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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan produksi tanaman sayur-sayuran merupakan bagian penting 

dari usaha peningkatan produksi hasil pertanian yang bermanfaat, baik sebagai 

sumber gizi dalam menunjang kesehatan masyarakat pada umumnya maupun 

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani pada 

khususnya (Safei dkk, 2014). Sayuran merupakan komoditas penting dalam 

mendukung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini memiliki keragaman yang 

luas dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin dan mineral 

yang bernilai ekonomi tinggi. Di dalam sawi hijau terkandung gizi yang cukup 

tinggi yaitu gizi setiap 100 g bahan yang dapat dimakan pada sawi hijau adalah 

kalori 22.00 kl, protein 2.30 g, lemak 0.30 g, karbohidrat 4.00 g, serat 1.20 g, 

kalsium 220.50 mg, Fosfor 38.40 mg, besi 2.90 mg, vitamin A 969.00, vitamin B1 

0.09 mg, vitamin B2 0.10 mg, vitamin B3 0.70 mg, vitamin C 102.00 mg 

(Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI 1981). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015), produksi sawi di Kota 

Pekanbaru dari tahun 2011–2014 mengalami penurunan berturut-turut (Badan 

Pusat Statistik, 2015) : 5,406 ton (2011), 4,920 ton (2012), 3,180 ton (2013) dan 

1,020 ton (2014). Masalah penurunan produksi tanaman sawi di Pekanbaru 

berdasarkan hasil pengamatan awal penulis kebanyakan karena kurangnya 

pemahaman petani tentang cara budidaya tanaman sawi yang benar dan 

banyaknya penggunaan pupuk kimia yang membuat tanah rusak. Produktivitas 

sawi dapat ditingkatkan dengan menerapkan teknis budidaya yang baik dan sesuai 

dengan yang dianjurkan. Salah satu diantara faktor yang harus diperhatikan dalam 

teknis budidaya adalah pemupukan (Firmansyah, 2014). Pada sawi dianjurkan 

untuk memberikan pupuk N sebanyak 60-112 kg ha-1, P 60-85 kg ha-1, dan K 

sebanyak 60-85 kg ha-1 (Zulkarnain, 2014). 

Selain dengan menggunakan pupuk kimia, pemupukan dapat dilakukan 

dengan pupuk organik. Pupuk organik mempunyai banyak manfaat, diantaranya  

memperbaiki struktur tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi, 

meningkatkan porositas tanah sehingga memperbaiki aerase dan drainase tanah 

(Parnata, 2004). Pupuk organik juga mengandung zat pengatur tumbuh yang 
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penting untuk pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk cair dengan 

memanfaatkan jenis mikroorganisme lokal menjadi alternatif penunjang 

kebutuhan unsur hara makro dan mikro serta mengandung mikroorganisme yang 

berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan agen 

pengendali hama dan penyakit tanaman sehingga baik digunakan sebagai 

dekomposer, pupuk hayati, dan pestisida organik (Seni, 2013). 

Mikroorganisme lokal keong mas merupakan larutan hasil fermentasi 

dengan bahan baku berbagai sumber daya yang tersedia disekitar lingkungan. 

Dalam daging dan cangkang keong mas mengandung unsur hara makro yaitu 

protein 12,2; Fosfor (P) 60 mg dan unsur Kalium (K) 17 mg, serta berbagai unsur 

hara lainnya seperti C, Mn,Cu, dan Zn. Keong mas yang digunakan sebagai pupuk 

organik cair ini sangat berguna untuk menyuburkan tanaman pertanian dan 

perkebunan (Yudi dkk., 2013).  

Menurut beberapa literatur mol keong mas mengandung zat pengatur 

tumbuh auksin. Di dalam mol keong mas teridentifikasi Pseudomonas sp. yang 

termasuk dalam spesies Pseudomonas putida. Pseudomonas putida termasuk ke 

dalam MPF yaitu mikroba yang mempunyai kemampuan melarutkan P yang 

terfiksasi dalam tanah dan mengubahnya menjadi bentuk yang tersedia sehingga 

dapat diserap oleh tanaman. Pseudomonas putida dapat menghasilkan asam-asam 

organik diantaranya asam oksalat yang akan menghelat ion-ion penyerap P 

sehingga P dapat tersedia untuk tanaman (Suhastyo, 2013).  

Fosfor sangat penting sebagai sumber energi dalam berbagai aktifitas 

metabolisme. Salah satu aktifitas metabolime tersebut adalah fotosintetis. Dengan 

Fosfor yang cukup, laju fotosintetis menjadi lebih optimal sehingga asimilat yang 

dihasilkan sebagian dimanfaatkan bagi pembentuk dan penyusun organ tanaman 

seperti batang, sisanya disimpan dalam bentuk protein dan karbohidrat. Salah satu 

peranan Fosfor adalah mendorong pertumbuhan tunas, akar tanaman, 

meningkatkan aktifitas unsur hara lain seperti Nitrogen dan Kalium yang 

seimbang bagi kebutuhan tanaman. Pada leguminosa, Fosfor berfungsi 

mempercepat fiksasi N dengan mendorong pembungaan (Barus dkk, 2014). 

Menurut Damayanti (2015), tinggi tanaman cabai keriting yang diberi 

konsentrasi mol keong mas sebesar 10% lebih tinggi dibandingkan dengan 
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konsentrasi lainnya. Hasil penelitian Arinong dkk. (2014), penggunaan mol 

bonggol pisang dengan dosis 100 cc L air berpengaruh nyata pada jumlah daun 

tanaman sawi sebesar 7,000 helai daun Menurut Solanki dkk. (2015), pemberian 

pupuk Fosfor dengan 50 kg/ha menunjukkan hasil terbaik dalam memenuhi nutrisi 

tanah pada tanaman sawi. 

Keong mas pada umumnya adalah hama pada tanaman tetapi keong mas 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair dan pestisida nabati sekaligus sebagai cara 

untuk pengandalian hama keong mas dan dengan pupuk keong mas ini lebih 

ramah lingkungan. Kemampuan mol keong mas dalam membantu ketersedian P 

bagi tanaman sangat menguntungkan bagi petani karena pemberian pupuk P dapat 

dihemat. Hal ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan kegiatan pertanian 

yang dilakukan lebih bersifat ramah lingkungan oleh karena itu, penulis telah 

melakukan penelitian dengan judul “Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sawi 

Hijau (Brassica juncea L.) Dengan Pemberian Pupuk Mikroorganisme Lokal 

(MOL) Keong Mas dan Fosfor Dengan Berbagai Dosis”. 

 

1.2. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk mol keong mas terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dosis Fosfor terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi hijau. 

3. Untuk mengetahui interaksi pemberian pupuk mol keong mas dan dosis 

pupuk Fosfor terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau. 

 

1.3. Manfaat 

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada penulis 

maupun masyarakat tentang pemberian pupuk cair mol keong dan Fosfor pada 

dosis yang tepat untuk pertumbuhan tanaman sawi hijau. 

1.4. Hipotesis 

Pemberian pupuk mol keong mas dan Fosfor dengan dosis yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman sawi hijau.  


