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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Limbah Kulit Ari Biji Kedelai 

Kulit ari biji kedelai merupakan salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan 

menjadi pupuk karena mengandung protein. Menurut Hisna (2012) disebutkan 

bahwa kandungan gizi pada kedelai yaitu protein (40%), lemak (20%), 

karbohidrat (35%), dan air (8%). Kandungan protein yang tinggi pada kedelai 

tidak hanya pada bagian bijinya, namun juga terdapat pada kulit arinya. Pada 

proses perebusan, kulit ari yang terpisah akan mengandung protein yang sangat 

tinggi karena struktur protein tersebut berubah (Adawiyah, 2007). Protein sangat 

berguna untuk tanaman, kekurangan protein pada tanaman yaitu tanaman tumbuh 

kerdil, daun menguning karena kekurangan klorofil sehingga mengering dan 

rontok. 

2.2.  Kascing 

Kascing merupakan bekas pemeliharaan cacing merupakan produk samping 

dari budidaya cacing tanah yang berupa pupuk organik sangat cocok untuk 

pertumbuhan tanaman karena dapat meningkatkan kesuburan tanah (Khrisnawati, 

2003). Hasil biodegradasi bahan organik yang dilakukan oleh cacing tanah 

dinamakan kascing/vermicompost (Untung,1999). Kascing tampak seperti tanah 

kering yang telah digiling dan secara nyata meningkatkan kesuburan tanah 

(Praswati dan Hidayat, 1992). 

Kascing mengandung berbagai bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

tanaman yaitu hormon seperti giberelin, sitokinin, dan auxin, mengandung unsur 



7 

 

hara (N, P, K, Mg, dan Ca) serta Azotobacter sp, yang merupakan bakteri 

penambat N non-simbiotik yang akan membantu memperkaya unsur N yang 

dibutuhkan oleh tanaman. Dengan demikian kascing dapat meningkatkan 

kesuburan tanah (Khrisnawati, 2003). 

Kascing merupakan bahan organik yang mengandung unsur hara yang 

lengkap, baik unsur makro maupun mikro yang berguna bagi pertumbuhan 

tanaman. Kascing ini mengandung partikel-partikel kecil dari bahan organik yang 

dimakan cacing dan kemudian dikeluarkan lagi. Kandungan kascing tergantung 

pada bahan organik dan jenis cacingnya. Namun, umumnya kascing mengandung 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, mineral dan vitamin 

(Mulat, 2003). 

Pemberian kascing pada dosis 200g per tanaman sebanyak 2 kali aplikasi 

dapat menekan perkembangan penyakit fusarium pada tanaman kedelai dan 

pemberian kascing juga bisa memperbaiki pertumbuhan dan produksi tanaman 

jagung manis, berat tongkol jagung tanpa kascing hanya 12,67 gram sedangkan 

dengan kascing 15% menjadi 64,64 gram (Mulat, 2003). Pada penelitian Fahrudin 

(2009), menjelaskan bahwa pemberian kascing 8 ton/ha pada tanaman caisim 

didapatkan rerata jumlah daun 7,5 helai dan berat segar tajuk 21,1 gram per 

tanaman. 

2.3.  Tanaman Bawang Merah 

Deskripsi dari bawang merah (Allium ascalonicum L.), habitus termasuk 

herba, tanaman semusim, tinggi 40-60 cm. Tidak berbatang, hanya mempunyai 

batang semu yang merupakan kumpulan dari pelepah yang satu dengan yang lain. 
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Berumbi lapis dan berwarna merah keputih-putihan. Daun tunggal memeluk umbi 

lapis, berlobang, bentu lurus, ujung runcing. Bunga majemuk, bentuk bongkol, 

bertangkai silindris, panjang ± 40 cm, berwarna hijau, benang sari enam, tangkai 

sari putih, benang sari putih, kepala sari berwarna hijau, putik menancap pada 

dasar mahkota, mahkota berbentuk bulat telur, ujung runcing (Silalahi,  2007).  

Bawang merah merupakan salah satu dari sekian banyak jenis bawang yang 

ada didunia. Bawang merah (Alium ascalonicum L.) merupakan tanaman semusim 

yang membentuk rumpun dan tumbuh tegak dengan tinggi mencapai 15-40 cm 

(Rahayu dan Berlian, 2004). 

Secara umum tanah yang dapat ditanami bawang merah (Allium ascalonicum 

L. ) adalah tanah yang bertekstur remah, sedang sampai liat, berdrainase baik, 

memiliki bahan organik yang cukup, dan pH-nya antara 5,6-6,5. Syarat lain, 

penyinaran matahari minimum 70 %, suhu udara harian 25-32oC, dan kelembaban 

nisbi sedang 50-70 % (Silalahi, 2007). 

Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) termasuk family Liliaceae dan 

sistimatika klasifikasinya secara rinci sebagai berikut : Kingdom   : Plantae Divisi  

: Spematophyta Kelas   : Monocotyledonal Ordo  : Liliaceae Famili  : Liliaceae 

Genus  : Allium Spesies : Allium  ascalonicum L. (Rahayu dan Berlian 1999). 

Kondisi lahan sangat mempengaruhi kualitas hidup dari bawang merah. 

Penanaman bawang merah pada lahan yang remah dan banyak mengandung hara, 

didapat pertumbuhan yang baik dan hasil yang tinggi. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fitri dkk (2014), dimana didapat perbedaan kondisi pertumbuhann 

dan hasil bawang merah antara yang tidak diberi pupuk organik dengan yang 
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diberi pupuk organik hingga 20 ton per ha. Berdasarkan hasil penelitian yang di 

lakukan oleh Ashrafida dkk (2013) dengan pemberian 120 g pupuk kandang ayam 

didapat bobot basah umbi 4 kali lebih berat dibandiung tanpa pemberian 

pemberian pupuk ayam. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 

penggunaan pupuk organik mampu memberikan kondisi lahan secara biologi 

dapat berkembang, secara kimia maka tersedia hara yang dibutuhkan oleh 

tanaman dan secara fisik kondisi struktur lahan lebih baik aerasi dan draenasi 

tanah berjalan secara seimbang. 

2.4. Morfologi Bawang Merah 

Morfologi fisik bawang merah bisa dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu 

akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Bawang merah memiliki akar serabut 

dengan sistem perakaran dangkal dan bercabang terpencar, pada kedalaman antara 

15-20 cm di dalam tanah dengan diameter akar 2-5 mm (AAK, 2004). Tanaman 

bawang merah (Allium  ascalonicum L.) termasuk tanaman semusim ( annual), 

berumbi lapis, berakar serabut, berdaun silindris seperti pipa, memiliki batang 

sejati (diskus) yang berbentuk sperti cakram, tipis dan pendek sebagai tempat 

melekatnya perakaran dan mata tunas (titik tumbuh) ( Rukmana, 2007). 

Akar 

Akar tanaman bawang merah terdiri atas akar pokok (primary root) yang 

berfungsi sebagai tempat tumbuh akar adventif (adventitious root) dan bulu akar 

yang berfungsi untuk menopang berdirinya tanaman serta menyerap air dan zat-

zat hara dari dalam tanah. Akar dapat tumbuh hingga kedalaman 30 cm, berwarna 
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putih, dan jika diremas berbau menyengat seperti bau bawang merah (Pitojo, 

2003). 

Anakan dan Umbi 

Pada pertumbuhan tanaman tumbuh tunas atau anakan, maka akan terbentuk 

beberapa umbi yang berhimpitan yang dikenal dengan istilah siung. Pertumbuhan 

siung biasanya terjadi pada perbanyakan bawang merah dari benih umbi dan 

kurang biasa terjadi pada perbanyakan bawang merah dan biji. Warna kulit umbi 

beragam, ada yang merah muda, merah tua, atau kekuningan, tergantung 

spesiesnya. Umbi bawang merah mengeluarkan bau yang menyengat (Wibowo,  

2005). 

Batang 

Bawang merah memiliki batang sejati atau disebut dengan discus yang 

berbentuk seperti cakram , tipis, dan pendek sebagai melekatnya akar dan mata 

tunas, diatas discus terdapat batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun 

dan batang semua yang berbeda didalam tanah berubah bentuk dan fungsi menjadi 

umbi lapis (Sudirja, 2007). 

Daun 

Daun relatif lunak, jika diremas akan berbau spesifik seperti bau bawang 

merah. Setelah kering di penjemuran, daun tanaman bawang merah melekat relatif 

kuat dengan umbi, sehingga memudahkan dalam pengangkutan dan penyimpanan 

(Sunarjono, 2003). Menurut Sudirja (2007), daun bawang merah berbentuk 

silindris kecil memanjang antara 50-70 cm, berlubang dan bagian ujungnya 

runcing berwarna hijau muda sampai tua, dan letak daun melekat pada tangkai 
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yang ukurannya relatif pendek , sedangkan bunga bawang merah keluar dari ujung 

tanaman (titik tumbuh) yang panjangnya antara 30-90 cm. 

Bunga 

Bunga bawang merah merupakan bunga sempurna, memiliki benangsari dan 

putik. Tiap kuntum bunga terdiri atas enam daun bunga yang berwarna putih, 

enam benang sari yang berwarna hijau kekuning-kuningan, dan sebuah putik, 

kadang-kadang di antara kuntum bunga bawang merah ditemukan bunga yang 

memiliki putik sangat kecil dan pendek atau rudimenter, yang diduga sebagai 

bunga steril. Meskipun jumlah kuntum bunga banyak, namun bunga yang berhasil 

mengadakan persarian relatif sedikit (Wibowo, 2005).  

Diujung daun terdapat 50-200 kuntum bunga yang tersusun melingkar seolah 

berbentuk payung. Tiap kuntum bunga terdiri atas 5-6 helai daun bunga berwarna 

putih, 6 benang sari berwarna hijau atau kekuning- kuningan, 1 putik dan bakal 

buah berbentuk hampir segitga (Sudirja, 2007). Setelah seludang terbuka, secara 

bertahap tandan akan tampak dan muncul kuncup-kuncup bunga dengan ukuran 

tangkai kurang dari 2 cm (Sumadi, 2003). 

Biji 

Buah bawang merah berbentuk bulat, didalamnya terdapat biji yang 

berbentuk agak pipih dan berukuran kecil. Pada waktu masih muda, biji berwarna 

putih bening dan setelah tua berwarna hitam (Pitojo, 2003). Buah bawang merah 

berbentuk bulat dengan ujungnya tumpul membungkus biji berjumlah 2-3 butir. 
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Biji bawang merah berbentuk pipih, berwarna putih, tetapi akan berubah menjadi 

hitam setelah tua (Rukmana, 1995). 

2.5. Syarat Tumbuh Bawang Merah 

Iklim  

Bawang merah tidak tahan kekeringan karena sistem perakaran yang pendek. 

Sementara itu kebutuhan air terutama selama pertumbuhan dan pembentukan 

umbi cukup banyak. Di lain pihak, bawang merah juga paling tidak tahan terhadap 

air hujan, tempat-tempat yang selalu basah atau becek. Sebaiknya bawang merah 

ditanam di musim kemarau atau di akhir musim penghujan. Dengan demikian, 

bawang merah selama hidupnya di musim kemarau akan lebih baik apabila 

pengairannya baik (Wibowo, 2005). 

Daerah yang paling baik untuk budidaya bawang merah adalah daerah 

beriklim kering yang cerah dengan suhu udara panas. Tempatnya yang terbuka, 

tidak berkabut dan angin yang sepoi-sepoi. Daerah yang mendapat sinar matahari 

penuh juga sangat diutamakan, dan lebih baik jika lama penyinaran matahari lebih 

dari 12 jam. Perlu diingat, pada tempat-tempat yang terlindung dapat 

menyebabkan pembentukan umbinya kurang baik dan berukuran kecil (Wibowo, 

2005). 

Suhu dan Ketinggian Tempat 

Tanaman bawang merah menghendaki temperatur udara antara 25 - 32 oC. 

Pada suhu tersebut udara agak terasa panas, sedangkan suhu rata-rata pertahun 

yang dikehendaki oleh tanaman bawang merah adalah sekitar 30 oC. Selain itu, 

iklim yang agak kering serta kondisi tempat yang terbuka sangat membantu 
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proses pertumbuhan tanaman dan proses produksi. Namun sampai ketinggian 

1.100 m dpl, tanaman bawang merah masih dapat tumbuh. Ketinggian tempat 

suatu daerah berkaitan erat dengan suhu udara, semakin tinggi letak suatu daerah 

dari permukaan laut, maka suhu semakin rendah (Pitojo, 2003).Pada suhu yang 

rendah, pembentukan umbi akan terganggu atau umbi terbentuk tidak sempurna 

(Sumadi, 2003). 

Sinar matahari berperan cukup besar bagi kehidupan tanaman bawang, 

terutama dalam proses fotosintesis. Tanaman bawang merah menghendaki areal 

pertanaman terbuka karena tanaman ini memerlukan penyinaran yang cukup, 

minimal sekitar 70% intensitas cahaya matahari (Rukmana, 2007). 

Tanah 

Tanah  yang paling sesuai dengan bawang merah adalah yang agak masam 

sampai normal (6,0-6,8), tanah yang terlalu basa dengan pH lebih dari 7 garam 

mangan (Mn) tidak bisa diserap oleh tanaman yang mngakibatkan umbi kecil dan 

produksi tanaman rendah (Kusno, 2008). 

2.6. Varietas Biru Lancor 

Varietas Biru lancor berasal dari Probolinggo dengan nomor aksesi 2830 

yang dilepas pada tahun 2009 merupakan bawang merah yang mempunyai bentuk 

umbi bulat lancip dengan warna merah keunggu-ungguan, ber aroma sedang yang 

toleransi terhadap Fusarium sp dan Alternaria, mempunyai umur panen 57-60 

hari dengan hasil panen 16.8 ton/ha, jumlah umbi per rumpun 8-12  serta berat per 

umbi 8-10 g, daya simpan 3-4 bulan dan sesuai dengan musim kemarau didataran 

rendah (Dirjen Holtikultura. 2013). 


