
1 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu komoditas penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional 

serta pemenuhan gizi masyarakat adalah hortikultura khususnya sayuran. 

Komoditas ini memiliki keragaman yang luas dan berperan sebagai sumber 

karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan mineral yang bernilai ekonomi tinggi. 

Produksi sayuran di Indonesia meningkat setiap tahun dan konsumsinya tercatat 

40,35 kg tahun-1 kapita-1 pada tahun 2011 (Hendriadi, 2013). 

Sawi adalah salah satu jenis sayuran yang banyak disukai oleh masyarakat 

Indonesia. Sawi dikonsumsi oleh golongan masyarakat kelas bawah hingga 

masyarakat kelas atas. Kelebihan lain dari sawi yaitu mudah tumbuh di dataran 

rendah maupun dataran tinggi. Sawi mempunyai nilai ekonomi tinggi setelah kubis 

krop kubis bunga, dan brokoli. Sawi diduga berasal dari Tiongkok (Cina), tanaman 

ini telah dibudidayakan sejak 2500 tahun lalu, kemudian menyebar luas ke Filipina 

dan Taiwan (Rukmana, 2002). 

Pulau Jawa merupaka wilayah yang paling banyak memberikan kontribusi 

dalam produksi sawi di Indonesia dibanding kepulauan lainnya. Menurut Badan 

Pusat Statistik, produksi sawi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 602.478 ton. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi sawi cukup tinggi dan peluang pasar 

masih terbuka luas untuk peningkatan produktivitas sawi. Menurut Departemen 

Pertanian (2012), Produksi sawi di Indonesia meningkat dari tahun 2008 hingga 

tahun 2012 yaitu 565.636 ton, 562.838 ton, 583.770 ton, 580.969 ton, 594.911 ton 
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per hektar, namun dapat dilihat dari produktivitas tanaman sawi yang mengalami 

penurunan yaitu 103,6 ton, 99,8 ton, 98,2 ton, 94,4 ton, dan 97,4 ton per hektar. 

Peningkatan produksi selain terkait dengan peningkatan luas areal tanam juga 

dalam hal peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan. Pemupukan yang 

ditujukan untuk meningkatkan produksi sesuai kebijakan pemerintah untuk 

menerapkan pertanian modern melalui program supra insus beberapa tahun yang 

lalu, sudah terlihat dampak negatifnya. Target yang akan dicapai dalam program 

supra insus adalah tanaman berproduksi tinggi dalam waktu yang relatif singkat 

sehingga diperlukan masukan teknologi tinggi seperti pemupukan berat dengan 

menggunakan pupuk kimia.  Hal tersebut menyebabkan ketergantungan petani pada 

masukan pupuk kimia yang terus menerus diberikan pada lahan pertaniannya 

sehingga berakibat menurunnya kesuburan tanah, kerusakan lingkungan, dan akibat 

lebih lanjut produktifitas tanah menurun (Nurhani, 2012) 

Hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi sawi adalah 

menambah bahan organik yang diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah, karena kemampuan bahan organik berfungsi sebagai pengikat butiran 

primer tanah menjadi butiran sekunder sehingga membentuk agregat yang mantap. 

Keadaan ini akan berpengaruh pada kemampuan tanah menahan air, ketersediaan 

hara akan lebih baik, serta mikroba- mikroba yang berperan aktif dalam tanah akan 

bertambah baik jenis maupun jumlahnya. Bahan organik memilki peran penting 

sebagai sumber karbon, dalam pengertian luas sebagai sumber pakan dan sumber 

energi untuk mendukung kehidupan dan perkembang biakannya berbagai jenis 

mikroba tanah (Sisworo, 2006). 
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Usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas tanaman sawi dengan suatu sistim 

pertanian organik dengan menambahkan penggunaan mikroorganisme lokal 

(MOL) sebagai pupuk organik cair pada budidaya tanaman sawi merupakan 

teknologi yang mudah, ramah lingkungan serta berkelanjutan dan menguntungkan. 

Bagi petani yang menuntut pemakaian pupuk yang murah dan praktis bisa 

diarahkan untuk menggunakan MOL yang merupakan pupuk organik yang dapat 

dibuat dalam beberapa hari dan siap pakai dalam waktu singkat, selain itu 

pembuatan MOL biayanya murah, tidak susah cara pembuatannya, sehingga sangat 

efektif dan efisien bagi para petani dalam meningkatkan kesuburan tanah dan 

produkvitas tanaman. Pengunaan larutan MOL berbahan dasar rebung, buah maja, 

bonggol pisang dan cebreng pada tanaman padi sawah dapat meningkatkan hasil 

dibandingkan dengan tanpa pemberian larutan MOL (Setianingsih, 2009) 

Penggunaan MOL dalam budidaya padi SRI selain berfungsi sebagai pupuk, 

juga sebagai agen pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu, 

larutan MOL memiliki peran ganda dalam budidaya pertanian padi organik, yakni 

sebagai pupuk organik maupun sebagai pestisida organik, khususnya sebagai 

fungisida. Pembuatan larutan MOL harus melalui proses fermentasi dengan 

menggunakan air kelapa atau gula. Lama proses fermentasi bahan-bahan MOL 

kurang lebih 10-15 hari (Santosa, 2008). 

Bahan organik adalah bahan yang bisa kembali ke alam mudah untuk diurai 

oleh bakteri pengurai (tidak merusak/mencemari alam contoh : ampas buah buahan, 

dll) sedangkan bahan anorganik adalah bahan yang sulit untuk diuraikan/sintesis 

(contoh plastik,plastik baru bisa terurai selama 200 tahun - dalam arti plastik 
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mencemari lingkungan dll). Bahan organik yang akan diteliti adalah penggunaan 

bahan organik yang berasal dari limbah – limbah seperti limbah bonggol pisang, 

limbah sayur – sayuran dan buah – buahan. Limbah – limbah tersebut sangat mudah 

didapatkan dilingkungan sekitar sehingga pemanfaatannya tersebut dapat 

mengurangi masalah limbah. Limbah tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan 

dasar untuk pembuatan MOL (Mikroorganisme Lokal) yang akan digunakan 

sebagai pupuk organik cair untuk tanaman sawi. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian guna mengetahui bagaimana hasil dan pertumbuhan pada 2 varietas 

tanaman sawi yaitu sawi varietas pakcoy (Brassica rapa L.) dan sawi hijau 

(Brassica rapa var. Parachinensis L.) dengan pemberian beberapa pupuk organik 

cair yaitu MOL (Mikroorganisme Lokal) dengan menggunakan bahan dasar yang 

berbeda yaitu dari bonggol pisang, limbah sayuran dan limbah buah - buahan.  

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian MOL bonggol pisang terhadap tanaman

sawi pakcoy dan sawi hijau ?

2. Bagaimana pengaruh pemberian MOL dari limbah sayuran terhadap

tanaman sawi pakcoy dan sawi hijau ?

3. Bagaimana pengaruh pemberian MOL dari limbah buah buahan terhadap

tanaman sawi pakcoy dan sawi hijau ?
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji respon varietas sawi terhadap 

pemberian beberapa bahan baku  MOL (Mikroorganisme Lokal) pada tanaman sawi 

pakcoy dan sawi hijau.  

1.4    Hipotesis 

Adapun dugaan dalam penelitian ini adalah interaksi  jenis  MOL dan varietas 

sawi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pakcoy dan sawi hijau. Dugaan 

pemberian jenis MOL berpengaruh  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi 

pakcoy dan sawi hijau. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah pemberian jenis MOL 

dengan bahan baku yang berbeda dapat memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman sawi pakcoy dan sawi hijau. Pemberian MOL dengan bahan 

baku yang berbeda dapat memberikan pengaruh terhadap hasil tanaman sawi 

pakcoy dan sawi hijau.



 

 

 

 




