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I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Allah berfirman dalam Al-Qu’ran Surah Al-Baqarah ayat 265 yang artinya 

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari 

keridhoan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang 

terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu 

menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka 

hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat”. 

Dengan adanya rahmat Allah SWT tanaman dapat tumbuh subur. Tanaman yang 

dirawat dengan pemberian pupuk yang baik akan menghasilkan maksimal.  

Tanaman mencapai tingkat pertumbuhan maksimal bila unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman berada dalam keadaan cukup tersedia dan berimbang di 

dalam tanah. Unsur hara Nitrogen, Posfor dan Kalium merupakan tiga (3) dari 6 

unsur hara makro yang mutlak diperlukan tanaman. Bila salah satu unsur tersebut 

kurang atau tidak tersedia dalam tanah, akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

produksi tanaman (Parawansa, 2014).  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hara tanaman, petani di Indonesia 

menggunakan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik secara terus 

menerus berdampak tidak baik bagi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, hal ini 

menyebabkan kemampuan tanah mendukung ketersediaan hara dan kehidupan 

mikroorganisme dalam tanah menurun, oleh karena itu jika tidak segera diatasi 

maka dalam jangka waktu tidak terlalu lama lahan-lahan tersebut tidak mampu 

lagi berproduksi secara optimal dan berkelanjutan. Solusi untuk mengatasi 

masalah ini adalah mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan menggunakan 

pupuk organik (Seni dkk., 2013). 

Pupuk organik memiliki kelebihan antara lain dapat mengatasi defesiensi 

hara, mampu menyediakan hara secara cepat, mengandung unsur hara makro dan 

mikro yang lengkap meski dalam jumlah sedikit, dapat memperbaiki struktur 

tanah sehingga tanah menjadi gembur, memiliki daya simpan air yang tinggi, 

memberi tanaman ketahanan tehadap serangan penyakit, serta dapat meningkatkan 

aktivitas mikroorganisme tanah (Palupi, 2015). 
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Salah satu pupuk organik yang bisa dimanfaatkan ialah mikroorganisme 

lokal (MOL) diyakini mampu memelihara kesuburan dan meningkatkan 

produktivitas tanah. Pemanfaatan limbah pertanian yang tidak layak konsumsi 

untuk diolah menjadi MOL dapat meningkatkan nilai tambah limbah, serta 

mengurangi pencemaran lingkungan (Juanda dkk., 2011).  

MOL merupakan kumpulan mikroorganisme yang bisa diternakkan, yang 

berfungsi sebagai starter dalam pembuatan bokasi atau kompos. MOL sudah tidak 

asing lagi terdengar  ditelinga kita apalagi bagi para petani yaitu sebagai pupuk 

organik cair yang murah dan ramah lingkungan, akan tetapi masih banyak yang 

belum mengetahui pasti apa kandungan unsur hara yang terkandung di dalam 

MOL, seperti pH, N, P, K dan C-Organik. Saat ini penggunaan larutan MOL 

sebagai pupuk organik cair sudah berkembang tidak hanya untuk tanaman padi 

tetapi juga tanaman pertanian lainnya seperti sayuran, palawija dan buah-buahan 

(Handayani dkk., 2015). 

Pada MOL bonggol pisang terdapat kandungan unsur hara P sehingga 

banyak digunakan sebagai penambahan nutrisi tanaman, MOL bonggol pisang 

mengandung zat pengatur tumbuh giberellin dan sitokinin, selain itu dalam mol 

bonggol pisang juga mengandung 7 mikroorganisme yang sangat berguna bagi 

tanaman yaitu : Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, Aeromonas, Aspergillus, 

mikroba pelarut phospat dan mikroba selulotik (Lindung, 2015). Limbah lainnya 

yang berpotensi untuk dijadikan MOL adalah ampas tahu. Kandungan dari limbah 

ampas tahu protein, serat kasar,  lemak 5,9%, karbohidrat 67,5%, kalsium 19% 

dan fosfor 29% (Suprapti, 2005).  

Bahan MOL nasi basi walaupun kandungan unsur hara pada MOL nasi 

basi belum diketahui akan tetapi penelitian yang mengaplikasikan MOL nasi basi 

pada tanaman sudah banyak dilakukan seperti pada penelitian Julita (2013) 

perlakauan MOL nasi secara tunggal memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

parameter pengamatan umur berbunga, umur panen pertama, berat buah 

pertanaman yang ekonomis dan berat perplot yang ekonomis dengan perlakuan 

terbaik M2 (MOL nasi 100 cc/L air). 
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Lama fermentasi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan MOL. Menurut Jamilah dan juniarti (2014) bahwa ada variasi 

dalam komposisi hara berdasarkan komposisi bahwa penyusunnya setelah 

difermentasi dalam pengujian pupuk organik cair menggunakan MOL. Menurut 

hasil penelitian Marsiningsih dkk (2015) MOL ampas tahu mempunyai 

kandungan P setelah lama fermentasi 1 minggu 117,52 ppm dan mengalami 

peningkatan pada lama fermentasi 3 minggu sebanyak 185,5 ppm. 

Dengan mengetahui jenis MOL dan lama waktu fermentasi yang tepat dari 

beberapa bahan baku, bisa mempengaruhi lama pengomposan dan kualitas 

kompos, sehingga penggunaan berbagai bahan baku pembuatan MOL dalam 

penelitian bisa diuji  kualitas kandungan MOL. Konsentrasi daun gamal dan lama 

fermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap kualitas larutan MOL, perlakuan 

consentrasi daun gamal 600 g/L dengan lama fermentasi tiga minggu memilki 

kualitas larutan MOL yang terbaik (Seni dkk., 2013).  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis telah melakukan penelitian 

tentang kandungan MOL dan waktu fermentasi yang berbeda. Penulis mengambil 

judul “Pengaruh Lama Fermentasi dan Bahan Asal yang Berbeda terhadap 

Kandungan Pupuk Cair MOL (Mikroorganisme Lokal)”.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :  

1. Interaksi lama fermentasi dan bahan asal yang terbaik terhadap N, P, K, 

pH dan C-Organik pupuk cair MOL. 

2. Lama fermentasi terbaik terhadap kandungan MOL. 

3. Bahan asal terbaik terhadap kandungan MOL. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang bahan  

pembuatan MOL dan lamanya fermentasi yang baik. 

2. Memberikan motivasi kepada petani untuk menggunakan pupuk organik 

cair MOL yang didapat dari lama fermentasi dan bahan asal yang berbeda.  
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1.4. Hipotesis 

1. Adanya interaksi lama fermentasi dan bahan asal yang terbaik terhadap N, 

P, K, pH dan C-Organik pupuk cair MOL. 

2. Adanya lama fermentasi terbaik terhadap kandungan MOL. 

3. Adanya bahan asal terbaik terhadap kandungan MOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


