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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bawang Merah (Allium cepa var philipine) 

Bawang merah (Allium cepa var philipine.) merupakan komoditas 

hortikultura berjenis umbi lapis yang memiliki banyak manfaat dan bernilai 

ekonomi tinggi serta mempunya prospek pasar yang cukup baik.  Bawang merah 

banyak digunakan sebagai bahan untuk bumbu berbagai macam masakan. 

Bawang merah juga memiliki manfaat lain yaitu sebagai obat tradisional karena 

mengandung banyak antiseptic dan senyawa aillin yang memiliki sifat anti 

mikroba termasuk bakteri sehingga berfungsi untuk menyembuhkan penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri (Fahrudin, 2009). 

Pemberian pupuk secara optimal, akan dapat mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman bawang merah.  Unsur hara makro yang mempengaruhi hasil dan 

kualitas bawang merah adalah N, P, dan K.  Unsur hara ini dibutuhkan lebih 

banyak karena tanaman sering mengalami defisiensi. Oleh sebab itu, bawang 

merah membutuhkan penambahan hara dari luar untuk dapat hidup optimal 

(Purwanto, 2005). 

Hasil penelitaian Asandhi (2005), menunjukkan bahwa pemberian bahan 

organik pada bawang merah nyata mempengaruhi produksi umbi total.  Pemberian 

bahan organik berupa campuran kompos dan kotoran ayam (10 ton/ha) 

menghasilkan jumlah umbi lebih banyak dibandingkan kontrol. 

Dalam klasifikasinya, tanaman bawang merah termasuk ke dalam family 

Amarylidaceae, Ordo Liliales.  Tanaman ini merupakan tanaman semusim, 
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memiliki umbi yang berlapis, berakar serabut, dengan daun berbentuk silinder 

berongga.  Pangkal daun yang menyatu membentuk batang yang berubah

bentuk dan fungsinya, membesar dan akhirnya membentuk umbi lapis. Jadi dapat 

dikatakan bahwa umbi bawang merah merupakan umbi semu yang terbentuk dari 

lapisan-lapisan daun yang membesar dan menyatu.  Bukan umbi sebenarnya 

seperti halnya kentang maupun ubi jalar (Kim, 2003). 

Bila kita melihat proses serta mekanisme pembentukan umbinya, ada dua 

unsur penting yang harus kita perhatikan yaitu unsur Nitrogen dan Kalium.  

Nitrogen merupakan unsur esensial yang sangat dibutuhkan tanaman terutama 

untuk perkembangan daun, meningkatkan warna hijau daun serta pembentukan 

cabang.  Sedangkan Kalium atau Potassium berfungsi dalam pembentukan gula 

dan pati sintesis protein, katalis bagi reaksi enzimatis, penetral asam organik serta 

berperan dalam pertumbuhan jaringan meristem.  Pemberian kedua unsur tersebut 

secara tepat sangat membantu proses pembentukan umbi bawang merah (Kim, 

2003). 

Unsur hara (S) diperlukan tanaman untuk membantu pembentukan zat 

hijau daun , penyusunan protein, dan vitamin.  Selain itu, sulfur (S) adalah unsur 

penyusun senyawa  yang lebih kecil  seperti fredoksin dan koenzim A yang 

memiliki peran penting pada proses metabolisme tanaman.  Sulfur (S) bersama 

dengan kalsium dan magnesium merupakan hara tanaman sekunder.  Hal ini S 

dibutuhkan tanaman dalam jumblah banyak tetapi lebih sedikit dari unsur 

Nitrogen (N), Phosphor (P), dan kalium (K).  Menurut Goeswono Soepardi (1983) 

S merupakan penyusun asam amino metionin dan sistein.  Struktur protein dalam 
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tanaman sebagian besar ditentukan oleh gugusan S.  Unsur ini juga dikenal 

sebagai hara penting yang diperlukan untuk produksi klorofil. 

 Penambahan pemupukan lewat penggunaan  bahan organik seperti pupuk 

kandang sangat baik untuk dilakukan karena selain mampu menyuplai semua hara 

khususnya hara S, bahan organik memainkan peran utama dalam pembentukan 

agregat dan struktur tanah yang baik, sehingga secara tidak langsung akan 

memperbaiki kondisi fisik tanah, dan pada gilirannya akan memepermudah 

penetrasi air, penyerapan air, perkembangan akar, serta meningkatkan ketahanan 

terhadap erosi, bahan organik juga mampu meningkatkan KTK tanah. 

Selain itu kekurangan hara S juga dapat dipenuhi dengan melakukan 

penambahan pemupukan lewat penambahan bahan organik seperti pupuk kandang 

baik dari kotoran sapi maupun kotoran kambing.  Selain mengandung banyak hara 

yang dibutuhkan tanaman seperti N, P, K, Ca, Mg dan S, bahan organik (pupuk 

kandang) secara tidak langsung juga mampu memperbaiki sifat fisik tanah.  

Berdasarkan hasil pengamatan, yang perlu dilakukan adalah penambahan dosis 

pupuk kandang yang diberikan ke tanah dalam jumlah berkisar 5 ton/ha, 

mengingat bahan organik bersifat slow relese atau lamban tersedia bagi tanaman.  

Selain itu takaran hara yang terkandung didalam pupuk kandang hanyavdalam 

jumlah yang sedikit atau belum sepenuhnya mampu memenuhi secara keseluruhan 

hara bagi tanaman. (Dierolf dkk., 2001). 

 

2.2 Pengaruh Bahan Organik Terhadap Pertumbuhan Umbi Bawang Merah 

 Salah satu cara untuk meningkatkan produksi bawang merah adalah 

dengan melakukan perbaikan teknik budidaya serta pemberian pupuk organik.  
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Pemberian pupuk organik memiliki kelebihan diantaranya memperbaiki sifat fisik, 

kimia dan biologi tanah serta menekan efek residu sehingga tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan (Laude dan Hadid, 2007). 

 Solusi untuk mengatasi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk 

anorganik yaitu dengan memberikan pupuk organik.  Pupuk organik mempunyai 

manfaat untuk meningkatkan jumlah air yang dapat ditahan di dalam tanah dan 

jumlah air yang tersedia bagi tanaman serta sebagai sumber energi bagi jasad 

mikro dan tanpa adanya pupuk organik semua kegiatan biokimia akan terhenti 

(Nizar, 2011). 

 Selain itu, pupuk organik mempunyai peranan penting dalam 

mempertahankan kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah.  Tanah yang kaya 

bahan organik bersifat lebih terbuka sehingga aerasi tanah lebih baik dan tidak 

mudah mengalami pemadatan dibandingkan dengan tanah yang mengandung 

bahan organik rendah (Sutanto, 2002). 

 Bahan organik banyak dijumpai di lingkungan sekitar.  Penggunaan bahan 

organik berupa kotoran sapi secara ekonomis murah, mudah diperoleh sehingga 

relatif mudah dijangkau oleh petani.  Menurut Agustina (2011) kompos kotoran 

sapi mengandung N 0,7% dan K2O 0,58% dan urinnya mengandung 0,6% N dan 

0,5% K.  Berdasarkan penelitian Mayun (2007) penggunaan kompos kotoran sapi 

dengan dosis 30 ton/ha dapat meningkatkan bobot umbi pada bawang merah. 

Kandungan unsur N yang tinggi membuat tanaman lebih hijau sehingga 

proses fotosintesis dapat berjalan sempurna yang berpengaruh terhadap kualitas 

dan kuantitas hasil akhir panen dengan kandungan unsur N yang lebih banyak 

maka akan merangsang tumbuhnya anakan bawang merah sehingga akan 
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diperoleh hasil panen dengan jumlah umbi yang lebih banyak karena faktor 

anakan berpengaruh terhadap jumlah umbi.  Dijelaskan Setamidja (1986) bahwa 

unsur N dapat membuat tanaman lebih hijau karena banyak mengandung butir-

butir hijau daun yang penting dalam proses fotosintesa dan dapat merangsang 

tumbuhnya anakan.  

 Menurut Dierolf dkk, (2001) kekurangan hara S juga dapat dipenuhi dengan 

melakukan penambahan pemupukan lewat penambahan bahan organik seperti 

pupuk kandang baik dari kotoran sapi maupun kotoran kambing.  Selain 

mengandung banyak hara yang dibutuhkan tanaman seperti N, P, K, Ca, Mg dan 

S, bahan organik (pupuk kandang) secara tidak langsung juga mampu 

memperbaiki sifat fisik tanah.  Berdasarkan hasil pengamatan, yang perlu 

dilakukan adalah penambahan dosis pupuk kandang yang diberikan ke tanah 

dalam jumlah berkisar 5 ton/ha, mengingat bahan organik bersifat slow relese atau 

lamban tersedia bagi tanaman.  Selain itu takaran hara yang terkandung di dalam 

pupuk kandang hanya dalam jumlah yang sedikit atau belum sepenuhnya mampu 

memenuhi secara keseluruhan hara bagi tanaman. 

Baglog merupakan istilah lain dari media tanam jamur. Terdapat dua macam 

baglog yang berpotensi menjadi limbah bagi lingkungan, yaitu baglog tua dan 

baglog terkontaminasi. Baglog tua berasal dari baglog yang sudah tidak produktif 

lagi atau sudah tidak menghasilkan jamur. Baglog tua biasanya baglog yang telah 

berumur lebih dari tiga bulan. Baglog terkontaminasi disebabkan karena sebelum 

baglog ditumbuhi jamur, baglog mengalami masa inkubasi. Pada masa inkubasi 

terdapat baglog yang terkontaminasi atau gagal tumbuh. Baglog yang 

terkontaminasi dikeluarkan dari bedeng dan menjadi limbah (Maonah, 2010). 
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2.3 Dekomposer 

 Aktivator biotik atau abiotik umum diartikan sebagai bahan bioaktif yang 

mampu merombak bahan-bahan organik pada umumnya.  Secara spesifik, 

bioaktivator merupakan isolat mikroba yang telah dimurnikan dan mempunyai 

kemampuan khusus mencerna bahan organik yang mengandung serat selulosa. 

Melalui proses seleksi kemampuan mencerna bahan selulosa yang optimal, 

kemudian diformulasikan dan penerapannya dapat digunakan pada berbagai 

bidang untuk eksplorasi bahan-bahan yang bersumber dari bahan organik berkayu 

yang dikenal dengan biorefinery.  Salah satu pemanfaatannya adalah untuk 

mempercepat proses pengomposan.  Selain mempercepat pengomposan, kelebihan 

penggunaan bioaktivator adalah kualitas produk lebih terjamin dan proses 

produksinya relativ sederhana (Wahyono, 2011). 

 Menurut Arinal (2013), pemberian dekomposer meningkatkan jumlah 

anakan per rumpun padi sebesar 11.03% dan kadar hara P pada daun sebesar 

5.26% lebih baik dibandingkan tanpa pemberian dekomposer.  Pemberian 

dekomposer meningkatkan panjang malai 23.76 cm serta 3.71% lebih baik 

dibandingkan tanpa pemberian dekomposer.  Aplikasi dekomposer diduga mampu 

meningkatkan ketersediaan P dalam tanah. 

 OrgaDec yang merupakan singkatan dari Organic Dekomposer ditemukan 

dan diproduksi sendiri oleh para peneliti dari Balai Penelitian Bioteknologi 

Perkebunan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Didik Hadjar Geonadi, Ph.D.  

Bioaktivator jenis ini digunaan untuk mendekomposisi bahan-bahan organik yang 

keras seperti limbah sisa hasil perkebunan, diantaranya tandan kosong kelapa 

sawit, kulit kakao, dan sisa pangkasan tanaman teh.  Mikroba yang digunakan 
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adalah Trichoderma Pseudokoningii dan Cytopagha sp.   Kedua mikroba ini 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan enzim pendegradasi lignin 

dan selulosa. 

2.4 Perombakan Bahan Organik Menjadi Unsur Hara Tersedia 

 Proses perombakan bahan organik mengalami dua hal penting, yaitu 

dekomposisi dan humifikasi. Dekomposisi merupakan proses peruraian bahan 

organik menjadi bagian atau molekul yang lebih sederhana. Penguraian ini 

dibantu oleh mikroorganisme. Hasil akhir dari dekomposisi adalah humus, yang 

terbentuk melalui proses humifikasi. 

Sutanto (2005) menuliskan bahwa terdapat 3 proses utama yang tumpang tindih 

pada proses dekomposisi, yaitu: 

1.  Proses Biokimia  

Proses ini merupakan tahap awal proses dekomposisi yang terjadi setelah 

jaringan tanaman atau hewan mati. Tahapan ini terjadi sebelum proses hidrolisis 

dan oksidasi yang memecahkan senyawa polimer (pati menjadi gula, protein 

menjadi peptin dan asam amino), serta oksidasi senyawa bentuk cincin (fenol) 

menjadi senyawa pewarna. 

2.  Peruraian secara mekanis  

Peruraian secara mekanis menjadi bagian lebih kecil oleh kegiatan 

makrofauna dan mesofauna. Pada tahapan ini, bahan organik diurai menjadi bahan 

yang lebih halus tanpa mengalami perubahan komposisi. 

3.Peruraian oleh mikroorganisme 

Peruraian oleh mikroorganisme heterotrofik dan saprofitik. Pada tahapan  

ini komposisi bahan organik menjadi lebih sederhana. Hasil penguraian 
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dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan sumber energi. Tahap akhir peruraian oleh 

mikroorganisme adalah oksidasi (respirasi) yang menghasilkan CO2 dan H2O 

serta melepaskan energi. Pada saat yang bersamaan, N yang masih berbentuk NH4 

akan mengalami nitrifikasi menjadi NO3-, P berbentuk senyawa fosfat, S sebagai 

sulfat, serta K, Ca, dan Mg berbentuk bebas atau ion yang terikat dengan senyawa 

lain. 

 Mineralisasi bahan organik adalah proses peruraian bahan organik menjadi 

unsur lain yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman. Faktor yang 

berpengaruh dalam mineralisasi ini adalah sebagai berikut: Tingkat kelembaban 

sedang, aerasi tanah baik, dan temperatur udara optimal pH netral (pH 6,5-7,5). 

Cepat lambatnya penguraian dipengaruhi pula oleh senyawa yang 

terkandung dalam bahan organik tersebut. Ketahanan senyawa organik terhadap 

proses peruraian adalah sebagai berikut: gula, pati, protein < kompleks protein, 

pectin, hemiselulosa < selulosa < lignin, lilin < tannin.  Selain itu, kandungan 

unsur C dan N dalam bahan tersebut turut mempengaruhi kecepatan dekomposisi 

dan indicator kegiatan biologi tanah. Aktivitas mikroorganisme dibatasi oleh 

keterbatasan N protein untuk metabolisme. Apabila rasio C/N > 25, maka tingkat 

mineralisasi rendah, sumber N dalam tanah mengalami imobilisasi oleh 

mikroorganisme, dan fiksasi N hanya terjadi sementara. Apabila rasio C/N <20, 

maka N mengalami proses mineralisasi dan mikroorganisme yang mati akan 

menjadi unsur lain yang sederhana (Sutanto, 2005). 

 

2.5 Penyerapan Unsur Hara Pada Tanaman 

 Penyerapan Unsur Hara pada Tanaman oleh Akar - Unsur hara dari pupuk 

yang umumnya dibutuhkan adalah N, P, K, Mg, Ca, B, Cu, Zn, Fe. Berdasarkan 



 

 

12 

 

tingkat kebutuhan tanaman kelapa sawit, unsur hara yang tergolong unsur makro 

adalah N, P, K, Mg, sedangkan unsur mikro adalah: B, Cu, Zn, Fe. Berdasarkan 

mobilitas unsur hara dalam tanaman dibagi menjadi 2, yaitu unsur mobil dan 

imobil. Unsur mobil adalah unsur hara yang dapat ditranslokasikan dari jaringan 

tua ke jaringan muda pada saat jaringan muda tsb terjadi kekurangan hara 

(defisiensi). Sebaliknya unsur imobil adalah unsur hara yang tidak dapat 

ditranslokasikan. Imobilitas unsur hara pada tanaman dicirikan dengan munculnya 

gejala defisiensi dimana defisiensi unsur mobil selalu dimulai dari daun tua 

(bawah), sedangkan imobil pada daun muda. Unsur mobil: N, K, Mg; unsur 

imobil: unsure mikro B, Zn, Cu, Fe. 

  

2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Umbi Bawang Merah  

 Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak terlepas dari pengaruh 

faktor lingkungan, faktor lingkungan meliputi: 

2.6.1 Iklim  

  Tanaman bawang merah dapat ditanaman di daerah dataran rendah 

mauoun tinggi, yaitu pada ketinggian 0-1.000 m dpl, dengan ketinggian 

optimalnya pada 0-400 m dpl, dukungan iklim meliputi suhu udara 25-32
0
C (iklim 

kering), curah hujan 300-2500 mm/tahun, kelembapan udara 80-90%, tempat 

terbuka tanpa naungan dengan pencahayaan kurang lebih 70%, intensitas sinar 

matahari penuh lebih dari 14 jam/hari karena bawang merah termasuk tanaman 

yang memperlukan sinar matahari yang cukup panjang, tiupan angin sepoi-sepoi 

berpengaruh baik pada tanaman terhadap laju foftosintesi dan pembentukan umbi 

(Delahut and Newenhouse, 2003). 
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 Suhu optimal untuk pertumbuhan bawang merah berkisar antara 60-70
0
F 

(15-20
0
C) dan 70-80

0
F (20-27

0
C) untuk pertumbuhan dan perkembangan umbi.  

Meskipun tanaman bawang merah dapat membentuk umbi bila ditanaman di 

daerah yang rata-rata suhu udara 22
0
C, namun hasil umbinya tidak akan optimal 

seperti bila ditanam di daerah yang memiliki suhu udara yang lebih panas.  

Bawang merah akan membentuk umbi yang lebih besar bilamana ditanaman di 

daerah dengan penyinarsn lebih 12 jam  (12-13 jam).  Di bawah suhu 22
o
C, 

tanaman bawang merah lebih menyukai tumbuh di dataran rendah dengan iklim 

yang cerah (Valenzuela, 2000). 

 Ketinggian tempat yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan 

bawang merah adalah 0-450 m di atas permukaan laut.  Pada dataran tinggi, 

bawang merah masih dapat tumbuh dan berumbi, namun demikian umur 

tanamnya menjadi lebih panjnag 0,5-1 bulan serta hasil umbinya lebih rendah 

(Anshar, 2012). 

 Suhu udara dapat mempengaruhi semua aktivitas biologis tanaman denhan 

mengtrol reaksi-reaksi di dalam tanaman.  Sselain itu, suhu udara juga dapat 

mempengaruhi pembungaan dan viabilitas pollen, pembentukan umbi, 

keseimbangan hormonal, pematangam dan penuaan tanaman, kualitas dan hasil 

tanaman (Hartmaa, 2004). 

 

2.6.2 Tanah dan Unsur Hara 

 Bawang merah membutuhkan kondisi tanah yang lebih gembur dibanding 

tanaman sayuran lainnya.  Oleh karenanya pengolahan tanah pada bawang merah 

dilakukan sampai beberapa kali hingga tanah benar-benar menjadi gembur.  Jenis 
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tanah yang baik untuk menanam bawang merah adalah jenis latosol, glei humus, 

maupun alluvial. (Gough, 2002). 

Menurut Suryana (2008), suatu tanaman akan tumbuh dan berkembang 

dengan subur apabila unsur hara yang diberikan dapat diserap oleh suatu tanaman 

dan dalam bentuk yang sesuai untuk diserap akar serta dalam keadaan yang 

cukup.  Selain itu ketidakmampuan menghasilkan umbi berhubungan dengan 

menguningnya daun tanaman bawang merah, menguningnya daun-daun tanaman 

menyebabkan klorofil berkurang dan fotosintesis berkurang sehingga produksi 

fotosintat menurun (Gardner, 2006). Menurut Gough (2002), jumlah daun yang 

terbentuk selama pertumbuhan sangat mempengaruhi jumlah umbi. 

Menurut Napitupulu dan Winarto (2009), kalium berperan dalam 

meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman seperti pembentukan, pembesaran 

dan pemanjangan umbi, serta berpengaruh dalam meningkatkan bobot bawang 

merah. Selain itu, Damanik dkk (2010) menyatakan bahwa kalium sangat 

dibutuhkan untuk proses pembentukan fotosintesis serta dapat meningkatkan berat 

umbi. 

Menurut Napitupulu dan Winarto (2009), zat hara yang cukup bagi bawag 

dapat menaikkan bobot umbi hasil panen.  Nitrogen pada tanaman bawang merah 

berpengaruh terhadap hasil dan kualitas umbi. Kekurangan nitrogen akan 

menyebabkan ukuran umbi kecil dan kandungan air rendah. Sedangkan kelebihan 

nitrogen akan menyebabkan ukuran umbi menjadi besar dan kandungan air tinggi, 

namun kurang bernas dan mudah keropos.   Nitrogen dapat mempengaruhi hasil 

dan kualitas umbi bawang merah (Pitojo, 2003).  Untuk dapat tumbuh berproduksi 

secara optimal, tanaman bawang merah memerlukan unsur hara makro dalam 
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jumlah yang mencukupi, pada umumnya pemberian unsur hara N, P, dan K dapat 

meningkatkan hasil umbi bawang merah (Hidayat & Rosliani, 1996). 

 


