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Abstrak 

Penelitian tentang sayuran organik yang bebas dari bahan kimia sintetik, baik pupuk 

maupun pestisidanya ini telah dilakukan. Petani masih banyak yang menggunakan pupuk 

an-organik, namun penggunaan pupuk an-organik yang berlebihan dan digunakan dalam 

waktu lama akan merusak kualitas tanah. Dalam upaya penyediaan sayuran organik tidak 

terlepas dari upaya penyediaan pupuk organik itu sendiri, oleh karena itu pemilihan bahan 

alam yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sebagai pupuk organik sangat diperlukan, 

salah satu bahan yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme lokal 

berbahan dasar buah maja. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh 

pemberian MOL maja bagi pertumbuhan dan produktifitas tanaman sayuran organik dan 

untuk mengetahui konsentrasi MOL maja yang paling efektif bagi pertumbuhan dan 

produktivitas tanaman sayuran organik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen dengan menggunakan desain penelitian rancangan acak lengkap (RAL) 

satu faktorial yaitu kontrol (0 ml MOL/L air), 5 ml MOL/L air, 10 ml MOL/L air, 15 ml 

MOL/L air, 20 ml MOL/L air, dan 25 ml MOL/L air 5 kali ulangan. Parameter yang 

diamati dalam penelitian ini meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar 

daun,panjang akar, dan berat basah tanaman. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan 

analisis varian (ANOVA) kemudian apabila terdapat beda nyata maka dilanjutkan dengan 

uji beda nyata terkecil (BNT) taraf 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

permberian MOL maja berpengaruh meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas tanaman 

sawi cv. Tosakan. Konsentrasi MOL maja yang paling efektif untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman sawi cv. Tosakan adalah 15 ml/L. 

Kata kunci: Mikroorganisme Lokal (MOL), Maja., Sawi cv. Tosakan 

 

Pendahuluan 

Sayuran merupakan salah satu komoditi hortikultura yang memiliki prospek dan 

nilai komersial yang tinggi. Semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia serta 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi menyebabkan bertambahnya 

permintaan sayuran yang dikonsumsi. Berdasarkan penggunaan pupuk dan cara 

perawatannya dikenal ada sayuran anorganik dan sayuran organik. Sayuran anorganik 

jika dalam budidaya tanaman tersebut menggunakan pupuk anorganik serta pestisida 

sintetis. Cara ini memiliki kekurangan dimana tanah akan rusak, sayuran yang 

dihasilkan masih memiliki residu bahan kimia berbahaya yang bisa berbahaya bagi 
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tubuh, oleh karena itu masyarakat mulai beralih mengkonsumsi sayuran organik yang 

ditanam dengan pupuk organik sehingga bebas residu bahan kimia berbahaya. 

Melihat prospek sayuran organik yang cukup bagus di dalam negeri maupun luar 

negeri maka diperlukan peningkatan kualitas hasil budidayanya. Peningkatan kualitas 

sayuran organik dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal meliputi hormon dan gen, sedangkan faktor eksternal meliputi 

cahaya matahari, pH, temperatur, kelembaban, air, dan unsur hara. Dari beberapa faktor 

eksternal yang telah disebutkan unsur hara merupakan salah satu faktor yang harus 

terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan. Pupuk organik dapat dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair, salah satu pupuk organik cair 

adalah pupuk yang dibuat dari mikroorganisme lokal (MOL). 

Mikroorganisme lokal (MOL) bahannya dapat berasal dari berbagai sumber 

daya alam yang tersedia di sekitar kita. MOL mengandung unsur hara makro dan mikro 

dan juga mengandung mikroba yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, 

perangsang pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama penyakit tanaman. 

Pemanfaatan MOL oleh sebagian orang dikarenakan MOL lebih ramah lingkungan, 

lebih murah serta pupuk ini dapat dibuat sendiri. Pemberian MOL pada tanaman 

diharapkan menjadi solusi untuk menekan penggunaan pupuk anorganik sehingga 

sayuran yang dihasilkan sehat dikonsumsi dan bergizi. MOL dibuat dengan 

memanfaatkan limbah pertanian seperti buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk, 

bonggol pisang, rebung, nasi, dan buah maja.  

Penelitian ini dapat mendasari penelitian-penelitian pemanfaatan bahan alam 

lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat semakin mahal dan 

langkanya pupuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian MOL Maja bagi pertumbuhan dan produktifitas tanaman sawi cv. Tosakan 

dan untuk mengetahui konsentrasi MOL Maja yang paling efektif bagi pertumbuhan 

dan produktivitas tanaman sawi cv. Tosakan. 

Metode 

Desain penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu 

dosis MOL Maja M0= kontrol (tanpa MOL Maja), M5= konsentrasi 5 ml/liter air, 

M10= 10 ml/liter air, M15= konsentrasi 15ml/liter air, M20= konsentrasi 20 ml/liter air, 

dan M25= konsentrasi 25 ml/liter air. Penelitian ini dilaksanakan di Jl, Pringmayang 
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Gang Mayang V Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Maret  

2015. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah toples besar, botol bekas, 

selang kecil, polybag berukuran 30 x 30 cm sebanyak 30 buah, , parang, timbangan, 

plastik, meteran, sarung tangan, kamera, penggaris, hygrometer, thermometer, gelas 

ukur, dan alat-alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sawi 

cv. Tosakan , 1 kg buah maja, 4 liter air cucian beras, 4 liter air kelapa, 250 gram gula 

merah, label, kertas pH universal, dan air. 

Penelitian diawali dengan pembuatan MOL buah maja, kemudian dilanjutkan 

dengan persiapan media tanam, pembuatan rumah plastic (green house), penyemaian 

benih, dan penanaman benih. Adapun parameter pertumbuhan yang diamati adalah 

tinggi total tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun,berat basah tanaman. Selain 

itu juga dilakukan pengukuran kondisi abiotik lingkungan tempat pemeliharaan tanaman 

sawi sendok berupa pH tanah, suhu dan kelembaban udara lingkungan.  

Hasil dari pengukuran parameter pertumbuhan tanaman sawi cv. Tosakan 

kemudian dilakukan analisis varian (ANAVA) menggunakan SPSS, apabila terdapat 

perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT 5%. 

Hasil dan Pembahasan 

Kandungan unsur hara yang dianalisis dalam MOL buah maja ini adalah N 

(Nitrogen), P (Phospor), K (Kalium), C (Karbon), Mg (Magnesium), dan Fe (Ferrum). 

Hasil analisis MOL buah maja dapat dilihat pada Tabel 1. berikut: 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji MOL Buah Maja (Aegle marmelos (L.) Corr) 

Sumber : BBTKLPP Yogyakarta dan Permentan No.70 Tahun 2011 

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa uji kandungan MOL Maja yang 

dilakukan di BBTKLPP Yogyakarta menunjukkan bahwa MOL Maja mengandung 

No. Parameter Hasil Uji 

(mg/L) 

SNI Pupuk 

Cair Organik 

Metode Uji 

1 Nitrogen  12,911  3-6% In House Methode 

2 Phosfor  80,2483  3-6% APHA 2012.Section 4500 PB.5 & 

4500-PD 

3 Kalium  1.956 3-6% APHA 2012.Section 3500 K 

4 Carbon  7.061,00 6% In House Methode 

5 Magnesium  110,68  - SNI 06-6989.12-2004 

6 Besi (Fe) 0,7888  5-50 ppm SNI 6989.4-2009 
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unsur-unsur makro dan mikro yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan 

vegetatif, perkembangan dan kesehatan tanaman selada. Unsur-unsur makro tersebut 

antara lain nitrogen, fosfor, kalium, karbon serta unsur hara mikro antara lain 

magnesium dan besi.  

Unsur hara yang terkandung dalam MOL Maja berdasarkan hasil uji tersebut 

adalah unsur nitrogen sebesar 12,911 mg/L, fosfor sebesar 80,2483 mg/L, kalium 

sebesar 1.956 mg/L, serta karbon sebesar 7.061 mg/L. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa kandungan unsur hara dalam MOL Maja sudah melebihi standar 

mutu (SNI) pupuk cair organik yang sudah ditetapkan oleh Permentan No. 70 Tahun 

2011 sehingga MOL Maja tersebut dapat diaplikasikan untuk membantu pertumbuhan 

pada tanaman. 

Hasil penelitian dan pembahasan dari parameter pertumbuhan tanaman sawi cv. 

Tosakan adalah sebagai berikut: 

Tinggi Total Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Tinggi total tanaman yang dapat diukur adalah mulai dari permukaan tanah 

sampai ujung daun yang terpanjang. Hasil pengukuran terhadap rerata tinggi total 

tanaman sawi cv. tosakan dari beberapa perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang 

dapat dilihat pada Gambar 1 

 

Gambar 1. Diagram Rerata Tinggi Total Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa MOL Maja berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman sawi. Hasil tertinggi terdapat pada perlakuan M15 yaitu 

pemberian MOL Maja dengan konsetrasi 15 ml/L dengan rerata tinggi total tanaman 

46,20 cm. Hasil tersebut berkaitan dengan MOL Maja dengan kandungan unsur N yang 

tersedia untuk pertumbuhan tinggi tanaman. Selanjutnya dilakukan analisis varian, 
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hasilnya menunjukkan ada beda nyata antar perlakuan sehingga dilanjutkan dengan uji 

BNT 5% dan hasilnya pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji BNT Tinggi Total Tanaman Sawi Sendok (Brassica rapa var chinensis L.) 

pada Minggu ke-1 sampai Minggu ke-5 

Perlakuan Tinggi Total (cm) BNT taraf 5% (5,35) 

M0 36,77±2.26 a 

M5 37,58±3.70 a 

M10 38,80±5.94 a 

M15 46,20±1.95 b 

M20 36,71±2.38 a 

M25 37,61±3.82 a 

 

Berdasarkan ringkasan uji BNT  5% pada Tabel 2. dapat diketahui bahwa tinggi 

total tanaman sawi cv. Tosakan M15 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 

Bertambahnya tinggi tanaman sawi dapat disebabkan karena kebutuhan nutrisi dan 

unsur hara yang terpenuhi, sehingga pertumbuhan sel-sel tubuh tanaman dapat 

berlangsung dengan baik dan optimal. 

Unsur hara yang berperan untuk menunjang pertumbuhan tinggi total tanaman 

salah satunya adalah nitrogen (N). Menurut Syaifudin (2010) MOL buah maja 

mengandung bakteri pemicu pertumbuhan tanaman seperti Bacillus sp. dan bakteri lain 

yang akan membantu meningkatkan fiksasi nitrogen bebas. Nitrogen sangat penting 

dalam tumbuhan karena nitrogen berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan  kadar protein dalam tanah, meningkatkan tanaman penghasil dedaunan 

seperti sayuran dan rerumputan ternak, dan meningkatkan perkembangbiakan 

mikroorganisme dalam tanah (Anonim, 2009). 

Menurut Lakitan (Kurniawan, 2014) unsur hara nitrogen (N) dibutuhkan dalam 

jumlah besar pada setiap tahap pertumbuhan tanaman, khususnya pembentukan tunas, 

perkembangan batang, dan daun. Pada perlakuan M15 dimungkinkan mendapatkan 

kebutuhan N optimal yang dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis sehingga dapat 

meningkatkan fotosintat tanaman. Fotosintat selanjutnya akan ditranslokasikan ke 

bagian meristem, dan pada meristem akan terjadi pembelahan dan pemanjangan sel 

sehingga akan menyebabkan tanaman bertambah tinggi dan besar. Berdasarkan uji 

analisis MOL Maja yang telah dilakukan bahwa MOL Maja selain mengandung unsur 

hara nitrogen (N) sebesar 12,911 mg/L juga mengandung fosfor (P) sebesar 80,2483 
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mg/L. Hardjowigeno (Lestari, 2007) menyatakan bahwa unsur P berperan dalam 

metabolisme karbohidrat, pemanjangan sel dan perkembangan akar.  

Jumlah Daun Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Daun merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang memiliki kemampuan 

menerima cahaya untuk aktivitas fotosintesis, semakin banyak daun yang terbentuk 

maka semakin cepat proses fotosintesis terjadi. Jumlah daun merupakan salah satu 

parameter yang diamati dalam penelitian ini. Perhitungan jumlah daun dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan vegetatif tanaman sawi (Gambar 2.)  

 
Gambar 2. Diagram Rerata jumlah Daun Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa rerata jumlah daun tanaman paling 

banyak terdapat pada perlakuan M5 dengan konsentrasi 5 ml/L kemudian diikuti M15, 

sedangkan rerata jumlah daun paling sedikit terdapat pada perlakuan M25. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pemberian MOL Maja yang berlebihan tidak 

menyebabkan jumlah daun meningkat. Pertambahan jumlah daun terjadi karena unsur 

hara tercukupi dan dosis yang diberikan sesuai yang akan mempermudah masuknya 

unsur hara ke dalam jaringan akar sehingga pembentukan daunpun akan terpacu. 

Tanaman sawi merupakan tanaman yang peka terhadap unsur hara nitrogen. Menurut 

pendapat Poerwowidodo (Parman, 2007) bahwa unsur hara nitrogen berperan sebagai 

penyusun klorofil sehingga meningkatkan aktivitas fotosintesis. Fotosintesis tersebut 

akan menghasilkan fotosintat yang mendukung perkembangan pada jaringan 

meristematis daun, selain unsur nitrogen MOL Maja juga mengandung unsur karbon (C) 

yang tinggi. Hasil tersebut didukung oleh hasil uji kandungan MOL maja yang 

memperlihatkan bahwa unsur hara C yang terkandung sebesar 7.061 mg/L. Unsur C 

tersebut berperan dalam memacu pembelahan jaringan meristem dan merangsang 
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pertumbuhan akar dan perkembangan daun, sehingga daun yang dihasilkan lebih 

banyak.  

Hasil analisis varian rerata jumlah daun pada minggu terakhir ternyata 

menunjukkan tidak berbeda nyata, selanjutnya tidak dilakukan uji BNT 5%. Walaupun 

tidak berbeda secara nyata namun pemberian MOL Maja dengan konsentrasi berbeda 

memberikan hasil jumlah daun yang berbeda pula. Hasil tersebut didukung oleh 

pendapat Setyamidjaja (Prastowo, 2013) bahwa bila pupuk terlalu banyak akan 

mengakibatkan keracunan pada tanaman, sebaliknya jika pupuk yang diberikan terlalu 

sedikit maka pemberian pupuk pada tanaman tersebut mungkin tidak akan tampak. 

Panjang Daun Sawi cv. Tosakan 

Daun merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang berperan dalam aktivitas 

fotosintesis, selain jumlah daun, panjang daun juga mempengaruhi jalannya proses 

fotosintesis, semakin panjang dan lebar daun pada tanaman maka laju fotosintesis akan 

semakin cepat. Hasil pengukuran terhadap panjang daun tanaman sawi dari beberapa 

perlakuan menunjukkan adanya perbedaan. Rerata panjang daun tanaman sawi cv. 

Tosakan (Gambar 3). 

 
Gambar 3. Diagram Rerata Panjang Daun Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Berdasarkan Gambar 3. terlihat bahwa panjang daun tanaman sawi pada 

perlakuan M15 (konsentrasi MOL Maja 15 ml/L) menunjukkan hasil yang paling baik 

dibandingkan dengan pemberian konsentrasi lainnya. Hasil analisis varian menunjukkan 

terdapat beda nyata antar perlakuan, selanjutnya dilakukan uji BNT 5% untuk 

mengetahui letak perbedaannya (Tabel 3). 

 

 

Keterangan : 

M0 : control (tanpa MOL) 

M15 : MOL Maja 5 ml/L 

M10 : MOL Maja 10 ml/L 

M15 : MOL Maja 15 ml/L 

M20 : MOL Maja 20 ml/L 

M25 : MOL Maja 25 ml/L 
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Tabel 3. Hasil Uji BNT Panjang Daun Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Perlakuan Panjang Daun (cm) BNT taraf 5% (5,00) 

M0 30,71±3.06 a 

M5 34,74±4.99 a 

M10 35,04±2.05 a 

M15 42,83±1.81 c 

M20 34,68±1.89 a 

M25 35,73±4.77 b 

*Perlakuan yang diikuti huruf pada BNT sama berarti tidak ada beda nyata 

Berdasarkan hasil uji BNT taraf 5% terlihat bahwa panjang daun tanaman sawi 

pada perlakuan M15 (konsentrasi 15 ml/L) berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 

Pemberian MOL Maja 15ml/L eektif untuk meningkatkan panjang daun sawi. Panjang 

daun akan meningkat bila sel-sel daun tumbuh maksimal dengan tersedianya semua 

kebutuhan sel. Pemupukan dapat memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman. 

Pemupukan dengan MOL Maja dapat diaplikasikan untuk mencukupi kebutuhan unsur 

hara dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Menurut Purwasasmita dalam Mukhlis 

(2012) MOL dapat memperbaiki kondisi tanah, membantu pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan ketahanan akar tanaman, pada daun dan batang akan mempengaruhi 

proses fotosintesis. Peningkatan panjang daun menunjukkan secara kuantitas seiring 

dengan umur tanaman, yang berhubungan dengan perkembangan sel. 

Panjang daun yang terbentuk pada perlakuan M15 akan mempengaruhi aktivitas 

fotosintesis. Semakin panjang tentunya akan lebih memperluas bidang pelaksanaan 

fotosintesis. Menurut Jumin (Mukhlis, 2012) menyatakan bahwa banyaknya jumlah 

daun yang terbentuk berarti daun menjadi lebih panjang dan lebar, maka kemampuan 

daun dalam menerima cahaya untuk proses fotosintesis menjadi lebih besar dalam 

menghasilkan karbohidrat. Karbohidat diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman sehingga dengan tersedianya karbohidrat yang cukup maka 

pemanjangan daun berjalan cepat yang akan berpengaruh pada kualitas produksi 

tanaman tersebut. Semakin panjang daun suatu tanaman maka biomassa tanaman akan 

semakin bertambah. 

Unsur hara yang berperan dalam pertumbuhan organ daun adalah unsur Nitrogen 

(N). Nitrogen sangat berpengaruh dalam pertumbuhan organ vegetatif yaitu organ daun, 

dimana unsur nitrogen mempunyai pengaruh terhadap perluasan daun terutama pada 

panjang daun. Selain nitrogen, unsur besi (Fe) juga memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan organ daun. Besi merupakan unsur hara esensial karena merupakan bagian 
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dari enzim-enzim tertentu dan merupakan bagian dari protein yang berfungsi sebagai 

pembawa elektron pada fase terang fotosintesis dan respirasi (Lakitan, 2013). 

Lebar daun Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Lebar daun yang terbentuk juga akan dapat mempengaruhi aktivitas fotosintesis 

pada tumbuhan, semakin panjang dan lebar daun pada tanaman maka laju fotosintesis 

akan semakin meningat. Hasil pengukuran terhadap lebar daun tanaman sawi dari 

beberapa perlakuan menunjukkan adanya perbedaan. Rerata lebar daun tanaman sawi 

cv. Tosakan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Rerata lebar daun 

Hasil perhitungan rerata lebar daun kemudian dianalisis varian ternyata 

menunjukkan tidak berbeda nyata, selanjutnya tidak dilakukan uji BNT 5%. Walaupun 

tidak berbeda secara nyata namun pemberian MOL Maja dengan konsentrasi berbeda 

memberikan hasil rerata lebar daun yang berbeda pula. 

Panjang Akar 

Akar merupakan organ yang penting bagi tanaman karena berkaitan dengan 

proses penyerapan air dan unsur  hara bagi berlangsungnya kehidupan tanaman. Akar 

sawi merupakan akar tunggang yang bercabang, akar sawi ini diukur pada saat setelah 

panen. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Panjang Akar 

Dari Gambar 5. menunjukkan bahwa panjang akar tidak terlalu terpengaruh oleh 

pemberian MOL Maja, tampak bahwa panjangnya hampir sama. Akar terpanjang 

terdapat pada perlakuan M5 dan terpendek pada M25. Selanjutnya dilakukan analisis 

varian, hasilnya hasilnya tidak menunjukkan beda nyata, sehingga tidak dilanjutkan 

dengan  uji BNT 5%.  

Berat Basah Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Menurut Lakitan (Parman, 2007) berat basah tanaman merupakan berat tanaman 

pada saat tanaman masih hidup dan ditimbang secara langsung setelah panen, sebelum 

tanaman menjadi layu akibat kehilangan air. Pengamatan berat basah dilakukan pada 

minggu ke-6 pada saat panen, setelah melalui proses panen dan berat basah tanaman 

ditimbang menggunakan timbangan analitik. Menurut Salamah (2009) tujuan 

pengukuran berat basah tanaman adalah untuk memperoleh gambaran keseluruhan 

biomassa pertumbuhan tanaman. Data hasil pengamatan berat basah tanaman selada 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Diagram Rerata Berat Basah Sawi cv. Tosakan 
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Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan bahwa pemberian MOL Maja berpengaruh 

terhadap berat basah tanaman. Berat basah tanaman semakin meningkat seiring dengan 

semakin tinggi konsentrasi MOL Maja yang diberikan sampai pada perlakuan M15, 

setelah konsentrasi tersebut terjadi penurunan berat. 

Berat basah tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan M15 yaitu konsentrasi 15 

ml/L. Berat basah yang dihasilkan pada perlakuan ini sebesar 130 gram. Hasil tersebut 

disebabkan karena MOL Maja yang diberikan sesuai unuk pertumbuhan sawi. Menurut 

Manuhuttu (2014) mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk cair (MOL) antara 

lain Azotobacter sp. dan Azospirillum sp. yang berperan sebagai penambat nitrogen. 

Nitrogen digunakan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif melalui proses pembentukan 

asam-asam amino dan protein. Menurut Poerwowidodo (Parman, 2007) unsur hara 

kalium, nitrogen dan fosfor serta unsur hara mikro lain yang terkandung dalam pupuk 

organik cair akan meningkatkan aktivitas fotosintesis tanaman yang akan meningkatkan 

karbohidrat yang dihasilkan sebagai cadangan makanan. Dengan meningkatnya 

karbohidrat dari hasil proses fotosintesis akan memberikan kontribusi untuk 

pertambahan berat basah tanaman.  

Dalam penelitian ini M0, M20, dan M25 menghasilkan berat basah yang rendah. 

Hasil tersebut terjadi dikarenakan tidak ada pemberian MOL Maja sehingga kondisi dan 

struktur tanah tidak optimal bagi perakaran tanaman, selain itu pemberian MOL yang 

terlalu tinggi juga akan mengambat akar dalam menyerap unsure hara yang tersedia 

karena MOL bersifat asam, oleh karena itu dapat menyebabkan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman terhambat.  

Hasil perhitungan Anova rerata berat basah tanaman sawi menunjukkan beda 

nyata, hasil tersebut berarti bahwa pemberian MOL maja dengan konsentrasi yang 

berbeda akan memberikan berat basah tanaman yang berbeda pula. Selanjutnya untuk 

melihat beda nyata antar perlakuan maka dilakukan uji BNT dengan taraf 5%. Hasil 

perhitungan BNT taraf 5% (Tabel 4). 
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Tabel 4. Hasil Uji BNT Berat Basah Tanaman Sawi cv. Tosakan 

Perlakuan Berat Basah (cm) BNT taraf 5% (30,54) 

M0 84,21±25.73 a 

M5 96,70±18.98 a 

M10 99,73±18.04 a 

M15 129,50±28.86 b 

M20 82,57±4.48 a 

M25 86,86±18.32 a 

Perlakuan yang diikuti huruf pada BNT sama berarti tidak ada beda nyata 

Berdasarkan Tabel 4. dapat bahwa berat basah pada perlakuan M15 dengan 

konsentrasi 15 ml/L memiliki berat basah terbesar yaitu 129,50 gram dibandingkan 

dengan perlakuan M0, M5, M10, M20 serta M25. Pada perlakuan M0 sebagai kontrol 

dan M20 memiliki berat basah rendah yaitu sebesar 84,21gram dan 82,57 gram. 

Menurut Poerwowidodo (Parman, 2007) menyatakan bahwa unsur hara makro maupun 

mikro yang terkandung dalam pupuk organik cair (MOL Maja) memberikan pengaruh 

yang komplek terhadap pembentukan dan produksi karbohidrat. Unsur hara fosfor 

berperan sebagai bahan penyusun ATP yang dibutuhkan untuk mereduksi CO2 menjadi 

senyawa organik. Unsur hara kalium yang cukup akan meningkatkan pertumbuhan akar 

yang akan mempengaruhi absorbsi air sehingga terjadi peningkatan kandungan air. 

Dalam memproduksi karbohidrat, tanaman membutuhkan karbondioksida yang cukup 

banyak. Banyak sedikitnya karbondioksida yang diserap tergantung dengan keadaan 

stomata. Hasil tersebut didukung oleh pendapat Curtis & Clark (Parman, 2007) yang 

mengatakan bahwa fotosintesis yang sedang berlangsung tergantung pada absorbsi 

karbondioksida yang dipengaruhi oleh membuka dan menutupnya stomata. Menurut 

Salisbury & Ross (Parman, 2007) pembukaan stomata akan meningkat dengan 

meningkatnya konsentrasi ion K dalam sel-sel penjaga yang berarti akan meningkatkan 

absorbsi karbondioksida oleh daun yang akan diubah menjadi karbohirat, semakin 

banyak karbohidrat yang dihasilkan maka akan meningkatkan berat basah tanaman. 

Menurut Susanto dalam Marliah (2012), penggunaan pupuk organik cair 

merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan bahan organik. Pemupukan 

dengan menggunakan MOL Maja dapat memberi tambahan bahan organik berupa unsur 

hara yang diperlukan tanaman. Unsur hara yang terkandung di dalam MOL Maja yaitu 

nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), karbon (C), Magnesium (Mg) dan Kalium (K). 

Unsur-unsur hara tersebut berpengaruh terhadap kelancaran proses metabolisme seperti 
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fotosintesis dan respirasi, sehingga dapat menunjang proses pertumbuhan tanaman dan 

mempengaruhi pertambahan berat basah tanaman. 

Pengukuran Kondisi Abiotik 

Kondisi abiotik merupakan salah satu faktor ekternal yang memberikan 

pengaruh penting bagi pertumbuhan tanaman, sehingga dalam penelitian ini dilakukan 

pengukuran kondisi abiotik lingkungan pemeliharaan tanaman sawi. Pengukuran 

kondisi abiotik yang dilakukan meliputi derajat keasaman (pH) media tanam, suhu 

lingkungan, dan kelembaban lingkungan. Berikut adalah hasil pengukuran kondisi 

abiotik: 

Derajat Keasaman (pH) Media Tanam 

Pengukuran derajat keasaman (pH) media tanam di lakukan sebelum diberi 

MOL buah maja dan sesudah diberi MOL buah maja. Pengukuran pH dilakukan untuk 

mengetahui adanya perbedaan pH antar perlakuan. Menurut Rukmana (Prasasti dkk, 

2014) pH tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman sawi yaitu 6-7. pH tanah yang 

standar dapat meningkatkan kesuburan tanah karena tidak terlalu asam atau basa 

sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. Hasil pengukuran terhadap media tanam 

tanaman sawi cv. Tosakan menunjukkan bahwa pada semua perlakuan memiliki pH 

yang stabil yaitu antara 6-7 yang membuat mengakibatkan tanaman dapat tumbuh 

dengan baik.  

Suhu Udara Lingkungan Pemeliharaan 

Suhu merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Suhu 

lingkungan tempat pemeliharaan tanaman sawi dalam penelitian ini Rerata hasil 

pengukuran suhu lingkungan tempat pemeliharaan tanaman sawi pagi hari 18
o
C siang 

hari 25
o
C dan sore hari 27

o
C. 

Kondisi iklim yang dikehendaki untuk pertumbuhan tanaman sawi adalah daerah 

yang mempunyai suhu malam hari 15,6
o
C dan siang hari 21,1

o
C serta penyinaran 

matahari antara 10-13 jam per hari. sehingga tanaman sawi dapat tumbuh dengan baik 

dan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap berbagai perlakuan. 

Kelembaban Udara Lingkungan Pemeliharaan 

Kelembaban udara memberikan pengaruh yang berbeda-beda bagi pertumbuhan 

berbagai tanaman. Kelembaban udara maupun tanah yang baik memberikan pengaruh 

baik pula bagi pertumbuhan tanaman. Kondisi lingkungan yang lembab akan 
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mendukung penyerapan air oleh tanaman dan mengurangi transpirasi yang berlebihan 

oleh tanaman. Kondisi yang demikian dapat menunjang aktivitas metabolisme sel 

sehingga sel-sel tanaman tumbuh lebih cepat. Kelembaban lingkungan tempat 

pemeliharaan tanaman sawi berkisar antara 78% hingga 90%. Menurut Cahyono (Dewi, 

2012), sawi dapat tumbuh pada udara sejuk dengan kelembaban antara 80% - 90% serta 

cukup mendapat sinar matahari. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

kelembaban di lingkungan pemeliharaan tanaman sawi sesuai dari kelembaban yang 

dikehendaki. Kelembaban yang lebih rendah dapat mempercepat transpirasi tanaman, 

oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan penyiraman yang lebih 

sering dengan air yang cukup untuk menjaga tanaman sawi agar kebutuhan air tetap 

terpenuhi dengan optimal. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Permberian MOL maja berpengaruh 

meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas tanaman sawi cv. Tosakan. 2) Konsentrasi 

MOL maja yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman 

sawi cv. Tosakan adalah 15 ml/L 

Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: MOL Maja dapat diaplikasikan pada tanaman sawi cv. Tosakan 15 

ml/L 

. 
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