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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pupuk merupakan hal yang terpenting dalam suatu budidaya tanaman. 

Bagi tanaman, pupuk adalah nutrisi penting yang sangat dibutuhkan untuk 

perkembangan hidupnya sehingga menjadi tanaman yang subur dan produktif. 

Tanaman yang tercukupi kebutuhan pupuknya akan tumbuh dan berkembang 

dengan maksimal. 

Jenis pupuk dapat berupa pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk kimia 

merupakan pupuk berasal dari bahan-bahan kimia. Pupuk organik dapat berupa 

kompos, pupuk hijau, ataupun kotoran ternak. Pupuk organik biasanya berupa zat 

padat. Akan tetapi, pupuk organik juga dapat berupa pupuk cair. Pada hasil 

pertanian pupuk kimia atau pupuk anorganik mampu meningkatkan hasil, namun 

jika dilakukan terus menerus tidak baik untuk kesuburan tanah, sehingga sangat 

berefek negatif pada lingkungan dan menurunkan kuantitas dari tanaman. Karena 

pupuk anorganik 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 

produksinya tidak optimal. Menerapkan pertanian organik merupakan solusi dari 

ketergantungan akan pupuk anorganik (Seni dkk., 2013).  

Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang 

menggunakan bahan alami termasuk pupuk organik. Pupuk organik merupakan 

pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran atau bagian hewan dan limbah 

organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, 

dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat 

fisik, kimia, dan biologi tanah (Permentan, 2011). 

Pupuk organik yang salah satunya dapat dimanfaatkan ialah 

mikroorganisme lokal (MOL).  Pemanfaatan pupuk organik yang berasal dari 

mikroorganisme lokal (MOL) 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). 
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Mikroorganisme Lokal (MOL) adalah cairan yang terbuat dari bahan-

bahan alami termasuk  yang disukai sebagai media hidup dan berkembangnya 

mikroorganisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan-bahan 

organik atau sebagai dekomposer dan sebagai aktivator atau tambahan Nutrisi 

bagi tumbuhan yang disengaja dikembangkan dari mikroorganisme yang berada 

di tempat tersebut (Lindung, 2015). 

Salah satu bahan baku dalam pembuatan MOL ialah buah. Buah 

merupakan sumber mikroorganisme  yang digunakan pada bahan baku pembuatan 

MOL dimana sumber mikroorganisme tesebut berasal dari limbah buah 

(Wiswasta dkk., 2016). Menurut Handayani dkk. (2015) bahan seperti limbah 

buah merupakan tempat yang disukai oleh mikroorganisme sebagai media untuk 

hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang berguna dalam mempercepat 

penghancuran bahan-bahan organik (dekomposer) atau sebagai tambahan  nutrisi 

bagi tanaman. Menurut Lindung (2015) bahan baku pembuatan MOL 

menggunakan jenis buah seperti pepaya, pisang, nanas dan jenis buah lainnya. 

Bahan baku dalam pembuatan MOL menggunakan dapat menggunakan buah 

yang sering dijumpai dan produksinya yang tinggi, Kemenpan Dirjen Hortikultura 

(2015) menyatakan pada produksi tahun 2014 produksi buah di Indonesia pisang 

diperingkat satu, nanas diperingkat tiga dan pepaya diperingkat tujuh. Pada MOL 

bahan baku buah pepaya mengandung Nitrogen 0,45% untuk kandungan Fosfor  

274,67 ppm dan kandungan Kalium 199,16 ppm. Pada buah pisang berupa 

kulitnya saja menurut Nasution dkk. (2014) kandungan Nitrogen 0,18%, P2O5 

0,043% dan K2O 1,173%.  

Lama fermentasi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan MOL. Jamilah dan Juniarti  (2014) menyatakan  bahwa ada 

variasi dalam komposisi hara berdasarkan komposisi bahan penyusunnya setelah 

difermentasi dalam pengujian pupuk organik cair menggunkan MOL. 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 seperti dalam 

pembutan larutan mol buah pepaya yang sebelum difermentasi kandungan 

Nitrogen sebesar 0,10% terjadi perubahan kandungan nitrogen selama 

difermentasi selama 15 hari yaitu 0,45% (Handayani dkk., 2015). Menurut Juanda 
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dkk. (2011) pertumbuhan total mikroorganisme meningkat setelah larutan mol 

difermentasi lebih dari 2 minggu. Oleh karena itu penulis akan melakukan 

penelitian berjudul “Pengaruh Lama Fermentasi dan Jenis Buah yang Berbeda 

Terhadap Kandungan Kimia Mikroorganisme Lokal (MOL)”. 

 

1.2. Tujuan 

1. Mengetahui interaksi antara jenis buah dengan lama fermentasi dari 

kandungan pupuk cair mikroorganisme lokal. 

2. Mengetahui lama fermentasi terbaik terhadap kandungan pupuk cair 

mikroorganisme lokal. 

3. Mengetahui jenis buah terbaik terhadap kandungan pupuk cair 

mikroorganisme lokal. 

 

1.3. Manfaat 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang jenis 

buah  pembuatan MOL dan lamanya fermentasi yang baik. 

2. Hasil yang diperoleh pada penilitian ini dapat dikembangkan sebagai 

pupuk organik cair guna meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman 

 

1.4. Hipotesis 

1. Adanya interaksi jenis buah dan Lama fermentasi terbaik dari kandungan 

pupuk cair mikroorganisme lokal. 

2. Adanya Lama fermentasi terbaik dari kandungan pupuk cair 

mikroorganisme lokal.  

3. Adanya jenis buah terbaik dari kandungan pupuk cair mikroorganisme 

lokal 

 


