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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bugenvil merupakan tanaman hias popular, berupa pohon kecil yang sukar 

tumbuh tegak. Keindahannya berasal dari seludang bunga / daun 

pelindungnya (brachtea) yang berwarna cerah dan menarik perhatian karena 

tumbuh dengan rimbunnya. Seludang bunga ini kerap dianggap sebagai 

bagian bunga, walau bunga yang sebenarnya adalah bunga kecil berbentuk 

bintang yang terlindung oleh seludang. Tanaman Bugenvil termasuk tanaman 

hias dalam famili Nyetaginaceae. Tanaman Bugenvil ini dapat tumbuh 

dangan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, hingga ketinggian ± 

1400m dpl (Atjung, 1988).  

Fungsi sosial lain dari Bugenvil adalah sebagai stabilisator dan pemelihara 

lingkungan hidup dari pencemaran karena berbagai kegiatan manusia. 

Keberadaan tanaman ini dapat menyaring debu, meredam getaran suara, 

menyerap gas-gas beracun hasil pembakaran, dan memelihara keadaan 

lingkungan seperti suhu, kelembaban dan angin dalam batas-batas yang 

nyaman untuk didiami (Rukmana Rahmat, 1995 ). Tanaman Bugenvil ini 

mempunyai prospek bisnis yang sangat baik dan mempunyai nilai komersial 

yang tinggi. Bugenvil makin luas dibudidayakan sebagai penghias taman 

taman di berbagai kota terutama di kawasan industri dan pariwisata. Tanaman 

bugenvil, juga banyak ditanam di halaman rumah, perkantoran dan banyak 

pula ditanam di pinggir pinggir jalan. Mengingat semakin meningkatnya 

permintaan di kalangan masyarakat, maka perlu meningkatkan produktifitas 

tanaman Bugenvil melalui perbanyakan dengan cara menyetek. Sedangkan 

cara peningkatan bunga Bugenvil adalah dengan memupuknya secara teratur, 

menggunakan pupuk NPK Mutiara 16:16:16, NPK bunga, dan pupuk organik 

cair (POC). Dan dalam penelitian ini akan diuji coba penggunaan Mol untuk 

meningkatkan produktifitas bunga. Hal ini didasarkan pada penelitian 

terdahulu yang menyatakan bahwa penggunaan Mol dapat meningkatkan 

produktifitas bunga dan buah pada tanaman mentimun. (Sulardi, 2018). 
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Larutan Mikro Organisme Lokal (MOL) adalah larutan hasil fermentasi 

yang berbahan dasar berbagai sumber daya yang tersedia setempat baik dari 

tumbuhan maupun hewan. Larutan MOL mengandung unsur hara mikro dan 

makro dan mengandung mikroba yang berpotensi sebagai perombak bahan 

organik dalam tanah, dan perangsang pertumbuhan pada tanaman, serta 

sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman. Pemberian MOL 

dimaksudkan agar kebutuhan unsur hara tanaman tercukupi dengan baik. 

Pada umumnya pupuk yang sering digunakan adalah pupuk anorganik, jika 

dilakukan secara terus menerus dan berlebihan maka akan merusak tanah 

apalagi tidak diimbangi dengan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik 

dari MOL merupakan alternatif yang sangat relevan dengan kondisi sekarang 

ini, dan diharapkan mampu meningkatkan unsur hara serta memperbaiki 

tekstur tanah. Pupuk organik dari MOL dapat dibuat dengan menggunakan 

dan memanfaatkan limbah sekitar seperti Rebung Bambu, Limbah Sayuran 

dan Bonggol Pisang. Pemberian MOL dapat dilakukan dengan cara disiram 

ke tanaman, disemprot ke tanaman atau disemprot dan disiram ke tanaman. 

Dari uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Jenis dan Cara Pemberian MOL Terhadap Pertumbuhan Stek 

Bugenvil.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah jenis MOL berpengaruh terhadap pertumbuhan Tanaman 

Bugenvil Afterglow (Bougenvillea xbuttiana).? 

2. Apakah cara pemberian MOL berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Tanaman Bugenvil Afterglow (Bougenvillea xbuttiana).? 

3. Apakah terdapat interaksi antara jenis dan cara pemberian MOL  terhadap 

pertumbuhan Tanaman Bugenvil Afterglow (Bougenvillea xbuttiana).? 
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C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis MOL terhadap pertumbuhan Tanaman 

Bugenvil Afterglow (Bougenvillea xbuttiana). 

2. Untuk mengetahui pengaruh cara pemberian MOL terhadap pertumbuhan 

Tanaman Bugenvil Afterglow (Bougenvillea xbuttiana). 

3. Untuk mengetahui ada tida nya interaksi antara jenis dan cara pemberian 

MOL terhadap pertumbuhan Tanaman Bugenvil Afterglow (Bougenvillea 

xbuttiana). 

 

D. Hipotesis 

1. Diduga jenis MOL berpengaruh terhadap pertumbuhan Tanaman Bugenvil 

Afterglow (Bougenvillea xbuttiana). 

2. Diduga cara pemberian MOL berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Tanaman Bugenvil Afterglow (Bougenvillea xbuttiana). 

3. Diduga terdapat interaksi antara jenis dan cara pemberian MOL terhadap 

pertumbuhan Tanaman Bugenvil Afterglow (Bougenvillea xbuttiana). 

  


