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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) adalah salah satu komoditas 

sayuran yang berasal dari Asia Tengah sekitar Irian dan Pakistan kemudian 

dibudidayakan di daerah dingin, sub-tropis maupun tropis. Menurut Ditjen 

Hortikultura, Kementrian Pertanian (Kementan), dikutip oleh Idris (2015) detik 

finance Kamis (11/06/2015), Di Indonesia, sentra utama produksi bawang merah 

berada di daerah Brebes, Tegal, Kendal, Demak, Solok, Bandung, Majalengka, 

Cirebon, Bima, Pati, Nganjuk dan Probolinggo. Bawang merah memiliki arti 

penting bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Walaupun bukan sebagai 

kebutuhan pokok, tetapi digunakan sebagai bumbu masakan. Sehingga bawang 

merah tergolong komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.  

Disamping mempunyai nilai ekonimis bawang merah juga memiliki 

kandungan gizi yang tinggi, kandungan gizi per 100 g bawang merah antara lain 

karbohidrat, gula, protein, vitamin B6, Folat, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, 

vitamin K, Kalsium, Besi, Magnesium, Fosfor, Kalium, Sodium, Seng (USDA, 

2016). Menurut Wibowo (2001),Ditinjau dari kandungan gizinya, dari 100 gram 

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. Bawang merah juga dapat digunakan 

sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan sakit perut, menyembuhkan 

luka atau infeksi, memperbaiaki pencernaan dan menghilangkan lendir di 

tenggorokan (Rukmana, 1994).  
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Budidaya tanaman bawang merah di Indonesia sebagian besar produksinya 

ditujukan untuk memenuhi pasar.Produksi bawang merah di Indonesia pada tahun 

2014 mencapai 1,234 juta ton sedangkan konsumsi bawang merah di Indonesia 

sebesar 1,35 juta ton yang meliputi konsumsi untuk rumah tangga 635,7 ribu ton, 

non rumah tangga 719,2 ribu ton (BPS, 2014). Sehingga perlu adanya peningkatan 

produksi bawang merah.Peningkatan produksi bawang merah ini diperlukan salah 

satunya dengan penambahan pupuk. 

Salah satu hal yang belum tercapai dengan baik adalah meningkatkan 

efisiensi penggunaan pupuk. Menurut Asandhi dan Koestoni (1990), dosis 

pemupukan bawang merah di tingkat petani cukup tinggi dan tanpa penggunaan 

pupuk organik. Penggunaan pupuk anorganik (kimia) yang tinggi secara terus 

menerus jika tidak diimbangi penggunaan pupuk organik akan merusak sifat fisik 

dan kimia tanah, selain itu juga merusak kehidupan mikroorganisme tanah 

(Indriani, 1999). 

Perbaikan kualitas tanah dapat dilakukan dengan penambahan bahan 

organik. Bahan organik yang ditambahkan bisa menggunakan pupuk organik, 

menurut Sutejo (2002), pupuk organik mempunyai fungsi yang penting 

dibandingkan dengan pupuk anorganik yaitu dapat menggemburkan lapisan 

permukaan tanah (topsoil), meningkatkan populasi jasad renik, mempertinggi 

daya serap dan daya simpan air, yang secarakeseluruhan dapat meningkatkan 

kesuburan tanah. 

 Pupuk organik yang digunakan ada dua macam yaitu Pupuk Organik Padat 

(POP) dan Pupuk Organik Cair (POC). Pupuk Organik Padat (POP) adalah pupuk 

yang sebagian besar atau keseluruhannya terisi atas bahan organik yang berasal 
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dari sisa tanaman atau kotoran hewan yang berbentuk padat.Penggunaan pupuk 

organik padat lebih ditujukan untuk menutrisi lewat sistem perakaran tanaman, 

sehingga pupuk ini akan ditanam atau ditaburkan di permukaan tanah. Pupuk 

organik padat salah satunya adalah kompos. Kompos berbahan kotoran kambing, 

kotoran sapi, hijauan, arang sekam, pasir Malang, humus dan cocopeat dapat 

menyediakan hara yang dibutuhkan oleh tanaman.  

Kandungan haraN, P2O5 dan K2O pada kotoran sapi secara berturut-turut 

adalah 0,5 %, 0,3 %, 0,5 %, sedangkan pada kotoran kambing adalah 0,9 %, 0,5 

%, 0,8 % (Hartatik, 1998). cocopeat dan arang sekam mengandung unsur K, P, 

Ca, Mg, N.Kelebihan pasir malang adalah steril karena berasal dari lahar atau 

magma gunung berapi, bersifat porous atau dapat meneruskan air dan membuat 

media cepat kering dan tidak becek dan juga membuat media tidak mudah 

ditumbuhi lumut atau jamur. Humus juga mengandung hara seperti Ca, Mg dan K. 

Tanah humus juga menyediakan sumber energi bagi mokroorganisme serta 

memberikan warna gelap pada tanah. Hijauan mengandung Berdasarkan uraian 

diatas maka perlu dikaji pemberian kompos pada tanaman bawang merah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana interaksi antara macam kompos dengan dosis pemberian 

kompos yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang 

merah? 

2. Bagaimana pengaruh macam kompos bagi pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang merah? 
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3. Bagaimana pengaruh pemberian dosis kompos yang berbeda bagi 

pertumbuhan dan hasiltanaman bawang merah?  

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan pengaruh macam kompos dan dosis penggunaan yang efektif 

bagi tanaman bawang merah. 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara macam kompos dengan dosis pemberian 

kompos terhadap tanaman bawang merah. 

2. Diduga macam kompos yang berbeda maka didapat kondisi tanaman 

bawang merah yang juga berbeda. 

3. Diduga dosis pemberian kompos yang berbeda maka didapat kondisi 

tanaman bawang merah juga berbeda..  

 


