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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Bawang Merah (Allium cepa var ascalonicum L.) 

Bawang merah (Allium cepa var ascalonicum L.) family Lilyceae yang 

berasal dari Asia Tengah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sering 

digunakan sebagai penyedap masakan. Selain itu, bawang merah juga 

mengandung gizi serta enzim yang bermanfaat untuk terapi, serta meningkatkan 

dan mempertahankan kesehatan tubuh manusia. Kebutuhan bawang merah di 

Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 5%. Hal ini sejalan 

dengan bertambahnya jumlah populasi Indonesia yang setiap tahunnya juga 

mengalami peningkatan.  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).  

Dalam dunia tumbuhan, tanaman bawang merah diklasifikasikan dalam 

Divisi : Spermatophyta ; Sub Divisi : Angiospermae ; Class : Monocotylodenae ; 

Ordo : Liliales ; Famili : Liliaceae ; Genus : Allium dan Spesies : Allium 

ascalonicum atau Allium cepa var. Ascalonicum (Rahayu dan Berlian, 1999).  

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Holtikultura (DJH) 

menyebutkan bahwa produksi bawang merah di Indonesia dari tahun 2006-2010 

selalu mengalami peningkatan yaitu sebesar 794.929 ton, 802.810 ton, 853.615 

ton, 965.164 ton, 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.  
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 Akar 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 

putih. Batang tanaman bawang merah merupakan bagian kecil dari keseluruhan 

tanaman, berbentuk seperti cakram (discus), beruas – ruas, dan diantara ruas – 

ruas terdapat kuncup – kuncup. Bagian bawah cakram merupakan tempat 

tumbuhnya akar (Pitojo, 2003).  

2.2. Syarat Tumbuh 

2.2.1. Iklim 

Bawang merah ditanam pada musim kemarau atau akhir musim hujan dengan 

pengairan yang baik (Wibowo, 1994).  

Dalam pertumbuhannya, tanaman bawang merah menyukai daerah yang 

beriklim kering dengan suhu yang agak panas dan cuaca cerah, terutama yang 

mendapat sinar matahari lebih dari 12 jam. Apabila tanaman bawang merah 

ditanam ditempat yang terlindung dapat menyebabkan pertumbuhan umbi yang 

kecil dan hasilnya kurang memuaskan (Rahayu dan Berlian, 1999).  

2.2.2. Tanah  

Tanaman bawang merah menyukai tanah yang subur, gembur dan banyak 

mengandung bahan organik. Tanah yang gembur dan subur akan mendorong 

perkembangan umbi sehingga hasilnya besar – besar. Selain itu, bawang merah 

hendaknya ditanam di tanah yang mudah meneruskan air. Keasaman tanah yang 

paling sesuai untuk bawang merah adalah yang agak asam sampai normal (6,0 – 

6,8) (Rahayu dan Berlian, 1999).  
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2.2.3. Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan 

bawang merah adalah 0 - 450 m di atas permukaan laut dpl. 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 (Sumarni dan 

Hidayat, 2005).  

2.3. Urin Kelinci 

Salah satu faktor penting dalam budidaya untuk menunjang pertumbuhan 

hidup tanaman adalah pemupukan. Tanaman tidak cukup hanya mengandalkan 

unsur hara dalam tanah, tetapi tanaman perlu diberi unsur hara tambahan dari luar 

yaitu berupa pupuk (Simanungkalit, 2006).  Penggunaan pupuk organik mampu 

menjadi solusi dalam mengurangi aplikasi pupuk anorganik yang berlebihan 

dikarenakan bahan organik yang mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan 

biologi tanah. Berdasarkan hasil kajian badan penelitian ternak (Balitnak) pada 

tahun 2005 menyatakan bahwa 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). Selain dapat memperbaiki 

struktur tanah, pupuk organik cair urin kelinci bermanfaat juga untuk 

pertumbuhan tanaman, herbisida pra-tumbuh dan dapat mengendalikan hama 

penyakit, mengusir hama tikus, walang sangit dan serangga kecil pengganggu 

lainnya (Saefudin, 2009).  
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Menurut Salisbury dan Ross (1995), selain mengandung unsur nitrogen yang 

berfungsi menyusun semua protein, asam amino dan klorofil, pupuk organik cair 

urin kelinci juga mengandung unsur hara mikro yang berfungsi sebagai katalisator 

dalam proses sintesis protein dan pembentukan klorofil. Beberapa penelitian 

menunjukkan penggunaan pupuk organik cair memberikan dampak positif 

terhadap pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair mempunyai beberapa manfaat 

diantaranya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan 

pembentukan bintil akar pada tanaman leguminosae sehingga meningkatkan 

kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara, dapat 

meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat, 

meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, cekaman cuaca dan 

serangan pathogen penyebab penyakit, merangsang pertumbuhan cabang 

produksi, serta meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah, serta 

mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah (Anonim 2004).  

2.4. Peran Pupuk Organik Urin Kelinci bagi Tanah  

Bahan organik bagi tanah sebagai indikasi bahwa kondisi tanah tersebut 

dalam kondisi yang baik dan hal iniu juga dapat menjamin tanaman akan tumbuh 

dengan baik. Peranan BO, bagi tanah dapat dipilahkan dari tiga fungsi : yaitu 

biologi, fisika dan kimia. Pada fungsi biologi dengan tersedia bahan organik yang 

cukup maka menyediakan makanan dan tempat hidup (habitat) untuk organisme 

(termasuk mikroba) tanah menyediakan energi untuk proses-proses biologi 

tanahmemberikan kontribusi pada daya pulih (resiliansi) tanah. Pada fungsi kimia 

dengan adanya bahan organik pada tanah maka merupakan ukuran kapasitas 

retensi hara tanah, penting untuk daya pulih tanah akibat perubahan pH tanah, 
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menyimpan cadangan harapenting, khususnya N dan K. Sedangkan fungsi fisik, 

dengan tersedia bahan organik maka mengikat partikel-partikel tanah menjadi 

lebih remah untuk meningkatkan stabilitas struktur tanah, meningkatkan 

kemampuan tanah dalam menyimpan airperubahahan moderate terhadap suhu 

tanah. Fungsi-fungsi bahan organik pada tanah saling berkaitan, bahan organik 

tanah menyediakan nutrisi untuk aktivitas mikroba yang juga dapat meningkatkan 

dekomposisi bahan organik, meningkatkan stabilitas agregat tanah, dan 

meningkatkan daya pulih tanah. 

Bahan organik tanah merupakan salah satu bahan pembentuk agregat tanah, 

yang mempunyai peran sebagai bahan perekat antar partikel tanah untuk bersatu 

menjadi agregat tanah, sehingga bahan organik penting dalam pembentukan 

struktur tanah. Pengaruh pemberian bahan organik terhadap struktur tanah sangat 

berkaitan dengan tekstur tanah yang diperlakukan. Pada tanah lempung yang 

berat, terjadi perubahan struktur gumpal kasar dan kuat menjadi struktur yang 

lebih halus tidak kasar, dengan derajat struktur sedang hingga kuat, sehingga lebih 

mudah untuk diolah. Komponen organik seperti asam humat dan asam fulvat 

dalam hal ini berperan sebagai sementasi pertikel lempung dengan membentuk 

komplek lempung-logam-humus (Stevenson, 1982). Pada tanah pasiran bahan 

organik dapat diharapkan merubah struktur tanah dari berbutir tunggal menjadi 

bentuk gumpal, sehingga meningkatkan derajat struktur dan ukuran agregat atau 

meningkatkan kelas struktur dari halus menjadi sedang atau kasar (Scholes et al., 

1994). Bahkan bahan organik dapat mengubah tanah yang semula tidak 

berstruktur (pejal) dapat membentuk struktur yang baik atau remah, dengan 

derajat struktur yang sedang hingga kuat 
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Bahan orgnik di samping berpengaruh terhadap pasokan hara tanah juga 

tidak kalah pentingnya terhadap sifat fisik, biologi dan kimia tanah lainnya. Syarat 

tanah sebagai media tumbuh dibutuhkan kondisi fisik dan kimia yang baik. 

Keadaan fisik tanah yang baik apabila dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman 

dan mampu sebagai tempat aerasi dan lengas tanah, yang semuanya berkaitan 

dengan peran bahan organik. Peran bahan organik yang paling besar terhadap sifat 

fisik tanah meliputi : struktur, 6 konsistensi, porositas, daya mengikat air, dan 

yang tidak kalah penting adalah peningkatan ketahanan terhadap erosi. 

Pengaruh penambahan bahan organik terhadap pH tanah dapat 

meningkatkan atau menurunkan tergantung oleh tingkat kematangan bahan 

organik yang kita tambahkan dan jenis tanahnya. Penambahan bahan organik 

yang belum masak (misal pupuk hijau) atau bahan organik yang masih mengalami 

proses dekomposisi, biasanya akan menyebabkan penurunan pH tanah, karena 

selama proses dekomposisi akan melepaskan asam-asam organik yang 

menyebabkan menurunnya pH tanah. Namun apabila diberikan pada tanah yang 

masam dengan kandungan Al tertukar tinggi, akan menyebabkan peningkatan pH 

tanah, karena asam-asam organik hasil dekomposisi akan mengikat Al 

membentuk senyawa komplek (khelat), sehingga Al-tidak terhidrolisis lagi. 

Dilaporkan bahwa penamhan bahan organik pada tanah masam, antara lain 

inseptisol, ultisol dan andisol mampu meningkatkan pH tanah dan mampu 

menurunkan Al tertukar tanah (Cahyani, 1996; Dewi, 1996, dan Suntoro, 2001). 

Peningkatan pH tanah juga akan terjadi apabila bahan organik yang kita 

tambahkan telah terdekomposisi lanjut (matang), karena bahan organik yang telah 

termineralisasi akan melepaskan mineralnya, berupa kation-kation basa. 
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Bahan organik di samping berperan terhadap ketersediaan N dan P, juga 

berperan terhadap ketersediaan S dalam tanah. Di daerah humida, S-protein, 

merupakan cadangan S terbesar untuk keperluan tanaman. Mineralisasi bahan 

organik akan menghasilkan sulfida yang berasal dari senyawa protein tanaman. Di 

dalam tanaman, senyawa sestein dan metionin merupakan asam amino penting 

yang mengandung sulfur penyusun protein (Mengel dan Kirkby, 1987). Protein 

tanaman mudah sekali dirombak oleh jasad mikro. Belerang (S) hasil mineralisasi 

bahan organik, bersama dengan N, sebagian S diubah menjadi mantap selama 

pembentukan humus. Di dalam bentuk mantap ini, S akan dapat terlindung dari 

pembebasan cepat (Brady, 1990). Seperti halnya pada N dan P, proses 

mineralisasi atau imobilisasi S ditentukan oleh nisbah C/S bahan organiknya. Jika 

nisbah C/S bahan tanaman rendah yaitu kurang dari 200, maka akan terjadi 

mineralisasi atau 13 pelepasan S ke dalam tanah, sedang jika nisbah C/S bahan 

tinggi yaitu lebih dari 400, maka justru akan terjadi imobilisasi atau kehilangan S 

(Stevenson, 1982). 

Menurut (Haverkort, 1992), bahan organik berfungsi sebagai penyimpan 

unsur hara yang dilepas secara perlahan, akan dilepaskan kedalam larutan tanah 

dan disediakan bagi tanah. Bahan organik yang berada di dalam atau di atas 

permukaan tanah juga akan melindungi dan membantu mengatur suhu dan 

kelembaban tanah. Penambahan bahan organik ke dalam tanah liat berat dapat 

memperbaiki drainase, dan pada tanah berpasir dapat memperbaiki daya simpan 

air. Bahan organik juga dapat berfungsi sebagai stabilisator dengan jalan 

merangsang jasad mikro mampu menghasilkan bahan yang dapat mengikat 

partikel-partikel tanah. 
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Bahan organik memberikan beberapa keuntungan meliputi pengurangan 

toksisitas Al dan Mn dengan membentuk kompleks Al- bahan organik yang tidak 

beracun, menyediakan dan menambah unsur hara N, P, K, S melalui mineralisasi, 

menurunkan fiksasi P, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, meningkatkan 

sifat-sifat fisik tanah termasuk kapasitas ikat air dan stabilitas agregat, 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, mengurangi aliran permukaan dan 

erosi tanah. 

Dalam Tejaswarna dan Fagi (1990) bahan organik yang diberikan akan 

meningkatkan nilai kapasitas tukar kation sehingga dari peningkatan nilai KTK 

yang akan semakin memudahkan tanaman dalam menyerap unsur hara. 

Sedangkan peningkatan N-total di dalam tanah akan bertambah melalui proses 

dekomposisi bahan organik dan juga berasal dari suplai N melalui pemupukan N, 

P, K yang berada dalam bentuk tersedia.  

Bahan organik berperan multi baik bagi tanah sebagai media juga bagi 

tanaman. menguntungkan pertumbuhan tanaman bawang merah dan 

mikroorganisme tanah, memperkecil laju erosi tanah baik akibat tumbukan butir-

butir hujan dan menghambat laju pertumbuhan gulma (Lakitan, 1995).Komposisi 

blotong terdiri : KarbonC (26,51%), Nitrogen (1,04 %), NisbahC/N (25,62), 

Fospat (6,142%), Kalium (0,485 %), Natrium (0,082%) Calsium 

(5,785%),Magnesium (0,419%), Besi (0,191%), Mangan (0,115%) (Fadjari, 

2009). Keberadaan BO yang cukup pada tanah maka mikroorganisme tanah dapat 

berkembang, memperkecil laju erosi tanah baik akibat tumbukan butir-butir hujan 

dan menghambat laju pertumbuhan gulma (Lakitan, 1995). 
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2.5. Peran Pupuk Organik Urin Kelinci bagi Tanaman 

Bahan organik ini merupakan sumber nutrien inorganik bagi tanaman. Jadi 

tingkat pertumbuhan tanaman untuk periode yang lama sebanding dengan suplai 

nutrien organik dan inorganik. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan langsung 

utama bahan organik adalah untuk menyuplai nutrien bagi tanaman. Penambahan 

bahan organik kedalam tanah akan menambahkan unsur hara baik makro maupun 

mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga pemupukan dengan pupuk 

anorganik yang biasa dilakukan oleh para petani dapat dikurangi kuantitasnya 

karena tumbuhan sudah mendapatkan unsur-unsur hara dari bahan organik yang 

ditambahkan kedalam tanah tersebut. Efisiensi nutrisi tanaman meningkat apabila 

pememukaan tanah dilindungi dengan bahan organik. 

Sumbangan bahan organik terhadap pertumbuhan tanaman merupakan 

pengaruhnya terhadap sifat-sifat fisik, kimia dan biologis dari tanah. Bahan 

organik tanah mempengaruhi sebagian besar proses fisika, biologi dan kimia 

dalam tanah. Bahan organik memiliki peranan kimia di dalam menyediakan N, P 

dan S untuk tanaman peranan biologis di dalam mempengaruhi aktifitas 

organisme mikroflora dan mikrofauna, serta peranan fisik di dalam memperbaiki 

struktur tanah dan lainnya. 

Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di tanah 

tersebut. Besarnya pengaruh ini bervariasi tergantung perubahan pada setiap 

faktor utama lingkungan. Sehubungan dengan hasil-hasil dekomposisi bahan 

organik dan sifat-sifat humus maka dapat dikatakan bahwa bahan organik akan 

sangat mempengaruhi sifat dan ciri tanah. Peranan tidak langsung bahan organik 

bagi tanaman meliputi : 
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 Meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman. Bahan organik dapat 

meningkatkan kemampuan tanah menahan air karena bahan organik, 

terutama yang telah menjadi humus dengan ratio C/N 20 dan kadar C 57% 

dapat menyerap air 2-4 kali lipat dari bobotnya. Karena kandungan air 

tersebut, maka bahan organik terutama yang sudah menjadi humus dapat 

menjadi penyangga bagi ketersediaan air. Membentuk kompleks dengan 

unsur mikro sehingga melindungi unsur-unsur tersebut dari pencucian. 

Unsur N,P,S diikat dalam bentuk organik atau dalam tubuh 

mikroorganisme, sehingga terhindar dari pencucian, kemudian tersedia 

kembali. 

 Meningkatkan kapasitas tukar kation tanah Peningkatan KTK menambah 

kemampuan tanah untuk menahan unsur- unsur hara. 

 Memperbaiki struktur tanah Tanah yang mengandung bahan organik 

berstruktur gembur, dan apabila dicampurkan dengan bahan mineral akan 

memberikan struktur remah dan mudah untuk dilakukan pengolahan. 

Struktur tanah yang demikian merupakan sifat fisik tanah yang baik untuk 

media pertumbuhan tanaman. Tanah yang bertekstur liat, pasir, atau 

gumpal akan memberikan sifat fisik yang lebih baik bila tercampur dengan 

bahan organik. 

 Mengurangi erosi 

 Memperbaiki agregasi tanah. Bahan organik merupakan pembentuk 

granulasi dalam tanah dan sangat penting dalam pembentukan agregat 

tanah yang stabil. Bahan organik adalah bahan pemantap agregat tanah 

yang tiada taranya. Melalui penambahan bahan organik, tanah yang 
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tadinya berat menjadi berstruktur remah yang relatif lebih ringan. 

Pergerakan air secara vertikal atau infiltrasi dapat diperbaiki dan tanah 

dapat menyerap air lebih cepat sehingga aliran permukaan dan erosi 

diperkecil. Demikian pula dengan aerasi tanah yang menjadi lebih baik 

karena ruang pori tanah (porositas) bertambah akibat terbentuknya agregat. 

 Menstabilkan temperatur. Bahan organik dapat menyerap panas tinggi dan 

dapat juga menjadi isolator panas karena mempunyai daya hantar panas 

yang rendah, sehingga temperatur optimum yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan untuk pertumbuhannya dapat terpenuhi dengan baik. 

 Meningkatkan efisiensi pemupukan 

Secara umum, pemberian bahan organik dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan produksi tanaman. Demikian pula dengan peranannya dalam menanggulangi 

erosi dan produktivitas lahan. Penambahan bahan organik akan lebih baik jika 

diiringi dengan pola penanaman yang sesuai, misalnya dengan pola tanaman sela 

pada sistem tumpangsari. Pengelolaan tanah atau lahan yang sesuai akan 

mendukung terciptanya suatu konservasi bagi tanah dan air serta memberikan 

keuntungan tersendiri bagi manusia. 

Bahan organik bagi tanaman secara langsung sangat kecil bahkan tidak ada 

namun pengaruhnya secara tidak langsung sangat signifikans. Tanah yang selalu 

diberi pupuk anorganik kemampuannya terus menurun, hal ini karena pada tanah 

tersebut keberadaan bahan organiknya semakin berkurang dan berkurang. 

Menurut Gadner et al, (1991) Pemberian nutrisi tanaman dalam bentuk pupuk 

anorganik akan menjadi tidak efektif apabila kandungan bahan organik dalam 

tanah rendah.  
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Bahan organik yang ditarnbahkan ke dalarn tanah akan mengalami 

perornbakan oleh mikroorganisme dalarn tanah yang rnenghasilkan perbaikan 

sifat fisik, kirnia dan biologi tanah. Jika bahan organik yang ditambahkan 

mempunyai nisbah C/N rendah, mineralisasi N akan terjadi lebih dominan daripda 

Imobilisasi N sehingga bahan organik tersebut dapat menjadi sumber N bagi 

tanarnan (Idawati dan Haryanto, 2001)  

BO dapat meningkatkan kuantitatif dan kualitas tanaman yang tumbuh 

(rasa, warna, bentuk, kesehatan, dan kesegaran),karena pada BO terdapat 

beberapa jenis asam amino, hormon tumbuh (Sitokinin, Giberilin, dan IAA), 

vitamin, dan asam-asam organik (humik dan fulvat). BO tersedia pada tanaman 

yang baik akan dapat memacu pertumbuhan dan hasil tanaman meskipun efeknya  

terhadap tanaman waktunya relatif lebih lama. Pada penelitian Firmansyah et. al 

(2013) menunjukkan bahwa kadar C-organik sebagai indikator kandungan bahan 

organik dan kadar N tanah tergolong rendah. Oleh karena itu, pemakaian pupuk 

organik dan pupuk hayati yang memadai tampaknya dapat meningkatkan 

kesuburan tanah sehingga tanaman bawang merah dapat tumbuh dan berproduksi 

lebih baik. Begitu pula tampaknya adanya peningkatan populasi mikrob dari 

pemberian hayati mendorong terjadinya peningkatan aktivitas enzim 

fosfomonoesterase asam dan basa, yang selanjutnya berperan dalam penyediaan 

hara (P tersedia) dalam tanah (Suliasih et al. 2010). Keberadaan P tersedia dalam 

tanah akhirnya berperan dalam meningkatkan hasil umbi bawang merah. 

 

 


