
1 

1 

I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang 

Sawi (Brassica juncea L.) termasuk sayuran daun yang tergolong dalam 

keluarga cruciferae yang digemari oleh masyarakat, selain dari harganya yang 

ekonomis, sawi memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Sawi merupakan 

tanaman semusim yang mudah dibudidayakan, tanaman sawi umumnya tumbuh 

dan berkembang dengan baik pada daerah pegunungan dengan suhu yang cukup 

dan temperatur yang stabil. Sawi yang biasa digemari oleh masyarakat indonesia, 

yaitu sawi hijau yang biasa disebut sawi nasi goreng dan pakcoy biasa juga di 

sebut sawi daging didalam beberapa tempat tertentu di indonesia. Sawi tidak 

berasal dari Indonesia, melainkan sawi tersebut dari negara lain yaitu Tiongkok 

(cina) dan Asia Timur. Masuknya sawi ke Indonesia yaitu melalui lintas per-

dagangan jenis sayuran subtropis lainnya (Rukmana, 2002). 

Sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk menanam sayuran sawi hijau 

dan pakcoy. Disamping itu, umur panen sawi relatif pendek dan hasilnya mem-

berikan keuntungan yang memadai. Pengembangan budidaya sawi mempunyai 

prospek baik untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, gizi 

masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengembangan agribisnis, peningkatan 

pendapatan negara melalui pengurangan impor dan memacu laju pertumbuhan 

ekspor. Kelayakan pengembangan budidaya sawi antara lain ditunjukkan oleh 

adanya keunggulan komparatif kondisi wilayah tropis Indonesia yang sangat 

cocok untuk komoditas tersebut (Cahyono, 2003). 

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 per hektar, 
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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 (Departemen 

Pertanian, 2012).  

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman ditentukan oleh beberapa faktor, 

yaitu faktor dalam (genetik) dan faktor luar (lingkungan). Pemupukan adalah 

untuk menambah unsur hara ke dalam tanah yang terus menerus diserap oleh 

tanaman sehingga unsur hara bagi tanaman akan selalu tetap tersedia. Namun, 

sebagian besar masyarakat memberikan pupuk anorganik terhadap tanaman sawi 

hijau dan pakcoy sangat berlebihan. Menurut Rukmana (2002), pemupukan 

dengan pupuk anorganik secara berlebihan akan berefek pada tanah dan tanaman, 

efek yang dihasilkan ketika pemberian pupuk anorganik secara berlebihan yakni 

tanah akan semakin keras, unsur hara yang ada dalam tanah akan berkurang dan 

tanamanpun akan tidak sehat bahkan tidak tumbuh subur, jika terlalu banyak 

ataupun dalam pengaplikasiannya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan. Pupuk 

anorganik yang semakin susah dan semakin mahal dikalangan petani membuat 

para petani kesusahan dalam melakukan aktivitas bertani. Melonjaknya harga 

pupuk membuat petani sering rugi, ketika tanaman yang ditanam harganya tidak 

sesuai yang diinginkan atau harga lebih rendah dibanding perawatan dan 

pemupukan. Petani sekarang membutuhkan alternatif pengganti pupuk kimia yang 

kandungan nutrisinya sama dan bahkan lebih dari pupuk kimia, sehingga petani 

tidak kesusahan untuk memupuk tanamannya.  

Pupuk organik menjadi salah satu alternatif pengganti pupuk kimia yang 

sering digunakan oleh para petani untuk pengaplikasian ke tanaman. Pupuk 

organik ini ada dua macam yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat, 
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namun kebanyakan petani memilih pupuk yang tidak memakan waktu yang 

terlalau lama dalam membuatnya. Pupuk cair ini sangat cepat dalam hal pem-

buatanya maupun dalam pengaplikasian ke tanamannya yang mudah larut dan 

diserap oleh akar tanaman. Pupuk cair banyak terbuat dari kecing hewan maupun 

sisa makanan, sayuran, bahkan buah-buahan. Sebelum dijadikan pupuk cair atau 

sebelum diaplikasikan, bahan-bahan yang akan dibuat pupuk cair harus di 

fermentasi, supaya bakteri dalam sisa-sisa makanan tadi dapat terurai dan dapat 

mudah untuk diserap oleh  akar tanaman secara cepat. Selain pupuk cair, MOL 

atau biasa disebut mikro organisme lokal ini juga dapat menyuburkan tanah dan 

tanaman seperti halnya pupuk organik cair lainnya. MOL ini belum begitu 

terkenal di kalangan masyarakat sehingga MOL ini kurang diminati oleh petani 

untuk menggantikan pupuk kimia.  

MOL dapat juga disebut sebagai bioaktivator yang terdiri dari kumpulan 

mikro organisme lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat. 

MOL dapat berfungsi sebagai perombak bahan organik dan sebagai pupuk cair 

melalui proses fermentasi. Faktor utama penyebab maraknya penggunaan pupuk 

kimia yaitu mudah ditemui, cepat respon dan unsur hara lengkap. Pembuatan 

pupuk kandang yaitu butuh 3-4 bulan untuk dapat menghasilkan pupuk kandang 

yang siap digunakan. Pembuatan pupuk kandang dapat dipercepat dengan 

bioaktivator larutan MOL bonggol pisang. Kesulitan mendapatkan pupuk saat 

musim tanam membuat petani harus tergantung terhadap pupuk kimia yang 

mahal, sehingga petani mencoba mencari jalan keluar mengurangi ketergantungan 

terhadap pupuk kimia (Handayani, dkk., 2015). 
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MOL dapat dibuat dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan-bahan yang 

tidak dimanfaatkan seperti bonggol pisang, bonggol pisang yang biasaya di 

biarkan oleh petani ini dapat berguna untuk bahan pembuatan MOL. Petani hanya 

memanfaatkan buah, daun, dan batang buah pisangnya saja, namun bonggol 

pisang yang kaya akan unsur hara ini dibiarkan begitu saja. Bonggol pisang 

memiliki beberapa kandungan untuk pertumbuhan tanaman, mudah untuk 

ditemui, dan merupakan salah satu hasil limbah organik. Limbah bonggol pisang 

selama ini hanya dibiarkan saja di kebun setelah buahnya di ambil ternyata dapat 

kita manfaatkan untuk bahan pembuat MOL. Pembuatan MOL mudah dalam 

pembuatannya dan memiliki unsur hara yang di perlukan bagi tanaman. Semua 

bagian tanaman pisang mulai dari akar sampai daun memiliki banyak manfaat, 

terutama yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah buahnya. Bagian tanaman 

pisang yang lain, yaitu jantung, batang, kulit buah, dan bonggol jarang di 

manfaatkan dan dibuang begitu saja menjadi limbah pisang. Hasil dari MOL yang 

dibuat berupa larutan, larutan MOL dapat digunakan sebagai dekomposer karena 

larutan MOL mengandung bakteri yang berpotensi merombak bahan organik. 

Akan tetapi Larutan mol juga mengandung unsur hara mikro dan unsur hara 

makro. 

1.2  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh pemberian dosis mikro organisme lokal (MOL) 

yang berbeda terhadap dua varietas sawi ? 
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2. Bagaimana respon pertumbuhan dua varietas sawi terhadap mikro 

organisme lokal (MOL) ? 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui pemberian dosis mikro organisme lokal (MOL) yang 

berbeda terhadap dua varietas sawi. 

2. Untuk mengetahui respon pertumbuhan dua varietas sawi terhadap 

mikro organisme lokal (MOL). 

1.4  Hipotesis 

Adapun dugaan sementara dari penelitian ini yaitu: 

1. Diduga terjadi interaksi pemberian dosis yang berbeda terhadap 

pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman sawi. 

2. Diduga kuantitas mikro organisme lokal (MOL) mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman sawi. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Pemberian dosis MOL bonggol pisang yang berbeda dapat mem-

pengaruhi pertumbuhan dan hasil terhadap dua varietas sawi. 

2. Pemberian MOL bonggol pisang dapat memberikan laju pertumbuhan 

tanaman sawi hijau dan pakcoy. 

 

 


