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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman terong (Solanum melongena L)merupakan salah satu 

komoditas hortikultura. Mengandung vitamin A (4,78%), kandungan 

vitamin C (12,8%), kadar abu (5,8%), karbohidrat (28,7%), protein 

(34,8%), air (86,1%), zat besi (6,8%), dan kalsium (70,2%) (Rukmana, 

1999). Menurut Pratiwi (2019) terong juga mempunyai khasiat sebagai 

obat karena mengandung alkaloid solanin, dan solasodin yang berfungsi 

sebagai bahan baku kontrasepsi oral. Buah terong juga diekspor dalam 

bentuk awetan, terutama jenis Terong Jepang. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), produktivitas tanaman 

terong di Indonesia pada tahun 1997 sampai tahun 2012 yaitu 518.827 

ton/ha mengalami kenaikan sebesar 1,43%. Produksi terong nasional tiap 

tahun cenderung meningkat namun produksi terong di Indonesia masih 

rendah dan hanya menyumbang 1% dari kebutuhan dunia. Hal ini 

disebabkan oleh luas lahan budidaya terong yang masih sedikit dan bentuk 

kultur budidaya yang masih bersifat sampingan dan belum intensif. 

Permintaan buah terong terus meningkat seiring bertambahan 

penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat 

sayur-sayuran dalam memenuhi gizi keluarga, sehingga produksi tanaman 

terong perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan produksi tanaman terong 

dapat dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi, namun 

dalam usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan tanah, 

cara intensifikasilah merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan salah 

satunya penggunaan pupuk(Jumini dan Marliah, 2009). Pupuk yang sering 

digunakan adalah pupuk anorganik (pupuk kimia). Penggunaan pupuk 

kimia yang berlebihan dapat merusak kualitas tanah sehingga tanaman 

akan kekurangan asupan hara yang diperlukan, lebih parah, tanah tanah 

dapat mengalami pencemaran, yaitu keadaan bahan kimia buatan manusia 

masuk dan mengubah lingkungan alami tanah (Saraswanti, 2016) Selain 

pupuk anorganik pupuk yang sering digunakan untuk menyuburkan tanah 
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adalah pupuk organik. Sholikah et al. (2013) menyebutkan karakteristik 

dari pupuk organik diantaranya kandungan unsur hara rendah, 

ketersediaan unsur hara lambat dan dan menyediakan unsur hara dalam 

jumlah yang terbatas. Namun pupuk organik banyak mengandung 

mikroorganisme yang membantu dalam memperbaiki sifat fisika, kimia 

dan biologi tanah. 

MOL (Mikro Organisme Lokal) merupakan bakteri disekitar yang 

berguna sebagai dekomposer karena MOL mengandung bakteri yang 

berpotensi merombak bahan organik. MOL dapat berasal dari hasil 

pembusukan yang telah difermentasikan. Semakin busuk dan halus bahan 

yang difermentasikan maka akan semakin cepat menjadi MOL.Selain itu 

MOL juga berfungsi sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. 

(Ardiyansah,2013). MOL dapat dibuat dari bermacam – macam bahan 

limbah, antara lain bonggol pisang. 

Bonggol pisang merupakan batang tanaman pisang yang berupa 

umbi batang (batang aslinya).Tanaman pisang bagian ini jarang 

dimanfaatkan oleh masyarakat, namun sebenarnya bonggol pisang 

mengandung unsur hara dan mikroba yang diperlukan oleh tumbuhan. 

Bonggol pisang juga berpotensi digunakan sebagai sumber 

mikroorganisme lokal karena kandungan gizi dalam bonggol pisang dapat 

digunakan sebagai sumber makanan sehingga mikroba berkembang 

dengan baik. Menurut Ardiansyah, (2012)  menyatakan bahwa, bonggol 

pisang dapat diaplikasikan sebagai MOL karena mengandung mikroba: 

Azospirilium sp, Aspergillus nigger, dan Azotobacter sp. memperbaiki 

perakaran sehingga mempengaruhi penyerapan hara. 

Menurut beberapa literatur dalam MOL bonggol pisang 

mengandung Zat Pengatur Tumbuh Giberellin dan Sitokinin. Selain itu 

dalam MOL bonggol pisang tersebut juga mengandung 7 

mikrpoorganisme yang sangat berguna bagi tanaman yaitu: Azospirillium, 

Azotobacter, Bacillus, Aeromonas, Aspergillus, mikroba pelarut phospat 
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dan mikroba selulotik, yang berperan sebagai dekomposer sehingga dapat 

mempercepat proses pengomposan (Maspray,2012). 

Menurut penelitian Wuryandari, (2015) menunjukkan bahwa 

frekuensi pemberian MOL bonggol pisang terhadap tanaman tomat yang 

terdiri dari 1x seminggu dan 2x seminggu menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh nyata pada pertumbuhan tinggi tanaman tomat, namun 

memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan diameter batangnya. 

Menurut penelitian Alfandi dan Deden, (2016) pemberian MOL 

bonggol pisan terhadap tanaman cabai dengan konsentrasi 10% merupakan 

perlakuan terbaik dibandingkan konsentrasi 20% dan 30%, dengan 

konsentrasi 10% memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 

yaitu dengan hasil 72,33cm, pada konsentrasi 20% menghasilkan tinggi 

tanaman 67,64cm dan pada konsentrasi 30% menghasilkan tinggi tanaman 

65,81cm.   

Berdasarkan hasil analisis mengenai penelitian penggunaan MOL 

bonggol pisang untuk terong masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan frekuensi dan konsentrasi lebih tinggi untuk 

mendapatkan hasil yang lebih optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul Pengaruh Frekuensi dan Konsentrasi MOL 

Bonggol Pisang Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Terong (Salanum 

MengolenaL.). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh frekuensi pemberian MOL bonggol pisang 

terhadap pertumbuhan dan hasil Terong (Salanum MengolenaL.)? 

2. Apakah  ada pengaruh  konsentrasipemberian MOL bonggol pisang 

terhadap pertumbuhan dan hasil Terong (Salanum Mengolena)? 

3. Apakah  ada  interaksi antara frekuensi dan konsentrasi pemberian 

MOL bonggol pisang terhadap pertumbuhan dan hasil Terong 

(Salanum MengolenaL.)? 
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C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi pemberian MOL bonggol 

pisangterhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Terong (Salanum 

MengolenaL.) 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pemberian MOL bonggol 

pisang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Terong (Salanum 

MengolenaL.). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara frekuensi dan konsentrasi 

pemberian MOL bonggol pisang  terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman Terong (Salanum MengolenaL.) 

D. Hipotesis 

1. Diduga frekuensi pemberian MOL bonggol pisangberpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan  hasil tanaman Terong (Salanum 

MengolenaL.) 

2. Diduga konsentrasi pemberian MOL bonggol pisangberpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Terong (Salanum 

MengolenaL.) 

3. Diduga terdapat interaksi antara frekuensi dan konsentrasi pemberian 

MOL bonggol pisangterhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Terong 

(Salanum MengolenaL.).  


