
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dukuh Bendo, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 

berada sekitar 15-18 km ke arah utara kota Klaten merupakan penghasil tepung aren. 

Industri tepung aren sudah berlangsung secara turun temurun dan merupakan andalan 

penduduk daerah setempat. Masyarakat menggunakan batang aren sebagai bahan baku 

pembuatan tepung aren, biasanya batang aren tersebut diambil dari daerah pegunungan.  

Aren (Arenga pinnata wurb), merupakan tumbuhan berbiji tertutup dimana biji 

buahnya terbungkus oleh daging buah. Pohon aren banyak tumbuh di Indonesia dan sering 

ditemukan di daerah perbukitan/pegunungan. Pohon aren kebanyakan tumbuh secara liar 

dan penyebarannya dibantu oleh luwak secara tidak langsung melalui pembuangan 

fecesnya (Sunanto, 1993).  

Industri tepung aren tersebut menghasilkan limbah padat yang berupa serbuk serat 

aren. Semula limbah padat aren dimanfaatkan oleh industri budidaya jamur di kota 

Yogyakarta, namun beberapa tahun terakhir industri tersebut tidak beroperasi lagi. Industri 

tepung aren di Desa Daleman mencakup dalam beberapa dusun diantaranya, Bendo, Tuban, 

Margoluwih, Pucang. Setiap hari menghasilkan limbah yang jumlahnya tidak sedikit, rata-

rata setiap kali produksi menghasilkan limbah lebih dari 1 ton. Limbah tersebut telah 

merusak kualitas air di daerah sekitar sungai dan telah mencemari sungai sehingga merusak 

ekosistem sungai. Analisis terhadap limbah padat aren menunjukkan adanya kandungan 

nitrogen, amoniak dan magnesium. Selain itu juga mengandung fosfat, mangan, besi, 

kalium dan fosfor (Mayrina, 2005).  

Penelitian Mayrina (2005), melaporkan bahwa kandungan P dan K pada limbah padat 

aren dalam bentuk ampas masih tinggi (P = 1464,46 mg/kg BK dan K = 2206,96 mg/kg BK 

) sehingga dapat digunakan sebagai bahan pemupukan. Limbah aren memiliki kandungan 

N yang rendah (0,74 % BK), sementara C nya masih tinggi (69,59 % BK), agar menjadi 

pupuk yang memenuhi syarat pupuk organik padat maka peneliti melakukan dekomposisi 

dengan dekomposer Duta-Max. Limbah aren padat banyak mengandung unsur P dan K, 

limbah aren diberikan perlakuan inkubasi dekomposer dengan waktu yang berbeda-beda 



dengan tujuan membuat hasilnya lebih baik karena nutrisi yang dibutuhkan tanaman 

disediakan dengan cukup. Selain itu pengunaan limbah aren bertujuan untuk memanfaatkan 

limbah yang tidak terpakai menjadi memiliki manfaat sebagai pupuk dan media tanam 

dengan perlakuan inkubasi dekomposer.  

Perbedaan lamanya proses dekomposisi/inkubasi untuk mengetahui lama inkubasi 

yang tepat untuk menjadi pupuk yang organik padat yang baik dan menghasilkan tomat 

yang baik. Konsentrasi pupuk dalam memaksimalkan daya tumbuh tanaman sangat 

mempengaruhi kualitas hasil tanaman yang optimum. Selain itu menurut Sutiyoso (2002) 

kandungan unsur hara sangat menentukan kualitas, bentuk, bobot, rasa, aroma dan 

penampilan produk yang akan dihasilkan. 

Di Indonesia produksi buah tomat rata-rata masih sangat rendah yakni pada kisaran 5 

- 6,3 ton per hektar, bila dibandingkan dengan rata-rata hasil produksi dunia masih 

tertinggal jauh mencapai 40 ton per hektar (Rukmana, 1994). Faktor yang menyebabkan 

rendahnya hasil rata-rata tomat di Indonesia antara lain serangan hama dan penyakit, 

pengairan, cuaca dan kurang tepatnya pemakaian pupuk yang pada umumnya dihadapi oleh 

petani (Warsito, 2005). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

lama inkubasi dekomposer pada limbah aren halus sebagai media tanam terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan: 

mengetahui pengaruh lamanya inkubasi limbah aren halus yang diberi dekomposer 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 

 

1.3 Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan dalam bidang pengaruh lamanya inkubasi limbah aren halus sebagai media 

tanam dengan penambahan dekomposer terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. 

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 



dalam menentukan lama inkubasi dekomposer pada limbah aren halus yang tepat untuk 

diaplikasikan sebagai media tanam pada tanaman tomat.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka dalam penelitian ini dibuat 

batasan-batasan masalah, sebagai berikut: 

1. Benih yang digunakan adalah benih tomat (Solanum lycopersicum syn. Lycopersicum 

esculentum) varietas OR-712. Tipe pertumbuhannya indeterminate. 

2. Limbah padat aren yang dipakai adalah limbah aren halus yang diinkubasi. 

3. Dekomposer yang digunakan adalah Duta-Max. 

4. Lama inkubasi adalah 10 hari, 15 hari, 20 hari, 25 hari, 30 hari dan 35 hari. 

 

1.5 Model Hipotesis 

Untuk memperjelas tujuan penelitian, maka dibuat model hipotesis sebagai berikut : 

  

Keterangan : 

X : Perlakuan berbagai macam lama inkubasi dekomposer pada limbah aren halus.  

Y1 : Komponen pertumbuhan tanaman tomat. 

Y2 : Komponen hasil tanaman tomat. 
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