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ABSTRAK

Geresia E. Sagala, Analisis Kelayakan Kadar N, p, K pada pOC Kulit
Semangka setelah Didekomposisi dengan waktu yang Berbeda, dibimbing oleh
Dr. Rama R. Sitinjak, M.Si.

Pupuk organik cair adalah larutan yang berisi berbagai zatyang dibutuhkan untuk
pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair dapat berasal dari sisa limbah
tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pupuk organik cair mengandung
unsur hara, fosfor, nitrogen, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman serta dapat
memperbaiki unsur hara dalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kelayakan kadar N, P, K pada pupuk organik cair (Poc) dari kulit semangka
setelah didekomposisi dalam waktu yang berbeda. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif. Perlakuan yang dianalisis adalah POC yang didekomposisi 2
minggu dan 4 minggu. Hasil menunjukkan bahwa kandungan N, p, K, lemak,
protein, dan karbohidrat lebih tinggi diperoleh pada perlakuan poc yang
didekomposisi 2 minggu, dibandingkan yang 4 minggu. Hasil analisis poC kulit
semangka yang telah didekomposisi selama dua minggu adalah mengandung hara
nitrogen (N) 0,09%; fosfor (P) 0,12%; kalium (K) 0,34%; air 97,5yo; protein
0,37Yo; lemak 5,97; dankarbohidrat 60/o, denganpHrata-rata4,50. Hasil ini masih
lebih baik, karena lebih mendekati standarisasi yang ditentukan oleh Peraturan
Menteri Pertanian No.70lPermentan/Sr. I 4 0l I0/20L1 .

Kata Kunci: pupuk organik cair, kulit semangka, dekomposisi, EM4



ABSTRACT

Geresia E. Sagala, Feasibility anolysis of the levels of N, P, K in watermelon rind
LoF afier being decomposed at dffirent times, supervised by Dr. Rama R.
sitinjak, M.si.

Liquid organic fertilizer is a solution that contains various substances neededfor
plant growth. Liquid organic fertilizer can come from the rest of plant waste,
vegetables, and fruits. Liquid organic fertilizer contains nutrients, phosphorus,
nitrogen, and potassium needed by plants and can improve nutrients in the soil.
This study aims to anolyze the feasibility of the levels of N, p, K in liquid organic
fertilizer (LOF) from watermelon rind afier being decomposed at dffirent times.
The method used is descriptive method. The treatments analyzed were LOF
decomposed at 2 weeks and 4 weela. The results showed that the content of N, P,
K, fat, prolein, and carbohydrates was higher in the LoF treatment which
decomposedfor 2 weeks, compared to 4 weeks. The results of the LOF analysis of
watermelon rind that had been decomposed for two weeks contained N 0.09%; P
0.12%; K 0.j4%; water 97.5%; 0.i7% protein; fat 5.97; and 6% carbohydrates,
with an average pH of 4.50. This result is still better, because it is closer to the
standardization determined by the Regulation of the Minister of Agriculture
No. 70/P ermentan/Sr. I 4 0/ I 0/2 0 I I.

Keywords: liquid organic fertilizer, watermelon rind, decomposition, EM4
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f. PENDAHULUAFI

1.1 Latar Belakang

Pembibitan merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan

budidaya tanaman kelapa sawit. Bibit kelapa sawit yang baik memiliki kekuatan

dan penampilan tumbuh yang optimal serta berkemampuan dalam menghadapi

kondisi cekaman lingkungan saat pelaksanaan transplanting (Asmono et al.,

2003). Untuk memperoleh bibit kelapa sawit yang berkualitas baik, maka

diperlukan perlakuan khusus terhadap media tanam dan pupuk yang digunakan

selama proses pembibitan.

Pada masa pembibitan awal Qtre nursery) pemeliharaan dipusatkan pada

media tanam, di antaranya pemberian pupuk untuk memacu pertumbuhan

tanaman. Pemupukan pada bibit kelapa sawit dapat dilakukan dengan

menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik. Pupuk organik terdiri dari

pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat adalah pupuk

yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman dan

hewan.Pupuk organik cair adalah larutan dari pembusukan bahan-bahan organik

yang beras al daisisa tanaman, kotoran hewan dan manusia (Nur et a1.,2016).

Pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walau

digunakan sesering mungkin karena tidak meninggalkan residu kimia yang

berbahaya yang menumpuk yang dapat menyebabkan pencemaran.Bahan baku

pupuk cair yang sangat baik dari sampah organik yaitu bahan organik basah

bahan organik yang mempunyai kandungan air tinggi seperti sisa buah-buahan,

sayur-sayuran. Bahan-bahan tersebut dapat dijadikan sebagai pupuk organik

dengan mencampurkan berbagai komponen bahan-bahan tertentu sesuai dengan



kadar yang dibutuhkan oleh tanah dan nutrisi pada tumbuhan (Wulandari et al.,

2003). Kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah dengan secara cepat

mengatasi defesiensi har4 mampu menyediakan hara cepat artinya bisa langsung

diserap oleh tumbuhan.Pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan

tanaman walau digunakan sesering mungkin karena tidak meninggalkan residu

kimia yang berbahaya (Ratrinia et al., 2AA). Pemberian pupuk organik cair dari

serat buah kelapa sawit berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kelapa

sawit. Pupuk organik cair dari limbah serat sabut kelapa sawit berpotensi menjadi

alternatif pengganti pupuk anorganik di pembibitan (Madusari, 2019).

Kulit semangka yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh

masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk mengurangi permasalahan

sampah yang menumpuk yang dapat menyebabkan pencemaran. Kandungan air di

dalam kulit semangka per 100 g sebesar 87,7 g, kandungan karbohidrat 5,6 g,

protein 2,5 g,lemak 0,1 g, vitamin A2845 mg, vitamin C7,63 mg, Kalsium 8 *g,

Fosfor ll mg, dan Kalium 220 mg (USDA, 2015). Unsur-unsur yang terkandung

dalam kulit semangka ini membuat kulit semangka berpotensi untuk dimanfaatkan

sebagai pupuk organik. Menurut Nur (2019), limbah buah-buahan berpotensi

sebagai pupuk organik cair. Pemanfaatan limbah buah-buahan sebagai pupuk

organik cair diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi

volume limbah buah-buahan yang ada.

Pada pupuk organik cair diperlukan bakteri untuk mengikat nitrogen, fosfor,

kalium, dan unsur lain misalnya dengan menggunakan Effective Microorganism-4

(EM4). Banyak ahli yang berpendapat bahwa Effictive Miroorganism bt*ran

digolongkan dalam pupuk. EM4 merupakan bioaktivator yang membantu



mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya.

Selain itu, EM4 juga bermanfaat memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi

lebih baik serta menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dengan

demikian penggunuum EM4 akan membuat tanaman menjadi lebih subur, sehat

dan relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit (Nur et a|.,2016).

Bahan baku pembuatan pupuk organik cair bermacam-macam dengan

memanfaatkan bahan-bahan atau limbah yang tersedia di lingkungan setempat,

sehingga kandungan unsur hara dan mikroorganismenya juga bervariasi. Oleh

karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis kelayakan kadar N, P,

K, dan bahan organik pada POC dari kulit semangka setelah didekomposisi

dengan EM4 pada waktu yang berbeda. Diharapkan dari penelitian ini ditemukan

POC kulit semangka yang dapat digunakan ke depannya untuk pengembangan

pembibitan kelapa sawit, yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kelayakan kadar N, P, K pada POC kulit semangka (Citrullus

vulgaris Schard.) setelah didekomposisi dengan waktu yang berbeda.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat kelayakan kadar N, P, K, pada POC kulit

semangka (Cinullus vulgaris Schard.) setelah didekomposisi dengan waktu

yang berbeda.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi atau informasi bagi masyarakat tentang kelayakan kadar

N, P, K pada POC kulit semangka (Citrullus vulgaris Schard.) setelah

didekomposisi dengan waktu yang berbeda.



2. Untuk memberikan informasi bagi mahasiswa aran pihak yang

membutuhkan khususnva yang berkaitan densan -oemberian pupuk

organik cair (POC) terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre

nursery.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas

Agro Teknologi Universitas Prima Indonesia.

J.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pupuk Organik

Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya berasal

dari tanaman dan hewan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat kimia,

fisik dan biologi tanah. Pupuk ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan

pertumbuhan dan produksi tanaman baik kualitas maupun kuantitas. Penggunaan

pupuk organik dapat berperan juga dalam menanggulangi pencemaran lingkungan

serta meningkatkan kualitas lahan yang berkelanjutan (Kartini, 2005). Menurut

Peraturan Menteri Pertanian No. 2/Pert.ll1K.060l2/2006, yang dimaksud dengan

pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas

bahan organik yang berasal dari sisa tanarnan atau hewan yang telah mengalami

rekayasa berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memasok bahan

organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Direktorat Sarana

Produksi,2006).

Pembuatan pupuk organik atau pengomposan merupakan suatu metode

untuk mengkonversikan bahan-bahan organik menjadi bahan yang lebih

sederhana dengan menggunakan aktivitas mikroba. Proses pembuatannya dapat

dilakukan pada kondisi aerobik dan anaerobik. Pengomposan aerobik adalah

dekomposisi bahan organik dengan kehadiran oksigen (udara), produk utama dari

metabolis biologi aerobik adalah karbodioksida, air dan panas. Pengomposan

anaerobik adalah dekomposisi bahan organik tanpa menggunakan oksigen bebas;

produk akhir metabolis anaerobik adalah metana, karbondioksida dan senyawa

tertentu seperti asam organik (Nur et a1.,2016).



Berdasarkan bentuknya, ada duajenis pupuk organik buatan yaitu cair dan

padat. Pupuk organik cair merupakan salah satu jenis pupuk yang banyak beredar

di pasaran. Pupuk organik cair adalah jenis pupuk berbentuk cair yang merupakan

larutan dari hasil pembusukkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa

tanama;n, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur hararrya lebih dari

satu unsur, mudah sekali larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting

untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan pupuk organik padat adalah pupuk yang

sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa

tanaman, kotoran hewan, dan kotoran manusia yang berbentuk padat (Anggraeni,

2018).

Kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah dapat secara cepat mengatasi

defesiensi hara" tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan mampu menyediakan

hara secara cepat.Dibandingkan dengan pupuk cair dari bahan anorganik, pupuk

organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan

sesering mungkin.Selain itu, pupuk ini juga memiliki bahan pengikat, sehingga

larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah bisa digunakan tanaman secara

langsung (Nur e/ a1.,2016).

Penggunaan pupuk cair memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut :

a. Pengaplikasiannya lebih mudah jika dibandingkan dengan pengaplikasian

pupuk organik padat.

b. Unsur hara yang terdapat di dalam pupuk cair mudah diserap tanaman.

c. Mengandung mikroorganisme yang jarung terdapat dalam pupuk organik

padat.



d. Pencampuran pupuk cair organik dengan pupuk organik padat dapat

mengaktifkan unsur hara yang ada dalam pupuk organik padat tersebut

(Simamora et al., 2005).

Unsur yang paling utama dibutuhkan oleh tanah sebagai media tumbdl

tanaman adalah Nitrogen (N), Fosfor (P) dan Kalium (K). Pemberian pupuk

organik cair harus memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan

terhadap tanaman. Semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan maka kandungan

unsnr hara yang diterima oleh tanaman akan semakin tinggi, begitu pula dengan

semakin seringnya frekuensi aplikasi pupuk yang dilakukan pada tanaman, maka

kandungan umur hara juga semakin tinggi. Pemberian dengan dosis yang

berlebihan juga tidak baik, akan mengakibatkan timbulnya gelala kelayuan pada

tanaman.

22 Mla;nfaat Unsur lJara N, P, K Bagi Tanaman

Pertumbuhan tanaman tidak hanya dikontrol oleh faktor intemal, tetapi juga

ditentukan oleh faktor ekstemal. Salah satu fbktor eksternal ad,alah unsur hara

esensial. Unsur hara esensial adalah unsur-unsur yang diperlukan bagi

pertumbuhan tanaman. Apabila unsur tersebut tidak tersedia bagi tanaman, maka

tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan unsur tersebut dan pertumtuhan

tanaman akan terganggu. Berdasarkan jumlah yang diperlukan, ada dua jenis

unsur hara yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro diperlukan bagi

tanaman dalam jumlah yang lebih besar (A,s-3%berat tubuh tanaman). Sedangkan

unsur hara mikro diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif kecil

(beberapa pprn/ part per-million dari berat keringnya). Unsur hara makro antara

lain N, P, K, C, H, O, S, Ca, dan Mg. Sedangkan unsru hara mikro diantaranya



adalah Fe, B, Mn, Cu, Zt,Mo,dan Cl. Diarfiara 105 unsur yang ada di permukaan

bumi, temyatahartya 16 unsur yang mutlak diperlukan tanaman untuk tumbuh dan

berproduksi. Dari 16 unsur tersebut, unsur N, P, dan K yang diperlukan tanaman

dalam jumlah yang besar (Rina, 2015).

2.2.1. Unsur Nitrogen (N)

Unsur hara N termasuk unsur yang dibutuhkan dalam jumlah

paling banyak sehingga disebut unsur hara makro primer. Umumnya unsur

Nitrogen menyusun l-5% dan berat tubuh tanaman. Unsur N diserap oleh

tanaman dalam bentuk ion amonium (NH4*) atau ion nitrat (NO3). Sumber

unsur N dapat diperoleh dari bahan organik, mineral tanah, maupun

penambahan dari pupuk organik. Nitrogen berfungsi untuk menyusun

asam amino (protein), asam nukleat, nukleotida, dan klorofil pada

tanaman, sehingga dengan adanyaN, akan membuat tanaman lebih hijau,

mempercepat pertumbuhan tanaman (tinggi, jumlah anakan, jumlah

cabang), dan menambah kandungan protein hasil panen (Rina, 2015).

Fungsi nitrogen bagi tanaman yaitu untuk meningkatkan

pertumbuhan vegetatif, meningkatkan jumlah anakan dan meningkatkan

jumlah bulir/rumpun serta menambah ukuran tanamn (Patti et a1.,2013).

Namun tanaman yang kekurangan unsur hara N akan menunjukkan gejala:

seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan (klorosis) akibat kekurangan

klorofil, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, jumlah anakan atau jumlah

cabang sedikit, perkembangan buah menjadi tidak sempuma dan seringkali

masak sebelum waktunya, padatahap lanjut, daun menjadi kering dimulai

dari daun pada bagian bawah tanaman (Rina, 2015). Nitrogen juga



berperan sebagai penyusun er:r,imyang berperan besar dalam metabolisme

tanaman tetapi relatif tidak tersedia bagi tanaman. Efisiensi penggunarul

pupuk Nitrogen (N) pada tanaman dapat dimaksimalkan dengan cara:

1) pemupukan tepat wakfu,

2) penanaman varietas unggul yffig responsif terhadap pemberian

Nitrogen (N),

3) perbaikan teknik budidaya,

4) mengatur waktupemberianpupukNitrogen (N ) yang tepat, dan

5) pemupukan NPK secara bersamaan.

lJpaya peningkatan ketersediaan nitrogen dalam tanah dan serapan pada

tanaman dapat dilalcukan dengan menambahkan bahan organik berkualitas

tinggi, sebagai pupuk hayati unfirk mengurangi penurunan kesehatan

tanah akibat masukan bahan kimia sintetik (Tando, 2018).

2.2.2. Unsur Fosfor (P)

Unsur P juga merupakan salah satu unsur hara makro primer

sehingga diperlukan tanaman dalam jumlah banyak untuk tumbuh dan

berproduksi. Tanaman mengambil unsur P dari dalam tanah dalam bentuk

ion HzPO+-. Konsentrasi unsur P dalam tanaman berkisar antara 0,1-0,5ya

lebih rendah daripada unsur N dan K. Keberadaan unsur P berfungsi

sebagai penyimpan dan transfer energi untuk seluruh aktivitas

metabolisme tanaman, sehingga dengan adanya unsur P maka tanaman

akan memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang

baik,' menggiatkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik



tumbuh tanaman, memacu pembentukan bunga dan pematangan buah/biji,

sehingga mempercepat masa panen, memperbesar persentase terbentuknya

bunga menjadi buah, menyusun dan menstabilkan dinding sel, sehingga

menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit. Namun

tanaman yang kekurangan unsur hara P akan menunjukkan gejala :

pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, sistem perakaran kurang

berkembang, daun berwarna keunguan, pembentukan bunga/buah/biji

terhambat sehingga panen terlambat, persentase bunga yang menjadi buah

menunm karena penyerbukan tidak sempuma (Rina,20l5).

Fosfor merupakan unsur hara makro esensial bagi tanaman yang

dibutuhkan dalam jumlah besar sepertiga setelah Nitrogen dan Kalium.

Fosfor juga bertindak sebagai aktivator berbagai enzim metabolisme

tanaman dan merupakan komponen klorofil. Fosfor merupakan unsur yang

diperlukan dalam jumlah besar (hara makro), jumlah fosfor pada tanaman

lebih kecil dari nitrogen dan kalium, tetapi fosfor merupakan kunci

kehidupan tanaman dengan menyerap fosfor dalam bentuk ion ortofosfat

primer (H2PO4) dan ortofosfat sekunder ion (HPO o2). Padatanah masam,

fosfat akan bersenyawa dalam bentuk Al-P dan Fe-P, sedangkan pada

tanah alkalin, fosfat akan bersenyawa dengan kalsium sebagai Ca-P

membentuk senyawa kompleks yang larut (Firnia, 2018).

2.2.3. Unsur Kalium (IQ

Dalam proses pertumbuhan tanaman, unsur K merupakan salah

satu unsur hara makro primer yang diperlukan tanaman dalam jumlah

Uanyat< juga, selain unsur N dan P. Unsur K diserap tanaman dari dalam
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tanah dalam bentuk ion K*. Kandungan unsur K pada jaringan tanaman

sekitar 0,5 - 6yo dari berat kering. Manfaat unsur K bagi tanaman adalah :

sebagai aktivator enzim. Sekitar 80 jenis enzim yang aktivasinya

memerlukan unsur K, membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah

oleh tanama, dan membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke

jaringan tanaman. Tanaman yang kekurangan rmsur hara Kalium akan

menunjukkan gejala yang mirip dengan kekurangan unsur N, yaitu:

pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, seluruh tanaman berwarna pucat

kekuningan (klorosis). Bedanya dengan kekurangan unsur N, gejala

kekurangan unsur K dimulai dari pinggir helai daun sehingga terlihat

seperti huruf V terbalik (Rina 2015).

Kalium relatif banyak dibutuhkan tanaman agar tumbuh normal

dan berproduksi secara optimal. Unsur K sangat menentukan kuantitas dan

kualitas hasil tanaman karena hara ini berperan penting di antaranya

dalam:

proses dan translokasi hasil fotosintesis,

sintesis protein,

peningkatan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik

(hama/penyakit) dan abiotik (kekurangan air dan keracunan besi atau

Fe), dan

d. perbaikan kondisi fisik dan komposisi kimia produk pertanian.

Ketersediaan K pada lahan pertanian intensif di Jawa dan area

pgngembangan di luar Jawa umunnya rendah, sehingga perlu

penambahan pupuk K yang diperoleh dari impor dan harganya relatif

a.

b.
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mahal. Oleh karena itu, hara K yang ada di dalam tanah dan yang

ditambahkan melalui pemupukan dan sumber daya pertanian harus

dikelola secara baik, melalui upaya sebagai berikut:

membuat peta status ketersediaan K tanah sebagai panduan dalam

menentukan rekomendasi pemupukan K spesifik lokasi,

memanfaatkan limbah pertanian yang banyak mengandung K seperti

jerami padi, brangkasan jagung dan kedelai, serta pupuk kandang,

menekan kehilangan K melalui erosi dan pelindian dengan

menerapkan usaha tani konservasi (pertanaman lorong) yang

diintegrasikan dengan pemeliharaan temak, dan

mengoptimalkan aerasi dan lengas tanah lapisan atas untuk aktivitas

dan penyerapan hara oleh akar tanaman (Subandi, 2013).

2.3 Tanaman Semangka (Citrullus vulgaris Schard.) dan Manfaatnya

Semangka merupakan tanaman dari Famili Cucurbitaceae (labu-labuan)

yang bersifat semusim.Buah semangka telah dibudidayakan 4.000 tahun SM

sehinggga tidak mengherankan apabila konsumsi buah semangta telah meluas ke

semua belahan dunia.Semangka (Citrullus vulgarisSchard.) atau dalam bahasa

inggris disebut watermelon masih kerabat dekat dengan buah melon (Cucumis

mello) tanaman ini berasal dari afrika tropika (Wijayanto et al.,2A1D. Klasifikasi

tanaman semangka dapat dijabarkan sebagai berikut (Yuliani, 2017):

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

a.

b.

d.

L2
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Ordo  : Violales 

Familia  : Cucurbitaceae 

Genus  : Citrullus 

Spesies  : Citrullus vulgaris 

Semangka mempunyai kandungan air yang tinggi.Tanaman ini merupakan 

tanaman semusim yang menjalar (merambat) dengan perantara alat pemegang 

yang berbentuk pilin, tidak dapat membentuk akar adventif serta tidak bisa 

memanjat.Tanaman ini dapat hidup di ketinggian 1000 m dpl (diatas permukaan 

laut).Tanaman yang sekitar 80% di produksi ini memiliki warna daging merah 

(Ahmad, 2016). Kulit semangka kaya akan mineral dan kandungan air yang tinggi 

sehingga masih berguna dan banyak manfaatnya. Kulit buah semangka dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Kulit semangka 

Buah semangka berbentuk bulat sampai bulat telur (oval). Kulit buahnya 

berwarna hijau atau kuning. Daging buahnya lunak, berair dan rasanya manis. 

Komposisi nutrisi buah semangka dapat dilihat pada Tabel 2.1. Cara 

memanfaatkan  kulit/pulp  semangka  dapat  dikatakan tidak sulit.   Di   beberapa  



negara seperti Amerika Selatan, Rusia, Ukraina, Rumania, Bulgaria, dan Arab,

kulit buah semangka sering dibuat acar atav dimakan sebagai sayuran. Kulit buah

semangka juga dapat diminum setelah dijus dengan campuran buah lainnya.

Selain itu, kulit buah semangka dapat langsung digunakan dengan cara diparut

dan ditempel pada wajah sebagai masker atau digosok-gosokkan pada kulit kepala

untuk menghilangkan ketombe dan membuat rambut tampak lebih berkilau

(Riasman,2012).

Tabel2.I. Kandungan Nutrisi dalam Daging dan Kulit Semangka per 100 g

Kandungan Dagrng Kulit

Air 90 87,7

Karbohidrat (g) 7,5 5,6

Protein (g) 0,61 )5

Lemak (g) 0,2 0,1

Magnesium (mg) 10

Kalium (mg) tt2 220

Kalsium (mg) 7 8

Fosfor 11

Vitamin A (IU) 569 2845

Vitamin C (mg) 9,39 7,63

Sumber: Johnson et a1.,2013

Karena rulai gizi yang tinggi kulit buah semangka memiliki beberapa

manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh manusia diantararrya kesehatan jantung

mencegah berbagai jenis kanker, menetralkan tekanan darah tinggi, membuat tidur
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nyenyak, memperlancar sirkulasi darah, menurunkan berat badan, membuat kulit

tetap sehat, mencegah penu&ul, mencegah pengaruh buruk sinar matahari serta

dapat mengatas kulit berminyak (Ahmad'2016).

2.4 Manfaat effeetive Microorganism-4 (EM4) dalam Pembuatan POC

Banyak ahli yang berpendapat bahwa effective microorganlsmsbukan

digolongkan dalam pupuk. EM4 merupakan bahan yang membantu mempercepat

proses pembuatan pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya. Selain itu, EM4

juga bermanfaat memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi lebih baik serta

menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dengan demikian penggunaan

EM4 akan membuat tanaman menjadi lebih subur, sehat dan relatif tahan terhadap

serangan hama danpenyakit. Q'{ur et aI.,2016).

Berikut ini beberapa manfaat EM4 bagi tanaman dan tanah :

1. Menghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dalam tanah

2. Membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman

3. Meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk

4. Meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman

Mikroorganisme yang terdapat di dalamnya secara genetika bersifat asli

bukan rekayasa. Untgk mempercepat proses pengomposan umunnya dilakukan

dalam kondisi aerob karena tidak menimbulkan bau. Namun, proses mempercepat

proses pengomposan dengan bantuan ffictive microorganisms (EM4)

berlangsung. secara anaerob (sebenamya semi anaerob karena masih ada sedikit

udara dan cahaya) (Nur e/ al., 2016). Volume bio-aktivator EM4 akan sangat
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berpengaruh terhadap kandungan N, P, dan K dalam pembuatan pupuk organik

cair, dikarenakan semakin banyak volume bio-aktivator EM4, maka kadar N, P,

dan K juga akan semakin tinggi (Meriatna et a1.,2018). Penambahan bioaktivator

EM4 dalam proses fermentasi ini berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi,

sedangkan gula yang ditambahkan ke dalam reaktor berfungsi sebagai sumber

makanan dan energi bagi mikroorganisme untuk melakukan aktivitasnya. Selama

proses fermentasi, mikroorganisme akan mendekomposisi senyawa organik yang

terdapat dalam kulit buah menjadi senyawa yang lebih sederhana, selain itu akan

dihasilkan juga gas metana, karbondioksida, dan asam organik yang

memiliki bobot molekul rendah (Widyabudiningsih et al.,2021).

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang kelayakan kematangan pupuk

organik cair (POC) dari kulit semangka setelah didekomposisi dengan waktu yang

berbeda dengan menggunakan EM4. Sehingga pada akhirnya akan menghasilkan

Pupuk organik cair yang berkualitas; yang mampu memenuhi kebutuhan tanaman

untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta berdampak positif juga

terhadap lingkungan disekitarnya. Unsur hara yang diharapkan terpenuhi secara

lengkap adalah unsur makro dan unsur mikro terkandung di dalam POC yang

dibuat dari kulit semangka, terutama mengandung unsur N, P, K yang banyak

dibutuhkan oleh tanaman dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Kandungan unsur hara yang terdapat dalam POC kemungkinan juga berhubungan

sangat erat.dengan bahan-bahan dalam pembuatan POC tersebut, dan dipengaruhi

berbagai faltor termasuk wakru dekomposisi yang digunakan selama dalam

16



pembuatan PoC tersebut. Dengan dibutuhkannya pupuk organik cair yang

berkualitas dalam tahap pembibitan tanaman kelapa sawit, maka penelitian ini

menggunakan kulit semangka sebagai bahan baku. Kulit semangka banyak sekali

mengandung air dan kandungan-kandungan yang baik untuk unsur hara tanah.

Dimana pupuk organik cair (POC) itu sendiri harus memiliki unsur hara yang

cukup sehingga dapat memperbaiki struktur tanah. Pembuatan POC dilakukan

dengan memotong-motong kulit semangka kemudian dicampurkan dengan EM4

agar dapat menghasilkan PoC yang berkualitas. Kelayakan kematangan poC

kulit semangka yang baik akan berpengaruh baik pula pada pertumbuhan tanaman

termasuk pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre nursery.

Produk POC:
- POC yang berkualitas
- Bebas emisi pupuk

Gambar 2.2. Skema Kerangka Pemikiran

Dibutuhkan pupuk
organik cair
berkualitas

Perendaman
bahan baku
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NI. METODOLOGI PENELITIAII

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September - Desember 2021 di

Laboratorium Fisiologi ranaman universitas Prima Indonesia, Medan.

3.2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan adalah saringan, pengaduk/potongan kuyr, ptrffig,

ember atau tong bekas cat, kain, gelas ukur, timbangan, pH meter, dan alat tulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit semangk4 air, gula merah

dan EM4.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitik. Pembuatan pupuk

organik cair (POC) dari kulit semangka yang telah dihaluskan dilakukan dengan

pencampuran EM4 dan larutan gula merah. Waktu proses fermentasi dilakukan

dengan wakru yang berbeda yaitu; dekomposisi yang pertama dilakukan dalam

waktu dua minggu (POC2) dan dekomposisi yang kedua dilakukan dalam waktu

empat minggu (POC4). Kemudian dilakukan pengamatan parameter secara fisik

dan kimia sesuai dengan waktu fermentasi yang ditentukan. Parameter yang

diamati adalah kandungan hara Nitrogen (N), Fosfor (p), Kalium (K) dan nutrisi

lainnya termasuk karbohidrat, protein, lemak, dan air. Untuk menganalisis

kandungan hara makro dan nutrisi tersebut yang terdapat di dalam pupuk organik

cair kulit semangka yang telah didekomposisi dilahrkan di Laboratorium.



lfi) ml EM4 + Larutan
gula merah

Diamkan 2O

menit

*)Pencampuran
bahan

ogtrl2 4mi

Analisk:
. lihma, bau, pH
. ladarN, P,K,air,

protein, lemak,
karbohidrat.

Gambar 3.1. Diagram alir pembuatan POC kulit semangka

3.4 ProsedurPenelitian

1. Persiapan bahan baku dilakukan dengan mengambil 5 kg kulit semangka

dari sisa pemotongan buah di pasar dan tambahan cairan EM4.

2. Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Kulit Semangka

Limbah kulit semangka yang sudah terkumpul sebanyak 5 kg dipotong

kecil-kecil atau dirajang dan diblender hingga halus. Larutan EM4

sebanyak 100 ml dan gula merah 200 g dicampurkan kemudian diaduk

hingga rata. Kulit semangka yang telah halus dicampur ke dalam ember

dengan menambahkan campuran larutan EM4 dan gula merah, kemudian

diaduk hingga ruta menggunakan adukan kayu dan ditutup rapat

(Modifikasi Saputra et a|.,2017). Pembuatan POC kulit semangka tersebut

masing-masing dilakukan di dalam 2 ember yang berbeda. Ember pertama

untuk disimpan selama 4 minggu dan ember kedua untuk disimpan selama

2 minggu ditempat yaflg teduh dan terhindar dari sinar matahari.
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Pengadukan masing-masing POC kulit semangka dilakukan tiga hari

sekali.

3. Pengambilan sampel untuk dianalisis.

Pupuk organik cair yang telah didekomposisi selama empat minggu, lalu

disaring, kemudian diambil 3 sampel dan setiap sampel sebanyak 100 ml

dari ember pertama. Kemudian Pupuk organik cair yang telah

didekomposisi selama dua minggu, lalu disaring, kemudian diambil 3

sampel dan setiap sampel sebanyak 100 ml dari ember kedua. Parameter

pengamatan adalah secara fisik dan kimia dari POC yang telah

didekomposisi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3.5 Analisis Data

Pupuk organik cair (POC) dari kulit semangka yang telah difermentasi

selama dua minggu (POC2) dan yang empat minggu (POC4), di analisis di

laboratorium Fisiologi Tanaman Universitas Prima Indonesia. Sampel

dianalisis di laboratorium untuk mengetahui kandungan hara makro N, P, K,

dan kandungan organik lain seperti air, karbohidrat, protein, dan lemak.

Sebelum dianalisis secara kimia, sampel dianalisis secara fisik terlebih dulu

untuk mengetahui bau, warna, dan kepekatan. Kelayakan kadar N, P, K, dan

bahan organik dari POC yang dianalisis, akan disesuaikan pada standard

kualitas menurut kriteria Minister Regulasi Agricultur 2011.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Fisik Pupuk Organik Cair (POC) Kulit Semangka

Ciri-ciri fisik dari POC kulit semangka yaitu dilihat dari warna, bau, dan

kepekatan. warna PoC kulit semangka yang didekomposisi selama 2 minggu

tidak terlalu coklat pekat, sedangkan warna Poc kulit semangka yang

didekomposisi selama 4 minggu sama-sama berwarna coklat tetapi lebih gelap

karena lebih lama difermentasi, itu menandakan bahwa PoC yang berumur 4

minggu sudah matang. Bau Poc kulit semangka umur 2 minggu masih agak

berbau, sedangkan bau POC kulit semangka umur 4 minggu sudah tidak berbau

lagi dan baunya lebih mirip ke bau tape, jika sudah tidak berbau maka POC sudah

matang. Kepekatan PoC kulit semangka umur 2 minggu encer artinya sudah

sesuai dengan PoC yang sudah matang, dan kepekatan PoC kulit semangka umur

4 minggu juga encer artinya sudah sesuai juga dengan Poc yang sudah matang.

Proses fermentasi limbah buah menjadi pupuk organik cair merupakan salah

satu altematif pengolahan sampah organik yang efektif. umumnya, untuk

mempercepat proses pengomposan dalam pembuatan pupuk organik dilalcukan

dalxn kondisi aerob karena tidak menimbulkan bau. Namun, untuk mempercepat

proses pengomposan dengan bantuan effective microorganisms (EM4)

berlangsung seca.ra anaerob (sebenarnya semi anaerob karena masih ada sedikit

udara dan cahaya) Q.{ur er a1.,2016). Penambahan bioaktivator EM4 dalam proses

fermentasi ini berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi, sedangkan gula

yang ditambahkan ke dalam reaktor berfungsi sebagai sumber makanan dan

energi bagi mikroorganisme untuk melakukan aktivitasnya. Selama proses



fermentasi, mikroorganisme akan mendekomposisi senyawa organik yang

terdapat dalam kulit buah menjadi senyawa yang lebih sederhana

(widyabudiningsih et al., 2021). Proses perombakan bahan organik dapat

berlangsung pada kondisi aerob dan anaerob. Hasil akhir dari

pengomposan anaerob terutama berupa CHa dan COz dan sejumlah hasil

antara lain; timbul bau busuk karena adanya H2S dan sulfur organik seperti

merkaptan (Saraswati et al.,2AD)

4.2. Hasil Analisis Kimia Pupuk organik cair (Poc) Kurit semangka

Pupuk organik cair (Poc) kulit semangka dengan waktu dekomposisi

selama 2 minggu yaitu memiliki unsur nitrogen (N) sebanyak 0.0goh, fosfor (p)

0.l2yo, kalium (K) 0.34yo, afu 97.5yo, protein 0.370,lemak 5,970, dan

karbohidrat 6%. Sedangkan pupuk organik cair (poC) kulit semangka dengan

waktu dekomposisi selama 4 minggu yaitu memiliki unsur nitrogen (N) sebanyak

0.07yo, fosfor (P) 0.05%, kalium (K) 0.30%, air 97.4yo. protein O.gyo, lemak

4,9204, dan karbohi drat 3.60/o (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Kandungan Unsur Hara pada pupuk organik cair (poc) Kulit
Dekomposisi 2 M dan 4 Mi

Nama Analisa POC Kulit Semangka (yo)

Sr**r Nitrogen roito"o"'P"' (N)- (p) (K) Air Protein Lemak Karbohidrat

POC 2
Minggu 0.09 0.12 0.34 97.5 A37 5.97 6

POC 4

Pupuk organik

dua minggu (POC2)

cair dari kulit semangka yang didekomposisi dalam waktu

memiliki kandungan unsur hara makro yaitu N, p, K serta
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organik protein, lemak, dan karbohidrat lebih tinggi dibandingkan dengan POC

kulit semangka yang didekomposisi dalam waktu empat minggu. Di dalam proses

pembuatan pupuk organik membutuhkan waktu yang tepat atau yang optimum

untuk mengubah atau menguraikan bahan-bahan organik menjadi anorganik oleh

mikroorganisme yang terdapat di dalam EM4 selama fermentasi. Oleh karena itu,

ada kemungkinan dalam waktu dua minggu proses penguraian sudah berjalan

secara maksimal, sehingga pada minggu ke-4 proses penguraian sudah mengrun.

Dengan demikian kandungan unsur hara pun menjadi rendah. Kemudian selain

dari faktor bahan baku yang digunakan dalam fermentasi, juga volume EM4 juga

dalam pembuatan Poc tentu sangat mempengaruhi kadar unsur hara yang

dihasilkan oleh POC tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Syafri et

al. (20L7) yang menunjukkan bahwa waktu optimum fermentasi untuk pembuatan

pupuk organik cair dat', campuran limbah cair kulit nenas dan nangka serta urin

sapi adalah 14 hart karena nilai kadar hara makro dan mikro optimum diperoleh

pada waktu tersebut. Kemudian Widyabudiningsih et al. (2021) juga menemukan

Poc yang terbaik pada bahan campuran limbah kulit pisang, mangga, dan nanas

dengan wakfu fermentasi 7-14 han dari 34 hari walctu proses fermentasi. Menurut

Meriatna et al. (2018) bahwa kandungan unsur hara yang terbentuk dalam

pembuatan POC dari limbah buah-buahan dipengaruhi oleh waktu fermentasi dan

volume bio-aktivator EM4. Kadar N, p, K terbaik diperoleh pada hari ke-13

dengan volume bio-aktivator EM4 60 ml. sedangkan pada hari ke-16 kadar N, p,

K pada POC tersebut menurun. Volume bio-aktivator EM4 sangat berpengaruh

terhadap kandungan N, P, dan K, dikarenakan semakin banyak volume bio-

aktivator EM4 maka kadar N, P, dan K juga akan semakin tinggi. Namun
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mikroorganisme umunnya berumur pendek. Sel yang mati akan

didekomposisi oleh populasi organisme lainnya untuk dijadikan substrat

yang lebih cocok daripada residu tanaman itu sendiri. Secara keseluruhan

proses dekomposisi umunnya meliputi spektrum yang luas dari mikro-

organisme yang memanfaatkan subskat tersebut, yang dibedakan atas jenis

enzim yang dihasilkannya (Saraswati et a1.,2012).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dekomposisi dalam proses

fermentasi untuk pembuatan POC kulit semangka berjalan maksimal hingga

dalam waktu dua minggu. Hal ini selain kemungkinan dipengaruhi oleh volume

EM4 dan volume gula merah, juga batas umur dari mikroorganisme sebagai

pengurai. Dalam pembuatan POC kulit semangka ini masih terdapat sejumlah zat

organik seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Dalam proses dekomposi si, zat-

zat tersebut harus dipecah terlebih dahulu menjadi unsur-unsur yang lebih

sederhana dengan proses fermentasi agar dapat diserap oleh akar tanaman

(Rasmito et a|.,2019).

Jika dibandingkan hasil analisis kandungan unsur hara POC kulit semangka

ini dengan Peraturan Menteri Pertanian No.T0lPermentan/Sr.1401rc2011 (Tabel

4.2), maka hasilnya kurang sesuai. Kadar unsur hara nitrogen (N) poc kulit

semangka umtx 2 minggu menunjukkan hanya mengandung}.\g% dan di umur 4

minggu mengandung nitrogen (N) hanya 0.07o/o, sedangkan pada peraturan

Menteri Pertanian No.70 harus 3-6yo, artinya kadar nitrogen kurang banyak

dibutuhkan pada POC kulit semangka. Nitrogen itu sendiri merupakan unsur hara

utama yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nitrogen sangat diperlukan untuk

pembentukan atau pertumbuhan organ vegetatif tanaman seperti daun, batang dan
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akar (Oktiawan et a1.,2015). Sumber utama nitrogen berasal dari udara. Selain itu,

Meriatna et al (2018) juga menyatakan bahwa nitrogen dapat mempertahankan

atau memperbaiki kesuburan tanah. Nitrogen merupakan komponen penyusun dari

banyak senyawa esensial bagi tumbuhan, misalnya asirm-astrm amino. Setiap

molekul protein tersusun dari asam-asam amino dan setiap er:zim adalah protein

maka nitrogen merupakan unsur pen).usun protein dan enzim (Samsudin,20l7).

Tabel 4.2.Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik Cair

No Parameter Satuan Standar Mutu

C-Orsanik % min 6

2
Bahan ikutan:

(plastik.kaca. kerikil)
o/o maks 2

J

Logam berat:
-As
-Hg
-Pb
-cd

Ppm
ppm
ppm
ppm

maks 2,5
maks 0,25
maks 12,5
maks 0,5

4 PH 4-9

5

Hara makro:
-N
- P205
- K20

%
%
%

3-6
3-6
3-6

6
Mikroba kontaminan:

- E.coli,
- Salmonella sp

MPN/ml
MPN/ml

maks 102

maks 102

7

Hara mikro :

- Fe total atau
- Fe tersedia
-Mn
-Cu
-Zn
.B
-Co
-Mo

Ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

90 - 900
5-50

250 - 5000
250 - 5000
250 - 5000
125 - 2500

5 -20
2-10

8

Unsur lain :

-La
-Ce

Ppm
Ppm

0

(Peraturan Menteri Pertanian No. T0lPermentan/SR. I 40 I 1 0 I 20 I l)

Kadar unsur

meilmjukkan hanya

hara fosfor (P) POC kulit

mengandung 0.12Yo dan di

semangka umur 2 minggu

umur 4 minggu mengandung
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0-05yo, sedangkan pada peraturan Menteri pertanian No.70l

Permentan/St.I40/1012011 kadar fosfor (P) harus 3-6Yo, artinya kadar fosfor (p)

yang dibutuhkan pada POC kulit semangka kurang banyak. Unsur P itu sendiri

juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu diantaranya pertumbuhan

tinggi tanaman karena unsur fosfor dapat berperan dalam prosesmetabolisme

tanaman. Fosfor merupakan bagian dari protoplasma dan inti sel yang berperan

penting dalam pembelahan sel, demikian pula bagi perkembangan jaringan

meristem (Oktiawan et al., 2015). Fosfor (P) mengaktifkan pertumbuhan tanaman,

pertumbuhan bung4mempercepat pematangan buah dan tanaman. Fosfor (p) juga

dapat merangsang pertumbuhan akar,terutama akar lateral dan akar rambut

(Zubaidah dan Munir, 2007).

Kadar unsur hara kalium (K) poc kulit semangka umur 2 minggu

menuqiukkan hanya mengandung 0.34yo dan di umur 4 minggu mengandung

0-30Yo, sedangkan pada peraturan Menteri pertanian No.70l

Permentan/sr.l4}lfil20ll kadar kalium (K) harus 3-6oh, artinya kadar K yang

dibutuhkan oleh Poc kulit semangka kurang banyak. Karena kalium (K)

memiliki pengaruh sebagai penyeimbang keadaan bila tanaman kelebihan

nitrogen. Unsur ini dapat meningkatkan sintesis dan translokasi karbohidrat,

sehingga meningkatkan ketebalan dinding sel dan kekuatan batang. Kalium juga

dapat meningkatkan kandungan gula (Hafsi et al., 2014). Menurut pettigrew

(2008) bahwa tanaman yang mengalami defisiensi unsur kalium (K) menyebabkan

penunrnan jumlah dan ukuran daun pada setiap individu tanaman yang

berpengaruh terhadap proses fotosintesis dan fotosintat yang akan dihasilkan.
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Kandungan unfl]r hara N, P, K yang terdapat di dalam POC kulit semangka

ini termasuk rendah bila dibandingkan dengan ketentuan standarisasi mutu POC

pada Peraturan Menteri Pertanian No. 70 tahun 20ll. Namun kadar unsur N, P, K

yang terdapat di dalam POC kulit semangka yang didekomposisi selama dua

minggu, lebih mendekati ketentuan baku mutu POC pada Peraturan Menteri

Pertanian No. 70 tahun 2011. Hal ini kemungkinan komponen-kompnen dalam

pembuatan POC tersebut terdiri dari bahan tunggal yaitu kulit semangka, sehingga

unsur makro dan mikro yang terkandung di dalamnya kemungkinan menjadi

terbatas. Bila bahan bakunya bervariasi maka kandungan unsur hara dari POC

tersebut akan tinggi. Seperti POC dari limbah rumah tangga yang terdiri dari

berbagai bahan sayuran, buah, dan lain-lain mengandung kadar unsur makro dan

nnsnr mikro yang cukup tinggi (C-Organik 7,85oh, N-Total 0,33Yo, P2O5

2,98o/o,K2O 3,2\Yr,Ca l,99Yo,Mg2,660/0, dengan pH 4,54), meskipun mempunyai

kandungan unsur hara nitrogen masih rendah (Wahida & Ni, 2016). Demikian

juga pembuatan POC berbahan campuran (kirinyu, gamal, lamtoro) mempunyai

kualitas yang baik dibandingkan dengan pembuatan POC berbahan tunggal

(kirinyu atau gamal, atau lamtoro) (Jeksen dan Mutiara 2017).

Selain variasi bahan baku, waktu fermentasi, gula, dan volume EM4, jenis

bahan baku juga dapat mempengaruhi kadar hara yang terkandung dalam

pembuatan POC buah-buahan. Hal ini dapat dilihat pada produk pupuk organik

cair dengan bahan baku limbah buah pisang dan penambahan EM4 sebesar 50 mL

dengan proses fermentasi 24 hai' merupakan pencampuran optimal dibandingkan

dengan perlakuan lain. Pada variasi tersebut, konsentrasi N, P, dan K pupuk
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organik cair dengan limbah buah pisang dan EM4 50 mL memenuhi baku mutu

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Putra dan Ratnawati, 2019).
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V. KESIMPULAN DAl\[ SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis unsur hara dan nutrisi pada POC dari kulit semangka

yang didekomposisi pada wakru dua minggu dan empat minggu, maka dapat

ditentukan bahwa kandungan hara makro dan nutrisi yaitu Nitrogen (N),

Fosfor (P), Kalium (K), air, protein, lemak, dan karbohidrat dalam pupuk

organik cair (POC) kulit semangkayarLgdidekomposisi dengan EM4 selama

waku dua minggu lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk organik cair kulit

semangka yang didekomposisi dengan EM4 selama waktu empat minggu.

Pupuk organik cair dari kulit semangka yang didekomposisi selama dua

minggu mengandung hara makro nitrogen (N) sebany ak 0,09yo; fosfor (p)

sebanyak 0,120 , kalium (K) 0,34%; dan mengandung air 97,5yo; protein

0,37oh; lemak 5,97yo, dan karbohidrat 6yo. Kandungan ini masih lebih

baiVlebih layak bila disesuaikan dengan standarisasi yang ditentukan oleh

Peraturan Menteri pertanian No. 70lpermentan/Sr. I 4 0 I l0 /201 I .

5.2 Saran

oleh karena hasil analisis kimia dari pupuk organik cair kulit semangka

masih mendekati dengan kandungan PoC yang direkomendasikan atau mendekati

standarisasi mutu pupuk organik yang ditentukan peraturan Menteri pertanian

No'70 Tahun 2011, maka hendaknya dilakukan penelitian lanjutan pada bagian

konsentrasi gula sebagai sumber energi dan volume EM4 sebagai bioaktivator

dalam pembuatan POC kulit semangka.
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