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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Produk pertanian organik pada dekade terakhir sedang naik daun dengan 

munculnya gaya hidup sehat dan urgensi kelestarian tanah pertanian Indonesia. 

Sistem pertanian organik di Indonesia masih belum banyak berkembang karena 

kurangnya kesadaran petani akan keberlangsungan hasil produksi lahan pertanian 

untuk jangka panjang. Penerapan sistem pertanian organik dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan limbah di sekitar lingkungan pertanian, salah satunya adalah urin 

sapi yang berasal dari peternakan. Urin sapi sudah mulai dimanfaatkan oleh petani 

sebagai POC (pupuk organik cair) atau pestisida alternatif, namun penggunaannya 

belum maksimal karena kualitas urin yang digunakan rendah. Peningkatan kualitas 

POC dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya fermentasi dengan 

penambahan mikroorganisme sebagai agen hayati. Proses fermentasi perlu 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah bahan baku pupuk 

dan agen hayati yang digunakan. Hasil POC yang telah difermentasi memiliki 

kualitas bervariasi, sehingga untuk aplikasi di lapang perlu diketahui dosis yang 

tepat untuk tanaman tertentu. 

Produk pertanian organik yang mulai diusahakan di Indonesia yaitu sayuran 

yang masuk kategori superfood, sayuran dengan kandungan vitamin serta mineral 

yang tinggi. Permintaan sayuran superfood sampai saat ini masih banyak dipenuhi 

dari produk impor karena pasar lokal belum memiliki persediaan yang 
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berkelanjutan untuk memasok pasar-pasar retail tempat produk dipasarkan. 

Beberapa jenis sayuran superfood adalah brokoli, kale, wortel, dan tomat ceri. 

Penerapan sistem organik pada komoditas sayuran tersebut perlu ditingkatkan 

untuk menambah nilai produk sehingga petani lokal secara tidak langsung dapat 

meningkatkan pendapatannya dan mengurangi dominasi produk impor pada 

komoditas-komoditas tersebut. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi POC berbasis 

limbah sayuran dan buah dengan berbagai dosis dan lama pemeraman yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dan produksi tomat ceri. Manfaat penelitian adalah dapat 

menjadi referensi untuk pembuatan dan penggunaan POC berbahan dasar urin sapi 

dengan limbah sayur dan buah kepada tanaman tomat ceri. 

 

1.3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian adalah POC pada lama pemeraman 18 hari dan dosis 

360 ml/tanaman mampu memberikan pertumbuhan dan produksi tomat ceri terbaik. 

 

 

  


