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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bawang merah (Allium cepa var philipine) merupakan sejenis tanaman 

yang menjadi bumbu berbagai masakan di dunia, berasal dari Iran, Pakistan, dan 

pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, kemudian dibudidayakan di daerah 

dingin, sub-tropis, maupun tropis (Anshar, 2012).  

Menurut Balai Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Hortikultura 

(2013), produksi bawang merah pada tahun 2010 mengalami penurunan dari 

1.048.934 ton menjadi 893.124 ton pada tahun 2011, akan tetapi pada tahun 2012 

mengalami sedikit peningkatan menjadi 960.072 ton.  Menurut Direktorat Jendral 

Hortikultura (2004), konsumsi bawang merah di Indonesia 4,56 kg/kapita per 

tahun atau 0,38kg/kapita per bulan sehingga konsumsi nasional diperkirakan 

mencapai 160.800.000 ton/tahun.  Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan 

bawang merah dalam negri masih rendah dibandingkan kebutuhan akan bawang 

merah yang tinggi, dengan demikian produktivitas bawang merah di Indonesia 

perlu ditingkatkan (Fahrudin, 2009). 

Salah satu upaya menigkatkan hasil bawang merah adalah menerapkan 

teknologi yang sesuai dengan budidaya bawang merah yaitu pemupukan.  

Pemupukan adalah suatu tindakan memberikan tambahan unsur hara pada tanah 

baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat memberikan nutrisi bagi 

tanaman.  Pemupukan merupakan hal yang penting yang diberikan ke tanaman 

agar 
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tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.  Pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh pemberian pupuk dan 

ketersediaan unsur hara di dalam tanah (Irvan, 2013). 

Seiring dengan semakin banyaknya pelaku usaha/bisnis yang terjun, secara 

tidak langsung juga menimbulkan permasalahan baru dari mengenai limbah 

budidaya jamur tiram, terutama limbah baglog jamur tiram yang sudah habis masa 

tanamnya.  Limbah bag log jamur tiram dapat dijadikan pupuk kompos dengan 

menambahkan dekomposer dan bahan organik lainnya, maka limbah bag log 

jamur tiram putih bisa dimanfaatkan sebagai pupuk yang baik untuk tanaman 

(Waskito, 2005). 

Tanaman bawang merah adalah tanaman berumbi, tanaman berumbi 

diketahui membutuhkan media tumbuh yang gembur sehingga membutuhkan 

pupuk kandang yang cukup banyak, sulitnya atau mahalnya pupuk kandang bisa 

diganti dengan pupuk limbah baglog jamur.  Melihat banyaknya kandungan 

organik yang terdapat pada pembuatan media baglog jamur, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang uji kombinasi limbah baglog jamur 

dengan pupuk kandang kambing dan pemberian dekomposer pada tanaman 

bawang merah (Allium cepa var philipine)  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini: 

1. Apakah terjadi interaksi antara pupuk organik berbahan dasar kombinasi 

limbah baglog jamur dengan pemberian dekomposer? 

2. Apakah kombinasi limbah baglog jamur tiram berpengaruh pada 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah? 
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3. Apakah pemberian dekomposer berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil 

tanaman bawang merah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari uji kombinasi limbah baglog 

jamur dengan pupuk kandang dan dekomposer pada pertumbuhan dan hasil 

bawang merah (Allium cepa var philipine). 

 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara pemberian dekomposer dan pupuk kandang 

+ limbah baglog jamur terhadap pertumbuhan hasil tanaman bawang 

merah.  Perlakuan yang diduga paling baik adalah interaksi kombinasi 

pupuk kandang 50% + limbah baglog jamur 50% dengan pemberian 

dekomposer. 

2. Diduga kombinasi limbah baglog jamur tiram dan pupuk kandang dapat 

meningkatkan pertumbuhan hasil tanaman bawang merah.  Dan perlakuan 

yang diduga paling baik adalah kombinasi pupuk kandang 50% + limbah 

baglog jamur 50%. 

3. Diduga pemberian dekomposer dapat meningkatkan proses pertumbuhan 

dan hasil bawang merah (Allium cepa var philipine). 
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