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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki tingkat diversifikasi bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk tanaman yang cukup tinggi, diantaranya adalah bahan yang berasal dari limbah biogas. 

Namun demikian, pemanfaatannya di lapangan masih kurang maksimal, disebabkan karena 

kurang tahunya masyarakat tentang pemanfaatan limbah biogas. Di banyak negara tropis, harga 

yang mahal, kelangkaan, ketidakseimbangan nutrisi dan keasaman tanah merupakan per-

masalahan yang berhubungan dengan penggunaan pupuk anorganik. Sementara itu, penggunaan 

pupuk organik masih terhambat dengan permasalahan seperti ukuran yang tidak seragam, 

kandungan zat hara yang rendah serta proses mineralisasi yang lambat (Jones, 2003).  

Berdasarkan analisa pupuk yang dilakukan diketahui bahwa limbah  biogas mempunyai 

kandungan bahan organik yang cukup untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 

Awalnya limbah tersebut berasal dari limbah kotoran sapi yang mengeluarkan bau busuk dan 

bentuk fisik yang tidak menarik yang dapat mempengaruhi kehidupan makluk lainnya. Secara 

kimia limbah kotoran sapi mengandung berbagai macam zat yang sewaktu-waktu dapat berubah. 

Secara biologis limbah kotoran sapi mengandung bermacam-macam mikro dan makro 

organisme. Pemisahan limbah kotoran sapi yang telah diproses dijadikan gas secara anaerob 

pada akhirnya menghasilkan kotoran yang berbentuk cairan yang berlumpur dan tidak berbau 

karena gas metan sudah dimanfaatkan sebagai gas energi (Suminto, 1987). 

Menurut sebuah penelitian penggunaan limbah biogas secara rutin mampu meningkatkan 

produksi padi yang berkesinambungan. Hal ini berbeda dengan pupuk kimia sintesis yang justru 

bisa menurunkan produksi tanaman jika digunakan secara terus menerus. Keunggulan biogas 

lainnya adalah tidak ditemui adanya residu biogas di dalam lahan sawah (Sukamto, 2011) 
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Hal tersebut mampu diprediksi bahwa limbah biogas yang kaya akan unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman yaitu kandungan unsur hara makro dan mikro. Kandungan N, P, K dari 

lumpur yang dihasilkan dari biogas lebih tinggi jika dibandingkan dengan kotoran yang langsung 

digunakan sebagai pupuk dikarenakan lumpur tersebut mengalami fermentasi. Namun unsur 

yang terdapat dalam limbah biogas perlu penelaah yang terperinci karena lumpur dari limbah 

biogas masih terlalu pekat. Hal ini perlu dilakukan pengenceran supaya mudah diserap oleh 

tanaman. Limbah biogas ini dapat diaplikasikan pada berbagai macam tanaman salah satunya 

tanaman bawang merah (Alium ascalonicium).  

Bawang merah Alium ascaloncium merupakan salah satu tanaman yang bernilai 

ekonomis tinggi. Tanaman ini diduga berasal dari daerah Asia Tengah yaitu sekitar India. 

Kandungan gizi yang terdapat pada bawang merah per 100 gr yang terdiri dari energi 166kJ, 

karbohidrat 9,34 g, gula 4,24 g, dietserat 1,7 g, lemak 0,1 g, jenuh 0,024 g, protein 1,1 g, air 

89,11 g, vitamin C 7,4 mg, vitamin E 0,02 mg, vitamin K 0,4 mg, kalsium 23 mg, besi 0,21 mg, 

magnesium 0,129 mg, fosfor 29 mg, sodium 146 mg, dan seng 4 mg.   

Hal ini membuat bawang merah sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya pada 

wilayah Indonesia. Namun produksi pada bulan juli 2015 dibeberapa tempat di Indonesia seperti 

Probolinggo dan Nganjuk mengalami penurunan panen bawang merah. Menurut Akat (wakil 

Ketua Asosiasi Perbenihan Bawang Merah Indonesia (APBMI) dalam kondisi normal produksi 

bawang merah 20 ton per hektare,  saat itu rata-rata 10 ton per hektare. Akan tetapi biaya 

produksi juga meningkat dengan biaya Rp 75-90 juta per hektare dan juga harga benih juga ikut 

naik. Dengan produksi yang minim, kebutuhan bawang merah terus meningkat, hal tersebut 

membuat pemerintah melakukan upaya impor. Upaya impor mengakibatkan harga bawang 
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merah dari petani sekitar Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 20 ribu per kilogram.  Hal ini 

membuat petani mendapatkan keuntungan yang sedikit dan bahkan mengalami kerugian.  

Dalam penelitian ini akan mengupayakan peningkatan hasil tanaman bawang merah 

dengan cara memanfaatkan sistem pertanian organik. Pemanfaatan sistem pertanian organik 

dengan salah satu pemupukan. Pemupukan merupakan aspek penting dalam berbudidaya 

tanaman bawang merah yang dapat meningkatkan hasil panen umbi bawang merah. Pemupukan 

dengan memanfaatkan limbah cair biogas adalah salah satu alternatif dalam peningkatan hasil 

produksi bawang merah. Pengenceran limbah biogas dapat direkomendasikan dengan cara 

pemberian konsentrasi seperti pemberian pupuk cair, menurut Rahmi (2011) dosis pupuk organik 

cair 135 ml per tanaman memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot segar umbi per 

tanaman. Diharapkan pengenceran limbah biogas dengan perbedaan konsentrasi dan frekuensi 

didapat pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah yang optimal. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1.   Berapa kandungan unsur hara terdapat dari limbah cair biogas? 

2.   Bagaimana pengaruh konsentrasi dan frekuensi limbah cair biogas terhadap tanaman 

bawang merah (Alium ascaloncium L.)? 

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan: 

1.  Untu k mengkaji kandungan unsur hara limbah cair biogas 

2. Untuk mengkaji  pengaruh konsentrasi dan frekuensi pemberian limbah cair biogas 

terhadap tanaman bawang merah 
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1.4. Hipotesis  

1. Diduga terdapat kandungan unsur hara tertentu pada limbah cair biogas lebih tinggi 

dibandingkan pupuk cair organik SNI 

2. Diduga terjadi interaksi antara konsentrasi dan frekuensi limbah cair biogas pada 

tanaman bawang merah 

3. Diduga pemberian konsentrasi limbah cair biogas yang berbeda akan berpengaruh 

terdahap tanaman bawang merah 

4. Diduga pemberian frekuensi limbah cair biogas yang berbeda akan berpengaruh terhadap 

tanaman bawang merah 

 


