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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum. L) 

    Bawang merah merupakan salah satu dari sekian banyak jenis 

bawangyang ada didunia. Bawang merah ( Allium ascalonicum L.) merupakan 

tanaman musiman yang berbentuk rumpun dan tumbuh tegak dengan tinggi 

mencapai 15-40 cm. Menurut Tjitrosoepomo (2010), bawang merah dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Liliales 

Famili : Liliaceae 

Genus : Allium 

Spesies : Allium ascalinicum L. 

Morfologi fisik bawang merah bisa dibedakan menjadi beberapa 

bagian yaitu akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Bawang merah 

memiliki akar serabut dengansistem perakaran dangkal dan bercabang 

terpencar, pada kedalaman antara 15-20 cm di dalam tanah dengan diameter 

akar 2-5 mm ( AAK, 2004). 

Batang tanaman bawang merah merupakan batang semu yang berasal dari 

modifikasi daun bawang merah. Daun bawang merah bertangkai relatif 
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pendek, dengan daun berbentuk bulat, berlubang, meruncing pada bagian 

ujung, dan memiliki panjang 15 40 cm. daun bewarna hijau tua atau hijau 

muda. Setelah tua daun menguning dengan kondisi daun agak rebah tidak 

setegak daun yang masih muda dan akhirnya mongering dimulai dibagian 

ujung tanaman (Suparman, 2010). 

Bawang merah merupakan tanaman dengan memiliki bunga yang 

sempruna, memiliki benang sari dan kepala putik. Tiap kuntum memiliki 

enam daun bunga yang bewarna putih, meskipun kuntum bunga banyak 

namun yang berhasil mengadakan persarian relative sedikit (Pitojo,2003).  

2.2        Syarat Tumbuh 

          Bawang merah dapat tumbuh dikondisi lingkugan yang beragam. 

Untuk memperoleh hasil yang optimal, bawang merah membutuhkan kondisi 

lingkungan yang baik, ketersediaan cahaya, dan unsur hara yang memadai. 

Daerah yang paling baik untuk budidaya bawang merah adalah daerah  

beriklim kering yang cerah dengan suhu udara 250C-320 C. Daerah yang 

cukup  mendapat sinar matahari juga sangat diutamakan, dan lebih baik jika 

lama penyinaran matahari lebih dari 12 jam.  Bawang merah dapat tumbuh 

dengan baik pada dataran rendah dengan ketinggian tempat 10-250 m dpl. 

Pada ketinggian 800-900 m dpl bawang merah dapat tumbuh, namun pada 

ketinggian tersebut yang berarti suhunya rendah pertumbuhan tanaman 

terhambat dan umbinya kurang baik (Wibowo, 2007).  

Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman bawang merah adalah 

tanah yang memiliki aerase dan drainase yang baik. Tanah yang paling baik 
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untuk lahan bawang merah adalah tanah yang mempunyai keasaman sedikit 

agak asam sampai normal, yaitu pH-nya antara 6,0- 6,8. Keasaman dengan pH 

antara 5,5-7,0 masih termasuk kisaran keasaman yang dapat digunakan untuk 

lahan bawang merah (Wibowo, 2007). 

2.3 Pupuk Organik Cair Urin Sapi 

Pupuk organik baik berbentuk padat maupun cair mempunyai fungsi 

yang penting yaitu untuk menggemburkan lapisan tanah permukaan (top soil), 

meningkatkan populasi jasad renik, mempertinggi daya serap dan daya 

simpan air, yang keseluruhannya dapat meningkatkan kesuburan tanah. Ada 

beberapa jenis pupuk organik yang berasal dari alam, yaitu pupuk kandang, 

pupuk hijau, kompos, humus, pupuk hayati dan limbah industri pertanian 

(Sutedjo, 1999) 

Pupuk kandang cair merupakan pupuk yang diperoleh dari urin hewan 

atau ternak. Urin hewan yang digunakan sebagai pupuk kandang berwarna 

cokela dengan bau menyengat. Bau ini disebabkan oleh kandungan unsur 

nitrogen (Novizan, 2007). 

Dari segi kadar haranya, pupuk kandang cair dariurin sapi memiliki 

kandungan hara yang lebih tinggi dibandingkan dengan kotoran padatannya 

(Lingga,1999). Menurut  Sutejo (1994), kandungan unsur hara urine yang 

dihasilkan ternak tergantung mudah atau sukarnya makanan dalam perut 

hewan dapat dicernakan. Beliau juga menyatakan bahwa urine pada ternak 

sapi terdiri dari air 92%, N 1,00%,  P 0,2 %,dan K 1,35 %. 



8 
 

2.4 Fermentasi Pupuk Organik Cair Urin Sapi 

Menurut Pustaka Indonesia (2011) proses pembuatan urine menjadi 

biourine dengan proses fermentasi: 1) EM-4 sebagai stater fermenter 250 ml, 

gula pasir 1 kg, urea 1 kg dilarutkan dalam air jernih sebanyak 10 liter 

kemudian masukkan ke dalam drum yang berisi urine segar sebanyak 150 

liter. 2) Lengkuas, kencur, kunyit, temulawak dan jahe masing-masing 0,5 kg 

dihancurkan dan masukan juga ke dalam drum urine. Setelah tercampur 

kemudian urine diaduk sampai rata selama 15 menit, kemudian drum plastik 

ditutup rapat. 3) Lakukan pengadukan setiap hari selama 15 menit dan 

kemudian drum ditutup rapat kembali selama tujuh hari. 4) Setelah tujuh hari 

urine dipompa dengan menggunakan pompa yang biasa dipakai pada 

aquarium untuk meniriskan urine dan dilewatkan melalui talang plastik 

dengan panjang 2 m yang dibuat seperti tangga selama 3 jam, tujuan proses 

ini untuk penipisan atau menguapkan kandungan gas amoniak, agar tidak 

berbahaya bagi tanaman yang akan diberi pupuk biourine tersebut. Kemudian 

pupuk cair ini siap digunakan. Urine sapi sebelum difermentasi warnanya 

coklat kekuningkuningan, baunya masih berbau urine, tetapi setelah 

difermentasi menjadi biourine warnanya berubah menjadi coklat kehitam-

hitaman, dan sudah tidak berbau urin. 

Pengomposan termasuk kedalam pengolahan secara biologis, yaitu 

proses yang mengikut sertakan aktivitas dari enzim dan kemampuan 

mikroorganisme yang tujuannya untuk menghilangkan beberapa senyawa 

yang tidak diharapkan kehadirannya, baik senyawa berbahaya untuk 
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kehidupan maupun kehadirannya akan menimbulkan kerugian (Hadiwiyoto, 

1983). 

Fermentasi adalah reaksi dengan menggunakan biokatalis untuk 

mengubah bahan baku menjadi produk. Proses fermentasi dilakukan dalam 

media fermentasi yang disebut bioreaktor atau fermentor. Umpan yang masuk 

dalam fermentor disebut substrat. Substrat utama adalah sumber karbon yag 

diguankan oleh mikroorganisme untuk memberikan energi untuk 

pertumbuhan dan dan produksi produk akhir. Mikroorganisme juga 

membutuhkan nutrient lainnya. Fermentasi dengan menggunakan bakteri 

anaerobik dilakukan dengan tidak adanya udara. Mikroorgainsme ini 

mendapatkan oksigen dari bahan substrat yang memiliki ikatan kimia dengan 

oksigen (Widijanto`, 2007). 

Biourine diberikan dalam bentuk beberapa konsentrasi sesuai 

perlakuan penelitan (telah diencerkan terlebih dahulu dengan air) dan jumlah 

takaran yang diberikan adalah 7000 liter/ha (Gerald, 2015). 

 

 


