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ABSTRAK
PENGARUH PERBEDAAN KOMPOSISI LIMBAH AMPAS TAHU DAN
KULIT ARI KACANG KEDELAI TERHADAP KADAR NITOGEN
PUPUK ORGANIK CAIR DENGAN PENAMBAHAN EM-4
Tri Pajar Wahyuningati
131434041
Universitas Sanata Dharma

Pupuk organik cair adalah larutan yang mengandung unsur hara N, P, K
yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman serta dapat memperbaiki unsur hara
dalam tanah.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kadar nitrogen
pada pupuk limbah ampas tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai yang telah
difermentasi, serta mengetahui apakah limbah ampas tahu dan kulit ari kacang
kedelai yang telah difermentasi dengan EM4 dapat dimanfaatkan sebagai pupuk
organik yang memiliki kadar nitrogen.
Metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan perlakuan perbedaan komposisi limbah yaitu P1 (225 gram ampas tahu :
225 gram kulit ari kacang kedelai), P2 (300 gram ampas tahu :150 gram kulit ari
kacang kedelai) dan P3 (150 gram ampas tahu : 300 gram kulit ari kacang kedela)
dan pupuk urea digunakan sebagai pembanding sesuai dengan SNI no
70/permentan/SR.140/10/2011. Analisis kadar nitrogen total menggunakan
metode kjeldahl dan analisis data yang digunakan adalah uji ANOVA.
Hasil uji dan analisis data menunjukan bahwa perbedaan komposisi
limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai yang di fermentasi selama 15 hari
memiliki rara-rata kandungan nitrogen yang berbeda yaitu 0.0400 %b/v (P1),
0.0312 %b/v (P2), 0.0350 %b/v(P3). Dari 3 perlakuan tersebut yang memiliki
rata-rata kadar nitrogen yang cukup tinggi adalah P1 0,0400%b/v. Berdasarkan
analisis statistik dapat disimpulkan bawah perbedaan komposisi limbah ampas
tahu dan kulit ari kacang kedelai tidak berpengaruh nyata terhadap kadar nitrogen
yang dihasilkan.

Kata kunci : Pupuk Organik, unsur hara makro, Nitrogen
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ABSTRACT
EFFECT OF DIFFERENCE COMPOSITION OF TOFU DREG’S WASTE
AND EPIDERMIS OF SOYBEAN TOWARD NITOGEN LEVELS OF
ORGANIC LIQUID FERTILIZER WITH ADDITION OF EM-4

Tri Pajar Wahyuningati
131434041
Universitas Sanata Dharma

Liquid organic fertilizer is a nutrient solution containing N, P, K, which is
needed for plant growth and may improve soil nutrient. This research aims were to
determine levels of nitrogen in tofu dreg’s waste and epidermis of soybean which
have been fermented and to determine whether the tofu dreg’s waste and epidermis
of soybean which has been fermented with EM4 can be used as organic fertilizer
that has nitrogen level.
The experiment method which was used was completely randomized design
(CRD) with different composition of the waste treatments which were P1 (225
grams of tofu’s dreg: 225 grams of soybeans epidermis), P2 (300 grams of tofu’s
dreg: 150 grams soybeans epidermis) and P3 (150 of tofu’s dreg: 300 grams of
soybeans epidermis) and urea fertilizer as a comparison in accordance to National
Standard of Indonesia (SNI No. 70 / Permentan / SR.140 / 10/2011). Analysis of
nitrogen total used kjeldahl method and data analysis used was ANOVA.
The test results and analysis of the data indicates that different composition
of fermented tofu dreg’s waste and epidermis of soybean for 15 days had different
level of nitrogen means which are 0.0400% w / v (P1), 0.0312% w / v (P2),
0.0350% w / v (P3). From the 3 treatments P1 (0.0400% w / v) had the average
nitrogen levels which was high. Based on statistical analysis could be concluded
that different composition of tofu dreg’s waste and epidermis of soybean did not
significantly affect the levels of nitrogen production.

Keywords: Organic Fertilizer, macro nutrient, nitrogen
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakat
memiliki pekerjaan sebagai petani. Indonesia memiliki tanah yang sangat
cocok untuk semua jenis tanaman baik tanaman musiman hingga tanaman
tahunan. Mengingat hal tersebut banyak masyarakat memanfaatkan lahan
untuk bercocok tanam jenis tanaman pangan yang sangat dibutuhkan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Petani juga sering
mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan tidak sebanding dengan panen yang
dihasilkan. Pupuk yang biasa digunakan oleh para petani adalah pupuk
anorganik seperti Urea, KCL, dan POSKA yang memiliki kandungan N, P dan
K untuk memenuhi kebutuhan tanaman dengan perbandingan 1 : 1 : 1 setiap
kali melakukan pemupukan. Harga jual pupuk anorganik dipasaran berkisar
5700 perkg, mahalnya harga pupuk sering menjadi permasalahan bagi para
petani karena jika ketersediaan pupuk tidak terpenuhi akan berdampak pada
hasil panen. Dampak lain dari penggunaan pupuk anorganik yang secara
berlebihan dapat mengakibatkan rusaknya struktur tanah serta berkurangnya
kandungan unsur hara pada tanah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka solusi yang diberikan
pada penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan limbah sebagai cara alternatif
untuk memproduksi pupuk dengan biaya yang lebih murah, mampu diserap
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tanaman dan tidak merusak unsur hara pada tanah sehingga dapat membantu
para petani dalam mengatasi ketersediaan pupuk dan dapat membantu
mengoptimalkan hasil panen. Limbah yang yang bermanfaat dan dapat diolah
menjadi pupuk adalah limbah ampas tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai.
Produksi tahu menghasilkan limbah baik berupa limbah padat maupun
limbah cair. Limbah padat dihasilkan dari hasil proses penyaringan dan
penggumpalan, limbah padat sebagian besar oleh para pembuat tahu dioleh
menjadi tempe gembus, pakan ternak dan hanya dibuang begitu saja tanpa
dimanfaatkan lebih lanjut. Limbah cair dapat dihasilkan dari proses
perendaman,

pencucian,

perebusan,

pengepresan,

dan

pencetakan.

Melimpahnya limbah ampas tahu yang dihasilkan dari proses produksi menjadi
salah satu permasalahan yang harus ditangani karena dapat memicu
pencemaran lingkungan (Kaswinarni 2007).
Tabel 1.1 Kadar Organik dalam Limbah Ampas Tahu
Protein
26.6 %
Lemak
18.3%
Karbohidrat
41,3 %
Fosfor
0.29 %
Kalsium
0.19 %
Besi
0.04 %
Air
0.09 %
(Kaswinarni, 2007)
Limbah ampas tahu terbuat dari kedelai yang kemudian diolah menjadi
makanan yang memiliki protein nabati yang tinggi. Limbah dari kulit ari
kacang kedelai juga biasa tidak dimanfaatkan dengan baik terkadang hanya
dibuang sia-sia dan juga dijadikan makan ternak. Limbah kulit ari kacang
kedelai biasa diperoleh dari kacang kedelai yang direndam dalam air atau
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direbus selama beberapa waktu sehingga diperoleh limbah kulit ari kacang
kedelai yang kemudian dibuang atau hanya dijadikan pakan ternak. Dengan
demikian jika limbah kulit ari kacang kedelai tidak ditangai dengan baik juga
dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
Tabel 1.2 Kadar Organik dalam Limbah Kulit Ari Kedelai
Karbohidrat
21.00 g
Protein
36.00 g
Lemak
19.00 g
Fosfor
704.00 mg
Kalium
1797.00 mg
Zat besi
16.00 mg
Serat
10.00 g
Kalsium
276.00 mg
(Winarsih, 2010)
Limbah merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang
membawa dampak memburuknya kesehatan bagi masyarakat, sehingga perlu
adanya pengolahan limbah ampas tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai
yang bermanfaat mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu upaya
pengolahan dan pemanfaatannya yaitu pupuk organik karena dalam limbah
ampas tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai memiliki bahan organik yang
tinggi (Hartati, 2007).
Nitrogen merupakan unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh
tanaman. Sebagian besar para petani menggunakan pupuk anorganik seperti
Urea, Za, dan KCL. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebih dapat
mengakibatkan rusaknya unsur hara pada tanah.
Oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut untuk mengatasi terjadinya
pencemaran yang berakibat pada lingkungan disekitar, dengan memanfaatkan
limbah secara baik dapat mengurangi tingkat pencemaran serta menambah nilai
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ekonomis. Pupuk organik berbentuk cair dari limbah ampas tahu dan limbah
kulit

ari

kacang

kedelai

yang

difermentasi

dengan

menambahkan

mikroorganisme EM4 yang bertujuan untuk membantu proses penguraian
senyawa-senyawa organik yang ramah lingkungan, sangat baik untuk media
tanam dan mudah diserap oleh tanaman. Dari hasil fermentasi limbah ampas
tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai tersebut akan menghasilkan pupuk
organik cair mengandung Nitrogen tinggi sehingga efektif untuk dimanfaatkan
sebagai pupuk yang ramah lingkungan.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dialami dari latar belakang di atas yaitu
1. Berapa kadar Nitrogen pada pupuk limbah ampas tahu dan limbah kulit ari
kacang kedelai yang telah difermentasi ?
2. Apakah limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai yang telah
difermentasi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh kementrian
Pertanian.
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian adalah
1. Mengetahui kadar Nitrogen Pada pupuk limbah ampas tahu dan limbah
kulit ari kacang kedelai yang telah difermentasi.
2. Mengetahui Apakah limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai yang
telah difermentasi dengan EM4 dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik
yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan
oleh kementrian pertanian.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
-

Mengetahui pemanfaatan limbah ampas tahu dan limbah kulit ari
kacang kedelai.

-

Mempunyai solusi mengenai masalah pencemaran lingkungan dengan
pemanfaatan limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai menjadi
pupuk organik.

2. Bagi petani dan masyarakat
-

Memberikan informasi mengenai kadar nitrogen pada pupuk limbah
ampas tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai yang telah
difermentasi.

-

Memberikan informasi tentang jenis pupuk yang memiliki kadar
nitrogen yang tertinggi dan baik untuk tanaman dan lebih ekonomis.
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3. Bagi dunia pendidikan
-

Diimplementasikan dalam pembelajaran kelas

XII tentang materi

Bioteknologi dalam pemanfaatan limbah ampas tahu dan kulit ari
kacang kedelai yang difermentasi dengan mengunakan Effective
Microorganisme-4 (EM4) sebagai agen composting pembuatan pupuk
organik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Ampas Tahu
Ampas tahu merupakan limbah dalam bentuk padat dari bubur
kedelai yang diperas dan tidak berguna lagi dalam pembuatan tahu dan
cukup potensial dipakai sebagai bahan makanan karena ampas tahu masih
mengandung gizi yang baik. Penggunaan ampas tahu masih sangat
terbatas bahkan sering sekali menjadi limbah yang tidak termanfaatkan
sama sekali (Winarno, 2003).
Dalam proses pembuatan tahu akan diperoleh hasil lain, yakni ampas
tahu (limbah padat) dan sari tahu (limbah cair). Bahan dasar pembuatan
tahu adalah dengan menggunakan kedelai, kedelai tersebut digiling
menggunakan alat penggiling dan dicampurkan dengan air panas.
Penggilingan dengan air panas akan menghasilkan bubur kedelai,
kemudian bubur kedelai tersebut dipanaskan hingga muncul gelembung –
gelembung kecil lalu diangkat dan biarkan agak dingin setelah itu bubur
kedelai disaring sehingga diperoleh sari kedelai dan ampas kedelai atau
lebih dikenal dengan sebutan ampas tahu.
Ampas tahu adalah bahan sisa dari ekstraksi kedelai yang memiliki
nilai gizi relatif rendah, jika dibandingkan dengan tahu yang terbuat dari
endapan perasan biji kedelai yang nilai gizinya relatif tinggi. Penggunaan
dan pemanfaatan ampas tahu dikalangan masyarakat masih sangat terbatas,
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hal ini dapat dikarenakan nilai gizi yang rendah serta rasa yang dihasilkan
oleh ampas tahu kurang enak dan getir serta tidak terjamin kebersihannya.
Apabila ampas tahu tidak dimanfaatkan dengan baik dapat memicu
terjadinya pencemaran lingkungan (Handasari, 2010).
Tabel 2.1 Kandungan Organik Limbah Ampas Tahu
Protein
26.6 %
Lemak
18.3%
Karbohidrat
41,3 %
Fosfor
0.29 %
Kalsium
0.19 %
Besi
0.04 %
Air
0.09 %

Kandungan organik dalam ampas tahu yang masih cukup tinggi
dan terdapat dalam jumlah yang banyak memberikan peluang yang sangat
besar untuk dimanfaatkan sebagai pupuk. Bahan-bahan organik yang
terkandung di dalam limbah ampas tahu pada umumnya sangat tinggi
seperti karbohidrat, protein, dan lemak.
Gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah ampas tahu adalah
oksigen (O2), hydrogen sulfide (H2S), ammonia (NH3), karbondioksida
(CO2), dan metana (CH4). Gas-gas tersebut berasal dari hasil dekomposisi
bahan-bahan organik yang terdapat pada limbah ampas tahu. Senyawa
organik yang terdapat pada limbah ampas tahu merupakan senyawa yang
dapat diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik aerob
maupun anaerob (Kaswinarni, 2007).
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Ampas tahu merupakan limbah industri pengelolahan tahu yang
selama ini nyaris tidak dimanfaatkan kecuali sebagai pakan ternak atau
dibuang begitu saja. Ampas tahu juga dapat dimanfaat sebagai pupuk
organik yang ramah lingkungan serta mampu memperbaiki hara tanah.
Agar limbah tahu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik harus melalui
proses fermentasi. Senyawa organik yang terdapat pada limbah ampas tahu
adalah senyawa yang dapat diuraikan secara sempurna melalui proses
biologi baik aerob maupun anaerob (Nurullatifah, 2011).
Limbah ampas tahu mengandung bahan organik berupa karbohidrat
dan protein yang dapat terdegrasi menjadi bahan anorganik. Degradasi
bahan organik melalui proses oksidasi secara aerob akan menghasilkan
senyawa – senyawa yang lebih stabil. Dekomposisi bahan organik pada
dasarnya melalui dua tahap yaitu bahan organik diuraikan menjadi bahan
anorganik. Bahan anorganik yang tidak stabil mengalami oksidasi menjadi
bahan anorganik yang stabil, misalnya ammonia mengalami oksidasi
menjadi nitrit dan nitrat (Effendi, 2003).
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B. Kacang kedelai
Kedelai (Glycine max L) merupakan salah satu jenis kacang –
kacangan dan jenis tanaman semusim.
Klasifikasi tanaman kedelai adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Subkingdom

: Tracheobionta

Superdivisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Subkelas

: Rosidae

Ordo

: Fabales

Famili

: Fabaceae

Genus

: Glycine

Spesies

: Glycine max L

(Winarsih, 2010).

1. Kulit Ari Kacang Kedelai
Kulit ari kedelai merupakan limbah industri hasil pembuatan tempe
yang diperoleh setelah melalui proses perebusan dan perendaman kacang
kedelai. Setelah melalui kedua proses ini kulit ari dipisahkan dengan
melakukan penginjakan atau dengan mesin pembelah biji sekaligus
memisahkan kulit, kemudian kulit akan mengembang atau mengapung dan
dibuang. Kulit ari kedelai ini sangat potensial dimanfaatkan sebagai pupuk
dengan difermentasi menggunakan mikroorganisme untuk mempercepat
proses terurainya kandungan organik dalam kulit ari.
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Adapun kandungan organik pada kulit ari kacang kedelai disajikan
pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Kandungan Organik Kulit Ari Kacang Kedelai
Karbohidrat
21.00 g
Protein
36.00 g
Lemak
19.00 g
Fosfor
704.00 mg
Kalium
1797.00 mg
Zat besi
16.00 mg
Serat
10.00 g
Kalsium
276.00 mg
(Winarsih, 2010)
Kulit ari kacang kedelai juga mengandung lemak sekitar 18-20 %.
kandungan asam amino protein kulit ari kacang kedelai disajikan dalam
tabel 2.3.
Tabel 2.3 Kandungan Asam Amino Kulit Ari Kacang Kedelai Per 100 g
Leusin
Lisin
Fenilalanin
Metionin
Treonin
Tritopan
Glisin
Asam Aspartat
Asam Glutamat

8.17 g
6,84 g
5.63 g
1.07 g
4.19 g
1.27 g
3.67 g
6.89 g
19.02 g
(Winarsih, 2010)

Kulit ari kacang kedelai mengandung karbohidrat 35% hanya 1214 % saja yang dapat digunakan. Karbohidrat pada kulit ari kacang kedelai
terdiri dari golongan oligosakarida yang terdiri dari sukrosa, stakiosa dan
rafinosa yang mudah larut dalam air. Kulit ari kacang kedelai juga
mengandung karbohidrat tidak mudah larut air dan tidak mudah dicerna
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yaitu selulosa dan hemiselulosa. Komposisi karbohidrat kulit ari kacang
kedelai disajikan pada tabel 2.4.
Tabel 2.4 Komposisi Karbohidrat Kulit Ari Kacang Kedelai 100 g
Selulosa
Hemisellulosa
Stakiosa
Raffinosa
Sukrosa

4%
15 %
3.8 %
1.1 %
5%
(Winarsih, 2010)

Melihat dari kandungan organik yang terdapat pada kulit ari kacang
kedelai, limbah kulit ari kacang kedelai dapat dimanfaatkan sebagai pupuk
organik yang ramah lingkungan dan dapat menghambat terjadinya
pencemaran lingkungan yang berlebihan. Kandungan organik yang
terdapat pada kulit ari kacang kedelai sangat berpotensi menghasilkan
unsur-unsur hara makro seperti N,P dan K.
Kulit ari kacang kedelai selain memiliki kandungan organik yang
cukup tinggi juga terdapat beberapa mineral seperti Fe, Na, P, Mg,Ca, Zn,
dan Cl. Kulit ari kacang kedelai juga memiliki kandungan vitamin seperti
vitamin A dan D namun kandungan vitamin yang terdapat pada kulit ari
kacang kedelai hanya sedikit (Ardiansyah, 2012).

C. Pupuk
Pupuk merupakan bahan yang mengandung sejumlah nutrisi yang
diperlukan bagi tanaman dan tanah. Semua bahan yang ditambahkan
kepada tanah dengan tujuan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi
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tanah. Sifat fisik tanah berkaitan erat dengan tingkat kegemburan tanah,
porositas dan daya serap. Sifat kimia

berkaitan dengan pH (tingkat

keasaman) dan ketersediaan unsur hara.
Sifat biologi berkaitan dengan mikroorganisme yang hidup di
dalam tanah. Pemupukan adalah upaya pemberian nutrisi kepada tanaman
guna menunjang kelangsungan hidupnya. Pupuk dapat dibuat dari bahan
organik atau pun anorganik. Pemberian pupuk perlu memperhatikan
takaran yang diperlukan oleh tumbuhan, jangan sampai pupuk yang
digunakan kurang atau melebihi takaran akhirnya akan mengganggu
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk dapat diberikan lewat
tanah ataupun disemprotkan ke daun. Sejak dahulu sampai sekarang pupuk
diketahui banyak dimanfaatkan sebagai penunjang pertumbuhan dan
perkembangan tanaman oleh petani (Sutedjo, 1990).

D. Jenis – jenis pupuk
1.

Pupuk anorganik

Pupuk anorganik adalah pupuk yang terbuat dengan proses
fisika,kimia,biologi. Pada umumnya pupuk anorganik dibuat oleh pabrik.
Bahan – bahan dalam pembuatan pupuk anorganik berbeda-beda,
tergantung kandungan yang di inginkan. Misalnya unsur hara fosfor
terbuat dari batu fosfor, unsur hara nitrogen terbuat dari urea. Pupuk
anorganik sebagian besar bersifat hidroskopis semakin cepat pupuk
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mencair. Pupuk anorganik sering digunakan oleh petani karena memiliki
kelebihan dan kekurangan yang nyata (Sutedjo, 1990).
a) Kelebihan pupuk anorganik
-

Hasil cepat terlihat pada tanaman

-

Kandungan unsur hara jelas

-

Mudah pengaplikasian

-

Tidak bau

-

Pengangkutan mudah

b) Kekurangan pupuk anorganik
-

Mengakibatkan residu pada tanah

-

Penggunaan yang berlebih dapat merusak tanah

-

Harga mahal

-

Besifat higroskopis

Jenis – jenis pupuk anorganik yaitu urea yang mengandung 46 %
N, yang bersifat higroskopis tinggi, KCL mengandung 50 % K, bersifat
higroskopis sedang, SP-36 mengandung 36 % P, bersifat higroskopis
rendah, dan POSKA yang mengandung NPK dengan rasio 1:1:1, bersifat
higroskopis tinggi (Yuliarti, 2009).
2.

Pupuk organik
Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya
terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau kotoran hewan
yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang
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digunakan untuk mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik,
kimia, dan biologi tanah (Simanungkalit, 2006).
Pupuk organik merupakan hasil akhir dari penguraian bagian-bagian
atau sisa tanaman dan binatang (makhluk hidup) misalnya pupuk kandang,
pupuk hijau, kompos, bungkil, guano, dan lain sebaginya. Proses
penguraian senyawa organik oleh bakteri menjadi pupuk dapat
digambarkan sebagai berikut :
anaerob
Bahan organik

CH4 + hara + humus
Mikroorganisme

Agar dapat disebut pupuk organik, pupuk yang dibuat dari bahan alami tersebut
harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :
-

Zat N harus dalam bentuk senyawa organik yang dapat dengan mudah
diserap oleh tanaman.

-

Pupuk tersebut tidak meninggalkan sisa asam organik didalam tanah.

-

Mempunyai kadar C organik yang tinggi seperti arang

Pupuk organik memiliki banyak keuntungan, antara lain :
-

Dapat memperbaiki struktur tanah

-

Memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang lengkap

-

Ramah lingkungan

-

Murah dan mudah didapat bahkan dibuat sendiri

-

Mampu menyerap dan menampung air lebih lama dibanding dengan pupuk
anorganik
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-

Membantu meningkatkan jumlah mikroorganisme pada media tanaman,
sehingga dapat meningkatkan unsur hara pada tanaman (Pranata, 2004).
Pupuk organik dapat meningkatkan anion-anion utama untuk
pertumbuhan tanaman seperti nitrat, fosfat, sulfat, borat, dan klorida serta
meningkatkan ketersediaan hara makro untuk kebutuhan tanaman dan
memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Pupuk organik cair
merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar di pasaran. Pupuk
organik cair lebih mudah diserap oleh tanaman karena unsur-unsur di
dalamnya sudah terurai. Tanaman menyerap hara terutama melalui akar
namun daun juga memiliki kemampuan menyerap hara, oleh sebab itu
pupuk cair dapat disemprotkan pada daun. Keuntungan dari penggunaan
pupuk organik cair dapat melakukan tiga macam proses dalam sekali
pekerjaan, yaitu memupuk tanaman, menyiram tanaman, dan mengobati
tanaman (Yuliarti, 2009).

E. Hara Nitrogen
Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi tumbuhan yang pada
umumnya sangat diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan
bagian-bagian vegetatif tanaman, seperti daun, batang, dan akar. Akan
tetapi jika nitrogen terlalu banyak dapat menghambat pembuahan pada
tanaman. Defisiensi

menyebabkan kecepatan pertumbuhan sangat

terganggu dan tanaman menjadi kurus kering. Nitrogen merupakan unsur
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dalam molekul klorofil sehingga defisiensi nitrogen mengakibatkan dau
menguning atau mengalami klorosis. Ini biasanya dimulai dari daun
bagian bawah dan defisiensi yang kuat menyebabkan coklat dan mati
(Samekto, 2008).
Fungsi nitrogen pada tanaman sebagai berikut :
-

Untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman

-

Dapat menyehatkan pertumbuhan daun, daun menjadi lebar dan warna
lebih hijau. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan klorosis ( pada
daun muda berwarna kuning)

-

Meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman.

-

Meningkatkan kualitas tanaman penghasil daun-daunan.

-

Meningkatkan berkembangbiaknya mikroorganisme didalam tanah
Selain itu unsur nitrogen adalah merangsang pertumbuhan secara
keseluruhan, terutama pada fase vegetatif, Selain itu nitrogen juga
berperan dalam pembentukan klorofil yang sangat berguna dalam proses
fotosintesis. Fungsi lainya ialah pembentukan protein, lemak, dan
berbagai senyawa organik lainnya (Sutejo, 1990).
Nitrogen adalah salah satu unsur zat yang sangat dibutuhkan dalam
proses pertumbuhan tanaman yaitu sebagai penyusun protein yang
merupakan senyawa dengan berat molekul tertinggi yang terdiri atas
rantai-rantai asam amino yang terikat dengan ikatan peptide. Nitrogen
memegang peranan penting dalam penyusunan klorofil yang menjadikan
tanaman berwarna hijau (Samekto, 2008).
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Menurut Sutejo (1990), akar tanaman akan menyerap nitrogen dalam
bentuk NO3- (nitrat) dan NH4+ (amonium), akan tetapi nitrat ini segera
tereduksi menjadi ammonium melalui enzim yang mengandung
molibdenum. Apabila unsur nitrogen yang diberikan pada suatu tanaman
tersebut yang tersedia lebih banyak, dengan demikian semakin tinggi
pemberian nitrogen maka semakin cepat sintesis karbohidrat yang
dilakukan oleh tanaman.
Penentuan kadar nitrogen pada pupuk organik cair limbah ampas
tahu dan kulit ari kacang kedelai dengan menggunakan metode kjeldahl
meliputi tiga tahapan yaitu proses destruksi, proses destilisasi, dan proses
titrasi. Pada proses destruksi pupuk cair limbah ampas tahu dan kulit ari
kacang kedelai ditambahkan dengan asam sulfat pekat, dan tembaga (II)
sulfat yang berfungsi sebagai katalisator agar berjalan lebih cepat. Pada
proses ini terjadi dekomposisi nitrogen dengan bantuan asam sulfat
pekat. Hasil akhirnya adalah larutan ammonium sulfat. Reaksinya seperti
berikut.
N-Organik + H2SO4

(NH4)2SO4 + H2O + CO2

Dilanjutkan dengan proses destilasi dengan menambahkan natrium
hidroksida dan asam borat yang ditetesi dengan indikator Conway
sebagai penampung destilatnya. Destilasi ini dilakukan dengan
penambahan basa berlebih dengan tujuan untuk mengkonversi NH4+ ke
NH3 diikuti dengan mendidihkan dan mengkondensasi NH3 kelarutan
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penerima (penampung destilat) asam borat. Reaksinya adalah sebagai
berikut :
(NH4)2SO4 + 2NaOH

Na2SO4 + 2H2O + NH3

Larutan berubah menjadi berwarna biru muda. Hal tersebut
dikarenakan ammonia dari proses destilasi diikat oleh asam borat yang
membentuk ammonium borat yang berwarna biru muda. Kemudian
proses terakhir yaitu proses titrasi dengan menggunakan HCL 0,5 %.
Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari biru muda ke
warna merah muda serta menghitung banyaknya jumlah kandungan
nitrogen pada sampel pupuk organik cair. Standar Nasional pupuk
organik yang telah ditetapkan oleh Mentri Pertanian Nomor 70 tentang
sta ndar kandungan nitrogen yang berlaku yaitu 3 - 6 % (Permentan,
2011).

F. Fermentasi
Fermentasi merupakan proses yang dilakukan oleh mikroorganisme
baik

aerob

maupun

anaerob

yang

mampu

mengubah

atau

mentransformasikan senyawa kimia komplek menjadi lebih sederhana.
Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyerapan nutrisi pada
tanaman. Proses fermentasi dapat berlangsung dalam keadaan kedap
udara (anaerob). Dalam proses fermentasi juga menghasilkan senyawa
organik lain seperti asam laktat, asam nukleat, karbohidrat, protein, dan
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lain sebagainya. Senyawa – senyawa organik ini dapat melindungi
tanaman dari hama dan penyakit (Naswir, 2008).
Fermentasi merupakan suatu proses yang melibatkan reaksi oksidasi
reduksi sehingga terjadi perombakan kimia terhadap suatu senyawa
kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh makhluk hidup.
Senyawa kompleks yang berupa karbohidrat, protein, dan lemak akan
diubah menjadi glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Proses
fermentasi dapat diterapkan dalam pembuatan pupuk organik. Pada
prinsipnya fermentasi dapat mengaktifkan pertumbuhan dan metabolisme
mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga membentuk produk yang
berbeda dengan bahan bakunya (Winarno dan Fardiaz, 1992).
Fermentasi

merupakan

aplikasi

metabolisme

mikroba

untuk

mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai lebih tinggi, seperti
asam-asam organik, protein sel tunggal, biopolimer, dan antibiotika. Pada
fermentasi terjadi proses yang menguntungkan diantaranya dapat
menghilangkan bau yang tidak diinginkan, meningkatkan daya cerna,
menghilangkan daya racun yang terdapat pada bahan mentah, dan
menghasilkan warna yang diinginkan. Mikroba yang banyak digunakan
sebagai inokulum fermentasi adalah kapang, bakteri, dan khamir
(Sukarminah, 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
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sehingga kadar serat akan semakin tinggi. Selain itu, lama waktu
fermentasi juga mempengaruhi penurunan kadar air. Hal ini akan
menyebabkan banyak glukosa yang dihasilkan sehingga mikroorganisme
dapat berkembangbiak menjadi semakin banyak.
Keuntungan lain dari proses fermentasi adalah memudahkan proses
penyerapan unsur-unsur makro dan mikro oleh tanaman. karena proses
fermentasi akan merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang
lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tumbuhan. Selama proses
fermentasi, perombakan senyawa kompleks akan menghasilkan senyawa
volatil yang mempunyai aroma khas. Hasil akhir fermentasi sangat
bergantung pada bahan dasarnya (substrat), macam mikroba atau
inokulum, dan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan
dan metabolisme mikroba (Winarno dan Fardiaz, 1992).
Proses fermentasi lebih cepat pada lingkungan kedap udara
(anaerob). Fermentasi dapat menghasilkan sejumlah senyawa organik
seperti asam laktat, asam nukleat, biohormon, dan lain sebagainya yang
mudah diserap oleh tanaman. Reaksi yang terjadi dalam proses
fermentasi untuk mendapat hara nitrogen (N) adalah :
Proteinase

Protein
2NH3 + 3O2
2HNO2 + 2O2

TP + NADP + NH3 + energi
Nitosomonas
Nitrobacter

2HNO2 + 2H2O + energi
2HNO3 + 2H2O + energi
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G. Bioaktifator EM4
EM4 merupakan bioaktivator yang mengandung banyak sekali
mikroorganisme pemecahan bahan-bahan organik serta mikroorganisme
dapat meningkatkan penyerapan unsur hara, karena mikroorganisme
dapat meningkatkan penyerapan karbohidrat dan beberapa unsur lainnya,
selain itu EM4 juga dapat membantu mempercepat proses pembuatan
pupuk organik dan dapat meningkatkan kualitas pupuk organik tersebut.
Penggunaan EM4 juga dapat memperbaiki struktur dan tekstrus
tanah menjadi lebih baik serta menyuplai unsur hara yang dibutuhkan
oleh tanaman, dengan demikian penggunaan EM4 dapat membuat
tanaman menjadi lebih subur, sehat, dan relatif tahan terhadap serangan
hama dan penyakit (Margatha dan Itang, 2008).
Dalam limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai terdapat
bahan-bahan organik seperti nitrogen (N) untuk pertumbuhan tunas,
batang dan daun. Akan tetapi bahan organik tersebut tidak dapat
langsung diserap oleh tanaman karena masih dalam bentuk senyawa yang
perlu dipecah menjadi bentuk ion-ion yang mudah diserap oleh tanaman.
Dengan adanya fermentasi, zat-zat tersebut dapat diserap dengan mudah
oleh tanaman.
Pembuatan kompos atau pupuk organik cair tidak terlepas dari
proses pengomposan yang diakibatkan oleh mikroba yang berperan
sebagai pengurai atau dekomposer berbagai limbah organik yang
dijadikan bahan pembuatan pupuk organik. Aktivitas mikroba memiliki
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peranan penting karena digunakan untuk mempercepat pembuatan pupuk
organik.
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. EM4 mengandung mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang terdiri dari
bakteri

asam

laktat

(Lactobacillus

sp),

bakteri

fotosintetik

(Rhodopseudomonas sp), Actinomycetes sp, Streptomicetes sp, dan ragi
(yeast) atau yang sering digunakan dalam pembuatan tahu.
Fungsi EM-4 sebagai berikut :
-

Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah.

-

Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik pada
tanah.

-

Mempercepat pengomposan sampah organik atau kotoran hewan.

-

Membersihkan air dari limbah dan meningkatkan kualitas air pada
perikanan.

-

Menyediakan

unsur

hara

yang

dibutuhkan

tanaman

dan

meningkatkan produksi tanaman serta menjaga kestabilan produksi
(Utomo, 2007 ).
Adapun fungsi mikroorganisme yang terdapat dalam EM4 dapat dilihat
pada tabel 2.5
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Tabel 2.5 Fungsi Mikroorganisme dalam EM-4
Nama
Bakteri fotosintesis

-

-

Bakteri asam laktat

-

Ragi

-

-

Actinomycetes

-

-

Jamur fermentasi

-

Fungsi
Membentuk zat-zat yang bermanfaat dari
sekresi akar tumbuhan , bahan organik dan
gas- gas berbahaya (misalnya hidrogen
sulfida) dengan menggunakan sinar
matahari dan panas bumi sebagai sumber
energi. Zat-zat bermanfaat itu antara lain
asam amino, asam nukleik, zat-zat
aktifator dan gula. Semua dapat memacu
percepatan pertumbuahan.
Meningkatkan
pertumbuhan
mikroorganisme lainnya.
Meningkatkan percepatan perombakan
bahan organik
Dapat
menghancurkan
bahan-bahan
organik.
Membentuk
zat antibakteri dan
bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman
dari asam-asam amino dan gula yang
dikeluarkan oleh bakteri fotosintesis
Meningkatkan jumlah sel aktif dan
perkembangan akar
Menghasilkan zat-zat antimikrobia dari
asam amino yang dihasilkan oleh bakteri
fotosintesis dan bahan organik
Menekan pertumbuhan jamur dan bakteri
Menguraikan bahan organik secara tepat
untuk menghasilkan alkohol,ester,dan zatzat antimikroba
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H. Metode Kjeldahl
Metode sederhana yang dapat digunakan untuk penetapan jumlah
kandungan nitrogen total dalam senyawa organik maupun senyawa
anorganik seperti asam amino dan protein. Sampel yang digunakan
didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalis dengan katalisator yang
sesuai akan menghasilkan amonium sulfat. Setelah pembebasan dengan
alkali kuat, amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke
dalam larutan penyerapan dan ditetapkan secara titrasi. Metode ini cocok
digunakan secara semimikro, sebab hanya memerlukan jumlah sampel
dan pereaksi yang sedikit dan waktu analisis yang pendek (Fatmawaty,
2011).
Prinsip analisis metode kjeldahl adalah mula-mula bahan didestruksi
dengan asam sulfut pekat menggunakan katalis butiran Zn. Amonia yang
terjadi ditampung dan dititrasi dengan bantuan indikator. Cara kjeldahl
pada umumnya dapat dibedakan atas dua cara yaitu cara makro dan
semimakro. Cara makro kjeldahl digunakan untuk contoh yang sukar
dihomogenkan dan besar contoh 1-3 g, sedangkan semimakro dirancang
untuk contoh ukuran kecil yaitu kurang dari 300 mg dari bahan yang
homogen. Cara analisis tersebut akan memperoleh hasil yang baik
dengan asumsi nitrogen dalam bentuk ikatan N-N dan N-O dalam sampel
tidak terdapat dalam jumlah besar. Analisis protein metode kjeldahl pada
dasarnya dapat di bagi menjadi tiga tahap yaitu proses destruksi, proses
destilasi, dan proses titrasi (Fatmawaty, 2011).
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1. Tahap destruksi
Pada tahap ini, sampel dipanaskan dengan asam sulfat pekat
sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsur. Elemen karbon, hidrogen
peroksida menjadi CO, CO2 dan H2O. Sedangkan nitrogen akan berubah
menjadi

(NH4)2SO4

dianjurkan

menggunakan

KSO4.

Dengan

penambahan katalisator tersebut titik didih asam sulfat akan dipertinggi
sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Selain katalisator yang
disebutkan tadi dapat juga diberikan selenium. Selenium dapat
mempercepat proses oksidasi karena zat tersebut selain menaikan titik
didih juga mudah mengadakan perubahan valensi tinggi ke valensi yang
lebih rendah atau sebaliknya.
R-CH-COOH +H2SO4 → CO2 + H2O + (NH4)2SO4 +SO2
│
NH2
2. Tahap Destilasi
Pada tahap destilasi ammonium sulfat dipecah menjadi amona
(NH3) dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Agar
selama dititrasi tidak terjadi superheating ataupun pemercikan cairan atau
timbulnya gelembung gas yang besar maka dapat ditambahkan logam
seng (Zn). Ammonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh
asam klorida atau asam borat 4 % dalam jumlah yang berlebihan. Agar
kontak antar asam dan ammonia lebih baik maka diusahakan ujung
tabung destilasi tercelup sedalam mungkin dalam asam. Untuk
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mengetahui asam dalam keadaan berlebih maka diberi indikator misalnya
metilen blue dan pp.
Reaksi yang terjadi pada tahap ini :
(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 +2NH4OH
2NH4OH → 2 NH3 + 2H2O
4 NH3 +2 H3BO3 → 2 (NH4)2BO3 +H2
3. Tahap Titrasi
Apabila penampung destilet digunakan asam klorida maka sisa asam
klorida yang bereaksi dengan ammonia dititrasi dengan NaOH standar
(0,1 N). Akhir titrasi ditandai dengan tepat perubahan warna larutan
menjadi merah muda dan tidak hilang hingga 30 detik bila menggunakan
indikator pp. Apabila penampungan destilasi digunakan asam borat maka
banyak asam borat yang bereaksi dengan ammonia dapat diketahui
dengan titrasi menggunakan asam klorida 0,1 N dengan indikator brom
cresol green dan metil merah. Akhir titrasi ditandai dengan perubahan
warna larutan dari biru menjadi merah muda. Setelah diperoleh % N,
selanjutnya dihitung kadar proteinnya dengan mengalikan suatu faktor.
Besarnya faktor perkalian N menjadi protein ini tergantung pada
presentase N yang menyusul protein dalam suatu bahan (Fatmawaty,
2011).
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I. Penelitian Yang Relevan
Makiyah (2013) melakukan penelitian dengan judul analisis kadar N,
P, dan K pada pupuk cair limbah tahu dengan penambahan tanaman
matahari meksiko (Thitonia diversivolia). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui kadar NPK pada pupuk cair limbah tahu,
waktu optimal untuk fermentasi limbah cair tahu, dan banyaknya
tanaman matahari meksiko yang ditambahkan agar diperoleh kadar NPK
tertinggi. Penelitian ini dilakukan di laboratarium kimia fakultas
matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Negri Semarang.
pemanfaatan limbah cair tahu menjadi Pupuk induk dibuat dengan di
fermentasi dengan bantuan mikroorganisme EM-4 dengan waktu
fermentasi 4, 8 dan 12 hari, kemudian masing-masing pupuk induk
dibagi menjadi 5 bagian. Dan diuji dengan Metode Kjeldahl yang
digunakan untuk analisis Nitrogen. Kadar N tertinggi sebesar 0,0732%
didapat dari sampel fermentasi 4 hari dengan komposisi dan pupuk induk
sebanyak 200 mL.
Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa waktu fermentasi memiliki
pengaruh pada banyaknya kadar nitrogen pada limbah tahu tersebut.
Kadar nitrogen pada limbah tahu mengalami penurunan ketika
difermentasi selama 4 hari dan sempat naik pada fermentasi 8 hari
kemudian turun lagi pada fermentasi 12 hari. Hal ini disebabkan karena
cadangan makanan bakteri telah habis bereaksi sehingga dapat dikatakan
bahwa bakteri telah mencapai fase stationer dan akan mengalami
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kematian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain
penelitian eksperimental laboratories.
Sementara itu Marlina (2016) juga melakukan penelitian yang
sejenis dengan judul Analisis N dan P pupuk organik cair kombinasi
daun lamtoro, limbah tahu, dan feses sapi. Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengetahui kadar nitrogen, dan fospor dalam pupuk organik cair
yang terbuat dar ekstrak daun lamtoro, limbah tahu, dan feses sapi.
Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL)
dengan dua faktor yaitu faktor 1: kombinasi ekstak daun lamtoro dan
limbah tahu 82 ml + 168 ml (K1), 125 ml + 125 ml (K2), 168 ml + 82 ml
(K3), dan faktor 2 : volume feses sapi 180 ml (I1), 360 ml (I2), 540 ml
(I3). Pada penelitian ini diperoleh hasil kandungan nitrogen (N) tertinggi
terdapat pada perlakuan K3I3 (ekstrak daun lamtoro 168 ml + limbah
tahu 82 ml + feses sapi 540 ml) yaitu 0,22%. Sedangkan hasil kandungan
fosfor tertinggi terdapat pada perlakuan K1I3 (ekstrak daun lamtoro 82
ml + limbah tahu 168 ml + feses sapi 540 ml) yaitu 0,20 %. Kesimpulan
yang diperoleh yaitu ada pengaruh pemberian ekstrak daun lamtoro,
limbah tahu, dan feses sapi terhadap unsur nitrogen dan fosfor.
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J. Kerangka Berpikir
Ampas tahu merupakan salah satu limbah padat hasil dari
pembuatan tahu yang memiliki kandunga protein, lemak, karbohidrat,
fosfor, kalium, besi, dan air. Ampas tahu tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai pupuk organik dan dapat mengatasi terjadinya pencemaran
karena kurangnya pengelolahan limbah tersebut. Selain limbah ampas
tahu limbah kulit ari kacang kedelai di industri pembuatan tahu dan
tempe sering kurang dimanfaatkan oleh pembuatnya sehingga limbah
tersebut sering dibuang dilingkungan dan dapat menyebabkan terjadinya
pencemaran lingkungan.
Salah satu cara pengelolahan limbah ampas tahu dan limbah kulit
ari kedelai adalah dengan cari limbah difermentasi dengan bantuan
mikroorganisme EM-4 selama 15 hari hal ini bertujuan agar unsur-unsur
organik yang terdapat pada limbah ampas tahu dan limbah kulit ari
kacang kedelai dapat terurai dengan sempurna, sehingga saat diuji kadar
nitrogen yang terkandung dalam pupuk juga baik dan sesuai dengan SNI.
Setelah difermentasi dilakukan pengadukan selama 3 kali hal ini
untuk membantu mikrobia melakukan proses fermentasi dengan baik.
Setelah itu sebelum pupuk digunakan pupuk terlebih dahulu diuji
kandungannya terutama kandungan nitrogen yang terdapat pada pupuk
dari limbah yang telah difermentasi, sehingga pupuk tersebut dapat
langsung diaplikasikan pada tanaman.
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K. Hipotesis
1. Kadar nitrogen pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit ari
kacang kedelai yang dihasilkan yaitu 3 – 6 % dari setiap perlakuan.
2. Pupuk cair limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai yang telah
difermentasi memiliki hasil sesuai dengan SNI yang ditetapkan oleh
Kementrian Pertanian.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan model
rancangan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode
penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap
yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian eksperimen
menggunakan suatu percobaan

yang dirancang secara khusus

guna

membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Desain penelitian yang digunakan yaitu Complete Randomizes Design
(CRD) atau rancangan acak lengkap (RAL) dengan satu faktorial. RAL
digunakan untuk percobaab yang mempunyai media atau tempat percobaan
yang seragam atai homogen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel.Variabel
yang digunakan adalah.
1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar Nitrogen pada pupuk
organik cair.
2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perbedaan komposisi limbah
ampas tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai dengan penambahan EM4
dengan 3 perlakuan yaitu perlakuan pertama sebanyak 225 gram ampas
tahu, 225 gram kulit ari kacang kedelai, dan 10 % EM4, sedangkan
perlakuan kedua sebanyak 300 gram ampas tahu, 150 gram kulit ari
kacang kedelai, dan 10 % EM4 kemudian perlakuan ketiga sebanyak 150
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gram ampas tahu, 300 gram kulit ari kacang kedelai dan 10 % EM4 dan
setiap perlakuan memiliki 3 ulangan, dan dalam penelitian ini digunakan
juga pembanding yaitu dengan menggunakan pupuk urea yang memiliki
kandungan

nitrogen

sesuai

dengan

SNI

nomor

70/permentan/SR.140/10/2011).
3. Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu penambahan bioaktivator EM4,
dan lamanya waktu fermentasi.

B. Batasan Penelitian
Batasan masalah dari penelitian ini adalah :
1. Subjek dalam penelitian ini adalah komposisi limbah ampas tahu dan kulit
ari kacang kedelai dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. Yaitu Perlakuan 1
225 gram ampas tahu, 225 gram kulit ari kacang kedelai, dan 10 % EM4,
sedangkan Perlakuan 2 300 gram ampas tahu, 150 gram kulit ari kacang
kedelai, dan 10 % EM4 kemudian Perlakuan 3 150 gram ampas tahu,300
gram kulit ari kacang kedelai dan 10 % EM4. Serta waktu fermentasi yang
digunakan hanya 15 hari.
2. Objek dalam penelitian adalah kandungan nitrogen total.

C. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Oktober dan November. Proses
pembuatan pupuk dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas
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Sanata Dharma dan uji kadar nitrogen dilakukan di Laboratorium Fitokimia
Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada.

D. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk cair ini yaitu timbangan
kue, baskom, toples, pengaduk, takaran air, nampan, sendok, thermometer,
labu kjeldhal, erlenmeyer, unit destilator, pH meter, hygrometer. Alat yang
digunakan dalam uji kandungan N yaitu pipet volume, labu kjeldhal, alat
destilasi, Erlenmeyer, buret 50 ml, labu ukur, corong gelas.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk yaitu ampas tahu,
kulit ari kacang kedelai, EM4, tetes tebu (molases) dan air. Bahan yang
digunakan dalam uji kandungan N adalah pupuk cair, selenium mixture
0,25 g, H2SO4 3 ml, akuades, batu didih, NaOH 40%, asam borat 1 %, dan
indikator Conway 3 tetes.

Bahan
Limbah ampas
tahu
Limbah kulit ari
kacang kedelai
EM-4
Tetes tebu
(molases)
Air
TOTAL

Tabel 3.1. Bahan Dasar Pupuk Organik Cair
Perlakuan (%)
P1
P2
P3
Pembanding
225
300
150
Urea 100 gram
gram
gram
gram
sesuai
(SNI nomor
225
150
300
70/permentan/SR.1
gram
gram
gram
40/10/2011).
10 ml
10 ml
10 ml
15 ml
15 ml
15 ml
525 ml
1000

525
ml
1000

525ml
1000
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E. Cara Kerja
Proses awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pembuatan
pupuk organik cair yang akan difermentasi selama 15 hari.
1. Tahap Persiapan
Bahan utama yang digunakan adalah limbah ampas tahu dan
limbah kulit ari kacang kedelai yang diambil dari pabrik pembuatan tahu
dan tempe di desa Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.
2. Tahap Pembuatan pupuk limbah
a. Limbah ampas tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai
Perlakuan 1
1. Disiapkan alat dan bahan yang akan di gunakan
2. Ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai ditimbang sebanyak 225

gram dan 225 gram berdasarkan rasio dari komposisi yang telah
ditentukan
3. Ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai dimasukkan kedalam

toples yang telah disediakan
4. Ditambahkan 10 ml EM-4, yang dihasilkan dari cairan yang

awalnya berbentuk padat yang diukur dengan timbangan digital
kisaran 500 gram, 15ml tetes tebu dan air sebanyak 525 ml dari
sisa komposisi limbah yang digunakan.
5. Diaduk hingga homogen dan tercampur rata kemudian wadah

ditutup rapat. Wadah diletakan pada suhu kamar untuk selanjutnya
dilakukan fermentasi selama 15 hari.
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6. Diaduk setiap 3 hari sekali, hal ini bertujuan agar proses fermentasi

berjalan dengan baik.
Perlakuan 2
1. Ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai ditimbang sebanyak 300
gram dan 150 gram
2. Ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai dimasukkan kedalam
toples yang telah disediakan
3. Ditambahkan 10 ml EM-4, 15 ml tetes tebu, dan air sebanyak 525
ml kedalam ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai.
4. Diaduk hingga homogen dan tercampur rata kemudian wadah
ditutup rapat. Wadah diletakan pada suhu kamar untuk selanjutnya
dilakukan fermentasi selama 15 hari.
5. Diaduk setiap 3 hari sekali, hal ini bertujuan agar proses fermentasi
berjalan dengan baik.
Perlakuan 3
1. Ditimbang ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai sebanyak gram
150 gram dan 300 gram
2. Ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai dimasukkan kedalam
toples yang telah disediakan
3. Ditambahkan 10 ml EM-4, 15 ml tetes tebu, dan air sebanyak 525
ml ke dalam ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

4. Diaduk hingga homogen dan tercampur rata kemudian wadah
ditutup rapat. Wadah diletakan pada suhu kamar untuk selanjutnya
dilakukan fermentasi selama 15 hari.
5. Diaduk setiap 3 hari sekali, hal ini bertujuan agar proses fermentasi
berjalan dengan baik.

3. Tahap Pembuatan larutan
a. Larutan NaOH 40 %
1. Ditimbang 40 g NaOH dan dilarutkan dengan aquades di dalam beker
gelas.
2. Larutan NaOH diaduk hingga larut kemudian dimasukkan ke dalam
labu ukur 100 ml dan ditambahkan dengan aquades sampai batas labu
ukur.
b. Larutan H2SO4 0,05 N
1. Larutan H2SO4 1 N dibuat dengan mengambil 27 ml larutan H2SO4
merck dengan menggunakan pipet.
2. Larutan H2SO4 merck dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang
telah diisi aquades 500 ml.
3. Larutan H2SO4 0,05 N dibuat

dengan mengambil 25 ml larutan

standar H2SO4 1 N dengan menggunakan pipet dan dimasukan ke
dalam labu ukur 500 ml dan diencerkan dengan aquades sampai batas
labu ukur.
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4. Tahap Pengujian
Penentuan Kadar N (%) menurut SNI nomor 70/Permentan/SR.140,10/2011
Penentuan N-Organik
1. Sampel yang akan digunakan diukur sebanyak 1 ml dan di masukan
kedalam labu Kjeldahl.
2. Sampel ditambahkan dengan 0,25 g Selenium Mixture dan 3 ml
H2SO4 kemudian diaduk hingga campuran merata dan didiamkan
selama 2 jam.
3. Larutan yang telah didiamkan selama 2 jam didestruksi sampai
sempurna dengan suhu bertahap dari 150 ˚C hingga suhu maksimum
350˚C dan diperoleh cairan berwarna jernih.
4. Larutan kemudian didinginkan dengan sedikit aquades agar larutan
tidak mengkristal.
5. Larutan dipindahkan ke dalam labu didih destilator volume 250 ml,
kemudian ditambahkan aquades, batu didih, dan 10 ml NaOH 40 %
hingga setengah volume labu didih.
6. Siapkan penampung destilat yaitu 10 ml asam borat 1 % di dalam
Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan dengan 3 tetes indikator
Conway hingga larutan sudah mencapai sekitar 75 ml.
7. Larutan ditirtasi dengan larutan H2SO4 0,05 N hingga larutan
berubah warna menjadi warna merah muda.
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5.Tahap Perhitungan

Larutan yang telah dititrasi selanjutnya dilakukan pehitungan
dengan rumus sebagai berikut :
N=

𝑁 𝑥 𝑉 𝑥 𝐵𝑀 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑥 100
𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 1 𝑚𝑙

Keterangan
N

: Indikator penentu nitrogen

V

: Indikator volume

BM nitrogen : Normalitas (14.007)

F. Metode Analisis Data
Data kadar nitrogen total yang telah diperoleh kemudian
dilanjutkan dengan pengujian statistik menggunakan Analisis of Variance
(ANOVA). ANOVA merupakan teknik analisis statistik yang dapat
memberikan jawaban atas ada tidaknya perbedaan skor pada masingmasing kelompok (Irianto, 2004). Nilai F critical untuk α = 0,01. Bila
nilai Fobs > Fcrit , maka significant
Data yang diperoleh berdasarkan hasil uji kandungan nitrogen yang
dilakukan di Laboratarium dari tiga perlakuan dan tiga ulangan dan diuji
dengan metode kjeldahl.
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Tabel 3.2. Data Uji Kandungan Nitrogen Pupuk Organik Cair
No.
ulangan
1
2
3
Rata-rata

P1

Perlakuan
P2
P3
Pembanding

Analisis statistik menggunakan uji anova dan dilakukan menggunakan
hitungan secara manual.

G. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di
Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII yakni pada materi Bioteknologi
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Analisis Data
Setelah melakukan penelitian dengan membuat pupuk organik dari
limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi dengan
menambahkan tetes tebu dan EM-4 selama 15 hari, kemudian menguji
kandungan nitrogen di Laboratorium Kimia Pusat Studi Pangan dan Gizi
maka disajikan hasil uji kandungan nitrogen pupuk organik cair ampas
tahu dan kulit ari kacang kedelai.
4.1 Kadar Nitrogen Total pada Pupuk Organik Cair Limbah Ampas
Tahu dan Kulit Ari Kacang Kedelai
No
Perlakuan
Ulangan
Kadar nitrogen % b/v
P1
P2
P3
Pembanding
1
0,0413
0,0300
0,0375
Urea100 gram
45- 46 %
2
0,0450
0,0300
0,0338
Sesuai permentan no 70
3
0,0338
0,0338
0,0338
Rata – rata
Keterangan

0.0400

0,0312

0,0350

P1 : komposisi 225 gram limbah ampas tahu dan 225 gram limbah kulit ari
kacang kedelai
P2 : komposisi 300 gram limbah ampas tahu dan 150 gram limbah kulit ari
kacang kedelai
P3 : komposisi 150 gram limbah ampas tahu dan 300 gram limbah kulit ari
kacang kedelai
Setiap perlakuan di fermentasi selama 15 hari dengan penambahan EM-4 dan
molase
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Berdasarkan Tabel 4.1 kadar nitrogen pada pupuk cair limbah ampas tahu
dan kulit ari kacang kedelai diketahui bahwa terdapat perbedaan persentase
kandungan nitrogen total pada masing-masing perlakukan. Data yang diperoleh
yaitu pada perlakuan 1 memiliki jumlah rata-rata nitrogen tertinggi sebesar 0,0400
% b/v, kemudian pada perlakuan 2 memiliki jumlah rata-rata nitrogen terendah
sebesar 0,0312 % b/v, dan pada perlakuan 3 memiliki jumlah rata-rata nitrogen
sebesar 0.0350 % b/v.
Untuk mengetahui keseragaman variasi data masing-masing perlakuan,
maka dilakukan uji normalitas dan homogenitas menggunakan lavene. Hasil dari
uji normalitas dan homogenitas dimana nilai signifikan > 0.01 dan ditarik
kesimpulan bahwa data penelitian ini normal dan homogen. Data yang homogen
artinya pada masing-masing perlakuan mempunyai keseragaman variasi data.
Demi mengetahui terdapat perbedaan nyata antara rata-rata kandungan nitrogen
pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai maka
dilakukan analisis variasi dengan Anova one factor within subject design seperti
pada tabel 4.2.

sumber
Faktor A
Subjek (S)
AxS
Total

Tabel 4.2 Analisis Anova Kadar Nitrogen
Df
SS
MS
Fcrit
2
0,0001
0,00005
0,67
2
0,0002
0,00005
16
0,0003
0,000075
8
0

F tabel
18.00

Dari pengujian statistik menggunakan Anova one factor within
subject design, diperoleh hasil F hitung (0,67) < F tabel (18,00) yang
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berarti tidak ada perbedaan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
kandungan nitrogen pada pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit
ari kacang kedelai pada setiap perlakuan tidak menunjukkan adanya
perbedaan nyata. Berdasarkan analisis ini bisa dikatakan bahwa perbedaan
konsentrasi limbah ampas tahu dan limbah kulit ari kacang kedelai yang di
fermentasi dengan penambahan EM-4

selama 15 hari tidak memiliki

pengaruh nyata terhadap kandungan nitrogen yang di hasilkan. Hasil uji
anova dapat dilihat pada lampiran 6.

B. Pembahasan
1. Pengaruh Perbedaan Komposisi Limbah Ampas Tahu Dan Kulit Ari
Kacang Kedelai Terhadap Kadar Nitrogen Pupuk Organik Cair
Dengan Penambahan EM4
Pada penelitian ini setiap sampel di uji untuk mengetahui
kandungan nitrogennya. Setiap sampel yang digunakan sebanyak 1 ml.
setelah diujikan setiap sampel memiliki kandungan nitrogen yang berbedabeda. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang memiliki rata-rata
kandungan nitrogen total yaitu pada perlakuan 1 dengan rata-rata sebesar
0.0400%b/v, sedangkan untuk perlakuan 2 yaitu 0,0312%b/v dan
perlakuan 3 rata-rata 0,0350%b/v kandungan nitrogennya dari ketiga
perlakuan tersebut yang memiliki kandungan nitrogen tertinggi pada
perlakuan 1.
Hal ini dapat dikarenakan perbedaan komposisi limbah ampas tahu
dan limbah kulit ari kacang kedelai yang digunakan sebagai bahan utama
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pembuatan pupuk organik. Masing – masing limbah memiliki kandungan
seperti karbohidrat, protein, lemak, fosfor, kalsium, besi, dan air pada
ampas tahu yang berbeda. Demikian pula kandungan protein kasar, lemak
kasar, serat kasar, dan energi pada kulit ari kacang kedelai juga berbeda
sehingga dapat mempengaruhi jumlah kandungan nitrogen total yang
dihasilkan. Menurut Kemas (2015) faktor yang mempengaruhi kandungan
nitrogen total adalah bahan organik, apabila bahan organiknya tinggi maka
kandungan nitrogen total yang dihasilkan juga tinggi, begitu pula
sebaliknya. Adapun faktor lain yang bisa mempengaruhi kandungan
nitrogen adalah saat melakukan uji laboratorium kurang cermat dalam
proses pengujian dan perhitungan.
Berdasarkan hasil analisis statistik dengan uji anova pada Tabel 4.2
diperoleh hasil F hitung (0,67) < F table (18,00) yang berarti perbedaan
yang ada tidak signifikan atau tidak ada perbedaan nyata pada 3 perlakuan
pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai
terhadap kadar nitrogen total. Hal ini bisa terjadi karena kulit ari kacang
kedelai yang telah difermentasi selama 15 hari tidak mengalami perubahan
fisik. Bentuk kulit ari kacang masih sama seperti hari pertama
difermentasi, karena kandungan yang terdapat pada kulit ari seperti
selulosa dan hemiselulosa yang susah untuk terurai oleh bakteri. Untuk
perbaikan seharusnya kulit ari terlebih dahulu dihancurkan atau dihaluskan
sehingga proses fermentasi dapat maksimal serta dapat mudah terurai oleh
mikroorganisme.
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Menurut Hanafiah (2004), bahwa dalam proses mineralisasi
senyawa nitrogen terjadi 3 tahap yaitu : aminasi dalam gas amoniak hasil
mineralisasi apabila tidak segera mengalami amonifikasi atau tidak dipakai
oleh mikroorganisme akan segera menguap ke udara, amonifikasi yaitu
sebagian besar amoniak akan berubah menjadi NH4+ akibat adanya proses
ikatan elektron yang kuat dengan ion-ion H+, nitrifikasi dimana nitrat
digunakan oleh organisme anaerobik untuk respirasinya sebagai pengganti
oksigen. Mikroorganisme selain merombak bahan orgaik menjadi lebih
sederhana, juga menggunakan bahan organik untuk aktivitas metabolisme
hidupnya.
Hasil uji kandungan nitrogen pada pupuk organik cair limbah
ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai jika dibandingkan dengan kontrol
pupuk anorganik yaitu Urea dengan kadar nitrogen sebesar 45%-46%
kandungan nitrogennya masih sangat jauh berbeda.
Demikian juga halnya jika dibandingkan dengan Peraturan Mentri
Pertanian Nomor 70 bahwa standar mutu kandungan nitrogen pada pupuk
organik cair adalah 3% - 6%. Dari hasil uji kandungan nitrogen pada
pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai ini
belum memenuhi standar pupuk organik cair yang ditentukan oleh Mentri
Pertanian No.70, karena kandungan nitrogen total dari setiap perlakuan
masih jauh dari standar (Permentan, 2011).
Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pupuk organik cair
limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai belum bisa dikatakan
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sebagai pupuk yang mampu memenuhi unsur makro seperti hara nitrogen
yang dibutuhkan oleh tanaman.
Pupuk organik cair berbahan dasar limbah ampas tahu dan kulit ari
kacang kedelai yang difermentasi dengan penambahan bioaktifator EM4,
dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alternatif yang dapat langsung
diaplikasikan karena memiliki unsur hara nitrogen yang sangat dibutuhkan
oleh tanaman. Untuk menghasilkan pupuk organik dengan campuran yang
baik dan kandungan nitrogen yang tinggi dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan komposisi limbah yang digunakan dan dosis penambahan
bioaktifator yang digunakan, serta waktu fermentasi fermentasi yang lebih
lama sekitar 1 bulan.
Menurut Fajarudin (2014) waktu fermentasi yang lebih lama dapat
menyebabkan serat kasar pada limbah semakin tinggi, karena proses
fermentasi sangat menentukan tinggi rendahnya kandungan hara pada
pupuk organik cair. Jumlah limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai
dari pabrik pembuatan tahu dan tempe sangat banyak sehingga dapat
dimanfaatkan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang
berlebih.
2. Perubahan Suhu dan Derajat Keasaman
A. pH
pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan
tingkat keasaman atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu larutan. Sifat
asam mempunyai pH dari 0 hingga 7 dan sifat basa memiliki pH dari 7
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hingga 14(Cahyono, 2007). Selain menguji kandungan nitrogen pada
pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai, selama
waktu fermentasi juga mengukur pH. pH digunakan untuk menyatakan
suatu tingkat keasaman atau kebasaan dari indikator yang diukur.
Menurut Peraturan Mentri Pertanian Nomor 70 Standar mutu pH
pupuk organik cair

yang ditentukan

yaitu antara 4 hingga 9. Pada

penelitian ini pengukuran pH dilakukan 2 kali yaitu pada hari ke 0 dan hari
ke 15. Pada hari 0, pH pada setiap perlakuan berkisar antara 4,9 hingga 5,
pada hari ke 15 atau terakhir fermentasi pH pada setiap perlakuan berkisar
antara 4,7 hingga 5. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pH pada pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit ari kacang
kedelai sudah memenuhi standar mutu sesuai dengan Peraturan Mentri
Pertanian Nomor 70 yang berlaku untuk semua jenis pupuk organik cair
(Permentan, 2011).

B. Suhu
Lingkungan yang baik dan buruk akan mempengararuhi proses
fermentasi. Salah satu parameter yang yang mempengaruhi proses
fermentasi adalah suhu. Suhu yang optimal dalam proses fermentasi dan
pembuatan pupuk yaitu 26˚-29˚. Sedangkan untuk suhu juga di ukur
bersamaan dengan mengukur pH yaitu pada hari ke 0 dan hari ke 15. Hasil
pengukuran Suhu pada setiap perlakuan juga tidak memiliki jauh
perbedaan suhunya berkisar antara 28˚-29˚ sehingga dapat disimpulkan
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bahwa suhu pada pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit ari
kacang kedelai standar atau normal.

C. Hambatan dan Keterbatasan dalam Penelitian
a. Selama melakukan penelitian, faktor pendukung kelancaran yaitu
saat melakukan uji kadar nitrogen yang dilaksanakan di Pusat Sudi
Pangan dan Gizi di UGM, menyediakan alat – alat dan bahan yang
lengkap serta saat proses pengujian diizinkan untuk mengikuti
proses secara langsung.
b. Adapun faktor penghambat yaitu toples penampung limbah yang
akan difermentasi tidak begitu besar sehingga dapat mempengaruhi
proses penguraian oleh bakteri.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Berbagai aspek dalam penelitian mengenai

pengaruh perbedaan

komposisi limbah terhadap kadar nitrogen pupuk organik cair limbah ampas tahu
dan kulit ari kacang kedelai dengan penambahan bioaktifator EM-4 dapat
digunakan sebagai bahan percobaan untuk pembelajaran di sekolah. Aspek-aspek
dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Atas
(SMA) Kelas XII Pada bab Bioteknologi mengenai fermentasi. Pemanfaatan
limbah yang akan diferementasi sebagai salah satu wujud nyata penerapan dalam
penelitian ini.
Aplikasi materi Bioteknologi dengan mempelajari tentang bioteknologi
konvensional mengenai fermentasi. Pembelajaran dirancang agar siswa dapat
melakukan percobaan berkaitan dengan pemanfaatan limbah ampas tahu dan kulit
ari kacang kedelai yang terdapat di sekitar lingkungan, kemudian melakukan
fermentasi untuk dijadikan pupuk organik cair yang kemudian dapat diaplikasikan
ke tanaman.
Pembelajaran dapat dilakukan dengan kegiatan proyek atau penelitian
yang dikerjakan oleh kelompok yang telah dirancang oleh guru bersama siswa.
Penelitian atau kegiatan proyek ini mengharapkan siswa mendapat pengetahuan
mengenai

pemanfaatan ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai yang

terfermentasi sebagai pupuk organik cair. Hasil akhir dari penelitian atau proyek
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ini, siswa menyusun laporan penelitian yang dapat dijadikan sebagai literatur
untuk siswa-siswi, guru-guru, dan masyarakat terkait pemanfaatan ampas tahu dan
kulit ari kacang kedelai yang difermentasi dengan mengumumkan hasil penelitian
di majalah dinding, sekolah maupun internet. Acuan kurikulum yang digunakan
dalam desain pembelajaran terkait penelitian yang di lakukan menggunakan
kurikulum 2013.
Berikut adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dapat
digunakan:
A. 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 menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual,
konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan ras 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
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
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4. Mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efektif dan kratif, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar
1.1 Mengagumi keteraturan

dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang

prinsip-prinsip Bioteknologi.
2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani
dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap
tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium
3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
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 RPP terlampir pada lampiran 1 dan 2.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa:
1. Kandungan nitrogen total dalam pupuk organik cair limbah ampas tahu
dan kulit ari kacang kedelai dengan penambahan bioaktifator EM4 hasil
fermentasi selama 15 hari yaitu 0.0400%b/v P1, 0.0312 %b/v P2, dan
0,0350%b/v P3.
2. Kandungan nitrogen pada pupuk organik cair limbah ampas tahu dan
kulit ari kacang kedelai masih jauh dari standar mutu pupuk organik
yang telah ditentukan oleh Mentri Pertanian Nomor 70 yaitu berkisar
antara 3-6%, akan tetapi memiliki peluang untuk dijadikan pupuk
organik yang ramah lingkungan, memperbaiki struktur tanah, dan
membantu kesuburan pada tanaman.
B. Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan kadar
nitrogen agar dapat mendapatkan kualitas mutu pupuk organik cair
yang maksimal.
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2. Perlu dilakukan analisis lanjut seperti kandungan fosfor (P) dan kalium
(K) dari pupuk organik cair limbah ampas tahu dan kulit ari kacang
kedelai.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjut untuk mengetahui potensi pupuk cair
untuk dapat diaplikasikan sebagai sumber hara bagi tanaman.
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Lampiran 1

SILABUS

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/semeter

: XII/Genap

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan meramalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan meramalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsife dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan ras
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 procedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kratif, serta mampu menggunakan merode sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi Dasar
1.1

2.1

Mengagumi
keteraturan dan
kompleksitas
ciptaan tuhan
tentang prinsipprinsip
Bioteknologi.

Materi Pembelajaran

Bioteknologi
 Pengertian
bioteknologi.
 Pengertian
Bioteknologi
Konvensional
dan modern.
 Produk
Bioteknologi
Konvensional
Berprilaku ilmiah
dan Modern
: teliti, jujur
 Peranan
terhadap data dan
Bioteknologi
fakta, disiplin,
dalam berbagai
tanggung jawab,
bidang (
dan peduli dalam
bidang pangan,
observasi, berani
bidang
dan santun dalam
peternakan,
mengajukan
bidang medis,
pertanyaan dan
bidang
argumentasi,pedul
pertanian dan
i lingkungan,
lingkungan )
gotong royong,
 Pembuatan
bekerjasama,
produk
cinta damai,
Bioteknologi
berpendapat
secara
secara kritis,
Konvensional
responsif dan
proaktif dalam
setiap tindakan

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Mengamati
 Guru menampilkan
gambar produkproduk
bioteknologi
seperti tape,
yoghurt, keju,
wine, kultur
jaringan, dan
cloning.
 Mengkaji refrensi
mengenai produkproduk
bioteknologi
Menanya
Siswa dituntun untuk
bertanya mengenai
 Apa bioteknologi
 Bagaimana
menghasilkan
produk
bioteknologi?

Tes Tertulis
 Soal uraian
Portofolio
 Kompetensi
membuat
laporan
penelitian
Observasi
 Sikap saat
proses
presentasi
 Keterampila
n saat
eksperimen/
praktikum

Mengumpulkan data
(Eksperimen/Eksplorasi)
 Mengkaji refrensi
tentang arti, prinsip

Alokasi
Waktu
6 jp

Sumber Belajar
1. Buku
paket
Biologi
kelas XII
2. Jurnal
penelitian
3. internet
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Kompetensi Dasar
dan dalam
melakukan
pengamatan dan
percobaan di
kelas/laboratorial
maupun di luar
kelas/
laboratorium.

3.10

4.10

Memahami
tentang prinsipprinsip
bioteknologi yang
menerapkan
bioproses dalam
menghasilkan
produk baru
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan

Merencanakan
dan melakukan
percobaan dalam
penerapan

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
dasar dan jenisjenis Bioteknologi
 Mengidentifikasi
dan
mengklarifikasikan
produk
Bioteknologi yang
beredar di
masyarakat
berdasarkan prinsip
dasar proses
bioteknologi
Mengasosiasikan
 Membuat
kesimpulan tentang
prinsip dasar
bioteknologi
Mengkomunikasikan
 Setiap kelompok
mempresentasikan
hasil diskusi
kelompok di depan
kelas

Mengamati
 guru menampilkan
gambar jenis-jenis
bahan yang dapat

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar
prinsip-prinsip
bioteknologi
konvensional
untuk
menghasilkan
produk dan
mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan.

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
dimanfaatkan
sebagai produk
bioteknologi.
Menanya
Siswa dituntun untuk
bertanya mengenai
 apakah ada jenisjenis bahan lain
yang bisa
dimanfaatkan
sebagai produk
bioteknologi
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 organik
limbah ampas tahu

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
dan kulit ari
kacang kedelai )
 Siswa melakukan
pengamatan hasil
percobaan
Mengasosiasikan
 Siswa mengolah
data hasil
penelitian
 Siswa membuat
kesimpulan dari
hasil penelitian.
Mengkomunikasikan
 Siswa membuat
laporan tertulis
hasil percobaan
yang telah
dilakukan.

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menegah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/semester

: XII/ Genap

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

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, kerja sama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.

KI.3

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

KI.4

:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar
1.1

Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
prinsip-prinsip Bioteknologi.

2.1

Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta,disiplin,
tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani
dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap
tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium.

3.10 Memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan
bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
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
1.1.1

Mensyukuri pengetahuan maupun pengalaman mengenai bioteknologi
konvensional yang diperoleh yang nantinya sebagai bekal untuk masa
depan.

2.1.1

menunjukan sikap-sikap ilmiah yakni sikap teliti, jujur, disiplin, dan
tanggung jawab dalam melakukan/mengerjakan eksperimen dalam
pembuatan pupuk organik di dalam laboratorium

3.10.1 Menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi konvensional
3.10.2 Menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi
modern
3.10.3 Menjelaskan peranan bioteknologi dari berbagai bidang (bidang pangan,
bidang pertanian, bidang kesehatan,perternakan, dan lingkunga)
4.10.1 Melakukan eksperimen/percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi
konvensional untuk menghasilkan produk bioteknologi konvensional.
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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
1.3.1.1

Melalui hasil kegiatan

pembuatan pupuk organik (bioteknologi

konvensional) siswa dapat menghargai ciptaan tuhan bahwa
bioteknologi menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia
2.1.1.1

Melalui kegiatan praktikum dan diskusi siswa mampu menunjukkan
sikap-sikap ilmiah yaitu sikap teliti,jujur, disiplin dan tanggung jawab.

3.10.1.1 Setelah 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 melakuakan presentasi siswa mampu melakukan percobaan
yang menghasilkan produk bioteknologi konvensional.
4.10.1.1 Setelah mngkaji literatur, siswa mampu menjelaskan macam-macam
produk yang dihasilkan oleh bioteknologi konvensional.
4.10.2.1 Setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu mempersentasikan
hasil yang didapat.
4.10.3.1 Setelah melakukan praktikum siswa mampu membuat laporan tertulis
tentang pembuatan pupuk organik dengan bahan-bahan limbah.

E. Materi pembelajaran
Materi pokok : Bioteknologi
Sub materi :
-

Pengertian Bioteknologi

-

Ilmu – ilmu yang digunakan dalam bioteknologi
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-

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
(waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Fase
Menyiapkan kondisi
belajar

Melakukan
apersepsi
menyampaikan
indikator dan
motivasi siswa

Kegiatan inti
(60 menit)

Mengamati

Menanya

Kegiatan guru dan siswa
1. Memulai pembelajaran dengan
mengucapkan salam dan doa
2. mengabsen siswa, serta mengontrol
kesiapan belajar siswa
3. Guru melakukan apersepsi dengan
menunjukan beberapa gambar produk –
produk bioteknologi dan mengajukan
pertanyaan terkait dengan gambar yang
ditampilkan tersebut.
- Gambar apakah ini ?
- Yang manakah produk
bioteknologi konvensional dan
modern ?
4. Guru menyampaikan materi yang akan
dipelajari beserta tujuan pembelajaran
yang akan disampaikan
5. Guru membagi siswa dalam kelompok
belajar sebanyak 4-5 siswa dalam satu
kelompok.
6. Guru membagikan LKS kepada
masing-masing kelompok. Dan
menjelaskan tentang LKS yang
dibagikan kepada siswa.
7. Siswa mengamati gambar produkproduk bioteknologi konvensional
8. Siswa secara berkelompok mengajukan
pertanyaan kepada guru jika ada hal
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Kegiatan
(waktu)

Fase

Kegiatan guru dan siswa
yang tidak dimengerti terkait dengan
gambar yang disajikan dalam proses
pembelajaran

Mengumpulkan
informasi/ mencoba

Mengasosiasikan

Mengkomunikasikan

Evaluasi

Penutup
(15 menit)

Menyimpulkan
Refleksi
Tindak lanjut

9. Siswa mengkaji informasi berkaitan
dengan prinsip - prinsip dasar
bioteknologi dan jenis - jenis
bioteknologi konvensional (Jurnal,
artikel, dan lain-lain)
10. Mengindentifikasi dan mengklasifikasi
kan produk Bioteknologi yang beredar
di masyarakat berdasarkan prinsip
dasar proses bioteknologi
11. Siswa mengolah informasi serta
Membuat kesimpulan tentang prinsp
dasar bioteknologi yang di dapat dan
mengisi LKS.
12. Setiap kelompok mempersentasikan
hasil diskusi kelompok didepan kelas
13. Guru dan siswa menanggapi kelompok
yang presentasi
14. Guru memberikan apresiasi kepada
siswa yang menjawab pertanyaan
dengan benar.
15. Siswa diberi beberapa pertanyaan
terkait dengan materi yang telah di
pelajari
16. Siswa dibimbing untuk menyimpulkan
materi yang telah dipelajari
17. Siswa diajak untuk merefleksikan hasil
belajar
18. Siswa di beri tugas untuk membaca
jurnal tentang pemanfaatan limbah
sebagai alternatif pupuk organik.
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Pertemuan II (2 x 45 menit)
Kegiatan
(waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Fase

Kegiatan guru dan siswa

Menyiapkan kondisi
belajar

1. Memulai pembelajaran dengan
mengucapkan salam dan berdoa.
2. Memeriksa kehadiran siswa, serta
mengontrol kesiapan belajar siswa
3. Guru melakukan apersepsi dengan
menunjukan gambar jenis-jenis bahan
yang dapat dijadikan produk bioteknologi.
Siswa diminta untuk mengemukakan
pendapatnya.
4. Guru menyampaikan materi yang akan
dipelajari beserta tujuan pembelajaran
yang akan disampaikan.
5. Guru membagi siswa dalam kelompok
belajar 4-5 siswa dalam 1 kelompok.
6. Siswa secara mencermati gambar jenisjenis bahan yang dapat dimanfaatkan
sebagai produk bioteknologi dan peranan
bioteknologi dalam berbagai kehidupan.
7. Guru membimbing siswa untuk
merumuskan pertanyaan dari gambar yang
ditayangkan.

Melakukan
apersepsi
menyampaikan
indikator dan
motivasi siswa

Kegiatan inti
(150 menit)

Mengamati

Menanya

Mengumpulkan
informasi/ mencoba

Mengasosiasikan
mengkomunikasikan

Evaluasi

8. Siswa diberikan tema besar untuk usulan
penelitian secara berkelompok dengan
topik pengaruh perbedaan komposisi
limbah terhadap kadar nitrogen pupuk
organik cair limbah ampas tahu dan kulit
ari kacang kedelai dengan penambahan
bioaktifator EM-4.
9. Siswa mendiskusikan rancangan dan
usulan penelitian di dalam kelompok
berdasarkan sumber yang didapat.
10. Siswa melakukan percobaan pembuatan
produk bioteknologi konvensional bidang
pertanian( pupuk organik limbah ampas
tahu dan kulit ari kacang kedelai)
11. Siswa menarik kesimpulan dari hasil
diskusi kelompok
12. Siswa mengkomunikasikan hasil diskusi
kelompok di depan kelas.
13. Guru dan siswa menanggapi kelompok
yang persentasi.
14. Siswa diberi soal posttest terkait dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

Kegiatan
(waktu)

Fase

Penutup
(15 menit)

Apresiasi

Refleksi
Tindak lanjut

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

Pertemuan III (2 x 45 menit)
Kegiatan
(waktu)
Pendahuluan
(10 menit)

Fase

Kegiatan guru dan siswa

Menyiapkan kondisi
belajar

1. Memulai pembelajaran dengan
mengucapkan salam dan berdoa.
2. Memeriksa kehadiran siswa, serta
mengontrol kesiapan belajar siswa
3. Guru mengajukan beberapa pertanyaan
pada siswa.
- Bagaimana dengan tugas yang ibu
berikan ? apakah ada kelompok yang
tidak membawa.
4. Guru menyebutkan satu persatu alat yang
digunakan dalam pembuatan pupuk
organik serta bahan yang dipakai.
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran
yang akan disampaikan

Melakukan
apersepsi
menyampaikan
indikator dan
motivasi siswa
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Kegiatan
(waktu)
Kegiatan inti
(70 menit)

Fase

Kegiatan guru dan siswa

Praktikum

Penutup
(15 menit)

Merangkum,

6. Guru membagikan LKS panduan
praktikum tentang “ pengaruh perbedaan
komposisi limbah terhadap kadar nitrogen
pupuk organik cair limbah ampas tahu dan
kulit ari kacang kedelai dengan
penambahan bioaktifator EM-4”
7. Guru menjelaskan prosedur kerja pada
siswa.
8. Siswa secara kelompok mengerjakan
eksperimen.
9. Masing-masing kelompok menyajikan
hasil praktikum dalam bentuk laporan
tertulis
10. Siswa merangkum materi – materi yang
telah di pelajari dari awal pertemuan
hingga hari ini.
11. Guru meminta siswa untuk merefleksikan
hasil praktikum yang telah dilakukan
12. Guru meminta siswa untuk mencari dan
mempelajari artikel tentang bioteknologi
modern.

Refleksi
Tindak lanjut

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 video produk-produk bioteknologi
2. Lembar Kerja Siswa (LKS)
3. Hasil Percobaan
4. Power point
b. Bahan percobaan tersetruktur
1. Ampas tahu
2. Kulit ari kacang kedelai
3. Tetes tebu
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4. EM-4
5. Air

3. Alat
a. LCD
b. Viewer
c. Laptop
d. Gelas ukur
e. Timbangan
f. Baskom
g. pH
h. pengaduk
i. Erlenmeyer
j. Hygrometer
k. toples

I. Penilaian
1. Tes
a. Tes tertulis
2. Non tes
a. Observasi
b. Presentasi
c. Proyek

J. Instument dan penilaian hasil belajar
Lembar Kerja Siswa, Rubik penilaian,, dan Panduan skoring terlampir
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Lampiran 3

Lembar Kerja Siswa I
A. Judul

: Bioteknologi Konvensional

B. Tujuan

: Menjelaskan pengertian dan prinsip bioteknologi

konvensional
C. Alat dan bahan

: Alat tulis, artiel atau jurnal

D. Cara kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan
2. Diskusikan dengan teman kelompok prinsip-prinsip bioteknologi .
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas
E. Pertanyaan Diskusi

a.) Kecap

b.) Keju

c.) Nata de coco

d.) Tapai

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?
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F. Hasil Diskusi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G. Kesimpulan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lembar Kerja Siswa

A. Judul

: Merancang dan melaksanakan percobaan mengenai

pengaruh perbedaan komposisi limbah terhadap kadar nitrogen pupuk organik
cair limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai dengan penambahan
bioaktifator EM-4
B. Tujuan

: Siswa dapat melakukan percobaan dengan teknik

fermentasi
C. Alat dan bahan

:limbah ampas tahu, limbah kulit ari kacang kedelai, toples

tertutup 3 buah, pengaduk, gelas beker, gelas ukur, molase (tetes tebu), EM-4,
air.
D. Cara kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan
2. Rancanglah sebuah eksperimen yang bertemakan pengaruh perbedaan
komposisi limbah terhadap kadar nitrogen pupuk organik cair limbah
ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai dengan penambahan bioaktifator
EM-4
3. Carilah informasi dari buku ajar/internet mengenai eksperimen tersebut
sebagai refrensi
4. Susunlah rumusan masalah,tujuan, hipotesis, cara kerja dan hasil
pengamatan seperti format yang sudah ditentukan
5. Lakukan percobaan dengan 3 perlakuan yaitu
P1 : komposisi 225 gram limbah ampas tahu dan 225 gram limbah kulit
ari kacang kedelai
P2 : komposisi 300 gram limbah ampas tahu dan 150 gram limbah kulit
ari kacang kedelai
P3 : komposisi 150 gram limbah ampas tahu dan 300 gram limbah kulit
ari kacang kedelai
6. Lakukanlah pengamatan selama 2 minggu
7. Lakukan lah uji kadar nitrogen di laboratorium dari masing-masing
perlakuan
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8. Analisislah data yang diperoleh melalui pertanyaan dibawah ini
a. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, manakah perlakuan
yang memiliki kadar nitrogen paling tinggi?
b. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi

rendahnya kadar

nitrogen pada percobaan yang telah dilakukan
9. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan yang
telah dilakuakan
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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Lampiran 4

Instrument Test Tertulis
a. Kisi-kisi soal postest
Indikator

Soal
C1

C2

3.1.1

Mengidentifikasi
bioteknologi
konvensional
3.1.2 Menganalisis prinsipprinsip bioteknologi
konvensional

C3

Jumlah
C4

C5

1

1

2

3

1

Keterangan:
C1 : Ingatan

C4

: Analisis

C2 : Pemahaman

C5

: Evaluasi

C3 : Penerapan
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 bakteri yang berperan dalam proses
pembuatan produk yang dihasilkan oleh bioteknologi konvensional (15)
2. Bagaimana mekanisme kerja mikrooganisme tersebut sehingga dapat
menghasilkan produk-produk seperti tape, tempe, oncom, dan yoghurt,
yang dihasilkan pada bioteknologi konvensional!(20)
3. Bioteknologi menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan
rekayasa untuk penangaan dan pengolahan bahan. Bagaimana cara
menerapkan prinsip tersebut ? (10)

Petunjuk Penskoran:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Jumlah Skor yang diperoleh
𝑥 100
45
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Pedoman penilaian posttest
No
1

-

No
2

1.

2.

3.

4.

Kunci jawaban
Saccaharomyces
cerevisiae
Rhizopus oryzae
Neurospora
sitophila
Lactobacillus
bulgaricus
Acetobacter ylinum

Poin 15
Siswa
menjawab
dengan benar
dan lengkap

Poin 10
Poin 0
Siswa hanya Siswa tidak
menjawab
memberikan
benar
dan jawab
kurang
lengkap

Kunci jawaban
Tape
Saccaharomyces
cerevisiae
dapat
mengubah amilum
menjadi gula dan
alcohol.
Tempe
Rhizopus
oryzae
dapat
mengubah
protein
kompleks
menjadi
protein
yang sederhana
Oncom
Neurospora
sitophila yaitu dapat
mengeluarkan
enzim yang aktif
menguraikan ampas.
Yoghurt
Lactobacillus
bulgaricus
yaitu
dapat
mengurai
susu menjadi lemak
berprotein dan asam

Poin 20
Setiap poin
memiliki skor
maksimal 10.
Siswa dapat
menjawab 5
prinsip
dengan benar

Poin 10
Poin 0
siswa hanya Siswa tidak
menjawab 3 memberikan
poin dengan jawaban
banar
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No
3

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

Poin 10
Siswa
menjawab
dengan benar
dan lengkap

Poin 5
Poin 0
Siswa hanya Siswa tidak
menjawab
memberikan
benar
dan jawab
kurang
lengkap
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Instrument penilaian sikap

No.

Nama Siswa

Aspek yang Dinilai
Jujur

Disiplin

teliti

Total
kerjasama

Petunjuk Penskoran:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Jumlah Skor yang diperoleh
𝑥4
Jumlah Skor Maksimal
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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 disekolah, 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 indikakor yang terlihat
Kerja sama

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

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

Instrumen Penilaian Presentasi
No.

Nama Siswa
Kerjasama
Kelompok

Kecakapan
Merespon
Pertanyaan

1
2
3
Dst
Diisi dengan rentan angka 1-5
1 = Sangat Kurang

4 = Baik

2 =Kurang

5 = Sangat Baik

3 = Cukup

Total
Skor

Aspek yang di nilai
Keberanian
Berpendapat
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Rubrik Penilaian Presentasi


Aspek kerjasama kelompok
Skor



Kriteria

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

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

Aspek kecakapan merespon pertanyaan
Skor

Kriteria

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, penyusunan kata-kata mudah
dimengerti dan sistematis dan meyakinkan pendapat dengan
suara yang lantang dan jelas.
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Instrumen Penilaian kinerja
No

Aspek

Kategori penilaian
1

1.
2.

Persiapan
Pelaksanaan

3

Kegiatan Akhir

a.
a.
b.
c.
a.

Alat dan Bahan
Pembuatan pupuk organik
Uji kandungan nitrogen
Pengambilan data kandungan nitrogen
Mengembalikan dan mebereskan alat
- alat yang digunakan
b. Pengumpulan laporan

Keterangan:
Sangat baik

=4

Baik

=3

Cukup

=2

Kurang

=1

Nilai akhir =

skor perolehan
x100
24

Skor
2
3

4
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Rubik penilaian kinerja
Aspek

1. Persiapan
a. Alat dan bahan

Skor
1

2

3

4

Alat dan bahan
yang digunakan
kurang lengakp
dan
tidak
mengetahui
semua kegunaan
alat

Alat dan bahan
yang digunakan
kurang lengkap
namun
masih
memahami
kegunaannya
kegunaan alatalat tertentu

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

Alat dan bahan
yang digunakan
lengkap
dan
tepat
serta
memahami
kegunaan semua
alat

2. Pelaksanaan
a. Pembuatan
pupuk

tidak membuat Membuat pupuk Membuat
Membuat
tapi tidak sesuai pupuk
sesuai pupuk
sesuai
pupuk
dengan prosedur
dengan prosedur dengan
prosedur
tapi yang tepat dan
kurang tepat
benar

b. Uji kandungan Tidak
melakukan
nitrogen
kandungan

Melakukan uji
uji kandungan tapi
tidak
memperhatikan
cara kerja

Melakukan uji
kandungan tapi
cara
kerja
kurang tepat

Melakukan uji
kandungan
dengan
cara
kerja yang tepat
dan benar

c. Pengambilan
Tidak melakuan
data kandungan pengambilan
data kandungan
nitrogen
nitrogen

Melakukan
pengambilan
tapi data tidak
lengkap

Melakukan
pengambilan
data
dan
lengkap namun
kurang sesuai

Melakukan
pengambilan
data
lengkap
dan sesuai

3. Kegiatan akhir
a. Mengembalikan
dan
membereskan
alat/bahan yang
digunakan

Tidak
mengembalikan
dan
membereskan
alat/bahan yang
digunakan

Alat/bahan
hanya
dibereskan dan
tidak
dikembalikan

Alat/bahan
sudah
dibereskan dan
dikembalikan
namun
beberapa alat
dan bahan saja

Alat/bahan
sudah
dibereskan dan
dikembalikan
dengan baik dan
benar

b. Pengumpulan
laporan

Tidak
mengumpulkan
laporan proyek

Mengumpulkan
laporan proyek
dua hari setelah
batas
pengumpulan

Mengmpulkan
Mengumpulkan
laporan proyek laporan proyek
satu hari setelah tepat waktu
batas
pengumpulan
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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) (15)
H. Pembahasan (25)
I. Kesimpulan (10)
J. Daftar Pustaka (sesuai dengan literature yang digunakan) (5)

Nilai akhir =

skor perolehan
x100
100
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Rubik Penilaian Laporan tertulis
No
1

Aspek yang dinilai
Acara praktikum

skor
1
2
3
4

2

Rumusan Masalah

5
1
2
3

4
5
3

Tujuan praktikum

1
2
3

4
5
4

4

Dasar teori

Hipotesis

1
5
10
15
1
2
3

4
5

Kriteria penilaian
Hanya mencantumkan 1 komponen dan tidak
lengkap
Hanya mencantumkan 1 komponen lengkap
Hanya mencantumkan 2 komponen lengkap
Salah satu komponen tidak tercantum dengan
lengkap
Menuliskan dengan lengkap, jelas, dan benar
Tidak merumuskan permasalahn
Rumasan maslah tidak sesuai dengan percobaan
yang dilakukan
Rumusan masalah masih terkait dengan topic
percobaan, namun penggunaan bahasa yang
digunakan kurang jelas
Rumusan masalah sesuai dengan topik percobaan
serta jelas namun kurang lengkap
Merumuskan permasalahan dengan
pertanyaan/peryataan yang tepat, lengkap, dan jelas
Tidak merumuskan tujuan praktikum
Tujuan praktikum tidak sesuai dengan percobaan
yang dilakukan
Tujuan praktikum masih terkait dengan topic
percobaan, namun penggunaan bahasa yang
digunakan kurang jelas
Tujuan praktikum sesuai dengan topik percobaan
serta jelas namun kurang lengkap
Merumuskan tujuan praktikum dengan pernyataan
yang tepat,jelas, dan benar
Tidak mencantumkan dasr teori
Mencantukan dasar teori namun kurang lengkap
dan belum sesuai
Dasar teori lengkap namun sebagian belum sesuai
Dasar teori sudah lengkap dan sesaui.
Tidak merumuskan hipotesis
Hipotesis yang dirumuskan tidak sesuai dengan
topic percobaan yang dilakukan
Hipotesis yang dirumuskan masih terkait dengan
topik percobaan, namun penggunaan bahasa yang
digunakan kurang jelas
Hipotesis sesuai dengan topik percobaan serta jelas
namun kurang lengkap
Merumuskan hipotesis dengan tepat, lengkap, dan
jelas sesuai dengan percobaan yang dilakukan
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5

Alat, Bahan, dan Cara
Kerja

1
3
5
8

6

Hasil pengamatan

10
1
5
10
15

7

Pembahasan

1
5
10
15
20

25

8

Kesimpulan

1
3
8

10
9

Daftar Pustaka

1

2

3
4
5

Hanya mencantumkan 1 komponen dan tidak
lengkap
Hanya mencantumkan 1 komponen yang lengkap
Hanya mencantumkan 2 komponen yang lengkap
Salah satu komponen tidak tercantum dengan
lengakp
Menuliskan dengan lengkap, jelas, dan benar
Tidak mencantumkan hasil pengamatan
Data yang diperoleh kurang lengkap
Data yang di peroleh sudah lengkap nanum kurang
benar dan jelas
Data hasil pengamatan sudah lengkap serta jelas
dan benar
Tidak mencantumkan pembahasan
Poin-poin pembahasan yang dibahas tidak jelas
Poin-poin pembahasan sudah lengakap namun
tidak didukung dengan teori
Pembahasan sudah didukung dengan teori , namun
poin-poin pembahasan yang bahas kurang lengkap
Pembahsan sudah didukung dengan teori serta
mencakup poin-poin pembahasan, namun ada yang
kurang lengkap
Pembahasan sudah dengan poin-poin pembahasan
secara lengkap dan jelas serta didukung dengan
teori.
Tidak mencantumkan kesimpulan
Kesimpulan yang ditulis tidak sesuai dengan tujuan
Kesimpulan sudah sesuai dengan tujuan namun
masih mencantumkan bagian yang seharusnya di
tulis di pembahasan
Kesimpulan yang ditulis sudah sesuai dengan tujuan
dan jelas
Daftar pustaka banyak berasal dari sumber yang
kurang terpercaya serta tidak sesuai dengan sumber
yang dicantum kan di pembahasan
Daftar pustaka banyak berasal dari sumber yang
kurang terpercaya, kurang lengkap serta kurang
tepat
Daftar pustaka banyak berasal dari sumber yang
kurang terpercaya
Daftar pustaka berasal dari sumber terpercaya
namun penulisannya kurang lengkap
Daftar pustaka dari sumber yang terpercaya serta
lengkap dan sesuai dengan yang ditulis di
pembahasan
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Lampiran 6

Perhitungan Statistik Uji Anova

Perlakuan/ulangan P1
1
2
3
∑T
X Rata-rata

P2

P3

Total

P3
0.0375
0.0338
0.0338
0.1051
0.0350

Total
0.1088
0.1088
0.1014
0.319

Keterangan :
Xij

= skor asli dari ulangan

TA

= skor total untuk perlakuan

TS

= skor total untuk ulangan

G

= total skor keseluruhan

ns

= banyaknya ulangan

a

= banyaknya variable dependen yang diukur

N

= banyaknya skor keseluruhan

Perlakuan/ulangan
1
2
3
∑T
X Rata-rata

P1
0.0413
0.0450
0,0338
0.1201
0.0400

P2
0.0300
0.0300
0.0338
0.0938
0.0312
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[1]

= ∑X2ij = 0.0017+ 0.0009+ 0.0014+ 0.0020+ 0.0009+ 0.0011+ 0.0011 +0.0011 + 0.0011
= 0.0114

[2]

= ∑TAi2 / ns = (0.12012) + (0.09382) + (0.10512) / 3
= 0.0341 / 3
= 0.0113

[3]

= ∑TSi2 / a = (0.10882) + (0.10882) + (0.10142) / 3
= 0.0338 / 3
= 0.0112

[4]

= G2 / N = (0.3192) / 9

SSA

= [2] - [4] =0.0113 - 0.0114 = 0.0001

= 0.0114

SSAXS = [1] - [2] - [3] + [4] = (0.0114) - (0.0113) - (0.0112) + (0.0114)
= 0.0003
dfA

=(a-1)=3-1=2

dfAXS = ( a - 1 ) (ns - 1 ) = ( 3 - 1 ) ( 3 - 1 ) = 4
MSA

= SSA / dfA = 0.0001 / 2 = 0.00005

MSAXS = SSAXS / dfAXS = 0.0003 / 4 = 0.000075
Fobs

= 0.00005 / 0.000075 = 0.67

Fcrit (dari tabel ) = (18.00)
Karena Fobs(0.67) > Fcrit (18.00), maka tidak signifikan atau hasil rata-rata tidak berbeda secara
signifikan.
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Lampiran 7
Hasil Pengukuran pH dan Suhu
Perlakuan

Rata-rata pH dan suhu pada hari ke 0 dan hari ke 15
Hasil penelitian
pH

Suhu

Hari ke 0

Hari ke 15

Hari ke 0

Hari ke 15

P1

4.7

5.0

28˚

29˚

P2

4.3

4.7

28˚

29˚

P3

4.7

4.7

28˚

29˚
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Lampiran 8

Dokumentasi Penelitian

ALAT DAN BAHAN

ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai

EM-4 dan molase (tetes tebu)

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk
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PROSES PEMBUATAN PUPUK ORGANIK LIMBAH AMPAS TAHU DAN KULIT ARI
KACANG KEDELAI

Penimbangan bahan-bahan

pencampuran bahan-bahan

Menakar air dan EM-4 sebanyak 525 ml dan 10 ml pencampuran EM-4 dan air
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Kemudian menambahkan molase sebanyak 15 ml
toples

Pengukuran pH pada awal pembuatan pupuk

semua bahan di campur di dalam

pengukuran Suhu pada pupuk

Proses fermentasi limbah ampas tahu dan kulit ari kacang kedelai untu
dijadikan pupuk organik dengan bantuan EM-4 selama 15 hari. Dan dilakukan
RAL
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Pengukuran pH pada hari ke 15

Pengukuran sampel pupuk organik

sampel setiap perlakua

PROSES PENGUJIAN KANDUNGAN NITROGEN PADA PUPUK ORGANIK CAIR
LIMBAH AMPAS TAHU DAN KULIT ARI KACANG KEDELAI
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pengambil sampel sebanyak 1 ml

Tahap destilasi

Tahap titrasi

proses destruksi

hasil destilasi warna biru menunjukkan adanya nitrogen

hasil titrasi

