oleh guru.
Siswa membentuk kelompok belajar
sebanyak 4-5 siswa dalam satu
kelompok.
Masing-masing
kelompok
menerima LKS dan mendengarkan
penjelasan dari guru.
Siswa mengamati gambar produkproduk bioteknologi konvensional
Siswa
secara
berkelompok
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mengajukan pertanyaan kepada
guru jika ada hal yang tidak
dimengerti terkait dengan gambar
yang disajikan dalam proses
pembelajaran
9. Siswa mengkaji informasi berkaitan
Mengumpulkan
dengan
prinsip-prinsip
dasar
informasi/mencoba
bioteknologi
dan
jenis-jenis
bioteknologi konvensional (jurnal,
artikel, buku dan internet)
10. Mengidentifikasi
dan
mengklasifikasikan
produk
Bioteknologi yang beredar di
Masyarakat berdasarkan prinsip
dasar Bioteknologi.
11. Siswa mengolah informasi serta
Mengasosiasikan
membuat
kesimpulan
tentang
prinsip dasar Bioteknologi yang di
dapat dan mengisi LKS.
Mengkomunikasikan 12. Setiap kelompok mempresentasikan
hasil diskusi kelompok di depan
kelas.
13. Siswa bersama guru menanggapi
kelompok yang presentasi.
14. Siswa yang menjawab pertanyaan
dengan benar diberi apresiasi.
15. Siswa diberi beberapa pertanyaan
Evaluasi
terkait dengan materi yang telah di
pelajari.
16. siswa
dibimbing
untuk
Penutup (15 Menyimpulkan
menyimpulkan materi yang telah
menit)
dipelajari
17. siswa diajak untuk merefleksikan
Refleksi
hasil belajar
18. siswa diberi tugas untuk membaca
Tindak lanjut
jurnal tentang pemanfaatan limbah
sebagai alternative pupuk organik.

Pertemuan II (3 x 45 menit)
Kegiatan
Fase
Kegiatan guru dan siswa
(waktu)
Pendahuluan Menyiapkan kondisi 1. Memulai pembelajaran dengan
mengucapkan salam dan doa
(15 menit)
belajar
2. Memeriksa presensi siswa, serta
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mengontrol kesiapan belajar siswa
Guru melakukan apersepsi dengan
menunjukkan gambar jenis-jenis
bahan yang dapat dijadikan produk
bioteknologi. Siswa diminta untuk
mengemukakan pendapatnya.
Siswa memperhatikan materi yang
akan dipelajari beserta tujuan
pembelajaran yang disampaikan
oleh guru.
5. Siswa membentuk kelompok belajar
4-5 siswa dalam 1 kelompok.
6. Siswa
secara
berkelompok
Kegiatan
Mengamati
mengamati
gambar
jenis-jenis
Inti
(105
bahan
yang
dapat
dimanfaatkan
menit )
sebagai produk bioteknologi dan
peranan
bioteknologi
dalam
berbagai bidang kehidupan.
7. Siswa dibimbing guru untuk
Menanya
merumuskan
pertanyaan
dari
gambar yang ditayangkan.
8. Siswa diberikan tema besar untuk
Mengumpulkan
usulan
penelitian
secara
informasi/mencoba
berkelompok
dengan
topik
pengaruh perbedaan konsentrasi abu
sabut kelapa terhadap kadar Kalium
(K) pupuk organik limbah cair
produksi tempe dengan penambahan
bioaktivator EM-4.
9. Siswa mendiskusikan rancangan
dan usulan penelitian di dalam
kelompok berdasarkan sumber yang
di dapat.
10. Siswa
melakukan
percobaan
pembuatan produk bioteknologi
konvensuinal bidang pertanian
(pupuk organik limbah cair
produksi tempe dengan penambahan
abu sabut kelapa)
11. Siswa menarik kesimpulan dari
Mengasosiasikan
hasil diskusi kelompok
Mengkomunikasikan 12. Siswa mengkomunikasikan hasil
diskusi kelompok di depan kelas.
13. Siswa dan Guru menanggapi
kelompok yang presentasi.
14. Siswa diberi soal posttest terkait
Evaluasi
3.
Melakukan
apersepsi
menyampaikan
indicator
dan
motivasi siswa
4.
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Penutup (15 Merangkum
menit)
Refleksi
Tindak lanjut

Pertemuan III (2 x 45 menit)
Kegiatan
Fase
(waktu)
Pendahuluan Menyiapkan
(15 menit)
kondisi belajar

dengan materi yang telah dipelajari.
15. Siswa dibimbing untuk merangkum
materi yang sudah dipelajari.
16. Siswa diajak untuk merefleksikan
hasil belajar.
17. Siswa
diberi
tugas
untuk
melaksanakan eksperimen sesuai
dengan rancangan percobaan yang
sudah disusun dan disepakati serta
melakukan pengamatan selama 2
minggu,
kemudian
membuat
laporan
secara
tertulis
dan
berkelompok.

Kegiatan guru dan siswa

1. Memulai
pembelajaran
dengan
mengucapkan salam dan doa
2. Memeriksa presensi siswa, serta
mengontrol kesiapan belajar siswa
3. Siswa
menanggapi
beberapa
Melakukan
pertanyaan yang diajukan oleh guru :.
apersepsi
- Bagaimana dengan tugas yang ibu
menyampaikan
berikan minggu lalu? Apakah ada
indikator
dan
kesulitan?
motivasi siswa
- Apakah ada kelompok yang belum
selesai atau tidak mengerjakan?
4. Siswa mencatat alat dan bahan yang
digunakan dalam pembuatan pupuk
cair organik.
5. Siswa
mendengarkan
tujuan
Kegiatan
Praktikum
pembelajaran
yang
disampaikan
oleh
Inti
(60
guru.
menit )
6. Siswa menerima LKS panduan
praktikum
tentang
“pengaruh
perbedaan konsentrasi abu sabut
kelapa terhadap kadar Kalium (K)
pada pupuk organik limbah cair
produksi tempe” yang diberikan oleh
guru
7. Siswa mendengarkan prosedur kerja
yang dijelaskan oleh guru
8. Siswa
secara
berkelompok
mengerjakan eksperimen
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Penutup (15 Merangkum
menit)
Refleksi
Tindak lanjut

9. Masing-masing kelompok menyajikan
hasil praktikum dalam bentuk laporan
tertulis.
10. Siswa merangkum materi-materi yang
telah dipelajari dari awal pertemuan
hingga hari ini.
11. Siswa merefleksikan hasil praktikum
yang telah dilakukan.
12. Siswa diberi tugas untuk mencari dan
mempelajari artikel atau jurnal tentang
Bioteknologi modern.

H. Sumber, Bahan, dan Alat yang digunakan
1. Sumber
a. Buku paket Biologi kelas XII (Kurikulum 2013)
b. Buku-buku yang relevan
2. Bahan pembelajaran yang digunakan
a. Bahan Pelajaran
1) Gambar-gambar dan videoproduk-produk Bioteknologi
2) Lembar Kerja Siswa (LKS)
3) Hasil Percobaan
4) Power Point
b. Bahan Percobaan Terstruktur
1) Limbar Cair Produksi Tempe
2) Abu sabut kelapa
3) Tetes tebu
4) EM-4

3. Alat
a. LCD
b. Viewer
c. Laptop
d. Gelas Ukur
e. Timbangan Digital
f. PH
g. Thermometer
h. Pengaduk
i. Toples
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I. Penilaian
1. Tes
a. Tes Tertulis
2. Non Tes
a. Observasi
b. Presentasi
c. Proyek
J. Instrument dan penilaian hasil
Lembar Kerja Siswa, Rubrik penilaian, dan Panduan skoring terlampir
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Lampiran 3
Lembar Kerja Siswa 1
A. Judul
: Bioteknologi Konvensional
B. Tujuan
: Menjelaskan Pengertian dan Prinsip Bioteknologi
Konvensional
C. Alat dan bahan : Alat tulis, jurnal atau artikel
D. Cara kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan
2. Diskusikan dengan teman kelompok tentang prinsip-prinsip Bioteknologi
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas
E. Pertanyaan Diskusi
1. Sebutkan bakteri yang berperan dalam pembuatan produk-produk
Bioteknologi Konvensional !
2. Jelaskan peranan bakteri dalam pembuatan produk-produk tersebut !
3. Jelaskan prinsip-prinsip dalam bioteknologi konvensional !
F. Hasil Diskusi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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G. Kesimpulan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A.

B.
C.

D.

Lembar Kerja Siswa
Judul
: merancang dan melaksanakan percobaan mengenai
pengaruh perbedaan konsentrasi abu sabut kelapa terhadap kadar kalium (K)
pupuk organic limbah cair produksi tempe terfermentasi
Tujuan
: siswa dapat melakukan percobaan dengan teknik
fermentasi
Alat dan bahan : Limbah cair produksi tempe, abu sabut kelapa, toples
tertutup 5 buah, pengaduk, gelas beaker, gelas ukur, tetes tebu (molase), EM4.
Cara kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan
2. Rancanglah sebuah eksperimen yang bertemakan pengaruh perbedaan
konsentrasi abu sabut kelapa terhadap kadar kalium (K) pupuk organic
limbah cair produksi tempe terfermentasi.
3. Carilah informasi dari buku/jurnal dan internet mengenai eksperimen
tersebut sebagai referensi.
4. Susunlah rumusan masalah, tujuan, hipotesis, cara kerja dan hasil
pengamatan seperti format yang telah ditentukan.
5. Lakukan percobaan dengan 5 perlakuan yaitu :
P0 : Tanpa penambahan abu sabut kelapa (Kontrol)
P1 : Pupuk Cair 1 (penambahan abu sabut kelapa 60 gram)
P2 : Pupuk Cair 2 (penambahan abu sabut kelapa 100 gram)
P3 : Pupuk Cair 3 (penambahan abu sabut kelapa 140 gram)
P4 : Pupuk Cair 4 (penambahan abu sabut kelapa 180 gram)
6. Lakukanlah pengamatan selama 2 minggu
7. Lakukanlah uji kadar Kalium (K) di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Yogyakarta
8. Analisislah data yang diperoleh melalui pertanyaan di bawah ini :
a. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, manakah perlakuan yang
memiliki kadar Kalium paling tinggi?
b. Jelaskan factor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kadar Kalium
pada percobaan yang telah dilakukan.
9. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan yang
telah dilakukan
10. Buatlah laporan tertulis berdasarkan data hasil percobaan dan pengamatan
yang telah dilakukan masing-masing kelompok (sesuai dengan format
yang telah ditentukan).
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Instrument Test Tertulis
a. Kisi-kisi soal Postest
Indicator
3.1.1
Mengidentifikasi
Bioteknologi konvensional
3.1.2 Menganalisis prinsipprinsip
Bioteknologi
Konvensional

CI

C2
1

Soal
C3 C4

Jumlah
C5
1

2

3

1

Keterangan :
C1 : Ingatan
C2 : Pemahaman
C3 : Penerapan
C4 : Analisis
C5 : Evaluasi
b. Soal Uraian
1. Bioteknologi konvensional merupakan teknik yang digunakan secara
sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Dalam proses
bioteknologi membutuhkan peran bakteri untuk menghasilkan suatu
produk bioteknologi. Sebutkan jenis dan peran bakteri dalam
pembuatan produk yang dihasilkan oleh Bioteknologi Konvensional
(15)
2. Bagaimana mekanisme kerja mikroorganisme tersebut sehingga dapat
menghasilkan produk-produk seperti keju, yakult, tape dan oncom
yang dihasilkan pada bioteknologi konvensional (20)
3. Bioteknologi menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan
rekayasa untuk penanganan dan pengolahan bahan. Bagaimana cara
menerapkan prinsip tersebut?
Petunjuk Penskoran :
Nilai
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Pedoman penilaian posttest
No Kunci jawaban

Poin 15

Poin 10

1

Siswa
menjawab
dengan
benar

Siswa
Siswa tidak
hanya
memberikan
menjawab
jawaban
benar dan
kurang
lengkap

Yakult: Lactobacillus
casei
Tape
:
Saccharomyces
cerevisiae
Keju: Lactobacillus
lactis
Oncom:Neurospora
sitophila

No Kunci jawaban
2

1. Oncom
Neurospora
sitophila yaitu
dapat
mengeluarkan
enzim yang aktif
menguraikan
ampas
2. Yakult
Lactobacillus
casei yaitu dapat
mengurai susu
menjadi lemak
berprotein dan
asam
3. Keju
Lactobacillus
lactis
yaitu
melakukan
metabolism
karbohidrat
secara
homofermentasi
dan
menghasilkan
asal
laktat
sebagai produk
utama

Poin 0

Poin 20

Poin 10

Poin 0

Setiap poin
memiliki
skor
maksimal
10. Siswa
dapat
menjawab 5
prinsip
dengan
benar.

Siswa
Siswa tidak
hanya
memberikan
menjawab 3 jawaban
poin dengan
benar
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4. Tape
:
Saccharomyces
cerevisiae yaitu
dapat mengubah
amilum menjadi
gula sederhana
dan alkohol

No Kunci jawaban

Poin 15

3

Siswa
Siswa tidak Siswa tidak
menjawab
memberikan memberikan
dengan
jawaban
jawaban
benar dan
lengkap

Prinsip
dasar
bioteknologi dari
pengolahan bahan
untuk
menghasilkan suatu
produk
yang
melibatkan peranan
mikroorganisme
yaitu dengan cara
fermentasi.

Poin 10

Poin 0

Instrumen penilaian sikap
Aspek yang Dinilai
No

Total

Nama Siswa
Jujur

Petunjuk Penskoran :
Nilai

Disiplin

Teliti

Kerjasama
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Rubrik Penilaian
Jujur
Skor

Keterangan

3

Mengerjakan tugas secara mandiri tanpa melakukan plagiat
(mengambil/menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber)
pada saat mengerjakan tugas/ulangan dan menggunakan sumber yang
relevan

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Disiplin

3

Masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan
tugas yang diberikan, memakai atribut sekolah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di sekolah, mengikuti pelajaran dengan tertib dan membawa
buku sesuai dengan pelajaran

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Teliti

3

Teliti dalam mempersiapkan alat dan bahan, melakukan proses
pengamatan pada saat praktikum dan melaporkan hasil penelitian secara
ilmiah

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Kerjasama

3

Mampu berdinamika dalam kelompok, menyampaikan pendapat dalam
melakukan diskusi dan pengamatan serta dapat menghargai pendapat
orang lain

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat
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Instrument Penilaian Presentasi
Aspek yang dinilai
No.

Nama Siswa

Kerjasama
Kelompok

1
2
3
Dst

Disi dengan rentang angka 1-5
1= Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik

Kecakapan
Merespon
Pertanyaan

Keberanian
Berpendapat

Total
Skor
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Rubrik Penilaian Presentasi
Aspek Kerjasama Kelompok
Skor
1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

3

Jika hanya 3 indikator yang terlihat

4

Jika hanya 4 indikator yang terlihat

5

Mempresentasikan hasil diskusi dengan tepat dari sumber terpercaya,
mampu menyampaikan poin-poin presentasi dengan jelas, mampu
menjawab pertanyaan dengan benar, mengemukakan pendapat secara
logis, dan mampu memberikan kesimpulan

Aspek kecakapan merespon pertanyaan
Skor
1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

3

Jika hanya 3 indikator yang terlihat

4

Jika hanya 4 indikator yang terlihat

5

Menjawab dengan benar, tanpa melihat teks teori terkait, menggunakan
logika yang tepat, penyusunankata-kata sistematis dan mudah
dimengerti, dan meyakinkan pendapat dengan suara yang lantang dan
jelas.
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Instrumen Penilaian Kinerja
No

Aspek

Kategori penilaian

1

Persiapan

a. Alat dan Bahan

2

Pelaksanaan

3

Kegiatan Akhir

a. Pembuatan pupuk organik
b. Uji kandungan Kalium
c. Pengambilan data kandungan
Kalium
a. Mengembalikan dan
membereskan alat-alat yang
digunakan
b. Pengumpulan laporan

Keterangan :
1 = Kurang
2 = Cukup
3 = Baik
4 = Sangat Baik

Skor
1

2

3

4
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Rubrik Penilaian Kerja
Skor
Aspek
1. Persiapan
a. Alat dan
Bahan

1

2

3

4

Alat dan
Bahan yang
digunakan
kurang
lengkap dan
tidak
mengetahui
semua
kegunaan alat

Alat dan
Bahan yang
digunakan
kurang
lengkap
namun sudah
memahami
kegunaan
beberapa alat
tertentu

Alat dan bahan
yang
digunakan
lengkap dan
tepat namun
masih kurang
memahami
kegunaan alatalat tersebut

Alat dan Bahan
yang
digunakan
lengkap dan
tepat serta
memahami
kegunaan
seluruh alat.

Membuat
pupuk tetapi
tidak sesuai
dengan
prosedur

Membuat
pupuk sesuai
dengan
prosedur
namun kurang
tepat

Membuat
pupuk sesuai
dengan
prosedur yang
tepat dan benar

2. Pelaksanaan
a. Pembuatan Tidak
pupuk
membuat
pupuk

b. Uji
kandungan
Kalium

Tidak
melakukan uji
kandungan

Melakukan uji
kandungan
tapi tidak
memperhatika
n cara kerja

Melakukan uji
kandungan
tetapi cara
kerja kurang
tepat

Melakukan uji
kandungan
dengan cara
kerja yang
tepat dan benar

c. Pengambila
n data
kandungan
Kalium

Tidak
melakukan
pengambilan
data
kandungan
kalium

Melakukan
pengambilan
data tetapi
tidak lengkap

Melakukan
pengambilan
data dan
lengkap namun
kurang sesuai

Melakukan
pengambilan
data lengkap
dan sesuai

Alat/bahan
hanya
dibereskan
dan tidak
dikembalikan

Alat/bahan
sudah
dibereskan dan
dikembalikan
namun hanya
beberapa alat

Alat/bahan
sudah
dibereskan dan
dikembalikan
dengan baik
dan benar

3. Kegiatan Akhir
a. Mengembal Tidak
ikan dan
mengembalik
memberesk an dan
an
membereskan
alat/bahan
alat/bahan
yang
yang
digunakan
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Skor
Aspek
1

2

digunakan
b. Pengumpul
an laporan

Tidak
mengumpulka
n laporan
proyek

3

4

dan bahan saja
Mengumpulka
n laporan
proyek dua
hari setelah
batas
pengumpulan

Mengumpulka
n laporan
proyek satu
hari setelah
batas
pengumpulan

Mengumpulka
n laporan
proyek tepat
waktu
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Format laporan tertulis
A. Acara Praktikum (5)
a. Judul
b. Hari/tanggal
c. tempat
B. Rumusan Masalah (5)
C. Tujuan Praktikum (5)
D. Dasar Teori (15)
E. Hipotesis (5)
F. Alat, Bahan dan Cara Kerja (10)
G. Hasil Pengamatan (tabel pengamatan/hasil uji kandungan Kalium) (15)
H. Pembahasan (25)
I. Kesimpulan (10)
J. Daftar Pustaka (sesuai dengan literature yang digunakan) (5)
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Rubrik Penilaian Laporan Tertulis
No.
1

2

3

Aspek yang
dinilai
Acara
Praktikum

Rumusan
Masalah

Tujuan
Praktikum

Skor

Kriteria Penilaian

1

Hanya mencantumkan 1 komponen
dan tidak lengkap

2

Hanya mencantumkan 1 komponen
lengkap

3

Hanya mencantumkan 2 komponen
lengkap

4

Salah satu komponen tidak
tercantum dengan lengkap

5

Menuliskan dengan lengkap, jelas
dan benar keseluruhan komponen.

1

Tidak merumuskan permasalahan

2

Rumusan masalah tidak sesuai
dengan percobaan yang dilakukan

3

Rumusan masalah masih terkait
dengan topic percobaan, namun
penggunaan bahasa yang
digunakan kurang jelas.

4

Rumusan masalah sesuai dengan
topic percobaan serta jelas namun
kurang lengkap

5

Merumuskan Permasalahan dengan
pertanyaan/pernyataan secara tepat,
lengkap dan jelas.

1

Tidak merumuskan tujuan
praktikum

2

Tujuan praktikum tidak sesuai
dengan percobaan yang dilakukan

3

Tujuan praktikum masih terkait
dengan topic percobaan, namun
penggunaan bahasa yang
digunakan kurang jelas
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No.

4

5

6

Aspek yang
dinilai

Dasar Teori

Hipotesis

Skor

Kriteria Penilaian

4

Tujuan praktikum sesuai dengan
topic percobaan serta jelas namun
kurang lengkap

5

Merumuskan tujuan praktikum
dengan pernyataan yang tepat, jelas
dan benar

1

Tidak mencantumkan dasar teori

5

Mencantumkan dasar teori namun
kurang lengkap dan belum sesuai

10

Dasar teori lengkap namun
sebagian belum sesuai

15

Dasar teori sudah lengkap dan
sesuai

1

Tidak merumuskan hipotesis

2

Hipotesis yang dirumuskan tidak
sesuai dengan topic percobaan
yang akan dilakukan

3

Hipotesis yang dirumuskan masih
terkait dengan topic percobaan,
namun penggunaan bahasa yang
digunakan kurang jelas

4

Hipotesis sesuai dengan topic
percobaan serta jelas namun kurang
lengkap

5

Merumuskan Hipotesis dengan
tepat, lengkap, dan jelas sesuai
dengan percobaan yang dilakukan

Alat, Bahan dan 1
Cara Kerja

Hanya mencantumkan 1 komponen
dan tidak lengkap

3

Hanya mencantumkan satu
komponen yang lengkap

5

Hanya mencantumkan 2 komponen
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No.

Aspek yang
dinilai

Skor

Kriteria Penilaian
yang lengkap

7

8

9

Hasil
Pengamatan

Pembahasan

Kesimpulan

8

Salah satu komponen tidak
tercantum dengan lengkap

10

Menuliskan keseluruhan komponen
dengan lengkap, jelas dan benar

1

Tidak mencantumkan hasil
pengamatan

5

Data yang diperoleh kurang
lengkap

10

Data yang diperoleh sudah lengkap
namun kurang benar dan jelas

15

Data hasil pengamatan sudah
lengkap serta jelas dan benar

1

Tidak mencantumkan pembahasan

5

Poin-poin pembahasan yang
dibahas tidak jelas

10

Poin-poin pembahasan sudah
lengkap namun tidak didukung
dengan teori

15

Pembahasan sudah didukung
dengan teori, namun poin-poin
pembahasan yang dibahas kurang
lengkap

20

Pembahasan sudah didukung
dengan teori serta mencakup poinpoin pembahasan, namun masih
ada yang kurang lengkap.

25

Pembahasan sudah lengkap dengan
poin-poin pembahasan dan jelas
serta didukung dengan teori.

1

Tidak mencantumkan kesimpulan

3

Kesimpulan yang ditulis tidak
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No.

Aspek yang
dinilai

Skor

Kriteria Penilaian
sesuai dengan tujuan

10

Daftar Pustaka

8

Kesimpulan sudah sesuai dengan
tujuan namun masih terlalu panjang
karena mencantumkan bagian yang
seharusnya ditulis di pembahasan

10

Kesimpulan yang ditulis sudah
sesuai dengan tujuan dan jelas

1

Daftar pustaka banyak berasal dari
sumber yang kurang terpercaya
serta tidak sesuai dengan sumber
yang dicantumkan baik di Dasar
teori maupun Pembahasan.

2

Daftar pustaka banyak berasal dari
sumber yang kurang terpercaya,
kurang lengkap serta kurang tepat

3

Daftar pustaka banyak namun
berasal dari sumber yang kurang
terpercaya

4

Daftar pustaka berasal dari sumber
terpercaya namun penulisannya
kurang lengkap

5

Daftar pustaka dari sumber yang
terpercaya serta lengkap dan sesuai
dengan yang tertulis di Dasar teori
dan pembahasan
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Lampiran 4. Hasil Pengukuran Kandungan Kalium Pupuk Cair Hasil Fermentasi
Limbah Cair Produksi Tempe dengan Penambahan Abu Sabut Kelapa
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Lampiran 5. Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Anova, dan Post Hoc Tukey
a. Uji Normalitas Kalium
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

20

Normal Parameters

Mean

a,b

0E-7

Std. Deviation

Most Extreme Differences

.12356492

Absolute

.173

Positive

.173

Negative

-.122

Kolmogorov-Smirnov Z

.772

Asymp. Sig. (2-tailed)

.590

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

b. Uji Homogenitas Kalium
Test of Homogeneity of Variances
Kadar Kalium
Levene Statistic
.966

df1

df2
4

Sig.
15

.455

c. Uji Anova Kalium
ANOVA
Kadar Kalium
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.383

4

.096

Within Groups

.006

15

.000

Total

.389

19

F
237.428

Sig.
.000
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d. Post Hoc Tukey
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Kadar Kalium
Tukey HSD
(I) Perlakuan

(J)
Perlakuan

Mean

Std. Error

Sig.

Difference (I-

Interval

J)

Bound

Bound

-.09500

P2

-.39750

*

.01420

.000

-.4414

-.3536

P3

-.27250

*

.01420

.000

-.3164

-.2286

P4

-.16000

*

.01420

.000

-.2039

-.1161

.09500

*

.01420

.000

.0511

.1389

-.30250

*

.01420

.000

-.3464

-.2586

-.17750

*

.01420

.000

-.2214

-.1336

-.06500

*

.01420

.003

-.1089

-.0211

.39750

*

.01420

.000

.3536

.4414

.30250

*

.01420

.000

.2586

.3464

.12500

*

.01420

.000

.0811

.1689

.23750

*

.01420

.000

.1936

.2814

.27250

*

.01420

.000

.2286

.3164

.17750

*

.01420

.000

.1336

.2214

-.12500

*

.01420

.000

-.1689

-.0811

.11250

*

.01420

.000

.0686

.1564

.16000

*

.01420

.000

.1161

.2039

P1

.06500

*

.01420

.003

.0211

.1089

P2

-.23750

*

.01420

.000

-.2814

-.1936

-.11250

*

.01420

.000

-.1564

-.0686

P2
P3
P4
P0
P1
P3
P4
P0

P3

Upper

P1

P0

P2

Lower

*

P0

P1

95% Confidence

P1
P2
P4
P0

P4
P3

.01420

.000

-.1389

-.0511

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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Lampiran 6. Pengukuran Suhu dan pH pupuk cair
Rata-rata Suhu dan pH hari ke 0 dan hari ke 15
Hasil penelitian
Perlakuan

Suhu 0C

pH
Hari ke 0

Hari ke 15

Hari ke 0

Hari ke 15

P0

4,1

4,2

30

31

P1

5,0

5,5

30

31

P2

5,9

6,1

30

31

P3

6,7

7,0

30

31

P4

7,1

7,9

30

31
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian (Pembuatan Pupuk Cair)

Alat dan Bahan yang digunakan
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Proses Pembuatan Abu Sabut Kelapa

Pupuk cair yang telah dipanen

