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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Syarat Tumbuh Tanaman Bawang Merah 

Tanaman bawang merah lebih senang tumbuh di daerah beriklim kering. 

Tanaman bawang merah peka terhadap curah hujan dan intensitas hujan yang 

tinggi, serta cuaca berkabut. Tanaman ini membutuhkan penyinaran cahaya 

matahari yang maksimal (minimal 70% penyinaran), suhu udara 25-32°C, dan 

kelembaban nisbi 50-70% (Nazarudin, 1999).  

Tanaman bawang merah dapat membentuk umbi di daerah yang suhu 

udaranya rata-rata 22°C, tetapi hasil umbinya tidak sebaik di daerah yang suhu 

udara lebih panas. Bawang merah akan membentuk umbi lebih besar bilamana 

ditanam di daerah dengan penyinaran lebih dari 12 jam. Di bawah suhu udara 

22°C tanaman bawang merah tidak akan berumbi. Oleh karena itu, tanaman 

bawang merah lebih menyukai tumbuh di dataran rendah dengan iklim yang cerah 

(Rismunandar 1986). 

Di Indonesia bawang merah dapat ditanam di dataran rendah sampai 

ketinggian 1000 m di atas permukaan laut. Ketinggian tempat yang optimal untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bawang merah adalah 0-450 m di atas 

permukaan laut (Sutarya dan Grubben 1995). Tanaman bawang merah masih 

dapat tumbuh dan berumbi di dataran tinggi, tetapi umur tanamnya menjadi lebih 

panjang 0,5-1 bulan dan hasil umbinya lebih rendah. 

Tanaman bawang merah memerlukan tanah berstruktur remah, tekstur 

sedang sampai liat, drainase/aerasi baik, mengandung bahan organik yang cukup, 

dan reaksi tanah tidak masam (pH tanah : 5,6 – 6,5). Tanah yang paling cocok 
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 untuk tanaman bawang merah adalah tanah Aluvial atau kombinasinya dengan 

tanah Glei-Humus atau Latosol (Sutarya dan Grubben 1995). Tanah yang cukup 

lembab dan air tidak menggenang disukai oleh tanaman bawang merah 

(Rismunandar 1986). 

Bawang merah varietas Biru Lancor merupakan varietas ungulan yang telah 

dilepas BPTP Jawa Timur yang memiliki ciri fisik benuk umbi bulat dan ujung 

lancip, warna merah tua keungu-unguan, berat umbi 8-10 g, jumlah umbi per 

rumpun 8-12, rasa dan aroma sedang. Keunggulan varietas ini adalah umur panen 

lebih cepat dibanding dengan varietas lainnya yaitu 57-60 hari (Baswarsiati et al, 

2014). Bawang merah Biru Lancor mendominasi sekitar 95% areal tanam di 

wilayah Probolinggo yang merupakan wilayah penghasil bawang merah nomor 

dua-seJatim. Varietas ini juga sudah berkembang ke luar Jawa Timur, yaitu 

Gorontalo, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan (Anonimous, 2015). 

Menurut Sumarni dan Hidayat (2005) umbi dapat digolongkan menjadi tiga 

ukuran yaitu umbi benih besar (diameter >1.8 cm atau berbobot >10 g), umbi 

benih sedang (diameter 1.5-1.8 atau berbobot 5-10 g) dan umbi benih kecil 

(diameter <1.5 cm atau berbobot <5 g). Umbi benih yang baik merupakan umbi 

yang telah melalui masa dormansi, sehat, tidak cacat dan berukuran optimal. 

Azmiet al. (2011) menyatakan bahwa umbi benih yang terlalu kecil 

cenderung menghasilkan anakan yang relatif sedikit, sedangkan penggunaan umbi 

benih berukuran besar dapat meningkatkan biaya produksi karena total bobot 

benih yang diperlukan lebih tinggi meskipun umbi berukuran besar mempunyai 

cadangan makanan yang cukup untuk menunjang pertumbuhan awal tanaman. 
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Jarak tanam 20x20 cm menghasilkan jumlah umbi, bobot basah dan bobot 

kering per petak tertinggi meskipun hasil per umbi dan per tanamannya lebih 

rendah (Darma, 2015). 

Pengaplikasian Tithoniadiversifolia dilakukan satu minggu sebelum 

penanaman sedangkan pupuk NPK 15-15-15 400 kg/ha diaplikasikan padasaat 

penanaman dan 3 MST menghasilkan produksi plot tertinggi yaitu 597,25 g/1,2 

m
2
 (Ginting, 2013). 

Penyiraman setelah bibit tumbuh dilakukan 2 kali dalam sehari (pagi dan 

sore). Penyiraman dehentikan 10 hari sebelum panen (Sito, 2006). Penyiraman 

dilakukan denganmenggunakan gembor pada awalpertumbuhan sampai tanaman 

berumur ± 4MST, dimana pada awal tanam air hujankurang sehingga dilakukan 

penyiraman padasore hari dan minggu selanjutnya tidakdilakukan penyiraman 

karena curah hujan tinggi (Anisyah, 2014). 

Menurut penelitian Prayitno (2015), Pemanenan bawang merah dilakukan 

pada saat tanaman berumur 65 HST dengan ciri-ciri fisik daunnya sudah mulai 

layu serta menguning berkisar 60-70% dari jumlah tanaman, pangkal batang 

mengeras, dan sebagian umbi telah tersembul di atas tanah. 

2.2 Agronomi Tanaman Bawang Merah 

Tanaman bawang merah berasal dari Syria, entah beberapa ribu tahun yang 

lalu sudah dikenal umat manusia sebagai penyedap masakan (Rismunandar, 

1986). Sekitar abad VIII tanaman bawang merah mulai menyebar ke wilayah 

Eropa Barat, Eropa Timur dan Spanyol, kemudian menyebar luas ke dataran 

Amerika, Asia Timur dan Asia Tenggara (Wibowo, 1991). Pada abad XIX 

bawang merah telah menjadi salah satu tanaman komersial di berbagai negara di 
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dunia. Negara-negara produsen bawang merah antara lain adalah Jepang, USA, 

Rumania, Italia, Meksiko dan Texas (Rahmat, 1994). 

Tanaman bawang merah diklasifikasikan sebagai berikut (Estu dkk, 2007).  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub Divisi  : Angiospermae  

Class   : Monokotiledonae  

Ordo   : Liliales/Liliflorae  

Family   : Liliaceae  

Genus   : Allium  

Spesies  : Allium ascalonicum atau Allium cepa var. Ascalonicum 

Bawang merah merupakan tanaman rendah yang tumbuh tegak dengan 

tinggi dapat mencapai 15 – 50 cm, membentuk rumpun dan termasuk tanaman 

semusim. Perakarannya berupa akar serabut yang tidak panjang dan tidak terlalu 

dalam tertanam dalam tanah (Wibowo, 1991).  

Bentuk daun bawang merah bulat kecil dan memanjang seperti pipa, tetapi 

ada juga yang membentuk setengah lingkaran pada penampang melintang daun. 

Bagian ujung daun meruncing, sedang bagian bawahnya melebar dan 

membengkak. Daun berwarna hijau (Estu dkk., 2007).  

Kelopak daun sebelah luar selalu melingkar menutup kelopak daun bagian 

dalam. Beberapa helai kelopak daun terluar ( 2-3 helai ) tipis dan mongering 

tetapicukup liat. Pembengkakan kelopak daun pada bagian dasar akan terlihat 

mengembung, membentuk umbi yang merupakan umbi lapis. Bagian yang 

membengkak ini berisi cadangan makanan bagi tuans yang akan menjadi tanaman 

baru (Wibowo, 1991). 
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Bunga bawang merah termasuk bunga sempurna, terdiri dari 5-6 benang sari 

dan sebuah putik. Daun bunga berwarna agak hijau bergaris keputih-putihan atau 

putih. Bakal buah duduk di atas membentuk bangunan segitiga hingga tampak 

jelas seperti kubah. Bakal buah terbentuk dari 3 daun buah (karpel) yang 

membentuk 3 buah ruang dengan setiap ruang mengandung 2 bakal biji. Biji 

bawang merah yang masih muda berwarna putih. Setelah tua, biji akan berwarna 

hitam (Estu dkk., 2007). 

2.3 Kompos 

Kompos merupakan hasil akhir dari proses pengomposan yang digunakan 

sebagai pupuk organik dan bahan-bahan yang digunakan bersasal dari buangan 

organik, contoh bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos yaitu 

seperti sampah dapur, kotoran hewan, dan sebagainya. Pengomposan itu sendiri 

diartikan sebagai proses biologi, yaitu penguraian bahan yang dibantu oleh 

mikroorganisme (Suriatna, 1988). 

 Kompos merupakan salah satu pupuk organik alternatif yang dapat di 

peroleh dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang mampu menyediakan 

unsur hara bagi tanaman. Bahan baku organik banyak dijumpai di lingkungan 

sekitar, seperti limbah peternakan dan limbah pertanian. Limbah peternakan 

berupa kotoran sapi secara ekonomis relatif murah dan mudah diperoleh. Kompos 

kotoran sapi mengandung hara dengan komposisi N (0,4%), P (0,2%), dan K (0,1) 

(Mulyono, 2014). 

Bahan yang terbentuk mempunyai bobot jenis yang lebih rendah daripada 

bahan dasarnya, stabil, dekomposisi lambat dan merupakan sumber pupuk 

organik. Kompos dapatt dibuat dasi bahan organik yang berasal dari bermacam-
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macam sumber. Dengan demikian kompos merupakan sumber bahan organik dan 

nutrisi bagi tanaman (Sutanto 2002). 

Beberapa ciri-ciri kompos yang baik, yaitu sudah mengalami pelapukan 

yang cukup dengan ciri warna kompos berbeda dengan warna bahan 

pembentuknya (berwarna coklat dan sedikit kehitaman), tidak berbau, dan 

memiliki kadar air yang rendah. Untuk mendapatkan kompos yang baik maka 

perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan, yaitu 

ukuran bahan, komposisi bahan, kadar air atau kelembaban, suhu, pH, ketinggian 

tumpukan dan pengadukan atau pembalikan tumpukan, kualitas kompos juga 

dilihat dari kandungan unsur hara yang ada didalamnya, dimana kadarnya sangat 

bergantung dari bahan baku atau proses pengomposan (Simamora, 2006). 

Menurut standar kompos SNI : 19-7030-2004, kompos yang baik memiliki 

kandungan minimum 0,40 % untuk unsur Nitrogen, nilai rasio C:N 10-20 dan 

Karbon antara 9,80-32 %. 

Penggunaan pupuk organik mampu menjadi solusi dalam mengurangi 

aplikasi pupuk anorganik yang berlebihan dikarenakan adanya bahan organik 

yang mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.Pupuk organik 

disamping dapat menyuplai hara NPK, juga dapat menyediakan unsur hara mikro 

(Amalia, 2011). 

Menurut Matenggomena (2013) pupukorganik dapat memperbaiki struktur 

tanah yang semula padat menjadi gembur, tanahberpasir menjadi lebih kompak, 

dan tanah lempung menjadi gembur. Pupuk organik jugadapat bereaksi dengan 

ion-ion logam untuk membentuk senyawa kompleks, dan ion-ionlogam yang 

bersifat meracuni tanaman dan menurunkan ketersediaan hara pada tanahseperti 



11 
 

 
 

Al, Fe, dan Mn dapat diperkecil. Selain itu pupuk organik juga dapat memacu 

berkembangnya mikroorganisme dalam tanah, gas CO
2
 yang dihasilkan 

mikroorganismeakan digunakan untuk fotosintesis tanaman dan menghasilkan 

hormon-hormonpertumbuhan. 

2.4 Pengaruh Kompos terhadap Tanaman 

Berdasarkan penelitian Susanti (2015), bahwa pemberian tiga jenis bahan 

pupuk kompos memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi 

bawang merah yang terbaik adalah kombinasi kotoran sapi dengan limbah 

pertanian (O3) yakni pada variabel jumlah daun, jumlah umbi panen, dan bobot 

segar umbi panen pada varietas Batu Ijo. Kombinasi pemberianjenis pupuk 

kompos dengan kandungan kombinasi kotoran sapi dan limbah pertanian dapat 

memberikan ketersediaan bahan organik yang menjadi penyuplai unsur hara 

dalam penemenuhan unsur hara bagi kebutuhan pertumbuhan dan hasil tanaman 

bawang merah. 

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pada pemberian pupuk 

kompos berpengaruh pada diameter batang dan jumlah daun pada tanaman lidah 

buaya, dengan pemberian dosis kompos 150 g/pot (Noverita, 2005). Pemberian 

pupuk kompos daun cengkeh (Syzygium Aromaticum L.) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman khususnya pada luas daun tanaman dan jumlah koloni 

bakteri. Hal ini dikarenakan pengaruh dari kandungan pupuk kompos daun 

cengkeh khususnya unsur N didalamnya yang berpengaruh untuk pertumbuhan 

vegetatif (Regil, 2012). Pemberian pupuk kompos berpengaruh tinggi tanaman, 

jumlah daun dan luas daun pada tanaman sawi hijau (Brassica juncea L. Cross) 

(Sari, 2014). 
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 Konsentrasi kompos enceng gondok (Eichornai Crassipes Solm)  

berpengaruh terhadap tinggi tanaman (21,933 cm), berat akar tanaman (1,022 

gram), dan berat segar tanaman selada (3,062 gram) (Yanuarismah, 2012). 

Pemberian kompos sisa tanaman ke dalam tanah Vertic Hapludult dapat 

meningkatkan produksi biji kedelai kering dari 0,32 g/pot menjadi 23,21 g/pot 

atau 72,53 kali lipat (Wahyudin, 2006). 

Menurut penelitian Kartika (2006), menunjukkan bahwa pemberian pupuk 

kompos berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi dan jumlah calon 

buah tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.).Perlakuan terbaik pada 

penelitian ini pada pemberian perlakuan kompos sebanyak 30% yaitu pada 

perlakuan C. Perlakuan C yaitu perbandingan antara tanah dan pupuk kompos 

sebesar 70%:30%. 

Komposisi terbaik pada penelitian Andrew (2014) terhadap pertumbuhan 

dan produksi bawang merah pada kombinasi media tanam antara kascing:pasir 

adalah 2:1. Komposisi media tanam berpengaruh  nyata terhadap parameter 

tinggitanaman 4–7 MST, jumlah anakan 6–7 MST,jumlah daun 3–7 MST, bobot 

basah umbi persampel, bobot basah umbi per plot, bobotkering umbi per sampel, 

dan bobot kering umbi per plot, kecuali padajumlah siung per sampel.  

 


