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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki iklim tropis. Daerah tropis 

dibagi dalam dua kelompok iklim utama yaitu tropis basah dan tropis 

kering yang masing-masing sangatlah berbeda. Indonesia termasuk dalam 

daerah tropika basah atau daerah hangat lembab yang ditandai oleh 

kelembaban udara yang relatif tinggi (pada umumnya di atas 90%), curah 

hujan yang tinggi, serta temperatur rata-rata tahunan di atas 18
0
C (biasanya 

sekitar 23
0
C dan dapat mencapai 38

0
C dalam musim kemarau). Sehingga 

menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara dengan iklim yang baik 

untuk bidang pertanian (Triplea, 2014: 2). 

 

Salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan mudah di daerah dengan 

iklim tropis ini adalah tanaman pisang. Tanaman ini dapat mudah kita 

jumpai dimana saja dan perawatan untuk tanaman ini tidaklah sulit. Selain 

itu tanaman ini sangat banyak manfaat, sehingga banyak orang yang 

membudidayakan tanaman pisang (Triplea, 2014: 4). 

 

Telah kita ketahui bahwa tanaman pisang sangatlah banyak manfaatnya. 

Buah pisang memiliki beberapa kandungan seperti vitamin, mineral serta 

nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Selain buah pisang yang 
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dapat dikonsumsi, kita juga pasti sudah mengetahui jantung pisang, yang 

biasanya dijadikan masakan, bahkan disalah satu daerah di Indonesia 

batang pisang dapat diolah menjadi makanan.Tak lupa juga daun pisang 

sering dijadikan pengemas makanan tradisional (Sitkes, 2014: 16-17). 

 

Banyaknya tanaman pisang di Indonesia menjadi peluang usaha tersendiri 

bagi beberapa masyarakat di Indonesia. Banyak industri rumahan di 

Indonesia yang memanfaatkan buah pisang sebagai bahan dasar 

olahannya. Salah satu daerah di Indonesia yang sebagian besar 

masyarakatnya memanfaatkan buah pisang sebagai bahan pokok industri 

adalah didesa Karang Anyar, kecamatan Gedong Tataan, kabupaten 

pesawaran, Lampung. Banyaknya warga desa Karang Anyar yang 

memiliki usaha industri rumahan dengan bahan dasar pisang 

mengakibatkan banyaknya limbah kulit buah pisang kepok didaerah 

tersebut. Jika dibiarkan limbah kulit buah pisang kepok itu akan 

menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga akan mengganggu aktivitas 

dari warga setempat. Selain itu apabila limbah kulit buah pisang kepok itu 

berlarut-larut dibiarkan akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat 

setempat. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di daerah Karang Anyar limbah 

kulit buah pisang kepok tersebut dibiarkan saja oleh warga setempat 

menumpuk ditempat-tempat pembuangan sampah didekat rumahnya, 

banyaknya kulit pisang yang hampir busuk mengakibatkan banyaknya 

lalat yang didaerah tersebut. Hal ini akan bertambah parah apabila musim 
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hujan terjadi, limbah kulit pisang ini akan menyatu dengan air hujan 

sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Tentu saja hal ini kurang 

baik bagi kesehatan warga setempat. 

 

Selama ini limbah kulit buah pisang masih sangat kurang dimanfaatkan. 

Hanya sebagian limbah kulit buah pisang saja yang dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak. Limbah kulit pisang ini memiliki banyak kandungan seperti, 

kalsium, protein dan fospor, selain itu juga mengandung unsur mikro Ca, 

Mg, Na, Zn, sehingga limbah kulit pisang ini berpotensi besar sebagai 

pupuk organik cair bagi tanaman (Heri, 2011: 19).  

 

Pada umumnya pembuatan pupuk organik cair dari limbah kulit buah 

pisang dilakukan dengan menghancurkan atau memblender kulit pisang 

sebanyak 6 kg kemudian ditambahkan gula sebanyak 3 kg serta air bersih 

sebanyak 1 liter, setelah itu diinkubasi selama kurang lebih 5-7 hari di 

dalam ember yang tertutup rapat (Mufida, 2013: 27). 

 

Menurut Taufik (2014: 69-77), unsur-unsur makro dan mikro yang 

terkandung dalam limbah kulit pisang sebagai berikut: a) unsur makro, 

meliputi: fosfor atau phosphor (P), kalium (K). Unsur fosfor  (P) 

merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, 

dan DNA sedangkan unsur kalium berperan sebagai pengatur proses 

fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi 

karbohidrat, membuka menutupnya stomata atau mengatur distribusi air 

dalam jaringan dan sel. b) unsur mikro, meliputi: Calsium (Ca), 

Magnesium (Mg), Natrium (Na) dan Seng atau Zinc (Zn). 
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Penelitian mengenai pemanfaatan kulit buah pisang kepok sebagai pupuk 

organik atau kompos masih sedikit. Penelitian sebelumnya hanya 

mencakup proses pembuatan kompos dan penggunaan mikroorganisme 

dekomposer yang sesuai untuk kulit pisang. Sedangkan penelitian 

mengenai penerapannya ke tanaman masih belum jelas. Berdasarkan hasil 

analisis pada pupuk organik padat dan cair dari kulit buah pisang kepok 

yang dilakukan oleh penulis di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas 

Pertanian Universitas Sumatera Utara, maka dapat diketahui bahwa 

kandungan unsur hara yang terdapat di pupuk padat kulit buah pisang 

kepok yaitu, C-organik 6,19%; N-total 1,34%; P2O5 0,05%; K2O 1,478%; 

C/N 4,62% dan pH 4,8 sedangkan pupuk cair kulit pisang kepok yaitu, C-

organik 0,55%, N-total 0,18%; P2O5 0,043%; K2O 1,137%; C/N 3,06% 

dan pH 4,5 (Manurung, 2011: 2). 

 

Pada penelitian sebelumnya aplikasi pupuk organik cair dari limbah kulit 

buah pisang kepok dilakukan pada tanaman sawi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan respon pertumbuhan dan produksi sawi 

akibat pemberian pupuk organik padat dan cair dari limbah kulit buah 

pisang kepok serta interaksi kedua faktor tersebut. Adapun konsentrasi 

pupuk organik cair yang dipakai adalah 0, 25, 45 dan 65ml/tanaman/ 

aplikasi. Hasil yang menunjukkan bahwa pupuk organik padat maupun 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok berpengaruh 

terhadap tinggi tanaman, luas daun serta bobot kering tanaman. Penelitian 

yang dilaksanakan di rumah kasa, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera 
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Utara menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan dua faktor 

perlakuan dan tiga ulangan (Juwita, 2014: 11). 

 

Pemanfaatan limbah kulit buah pisang kepok menjadi pupuk organik cair 

ini sangat bermanfaat bagi para petani. Pemberian pupuk organik cair ini 

akan memberikan dampak positif bagi tanamannya. Tanaman yang 

diberikan pupuk organik akan lebih aman dikonsumsi dari pada yang 

diberikan pupuk kimia. Penggunaan pupuk organik cair ini akan lebih baik 

apabila digunakan pada tanaman holtikultura, misalnya pada tanaman 

sayuran. Salah satu tanaman holtikultura yang baik menggunakan pupuk 

organik cair ini adalah tanaman sawi caisim (Brassica juncea L.)(Sutanto, 

2002: 22). 

 

Sawi caisim (Brassica juncea L.) merupakan salah satu jenis sayuran yang 

cukup digemari oleh masyarakat. Selain itu, sawi sebagai bahan makanan 

sayuran mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap sehingga apabila 

dikonsumsi sangat baik untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Zat gizi 

yang terkandung dalam sawi antara lain protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, 

Fe, Vitamin A, B dan C yang penting bagi kesehatan. Sawi dipercaya 

dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk, 

penyembuh sakit kepala dan juga dapat membersihkan darah (Sunarjono, 

2007: 28). 

 

Tanaman sawi memerlukan asupan-asupan unsur hara dalam 

pertumbuhannya. Unsur hara yang diperlukan dalam pertumbuhannya 

adalah Ca, Mg, Na, S dan unsur-unsur mikro Cu yang dibutuhkan oleh 
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tanaman, dimana Ca, Mg, K dan S merupakan unsur hara makro sekunder 

karena dibutuhkan dalam jumlah banyak, unsur Na adalah unsur hara 

untuk beberapa jenis tanaman, dan unsur Cu adalah unsur hara mikro 

(Winarso, 2005: 36). 

 

Asupan unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman sawi 

telah kita ketahui pada uraian diatas. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman 

sawi beberapa terdapat pada kandungan limbah kulit buah pisang, 

diantaranya unsur Ca, Mg, Na dan K. Dengan demikian pemberian pupuk 

organik dari limbah kulit buah pisang akan mempengaruhi pertumbuhan 

dari tanaman sawi. Maka pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit 

buah pisang terhadap tanaman sawi (Brassica juncea L.) akan berpengaruh 

baik bagi pertumbuhannya karena mengandung unsur-unsur yang 

diperlukan bagi tanaman sawi (Brassica juncea L.). 

 

Observasi yang telah dilakukan di daerah Karang Anyar, Gedong Tataan, 

Pesawaran bahwa banyaknya limbah kulit buah pisang yang tidak 

dimanfaatkan dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat 

merugikan warga setempat maka peneliti melakukan penelitian dengan 

memanfaatkan limbah kulit buah pisang sebagai pupuk organik. Dimana 

telah kita ketahui bahwa pupuk yang dijual dipasaran cukup mahal 

sehingga tidak semua petani sayuran dapat membeli pupuk tersebut. 

Budidaya sawi menggunakan pupuk organik diharapkan dapat 

memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimiawi tanah, pupuk organik juga 

dapat meningkatkan cita rasa sawi menjadi lebih renyah, serta mampu 
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menjaga kesehatan manusia yang memakannya. Budidaya tanaman sawi 

secara organik juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk 

dikomersilkan dipasaran oleh petani dibandingkan dengan sawi yang 

dibudidayakan secara non organik. 

Selain itu penelitian ini juga berhubungan dengan KD 3.2 Merancang 

penelitian uji pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan pada tanaman 

serta pada KD 4.2 Melaksanakan penelitian faktor luar terhadap 

pertumbuhan tanaman dan mempresentasikan hasilnya sebagai laporan 

dalam mata pelajaran Biologi SMA di kelas XII materi tentang 

pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi  ini telah 

diajarkan namun hanya saja pelajaran yang diberikan hanya sebatas teori 

bukan kegiatan praktikum. Pada  kurikulum 2013 menghendaki 

pembelajaran yang dilakukan tidak hanya terbatas pada teori saja namun 

psikomotorik juga harus diterapkan seperti melaksanakan praktikum, 

percobaan ataupun penelitian. 

Hasil observasi yang dilakukan pada SMA Negeri 2 Gedong Tataan, 

pembelajaran pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan hanya berbatas 

pada teori saja sehingga siswa tidak terlalu menguasai materi ini. Hanya 

beberapa siswa saja yang dapat menguasai materi Pertumbuhan dan 

Perkembangan, sebagian siswa lainnya belum menguasai hal ini 

dikarenakan siswa hanya mendengarkan penyampaian materi dari guru 

tetapi tidak melakukan percobaan atau penelitian yang dapat membantu 

siswa dalam memahami materi ini. Siswa-siswi mendapakan LKS yang 
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diberikan oleh guru namun pada LKS tersebut tidak disertakan praktikum 

atau penelitian, sehingga siswa tidak dapat mengerjakan LKS dengan 

jawaban yang tepat.  

Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada materi Pertumbuhan dan 

Perkembangan sebaiknya disertai dengan praktikum atau penelitian agar 

siswa lebih dapat memahami materi tersebut. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang nantinya akan dibuat dapat menjadi sumber belajar bagi siswa siswi 

agar lebih dapat memahami materi Pertumbuhan dan Perkembangan.  

Dari uraian permasalahan di atas maka peneliti mengajukan judul 

“Pengaruh Penggunaan Pupuk Organik Cair Dari Limbah Kulit Buah 

Pisang Kepok Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi (Brassica juncea L.). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah 

kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman sawi 

(Brassica juncea L.). 

2. Apakah hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pembuatan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan pada 

siswa SMA kelas XII semester 1. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka didapatkan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik kulit buah pisang 

kepok terhadap pertumbuhan tanaman sawi (Brassica juncea L.). 

2. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) pada materi Pertumbuhan dan 

Perkembangan pada siswa SMA kelas XII semester 1, berdasarkan 

hasil penelitian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan baru kepada 

masyarakat tentang penggunaan limbah kulit buah pisang kepok 

menjadi pupuk organik cair yang dapat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman sawi sehingga dapat mengurangi penggunaan 

pupuk kimia bagi tanamannya. 

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan siswa sebagai sumber 

belajar yaitu berupa LKS pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan dalam pembelajaran Biologi SMA kelas XII semester 

1. 

3. Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan kepada mahasiswa 

sebagai calon pendidik mengenai manfaat limbah kulit buah pisang 

kepok sebagai pupuk organik cair yang dapat membantu pertumbuhan 
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tanaman sawi  dan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

pembuatan LKS dari hasil penelitian. 

4. Bagi guru, LKS ini dapat dijadikan bahan ajar oleh guru sebagai 

fasilitator dalam kegiatan pembelajaran pada materi Pertumbuhan dan 

Perkembangan tanaman bagi siswa-siswi.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 

1. Pupuk organik cair merupakan bahan pembenah tanah yang paling 

baik dan alami daripada bahan pembenah buatan/sintesis. Pada 

umunya pupuk organik mengandung hara makro N, P, K rendah, 

tetapi mengandung hara mikro dalam jumlah cukup yang sangat 

diperlukan pertumbuhan tanaman. Sebagai bahan pembenah tanah, 

pupuk organik mencegah terjadinya erosi, penggerakan permukaan 

tanah (crusting) dan retakan tanah, mempertahannkan kelengasan 

tanah serta memperbaiki pengatusan dakhil (Internal drainage). 

2. Limbah kulit buah pisang merupakan salah satu bagian dari tanaman 

pisang yang selama ini keberadaannya terabaikan. Kulit buah pisang 

ini merupakan bahan buangan (limbah buah pisang yang masak) yang 

cukup banyak jumlahnya yaitu kira-kira 1/3 dari buah pisang yang 

belum dikupas. Secara umum kulit buah pisang banyak mengandung 

karbohidrat, air, Vitamin C, kalium, lutein, anti-oksidan, kalsium, 

Vitamin B, lemak, protein, berbagai vitamin B kompleks dan minyak 

nabati. 
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3. Pertumbuhan tanaman sawi, pertumbuhan (Growth) dapat diartikan 

sebagai perubahan secara kuantitatif selama siklus hidup tanaman 

yang bersifat tak terbalikkan (Irreversible). Bertambah besar ataupun 

bertambah berat tanaman atau bagian tanaman akibat adanya 

penambahan unsur-unsur struktural yang baru. Peningkatan ukuran 

tanaman yang tidak akan kembali sebagai akibat pembelahan dan 

pembesaran sel. Misalnya, dalam ukuran sel dan jaringan. 

4. Lembar Kerja Siswa (LKS), merupakan salah satu sumber belajar 

yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran. LKS yang disusun dapat dirancang dan 

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan 

pembelajaran yang akan dihadapi. LKS juga merupakan media 

pembelajaran, karena dapat digunakan secara bersama dengan 

sumber belajar atau media pembelajaran yang lain. 

 

F. Kerangka Pikir 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki iklim tropis. Daerah tropis 

dibagi dalam dua kelompok iklim utama yaitu tropis basah dan tropis 

kering yang masing-masing sangatlah berbeda. Indonesia termasuk dalam 

daerah tropika basah atau daerah hangat lembab yang ditandai oleh 

kelembaban udara yang relatif tinggi (pada umumnya di atas 90%), curah 

hujan yang tinggi, serta temperatur rata-rata tahunan di atas 18
0
C (biasanya 

sekitar 23
0
C dan dapat mencapai 38

0
C dalam musim kemarau). Perbedaan 

antar musim hampir tidak ada, kecuali periode sedikit hujan dan banyak 
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hujan yang disertai angin keras. Sehingga menjadikan Negara Indonesia 

sebagai Negara dengan iklim yang baik  untuk bidang  pertanian.  

Tanaman yang dapat tumbuh dengan mudah di daerah dengan iklim tropis 

ini adalah tanaman pisang. Tanaman ini dapat mudah kita jumpai dimana 

saja dan perawatan untuk tanaman ini tidaklah sulit. Selain itu tanaman ini 

sangat banyak manfaat, sehingga banyak orang yang membudidayakan 

tanaman pisang. 

Pada penelitian ini menggunakan limbah dari kulit buah pisang kepok 

sebagai pupuk organik cair. Dimana telah kita ketahui bahwa kulit buah 

pisang memiliki beberapa kandungan seperti protein, fospor, magnesium 

dan kalsium yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk cair dari 

limbah kulit buah pisang kepok ini sangat baik digunakan dalam 

pertumbuhan tanaman, khususnya tataman sayur-sayuran. Sayuran yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah tanaman sawi caisim (Brassica 

juncea L.). Sawi caisim digunakan dalam penelitian karena memiliki 

beberapa manfaat yang baik bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya. 

Zat gizi yang terkandung dalam sawi antara lain protein, lemak, 

karbohidrat, Ca, P, Fe, Vitamin A, B dan C yang penting bagi kesehatan. 

Sawi dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada 

penderita batuk, penyembuh sakit kepala dan juga dapat membersihkan 

darah. 

 

Pada penelitian ini kita akan melihat apakah ada pengaruh  pemberian 

pupuk cair organik dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap 
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pertumbuhan tanaman sawi. Pertumbuhan dari tanaman sawi ini dapat 

berupa pertambahan tinggi tanaman, pertambahan jumlah daun dan luas 

permukaan daun. Pemberian pupuk ini harus dengan dosis yang tepat agar. 

Tanaman sawi yang diberi pupuk cair dari kulit pisang ini akan 

memberikan tekstur yang lebih renyah terhadap sawi tersebut, hal ini 

dikarenakan kandungan dari kulit pisang yang digunakan dalam penelitian.  

 

Pada penelitian kali ini dosis konsentrasi larutan pupuk organik cair dari 

limbah kulit buah pisang kepok yang akan diberikan pada tanaman sawi 

adalah sebanyak 0, 20, 40 dan 60 ml/ tanaman/ aplikasi. Dimana 

pengamatan dan analisa pengaruh yang terjadi pada pertumbuhan tanaman 

yang meliputi, tinggi tanaman sawi, jumlah daun dan luas permukaan 

daun. 

 

Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas (X)  dan variabel terikat (Y). 

Dimana variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat. Dalam 

penelitian variabel bebas adalah pupuk organik cair limbah kulit buah 

pisang kepok karena pupuk organik cair ini berperan dalam pertumbuhan 

tanaman, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman sawi 

caisim (Brassica juncea L.). 

Adapun hubungan antara variabel digambarkan dalam diagram di bawah 

ini: 

 

X    Y 

Keterangan  :X= pupuk organik cair dari limbah kulit pisang kepok 

  Y= pertumbuhan tanaman sawi caisim (Brassica juncea 

L.) 

Gambar 1. Hubungan variabel bebas dan variabel terikat 
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G. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut: 

Adakah pengaruh dari pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit 

buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman sawi (Brassica juncea 

L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


