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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) famili Lilyceae yang berasal dari 

Asia Tengah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sering digunakan 

sebagai penyedap masakan. Selain itu, bawang merah juga mengandung gizi dan 

senyawa yang tergolong zat non gizi serta enzim yang bermanfaat untuk terapi, 

serta meningkatkan dan mempertahankan kesehatan tubuh manusia. Kebutuhan 

bawang merah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 

5% (Supriatna, Erythrina, Indrasti, dan Yulianti, 2010). 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Holtikultura (DJH) 

menyebutkan bahwa produksi bawang merah di Indonesia dari tahun 2006- 2010 

selalu mengalami peningkatan yaitu sebesar 794.929 - 1.048.934 ton. Akan tetapi, 

sepanjang tahun 2010 impor bawang merah di Indonesia tercatat sebesar 73.864 

ton dan dalam tiga bulan pertama tahun 2011, impor bawang merah di Indonesia 

mencapai 85.730 ton. Hal itu membuktikan bahwa kebutuhan akan bawang merah 

di dalam negeri masih tinggi dibandingkan ketersediaannya.  

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani bawang merah 

yang menjadi penyebab penurunan produksi bawang merah, antara lain iklim, 

bibit unggul, pupuk dan hama penyakit. Pemupukan merupakan hal penting dalam 

budidaya bawang merah. Penggunaan pupuk anorganik yang tidak terkendali 

berdampak kurang baik terhadap struktur tanah, menipisnya bahan organik, 

matinya mikroorganisme yang menguntungkan, dan aerasi tanah yang buruk serta 

kemampuan menahan air yang rendah. Pemanfaatan pupuk organik di bidang 
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pertanian sudah lama dikenal, karena dapat menyuburkan tanah, mampu 

memperbaiki menyimpan air, struktur tanah, menyediakan unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman dan menghasilkan CO2 (Kuntyastuti, 1987). Bokashi 

merupakan salah satu pupuk organik, selain berfungsi sebagai pupuk juga dapat 

berfungsi sebagai pestisida. 

Bahan yang dapat digunakan sebagai pembuatan bokashi antara lain, Air 

rebusan kedele, urine sapi, air cucian beras dan lain-lain. 

Berdasarkan informasi di atas, maka akan di kaji tentang kombinasi  

macam  limbah organik yang ditambahkan  dengan bakteri dekomposer dan 

diaplikasikan pada tiga varietas bawang merah. Diharapkan dari hasil penelitian 

ini didapat informasi tentang formulasi bahan limbah organik dengan cairan 

bakteri dekompser yang efektif, khususnya untuk pembudidayaan bawang merah. 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana respon pertumbuhan 

tiga varietas bawang merah terhadap pemberian pupuk bokashi cair. 

1.3.Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan tiga varietas 

bawang merah terhadap pemberian bahan pupuk bokashi cair. 
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1.4. Hipotesis  

1. Diduga ada interaksi antara varietas bawang merah dengan pemberian 

pupuk bokashi cair.  

2. Diduga antara varietas bawang merah terdapat perbedaan pengaruh 

pertumbuhan bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

3. Diduga penggunaan macam pupuk bokashi cair akan didapat 

pertumbuhan bawang merah yang berbeda. 

 




