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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum, L) yang dalam istilah lokal 

Indonesia biasa disebut brambang  merupakan tanaman yang termasuk dalam 

family liliaceae. Menurut Vavilov seorang ahli genetika Rusia yang 

mempublikasikan peta penyebaran genetik tanaman  pada tahun 1951 

menyebutkan bahwa, tanaman ini berasal dari pusat asia tengah, meliputi 

wilayah Afganistan, barat daya India, dan sebagian kecil daerah Rusia 

(Poespodarsono, 1988) yang mayoritas beriklim tropis.  

Budidaya bawang merah akan lebih mudah dilakukan di lingkungan yang 

ber-iklim mirip dengan daerah asalnya. Seperti di Indonesia, bawang merah 

banyak dijumpai dibudidayakan di daerah-daerah sentra bawang seperti 

Brebes Jawa Tengah, Nganjuk, dan Probolinggo Jawa Timur serta beberapa 

daerah di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Selain dibudidayakan, 

bawang merah juga merupakan komoditi yang banyak dikonsumsi di 

Indonesia.  

Produksi bawang merah setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal 

tersebut dikarenakan peran bawang merah sebagai bumbu masakan yang 

tidak dapat disubtitusi dengan komoditi lain. Sehingga meski mengalami 

peningkatan produksi hal tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan 

permintaan bawang merah secara nasional seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk dan berkembangnya industri. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (2015), dari tahun 2012 produksi bawang merah 964,221 ton, tahun 
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2013 produksi bawang merah meningkat 1,010,773 ton, tahun 2014 produksi 

bawang merah kembali meningkat 1,023,984 ton, sedangkan kebutuhan 

konsumsi bawang merah diproyeksikan sebesar 1,195,235 ton. 

Bagian dari bawang yang dikonsumsi mayoritas terdapat pada bagian 

umbinya, umbi bawang merah memiliki struktur yang berlapis – lapis dan 

memiliki aroma yang menyengat. Bawang merah umumnya digunakan 

sebagai bahan dasar bumbu masakan yang perannya tidak dapat disubtitusi 

dengan komoditi lain. Selain fungsi diatas bawang merah juga dapat dijadikan 

sebagai bahan obat tradisional karena memiliki beberapa kandungan senyawa 

aktif dan nutrisi didalamnya. Menurut Anshar (2002) pada 100 g bawang 

merah mengandung 1,5 g Protein, 0,3 g Lemak, 9,2 g Karbohidrat, 36 mg 

Kalsium, 40 mg besi, 0,03mg Vitamin B, 2,0 mg Vitamin C, dan air 88 g. 

Sedangkan senyawa aktif yang terdapat pada bawang merah antara lain 

flavonoid, filosterol, flavonol, pectin, saponin, dan triponal sulfoksida.  

Sejalan dengan nilai kemanfaatan yang banyak di masyarakat, permintaan 

bawang merah juga akan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Untuk 

memenuhi permintaan tersebut upaya peningkatan produksi bawang merah 

menjadi perlu dilakukan. Selain dari faktor bibit yang unggul dan adaptif 

terhadap lingkungan, pupuk juga merupakan faktor penting dalam proses 

produksi bawang merah. 

Ditinjau dari asalnya pupuk dibagi menjadi dua, pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Secara umum pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang 

berasal dari bahan – bahan organik, sedangkan pupuk anorganik diartikan 

sebagai pupuk yang berasal dari bahan – bahan non-organik atau umumnya 
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berasal dari bahan kimia. Mayoritas budidaya bawang merah menggunkan 

pupuk kimia sebagai pupuk utama dan menambahkan pupuk organik sebagai 

penunjang dari pupuk kimia. Hal ini dikarenakan respon pupuk kimia lebih 

cepat berpengaruh daripada pupuk organik. Namun penggunaan pupuk kimia 

secara terus menerus juga dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah dan 

mengurangi mikroorganisme dalam tanah. Sehingga sistem budidaya seperti 

diuraikan diatas tidak sesuai dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. 

Untuk dapat mewujudkan pertanian berkelanjutan diperlukan intensifikasi 

penggunaan bahan organik dalam kegiatan usaha tani.  

Pupuk organik biasanya berasal dari limbah atau sisa – sisa tumbuhan 

atau hewan. Limbah peternakan umumnya meliputi semua kotoran yang 

dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan, baik berupa limbah padat dan 

cairan, gas, ataupun sisa pakan. Secara alami limbah dari peternakan baru 

dapat digunakan menjadi pupuk setelah nitrogen bebas diubah menjadi N2 

yang berlangsung selama beberapa bulan. Namun dengan fermentasi proses 

itu dapat dipercepat hingga menjadi beberapa minggu saja. Hal tersebut juga 

berlaku pada urin hewan tenak termasuk sapi. Urin di bentuk di daerah ginjal 

setelah dieliminasi dari tubuh melalui saluran kencing (urineary) dan berasal 

dari metabolisme nitrogen dalam tubuh serta 90 % urine terdiri dari air. Urine 

yang dihasilkan ternak dipengaruhi oleh makanan, aktivitas ternak, suhu 

eksternal, konsumsi air, musim dan lain sebagainya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh 

berbagai macam konsentrasi urin sapi fermentasi dan frekuensi pemberiannya 

pada pertumbuhan dan hasil pada bawang merah (Allium ascalonicum, L). 

1.3  Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan 

frekuensi urin sapi fermentasi yang sesuai pada pertumbuhan dan hasil pada 

bawang merah (Allium ascalonicum, L). 

1.4 Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini adalah:  

1. Diduga terjadi interaksi antara konsentrasi dengan frekuensi pemberian 

urin sapi fermentasi sebagai pupuk cair pada tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum, L). 

2. Diduga konsentrasi pemberian urin sapi fermentasi pada bawang 

merah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah 

(Allium ascalonicum, L). 

3. Diduga frekuensi pemberian urin sapi fermentasi pada bawang merah 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah (Allium 

ascalonicum, L). 

   


