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I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

  Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditi 

hortikultura yang termasuk sayuran rempah. Sayuran rempah ini banyak 

dibutuhkan orang sebagai pelengkap bumbu masakan guna menambah cita rasa dan 

kenikmatan makanan. Di samping itu, juga mempunyai khasiat sebagai obat 

tradisional, obat sakit panas, masuk angin, diabetes melitus, disentri dan gigitan 

serangga (Samadi dan Cahyono 2005, dalam Faizah dan Sumarwoto 2012). 

  Ditinjau dari kandungan gizinya, dari 100 gram umbi bawang merah segar 

mengandung air sekitar 80- 85%, protein 1,5%, lemak 0,3% dan karbohidrat 9,2% 

serta kandungan lain seperti zat besi, mineral kalium, fosfor, asam askorbat, naisin, 

riboflavin vitamin B dan vitamin C (Wibowo, 2007).   

  Bawang merah dari waktu ke waktu kualitas maupun kuantitas di Indonesia 

semakin menurun. Produksi bawang merah pada tahun 2009 menurut Dinas 

Pertanian yang dikutip dari BPS (2010) adalah 12.655 ton, sedangkan kebutuhan 

bawang merah mencapai 66.420 ton. Rendahnya produksi tersebut salah satunya 

dikarenakan belum optimalnya sistem kultur teknis dalam budidayanya. 

Salah satu penyebabnya yaitu penggunaan pupuk kimia terus menerus yang 

telah menimbulkan efek negative seperti menurunkan kemampuan tanah, 

membunuh organisme tanah sehingga produktifitas lahan semakin berkurang. 

Solusi yang dapat dilakukan adalah menambahkan pupuk organik cair yang mudah 

diserap oleh tanama, Menurut (Widiana 2007, dalam Laude dan Hadid 2009) bahwa 
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pemberian pupuk organik memiliki kelebihan diantaranya menambah unsur hara 

dalam tanah memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah serta menekan residu 

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

Bahan pupuk organik dapat berperan sebagai pengikat butiran primer 

menjadi butir sekunder tanah dalam pembentukan agregat yang mantap. Keadaan 

ini besar pengaruhnya pada porositas, penyimpanan dan penyediaan air, 

aerasetanah, dan suhu tanah. Penggunaan bahan organik dapat mencegah kahat 

unsur mikro  pada tanah marginal atau tanah yang telah diusahakan secara 

intensifdengan pemupukan yang kurang seimbang, meningkatkan kapasitas tukar 

kation (KTK) tanah, dan dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam 

yang meracuni tanaman seperti Al, Fe, dan Mn (Simanungkalit dan Suriadikarta, 

2006). 

 Pupuk organik cair sendiri memilki kelebihan yaitu, meningkatkan 

ketersediaan unsur hara makro dan mikro serta memperbaiki aktivitas biologi , sifat 

fisik dan kimia, serta ekologi tanah, dapat menekan aktivitas patogen penyebab 

penyakit tanaman (Deptan, 2007). 

Banyaknya limbah urin sapi dan ampas teh disekitar lingkungan hidup 

mendorong peneliti untuk mengembangkanya  menjadi pupuk organik cair. 

Murniyati dan Safriani (2013) menyebutkan urin sapi dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk organik cair karena kandungan zat hara pada urine sapi, terutama kandungan 

nitrogen, fosfor, kalium, dan air lebih banyak dari pada bentuk padat. Berdasarkan 

fakta tersebut maka urine sapi layak dimanfaatkan untuk pupuk cair bagi tanaman 

para petani. 
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1.2. Rumusan Masalah  

pertumbuhan dan hasil bawang merah masih rendah, hal ini diduga karena 

media tanam yang di gunakan tidak memenuhi syarat tumbuh dan karena itu maka 

perlu  penggunaan organik dan salah satunya iyalah pupuk organik cair. 

1.3.Tujuan Penelitian  

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi limbah pabrik teh 

dengan urin sapi sebagai pupuk organik cair dan aplikasi pada tanaman bawang 

merah (Allium ascalonicum L.) 

b. Untuk mengurangi limbah yg ada disekitar  dan dapat di manfaatkan secara 

optimal. 

1.3. Hipotesis 

a. Diduga terjadi interaksi komposisi limbah pabrik teh dengan urin sapi sebagai  

pupuk organik cair dan aplikasi pada tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) 

b. Diduga komposisi limbah pabrik teh dengan urin sapi sebagai pupuk organik cair 

menunjukkan perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) 

c. Diduga waktu aplikasi limbah pabrik teh dengan urin sapi sebagai pupuk organik 

cair menunjukkan perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum L.) 


