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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Mikroorganisme Lokal 

 MOL adalah mikroorganisme yang terbuat dari bahan-bahan alami sebagai 

medium berkembangnya mikroorganisme yang berguna untuk mempercepat 

penghancuran bahan organik (proses dekomposisi menjadi kompos/pupuk 

organik). Di samping itu juga dapat berfungsi sebagai tambahan nutrisi bagi 

tanaman, yang dikembangkan dari mikroorganisme yang berada di tempat 

tersebut (Panudju, 2011). 

MOL adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai 

sumber daya yang tersedia disekitar kita. Bahan dasar tersebut dapat berasal dari 

hasil pertanian, perkebunan, maupun limbah organik rumah tangga. Bahan utama 

MOL terdiri atas beberapa komponen yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber 

mikroorganisme (Palupi, 2015). Larutan MOL mengandung unsur hara mikro dan 

makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan 

organik, perangsang pertumbuhan dan sebagai agens pengendali hama dan 

penyakit tanaman. Peranan MOL dalam kompos selain sebagai penyuplai nutrisi 

juga berperan sebagai komponen bioreaktor yang bertugas menjaga proses 

tumbuh tanaman secara optimal. Fungsi dari bioreaktor sangatlah kompleks, 

fungsi yang telah teridentifikasi antara lain adalah penyuplai nutrisi melalui 

mekanisme eksudat, kontrol mikroba sesuai kebutuhan tanaman, bahkan kontrol 

terhadap penyakit yang dapat menyerang tanaman (Permana, 2011). 

MOL juga merupakan salah satu dekomposer yang dapat digunakan untuk 

mendekomposisi TKKS dan merupakan salah satu dekomposer yang sedang 

berkembang pesat pada sistem pertanian organik saat ini. Penggunaan pupuk cair 

dengan memanfaatkan jenis MOL menjadi alternatif penunjang kebutuhan unsur 

hara dalam tanah. Larutan MOL mengandung unsur hara makro, mikro, dan 

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. MOL sangat diperlukan dalam sistem pertanian organik untuk 

menciptakan produk pertanian yang berkualitas dan sehat serta menciptakan 

pertanian berkelanjutan (Kesumaningwati, 2015). 
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Dale (2003) menyatakan larutan MOL harus mempunyai kualitas yang 

baik sehingga mampu meningkatkan kesuburan tanah, dan pertumbuhan tanaman 

secara berkelanjutan. Kualitas merupakan tingkat yang menunjukkan serangkaian 

karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu. Faktor-faktor yang 

menentukan kualitas larutan MOL antara lain media fermentasi, kadar bahan baku 

atau substrat, bentuk dan sifat mikroorganisme yang aktif di dalam proses 

fermentasi, pH, temperatur, lama fermentasi, dan rasio C/N larutan MOL       

(Seni dkk., 2013). 

Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang sangat kecil, 

mikroorganisme digolongkan ke dalam golongan protista yang terdiri dari bakteri, 

fungi, protozoa, dan algae (Darwis, 1992). semua mikroorganisme yang tumbuh 

pada bahan bahan tertentu membutuhkan bahan organik untuk pertumbuhan dan 

proses metabolisme. Mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang pada suatu 

bahan dapat menyebabkan berbagai perubahan pada fisik maupun komposisi 

kimia, seperti adanya perubahan warna, kekeruhan, dan bau asam (Fardiaz, 1989). 

 

2.2. Fermentasi 

Fermentasi mempunyai pengertian aplikasi metabolisme mikroba untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai tinggi, seperti asam-asam 

organik, protein sel tunggal, antibiotika dan polimer (Muhiddin dkk., 2001). 

Fermentasi dapat terjadi karena ada aktivitas mikroorganisme penyebab 

fermentasi pada substrat organik yang sesuai, proses ini dapat menyebabkan 

perubahan sifat bahan tersebut. Hasil dari fermentasi terutama tergantung pada 

berbagai faktor yaitu jenis sayur pangan (substrat), macam mikroba dan kondisi di 

sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba 

tersebut (Wijaningsih, 2008). Menurut Supriyati dkk. (1998) kualitas produk 

fermentasi tergantung pada jenis mikroba serta medium padat yang digunakan.  

Lama fermentasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap proses fermentasi. Waktu 

fermentasi MOL berbeda-beda antara satu jenis sayur MOL dengan yang lainnya. 

Waktu fermentasi ini berhubungan dengan ketersediaan makanan yang digunakan 

sebagai sumber energi dan metabolisme dari mikroorganisme. Waktu fermentasi 
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MOL ampas tahu 0 dan 35 hari cenderung terjadi peningkatan  pada MOL yang 

tidak difermentasi mengandung fosfor 43,12% mengalami peningkatan setelah 

dilakukan fermentasi 35 hari meningkat kandungan nitrogen sebesar 199,38% 

(Marsiningsih dkk., 2015).  

 

2.3. MOL Sayuran 

 Sayuran merupakan komoditas yang penting dalam mendukung ketahanan 

pangan nasional. Menurut Yuarini dkk. (2015) sayur dapat dibedakan berdasarkan 

tempat tumbuhnya, kebiasaan tumbuh dan bentuk yang dikonsumsi. Dimasyarakat 

pada umumnya sayuran dijadikan lalapan atau asinan dan sebagai pelengkap pada 

masakan. Sayuran merupakan sebutan umum untuk bahan pangan yang berasal 

dari tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan gizi. 

Didalam sayuran mengandung vitamin, protein, mineral dan serat yang sangat 

baik bagi tubuh manusia. Sayuran berdaun hijau mengandung karotenoid, vitamin 

C, K dan asam folat. 

 Produksi sayuran di Indonesia berdasarkan Statistik Produksi Hortikultura 

tahun 2014 (2015) sebesar 11.918.571 ton dengan luas panen 1.125.063 ha. 

Produksi sayuran sebesar itu selain mampu untuk mencakup kebutuhan pangan 

masyarakat juga dapat menjadi sampah  yang dihasilkan dari rumah tangga atau 

sampah yang berasal dari pasaran yang dapat menimbulkan dampak yang kurang 

baik bagi lingkungan. Sampah yang berasal dari sayuran dapat dimanfaatkan 

untuk dijadikan pupuk cair MOL yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi 

penggunaan pupuk anorganik bagi tanaman. Menurut Wiswasta dkk. (2016) 

didalam MOL sayuran mengandung N sebesar 0,4471 mg/L; P sebesar 21,049 

mg/L; dan K 161 mg/L. Sayuran yang dapat dijadikan bahan untuk pembuatan 

MOL adalah kubis, kangkung dan sawi.  

 

2.3.1.   Kubis 

  Tanaman kubis berasal dari Eropa dan Asia, terutama tumbuh didaerah  

Great Britain dan Mediteranean (Utama dan Mulyanto, 2009). Tanaman kubis 

(Brassica oleracea var. capitata L.) merupakan sayuran dataran tinggi, yang 

banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia terutama di daerah pedesaan. 
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Awalnya, kubis di Indonesia hanya ditanam didaerah berhawa dingin. Dalam 

perkembangannya, sekarang kubis mulai banyak ditanam didaerah dataran rendah.  

Pada tahun 2011 luas panen kubis di Indonesia sebesar 65.323 ha. Luas panen 

kubis di Jawa dan di luar jawa masing-masing adalah 42.58 ha dan 22.775 ha. 

Produksi kubis sebesar 1.363.741 ton meningkat dibandingkan tahun 2000. Pada 

tahun 2011 produksi kubis di jawa sebesar 838.387 ton dan produksi kubis di luar 

Jawa sebesar 525.354 ton (Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2013). 

Tanaman kubis tergolong sayuran yang kaya vitamin seperti vitamin A 

200 IU, B 20 IU dan C 120 IU yang sangat berperan bagi kesehatan (Kumarawati 

dkk, 2013). Menurut Wahyuni (2014) Kubis mengandung air, protein, lemak, 

karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, vitamin (A, C, E, tiamin, 

riboflavin, nicotinadine) dan beta karoten. Menurut Imam (2014) kandungan gizi 

mentah setiap 100 g energy 103 kJ, karbohidrat 5,8 g, gula 3,2 g, serat 2,5 g, 

lemak 0,1 g, protein 1,8 g, thiamine 0,061 mg, riboflavin 0,040 mg, niacin 0,234 

mg, asam pantotenat 0,212 mg, vitamin B6 0,124 mg, folat 53 mg, vitamin c 36,6 

mg, kalsium 40 mg, besi 0,47, magnesium 12 mg, fosfor 26 mg, kalium 170 mg, 

dan seng 0,18 mg. 

Tanaman kubis selain bermanfaat untuk kesehatan manusia, kubis juga 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Tanaman kubis yang sudah tidak 

layak jual atau tidak layak dikonsumsi dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk 

cair (MOL). Menurut Handayani dkk. (2015) MOL kubis mengandung P, Ca, Mn 

dan C-organik dan C/N rasio. 

 

2.3.2. Kangkung 

 Tanaman kangkung berasal dari daerah Asia tropik dan terdapat luas di 

India, Asia Tenggara, Taiwan dan cina yang kemudian menyebar ke Fiji, Hawai 

dan Florida (Johantika, 2002). Tanaman kangkung dapat ditanam di dataran 

rendah dan dataran tinggi. Tanaman kangkung tersebar hampir di seluruh 

Indonesia, Termasuk di provinsi Riau. Ada dua jenis kangkung yang dikenal dan 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat yaitu kangkung darat dan kangkung air. 

Berdasarkan Statistik Produksi Hortikultura 2014 (2015) pada tahun 2014 
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produksi sayur kangkung di Indonesia sebesar 319.607 dan terkhusus untuk 

provinsi Riau sebesar 13.883 ton dengan rata-rata hasil 5.48 Ton/Ha.  

 Tanaman kangkung termasuk jenis sayuran yang populer dikalangan 

penduduk Indonesia, Selain rasanya yang nikmat, harganya yang relatif murah, 

mudah didapat juga memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Kandungan gizi 

kangkung cukup tinggi, terutama vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, 

potasium, dan fosfor (Rahman dan Parkplan, 2004). Menurut Widjayanti (1988) 

kandungan gizi dalam 100 gr kangkung darat diantaranya adalah 458,00 gram 

kalium dan 49,00 gram natrium. 

 

2.3.3. Sawi 

 Sawi adalah sekelompok tanaman dari marga Brassica yang dimanfaatkan 

daun atau bunganya sebagai bahan pangan (sayuran). Tanaman sawi berasal dari 

Tiongkok (cina) dan AsiaTimur, Di daerah Cina tanaman ini dibudidayakan sejak 

2500 tahun yang lalu (Erawan dkk., 2013). Tanaman sawi banyak mengacu pada 

sawi hijau yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai makanan oleh masyarakat. 

tanaman sawi tersebar hampir diseluruh provinsi di seluruh Indonesia. 

Berdasarkan Statistik Produksi Hortikultura 2014 (2015) pada tahun 2014 

produksi tanaman sawi di Indonesia sebesar 602.468 ton. 

Tanaman sawi merupakan salah satu tanaman yang digemari oleh 

masyarakat. Sawi dapat dikonsumsi dalam keadaan segar dan dapat juga dijadikan 

sebagai asinan. Tanaman sawi  hijau memiliki nilai ekonomis dan juga merupakan  

kelompok sayuran daun yang mengandung zat-zat gizi lengkap yang  memenuhi 

syarat untuk kebutuhan gizi masyarakat. Kandungan yang terdapat pada sawi 

adalah protein, lemak, karbohidrat, Ca, P, Fe, vitamin B, dan vitamin C (Sari dkk., 

2015). Menurut Pratiwi dkk. (2015) dalam 100 gr sawi nilai gizinya adalah 

protein 2,3 g; lemak 0,3 g; karbohidrat 4,0 g; Ca 220,0 g; P 38,0 mg; Fe 2,9 mg; 

vitamin A 1.940 mg; vitamin B 0,09 mg; dan vitamin C 102 mg. 

 

1.4. Kualitas Pupuk Cair Mikroorganisme Lokal 

Hadinata (2008) larutan MOL apabila telah mengalami fermentasi dapat 

digunakan sebagai dekomposer dan pupuk cair untuk meningkatkan kesuburan 
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tanah serta sabagai sumber unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Larutan MOL 

mempunyai kualitas yang baik sehingga mampu meningkatkan kesuburan tanah 

dan pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan.  

Kualitas merupakan tingkat yang menunjukkan serangkaian karakteristik 

yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu (Dale, 2003). Faktor-faktor yang 

menentukan kulitas larutan MOL antara lain media, lama fermentasi, kadar bahan 

baku atau substrat, bentuk dan sifat mikroorganisme yang aktif di dalam proses 

fermentasi, pH, temperatur, lama fermentasi, dan rasio C/N dalam bahan 

(Hidayat, 2006). 

Batara (2015) menyatakan bahwa MOL mempunyai sifat fisik, sifat kimia 

dan sifat biologi MOL. MOL sebagai suatu larutan mempunyai sifat-sifat fisik 

yang berhubungan dengan kehidupan mikroorganisme misalnya waktu, suhu dan 

warna. Juanda dkk. (2011) menemukan bahwa waktu pembuatan yang dibutuhkan 

MOL 3 minggu karena bahan baku MOL sudah hancur atau terurai dengan 

sempurna. Lama pembuatan juga berpengaruh nyata terhadap suhu MOL. Suhu 

tertinggi yang dicapai adalah 29
0
C. Hal ini ada kaitannya dengan aktivitas 

mikroorganisme dalam mendekomposisi bahan organik yang menghasilkan energi 

dalam bentuk panas. Setelah mencapai puncak, suhu mulai menurun, diduga 

karena aktivitas mikroorganisme dalam mengurai bahan organik semakin 

berkurang. MOL juga menghasilkan warna yang berbeda-beda tergantung pada 

bahan organiknya. Warna MOL adalah warna yang ditimbulkan oleh kandungan 

bahan organik dan anorganik. Warna bahan-bahan organik misalnya tannin, 

liginin dan asam humus yang berasal dari dekomposisi bahan baku MOL. Warna 

ini tidak hanya disebabkan oleh bahan terlarut, tetapi juga oleh bahan tersuspensi 

(Effendi 2003). 

Dalam dekomposisi bahan baku MOL terjadi perubahan-perubahan kimia. 

Perubahan ini antara lain tergantung pada pH, kadar karbohirat, oksigen dan 

mikroorganisme. Makin lama waktu pembuatan MOL berlangsung, maka 

dekomposisi bahan organik juga akan semakin lama. Akibatnya, pH menjadi 

rendah karena terjadi peningkatan konsentrasi ion-ion H+. Ion-ion H+ ini akan 

menentukan keasaman MOL (Dwijoseputro, 2010). Bahan baku MOL adalah 

media tumbuh mikroorganisme yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan 
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mikroorganisme untuk memperoleh energi, membentuk sel dan melakukan 

biosintesis produk-produk metabolit. Unsur hara bisa menjadi faktor pembatas 

pertumbuhan mikroorganisme apabila kurang tersedia dari yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan mikroorganisme. Proses metabolisme ini berlangsung akibat 

aktivitas biokimia mikroorganisme yang memanfaatkan unsur hara yang tersedia 

berupa karbohidrat, protein, lemak, mineral maupun vitamin. Setiap 

mikroorganisme menghasilkan enzim yang berbeda untuk memecah senyawa 

kompleks polisakarida, protein dan lemak. Enzim ini merupakan enzim 

ekstraseluler yang memecah senyawa secara hidrolisis (Batara, 2015). 

Kualitas MOL ditentukan juga oleh populasi mikroorganisme berguna 

yang terdapat di dalam MOL. Keragaman populasi mikroorganisme dalam setiap 

MOL mengindikasikan bahwa banyak mikroorganisme yang berperan dalam 

proses dekomposisi bahan organik MOL. Keragaman populasi ini ditentukan oleh 

faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik misalnya suhu pertumbuhan 

mikroorganisme, kandungan air, tekanan osmosis dan aerasi. Faktor biotik yang 

berhubungan misalnya interaksi dalam satu populasi mikroorganisme atau 

interaksi antar berbagai populasi mikroorganisme. Mikroorganisme akan saling 

berinteraksi dalam mendegradasi dan memineralisasi senyawa komplek bahan 

organik menjadi senyawa sederhana dan sejumlah unsur hara esensial seperti N, P 

dan K. Dalam MOL juga terdapat mikroorganisme selulolitik. Cendawan A. niger 

ditemukan dalam MOL keong mas dan dalam MOL urin kelinci ditemukan 

Verticillium sp. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim selulase yang mampu 

menghidrolisis selulosa menjadi oligosakarida dan akhirnya menjadi glukosa yang 

berfungsi sebagai sumber karbon dan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. 

(Batara, 2015). 

Menteri pertanian menetapakan syarat nilai mengenai teknis minimal 

kualitas pupuk cair organik Standar Nasional Indonesia. Terdapat nilai-nilai 

standar minimum dan maksimum penentuan kualitas pupuk cair, mulai dari unsur 

hara makro dan mikro. Tujuan persyaratan teknis minimal kualitas pupuk cair 

organik ini ialah untuk mengetahui standar nilai yang baik dan layak digunakan 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut. 
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Tabel 2.1. Teknis Minimal Kualitas Pupuk Cair Organik 

No Parameter Satuan Standar Mutu 

1 C-organik % Min 6 

2 Bahan Ikutan 

(Plastik, Kaca, Kerikil) 

% Maks 2 

3 Logam Berat 

- As 

- Hg 

- Pb 

- Cd 

 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

 

Maks 2,5 

Maks 0,25 

Maks 12,5 

Maks 0,5 

4 pH  4-9 

5 Hara Makro 

- N 

- P2O5 

- K2O 

%  

3-6 

3-6 

3-6 

6 Mikroba Kontaminan 

- E. Coli 

- Salmonella sp. 

 

Mpn/g 

Mpn/g 

 

10
2 

10
2
 

7 Hara Mikro 

- Fe total atau 

- Fe tersedia 

- Mn 

- Cu 

- Zu 

- B 

- Mo 

 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

 

90-900 

5-50 

250-5000 

250-5000 

250-5000 

125-2500 

5-20 

Sumber : Permentan (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


