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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Bawang merah (Allium cepa var ascalonicum L.) merupakan salah satu 

komoditas tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi manusia sebagai 

campuran bumbu masakan setelah cabe. Selain 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. Bawang merah 

juga mengandung gizi dan senyawa yang tergolong zat non gizi serta 

enzim yang bermanfaat untuk terapi, serta meningkatkan dan 

mempertahankan kesehatan tubuh manusia. Badan pusat statistik ( BPS ) 

dan Direktoral Jendral Hortikultura  ( DJH ) menyebutkan bahwa produksi 

bawang merah di Indonesia dari tahun 2006 - 2010 selalu mengalami peningkatan 

yaitu sebesar 794.929 sampai 1.048.934 ton. Akan tetapi, sepanjang tahun 

2010 impor bawang merah di Indonesia tercatat sebesar 73.864 ton dan 

dalam tiga bulan pertama tahun 2011, impor bawang merah di Indonesia 

mencapai 85.730 ton dan pada tahun 2014 produksi  bawang merah 

mencapai 1.233.984 ton (BPS 2014). Hal itu membuktikan bahwa 

kebutuhan bawang merah didalam negeri masih tinggi dibandingkan 

ketersediaannya. Sebagai komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi 

masyarakat, potensi pengembangan bawang merah masih terbuka lebar tidak saja 

untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga luar negeri (Suriani, 2012). 
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 Pupuk merupakan salah satu faktor pendukung dalam budidaya tanaman, 

pupuk memiliki peranan yang begitu penting dalam membantu proses 

pertumbuhan tanaman, ketersediaan pupuk saat ini tergolong menjadi 2 yaitu 

pupuk organik dan pupuk kimia.  Penggunaan pupuk kimia yang terus menerus 

telah mengakibatkan dampak negative bagi tanah dan lingkungan. Dampak 

negatif yang timbul merusak struktur (fisik) tanah dan lingkungan karena tanah 

menjadi keras pada musim kering dan lengket pada musim hujan dengan porositas 

tanah menurun.  Pupuk anorganik tidak mempunyai sifat yang dapat memperbaiki 

sifat dan fungsi fisik serta fungsi biologi tanah secara langsung. Meningkatnya 

kesadaran akan kesehatan telah menyebabkan meningkatnya trend (populer) 

tanaman organik yang mengakibatkan penggunaan pupuk organik dari unggas dan 

ruminansia meningkat secara drastis.  Pupuk organik terdiri dari limbah hasil 

pertanian berupa sisa tanaman, sisa hasil pertanian, pupuk kandang, pupuk 

hehijauan dan limbah kota. 

Urin kelinci dikenal sebagai sumber pupuk organik cair yang potensial untuk 

tanaman hortikultura. Ketersediaan urin kelinci telah dimemanfaatkannya untuk 

beberapa jenis tanaman.  Penggunaan urin kelinci bila dibandingkan dengan 

kotoran ayam menunjukkan hasil yang sangat baik dengan peningkatan produksi , 

1% ( jagung sayur ), 11.8% ( kubis ), 12.5% ( buncis ), 22.7% ( kacang merah ) , 

dan 5.5 % ( kentang ) (Nord, 1996). Pupuk N dan K sangat dibutuhkan oleh 

tanaman dalam mendukung laju pertumbuhan menurut Hidayat dan Rosliani 

(1996) menyatakan bahwa kebutuhan N untuk bawang merah bervariasi, 

kebutuhan N yang optimum untuk bawang merah 150 - 300 kg/ha tergantung pada 

varietas dan musim tanam, dosis pupuk K umumnya diberikan 50 – 150 kg/ha , 
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BPTP Jawa Barat menggunakan KCl dengan dosis 100 kg/ha pada bawang merah, 

dan pupuk P 90 kg/ha (Asandhi, 2005).   Berdasarkan hasil kajian badan 

penelitian ternak (Balitnak) pada tahun 2005 menyatakan bahwa kotoran dan urin 

kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pestisida dan pupuk organik. Hal tersebut 

dikarenakan kadar nitrogen khususnya pada urin kelinci lebih tinggi daripada 

hewan herbifora lainnya seperti sapi dan kambing. Hal tersebut dikarenakan 

kelinci hanya makan daun saja. Kandungan urin kelinci ; N :2,72%, P: 1,1%, dan 

K : 0,5 % (Kusnendar, 2013).  

Dengan beberapa uraian diatas, maka penulis mengangkat tema penelitian “ 

Respon tanaman bawang merah ( Alium cepa var ascalonicum L ) terhadap 

pemberian urin kelinci dengan konsentrasi dan frekuensi yang berbeda “.  

Diharapkan dari penelitian ini akan didapat informasi tentang peran pupuk 

organik urin kelinci terhadap tanaman bawang merah. 

1.2.  Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah terjadi respon antara konsentrasi dengan frekuensi pemberian pupuk 

cair urin kelinci pada tanaman bawang merah? 

2. Apakah terjadi respon konsentrasi urin kelinci terhadap tanaman bawang 

merah? 

3. Apakah terjadi respon  frekuensi pemberian pupuk cair urin kelinci  terhadap 

tanaman bawang merah? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah: 

1. Mengetahui respon antara konsentrasi dengan frekuensi pemberian pupuk cair 

urin kelinci pada tanaman bawang merah. 

2. Mengetahui respon konsentrasi urin kelinci manakah yang terbaik untuk 

tanaman bawang merah. 

3. Mengetahui respon frekuensi pemberian pupuk cair urin kelinci yang efektif 

pada tanaman bawang merah. 

 

1.4. Hipotesis  

Hipotesis yang mendasari penelitian ini adalah: 

1. Diduga ada respon antara konsentrasi dengan frekuensi pemberian pupuk cair 

urin kelinci terhadap tanaman bawang merah. 

2. Diduga ada respon konsentrasi urin kelinci yang optimal untuk tanaman 

bawang merah. 

3. Diduga ada respon frekuensi pemberian pupuk cair urin kelinci yang efektif 

pada tanaman bawang merah. 

 

 


