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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Bawang merah merupakan salah satu komoditas unggulan dibeberapa 

daerah di Indonesia.  Selain banyak digunakan sebagai campuran bumbu masak, 

bawang merah juga dijual dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, 

bubuk, minyak atsiri, bawang goreng bahkan sebagai bahan obat untuk 

menurunkan kadar kolesterol, gula darah, mencegah penggumpalan darah, 

menurunkan tekanan darah serta memperlancar aliran darah. Oleh karena itu, 

bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak 

dikonsumsi masyarakat, sehingga potensi pengembangan bawang merah masih 

terbuka lebar tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga luar negeri 

(Suriani, 2011).  

Di Indonesia, produksi bawang merah pada tahun 2011-2014 selalu 

mengalami peningkatan yaitu dari 893.124 ton (tahun 2011) meningkat menjadi 

964.221 ton (tahun 2012), 1.010.773 ton (tahun 2013) dan 1.233.984 ton pada 

tahun 2014, namun pada tahun 2015 produksi bawang merah mengalami 

penurunan  yaitu 1.229.189 ton (BPS,2016).  Di sisi lain, sepanjang tahun 2014 

impor bawang merah di Indonesia tercatat cukup besar yaitu 74.903 ton. Hal ini 

menunjukkan bahwa  kebutuhan bawang merah di dalam negeri masih tinggi 

dibandingkan ketersediaannya, dengan demikian produktivitas bawang merah 

dalam negeri  perlu ditingkatkan. 
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Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktifitas 

budidaya bawang merah adalah dengan pemupukan khususnya pupuk organik. 

Hal ini disebabkan pemberian pupuk organik sangat baik digunakan untuk 

memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah, meningkatkan efektifitas 

mikroorganisme tanah dan lebih ramah terhadap lingkungan (Yetti dan Elita, 

2008). Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan adalah kascing. 

Kascing merupakan bahan organik yang dihasilkan dari vermicomposting, 

yaitu proses yang melibatkan cacing sebagai dekomposernya. Mengandung unsur 

hara lengkap, baik unsur makro maupun mikro juga hormon giberelin, sitokinin, 

dan auxin, serta enzim-enzim penting seperti protease, amilase, lipase dan selulase 

juga bakteri Azotobacter sp yang merupakan bakteri penambat N non-simbiotik 

yang membantu memperkaya unsur N yang diperlukan oleh tanaman, actinomy-

cetes dan jamur yang berfungsi menekan resiko akibat infeksi  patogen, sinergis 

dengan organisme lain yang menguntungkan tanaman serta sebagai penyangga 

pengaruh negatif tanah (Khrisnawati, 2003; Mulat, 2003; Sutanto, 2002). Namun 

demikian, kualitas kascing selain ditentukan dekomposernya juga oleh bahan baku  

yang digunakan dalam vermicomposting. . 

Bahan baku yang digunakan dalam vermicomposting adalah limbah organik, 

dapat berasal dari hewan, tanaman maupun industri. Limbah organik  industri 

yang belum banyak digunakan sebagai bahan baku dalam vermicomposting adalah 

limbah kulit ari biji kedelai (KABK). Alternatif bahan limbah organik lain yang 

berpotensi dijadikan bahan pakan cacing tanah dalam vermicomposting adalah 

limbah organik industri. Sebenarnya limbah organik industri banyak yang belum 
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termanfaatkan sebagai pupuk maupun untuk pakan cacing tanah di 

vermicomposting, adalah limbah padat kulit ari biji kedelai (KABK).   

Pemberian kascing pada berbagai komposisi media tanam berpengaruh 

nyata terhadap bawang merah dengan parameter : tinggi tanaman, jumlah anakan, 

jumlah daun, bobot basah umbi per sampel, bobot kering umbi per sampel, bobot 

basah umbi per plot, bobot kering umbi per plot, kecuali pada jumlah siung per 

sampel dengan komposisi terbaik untuk media  adalah kascing : pasir (2:1) (Willy 

dkk. 2012).  

Kandungan protein yang terdapat pada kulit kedelai yang menjadikan dasar 

dari penelitian ini untuk menggunakan limbah kulit ari biji kedelai sebagai bahan 

pakan cacaing yang menghasilkan kascing karena kualitas kascing dipengaruhi 

oleh bahan pakan cacing. Protein sangat dibutuhkan tanaman oleh karena itu jika 

tanaman mengalami kekurangan protein maka tanaman itu akan tumbuh kerdil 

dan menguning. 

Aplikasi kascing limbah kulit ari biji kedelai ini belum banyak dilakukan 

oleh para petani, sehingga belum banyak informasi yang didapat terutama 

mengenai pengaruh dan dosis yang tepat khususnya pada tanaman bawang merah.  

Oleh karena itu, untuk mengetahui pengaruh dan dosis pada tanaman bawang 

merah, maka pada penelitian ini akan dikaji tentang kascing (prosentase kulit ari 

biji kedelai sebagai bahan pakan cacing) dan dosisnya  terhadap bawang merah. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana interaksi antara kascing (prosentase kulit ari biji kedelai 

sebagai bahan pakan cacing) dengan dosisnya pada tanaman bawang 

merah ? 

2. Kascing (prosentase kulit ari biji kedelai sebagai bahan pakan cacing)  

yang mana didapat pertumbuhan dan hasil bawang merah yang lebih baik? 

3. Pada dosis berapa kascing (prosentase kulit ari biji kedelai sebagai bahan 

pakan cacing)  didapat pertumbuhan dan hasil bawang merah yang lebih 

baik ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui interaksi antara kascing (prosentase kulit ari biji 

kedelai sebagai bahan pakan cacing) dengan dosisnya terhadap tanaman 

bawang merah. 

2. Untuk mengetahui kascing (prosentase kulit ari biji kedelai sebagai bahan 

pakan cacing) yang mana didapat pertumbuhan dan hasil bawang merah 

yang lebih baik.  

3. Untuk menentukan dosis kascing (prosentase kulit ari biji kedelai sebagai 

bahan pakan cacing)  yang efektif pada tanaman bawang merah. 
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1.4. Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara kascing (Prosentase kulit ari biji kedelai 

sebagai bahan pakan cacing)  dengan dosis. 

2. Diduga kascing (Prosentase kulit ari biji kedelai 100% sebagai bahan 

pakan cacing) didapat pertumbuhan dan hasil bawang merah yang 

optimum. 

3. Diduga dosis kascing (Prosentase kulit ari biji kedelai sebagai bahan pakan 

cacing)  15 ton/ha didapatkan pertumbuhan dan hasil bawang merah yang 

optimum. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kajian kascing (Prosentase kulit ari biji kedelai sebagai bahan pakan cacing) dan 

dosis yang tepat pada tanaman bawang merah. 

 

 


