
1 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman bawang merah diduga berasal dari daerah Asia Selatan yaitu 

didaerah sekitar India, Pakistan, sampai Palestina. Negara-negara di Eropa Barat, 

Eropa Timur, dan Spanyol, mengenal bawang merah pada abad ke delapan. Dari 

Eropa Barat, Eropa Timur, dan spanyol, bawang merah menyebar hingga kedaratan 

Amerika, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Penyebaran ini tampaknya berhubungan 

dengan pemburuan rempah-rempah oleh bangsa Eropa ke wilayah timur jauh yang 

kemudian berlanjut dengan pendudukan Kolonial di wilayah Indonesia, (Rahayu & 

Berlian, 2004). 

Bawang merah merupakan komuditi asli Indonesia dan penting karena 

bawang merah adalah bahan bumbu dapur yang selalu digunakan sehari-hari yang 

harus dilestarikan dan obat tradisional (Cicilia, Hot, & Hasmawi, 2013; Mayun, 

2007). Usaha pertanian bawang merah hingga kini masih menjadi pilihan dalam 

agrobisnis hortikultura, karena sayuran ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. 

Kultivar bawang merah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dikonsumsi 

untuk kebutuhan sehari-hari dan memiliki beberapa varietas yaitu “Bima Brebes, 

Medan, Probolinggo, Keling Maja, Sumenep, Kuning, Kuning Gombong, Bali Djo, 

Bauji, dan Menteng”.  

Beberapa varietas yang telah dipercaya yang relatif sering dikonsumsi dan 

dibudidayakan oleh masyarakat adalah bawang merah varietas Brebes, Probolinggo 

dan Sumenep. Tiga varietas tersebut memiliki keunggulan yang berbeda-beda 

 



2 
 

seperti umur tanaman yang relative pendek, jumlah umbi per rumpun lebih banyak 

dan produktivitas yg tinggi, (Dibyantoro, A, L, H, 1993). 

Rendahnya produktifitas bawang merah disebabkan oleh sistem budidaya 

yang belum maksimal dan penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan sehingga 

lama kelamaan akan berdampak pada kesuburan tanah yang dapat mengakibatkan 

produktifitas tanah menurun.  

Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) merupakan hortikultura yang sudah 

lama dibudidayakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke 

dalam kelompok rempah yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta 

bahan obat tradisional. Bawang merah memiliki banyak manfaat dan bernilai 

ekonomis tinggi serta mempunyai prospek pasar yang menarik. Bawang Merah 

merupakan salah satu komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan di 

wilayah dataran rendah maupun tinggi. Selain itu permintaan bawang merah dari 

tahun ke tahun cenderung meningkat baik untuk dalam negeri maupun luar Negeri.  

Bawang merah mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan 

mineral, dan senyawa yang berfungsi sebagai anti-mutagen dan anti-karsinogen 

(Afriadi, Ratna, Edison, 2013). Produksi bawang merah varietas unggul ini sekitar 

13,5-17,6 ton/ha. Untuk meningkatkan produksi bawang merah varietas ini, maka 

dilakukan dengan cara pemuliaan tanaman yang merupakan salah satu metode 

untuk meningkatkan produksi.  

Tanaman bawang merah termasuk tanaman yang sangat membutuhkan pupuk 

untuk dapat mencapai produksi maksimal. Pemberian pupuk organik adalah salah 

satu kegiatan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah apabila dilakukan secara 
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benar. Pupuk organik merupakan bahan pembenahan tanah yang paling baik dan 

alami dari pada bahan pembenahan yang lain. 

Salah satu sumber bahan organik adalah kascing. Kascing merupakan kotoran 

cacing tanah yang bertekstur halus. Bahan organik yang telah mengalami degradasi 

tersebut dicerna dan diolah lagi sehingga makin halus. Menurut Sutanto (2002) 

dalam Buhaira dan Elly Indra Swari (2013) menyatakan bahwa bahan organik 

memperbaiki sifat fisik tanah dengan cara membuat tanah menjadi gembur dan 

lepas-lepas sehingga aerasi menjadi lebih baik serta mudah ditembus perakaran 

tanaman. Berdasarkan adanya kandungan unsur hara dan kemampuan 

mempengaruhi karakteristik tanah serta pertumbuhan dan hasil tanaman, maka 

kascing berfungsi sebagai pupuk organik. Oleh karena itu pemberian kascing sangat 

besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  

Kascing mengandung berbagai senyawa yang diperlukan untuk pertumbuhan 

tanaman seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan unsur hara yang tersedia untuk 

tanaman dan kemampuan sebagai penyangga (buffer) pH tanah (Muhammad Amir 

Solihin, & Santi Rosniawaty, 2005).  

Mengingat kebutuhan terhadap bawang merah yang kian semakin meningkat 

maka petani dituntut untuk bekerja keras secara efisien dalam mengelola usaha tani 

yaitu bawang merah agar produksi yang diperoleh lebih tinggi. Salah satu dalam 

hal ini adalah pemberian pupuk organik yang cocok untuk memaksimalkan yaitu 

kascing. Bawang merah membutuhkan perlakuan khusus untuk dapat memperbaiki 

tingkat produksi dan kualitasnya, dimana bawang merah yang diinginkan 

konsumen memiliki kualitas yang bersih, warna tangkai dan helai daun hijau dan 
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tidak kekuningan, keabu-abuan atau kecoklatan. Pelaksanaan pemupukan di 

lapangan sering menjadi masalah dalam bercocok tanam bawang merah, walaupun 

demikian tanaman bawang merah mempunyai respon yang baik terhadap 

pemupukan, baik organik maupun anorganik. 

Penelitian tentang pengaruh penggunaan pupuk kascing terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman telah banyak dilakukan. Buhaira dan Swari 

(2013) pemupukan kascing meningkatkan pertumbuhan. Berdasarkan hasil 

penelitian Farida Aryani (1996) dalam Rija Sudirja, Muhammad Amir Solihin, & 

Santi Rosniawaty (2005), pemberian kascing berbeda dosis pada tanaman tomat 

menyebabkan perbedaan yang nyata dalam luas daun, bobot kering tanaman. 

Tarigan, Sudiarso dan Respatijarti (2002) menyatakan bahwa penggunaan kompos 

kascing pada jagung manis memberikan respon yang lebih baik dibandingkan 

pupuk kandang dari kotoran ayam. Hasil penelitian Atep Afia Hidayat (2002) dalam 

Rija Sudirja, Muhammad Amir Solihin, & Santi Rosniawaty (2005) 

mengemukakan bahwa hasil buncis maksimal dicapai dengan pemberian kascing 

18,28 g tan-1 atau 13,96 t ha-1. 

Berdasarkan permasalah yang diuraikan diatas maka akan dilakukan 

penelitian tentang Pengaruh pupuk Kascing Terhadap Produksi Tiga Varietas 

Bawang Merah (Allium ascalonicum L.). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Apakah pemberian pupuk kascing meningkatkan produtivitas tanaman 

bawang merah ? 

2. Apakah pemberian pupuk kascing padat berpengaruh pada salah satu 

varietas bawang merah dengan dosis yang berbeda ?    

3. Apakah ada pengaruh interaksi pemberian pupuk kascing terhadap 

pertumbuhan tanaman bawang merah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui interaksi pemberian dosis pupuk kascing terhadap 

pertumbuhan tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L).  

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk kascing yang tepat 

terhadap pertumbuhan dan produktivitas bawang merah (Allium 

ascalonicum L). 

3. Untuk mengetahui pengaruh varietas yang terhadap produksi bawang 

merah (Allium ascalonicum L) dengan pemberian dosis yang berbeda 

pada pupuk kascing padat. 
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1.4 Hipotesis  

Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi antara pemberian dosis pupuk kascing dan 

beberapa varietas bawang merah terhadap pertumbuhan dan produksi 

bawang merah (Allium ascalonicum L). 

2. Diduga pada pemberian dosis pupuk kascing yang berbeda maka 

didapat pertumbuhan dan produksi yang berbeda pada tanaman bawang 

merah (Allium ascalonicum L). 

3. Diduga pada varietas yang berbeda maka didapat pula pertumbuhan dan 

produksi yang berbeda pada tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L).   

 


