
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Limbah Padat Aren Halus 

Pohon aren memiliki banyak manfaat, diantaranya tepung aren dapat digunakan untuk 

pembuatan aneka produk makanan, terutama produk-produk yang sudah dikenal 

masyarakat luas yaitu shoun, bakmi dan hunkwe. Pembuatan tepung aren dilakukan dengan 

terlebih dahulu menebang pohon aren kemudian dipotong-potong sepanjang 1,25-2 m. 

Pada industri tradisional, serat dimasukkan ke dalam bak yang dialiri air serta diaduk-aduk 

dan diinjak-injak untuk memisahkan antara ampas dan tepungnya. 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. Saat ini jumlah limbah padat aren semakin 

banyak dan tidak terkendali dan masyarakat membuangnya di bantaran sungai dan daerah 

sekitar sawah sehingga dapat merusak ekosistem sungai tersebut. Apabila musim 

penghujan akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu masyarakat 

(Mayrina, 2005). 

Tujuan dari industri aren adalah mengambil pati yang kemudian diolah menjadi 

tepung aren. Dari perbandingan hasil analisis dari bahan baku industri berupa hasil parutan 

batang, kemudian pengendapan pati yang pertama dan limbah ampas menunjukkan bahwa 

proses produksi utamanya mengurangi C-organik saja, dalam hal ini diduga pati, itupun 

hanya sekitar 10%. Analisis terhadap parameter lain juga menunjukkan pengurangan 

nitrogen, amoniak, dan magnesium. Sementara parameter seperti total fosfat, kalium, dan 

fosfor tidak terpengaruh terhadap proses industri tepung aren ini. Karena itulah kandungan 

P dan K limbah padat dalam bentuk ampas masih tinggi (Mayrina, 2005).  
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Gambar 2.1. Diagram alir proses pembuatan tepung aren (Mayrina, 2005)  

 

 

 

 

 

Tabel 2. 1. Karakteristik Bahan Baku dan Limbah Padat Aren 

Pemarutan 
Limbah padat 

kulit batang 

aren 

Bubur Serbuk Batang Aren 

AMPAS 

Pencucian Pati 

Aren dilakukan 

berulang 3x 
Pati Aren Air 

Pemutihan Pati Aren Kaporit 

Pengeringan 

Penggilingan dan Pengayakan 

TEPUNG PATI AREN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mayrina, 2005 

Keterangan:  

(1) Parameter  

(2) Satuan 

(3) Hasil Analisis Limbah Padat berupa Ampas Akhir  

 

1.1.2 Dekomposisi 

Dekomposisi merupakan proses perubahan secara fisik maupun secara kimiawi yang 

sederhana oleh mikroorganisme tanah, dan terkadang disebut mineralisasi (Mulyani dkk, 

1991). Proses dekomposisi dimulai dari proses penghancuran yang dilakukan oleh serangga 

kecil terhadap tumbuhan dan sisa bahan organik mati menjadi ukuran yang lebih kecil. 

Kemudian dilanjutkan dengan proses biologi yang dilakukan oleh bakteri dan fungi untuk 

menguraikan partikel-partikel organik. Proses dekomposisi oleh bakteri dan fungi sebagai 

dekomposer dibantu oleh enzim yang dapat menguraikan bahan organik seperti protein, 

karbohidrat dan lain-lain (Sunarto, 2003). 

Saat ini dekomposer produksi pabrikan yang biasa beredar di pasaran dan paling 

mudah ditemui antara lain Duta-Max, Effective Microorganism (EM-4), Superdegra, 

Stardec, Probion, dll. Sebagai bahan produksi pabrikan yang telah memiliki nilai komersial 

tinggi, tentu saja dekomposer ini memiliki harga yang cukup mahal, dan antara satu produk 

dengan produk lain memiliki harga yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dekomposer Duta-Max. Keunggulan dekomposer Duta-Max yaitu (1). 

(1) (2) (3) 

C- Organik %BK 69,59 

NTK %BK 0,74 

Organik Nitrogen %BK 0,70 

Kadar Air %BK 71,72 

Total Phospat  mg/kg BK 1464,46 

Kalium mg/kg BK 2206,96 

Amoniak mg/kg BK 0,04 

Magnesium mg/kg BK 635,85 

Besi (Fe) mg/kg BK 652,23 

Seng (Zn) mg/kg BK 106,06 

Tembaga (Cu) mg/kg BK 5,82 

Fosfor mg/kg BK 487,67 

Mangan (Mn) mg/kg BK 41,86 



Melapukkan bahan organik, (2). Menguraikan bahan organik menjadi senyawa dasar/hara 

yang siap diserap tanaman, (3). Mempercepat proses pengomposan bahan organic (3-5 

hari), (4). Menekan dan menghilangkan bakteri pathogen/penyakit, (5). Meningkatkan 

aktifitas biota tanah yang menguntungkan, (6). Menetralisis kadar pH tanah, (7). Media 

penghantar dalam proses fermentasi bahan organic, (8). Menetralisisr kadar racun tanah 

akibat sisa-sisa penggunaan pupuk kimia.  

 

2.1.3 Pengaruh Perbedaan Lama Inkubasi Dekomposer pada Limbah Aren Halus dalam 

Meningkatkan pertumbuhan dan Hasil Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum syn. 

Lycopersicum esculentum). 

 

Limbah organik sebelum digunakan sebagai pupuk terlebih dahulu didekomposisi. 

Dekomposisi atau pembusukan adalah proses ketika makhluk-makhluk pembusuk seperti 

jamur dan mikro organisme mengurai tumbuhan dan hewan yang mati dan mendaur ulang 

material-material serta nutrisi-nutrisi yang berguna. Dekomposisi bahan organik dapat 

berlangsung secara aerobik dan anaerobik. Pada kondisi aerobik akan berlangsung proses 

mineralisasi yang kuat dari bahan organik yang menghasilkan bentuk CO2, H2O, NH3. 

Dalam kondisi anaerob transformasi berlangsung cepat, dan bahan organikpun tidak sampai 

terurai dengan sempurna. Pada proses tersebut terbentuk berbagai gas seperti CH4, H2S, 

dan NH3 (Rinsema, 1995). Dekomposisi disebut proses pengomposan. Dekomposisi 

umumnya digunakan untuk pemanfatatan limbah agar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. 

Limbah yang dapat didekomposisi antara lain sampah organik, tandan sawit kosong, serbuk 

gergaji dan limbah aren. 

Widiastuti, dkk (2004) dalam penelitiannya “Keefektifan beberapa dekomposer untuk 

pengomposan limbah sludge pabrik kertas sebagai bahan baku pupuk organik” melakukan 

kombinasi media tanam yaitu limbah sludge yang dikombinasi dengan empat jenis medium 

kemudian dikombinasi dengan 32 jenis dekomposer menggunakan masa inkubasi selama 1 

bulan dan pengamatan percobaan dilakukan terhadap parameter suhu tiap minggu. 

Sedangkan Junaidi, dkk (2010) dalam penelitiannya “Uji Potensi Microbacterium sp. dan 

Penambahan Daun Orok-orok (crotalaria sp.) dalam Dekomposisi Jerami Padi” 

menggunakan waktu lama pengomposan 0, 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 hari. Berdasarkan 

analisis ragam terdapat beda nyata antar waktu dan antar perlakuan terhadap jumlah sel 



bakteri. Selain itu, terdapat interaksi antara perlakuan dan jumlah sel bakteri. Hal ini 

menunjukkan bahwa lama inkubasi kompos akan mempengaruhi jumlah sel, selain itu juga 

perbedaan perlakuan juga akan mempengaruhi jumlah sel bakteri. Hasil penelitian Junaidi, 

dkk (2010) menunjukkan kompos pada inkubasi 5 hari, jerami padi berbau menyengat, 

berstruktur kasar, dengan warna bahan putih kekuningan. Setelah inkubasi 15 hari, bahan 

berubah menjadi berwarna coklat, teksturnya cenderung lebih halus dan bau sedikit 

menyengat jika dibandingkan dengan sebelum pengomposan. Setelah inkubasi 30 hari 

tekstur kompos menjadi halus, warna kompos coklat kehitaman dan berbau seperti tanah. 

Hasil pengomposan berwarna coklat kehitaman, tekstur halus dan berbau seperti tanah 

menunjukkan bahwa kompos telah matang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Isroi (2004) 

yang menyatakan bahwa warna kompos yang sudah matang adalah coklat kehitam-

hitaman. Apabila kompos masih berwarna hijau atau warnanya mirip dengan bahan 

mentahnya berarti kompos tersebut belum matang. Kompos yang sudah matang berbau 

seperti tanah. Salah satu indikasi kompos yang matang yaitu terlihat dari kematangan 

kompos yang meliputi karakteristik fisik (bau, warna, dan tekstur yang telah menyerupai 

tanah, penyusutan berat mencapai 60%, pH netral, suhu stabil), perubahan kandungan hara 

(mencapai rasio C/N 10-20), dan tingkat fitotoksisitas rendah (Sulistyawati dkk, 2008). 

Nuraini (2009) juga berpendapat bahwa kompos yang sudah matang berwarna coklat tua, 

tidak berbau busuk tetapi berbau tanah atau berbau fermentasi, suhu stabil, pH alkalis, dan 

rasio C/N < 20. 

Tanaman tomat (Solanum lycopersicum syn. Lycopersicum esculentum.) mempunyai 

klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae. 

Divisi : Spermatophyta. 

Kelas : Angiospermae. 

Sub kelas : Dicotyledonae. 

Ordo : Tubiflorae. 

Famili : Solanaceae. 

Genus : Lycopersicum. 

Spesies : Solanum lycopersicum Mill (Redaksi Agromedia, 2007) 



Tomat merupakan salah satu komoditi hortikultura yang tidak asing lagi bagi 

masyarakat. Tanaman tomat banyak ditanam di dataran tinggi, dataran sedang atau dataran 

rendah (Pracaya, 2003). Tomat juga mengandung vitamin A dan sedikit vitamin B 

khususnya pada buah yang tua (Sunarjono, 2005). Setiap 100 gr buah tomat mengandung 

1.500 S.I vitamin A; 60 mg vitamin C; 4,5 gr karbohidrat; 1 gr protein; 0,3 gr lemak; 5 mg 

kalsium; 30 mg fosfor; 0,5 mg zat besi; dan 94,1 % air.  

Terdapat bermacam-macam varietas tomat, salah satu di antaranya yaitu OR-712 

dengan ciri-ciri tanaman: 1) Sifat pertumbuhannya kuat dan subur, 2) Tahan terhadap suhu 

panas dan penyakit layu fusarium serta virus, 3) Daya berbuahnya tinggi menghasilkan 100 

buah pertanaman, 4) Bentuk buah bulat telur, padat tidak mudah retak, beratnya ± 90 gr, 

berwarna merah seragam, 5) Tipe pertumbuhannya indeterminate (Rukmana, 1994).  

 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, model hipotesis dan tinjauan pustaka 

maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Lama inkubasi dekomposer pada limbah aren halus mempengaruhi pertumbuhan dan 

hasil tanaman tomat (Solanum lycopersicum syn. Lycopersicum esculentum). 

2. Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat yang paling baik adalah pada media tanam yang 

diinkubasi selama 35 hari. 

 

2.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. Pengukuran tinggi tanaman adalah pengamatan terhadap tinggi tanaman setiap tanaman 

sampel yang diukur mulai leher akar sampai titik tumbuh atau daun yang termuda. 

Pengukuran dilakukan mulai 1 minggu setelah tanam pada polibag dengan interval 

pengukuran 1 minggu sekali sampai panen pertama. Satuannya adalah centimeter (cm). 

2. Jumlah ranting daun pada batang utama adalah pengamatan terhadap jumlah ranting 

daun pada batang utama diukur dari satu minggu setelah tanam pada polibag dengan 

interval pengukuran 1 minggu sekali sampai panen pertama. 



3. Diameter batang adalah pengukuran diameter pangkal batang setelah tanam pada 

polibag dengan interval pengukuran 2 minggu sekali sampai panen pertama. Satuannya 

adalah centimeter (cm). 

4. Berat buah per buah adalah bobot masing-masing buah yang ditimbang setelah panen. 

Satuan beratnya adalah gram (g). 

5. Jumlah buah per tanaman adalah banyaknya buah yang dipanen dari setiap tanaman 

tanpa memperhatikan ukuran yang dihitung mulai dari panen pertama hingga panen 

terakhir, satuan jumlahnya adalah buah. Buah yang dipanen hanya bila buah telah 

berwarna kuning kemerahan. 

6. Berat buah per tanaman adalah berat seluruh buah yang dihasilkan dari satu tanaman 

tanpa memperhatikan ukuran dan berat per buahnya, yang dinyatakan dengan gram (g). 

 


