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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bawang merah adalah salah satu komoditi unggulan di beberapa 

daerah di Indonesia, yang digunakan sebagai bumbu masakan dan 

memiliki kandungan beberapa zat yang bermanfaat bagi kesehatan, 

khasiatnya sebagai zat anti kanker dan pengganti antibiotik, menurunkan 

tekanan darah, kolestrol serta penurunan kadar gula darah (Irawan, 2010).  

Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton. 

Dibanding dengan tahun 2013, produksi meningkat sebesar 223.33 ribu 

ton (22.0%) (BPS, 2015). Konsumsi bawang merah di Indonesia 4.56 kg 

kapita/tahun atau 0,38 kg kapita/bulan dan mengalami kenaikan sebesar 

10% hingga 20% menjelang hari-hari besar keagamaan. Perkiraan 

kebutuhan bawang merah tahun 2015 mencapai 1,195,235 ton yang 

terbagi kebutuhan konsumsi 952,335 ton, kebutuhan benih 102,900 ton, 

kebutuhan industri 40,000 ton dan kebutuhan ekspor 100,000 ton. Produk-

tivitas bawang merah di Indonesia masih tergolong rendah dengan kisaran 

9 ton ha, sedangkan potensinya dapat mencapai 17 ton ha (Ciptady, 2015). 

Pertumbuhan tanaman bawang merah memerlukan nutrisi yang 

baik, namun masih banyaknya penggunaan pupuk kimia berdampak 

negatif bagi lingkungan. Sehingga penggunaan pupuk organik diharapkan 

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman serta menjaga lingkungan. 

Pupuk organik mempunyai beberapa sifat yang lebih baik dari pupuk alam 



2 

 

 
 

lainnya maupun dari pupuk buatan. Sifat-sifat tersebut antara lain sebagai 

sumber hara nitrogen, fosfor dan kalium yang amat penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk organik berfungsi 

menyuburkan tanah dan membuat struktur tanah remah, sehingga akar 

tanaman bawang merah dapat dengan mudah menembus lapisan tanah 

serta mendorong pembentukan umbi menjadi besar (Hakim, dkk, 2010). 

Penggunaan pupuk organik selain diaplikasikan secara mandiri 

dapat juga diaplikasikan bersama mikoriza. Penambahan mikoriza pada 

budidaya tanaman memberikan manfaat yang tinggi. Penggunaan mikoriza 

mampu meningkatkan produksi tanaman pada lingkungan yang tercekam 

(Purnomo 2008). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Penggunaan pupuk kimia pada tanaman bawang merah berdampak 

negatif pada lingkungan dan tanaman bawang merah tidak tahan akan 

kekeringan, sehingga penggunaan pupuk organik dan mikoriza diharapkan 

menjadi solusi. Oleh karena itu bagaimana pemberian dosis mikoriza dan 

pupuk organik dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan serta hasil 

tanaman bawang merah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk  mengetahui pengaruh 

dosis mikoriza dan pupuk organik terhadap pertumbuhan serta hasil 

bawang merah. 
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1.4 Hipotesis 

1. Diduga ada interaksi yang nyata antara Mikoriza dan Pupuk organik 

terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman bawang merah. 

2. Diduga semakin tinggi dosis mikoriza akan meningkatkan pertumbuhan 

serta hasil tanaman bawang merah. Diduga yang paling baik adalah 2 

tablet mikoriza/ tanaman. 

3. Diduga semakin tinggi dosis pupuk organik akan meningkatkan 

pertumbuhan serta hasil tanaman bawang merah. Diduga yang paling baik 

adalah 0,0375 kg/ polybag. 

 


