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1. PENDAHULUAN 

1.1.    Latar Belakang 

Vermicompost merupakan pupuk organik yang dihasilkan dari proses pencernaan 

cacing yang bersumber dari perombakan bahan-bahan organik dengan bantuan 

mikroorganisme dan memanfaatkan cacing tanah sebagai dekomposer. memiliki peran 

penting dalam meningkatkan kesuburan tanah, seperti menyediakan unsur hara bagi 

tanaman, dan memperbaiki struktur tanah. Vermicompost adalah  pupuk  organik yang 

ramah lingkungan dan aman bagi tanaman, hal ini disebabkan vermicompost terdiri  

atas campuran kotoran cacing tanah dan bahan-bahan organik seperti limbah 

peternakan maupun limbah pertanian yang kemudian  mengalami proses pengomposan 

dengan bantuan cacing (Latupeirissa,  2011 ; Rekhina, 2012). 

Vermicompost banyak mengandung unsur hara dan zat pengatur tumbuh yang 

bermanfaat bagi tanaman. Menurut Sathianarayanan dan Khan (2008), pada 

vermicompost terdapat unsur hara makro seperti N, P, K, Ca Mg, serta bakteri 

Azotobacter sp yang merupakan bakteri penambat N non-simbiotik yang akan 

membantu memperkaya unsur N yang dibutuhkan oleh tanaman. Vermicompost juga 

mengandung berbagai unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman seperti Fe, Mn, Zn, 

Bo dan Mo (Munroe, 2003). 

Pemberian vermicompost dengan dosis 5-10 t/ha pada media tanam dapat  

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascolanicum L.) 

sebesar 14,522 t/ha berpengaruh nyata pada parameter : tinggi tanaman, jumlah anakan, 

jumlah daun, bobot basah umbi per sampel, bobot kering per sampel, bobot basah umbi 

per plot dan bobot umbi kering per plot (Willy, 2012 ; Srilaba, 2013 ; Winten, 2006).   
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Pemberian dosis pupuk vermicompost dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

hasil pada tanaman bawang merah. Kebutuhan unsur hara tanaman seperti N,P,K 

berbeda-beda. hal ini, yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman yang 

kurang maksimal. Pemberian dosis yang tepat diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah, sehingga mampu menciptakan 

kegiatan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.  

 Aplikasi vermicompost belum banyak dilakukan khususnya oleh para petani. 

Aplikasi dosis yang berbeda pada tiga varietas bawang merah dalam penelitian ini 

diharapkan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil. Oleh 

karena itu, penelitian dosis yang berbeda dapat memberikan informasi baru tentang 

pengaruh perlakuan.   

1.2.   Rumusan masalah 

1. Bagaimana interaksi antara dosis vermicompost dengan varietas terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah.  

2. Bagaimana pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah pada beberapa dosis 

vermicompost. 

3. Bagaimana pertumbuhan dan hasil tiga varietas tanaman bawang merah   

1.3.   Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara dosis dengan varietas terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh beberapa dosis vermicompost terhadap pertumbuan 

dan hasil tanaman bawang merah.  
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3. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan hasil tiga varietas tanaman

bawang merah.

4. Untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan yang lain yang

ditimbulkan perlakuan dosis vermicompost dan varietas bawang merah.

1.4.   Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi nyata antara dosis vermicompost dengan varietas bawang

merah

1. Diduga terdapat perbedaan pengaruh dosis vermicompost terhadap pertumbuhan

dan hasil tanaman bawang merah

3. Diduga terdapat perbedaan pertumbuhan dan hasil dari tiga varietas bawang

merah.

1.5.   Manfaat Penelitian 

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

khususnya petani, mengenai masalah dosis yang tepat terhadap tanaman bawang 

merah. Pemberian vermicompost bermanfaat bagi tanaman seperti peningkatan 

pertumbuhan. Penggunaan vermicompost jangka panjang tidak merusak tanah, tidak 

meninggalkan residu, serta dapat memperbaiki struktur tanah. Hal ini membuat 

vermicompost bisa digunakan secara terus menerus tanpa menimbulkan efek negatif 

bagi tanah maupun tanaman.



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




