
1 
 

I.    PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persoalan lingkungan dewasa ini menjadi suatu persoalan yang mendunia 

karena tingginya produksi sampah manusia dan lokasi pembuangan sampah yang 

semakin sempit yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Sampah 

adalah segala sesuatu yang sudah tidak terpakai atau tidak dapat dikonsumsi lagi, 

seperti limbah sayuran. Limbah pasar sayur mulai menjadi perhatian mengingat 

limbah tersebut selain bertambah setiap harinya semakin sulit mencari tempat 

pembuangan dan mengurangi nilai estetika di lingkungan (Utama dan Mulyanto, 

2009). Sampah tersebut perlu dilakukan pengolahan kembali agar memiliki 

dampak yang positif bagi manusia dan dapat meminimalisir terjadinya 

penumpukan sampah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. 

Salah satunya pengolahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengolah sampah 

organik menjadi pupuk organik, baik dalam bentuk padat maupun bentuk cair 

yang dapat digunakan untuk pertanian. 

Pupuk organik yang dapat diperoleh dari pengolahan sampah organik 

tersebut salah satunya adalah mikroorganisme lokal (MOL). Mikroorganisme 

lokal mengandung unsur hara makro dan mikro dan juga mengandung mikroba 

yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan 

sebagai agen pengendali hama penyakit tanaman (Sari dkk., 2012). Pemanfaatan 

pupuk organik yang berasal dari mikroorganisme lokal menjadi salah satu 

alternatif penyediaan unsur hara di dalam tanah dan sebagai salah satu sumber 

mikroorganisme yang dapat membantu menyediakan unsur hara (Marsiningsih 

dkk., 2015). Menurut Sari dkk. (2015) bahwa  pemanfaatan pupuk cair MOL lebih 

murah, ramah lingkungan, dan menjaga kesimbangan alam. 

 Mikroorganisme lokal dapat dibuat dari sampah organik berupa sayuran 

yang mudah dijumpai di kehidupan sehari-hari. Sampah sayur-sayuran merupakan 

bahan buangan yang biasanya dibuang secara open dumping tanpa pengelolaan 

lebih lanjut sehingga akan meninggalkan gangguan lingkungan dan bau tidak 

sedap (Siboro dkk., 2013). Beberapa jenis limbah sayuran yang dapat dijumpai 

adalah kubis, kangkung dan sawi. Sampah organik yang berasal dari sayuran 

tersebut dapat dijadikan bahan untuk pembuatan MOL. Menurut Lindung (2015) 
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dalam MOL sayur mengandung sitokinin, karbohidrat, pseudomonas, aspergilus 

dan lactobacillus. Mikroorganisme lokal sayuran sebagai mikroorganisme 

pengurai dan penyubur tanaman juga sangat tepat jika diaplikasikan saat fase 

vegetatif hingga menjelang fase generatif. 

Kadar bahan baku atau substrat yang digunakan merupakan salah satu 

faktor dalam menentukan kualitas mikroorganisme lokal. Bahan baku sayuran 

yang digunakan dalam pembuatan mikroorganisme lokal adalah kubis, kangkung 

dan sawi. Handayani dkk. (2015) menyatakan MOL kubis memiliki kandungan N 

(0,18%), P (278,63 ppm), K (155,92 ppm), C-organik (19,38 %) dan pH (4,52). 

Menurut Indrajati dkk. (2012) kandungan unsur hara makro pada limbah padat 

organik tanaman sawi berdasarkan uji laboratorium didapatkan nilai 36,7% (C-

organik), 0,29% (Kalium), 1,88% (Nitrogen), 0,07% dan (Fosfor). Tanaman 

bayam, sawi dan kangkung memiliki kadar Fosfor yang tinggi dengan masing-

masing kadar Fosfornya adalah 50,50 ppm; 29,17 ppm; dan 21,90 ppm (Septiana 

dkk., 2009). 

Lama fermentasi merupakan salah satu faktor yang juga perlu diperhatikan 

dalam pembuatan mikroorganisme lokal. Berdasarkan penelitian Seni dkk. (2013) 

kandungan N-total larutan menunjukkan bahwa semakin lama fermentasi maka 

kandungan N-total pada larutan MOL semakin meningkat. Menurut Handayani 

dkk. (2015) kandungan unsur hara makro (N, P, K, Ca, dan Mg) maupun unsur 

hara mikro (Fe, Zn, dan Mn) pada larutan MOL setelah fermentasi mengalami 

peningkatan, pada MOL kubis sebelum fermentasi kadar N (0,11%), P (245,03 

ppm) dan K (147,17 ppm) terjadi perubahan setelah difermentasi selama 15 hari 

yaitu kadar N (0,18%), P (278,65 ppm) dan K (155,92 ppm). Berdasarkan 

permasalahan yang disampaikan maka dari itu penulis telah melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Lama Fermentasi dan Limbah Sayur yang Berbeda 

terhadap Kandungan Pupuk Cair Mikroorganisme Lokal (MOL)”. 
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1.2. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :  

1. Interaksi lama fermentasi dan  sayur terbaik terhadap kandungan MOL. 

2. Lama fermentasi terbaik terhadap kandungan MOL. 

3. Jenis sayur terbaik terhadap kandungan MOL. 

 

1.3.  Manfaat 

1. Memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan 

penelitian kualitas kandungan MOL yang didapat dari lamanya fermentasi 

berbagai bahan baku pembuatan larutan MOL. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang bahan  

pembuatan MOL dan lamanya fermentasi yang baik. 

 

1.4. Hipotesis 

1. Adanya interaksi antara lama fermentasi dan jenis sayur terbaik dari 

kandungan MOL. 

2. Adanya lama fermentasi yang terbaik dari kandungan MOL. 

3. Adanya jenis sayur yang terbaik dari kandungan MOL. 

 


