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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) 

Tanaman bawang merah termasuk tanaman berumbi atau spermatophyta, 

memiliki biji tunggal dan memiliki ciri akar serabut. Tanaman bawang merah 

memiliki nama latin Allium ascalonicum L. Berikut ini disajikan taksonomi 

tanaman bawang merah : Divisio Spermatophyta, Sub – division Angiospermae, 

Kelas Monocotyledoneae, Ordo Lilialaes (Liliaflorae), Famili Liliales, Genus 

Allium, Spesies Allium ascalonicum L. Umumnya bawang merah di dataran 

rendah memiliki umur hingga 60 - 80 hari setelah tanam (HST). Sedangkan untuk 

bawang merah yang ditanam di dataran tinggi memiliki umur yang lebih lama 

yaitu 90-110 HST (Firmansyah dan Anton, 2013). 

 Tanaman bawang merah atau brambang menghendaki temperature udara 

antara 25oC - 32oC. Pada suhu tersebut udara terasa agak panas, sedangkan suhu 

rata-rata per tahun yang dikehendaki oleh tanaman bawang merah adalah 30oC. 

Selain itu, iklim yang agak kering serta kondisi tempat yang terbuka sangat 

membantu proses pertumbuhan tanaman dan proses produksi. Pada suhu yang 

lebih rendah daripada suhu yang dikehendaki tanaman bawang merah, 

pembentukan umbi akan terganggu atau umbi terbentuk dengan tidak sempurna.   

Dataran rendah cocok untuk membudidayakan tanaman bawang merah atau 

brambang (shallot). Ketinggian tempat terbaik untuk tanaman brambang adalah di 

bawah 800 m di atas permukaan laut (mdpl). Namun sampai ketinggian 1.100 

mdpl tanaman bawang merah (shallot) masih dapat tumbuh (AAK, 2004).
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Bawang merah merupakan tanaman yang dibudidayakan tanpa 

menggunakan biji tetapi menggunakan umbi. Umbi bawang merah memiliki 

ukuran yang beragam, berkisar antara 1 gram hingga 6 gram bobot umbi basah. 

Umbi dengan berat sekitar 5 gram bobot umbi basah yang paling banyak 

digunakan oleh para petani sebagai bahan tanam, karena para petani berasumsi 

bahwa umbi yang besar memiliki cadangan makanan lebih banyak sehingga 

diharapkan proses pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Namun bobot umbi 

tidak selalu dapat dijadikan tolok ukur dalam mempengaruhi pertumbuhan dan 

hasil tanaman bawang merah. Terdapat aspek lain yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman, seperti pemberian nitrogen dalam jangka 

panjang, memungkinkan umbi dengan bobot kecil tumbuh sama baiknya dengan 

umbi dengan bobot besar. Hal tersebut terjadi karena unsur nitrogen yang diserap 

oleh tanaman sangat berperan pada fase vegetatif proses pertumbuhan tanaman, 

termasuk pembentukan umbi tanaman bawang merah (Purnawanto, 2013).  

Bawang merah dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap makanan serta obat 

tradisonal yang telah lama dibudidayakan oleh petani karena bawang merah 

termasuk ke dalam kelompok tanaman sayuran ungggulan. Permintaan konsumen 

bawang merah terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di 

Indonesia dan di luar Indonesia (Siagian, 2016). Bawang merah termasuk dalam 

kategori komoditas utama yang menjadi prioritas untuk pengembangan sayuran di 

Indonesia. Meski harga bawang merah cenderung tidak stabil, namun usaha tani 

bawang merah sangat menjanjikan untuk dijadikan andalan usaha tani mengingat 

permintaan bawang merah yang terus bertambah, baik permintaan pasar dalam 
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negeri maupun pasar luar negeri (Purnawanto, 2013). Pemanfaatan bawang merah 

sebagai bahan pangan terdukung oleh zat gizi yang terkandung di dalamnya. 

Menurut catatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kandungan gizi 

dalam setiap 100 g umbi bawang merah meliputi 39 kalori; 1,5 g protein; 0,3 g 

lemak; 0,2 g karbohidrat; 36 mg kalsium; 40 mg fosfor; 0,8 mg zat besi; 0,03 mg 

vitamin B-1; 2 mg vitamin C; dan 88 g air (Pitojo, 2003). 

Berdasarkan SK Mentan No 65/Kpts/ TP.240/2/2000 tentang deskripsi 

bawang merah varietas Bauji, asal : lokal Nganjuk, umur : berbunga mulai usia 

tanam 45 hari, panen saat 60% batang melemas sekitar usia tanam 60 hari, tinggi 

tanaman : antara 35 cm hingga 43 cm, kemampuan berbunga : mudah berbunga, 

banyaknya anakan : berkisar antara 9 – 16 umbi/ rumpun, bentuk daun : silindris 

dengan bagian tengah berlubang, banyak daun : berjumlah 40 hingga 45 helai/ 

rumpun, warna daun : hijau, bentuk bunga : seperti payung, warna bunga : putih, 

banyak buah : 75 – 100 buah/tangkai, banyak bunga: 115 – 150 bunga/tangkai, 

banyak tangkai bunga : 2 hingga 5 tangkai bunga/rumpun, bentuk biji : bulat, 

gepeng dan berkeriput, warna biji : hitam, bentuk umbi : bulat lonjong, ukuran 

umbi : sedang, antara 6 – 10 g, warna umbi : merah keunguan, produksi umbi : 13 

hingga 14 ton per hektar umbi kering, susut bobot umbi : 25% dari berat awal 

(basah), aroma : sedang, kesukaan/cita rasa : cukup digemari, kerenyahan bawang 

goreng : sedang, ketahanan terhadap penyakit : agak tahan terhadap Fusarium, 

ketahanan terhadap hama : agak tahan terhadap ulat grayak (Spodoptera exigua), 

keterangan : baik dibudidaya di dataran rendah, sesuai untuk musim hujan 

(Baswarsiati dkk., 2000). 
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2.2zPertumbuhan Tanamanz 

Pertumbuhan adalah bertambahnya volume dan jumlah sel yang membuat 

organisme bertambah besar. Tanaman mengalami pertumbuhan untuk 

melangsungkan hidupnya, melalui pembelahan mitosis sehingga terjadi 

pertambahan sel pada tanaman. Tanaman yang mengalami pertumbuhan tidak 

akan kembali kebentuk semula karena sifat pertumbbuhan yang irreversible 

(Syamsuri, 2003).  

Terdapat dua jenis kelompok pertumbuhan pada tanaman, yaitu 

pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan 

pertumbuhan yang terjadi akibat pembelahan sel-sel pada jaringan meristem 

primer. Pertumbuhan primer pada tumbuhan hanya terjadi pada bagian yang aktif 

membelah dan tumbuh. Bagian tanaman yang aktif membelah dan tumbuh disebut 

jaringan meristem. Pada jaringan ini terdapat titik tumbuh akar dan titik tumbuh 

batang. Sedangkan, pertumbuhan sekunder merupakan hasil dari aktivitas jaringan 

meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Kambium terletak 

diantara xilem dan floem. Tahap pertambahan panjang akar dan batang disebut 

pertumbuhan primer. Pada tahap berikutntya terlihat makin lama batang tumbuh 

makin membesar disebut perumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan sekunder, 

yang aktif membelah adalah sel sel meristem yang terdapat pada kambium. 

Aktivitas jaringan meristem sekunder akan mengakibatkan bertambah besarnya 

diameter batang. Pertumbuhan sekunder umumnya hanya terjadi pada tumbuhan 

berbiji terbuka (Gymnospermae) dan dikotil (berkeping dua) yang mengalami 
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pertumbuhan sekunder. Pada monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder, 

kecuali pada sebagian kelompok saja (Aryulina, dkk., 2006).  

Tanaman dalam proses pertumbuhannya dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang meliputi aspek tanah, iklim, air, spesies, dan teknis budidaya. Tanaman akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik saat derajat keasaman tanah dalam keadaan 

normal atau netral, karena unsur hara mudah diserap pada keasaman tanah optimal 

yaitu pH 6,5-7  (Hasan, 2012). 

2.3zS yarat Tumbuh 

Menurut Pracaya (2007), supaya hidup subur, bawang merah harus ditanam 

di tempat yang memenuhi syarat tumbuh. Syarat tumbuh yang penting meliputi 

iklim dan kesuburan tanah. 

A. Iklim  

Pada umumnya, bawang merah tumbuh baik di dataran rendah karena untuk 

membentuk umbi memerlukan suhu yang tinggi. Suhu yang ideal sekitar 23o - 

32oC. Di bawah suhu 23o C, tanaman bawang merah menghasilkan sedikit umbi, 

bahkan dapat tidak terbentuk umbi.  

Kebutuhan sinar matahari untuk pertumbuhan bawang merah 100%, artinya 

tanaman tidak terlindung. Penyinaran yang semakin lama akan semakin baik 

untuk pertumbuhan. Maksudnya lama penyinaran 15 jam lebih baik dibanding 

lama penyinaran yang hanya 10 jam. 

Waktu penanaman sebaiknya dilakukan pada musim kemarau. Penanaman 

pada musim hujan dikhawatirkan tanah akan tergenang sehingga umbi busuk dan 

tanaman mudah terserang penyakit. 
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B. Kesuburan Tanah 

Tanah yang cocok untuk tanaman bawang merah adalah tanah lempung 

berpasir, geluh (loam) berpasir, remah, tidak mudah tergenang air, gembur, subur. 

Derajat keasaman tanah yang baik sekitar pH 6,0 – 7,0. Bila pH tanah < 6,0, perlu 

dilakukan pengapuran untuk menaikkan pH tersebut. Bila pH terlalu tinggi, perlu 

dilakukan pengasaman dengan pemberian pupuk kandang yang cukup dan ditabur 

tepung belerang atau kieserite (MgSO4H2O).    

2.4 Mikroorganisme Lokal 

Pupuk organik cair atau sering disebut POC adalah salah satu jenis pupuk 

organik yang sering digunakan dalam sistem pertanian organik. POC merupakan 

larutan yang diperoleh dari hasil fermentasi bahan-bahan organik yang berasal 

dari kotoran hewan, sisa tanaman dan manusia dengan kandungan unsur hara 

lebih dari satu. Keungggulan dari pupuk organik cair yaitu dapat dengan cepat 

menyediakan hara dan mengatasi defisiensi unsur hara. Sehingga dapat dikatakan 

pupuk organik cair merupakan salah satu bahan penting dalam upaya 

memperbaiki kesuburan tanah dan menambah nutrisi bagi tanaman. Salah satu 

pupuk organik cair adalah MOL atau mikroorgganisme lokal (Arifin dan Indra, 

2018). 

MOL merupakan mikroorganisme yang terbuat dari bahan-bahan alami 

sebagai medium berkembangnya, mikroorganisme dimanfaatkan untuk 

mempercepat penghancuran bahan organik seperti proses dekomposisi pada 

pupuk organik. Disamping itu, MOL berfungsi untuk tambahan nutrisi bagi 

tanaman yang dikembangkan dari mikroorganisme di tempat tersebut. Larutan 
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mikroorganisme lokal juga digunakan sebagai dekomposer karena mengandung 

bakteri yang berpotensi merombak bahan organik dan meningkatkan pertumbuhan 

tanaman. MOL juga mengandung unsur hara mikro dan unsur hara makro. 

Dengan adanya larutan mikroorganisme lokal, dapat mengurangi penggunaan 

pupuk kimia dan memudahkan petani dalam menggunakan pupuk cair yang 

bersifat organik yangg murah (Anam dkk., 2018).  

Mikro Organisme Lokal (MOL) merupakan pupuk organik yang 

mengandalkan organisme lokal. MOL juga sering disebut Pupuk Organik Cair 

(POC). MOL dapat menjadi alternatif lain sebagai usaha dalam membebaskan 

tanaman dari pengaruh tidak baik yaitu residu kimia yang selama ini digunakan 

oleh masyarakat untuk menyuburkan tanaman (Nisa dkk., 2016).  

Menurut Lindung (2015), untuk membuat larutan mikroorganisme lokal 

memerlukan 3 bahan utama, yaitu : 

1. Karbohidrat Kompleks 

Bahan yang dibutuhkan sebagai sumber energi oleh bakteri atau 

mikroorganisme untuk waktu yang cukup lama karena tidak mudah terurai 

menjadi glukosa. Karbohidrat klompeks untuk mikroorganisme dapat diperoleh 

sisa bahan makanan berindeks glikemik rendah seperti air cucian beras, nasi sisa, 

singkong sisa, kentang bususk dan bahan sisa rumah tangga lainnya. 

2. Glukosa (Karbohidrat Sederhana) 

Bahan yang mudah terurai dan mudah dimakan oleh mikroorganisme karena 

merupakan karbohidrat sederhana sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk 

terurai menjadi glukosa dan dimanfaatkan sebagai sumber energi bakteri atau 
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mikroorganisme. Glukosa dapat diperoleh dari gula pasir, gula merah, molase, air 

gula, air kelapa dan bahan lain yang mengandung karbohidrat sederhana. 

3. Sumber Bakteri (Mikroorganisme) 

Bahan yang mengandung banyak mikrooganisme bermanfaat bagi tanaman 

dan lingkungan antara lain: bonggol pisang, sisa sayuran, keong mas, buah buahan 

busuk, rebung bambu, urin kelinci, limbah ikan, cangkang udang dan pucuk daun 

labu,. Larutan MOL tidak hanya mengandung satu jenis mikroorganisme, tetapi 

ditemukan beberapa mikroorganisme hidup di dalamnya seperti Azotobacter sp., 

Pseudomonas sp., Rhizobium sp., Azosprillium sp., Bacilus sp., dan bakteri pelarut 

fosfat. 

 Mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat 

kecil. Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk 

melangsungkan aktivitas kehidupan antara lain dapat mengalami pertumbuhan, 

menghasilkan energi dan bereproduksi dengan sendirinya. Larutan MOL adalah 

larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang 

tersedia setempat baik dari tumbuhan maupun hewan. Larutan MOL mengandung 

unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi 

sebagai perombak bahan organik dalam tanah, perangsang pertumbuhan pada 

tanaman, dan sebagai agens pengendali (Kurniawan, 2018). 

Pupuk organik yaitu pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik yang 

telah melapuk mempunyai kelebihan antara lain meningkatkan kesuburan kimia, 

fisik, dan biologi tanah, serta mengandung zat pengatur tumbuh yang penting 

untuk pertumbuhan tanaman (Marsono dan Sigit, 2000). Penggunaan 
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mikroorganisme lokal (MOL) sebagai pupuk cair dapat dijadikan alternatif 

penunjang kebutuhan unsur hara dalam tanah. Larutan mikroorganisme lokal 

mengandung unsur hara makro, unsur hara mikro mikro, dan mengandung 

mikroorganisme yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, agen 

pengendali hama dan penyakit tanaman, serta perangsang pertumbuhan tanaman, 

sehingga dapat dijadikan dekomposer, pestisida organik dan pupuk hayati bagi 

tanaman (Purwasasmita, 2009). Pemanfaatan Mikro Organisme Lokal (MOL) 

selain digunakan sebagai dekomposer juga dapat digunakan sebagai pupuk 

organik cair. Menurut Fitriani (2015), larutan mikroorganisme lokal (MOL) 

merupakan larutan hasil pembusukan yang berasal dari berbagai sumberdaya yang 

tersedia di daerah setempat. Mikroorganisme lokal selain berperan sebagai 

pengurai selulotik, juga dapat membuat tanaman tahan dari infeksi penyakit, serta 

berpotensi sebagai fungisida hayati. Pemanfaatan larutan MOL sebagai 

dekomposer, pupuk organik cair, dan fungisida hayati lebih ramah lingkungan, 

lebih murah, serta menjaga kesimbangan alam. 

2.4.1 Cangkang Udang 

Cangkang udang merupakan limbah dari pabrik pengolahan/pengupasan 

kulit udang yang terdiri dari bagian kepala, kulit/cangkang dan udang udang kecil, 

yang sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan pakan sumber protein dan 

kalsium. Limbah perikanan berpotensi sebagai sumber hara seperti limbah udang 

yang merupakan limbah industri pengolahan udang beku. Sebagian besar limbah 

udang yang dihasilkan oleh usaha pengolahan udang berasal dari kepala, kulit dan 

ekornya. Limbah udang mengandung protien 41,9%, khitin 17,0%, dan lemak 
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4,5% bahan kering. Pemberian pupuk dari kulit udang dapat menambah unsur 

hara makro dan mikro yang ada di dalam tanah. Unsur hara makro yang terdapat 

pada pupuk kompos dari kulit udang basah Nitrogen (20%), Phospat (20%), 

Kalium (10%) dan Magnesium (Prasetya, 2016). 

Menurut Marunti (2014), hasil uji laboratorium sifat kimia pada kulit udang 

setelah difermentasi selama 13 hari, sebagai berikut : 

Tabel 1. Sifat Kimia Pupuk Organik Cair Kulit Udang 

Variabel Pengamatan Satuan Hasil 

N % 4,475 

P % 0,048 

K % 0,0216 

C % 1,790 

Fe Ppm 99,02 

pH - 6,24 

Sumber : Laboratorium Tanah dan Air Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. 

2013 

2.4.2 Keong Mas 

Keong mas merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman (OPT) 

yang menyerang areal persawahan khususnya tanaman padi. Hal ini disebabkan 

oleh perkembangan keong mas di persawahan yang tergolong cepat dan mampu 

merusak tanaman padi dalam kurun waktu yang singkat dan menyebabkan 

kerusakan.Daging dan cangkang keong mas memiliki kandungan seperti protein, 

lemak, karbohidrat, Na, K, riboflavin, Niacin, Mn, C, Cu, Zn dan Ca (Andriani, 

2018). Selain itu, keong mas mengandung berbagai jenis asam amino dengan 

komposisi: arginin 18,9%, histidin 2,8%, Isoleusin 9,2%, leusin 10%, lysine 

17,5%, methionin 2%, phenilalamin 7,6%, threonin 8,8%, triptofan 1,2%, dan 

valin 8,7% (Damayanti, 2015) dimana senyawa asam amino triptofan ini 

merupakan senyawa prekursor pembentuk ZPT Indole Acetic Acid (IAA) 
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sehingga dapat dipakai sebagai zat pengatur tumbuh. Mikroorganisme Lokal 

(MOL) keong mas dibuat dengan fermentasi. Indole Acetic Acid (IAA) sendiri 

termasuk fitohormon golongan auksin alami dan berperan sebagai zat pemacu 

pertumbuhan tanaman karena dapat meningkatkan sintesis DNA dan RNA, serta 

pemanjangan sel dengan meningkatnya pertukaran proton (Jumadi dkk., 2015). 

MOL yang berasal dari keong mas dapat memulihkan serta meningkatkan 

kesuburan tanah, sehingga lebih subur dan lebih gembur, terdapat perkembangn 

cacing dan mikroorganisme yang lebih banyak, meningkatkan produksi tanaman, 

Kandungan unsur hara yang terdapat dalam MOL keong mas dapat cepat diserap 

oleh tanaman (Andriani, 2018). 

MOL keong mas merupakan pupuk organik cair berbahan dasar organik 

seperti : hama keong mas, air beras, air kelapa, molase dan activator (Hasibuan, 

2014). POC dapat dibuat dari molusca air tawar berupa keong mas (Pomaceae 

canaliculata lammarck) yang juga dikenal sebagai hama tanaman padi. Hal ini 

karena keong mas mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi 57,67% atau 

setara dengan 9,23% N (Saga dkk., 2018 ). 

Pembuatan MOL ini memanfaatkan bakteri yang ada di lingkungan kita. 

Pada dasarnya MOL membutuhkan tiga bahan pokok yaitu: karbohidrat, glukosa, 

sumber bakteri (Mikro Organisme Lokal). Waktu pembuatan MOL relatif lebih 

singkat dibandingkan dengan pembuatan pupuk kompos. Selain itu MOL cair 

mengandung mikroba yang kompleks dan bermanfaat untuk menyuburkan 

tanaman. Satu liter MOL buatan rumah dapat dicampur dengan 20 liter air 
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sebelum diaplikasikan pada tanaman, sehingga meminimalisi biaya perawatan 

yang digunakan untuk membeli penyubur tanaman (Nisa dkk., 2016). 

Menurut Suhastyo dkk., (2013), kandungan unsur hara MOL keong mas 

adalah sebagai berikut :  

Tabelz2.zKandunganzUnsurzHarazdalam KeongzMas 

KandunganzUnsurzHara Satuan Hasil 

zNO3
- zPpm 37051 

zNH4
+ zPpm 2241 

zP2O5 zPpm 683 

zK2O  zPpm 1782 

zCa  zPpm 5600 

zMg  zPpm 2600 

zCu  zPpm 64,7 

zZn  zPpm 132,6 

zMn  zPpm 84,1 

zFe  zPpm 0,12 

zC-org  z% 0,93 

zC/N z% 2,5 

Keong mas mengandung nitrogen, fosfor, kalium dan berbagai macam asam 

amino yaitu arginin, histidine, Isoleusin, leusin, lysine, methionine, phenilalanin, 

threonine, triftofan, dan valin. Senyawa asam amino triptofan ini merupakan 

senyawa prekursor pembentuk ZPT Indole Acetic Acid (IAA) sehingga dapat 

dipakai sebagai zat pengatur tumbuh. Pupuk cair keong mas termasuk kedalam 

pupuk yang memiliki kandungan NPK yang tinggi dan baik untuk pertumbuhan 

tanaman. NPK berfungsi mendukung pertumbuhan dan hasil suatu tanaman. 

Daging keong mas mengandung protein kasar 52,7%, sedangkan pada cangkang 

keong mas sebesar 2,94%. Kandungan protein pada keong mas akan mengalami 

proses fiksasi nitrogen, dimana degradasi menjadi asam amino, dilanjutkan 

dengan proses katabolisme asam amino dengan menghasilkan ammonia (NH3), 
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kemudian di konversi menjadi nitrit (NO2-), kemudian di konversi menjadi nitrat 

(NO3-). Nitrat yang berada didalam tanah belum dapat dimanfaatkan oleh semua 

tanaman, sehinnga nitrat mengalami proses amonifikasi menjadi amonium (NH4-) 

yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Tetapi tumbuhan 

memanfaatkan amonium dalam jumlah sedikit, sehingga ammonium mengalami 

proses nitrifikasi, dimana amonium akan diubah menjadi nitrit (NO2
-) dengan 

bantuan bakteri Nitrosomonas, nitrit akan menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. 

Nitrat ini yang akan diserap oleh tanaman untuk membantu kesuburan tanaman. 

Nitrat sangat dibutuhkan tanaman dalam sintesis klorofil, dengan adanya nitrat 

yang cukup maka klorofil akan terbentuk dengan sempurna sehingga proses 

fotosintesis berjalan dengan baik (Andriani, 2018). 

2.5 Cara Pembuatan Mikroorganisme Lokal (MOL) 

2.5.1 Cangkang Udang 

Pupuk organik cair (POC) dibuat dari 5 kg limbah rumah tangga yang telah 

dipotong kecil seperti sisa makanan, buah dan sayur. Kemudian  ditambahkan 500 

ml larutan gula merah/molase dengan perbandingan 1:1, air kelapa sebanyak 500 

ml, air cucian beras sebanyak 1 liter dan terakhir diberi air bersih sebanyak 3 liter. 

Setelah semua bahan dimasukkan dan tercampur rata dalam ember plastik, lalu 

ditutup rapat dan biarkan bahan melakukan proses fermentasi anaerob. Selama 

proses fermentasi dilakukan pengadukan setiap hari untuk menghilangkan gas 

yang terbentuk dari hasil perombakan bahan. Setelah 15 hari, POC siap digunakan 

dengan disaring terlebih dahulu (Eliyani dkk., 2018).  



19 

 

 
 

Menurut Marunti (2014), Sebelum membuat POC terlebih dahulu membuat 

larutan gula merah, 1 kg gula merah dilarutkan dengan 2 liter air sampai 

mendidih, kemudian didinginkan. Setelah itu, 1 liter air dimasukkan ke dalam 

gelas beaker dan ditambah dengan bioaktivator EM4 sebanyak 10 ml. Pembuatan 

larutan EM4 diulang sebanyak 18 kali karena ada 18 liter air. Kemudian dalam 

larutan tersebut ditambahkan lagi bioaktivator EM4 sebanyak 20 ml karena akan 

ditambahkan larutan gula merah sebanyak 2 liter. Kemudian semuanya 

dimasukkan ke dalam ember yang berukuran 30 liter dan diaduk secara merata 

2.5.2 Keong Mas 

Keunggulan penggunaan larutan MOL yang paling utama adalah murah. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan MOL ada disekitar kita seperti 

buah-buahan busuk, bonggol pisang, rebung, daun gamal, keong mas, urin sapi, 

urin kelinci serta sisa makanan. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam drum 

yang kemudian dicampur dengan larutan yang mengandung glukosa seperti air 

nira, air kelapa atau air gula. Kemudian drum ditutup dan difermentasi sampai 

beberapa hari. Setelah itu MOL dapat dipakai untuk menutrisi tanaman dengan 

terlebih dahulu diencerkan (Suhastyo dan Setiawan, 2017) 

Hancurkan 2 kg keong mas dengan cara menumbuknya hingga halus. 

Masukkan ke dalam ember plastik berkapasitas 20 liter. Masukkan 500 g gula 

merah atau molase dan 5 liter air kelapa, lalu aduk rata. Tutup ember dengan 

plastik, lalu buat lubang di bagian atas dengan slang berdiameter 0,5 cm. 

Hubungkan slang tersebut ke dalam botol berisi air. Biarkan terfermentasi selama 

15 hari (Mulyono, 2016).     


