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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Bawang Merah 

Bawang merah merupakan tanaman yang tumbuh tegak dan tinggi hingga 

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

Perakarannya berupa akar serabut berbentuk silinder berongga yang tidak panjang 

dan tidak terlalu dalam tertanam dalam tanah. Oleh karena morfologi perakaranya, 

tanaman ini termasuk tanaman yang tidak tahan kekeringan (Wibowo, 2007).                                                                                                                                                 

Dalam pertumbuhannya, tanaman bawang merah menyukai daerah yang 

beriklim kering. Tetapi bawang merah tidak tahan kekeringan karena akarnya 

yang pendek.  Tanaman bawang merah dapat ditanam di dataran rendah sampai 

dataran tinggi (0-900m dpl) dengan curah hujan 300-2500 mm/th, pada suhu 25-

320 C (Estu dkk., 2007).  

Tanah yang gembur, subur, banyak mengandung bahan organik atau 

humus sangat baik untuk bawang merah. Tanah yang gembur dan subur akan 

mendorong perkembangan umbi sehingga hasilnya besar-besar. Yang paling baik 

untuk lahan bawang merah adalah tanah yang mempunyai keasaman sedikit agak 

asam sampai normal, yaitu pH-nya berkisar antara 6,0-6,8 (Wibowo, 2007). 

Sinar matahari berperan cukup besar bagi kehidupan tanaman bawang, 

terutama dalam proses fotosintesis. Tanaman bawang merah menghendaki areal  

penanaman terbuka, karena tanaman ini memerlukan penyinaran yang cukup  

panjang sekitar 70%.Oleh karena itu tanaman bawang merah dikelompokkan ke  

dalam tanaman berhari panjang (AAK, 2004).  
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2.2.   Pupuk Organik 

  Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan 

alami daripada bahan pembenah buatan. Pada umumnya pupuk organik 

mengandung unsur hara makro N, P, K rendah, tetapi mengandung hara mikro 

dalam jumlah cukup  yang sangat diperlukan pertumbuhan tanaman. sebagai 

bahan pembenah tanah, pupuk organik mencegah terjadinya erosi, pergerakan 

permukaan tanah dan retakan tanah, dan mempertahankan kelengasan tanah 

(Sutanto, 2005).  

  Pemanfaatan pupuk organik, alami, dan hayati  merupakan salah satu 

metode alternatif dalam mengatasi masalah degradasi lahan sebagai akibat 

budidaya intensif pada bawang merah. Sampai saat ini penelitian mengenai 

pemanfaatan pupuk organik pada tanaman bawang merah masih terbatas. 

Beberapa pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, dan pupuk hijau belum 

sepenuhnya dimanfaatkan petani untuk meningkatkan kesuburan tanah. Sumber 

primer bahan organik di dalam tanah adalah jaringan tanaman berupa akar, 

batang, daun, ranting, bunga dan buah. Jaringan tanaman ini akan mengalami 

dekomposisi dan akan terangkut ke lapisan bawah, serta bercampur dengan tanah. 

Tumbuhan tidak saja menjadi sumber bahan organik tanah, tetapi juga sumber 

bahan organik bagi makhluk hidup (Hakim, dkk, 2010). 

  Pupuk organik mempunyai pengaruh yang baik terhadap sifat fisik dan 

kimia tanah. Pupuk kandang dapat menambah ketersediaan bahan makanan (unsur 

hara) bagi tanaman, yang dapat diserapnya dari dalam tanah, dengan perkataan 

lain pupuk kandang mempunyai kemampuan mengubah berbagai faktor dalam 
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tanah menjadi faktor – faktor yang dapat menjamin kesuburan tanah (Sutanto, 

2006). 

  Pupuk organik yang dapat digunakan adalah pupuk kandang yang sudah 

matang. Artinya, dalam pupuk tersebut tidak terjadi lagi proses dekomposisi atau 

penguraian oleh jasad renik. Tanda – tanda pupuk kandang sudah matang adalah 

tidak berbau tajam (bau amoniak), berwarna coklat tua, tampak kering, tidak 

terasa panas bila dipegang, dan gembur bila diremas (Prihmantoro, 2001). 

  Hasil dari jurnal tentang Pertumbuhan Dan Hasil Bawang Merah (Allium 

ascalonicum L.) Pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang Pemberian pupuk kandang 

berpengaruh sangat nyata terhadap semua komponen pertumbuhan dan komponen 

hasil yang diamati. Pemberian pupuk kandang 25 ton/ha memberikan hasil lebih 

baik dengan produktivitas rata-rata 6,30 ton/ha atau meningkatkan hasil 2,2 ton 

dibanding dengan tanpa pemberian pupuk kandang (Latarang, 2006). 

2.2.1 Peranan Pupuk Organik  Sebagai Pembenah Tanah 

Menurut Buckman dan Brady (1982), bahan organik yang dikandung 

tanah hanya sedikit, tidak lebih dari 5 % dari bobot tanah. Untuk menanggulangi 

masalah tersebut pada umumnya digunakan pupuk kandang sebagai bahan 

pembenah tanah. Pupuk kandang merupakan bahan pembenah tanah yang paling 

baik dibandingkan bahan pembenah tanah lainnya. Pupuk organik memiliki 

kandungan hara makro N, P, dan K rendah, mengandung hara mikro dalam 

jumlah yang cukup antara lain Fe,Mn, B, Mo, Cu, Zn, dan Cl. 

Sutanto (2002) mengemukakan bahwa secara garis besar kelebihan pupuk 

organik yaitu antara lain : 
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1. Memperbaiki sifat fisik tanah 

Pemberian bahan organik akan membuat warna tanah menjadi lebih gelap 

dan strukturnya menjadi remah, sehingga perakaran tanaman lebih mudah 

menembus tanah sehingga aerasi dan drainase menjadi lebih baik. 

2. Memperbaiki sifat kimia tanah 

Dengan menambah bahan organik, kapasitas tukar kation (KTK) dan 

ketersediaan hara menjadi meningkat. 

3. Mempengaruhi sifat biologi tanah 

Bahan organik mengandung sumber energi yang diperlukan oleh mikroorganisme 

tanah. Dengan pemberian bahan organik, aktivitas dan populasi mikroorganisme 

meningkat yang dapat berakibat baik untuk tanaman. 

Penggunaan pupuk organik sebagai campuran media tanam meningkatkan 

kapasitas tukar kation, menurunkan kemasaman tanah, meningkatkan kemampuan 

fiksasi unsur hara oleh mikroorganisme tanah, dan meningkatkan daya jerap 

media tanam sehingga menghambat proses pencucian unsur hara (Suyasa, 2004). 

Demikian penggunaan pupuk kandang meningkatkan ketersediaan unsur 

hara. Dosis pupuk kandang yang dianjurkan untuk bawang merah adalah 10-15 

ton/ha. Pupuk organik sebagai media tanam diharapkan akan dapat memacu 

pertumbuhan dan hasil produksi tanaman bawang (Suyasa, 2004). 

2.2.2  Peranan Unsur Hara N, P, K pada Bawang Merah 

Pupuk adalah bahan atau zat makanan yang diberikan kepada tanaman. 

Bawang merah memerlukan berbagai macam unsur hara untuk pertumbuhannya, 

baik yang berasal dari dalam tanah, pupuk organik, maupun pupuk anorganik. 
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Aplikasi pupuk anorganik yang umum dilakukan adalah dengan menyediakan 

unsur N, P, dan K dengan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk (Napitupulu 

dan Winarno, 2010). 

Menurut Napitupulu dan Winarno (2010) , unsur nitrogen (N) merupakan 

unsur hara utama bagi tanaman terutama pembentukan dan pertumbuhan bagian 

bagian vegetatif tanaman, seperti daun, batang, dan akar. Pemberian unsur N yang 

terlalu banyak pada bawang merah dapat menghambat pembungaan dan 

pembuahan tanaman. Akan tetapi kekurangan unsur N dapat menyebabkan 

klorosis daun, serta jaringan daun menjadi mati dan kering dan pertumbuhan 

tanaman menjadi kerdil. 

Unsur phosphor (P) pada bawang merah berperan untuk mempercepat 

pertumbuhan akar semai, dan dapat mempercepat pembungaan dan pemasakan 

umbi. Apabila tanaman kekurangan unsur P maka akan terlihat gejala warna daun 

bawang hijau tua dan permukaannya terlihat mengkilap kemerahan, dan tanaman 

menjadi kerdil. Bagian tepi daun, cabang, dan batang bawang merah mengecil 

serta berwarna merah keunguan dan kelamaan menjadi kuning (Napitupulu dan 

Winarno, 2010). 

Menurut Gunadi (2009), unsur kalium (K) berfungsi untuk pembentukan 

protein dan karbohidrat pada bawang merah serta dapat meningkatkan ketahanan 

tanaman terhadap serangan penyakit dan dapat meningkatkan kualitas umbi. Bila 

kekurangan unsur kalium daun tanaman bawang merah akan mengkerut atau 

keriting dan muncul bercak kuning transparan pada daun dan berubah merah 

kecoklatan serta mengering hangus terbakar. 
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2.3. Mikoriza 

Mikoriza merupakan sebuah istilah yang mendeskripsikan adanya 

hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara akar tanaman dengan 

fungi tertentu. Melalui simbiosis dengan tanaman, mikoriza memiliki peran 

penting dalam pertumbuhan tanaman, perlindungan terhadap penyakit dan 

peningkatan kualitas tanah (Talanca, 2010).  

      Berdasarkan struktur dan cara cendawan menginfeksi akar, mikoriza dapat 

dikelompokkam ke dalam tiga tipe : 

1.        Ektomikoriza 

2.        Ektendomikoriza 

3.        Endomikoriza 

Ektomikoriza mempunyai sifat antara lain akar yang kena infeksi 

membesar, bercabang, rambut-rambut akar tidak ada, hifa menjorok ke luar dan 

berfungsi sebagi alat yang efektif dalam menyerap unsur hara dan air, hifa tidak 

masuk ke dalam sel tetapi hanya berkembang diantara dinding-dinding sel 

jaringan korteks membentuk struktur seperti pada jaringan Hartiq (Brundrett, 

2004). 

Ektendomikoriza merupakan bentuk antara (intermediet) kedua mikoriza 

yang lain. Ciri-cirinya antara lain  adanya selubung akar yang tipis berupa 

jaringan Hartiq, hifa dapat menginfeksi dinding sel  korteks dan juga sel-sel 

korteknya. Penyebarannya terbatas dalam tanah-tanah hutan sehingga 

pengetahuan tentang mikoiza tipe ini sangat terbatas (Brundrett, 2004). 
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Endomokoriza mempunyai sifat-sifat antar lain akar yang kena infeksi 

tidak membesar, lapisan hifa pada permukaan akar tipis, hifa masuk ke dalam 

individu sel jaringan koretks, adanya bentukan khusus yang berbentuk oval yang 

disebut Vasiculae (vesikel) dan sistem percabangan hifa yang dichotomous 

disebut arbuscules (arbuskul) (Brundrett, 2004). 

Syib’li (2008) mengemukakan bahwa hubungan simbiosis yang terjadi 

pada akar tanaman dan fungi disebut dengan simbiosis mutualisme (saling 

menguntungkan) yaitu tanaman dapat memberikan senyawa-senyawa organik 

karbon untuk pertumbuhan fungi, sebaliknya fungi memberi keuntungan pada 

tanaman berupa peningkatan serapan unsur hara, air, menghasilkan enzim, 

antibiotik dan senyawa lainnya yang diberikan kepada tanaman inangnya dan 

fungi mikoriza dikenal juga sebagai fungi tanah karena fungi ini berada di dalam 

tanah dan di area perakaran (rizosfer). Fungi memiliki keistimewaan karena 

kemampuannya dalam membantu tanaman menyerap unsur hara terutama unsur 

fosfat (P).  

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh tanaman inang dari adanya 

asosiasi mikoriza adalah  sebagai berikut (Rahayu dan Akbar, 2003).: 

1. Peningkatan Ketahanan Terhadap Kekeringan 

 Tanaman yang bermikoriza lebih tahan terhadap kekeringan daripada yang 

tidak bermikoriza. Rusaknya jaringan korteks akibat kekeringan dan matinya akar 

tidak akan permanen pengaruhnya pada akar yang bermikoriza. Setelah periode 

kekurangan air (water stress), akar yang bermikoriza akan cepat kembali  normal. 

Hal ini disebabkan karena hifa cendawan mampu menyerap air yang ada pada 



11 

 

 
 

pori-pori tanah saat akar tanaman tidsk mampu lagi menyerap air. Penyebaran hifa 

yang sangat luas didalam tanah menyebabkan jumlah air yang diambil meningkat 

(Rahayu dan Akbar, 2003). 

Kendala pokok pembudidayaan lahan kering ialah keterbatasan air, baik 

itu curah hujan maupun air aliran permukaan. (Rahayu dan Akbar, 2003) 

mengatakan Tingkat kekeringan pada lahan kering sampai batas tertentu 

dipengaruhi oleh daya tanah menyimpan air. Tingkat kekeringan berkurang  atau 

lamanya waktu tanpa kekurangan air (water stress) bertambah panjang apabila 

tanah mempunyai daya simpan air besar. Sebaliknya tingkat kekeringan 

meningkat, atau lamanya waktu dengan kekurangan air bertambah panjang 

apabila tanah mempunyai daya simpan air kecil. Lama waktu tanpa atau dengan 

sedikit kekurangan air menentukan masa musim pertumbuhan tanaman, berarti 

lama waktu pertanaman dapat dibudidayakan secara tadah hujan. 

2. Meningkatkan penyerapan unsur hara 

Tanaman yang bermikoriza biasanya tumbuh lebih baik dari pada yang 

tidak bermikoriza, dapat meningkatkan penyerapan unsur hara makro dan 

beberapa unsure hara mikro. Selain itu akar tanaman yang bermikoriza dapat 

menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan tidak tersedia untuk tanaman.lebih 

banyak unsur hara yang serapannya meningkat dari adanya mikoriza. Unsure hara 

yang meningkat penyerapannya adalah N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn dan Zn. 

Hubungan antara MVA dengan organisme tanah tidak bisa diabaikan, karena 

secara bersama-sama keduanya membantu pertumbuhan tanaman (Rahayu dan 

Akbar, 2003).                               
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3. Tahan terhadap serangan patogen 

Mikoriza dapat berfungsi sebagai pelindung biologi bagi terjadinya infeksi 

patogen akar. Mekanisme perlindungan ini bias diterangkan sebagai berikut: 

- Adanya lapisan hifa (mantel) dapat berfungsi sebagai pelindung fisik 

untuk masuknya pathogen 

-  Mikoriza menggunakan hampir semua kelebihan karbohidrat dan eksudat 

akar lainnya, sehinga tidak cocok bagi patogen. 

- Fungi mikoriza dapat melepaskan antibiotik yang dapat menghambat 

perkembangan patogen. 

Mikoriza juga dapat melindungi tanaman dari akses unsur tertentu yang 

bersifat racun seperti logam berat. Mekanisme perlindungan terhadap logam berat 

dan unsur beracun yang diberikan mikoriza dapat melalui efek filtrasi, 

menonaktifkan secara kimiawi atau penimbunan unsur tersebut dalam hifa 

cendawan (Rahayu dan Akbar, 2003). 

Mikoriza juga bisa memberikan kekebalan bagi tumbuhan inang. Mikoriza 

ini menjadi pelindung fisik yang kuat, sehingga perakaran sulit ditembus penyakit 

(pathogen), sebab jamur ini mampu membuat bahan antibiotic untuk melawan 

penyakit. Mikoriza sangat mengurangi perkembangan penyakit busuk akar yang 

disebabkan oleh phytopthora cenamoni. Demikian pula mikoriza telah dilaporkan 

dapat mengurangi serangan nematoda (Rahayu dan Akbar, 2003). 

 

 

 

 

 



13 

 

 
 

4. Sebagai konservasi tanah 

Fungi mikoriza yang berasosiasi dengan akar berperan dalam konservasi 

tanah, hifa tersebut sebagai kontributor untuk menstabilkan pembentukan struktur 

agregat tanah dengan cara mengikat agregat-agregat tanah dan bahan organik 

tanah. Mikoriza merupakan salah satu dari jenis jamur. Jamur merupaka  suatu 

alat yang dapat memantapkan struktur tanah. Cendawan mikoriza melalui jaringan 

hifa eksternal dapat memperbaiki dan memantapkan struktur tanah. Sekresi 

senyawa-senyawa polisakarida, asam organik dan lendir oleh jaringan hifa 

eksternal yang mampu mengikat butir-butir primer menjadi agregat mikro. 

“organik binding agent” ini sangat penting artinya dalam stabilisasi agregat mikro. 

Kemudian agregat mikro melalui proses “mechanical binding action” oleh hifa 

eksternal akan membentuk agregat makro yang bagus (Rahayu dan Akbar, 2003). 

Pembentukan struktur tanah yang baik merupakan modal bagi perbaikan 

sifat fisik tanah yang lain. Sifat-sifat fisik tanah yang diperbaiki akibat 

terbentuknya struktur tanah yang baik seperti perbaikan porositas tanah, perbaikan 

permeabilitas tanah serta perbaikan dari pada tata udara tanah. Perbaikan dari 

struktur tanah juga akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan akar 

tanaman. Pada lahan kering dengan makin baiknya perkembangan akar tanaman, 

akan lebih mempermudah tanaman untuk mendapatkan unsur hara dan air, karena 

memang pada lahan kering faktor pembatas utama dalam peningkatan 

produktivitasnya (Rahayu dan Akbar, 2003). 


