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I. PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia  

sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik  

ditingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih 

bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga 

mendorong meningkatnya permintaan produk organik (Mayrowani, 2012).  

Pertanian organik menurut IFOAM (2008) didefinisikan sebagai sistem produksi 

pertanian yang holistik dan terpadu, dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan 

produktivitas agroekosistem secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan 

serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. 

Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah 

lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan bagi 

lingkungan sekitar, ciri utama pertanian organik adalah penggunaan varietas lokal, 

pupuk organik dan pestisida organik dengan tujuan menjaga serta melestarikan 

lingkungan (Firmanto, 2011). Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah 

yang paling baik dan alami. Pada umumnya pupuk organik mengandung hara 

makro N, P, K rendah, tetapi mengandung hara mikro dalam jumlah yang sangat 

cukup untuk  pertumbuhan tanaman. Pupuk organik yang dapat digunakan seperti 

pupuk kimia adalah kompos, pupuk kandang, azolla, pupuk hijau dan limbah 

industri maupun limbah perkotaan (Sutanto, 2002).  

Kompos azolla dapat digunakan sebagai salah satu pupuk organik 

alternatif pengganti pupuk kimia. Azolla adalah sejenis pakis air tawar yang hidup 

dikolam ikan, danau, sawah, rawa dan sungai.  Tanaman azolla ini relatif banyak 

pada areal persawahan di Indonesia. Dengan memanfaatkan azolla sebagai pupuk 

organik yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan hara bagi 

tanaman. Azolla seringkali dianggap gulma, para petani lantas menyingkirkannya 

ditumpuk dan dibuang begitu saja. Pertumbuhan azolla sangat cepat dan 

melimpah jumlahnya (Putra dkk., 2013).  

Penggunaan kompos perlu diperhatikan kualitasnya, salah  satu  kriteria  

kualitas  adalah  pencemaran  logam  berat   pada  pupuk  tersebut.  Umumnya  hal  

tersebut sangat tergantung pada bahan dasarnya.  Bahan  dasar  dari  sisa  tanaman  
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sedikit  mengandung  bahan  berbahaya,  tetapi  pupuk  kandang,  limbah  industri  

dan  limbah  kota  banyak  mengandung  bahan berbahaya logam berat (Setyorini, 

2005).  

Logam berat Fe, Cu dan Zn merupakan unsur hara mikro yang diperlukan 

tanaman, namun dalam jumlah yang berlebih akan bersifat racun bagi tanaman 

(Notohadiprawiro, 2006). Menurut Utomo, dkk (2016) dalam jumlah belebihan Fe 

dapat menghambat perkembangan akar dan dapat membatasi pertumbuhan 

tanaman. Toksisitas Fe dapat menjadi masalah dan penghambat produksi tanaman 

secara serius. Menurut Rosmakan dan Yuwono (2002) tanaman sering mengalami 

toksisitas karena Cu berlebih, toksisitas Cu terjadi bila kadar Cu dalam tanaman 

berkisar antara 20-30 ppm per berat tanaman, tergantung jenis tanamannya.  

Unsur-unsur mikro perlu diketahui kadarnya karena keberadaannya sangat 

berperan terhadap tanaman. Misalnya Fe dan Cu sangat esensial untuk 

pertumbuhan tanaman, karena unsur-unsur ini dipergunakan untuk pembentukan 

zat hijau daun, terutama unsur Cu banyak berperan didalam proses fotosintesis, 

reaksi enzim, metabolisme karbohidrat ataupun protein, memecah fiksasi nitrogin 

dan berperan pada alat-alat reproduksi. Sedangkan unsur Zn dalam tanaman 

berperan sebagai katalis enzim dehidroginase, proteinase dan peptinase. Unsur Zn 

ini juga berperan pada produksi calon biji tanaman padi-padian (Muzakky, 2001).  

Penelitian mengenai unsur hara mikro Fe, Cu dan Zn dalam kompos  

belum banyak dilakukan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Kandungan 

Unsur Mikro Fe, Cu dan Zn Kompos Azolla sp. dengan Penambahan Jenis 

Kotoran Ternak yang Berbeda” untuk mengetahui kandungan unsur mikro Fe, Cu 

dan Zn serta mengetahui kompos yang memiliki kualitas kimia sesuai dengan SNI 

 

1.2.  Tujuan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan unsur mikro Fe Cu 

dan Zn pada kompos Azolla sp. dengan penambahan kotoran ternak ayam dan 

sapi. 
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1.3.   Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kandungan unsur mikro pada pupuk kompos azolla dengan 

penambahan kotoran ternak yang berbeda 

2. Mengurangi penggunaan pupuk kimia pada tanaman 

3. Memperbaiki sifat kimia tanah 

4. Memberikan pengetahuan tentang proses pembuatan kompos azolla 

 

1.4.  Hipotesis  

 Hipotesis dari penelitian ini adalah kompos Azolla sp. dengan penambahan 

kotoran ternak yang berbeda akan menghasilkan kandungan unsur mikro Fe Cu 

dan Zn yang berbeda. 

 




