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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Bawang Merah (Alium ascaloncium) 

Bawang merah (Alium ascaloncium) merupakan salah satu jenis sayuran bernilai 

ekonomis tinggi. Peranan bawang merah cukup penting, baik untuk rumah tangga maupun bahan 

baku industri. Dalam klasifikasi tanaman bawang merah termasuk ke dalam family 

Amarylidaceae, ordo liliales. Tanaman ini merupakan tanaman semusim, memilki umbi yang 

berlapis berakar serabut, dengan daun berbentuk silinder berongga. Pangkal daun 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 ataupun ubi jalar.  

2.2. Syarat Tumbuh Bawang merah (Alium ascaloncium) 

Syarat tumbuh tanaman bawang merah memerlukan curah hujan antara 100-200 

mm/bulan dengan ketinggian tempat optimal 10-200m dpl. Meskipun demikian, bawang merah 

masih dapat tumbuh dan berproduksi di ketinggian sampai dengan 800 m di atas permukaan laut. 

Suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman bawang merah 20-30oC. Intensitas sinar matahari 

penuh tanpa naungan, lama penyiraman 12 jam. Tanaman bawang merah mampu beradaptasi 

pada kelembaban udara (rH 80-90%). Kelembaban udara yang relatif tinggi dapat merangsang 

terjadinya serangan penyakit. Angin berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan pembentukan 

umbi bawang merah. Tanaman bawang merah membutuhkan tanah yang gembur, subur, banyak 

mengandung bahan organik, serta mudah menyediakan air dengan aerasi udara baik dan tidak 

becek. Berbudidaya tanaman ini dapat dilakukan di sawah maupun lahan kering.(Neti Suriana, 

2011). 
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2.3. Limbah Cair  Biogas 

Biogas atau gas bio merupakan salah satu jenis energi yang dapat dibuat dari banyak 

bahan buangan dan bahan sisa, semacam sampah, kotoran ternak, jerami, enceng gondok serta 

banyak bahan-bahan lainnya.Segala jenis bahan yang dalam istilah kimia termasuk senyawa 

organik (Suriawiria dkk, 2002). Beberapa hal yang menarik dari pada teknologi biogas adalah 

kemampuannya untuk membentuk biogas dari limbah organik yang jumlahnya berlimpah dan 

tersedia secara bebas. Variasi dari sifat-sifat biokimia menyebabkan produksi biogas juga 

bervariasi. Sejumlah bahan organik dapat digunakan bersama-sama dengan beberapa persyaratan 

produksi gas atau pertumbuhan normal bakteri metan yang sesuai (Wahyuni, 2011). 

Menurut Wibawa (2001) biogas merupakan sumber energi bio, sebenarnya masih 

termasuk dalam klasifikasi biomassa, yaitu hasil konverasi energi biomassa secara biologis dan 

kimiawi yang terutama mengahasilkan gas metana. Setiawan (2005) menyatakan biogas yang 

terbentuk dapat dijadikan bahan bakar karena mengandung gas metana (CH4) dalam presentase 

yang cukup tinggi. 

Bahan keluaran dari sisa proses pembuatan biogas dapat dijadikan pupuk organik, 

walaupun bentuknya berupa lumpur. Lumpur dari biogas yang telah hilang gasnya 

(slurry)merupakan pupuk organik yang kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman 

seperti N,P, dan K. Kandungan unsur hara N,P, dan K dari lumpur limbah biogas lebih 

meningkat jika dibandingkan dengan kotoran yang langsung digunakan sebagai pupuk 

dikarenakan lumpur telah mengalami fermentasi. 

Kadar unsur hara limbah biogas dipengaruhi oleh jenis pakan ternak beserta umur ternak. 

Suatu penelitian menyimpulkan bahwa ikan pakan ternak yang diberikan lebih banyak 

mengandung protein, maka pada urin ternak akan lebih banyak mengandung nitrogen. Limbah 
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cair biogas lebih banyak mengandung nitrogen dan kalium, sedangkan padatanya lebih banyak 

mengandung fosfat (Junus,2008). 

Pupuk organik yang diolah dari bahan baku kotoran ternak, kompos, limbah alam dan 

bahan alam lainnya yang diproses secara alamiah selama 4 bulan. Pupuk organik cair selain 

dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, membantu meningkatkan kualitas 

produksi tanaman, meningkatkan kualitas produksi tanaman, mengurangi penggunaan pupuk 

anorganik dan sebagai alternatif pengganti pupuk kandang (Indrakusuma, 2000) 

Dari hasil penelitian Ferry (2010) menyatakan berupaya melakukan peningkatan unsur 

hara dari pupuk organik padat limbah biogas dengan bahan baku feses sehingga tercapainya 

standar kualitas pupuk organik nasional maupun internasional. Tetapi sampai saat ini di 

Indonesia belum ada standar kualitas pupuk organik yang di keluarkan secara resmi oleh Standar 

Nasional Indonesia (SNI), akibatnya tidak ada pedoman yang dipakai secara seragam. Menurut 

Simamora dan Salundik (2006) bahwa ada beberapa standar kualitas pupuk organik yang bisa 

dipakai sebagai acuan yaitu standar pasar khusus dengan kandungan N ≥ 2.30 %, P ≥ 1.60 %, K 

≥ 2.40 %. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian biogas dimana limbah biogas tersebut 

diambil sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik padat. Setelah dilakukan penelitian 

tersebut dilakukan analisis pada pra penelitian ternyata kandungan unsur hara pupuk organik 

padat dari limbah biogas dengan bahan baku feses sapi memang tergolong rendah yakni N 

1.106%, P 0.2% dan K 0.04%. maka dari itu pemberian konsentrasi dan frekuensi pada tanaman 

bawang merah lebih diperbanyak. 

2.4. Pemupukan  

Aplikasi dari limbah cair biogas dapat dilaksanakan dengan cara seperti pemberian pada 

pupuk cair. Pupuk cair dapat secara cepat mengatasi deferensiasi hara karena mampu 
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menyediakan hara secara cepat. Karena bentuknya cair, pupuk cair mampu memberikan hara 

yang sesuai dengan kebutuhan tanaman pada tanah. Maka jika terjadi kelebihan kapasitas pupuk 

pada tanah maka dengan sendirinya tanaman akan mudah mengatur penyerapan komposisi 

pupuk yang dibutuhkan. Dalam pemupukan, pupuk cair juga jelas lebih merata dan tidak terjadi 

penumpukan konsentrasi pupuk disatu tempat. Pupuk cair organik tidak merusak humus tanah 

walaupun seringkali digunakan. Selain itu, pupuk cair memiliki zat pengikat larutan hingga bisa 

langsung digunakan pada tanah dan tidak butuh interval waktu untuk dapat menanam tanaman. 

Pemakaian pupuk cair dilakukan saat tanaman berumur 2-3 minggu setelah perkecambahan 

(Hadiedi, 2012).  

Dari hasil penelitian Rahmi (2011) menyatakan bahwa pemberian dosis pupuk organik 

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

tanaman, produksi umbi per plot dan produksi umbi per hektar kecuali pada tinggi tanaman, 

jumlah daun, panjang umbi dan diameter umbi. 

Menurut Pahan (2008) bahwa stategi pemupukan tanaman yang baik harus mengacu pada 

konsep efektifitas dan efisiensi yang maksimum meliputi jenis pupuk, waktu dan frekuensi 

pemupukan serta cara penempatan pupuk. Jenis pupuk akan memberikan inforrmasi kandungan 

utama unsur hara, kandungan hara tambahan, reaksi kimia pupuk dalam tanah serta kepekaan 

pupuk terhadap iklim. Pada penentuan waktu dan frekuensi pemupukan dipengaruhi iklim, sifat 

fisik tanah maupun adanya sifat sinergis dan antagonis antar unsur hara. Cara penempatan pupuk 

akan mempengaruhi jumlah pupuk yang tersedia bagi tanaman.  

2.5. Nutrisi Pada Tanaman Bawang Merah 

Ibarat manusia, tanaman pun memerlukan makanan pokok dan makanan tambahan. 

Nutrisi tanaman terbagi menjadi dua kategori yakni elemen makro sebagai makanan pokok dan 
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elemen mikro sebagai makanan tambahan. Unsur hara makro merupakan unsur hara yang sangat 

diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang besar untuk melaksanakan fungsi yang sangat 

penting dalam tubuh tanaman. Untuk dapat tumbuh dan berproduksi optimal, tanaman 

membutuhkan haraesensial selain radiasi surya, air, dan CO2. Unsur hara esensial seperti N, P, K, 

Ca, Mg, dan S adalah nutrisi yang berperan penting sebagai feed bagi tanaman. Ketersediaan 

masing-masing unsur tersebut di dalam tanah berbeda antar tanaman (Suwandi 2009).   

Nitrogen adalah unsur hara yang mudah hilang dari tanah melalui volatilisasi atau 

perlokasi air tanah, mudah berubah bentuk, dan mudah pula diserap tanaman( Mattason dan 

scjoerring 2002;Abdolzadeh et al. 2008;Suwandi 2009). Tanaman menyerap unsur N dalam 

bentuk amoium (NH4+) dan nitrat (NO3-). Keberadaan NH4+ sangat dinamis karena mudah 

berubah bentuk menjadi nitrat nitogen (NH3+) akibat proses nitrifikasa oleh organisme tanah 

(Mattason dan Schjoerring 2002; Setyorini dan Ladiyani 2008). Kekurangan N mengakibatkan 

pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil, daun kuning, serta mempengaruhi penyerapan P dan 

K dan pembentukan protein (Shellp 1987; Delvian 2006).  

 Fosfor (P) adalah unsur hara yang tidak mudah bergerak dalam tanah. Hara P di tanah 

tersedia dalam jumlah cukup bagi tanaman, tetapi karena sifatnya dinamis, bergantung pada 

reaksi tanah, sebagian terikat atau terifikasi oleh oksida dan mineral liat membentuk Al, Fe, dan 

Ca-P oleh bahan organik (Tisdale et al. 1985;Wien 1997). Kekurangan P menyebabkan 

pertumbuhan tanaman terhambat akibat terganggunya perkembangan sel dan akar tanaman, 

metabolisme karbohidrat dan transfer energi (Marshner 1986;Delvian 2006) 

Kalium (K) sebagai unsur hara esensial yang didalam tanah cukup banyak. Pada jerami 

padi, kandungan K mencapai 80% (tandon dan Kimmo 1993; makarim 2007). Meski hanya 

sebagian kecil K tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, unsur hara K mudah bergerak, 
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terlindi, dan terikat oleh permukaan koloid tanah. Kekurangan K mempengaruhi sistem 

perakaran, tunas, pembentukan pati dan translokasi gula (Barker dan Pilbean, 2006) 

Unsur hara Ca dan Mg merupakan unsur hara makro sekunder yang sering terlupakan 

pengolahaanya dalam usaha tani. Unsur tersebut tersedia di tanah dan berkurang akibat 

intensitasnya pengolaan lahan untuk produksi tanaman (Suwandi 2011). Kekurangan Mg pada 

tanaman menggaanggu unsur penyusun klorofildaun, yang ditandai oleh warna kuning diantara 

tulang-tulang daun yang menua (Wien 1997). Gejala tanaman yang kekurangan Ca yaitu 

terhambatnya pertumbuhan pucuk (titik tumbuh), kemudian pertumbuhan tanaman kerdil dan 

mati (Pilbean, 2006)  

Proses mekanisme pembentukan umbi bawang merah terdapat dua unsur yang penting 

yang perlu diperhatikan yaitu unsur nitrogen dan kalium. Nitrogen merupakan unsur esensial 

yang dibutuhkan tanaman terutama untuk perkembangan daun, meningkatnya warna hijau pada 

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 yang kedua unsur tersebut 

secara tepat sangat membantu proses pembentukan umbi bawang merah. (Menas, 2010) 

 

 

 


