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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di bidang pertanian saat ini telah berhasil 

mengembangkan pupuk lepas lambat (Slow-Release Fertilizer/SRF) (Talaat et al., 

2008). Menurut Trenkel (2010), keuntungan SRF adalah ketersediaan pupuk dalam 

tanah lebih lama jika dibandingkan dengan pupuk konvensional (Fast Release 

Fertilizer). SRF dapat menjadi solusi masalah pupuk yang hilang akibat terlarut dan 

terbawa air hujan serta akibat penguapan (Tomaszewska 2003). Selain itu, paa 

petani pun dapat mengurangi biaya produksi dalam penggunaan pupuk yang tidak 

lagu dilakukan secara berulang. 

Metode yang dapat digunakan untuk menghambat pelepasan pupuk salah 

satunya yaitu menggunakan penghalang fisik seperti hidrogel, poliolefin atau resin, 

dan pelapisan menggunakan polimer (Trenkel, 2013). Teknologi dengan cara 

pelapisan ini dapat meningkatkan penggunaan pupuk yang lebih efisien, yang 

mampu mengendalikan kecepatan pelepasan unsur-unsur utama yang dibutuhkan 

tumbuhan seperti nitrogen yang mudah hilang akibat larut dalam air dan pelepasan 

nitrogen ke udara yang meminimalisir pencemaran air dan udara. 

Akhir-akhir ini para ahli telah banyak mengembangkan metode-metode untuk 

menghambat pelepasan pupuk seperti menggunakan gelombang mikro 

(microwave), spouted bed, filter yang dioperasikan secara kontinyu (rotating drum) 

dan fluidized bed menggunakan bahan pelapis seperti sulfur, resin dan polimer. 

Bahan pelapis yang bisa digunakan sebagai penghalang fisik adalah hidrogel. 

Hidrogel superabsorben adalah polimer hidrofilik yang bertaut-silang (Cross-

linked) yang tidak larut dalam air namun mampu mengabsorbsi air ratusan hingga 

ribuan kali dari berat keringnya (Zohuriaan and Kabiri, 2015). Afinitas untuk 

menyerap air ini dikaitkan dengan adanya gugus hidrofilik seperti -OH, -CONH-, 

CONH- dan -SO3H dalam struktur hidrogel yang terbentuk (Sowjanya, Komali and 

Babu, 2013).  

Berdasarkan penelitian terdahulu Wu et al. (2012) natrium alginat (Na-alg) 

merupakan polisakarida alami yang memiliki sifat bidegradabel serta 
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biokompatibilitas yang baik, menjadikannya sebagai agen pembawa yang aktif. 

Selain itu juga Na-alg dapat membentuk taut silang dengan ionik dengan 

penambahan kation divalen dalam larutan serta kehadiran makrospora dalam 

matriks alginat menghasilkan difusi cepat dan pelepasan senyawa (Cordoba et al. 

2013 dan He et al, 2015). Namun Na-alg ini memiliki matriks yang cenderung 

lemah dan rapuh sehingga perlu adanya bahan penguat dalam pembuat hidrogel.  

Penambahan tanah liat dalam polimer alginat pembentuk gel menghasilkan matriks 

yang sangat baik untuk mengontrol pelepasan senyawa (Benli 2013). Bentonite 

adalah sejenis batuan sedimen yang kaya akan smectite/monmorillonit, yang 

memiliki beberapa sifat yang sangat baik seperti penyerapan air yang baik, 

pembengkakan, dan kemampuan membawa obat karena struktur kristalnya yang 

unik (Gunister et al. 2007; Wu et al. 2008). Penambahan bentonit meningkatkan 

konten padat dan memecahkan kelemahan (misalnya, porositas rendah) dari manik-

manik alginat tunggal. Ini juga meningkatkan kekuatan mekanis karena tanah liat 

meningkatkan viskositas dan meningkatkan stabilitas (Singh et al. 2009 dan He et 

al. 2015).  

Pada penelitian ini telah dibuat hidrogel superabsorben berbasis natrium 

alginat-bentonit yang diisi pupuk urea sebagai SRF, kemudian di uji cobakan 

sebagai media tanam pada tanaman hidroponik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dari latar belakang di atas yang akan dipecahkan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana membuat dan mengkarakterisasi hidrogel superabsorben 

berbasis Natrium alginat-bentonit. 

2. Bagaimana kinerja hidrogel sebagai pelapis pupuk urea lepas lambat (Slow 

Release Fertilizer)?  

3. Bagaimana pengaruh penggunaan media tanam berbasis hidrogel pupuk 

lepas lambat terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mensintesis hidrogel superabsorben berbasis Natrium alginat-bentonit 

sebagai pelapis pupuk lepas lambat (Slow Release Fertilizer). 

2. Mengkarakterisasi morfologi mikrostruktur dengan SEM EDS, pengukuran 

swelling (rasio pembengkakkan), gugus fungsional oleh FTIR,   

3. Menguji pelepasan pupuk urea sebagai nitrogen menggunakan instrumen 

spektrofotometer UV-Vis. 

4. Mengaplikasikan hidrogel pupuk lepas lambat sebagai media tanam untuk 

tanaman hidroponik. 

 


